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УМЕСТО ПРЕДГОВОРА 

 

ПРОФ. ДР ДУШАН А. ЈАЊИЋ: СВЕСТРАНИ 

СТВАРАЛАЦ РАСКОШНОГ ТАЛЕНТА 

 
Критички осврти и коментари  

o делу проф. др Душана Јањића  

1) 

роф. др Душан Јањић ушао 

је у научни и књижевни свет 

тихо, ненаметљиво, што је лако 

одгонетнути његовом природом и 

изузетном скромношћу. Са свог 

стваралачког видиковца он је не 

само ослушкивао снагу (не)пролаз 

не тишине људске постојаности 

него у делима јасног стваралачког 

израза подарио научној јавности и 

читаоцима дело које у многим 

детаљима разоткрива лепоту српског уметничког и 

научног гласа. Када сам први пут упознао овог 

уметника речи, имао сам утисак као да се одавно знамо! 

Иако поседује енциклопедијско образовање, проф. др 

Душан Јањић се свих ових година понашао као да је 

човек из нашег (мог) сокака!
 
 

      У времену без времена, када се мржња 

раскомотила, дело проф. др Душана Јањића тражи нове, 

пажљиве читаоце и књижевне критичаре, јер припада 

малобројном кругу лесковачке литературе и ауторима 

пред чијем се стваралаштвом обраћам искрено уверен у 

несумњив значај и изузетне вредности.
1
 

                                      
• 1 Душан А. Јањић српски романист, професор, историчар књижевности, 

лингвиста, преводилац, публициста. Рођен је 3. децембра 1937. у 

Скопљу, а од 1939. године живи у Лесковцу. Основну школу 

и Гимназију завршио је у Лесковцу. Дипломирао, магистрирао  
(Позориште Рожеа Мартена ди Гара - 1976) и докторирао 

на Филолошком факултету у Београду (Југословенске књижевности у 

француским књижевним часописима после Другог светског рата - 1986). 
Ванредно је завршио је и Правни факултет у Нишу.  

П 
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    2) 

роф. др Душан Јањић аутор 

је великог броја веома 

запажених студија, али и бројих 

приказа у научним и књижевним 

часописима (Лесковац, Београд, 

Приштина, Ниш, али и местима 

ван Србије).
2
  

    Стручну јавност посебно су 

привукли пажњу научни радови 

проф. Јањића. Најпре свакако 

треба поменути његову докторску 

дисертацију (550 страна), коју је одбранио на 

Филолошком факултету у Београду: Југословенске 

књижевности у француским књижевним часописима 

после Другог светског рата.  

     Проф. др Михаило Павловић оцењује: 

“Библиографски подаци који су у овој студији 

садржани, ма колико иначе били сами по себи 

драгоцени, само су основа и полазна тачка за грађење 

слике, тачније слика о предмету којим се бави. Подаци 

никада нису дати штуро, него је све што они означавају 

испитано, проучено, тражени су узроци појава и 

објашњаване њихове последице и одјеци. Једна од 

врлина ове студије јесте и чињеница да пружа више него 

што њен наслов обећава: између осталог, у њој су дати 

подаци о преводима, уз коментаре, и то не само о 

преводима као поводу да се пише о књижевности код 

Југословена у књижевној периодици...“   

       Павловић закључује да се „изузетна вредност 

докторске дисертације проф. Јањића види и по томе што 

је цитирана у многим часописима и веома је повољно 

                                      
• 2 Важна дела проф. Јањића, Француска библиографија о српској и хрватској 

народној поезији (са проф. др Михаилом Павловићем) (1995); Књижевни 

поводи (2002), огледи и записи о француским писцима; Француски клуб у 

Лесковцу 1919 - 1941 (2006); Позориште Рожеа Мартена ди Гара (2006); 
Клуб љубитеља филма (2011); Књижевна преплитања (2011); Језички 

огледи (1912); У европском видокругу (2013); Видови француске 

књижевности (2013). Напомена: Фотографија проф. Павловића преузета 
са сајта Политике. 

П 
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оцењена приликом избора проф. Јањића у више звање на 

унверзитету“. 

Заједно са проф. Михаилом Павловићем, проф. Јањић 

аутор је изузетно запажене књиге Француска 

библиографија о српској и хрватској народној поезији у 

издању САНУ.
3
 Рецензенти су академик Мирослав 

Пантић и проф. Нада Ђорђевић-Милошевић, који дају 

кристално јасну оцену:
4
  

„Овај изванредно користан рад резултат је дугог и 

мукотрпног истраживања не само преведених записа на 

француски језик, већ и њених помена...”  Уз такође више 

него похвални став, закључују: „Ова библиографија 

спада у оне приручнике који су неопходни свакој 

култури, и могли бисмо да пожелимо да у нашој 

култури таквих буде за свако страно језичко подручје до 

кога је наша усмена поезија допрла.“ 

Николај Тимчено, познати лесковачки књижевни 

критичар, есејист, изванредни значац француске 

литературе, примећује у недељнику Наша реч:
5
 

“Библиографски подаци, обрађени у овој књизи, сведоче 

не само о акрибичности састављача и методолошкој 

зрелости њихове концепције, већ и о богатству 

француско-српских књижевних и културних веза које 

сежу дубоку прошлост.“  

Тимченко такође даје занимљив закључак: “Књига 

проф. Јањића и проф. Павловића се из много разлога, 

културних и социолошких, пре свега, може препоручити 

и широј читалачкој публици, али и онима који могу да 

осете поезију података, драж наизглед незаинтересоване 

чињенице које, међутим, говоре о томе да су културне 

везе међу народима – трајне.” 

Поводом ове књиге огласио се и проф. др Тихомир 

Петровић: “Са смислом за меру, склад и одговорност, уз 

ослонац на претходне, не мале нити, аутори су прецизно 

                                      
• 3 Михаило Павловић, Душан Јањић, Француска библиографија о српској и 

хрватској народној поезији, Српска академија наука и уметности, 

Београд, 1995, 180. 

• 4 Мирослав Пантић и Нада Ђорђевић-Милошевић, Зборник Матице српске за 
славистику, Нови Сад, бр. 48-49, 1995. 

• 5 Николај Тимчено, Наша реч, Лесковац, бр. 21, 2. јун 1995, 9. 
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и потпуно пописали јединице објављене у Француској и 

другим франкофонским земљама. Библиографија о којој 

је реч, осмишљеном анализом, пружа читаоцу дубинска 

сазнања упућујући на присуство наше књижевности у 

туђем свету. Она се квалитативно разликује од оних 

којима су се бавили ранији посленици књижевности 

попут Николе С. Петровића, Риста Одавића, Павла 

Поповића и Миодрага Ибровца. Разлика је пре свега у 

другачијем приступу и свеобухватности представљања 

евидентиране грађе.”
6
 

 

3) 

едан други рад проф. Јањића, 

Андрићево књижевно дело у 

Француској
7
 привукао је такође 

велико интересовање научне 

јавности. Проф. Радивоје 

Констатиновић, проф. Изабела 

Констатиновић и проф. Живорад 

Ракић у Реферату за избор у звање 

редовног професора за предмет 

Француска књижевност на 

Филолошком факултету у 

Приштини (1998) закључују: “Треба најпре истаћи 

одличну студију “Андрићево књижевно дело у 

Француској”. У њој аутор свестрано и систематично 

испитује пријем Андрићевог дела од стране француске 

критике и анализира преводе нашег нобеловца на 

француски (преводу Моста на Жепи посветиће и 

посебан чланак). Крцата подацима, писана лепим 

стилом, ова студија приказује др Душана Јањића у 

најбољем светлу, као савесног истраживача и обдареног 

проучаваоца књижевности.” 

 

 

                                      
• 6 Тихомир Петровић, „Књига у служби књижевности“, Михаило Б. Павловић, 

Душан А. Јањић, Француска библиографија о српској и хрватској 
народној поезији, САНУ, 1995. Књижевни записи, Лесковац, 2000, 91. 

• 7 Душан Јањића, Андрићево књижевно дело у Француској, Свеске Задужбине 
„Иве Андрића”, Београд, св. 8, октобар 1992, 289-313. 

Ј
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4) 

ело проф. Душана Јањића 

Књижевни поводи. Огледи и 

записи о француским писцима 

привукло је пажњу професора 

Душана Стошића, иначе 

виспреног истраживача рада 

проф. Јањића: “Критичар који 

тумачи ову значајну књигу треба 

најпре да истакне да ће она 

заузети завидно место у нашој 

литератури о француским 

писцима. Ово се истиче на самом почетку јер то није 

видљиво на први поглед, уз то је још и замагљено 

ауторовим предговором у коме претерана скромност 

сопствене књиге може чак да поколеба читаоца да пође 

у сусрет бриљантним текстовима.“
8
 

    О овом делу проф. Михаило Павловић закључује: 

„Оно што одликује све чланке у књизи Књижевни 

поводи, то је озбиљан приступ материји, солидна 

обавештеност у сваком погледу и критички став према 

делима о којима је реч. Писани с пуно акрибије али, у 

исто време, са лепим осећањем за књижевни феномен, 

ови текстови се одликују јасноћом тако да – корисни и 

за добро упућене стручњаке – представљају занимљиво 

штиво за свакога ко се интересује за књижевност, 

домаћу или страну, посебно француску... Рукопис је 

обогаћен и зналачки написаним био-библиографским 

додатком...”
9
 

Николај Тимченко зналачки примећује: „Бирајући 

писце из различитих епоха и, што је још важније, 

различитих поетика и схватања књижевног 

стваралаштва, проф. Јањић је заправо показао 

разноврсност и богатство француске књижевности...”
10

 

                                      
• 8 Душан Стошић, „Пчела и мед“, Душан А. Јањић, Књижевни поводи. Огледи 

и записи о француским писцима, Наше стварање, 1-2, 2003, 155-157. 

• 9 Душан Јањића, Књижевни поводи. Огледи и записи о француским писцима, 
Удружење писаца Лесковца, Лесковац, 2002, 148. 

• 10 Николај Тимчено, „Видови француске књижевности“. Душан А. Јањић: 
Књижевни поводи, Алијанса, Лесковац, бр. 10, 2003, 17. 

Д 
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5)  

ело проф. Јањића Француски 

клуб у Лесковцу, 1919-1941. 

такође ће наићи на позитивне оцене. 

Михаило Павловић подвлачи: 

„Књига др Душана Јањића, 

професора француске књижевности 

и истакнутог проучаваоца српско-

француских културних веза, самим 

својим настанком, као и својим 

садржајем, разбија неке предрасуде 

о српској „провинцији“.
11

   

    Драгиша Костић оцењује да је „посебна вредност овог 

дела истраживање извора које је аутор проналазио у 

разним институцијама“.
12

  

    Проф. др Живана Стојковића у својој књизи Беседе о 

књигама, између осталог, наглашава: „Иако није 

историчар, Душан Јањић је поштовао историографске 

постулате, како у коришћењу литературе, тако и у 

научној апаратури. Писан врло читљивим и привлачним 

стилом, уз комбинацију историјског и литерарног 

казивања, рукопис даје врло детаљну слику рада 

Друштва пријатеља Француске између два светска 

рата.“
13

   

   Драган Тасић, аутор врло запажених критика о делима 

лесковачких писаца, изводи следећи закључак: „Душан 

Јањић, професор универзитета и угледни лесковачки 

романиста, приступио је задатку да колико је то могуће 

исцрпно, прикаже рад и природу српско-француског 

удружења у Лесковцу током његових двадесетак година 

                                      
• 11 Душан Јањића, Француски клуб у Лесковцу, 1919-1941, Народни музеј у 

Лесковцу, Лесковац, 2006, 174; Михаило Павловић, Француска у 

Лесковцу, Културни додатак Политике, Београд, 11.11.2006, бр. 32, 6. 

• 12 Драгиша Костић, „Француски клуб“, Помак, бр. 34-36, 2006, 34. 

• 13 Живана Стојковића, Беседе о књигама, Удружење писаца Лесковац, 2012, 
стр. 37-43. Напомена: Оцене др Стојковића објављене са промоције 

књиге Француски клуб у Лесковцу, Народна библиотека Лесковац, 7. 
децембра 2006. 

Д 
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постојања од 1919. године до 

1941. Монографијом о раду 

Француског клуба у Лесковцу, 

упркос свим потешкоћама да се 

она сачини, Душан Јањић је 

упутио одлучан пледоаје 

лесковачкој и српској јавности да 

се не занемаре традиције у 

неговању франкофоније и 

француске културе код Срба.“
14

 

Саша Хаџи Танчић, један од 

највећих лесковачких писаца и књижевних критичара, 

даје занимљиву оцену: „Држимо да се таква издања 

припремају са пуно озбиљности и одговорности и да су 

од изузетног значаја по својој вишедимензионалној 

слојевитости: од непосредне грађе до културно-

историјске процене осмишљеног и оствареног. Тај посао 

обављен је веома потребито и коректно књигом 

Француски клуб у Лесковцу, којом се презентује оно што 

треба сматрати историјом овог клуба у целини... Иако 

пре свега монографско, дело Француски клуб у Лесковцу 

је и носталгично. Укрупњава слику о старом српском 

граду знатних културних традиција. Г. Јањић евоцира 

један другачији Лесковац у коме струје живе идеје и 

програми и где се брине о његовом дослуху са светом. 

Добар познавалац грађе и образован, г. Јањић излаже 

непосредно, оживљава атмосферу и арому 

прошлости...“
15

   

 

 

                                      
• 14 Драган Тасић, „Монографија о српско-француском пријатељству“, Наше 

стварање, 3-4, 2006, 133-134. 

• 15 Саша Хаџи Танчић, „У дослуху са европском културом“. Душан Јањић, 
Француски клуб у Лесковцу 1919-1941, Лесковачки зборник, Лесковац, 

XLVIII, 2008, 443-446. Напомена: У књизи проф. др Живана Стојковића 
Лесковачки прозни акростих духовитим, шарматним, али и стилом 

обогаћеним савременом српском лексиком и метафорама, представљени 

ауторови пријатељи Никола Илић, Хранислав Ракић, мр Мирослав 
Здравковић, проф. др Душан Јањић, проф. др Драгомир Радовановић и 

сам аутор. Ево како је представен проф. др Душан Јањић: дидактичан; 

успешан; шармантан; акрибичан; натпросечан; јуридичан; алтруиста; 
њен; истрајан; ћудљив. 
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6) 

 стручној јавности посебно  су 

похвално истицане оцене о 

делу проф. Јањића Позориште 

Рожеа Мартен ди Гара.
16

  

    Проф. Педагошког факултета у 

Сомбору Тихомир Петровић 

закључује да је „Душан А. Јањић на 

критичко релевантан начин 

представио један сегмент дела 

писца који је обогатио људски дух“. 

Овој оцени придодаје став: „Књига 

о француском уметнику, писана с брежуљка ауторове 

мудрости, поседује све карактеристике солидне 

књижевне студије. У њој су дошли до изражаја ауторови 

стваралачки ставови, научна савесност, ерудиција, 

методолошка спретност и све оно што оставља утисак. 

Књига светли методичном јасношћу и једном ђачком 

прегледношћу, што се види, у првом реду, на примеру 

њене структуре и начина на који су аргументи 

искоришћени. Неоспорна је заслуга српског аутора који 

је скренуо пажњу на један сегмент дела - које стоји, у 

неком смислу, изван критичког интересовања - 

признатог француског писца.“
17

 

Станко Миљковић, рано преминули познати 

лесковачки новинар и уредник Наше речи, такође 

износи врло позитиван закључак: „На почетку треба 

истаћи да професора Јањића, који је покретач и уредник 

Алијансе, краси велика радна енергија. Да је тако управо 

је доказ ова последња књига Душана Јањића која значи 

једно дубоко и мултидисциплинарно понирање у свет 

француске књижевности, у свет галског духа који је 

тако пријемчив и близак српском духу и духовности. 

                                      
• 16 Душан Јањића, Позориште Рожеа Мартен ди Гара, Филекс, Лесковац, 

2006, 150 

• 17 Тихомир Петровић, „Књига о француском писцу“, Помак, 2007, бр. 37-38, 
22. 

У
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Тумачење овог француског 

нобеловца није био нимало лак 

посао, тим пре што велики писац 

тражи и великог тумача.  

Др Душан Јањић, скроман, 

али господског понашања, 

својом књигом дао нам је једно 

универзално тумачење великог 

француског писца који је један 

од значајних француских 

драматичара и притом значајно 

помогао да се врати сјај и углед француског позоришта. 

Ова књига, између осталог, написана је једним 

разумљивим језиком, лако читљивим, па зато заслужује 

да се нађе на полицама свих заљубљеника у сјајну 

француску књижевност.“
18

 

Душан Стошић оцењује: „Општи утисак о књизи је 

веома повољан. Запажају се две карактеристике: писана 

је у најбољој традицији критике и теорије 

универзалистичке тенденције у западно-европској 

критици и књижевности. И у том оквиру она је у врху 

европске књижевне продукције.  

Друга карактеристика је Јањићев оригинални 

допринос француској и европској књижевности. Лако је 

образлагање ова два суда. Претходно треба да се каже 

да је ова књига једна од најбољих студија-монографија у 

савременој српској књижевности.  

Оно у чему је Јањић самосвојан, суптилан и дубок је 

откривање француског духа у делу Рожеа Мартена ди 

Гара. Тако се у овом Јањићевом тумачењу прозе Рожеа 

Мартена ди Гара може уживати у француском народном 

духу, могу се наћи галска обележја, суровост и трагика у 

одори француске триколоре такође.“
19

 

 

 

 

                                      
• 18 Станко Миљковић, „Француз у тумачењу Србије“, Н. реч, 9. март 2007, 12. 

• 19 Душан Стошић, „Позориште Рожеа Мартена ди Гара“, Успења, бр. 4, март 
2008, 25. 
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7) 

тудија Књижевна преплитања 

(за коју је проф Јањић добио 

награду „Николај Тимченко“) била је 

предмет великог интересовања 

критике.
20

  

     Драган Тасић даје крајње 

занимљиву оцену: „Душан Јањић има 

однегован и јасан стил. Уместо да 

прибегне социологизму и испитује 

невеште асоцијације произвољног или 

анонимног читаоца над књижевним 

текстом, Јањић трага поглавито за преводима из српске 

књижевности на француски, тако да у релевантним 

изворима долази до сазнања о рецепцији српске 

литературе у Француској не допустивши себи никаква 

сувишна лутања и несналажења. Он пише о 

књижевности доследно остајући на високој књижевној 

разини, као да је уверен да се о књижевности може 

расправљати само књижевним средствима. На тај начин, 

овом књигом, Душан Јањић додаје још један каменчић у 

мозаик који граде претходне две његове књиге 

посвећене француској књижевности Књижевни поводи 

и Позориште Рожеа Мартена ди Гара.
21

  

Истом поводом огласио се и Тихомир Петровић: 

„Књига Душана А. Јањића, сачињена од три поглавља: 

„О српској народној поезији“, „О српским писцима“ и 

„О француским упливима“, представља дело од 

несумњиве научне вредности. Продукт обавештености, 

интелектуалне бистрине и трагалачког немира, она је од 

књижевноисторијског значаја за српску књижевну 

науку. Критички солидно утемељена... она је поуздано 

сведочанство о европској вредности наше књижевности. 

                                      
• 20 Душан Јањића, Књижевна преплитања, огледи и записи о француско-

српским књижевним везама, Алтера, Београд, 2011, 213. 

• 21 Драган Тасић, Душан А. Јањић, Књижевна преплитања, Алтера, Београд, 
2011, Летопис Матице српске, Нови Сад, јун 2012, 1077-1081. 

С
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Књига не изгледа састављена од 

материјала само за ову прилику 

сабраног и увезаног у исте корице, 

него, напротив, текстови који 

заклапају њене корице одају утисак 

целовитог и компактног 

књижевнонаучног остварења.”
22

 

Проф. др Радмила Обрадовић 

констатује: „Својом књигом 

Књижевна преплитања, огледи и 

записи о француско-српским 

књижевним везама, која се чита без даха и са радошћу и 

уживањем, која плени мноштвом информација и 

ауторових суптилних анализа и запажања, Душан Јањић 

нам је показао да је српска књижевност не само 

повезана са француском него и њоме дубоко прожета, 

али и да су, што је посебно важно, српска књижевност и 

српски књижевници оставили незанемарљив траг у 

француској и франкофонској књижевности и култури, 

који још није довољно проучен... Отуда, ова књига 

представља изванредан допринос како српској 

романистици тако и србистици  - проучавању српске 

књижевности.
“23

 

Познати лесковачки песник, есејист, књижевни 

критичар и уредник Нашег стварања Драган Радовић 

оцењује да је „књига проф. др Душана Јањића 

Књижевна преплитања (Алтера, Београд) заправо 

збирка огледа и студија о француско-српским 

књижевним везама. Јањићеве студије обилују богатим 

регистрима имена и драгоценом фактографијом и служе 

                                      
• 22 Тихомир Петровић, „Француско-српске књижевне везе“. Душан А. Јањић, 

Књижевна преплитања, Алтера, Београд, 2011, Књижевне новине, 
Београд, октобар-новембар 2012, 15. 

• 23 Радмила Обрадовић, „Француско-српска књижевна преплитања“, Зборник 
радова Филозофског факултета, Косовска Митровица, књ. 42 (2012), 

419-425. Књига Књижевна преплитања приказана је и у часописима 

Наше стварање (бр.1-2, 2012, стр. 193-194) и Помаку (бр. 57-60, стр. 36-
37), а дат је и осврт у Вечерњим новостима 24.09.2011. Приликом доделе 

књижевне награде „Николај Тимченко“ за најбоље дело из науке о 

књижевности за 2011. годину, о књизи је, поред Јована Пејчића, говорио 
и Душан Стошић. 
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као драгоцен књижевно 

историјски споменик и као важан 

путоказ за даља истраживања 

културних веза“.
24

 

Јован Пејчић, председник 

жирија који је Јањићу доделио 

Награду „Николај Тимченко“ 

2011. за студију Књижевна 

преплитања, констатује „Душан 

Јањић је српски компаративист 

романистичког опредељења. 

Србија и Француска одавно знају за његова проучавања 

француске књижевности и културе  као и француско-

српских литерарних веза.  

Карактер Јањићевих проучавања по правилу је 

истраживачко-откривалачки. Опет, гледано тематски, 

обухват његових испитивања изузетно је широк - полази 

од епохе класицизма и достиже горњу границу духовних 

токова што одређују профил књижевнога двадесетог 

века“. „У главним Јањићевим делима - међу која спадају 

Књижевни поводи (2002) и Позориште Рожеа Мартена 

ди Гара (2006), а сада можемо рећи да је ту место и 

награђеним Књижевним преплитањима - на делу је 

срећно и доследно развијан спој  проверене класичне 

методологије у историјскоме и упоредно-књижевном, 

превасходно рецепционом приступу изабраним темама, 

проблемима, писцима..., с једне, и модерних, најновијих 

аналитичко-теоријских сазнања у истим научним 

областима, с друге стране. Имајући у виду ту особину 

Јањићевих радова, слободно можемо рећи да он ствара у 

најбољој традицији својих учитеља (Миодраг Ибровац, 

Никола Банашевић) и истакнутих савремених српских 

прегалаца на истом пољу...“
25

   

 

 

 

                                      
• 24 Драган Радовић, Душан Јањић, „Књижевна преплитања“, Нова Наша реч, 

Лесковац, бр. 6, 2012, 16.  

• 25 Јован Пејчић, Познато и ново у упоредним проучавањима, 2011. 
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8) 

есумњиво велику пажњу 

јавности привукла је и књига 

проф. Јањића Клуб љубитеља филма, 

чланци и записи о филму. 

   Ненад Кражић, познат у 

лесковачкој јавности, пре свега, као 

аутор неколико запажених драма. 

заључује: „Књига Клуб љубитеља 

филма аутора Душана Јањића, 

угледног професора из Лесковца, у 

четири поглавља, на допадљив 

начин, зналачки отвара познате и непознате видике из 

области филма.  

    Писац књиге анализира, упоређује, разматра, 

констатује, изводи закључке... Подсећа читаоца на 

важне моменте у развоју филма, истиче значајне ауторе 

у области филмске уметности у свету и код нас, да би 

све то заокружио приказом ентузијазма људи који воле 

филмску уметност кроз рад Клуба љубитеља филма у 

Лесковцу.  

    Јањић веома студиозно води расправу о филму, 

филмској уметности уопште, постављајући, при том, 

питање њене самосталности. Помиње многе теоретичаре 

филмске уметности што нам помаже да схватимо 

суштину неких остварења; говори о природи филмског 

медија, о колективном чину у стварању филма, 

анализира драмске ситуације, скреће пажњу на филмски 

језик великих филмских стваралаца...  

    Душан Јањић нас је овом књигом вратио у једно 

минуло, а лепо и безбрижно време и зато му дугујемо 

велику захвалност.“
26

  

 

 

                                      
26 Душан Јањић, Клуб љубитеља филма, чланци и записи о филму, ауторско 

издање, Лесковац, 2011. Ненад Кражић, „Љубитељи филма“, Наше стварање, 
Лесковац, 1-2 / 2013, стр. 207-209. 

Н 
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9) 

ело Језички огледи, огледи и 

записи о језику струке,  

превођењу и настави страних језика 

Драган Тасић оцењује на следећи 

начин: „Душан Јањић, после три 

књиге о књижевности - Књижевни 

поводи, Позориште Рожеа 

Мартена ди Гара и Књижевна 

преплитања - обично заокупљен 

српско-француским књижевним 

везама, окреће интересовање чисто 

језичким питањима. Излагање Душана Јањића у овој 

књизи је прегнантно, убедљиво и јасно. Аутор је, поред 

тема о стручном језику и о настави страних језика, 

расправљао и о проблемима превођења књижевности на 

дијалекту са српског на француски, пре свега, као што је 

скицирао и кратку историју почетака изучавања 

француског језика у Лесковцу. Ова мала, али драгоцена 

књига, представља пример компетентног бављења 

проблемима који се у њој разматрају.“
 27

 

Аутор, проф. др Душан Јањић, истиче: „Од првих 

шест текстова посвећених језику струке, односно 

научно-техничком језику, пет су радови саопштења на 

научним скуповима које је организовао Технолошки 

факултет у Лесковцу. Једини текст у овој књизи који до 

сада није објављен, Превођење у настави фрацуског 

језика, јесте извод из ауторовог предавања одржаног 

1989. године на саветовању са професорима и 

наставницима фрацуског језика у организацији Завода 

за унапређење васпитања и образовања у Лесковцу.“
28

 

 

                                      
• 27 Душан Јањић, Језички огледи, ауторско издање, Лесковац, 2012, 104. 

Драгана Тасића, „Језички огледи“, Наше стварање, Лесковац, бр. 3-4/ 

2013, 426-430. 

• 28 Језички огледи, Поговор, стр. 93 -94. Садржај књиге: О стручном језику, О 

настави страних језика и превођењу, Поговор, Белешка о писцу, Регистар 
имана. 

Д 
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10) 

едно од најбољих и највреднијих 

дела проф. Јањића је У европском 

видокругу, Огледи и записи о 

рецепцији српске књижевности у 

свету.  

      Проф. др Радмила Обрадовић 

истиче: „Књига садржи укупно 

тринаест текстова посвећених 

рецепцији српске књижевности у 

свету, у првом реду у Француској, од 

којих су осам, било да су раније 

штампани у периодици или да су настали као јавна 

предавања, за ову прилику углавном доживели веће или 

мање измене или допуне, док се пет чланака, од којих се 

већина односи на рецепцију савремене српске 

књижевности у Француској и у свету, први пут 

објављују. Осим бројних библиографских података, при 

чему индекс аутора садржи близу 400 имена, ова књига 

садржи минуциозне анализе и драгоцена запажања 

аутора, која не само да допуњавају и заокружују 

досадашња проучавања рецепције српске књижевности 

у свету него указују и на могућности и потребе нових 

истраживања. Отуда књига проф. др Душана А. Јањића 

У европском видокругу. Огледи и записи о рецепцији 

српске књижевности у свету представља изванредан 

допринос проучавању рецепције српске књижевности у 

свету и српско-француских књижевних и културних 

веза.“
29

 

Проф. др Тихомир Петровић истанчаним научним 

слухом оцењује: „Књига коју дајемо на знање одаје 

аутора научника и уметника, естетичара и изучаваоца, 

аутора који поседује ерудицију и културу, снагу логике 

                                      
• 29 Душан Јањића, У европском видокругу, Огледи и записи о рецепцији српске 

књижевности у свету, Алтера, Београд, 2013, 187. Напомена: Радмила 

Обрадовић, Душан А. Јањић, „У европском видокругу“, Зборник радова 
Ф. факултета Универзитета у Приштини, XLIII (2) 2013, 773-779. 

Ј
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и дијалектичку моћ мишљења, и који поседује 

способност емоционалног реаговања, осећања и маште. 

Дело је, нема сумње, писано језиком који тежи идеалу: 

једнозначност, сведеност знака на његову геометријску 

тачност. Извесно, уравнотеженост, сређеност мисли, 

збијеност и течност, реч хладно-рационалистичка, 

стешњена, тврда и безбојна - јесу својства Јањићевог 

израза. Јасноћа изражавања, тачне и подесне речи, јесу 

прва ознака на вертикалној ауторовој говорној скали. 

Вредност књиге јесте у једноставности језичког 

израза, у његовој природности  и одмерености. Дело 

заслужује пажњу својом аутономношћу и 

самосвојношћу.  

Уколико су се, наиме, и други истраживачи бавили 

овом темом, професор Јањић то чини са своје тачке 

гледишта, на начин истраживача од реномеа. Јањићева 

најновија књига, садржајно занимљива и актуелна, 

поткрепљена луцидним анализама, писана са смислом за 

меру и дисциплину у расуђивању, дело је које - као и 

свако добро дело - захтева читалачки респект.“
30

 

Нова Наша реч преноси информацију: Нова књига 

професора др Душана Јањића У европском видокругу, 

коју су препоручили Изабела Константиновић, Душан 

Стошић и Радмила Обрадовић, представља избор из 

ауторових радова посвећених рецепцији српске 

књижевности у свету, у првоме реду у Француској. Неки 

од текстова су штампани у периодици, неки се први пут 

објављују. Они већ штампани доживели су за ову 

прилику, углавном,  веће или мање измене или допуне. 

Проф. др Душан Јањић носилац је француског 

одликовања „Витез реда Академских Палми“, добитник 

награде „Златна франкотроманистика“, књижевне 

награде „Николај Тимченко“.
31

 

 

 

                                      
• 30 Тихомир Петровић, „У европском хоризонту очекивања“, Наше стварање, 

Лесковац, бр. 3-4, 2013, 416-420. 

• 31 Данило Коцић, „Нова књига професора др Душана Јањића – У европском 
видокругу“, Нова Наша реч, Лесковац, бр. 30, 2013, 11. 
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11) 

ово дело проф. Јањића Видови 

француске књижевности, аутор 

поговора, Душан Стошић пропратио 

је, благо је рећи, истинским 

дивљењем
32

: „Реч је о студијама и 

есејима заснованим на јединственом 

књижевно-теоријском и методолош 

ком приступу. У савременој 

књижевној критици Јањић заузима, 

несумњиво, лепо место. Његов 

аналитичко-синтетички метод интер 

претације је реткост. Он га у овој књизи није посебно 

изложио, али га је маестрално применио.“ 

О делу Видови француске књижевности песник, 

књижевни критичар и главни и одговорни уредник 

часописа Наше стварање Драган Радовић објавио је 

занимљив и критички утемељен приказ: „Двема 

књигама, Књижевна преплитања (2012) и У европском 

видокругу (2013), везаним за област компаратистике, 

прикључила се и књига огледа и записа о неким 

значајним француским писцима Видови француске 

књижевности...  

Књига није настајала са амбицијом да се направи 

пресек реперних аутора и стожерних дела у тој 

књижевности великана (мада су и изабрани писци и 

њихова дела управо то), већ да се у жижу интересовања 

шире културне јавности поново доведу писци из епоха 

ренесансе, класицизма, романтизма, реализма и 

књижевних праваца XX века.  

Други део ове књиге посвећен је Николају Тимченку, 

књижевном посленику и филозофу који је значајан део 

свог опуса базирао на делима из француске књижевне 

                                      
• 32 Душан Јањић, Видови француске књижевности. Огледи и записи о 

француским писцима Алтера Београд, Задужбина „Николај Тимченко“ 

Лесковац, 2013. година, 204 стр.  Душан Стошић: „Троетапна читања 
француских писаца“, поговор, 195-197. 

Н 
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баштине. Поглавље је нека врста омажа Тимченку који 

се, поред српске (југословенске) књижевности, најви ше 

бавио писцима и делима из руске и, управо, француске 

књижевности и филозофије. Да поменемо на крају да је 

Јањић добитник награде „Николај Тимчено“ за књигу 

Књижевна преплитања и да је књига о којој говоримо 

објављена у библиотеци „Награда Николај Тимченко“.
33

 

Предраг Станковић, професор француског и 

латинског језика у Лесковачкој гимназији пише:
34

 „Овом 

потоњом (француском књижевношћy) озбиљно су се 

бавили ретки, а данас скоро да их и нема, тако да је ова 

студија Душана Јањића овдашњег - редак, згодан, 

значајан и потпуно отворен наставак сопственог и туђег 

трагања и указивања на могуће читалачке стазе...  

Осим тога, у овој књизи има и неких задивљујућих 

људских и литерарних авантура, аутор нам је 

приближио и човека, а не тек његове јунаке; на тренутке 

узбудљиво дело, управо услед нових открића и нових 

погледа. Уосталом, као да је лако читати једног Рембоа, 

Лотреамона или Оскара Милоша, нама, иначе, потпуно 

непознатог. Јањић баца другачије светло и на већ 

постојећа тумачења писаца за које смо мислили да о 

њима нешто знамо; има, дакле, тумачења и тумачења 

тумачења, као и неизоставних Јањићевих опсервација 

француско-српских књижевних веза, рефлексија.“
35

 

 

 

     

 

                                      
• 33 Драган Радовић, „Од Монтења до Малроа“ Душан А. Јањић, Видови 

француске књижевности, Градина, Ниш, бр. 62-63, 2014, 319-322. 

• 34 Предраг Станковић, „Видови непресушног“, Наше стварање, Лесковац, бр. 

1-4, 2014, 131-134. 

• 35 Напомена: Проф. др Душан Јањић значајан део своје стваралачке енергије 

усмерио је на приказивање дела лесковачких аутора. Овде у првом реду 
треба истаћи његове оцене о академику Звонку Марићу, проф. др 

Тихомиру Петровићу, проф. др Живани Стојковићу, др Жаку Конфину, 

Николају Тимченку, Вукадину Ристићу, Душану Стошићу и другим 
писцима. Поменуо бих, не без разога, и веома опширну оцену проф. 

Душана Јањића о двотомној студији, својеврсној хрестоматији Д. Коцића 

Лесковачки писци – трагови и трагања о којој је говорио на промоцији 
24. марта 2016. 
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   12) 

 изузетно вредном раду проф. др 

Душана Јањића, који је, између 

осталог, романист, компаративист, 

лингвист и библиограф, довољно 

сликовито говори Награда Задужбине 

„Николај Тимченко“ за књигу 

Књижевна преплитања. Како је 

оценио жири, “у главним Јањићевим 

делима, међу којима спадају 

Књижевни поводи (2002) и 

Позориште Мартена ди Гара (2006), 

а сада можемо рећи да је ту место и 

награђеним Књижевним преплитањима, на делу је 

срећно и доследно развијен спој проверене класичне 

методологије у историјском и упредно-класичном, 

превасходно рецепционом приступу изабраним темама, 

проблемима, писцима...“  

    Прецизно је изречена оцена Јована Пејчића: “Имајући 

у виду ту особину Јањићевих радова, слободно можемо 

рећи да он ствара у најбољој традицији својих учитеља 

(Миодраг Ибровац, Никола Банашевић) и истакнутих 

савремених српских прегалаца на истом пољу (Михаило 

Б. Павловић, Љиљана Глумац, Радивоје Константи 

новић, Јелена Новаковић). Књижевна преплитања 

представљају у овом смислу узоран пример научне 

свестраности и система тачности.“
 36

 

    Рад проф. др Душана Јањића веома је запажен у 

лесковачким гласилима (Алијанси – главни и одговорни 

уредник свих издања) Помаку, Лесковачком зборнику 

(члан редакције од 2008. до 2016. године) Нашем 

стварању, Освиту, Успењу, Лесковчанину, Панорами, 

Легату и недељнику Наша реч).  

                                      
• 36 Јован Пејчић, „Познато и ново у упоредним проучавањима“, Награда 

Задужбине „Николај Тимченко“, Душан Јањић, Видови француске 

књижевности, Задужбина „Николај Тимченко“, Лесковац, и Алтера, 

Београд, 2013, стр. 179- 182. Одлука је донета једногласно на завршној 
седници одржаној 12. јуна 2011. године.  

О
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     Проф. Јањић интензивно се бавио и преводилаштвом. 

Тако је, на пример, поред бројних превода са 

француског, преводио и поезију са италијанског (Ђузепе 

Конте) и шпанског језика (нобеловка Габријела 

Мистрал) у Помаку бр. (27-28, 29-30, 31-32).   

игурно је у књизи, Проф. др Душан Јањић: живот 

и мисао - хрестоматија и коментари било извесне 

недоследности и непотпуног приказивања. Ипак, 

вредело је писати ово дело, које ће, надам се, 

употпунити слику о богатству и значају свеукупног рада 

проф. Јањића, по моме искреном суду, најобразованијег 

Лесковчанина нашега савременог научног и књижевног 

тренутка.
37

 
Данило Коцић 

                                      
• 37Напомена: Према библиографским подацима самог аутора, у Помаку, 

Нашем стварању, Лесковачком зборнику, Освиту, Алијански, недељнику 

Наша реч и другим листовима и часописима,  проф. др Душан Јањић 

објавио је, између осталог, следеће прилоге о лесковачким ауторима: 
„Једно писмо Жака Конфина Иви Андрићу“ (Помак, Лесковац, 7-8, 1998, 

стр. 4-5), „Преводилачки рад Жака Конфина“ (Помак, Лесковац, бр. 11-

12, 1999, стр. 38), „Жак Конфино као књижевни преводила“ (Помак, 
Лесковац, бр. 19, 2001, стр. 5-6), „Несаломиви дух Жака Конфина“ 

(Легат, електронски часопис Народне библиотеке у Лесковцу, 9. март 

2005), „Скица за један портрет, о Томиславу Цветковићу“ (Помак, 
Лесковац, бр. 14, 2000, стр. 10-13), „Свеобухватни приказ развоја наше 

књиевности за децу - Тихомир Петровић: Историја српске књижевности 

за децу“ (Помак, Лесковац, бр. 23-24, 2002, стр. 16-17), „Продубљена 
анализа књижевног дела. Душан Стошић, Прозно књижевно дело, 

Апокрифна јеванђеља Саше Хаџи Танчића“ (Наша реч, 4. април 2003, 

стр. 16), „Мали есеји Николаја Тимченка“ (Наше стварање 4-1/2004-5, 
Лесковац, стр. 420-424), „Николај Тимченко и француска књижевност“, 

(Наше стварање, 3-4, 2012, стр. 226-241), „Николај Тимченко као 

публицист“ (Наше стварање, Лесковац, 2010, 3-4, стр. 210-216; 
„Књижевне судбине завичајних писаца“ (Помак, 29-30, Лесковац 2005, 

стр. 1), „У знаку светлости и тајанства - Михаило Дојчиновић: Уштапове 

шуме“ (Помак, Лесковац, 2004, 29-30, стр. 24-25), „Томислав Н. 
Цветковић и удруњења у области културе“ (Помак, Лесковац, 2010, 51-

52, стр. 6), „Руске и француске теме у делу Сретена Динића“ (Лесковачки 
зборник, 2011, стр. 235-254), „Димитрије Миленковић“ (Помак, 2011, бр. 

55, стр. 22), „Приче о старом Лесковцу - Ненад Кражић, Кад су 

Ветерницом пловили чамци“ (Помак, 2011, бр. 55, стр. 33-34), „Као 
заграбљена вода на грлу извора - Тихомир Петровић: Срећа се радом 

стиче. Пословице о раду“ (Наше стварање, 1-2, 2013, стр. 202-203), 

„Подухват достојан највећег поштовања - Данило Коцић, Лесковачки 
писци – трагови и трагања“ (Помак, бр. 70-73, 2016, стр. 3-4). Такође  је 

проф. Јањић написао неколико изузетно запажених рецензија о делима 

лесковачких аутора и говорио на бројним промоцијама. 
 

С
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ПРОФ. ДР ДУШАН ЈАЊИЋ: АУТОБИОГРАФИЈА 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

ођен сам 3. децембра 1937. године у 

Скопљу. Од 1939. живим у 

Лесковцу који је родни град мојих 

родитеља. Потичем из старе лесковачке 

породице. Моје деде и бабе рођени су у 

Лесковцу седамдесетих година XIX 

века; баба по очевој линији је из 

породице Димитријевић (надимак 

„Дињар“), а преци по мајчиној линији 

били су Ђермановићи. Деда Милан, 

погинуо у Првом светском рату, држао 

је велику кафану на Панађуришту. Отац 

Александар завршио је Државну трговачку академију у 

Скопљу и у њему је неколико година радио као чиновник у 

једној чешкој фирми, да би крајем тридесетих у Лесковцу 

отворио трговачку радњу (трговина старим гвожђем). Био је 

власник и познате кафане “Пролеће”. После рата и 

национализације радио је до пензионисања као банкарски 

службеник. Мајка Василија била је домаћица. Ожењен сам 

(1962). Супруга Љиљана, рођена Николић, је из Јагодине; 

професор је француског језика. Имам двоје деце и четири  

унука. Живим у Лесковцу. 

 

2) ОБРАЗОВАЊЕ 

 

• Основну школу (ОШ „Светозар Марковић“, код реке) 

и гимназију завршио сам у Лесковцу. Истицао сам се, 

између осталог, радом у драмској секцији (поменут 

сам у Споменици Гимназије поводом 100 година од 

оснивања). Као ученик био сам одличан или врло 

добар; 

• Године 1956. уписао сам се на Филолошки факултет у 

Београду (Група за француски језик и књижевност). 

Као студент учествовао сам на три савезне радне 

акције. Као апсолвент боравио сам у Француској (јул-

октобар 1960). Дипломирао сам фебруара 1961. 

(средња оцена: 9,25); 

Р
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• Завшио сам, ванредно, и Правни факултет у Нишу 

1969. (средња оцена: 8,88); 

• Постдипломске студије (магистар филолошких наука) 

на Филолошком факултету у Београду: 1976. године; 

• Школску 1979/80. годину провео сам на Институту 

БЕЛЦ (Bureau de l'enseignement de la langue et de la 

civilisation françaises à l'étranger) у Паризу;    

• Докторирао сам на Филолошком факултету у 

Београду (докторат књижевних наука) 1986. године; 

• Говорим француски језик; служим се немачким, 

италијанским, руским, енглеским и шпанским 

језиком;      

 

3) РАДНО ИСКУСТВО 

 

• Април-август 1961: рад на филму (француско-

италијанско-југословенске копродукције), као 

преводилац, статиста и помоћник организатора 

снимања у „Кошутњак филму“; 

• 1962-1968: професор француског језика у 

Пољопривредном школском центру у Лесковцу 

(предавао сам и немачки и руски језик). Од јуна до 

октобра 1967. био сам в.д. директора ПШЦ; 

• 1968-1971: професор у Трговинско-угоститељској 

школи (предавао сам француски језик и Друштвено 

уређење); 

• 1971-1972: помоћник директора Економског школског 

центра; 

• 1972-1975: директор Економског школског центра; 

• 1975-1983: директор Међуопштинског завода за 

унапређивање васпитања и образовања (Просветно-

педагошког завода). Вршио сам уједно и дужност 

саветника за стране језике и за правну струку; 

• 1983-1984: Виша трговинско-угоститељска школа - 

професор француског језика;     

• 1985-1987: просветни саветник за стране језике (у 

ППЗ); 

• 1987-1992: просветни саветник у ППЗ и доцент за 

француски језик на Технолошком факултету у 

Лесковцу (по пола радног времена); 

• 1992-2003: Технолошки факултет (ванредни професор 

француског језика); 
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• У току радног века (од 1974. до 2009), као хонорарни 

наставник, предавао сам француски језик на више 

високошколских установа, изеђу осталих на 

Економском факултету у Нишу (1987-1998), Правном 

факултету (1991-1993), Грађевинско-архитектонском 

факултету, такође у Нишу (2007-2009). Од 1992. до 

2010. године предавао сам Француску књижевност на 

Филолошком факултету Универзитета у Приштини, 

односно Филозофском факултету у Косовској 

Митровици (као ванредни, па редовни професор);   

 

4) СТРУЧНЕ И НАУЧНЕ АКТИВНОСТИ 

 

• Као стипендиста француске владе учествовао сам пет 

пута на летњим течајевима усавршавања професора 

француског језика (Париз, Гренобл, Безансон); 

• Објавио сам четрнаест књига и више од двеста 

радова (чланака, огледа, расправа, превода) у 

периодици; 

• Учествовао сам на више стручних и научних скупова у 

земљи и иностранству, углавном саопштењима 

(Луцерн, Охрид, Београд итд.); 

• Био сам председник Секције наставника страних 

језика на нематичним факултетима при Удружењу 

универзитетских професора и научника Србије (1995-

1997); 

• Шеф Катедре за друштвене науке на Технолошком 

факултету (1996-2003); 

• Председник Комисије за издавачку делатност 

Технолошког факултета (1993-2003); 

• Председник Издавачког савета часописа „Ревија 

образовања“ из Београда (1980-1982); 

• Члан Програмског савета Завода за уџбенике и 

наставна средства Србије (1984-1988); 

• Члан Комисије за стране језике Просветног савета 

Србије (1986-1988); 

• Члан Извршног одбора Друштва за стране језике и 

књижевности Србије (1981-1983); 

•  Члан Друштва за примењену лингвистику Србије 

(1979-1985); 

• Био сам у више наврата председник комисија за избор 

наставника и сарадника за француски језик на разним 

факултетима у земљи; 
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• Био сам рецензент неколико уџбеника за француски 

језик; 

• Сарадник Матице српске из Новог Сада у Лексикону 

писаца Југославије (за преводе наше књижевности на 

француски језик); 

• Учесник неколико научних пројеката. Сарадник 

Српске академије наука и уметности у вези са 

пројектом - Српска народна поезија у свету. Сарадник 

за Енциклопедију српског народа (2008) - 30 

одредница; 

• Био сам председник, заменик председника или члан 

разних тела (савета, актива и сл.) у школама, ППЗ-у, 

на факултету и др. (на пример, у вези са реформом 

образовања); 

 

5) ДРУШТВЕНА И КУЛТУРНА АКТИВНОСТ 

 

• Одборник у два мандата Скупштине општине 

Лесковац (1966-1968. и 1970-1974); 

• Члан Заједнице усмереног образовања Србије, у два 

мандата (1983-1989); 

• Председник Клуба љубитеља филма у Лесковцу (1966-

1969); 

• Предавач на Филмској школи Фото-кино клуба у 

Лесковцу (1971-1972); 

• Члан селекционих комисија и жирија Фестивала 

аматерског филма Југославије (1972, 1973, 1978); 

• Објавио више чланака из области филмске уметности 

у периодици; 

• Председник Управног одбора Народног музеја у 

Лесковцу (2001-2003); 

• Одржао бројна предавања из француске и упоредне 

књижевности на јавним трибинама у Лесковцу, Нишу, 

Приштини и др.; 

• Учесник на трибинама из разних области културе, као 

и на промоцијама књига и часописа (Лесковац, 

Београд, Ниш, Гаџин Хан); 

• Председник Друштва Србија-Француска у Лесковцу 

(1998-2008); 

• Председник Удружења писаца Лесковца (2004-2006); 

• Више година члан редакција часописа Наше 

стварање, Освит, Помак; Лесковачки зборник (2008 – 

2016); 
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• Главни уредник листа Сусрети (Економског школског 

центра) (1973-1974); 

• Одговорни уредник часописа Помак (2004-2006); 

• Главни уредник листа Алијанса (1998 – 2008);     

• Члан Удружења књижевника Србије; 

• Члан Међународног друштва пријатеља Рожеа 

Мартена ди Гара у Паризу (добитника Нобелове 

награде за књижевност 1937); 

• Био сам члан или учесник у раду и многих других 

одбора, комисија, савета, радних тела разних 

републичких, регионалних и оштинских друштвених, 

просветних и културних органа и организација (не 

наводим их, јер ми се чине мање важним);   

  

6) ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ 

 

• Добитник више захвалница, повеља и плакета 

просветних и културних установа и организација; 

• Награда Општинске заједнице образовања Лесковца 

(1971); 

• Француско одликовање „Витез реда Академских 

палми“ („Chevalier dans l'Ordre des Palmes 

Académiques“) (2003);  

• Награда Златна франкороманистика Фонда 

Маргерите Арнаутовић при Филолошком факултету у 

Београду (2006); 

• Повеља почасног члана Удружења професора 

француског језика Србије (истовремено и ФИПФ-а) 

(2007); 

• Октобарска награда града Лесковца (2009); 

• Награда „Николај Тимченко“ (2011); 

• Заступљен сам, између осталог, у националним 

енциклопедијама: Српска породична енциклопедија, 

„Политика“ и „Народна књига“, Београд, у тому 11 

(In-J), стр. 130 (2007); Енциклопедија српског народа, 

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008, 

стр. 440;  

• Српски who is who (ко је ко), Завод за уџбенике, 

Београд 2013.
38

   

                                      
 

• 38 Напомена: Лесковац, 20.11.2013. Душан А. Јањић 
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ПРОФ. ДР ДУШАН ЈАЊИЋ: СПИСАК РАДОВА 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ РАДОВИ 

 

• Позориште Рожеа Мартена ди Гара, магистарскa 

теза одбрањена на Филолошком факултету у Београду, 

1976, стр. 142; 

• Југословенске књижевности у француским 

часописима после Другог светског рата, докторска 

дисертација одбрањена на Филолошком факултету у 

Београду, 1986, стр. 550; 

 

ПУБЛИКАЦИЈЕ: УЏБЕНИЦИ,  

МОНОГРАФИЈЕ И ДРУГА ДЕЛА 

 

• Formation linguistique de boursiers scientifiques, Bureau 

pour l'enseignement de la langue et de la civilisation 

françaises à l'étranger, Paris, 1980, 68 p (avec J.Baudry et 

G. Borne) 

• Француски језик за студенте Технолошког 

факултета, Технолошки факултет, Лесковац, 1991, 

стр. 176; 

• Француска библиографија о српској и хрватској 

народној поезији, Српска академија наука и уметности, 

Београд, 1995, стр. 180 стр. (заједно са Михаилом 

Павловићем); 

• Француски језик. Стручни текстови за I-IV разред 

правне и биротехничке струке, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд, 1996, стр. 115; 

• Француски језик за технологе, Универзитет у Нишу - 

Технолошки факултет Лесковац, 1997, стр. 170; 

• Основи француске пословне кореспонденције, 

Универзитет у Нишу - Економски факултет Ниш, 

1999, стр. 175; 

• Књижевни поводи. Огледи и записи о француским 

писцима, Удружење писаца Лесковца, Лесковац, 2002, 

стр. 150; 

• Француски клуб у Лесковцу 1919-1941, Народни музеј 

у Лесковцу, Лесковац, 2006, стр. 174; 

• Позориште Рожеа Мартен ди Гара, Филекс, 

Лесковац, 2006, стр. 150; 
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• Клуб љубитеља филма, ауторско издање, Лесковац, 

2011, стр. 101; 

• Књижевна преплитања, Алтера, Београд, 2011, стр. 

213;  

• Језички огледи, ауторско издање, Лесковац, 2012, стр. 

100; 

• У европском видокругу, Алтера, Београд, 2013, стр. 

185; 

• Видови француске књижевности, Алтера, Београд, 

2013, стр. 205; 

 

РАДОВИ У ПЕРИОДИЦИ: ЈЕЗИК,  

КЊИЖЕВНОСТ,  КУЛТУРНЕ ВЕЗЕ 

        

• Лотреамон: Уз стогодишњицу смрти великог песника, 

Наше стварање, Лесковац, 1-2, 1970, стр. 51-56; 

• Једно значајно дело наше естетичке мисли, Кораци, 

Крагујевац, бр. 6, 1976, 66-68; 

• De l'enseignement de la littérature (Section B III - 

discussion) in: Apprentissage des langues (Rapports du 

13-ème Congrès FIPLV), Lucerne, 1978, 130;  

• Сто година од смрти Виктора Игоа, Наша реч, 

Лесковац, 1985, 20. 2. 1985, стр. 7; 

• Михаило Павловић: Југословенске теме у француској 

прози, Наше стварање, Лесковац, 3-4, 1986, 160-162;  

• Вук и Европа, Глас младих, Лесковац, бр. 40, 1987, 7-

11; 

• Један вид интерференције у настави француског 

језика, Зборник радова, Завод за унапређивање 

васпитања и образовања, Ниш, бр. 3, 1987, 155-159; 

• Елиза Војар - преводилац српских народних песама, 

Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, бр. 

32, 1987, 137-141; 

• Вуково дело у Европи. Покушај поређења рецепције, 

Наше стварање, Лесковац, 3-4, 1988, 123-136; 

• Михаило Павловић: Од погледа до текста, Наше 

стварање, Лесковац, 1-2, 1988, 175-178; 

• Настава страног стручног језика - проблеми и дилеме, 

Зборник радова Технолошки факултет, Лесковац, бр. 

3, 1990, 89-94;  

• Поезија Васка Попе у преводу на француски језик, 

Наше стварање, Лесковац, 1-2, 1991, стр. 62-70; 
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• Век и по Мицкјевичевих предавања о српској народној 

поезији, Политика, Културни, Београд, година XXI, 

бр. 164, 23. марта 1991, стр. 20; 

• Ристо Лаиновић: Творци и тумачи, Наше стварање, 

Лесковац, 1-2, 1991, стр. 144-146;  

• Адам Мицкјевич и песме о боју на Косову, 

Књижевност и језик, Београд, бр. 2, 1991, стр. 192-

199; 

• Мицкјевичево превођење српских народних песама, 

Мостови, Београд, бр. 3-4 (87/88), 1991, стр. 131-135; 

• Андрићево књижевно дело у Француској, Свеске 

Задужбине Иве Андрића, Београд, св, 8, 1992, 289-313; 

• „Рембо или парабола о неминовности песничког краја. 

Поводом књиге „Феномен Рембо“ Николе Бертолина“, 

Освит, Лесковац, бр. 5-6, 1992, стр. 123-127; 

• Први француски помени српске народне поезије, 

Стремљења, Приштина, 3-4, 1994, стр. 135-148; 

• Андрићев „Мост на Жепи“ на француском језику, 

Научни састанак слависта у Вукове дане (Зборник: 

Иво Андрић у своме времену), Београд - Нови Сад - 

Тршић, бр. 22/1, 1994, стр. 299-304 (и посебан отисак); 

• Деривацијски облици у техничком француском језику, 

Зборник радова, Технолошки факултет, Лесковац, 

1995, стр. 221-236; 

• Страни језици и трансфер технологије, Зборник 

радова, Технолошки факултет (са симпозијума 

Савремене технологије и привредни развој), Лесковац, 

1996, стр. 144-151; 

• Место граматике у уџбенику страног језика струке 

(Зборник радова са симпозијума Страни језик струке), 

Удружење универзитетских наставника и научника 

Србије, Београд, 1996, стр. 127-132; 

• Литерарна периодика и рецепција страних књижевнос 

ти, Помак, Лесковац, бр. 1, 1996, стр. 10; 

• Луј-Клод де Сен-Мартен: Митологија (La mythologie) 

(превод), Освит, Лесковац, бр. 15, 1996, стр. 8-13; 

• О једном Арагоновом тексту из 1946. године. Уз 

стогодишњиицу рођења Луја Арагона, Помак, 

Лесковац, 2, 1997, стр. 8; 

• Француска послератна књижевна периодика, Зборник 

радова, Филолошки факултет у Приштини, књ. 4, 

1997, стр. 109-120 (и посебан отисак); 
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• Нови преводи Андрићевих дела у Француској, Помак, 

Лесковац, бр. 3-4, 1997, стр.18; 

• Песнички универзум Жака Превера, Помак, Лесковац, 

бр. 6, 1997, стр. 22-23; 

• Париске инспирације Десанке Максимовић, Наше 

стварање, Лесковац, 1-2, 1998, стр. 70-80 

• Једно писмо Жака Конфина Иви Андрићу, Помак, 

Лесковац, 7-8, 1998, стр. 4-5; 

• Десанка Максимовић и француска књижевност, 

Помак, Лесковац, 7-8, 1998, стр. 20-23; 

• Српска народна поезија и француска историографија, 

Зборник радова, Филолошки факултет Универзитета у 

Приштини, (радови са научног скупа Народна епска 

поезија и историја), Приштина, 1998, књ. 8, стр. 173-

181 (и посебан отисак); 

• Актуелни проблеми изучавања страних језика у 

области техничких наука, Зборник радова Технолошки 

факултет у Лесковцу, 10, 1998, 397-403; 

• Бранко Миљковић и француска поезија, Помак, 

Лесковац, бр. 9, 1998, стр. 8-10 

• Један француски помен српске народне поезије из 

1574. године, Помак, бр. 10, 1999, стр. 5; 

• Мотивација као значајан чинилац у изучавању страних 

научно-техничких језика, Зборник радова, 

Технолошки факултет Лесковац (радови са научног 

скупа: Социјално-економске импликације нових 

технологија), Лесковац, 11, 1999, стр. 375-382 (и 

посебан отисак); 

• Преводилачки рад Жака Конфина, Помак, Лесковац, 

бр. 11-12, 1999, стр. 38; 

• Јохан Волфганг Гете и српска народна поезија, Помак, 

Лесковац, бр. 13, 1999, стр. 4-5; 

• Скица за један портрет, Помак, Лесковац, бр. 14, 2000, 

стр. 10-13; 

• Српске теме у Балзаковом књижевном делу. Уз 

стопедесетогодишњицу смрти великог француског 

писца, Помак, Лесковац, 15-16, јануар 2000, стр. 4-5; 

• Један други Превер, Зборник радова, Филолошки 

факултет Универзитета у Приштини, Врање, 2000, стр. 

196-207 (и посебан отисак); 

• Специјализовани речници француско-српског 

техничког језика, Зборник, Технолошки факултет у 

Лесковцу, Лесковац, 2000, стр. 199-204; 
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• Херојски хуманизам Антоана де Сент-Егзиперија, 

Помак, Лесковац, бр. 17-18, 2000, стр. 6-7; 

• Васко Попа и Ален Боске. Поводом десет година од 

смрти српског песника, Алијанса, Лесковац, бр. 5-6, 

2001, стр. 10; 

• И друга лица Преверове поезије, Лесковчанин, бр. 13-

14, 2001, стр. 9; 

• Жак Конфино као књижевни преводилац, Помак, 

Лесковац, бр. 19, 2001, стр. 5-6; 

• Његош и Французи. Уз стопедесетогодишњицу смрти 

Петра II  Петровића Његоша, Алијанса, Лесковац, 5-6, 

2001, стр. 10; 

• Једна значајна књига о српско-француским 

књижевним везама,  Алијанса, Лесковац, 5-6, 2001, 

стр. 12-13; 

• Први превод поезије Десанке Максимовић на једном 

страном језику, Помак, бр. 20, 2001, стр. 7-8; 

• Трагична визија света у делима Рожеа Мартена ди 

Гара, Алијанса, Лесковац, бр. 7, 2001, стр. 4; 

• Андре Малро. Акцијом против ништавила, Помак, 

Лесковац, бр. 21-22, 2001, стр. 8-9; 

• Свеобухватни приказ развоја наше књижевности за 

децу. Тихомир Петровић: Историја српске 

књижевности за децу, Помак, Лесковац, бр. 23-24, 

2002, стр. 16-17; 

• Видови стварања стручне терминологије, Зборник 

радова, Технолошки факултет у Лесковцу (радови са 

симпозијума: „Савремене технологије и привредни 

развој“), Лесковац, 2002, стр. 217; 

• Превођење српске књижевнос ти у француској 

послератној литерарној периодици, Зборник радова, 

Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 

Косовска Митровица, 2002, стр. 97-109 (и посебан 

отисак); 

• Исцрпна анализа књижевних српско-француских веза. 

Михаило Павловић: Српске теме у француском 

роману XX века, Наше стварање, Лесковац, бр. 1-4, 

2002, стр. 190-193 

• Кривудав пут славе Виктора Игоа, Алијанса, Лесковац, 

бр. 8-9, 2002, стр. 4;  

• A l'occasion du centenaire de la naissance de deux 

surréalistes serbes: Marko Ristic et Milan Dedinac, 

Alliance, n
o
 8-9, 2002, p.14; 
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• Продубљена анализа књижевног дела. Душан Стошић: 

Прозно књижевно дело, Апокрифна јеванђеља Саше 

Хаџи Танчића, Наша реч, 4. април 2003, стр. 16; 

• Друштво пријатеља Француске у Лесковцу између два 

светска рата, Лесковачки зборник (радови са научног 

скупа: „Културно-историјска баштина југоисточне 

Србије“, Лесковац, 2003, стр. 254-260; 

• Богатство приповедачке инспирације (Друго око. 

Француска прича XX века, избор и превод: Ристо 

Лаиновић, Ниш, 2003), Наше стварање, Лесковац, бр. 

4, 2003, стр. 221-224; 

• Истраживачки подвиг: Јелена Новаковић, Иво Андрић 

и француска књижевност, Београд, 2001, Алијанса, 

Лесковац, бр. 11, 2003, стр. 11 

• Une belle traduction de la poésie de Branko Miljkovic, 

Alliance, n
o
 11, 2003, p. 12; 

• Јован Јовановић Змај и француска књижевност, 

Помак, бр. 27-28, 2004, стр. 14-15; 

• Ђузепе Конте: Морска елегија (превод са 

италијанског), Помак, 27-28, 2004, стр. 31; 

• Друштво пријатља Францус ке у Лесковцу (1921-1941) 

- значајан чинилац културног живота града, и српско-

француски односи 1904-2004, Зборник радова, 

Друштво за културну сарадњу Србија-Француска и 

Архив Србије, Београд, 2005, стр. 409-417; 

• „Мали есеји“ Николаја Тимченка, Наше стварање 4-

1/2004-5, Лесковац, стр. 420-424; 

• Стеван Владислав Каћански у Лесковцу, Наше 

стварање, 4-1/2004-5, Лесковац, стр. 511-520 

• Књижевне судбине завичајних писаца, Помак, 29-30, 

Лесковац, 2005, стр. 1; 

• Габриела Мистрал: Водоскок (превод са шпанског), 

Помак, 29, Лесковац, 2005, стр. 20 

• У знаку светлости и тајанства - Михаило Дојчиновић: 

Уштапове шуме, Лесковац, 2004, Помак, 29-30, стр. 

24-25; 

• Несаломиви дух Жака Конфина, Легат, 9, март 2005, 

електронски часопис Народне библиотеке у Лесковцу; 

• Француски слависти и српска књижевност: Елиза 

Војар, Помак, 31-32, 2005, стр. 3-4; 

• Роже Мартен ди Гар: Белешке о Жиду (превод), 

Помак, Лесковац, 31-32, 2005, стр. 25; 
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• Почеци изучавања француског језика у Лесковцу, 

Лесковачки зборник XLVI, 2006, стр. 141-146; 

• Преводилачки подухват Адама Мицкјевича, Помак, 

Лесковац, 2006, 34-36, стр. 4-5; 

• У част Алена Боскеа. Једна песма Васка Попе у 

белгијском часопису „Marginales“, Наше стварање, 

Лесковац, 2006, стр. 54-56; 

• Велимир Хубач: Сазвучје генерација, Лесковачки 

културни центар, 2006, рецензија, стр. 197-199; 

• Ами Буе о Лесковцу и његовој околини, Лесковачки 

зборник, Лесковац, XLVII, 2007, стр. 303-310; 

• Предговор ин: Одјек речи. О делу Тихомира 

Петровића, ЛКЦ, Лесковац, 2007, стр. 5-14; 

• Проблеми превођења са дијалекта, Наше стварање, 

Лесковац, 2007, стр. 81-85 

• Андре Малро и Срби - у двоструком огледалу, Помак, 

Лесковац, 2008, 41-42, стр. 5; 

• a fortune de l'oeuvre de Roger Martin du Gard en Serbie, 

La Lettre, Paris, mai 2008, p. 12-13; 

• Превођење са жаром. Бранко Миљковић као 

преводилац француске поезије, Наше стварање, 

Лесковац, 3-4, 2008, стр. 163-166; 

• Душан Матић и француска књижевност, Помак, 

Лесковац, 2008, 43-44, стр. 3-4;  

• Син лесковачког кнеза - Две стотине година од рођења 

Димитрија Момировића, Панорама, Лесковац, 

22.10.2009, стр. 8; 

• Димитрије Момировић - Вуков кореспондент, 

пореклом из Лесковца, Наше стварање, 1-2, 2009, 

стр.174-181; 

• Књижевни рад Димитрија Момировића Стојановића, 

Лесковачки зборник, 2010, стр. 159-168; 

• Париска јесен једног романа. Уз стогодишњицу 

рођења Меше Селимовића, Помак, 2010, бр. 49-50, 

стр. 4-5; 

• Томислав Н. Цветковић и удруњења у области 

културе, Помак, Лесковац, 2010, 51-52, стр. 6; 

• Николај Тимченко као публицист, Наше стварање, 

Лесковац, 2010, 3-4, стр. 210-216; 

• Руске и француске теме у делу Сретена Динића, 

Лесковачки зборник, 2011, стр. 235-254; 



 37

• Доситеј Обрадовић и Европа. Уз двестогодишњицу 

смрти нашег великог писца, Помак, 2011, бр.53-54, 

стр. 2-3; 

• Димитрије Миленковић, Помак, 2011, бр. 55, стр. 22; 

• Приче о старом Лесковцу - Ненад Кражић, Кад су 

Ветерницом пловили чамци, Филекс, Лесковац, 2007, 

Помак, 2011, бр. 55, стр. 33-34; 

• Величко Живановић као културни делатник, 

Лесковачки зборник, 2012, стр. 139-148;   

• Прекретница у рецепцији дела Данила Киша, Помак, 

бр. 57-60, 2012, стр. 5; 

• Николај Тимченко и француска књижевност, Наше 

стварање, 3-4, 2012, стр. 226-241 

• Лесковачки кнез Момир Стојановић у историографији 

и књижевности, Лесковачки зборник, 2013, стр.65-76; 

• Као заграбљена вода на грлу извора (Тихомир 

Петровић, Срећа се радом стиче. Пословице о раду, 

Наше стварање, 1-2, 2013, стр. 202-203; 

• Две стотине година од рођења Петра II Петровића 

Његоша, Помак, бр. 61-64, 2013, стр. 1-2; 

• Бранко Ћопић у европској преводној кљижевности, 

Помак, бр. 65, 2014, стр. 1-2; 

• Осам деценија од рођења Данила Киша: у видокругу 

српске и светске књижевности, Помак, бр. 69-72, 2015, 

стр. 1-2; 

• Подухват достојан највећег поштовања (Данило 

Коцић, Лесковачки писци – трагови и трагања), 

Помак, бр. 70-73, 2016, стр. 3-4 

 

ФИЛМСКА УМЕТНОСТ 

 

• У трагању за бићем правог филма, Наше стварање,  

Лесковац, 6, 1969, стр. 362-364; 

• Душан Стојановић: Велика авантура филма, Наша реч, 

Лесковац, 17.2.1970, стр. 7; 

• Фестивал континуитета. О 14. фестивалу аматерског 

филма Србије, Наша реч, Лесковац, 1.5.1970, стр. 7; 

• Уметничка позиција филма, Наше стварање, 

Лесковац, бр. 5-6, 1970, стр. 49-54; 

• Висок просек селекције. После смотре југословенске 

аматерске филмске продукције, Наша реч, Лесковац, 

1.1.1972, стр. 11; 



 38

• Југословенски аматерски филм данас, Наше 

стварање, Лесковац, бр. 1, 1973, стр. 250-254; 

• Рене Клер. Уз стогодишњицу рођења великог 

француског редитеља,  Алијанса, Лесковац, бр. 1, 1998, 

стр. 3; 

• Кад је Лесковац био филмска метропола, Наша реча, 

Лесковац, 16.10.2000, стр. 10; 

• Клуб љубитеља филма у Лесковцу, Лесковачки 

зборник, 2009, стр. 301-316;  

• У трагању за идентитетом. Један поглед на филмски 

фестивал у Лесковцу, Помак, 2011, бр. 55-56, стр. 4.  

 

НАПОМЕНА АУТОРА:  

У списак радова нису увршћени текстови: 

 

• о збивањима у култури, реформи образовања, 

организацији просветно-педагошке службе; интервјуи 

(15 чланака); 

• тридесетак превода научних и стручних радова, 

углавном универзитетских наставника, са српског на 

француски језик; 

• стотинак текстова у Алијанси: краћи 

књижевноисторијски огледи, записи или прегледи на 

српском и француском језику, преводи, 

публицистички чланци, репортаже... 

• тридесет одредница за Енциклопедију српског народа 

(2008) о истакнутим српским романистима, 

француским славистима, неким француским писцима, 

као и о српско-француским књижевним односима и 

романистици; 
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НАУЧНО ДЕЛО 
ПРОФ. ДР ДУШАНА ЈАЊИЋА 

 
• Југословенске књижевности у француским књижевним 

часописима после II светског рата (докторска 

дисертација) 

• Француска библиографија о српској и хрватској народној 

поезији (са М. Павловићем) (1995) 

• Књижевни поводи (2002) 

• Француски клуб у Лесковцу 1919 - 1941 (2006) 

• Позориште Рожеа Мартена ди Гара (2006) 

• Клуб љубитеља филма (2011) 

• Књижевна преплитања (2011) 

• Језички огледи (1912) 

• У европском видокругу (2013) 

• Видови француске књижевности (2013) 

 

 

 

 

 



 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

 

 

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ У 

ФРАНЦУСКИМ КЊИЖЕВНИМ ЧАСОПИСИМА 

ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА  

                                                (докторска дисертација) 

 
• Проф. др Михаило Павловић, „Наша књижевност 

у Француској данас“. Душан Јањић, 

„Југословенске књижевности у француским 

књижевним часописима после Другог светског 

рата“, Мостови, бр. 68, Београд, 1986. 

  

исертација Душана Јањића 

Југословенске књижевности 

у француским књижевним 

часописима после Другог 

светског рата цитирана је у 

више наврата у књигама Михаила 

Павловића, Миливоја Сребра, 

Стојана Ђорђића и других 

зналаца француске књижевности. 

Веома повољно је оцењивана и у 

рефератима за избор у виша 

универитетска звања.  

     Михаило Повловић истиче: “Из досадашњег 

излагања могао се већ видети вишеструки значај рада о 

коме је овде реч. У закључку пре свега треба рећи да он 

ни издалека није само “bibliographie raisonnée” на 

вишем нивоу. Библиографски подаци који су у овој 

студији садржани, ма колико иначе били сами по себи 

драгоцени, само су основа и полазна тачка за грађење 

слике, тачније слика о предмету којим се бави. Подаци 

никада нису дати штуро, него је све што они означавају 

испитано, проучено, тражени су узроци појава и 

објашњаване њихове последице и одјеци. Једна од 

врлина ове студије јесте и чињеница да она пружа више 

него што њен наслов обећава: између осталог, у њој су 

дати подаци о преводима, уз коментаре, и то не само о 

преводима као поводу да се пише о књижевности код 

Југословена у књижевној периодици... Поред једне 

Д
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широке слике рецепције југословенских књижевности у 

Француској, дат је и низ посебних, заокругљених слика 

које се односе на поједине писце или књижевне појаве. 

Судови о појединим нашим књижевницима, који су 

подробно коментарисани кад год томе има места, нису 

само занимљиви као виђење странаца; у случајевима 

практиковања озбиљне критике и књижевне историје у 

француској периодици, ти судови су допуна онога што 

је код нас речено о појединим писцима и делима, 

богаћење сазнања о њима. Значајна за наше и стране 

(пре свега, разуме се, француске проучаваоце и 

преводиоце дела наших књижевности), ова студија има 

изузетан значај и за проучавање француске књижевне 

периодике јер садржи обиље података о настанку, 

профилу, развоју и политици француских књижевних 

часописа, не само после другог светског рата него и 

раније.
39

 

    Ако се објави – а за то постоје многобројни и јаки 

разлози – ова студија ће бити драгоцен извор података и 

обавештења не само за преводиоце, издаваче и уреднике 

и сараднике књижевних часописа него и за све оне који 

се баве проблемима и културном политиком, како код 

нас, тако и, још више, нашом културном политиком у 

иностранству, посебно у Француској.” 

 

                                      
• 39 Михаило Павловић, „Наша књижевност у Француској данас“. Душан 

Јањић, „Југословенске књижевности у француским књижевним 

часописима после Другог светског рата“, Мостови, бр. 68, Београд, 1986, 
352-357. Напомена: О обимном и разноврсном стваралаштву проф. др 

Душана Јањића писали су многи најугледнији критичари, а објављено је 

и више опширних приказа у познатим часописима, дневним и недељним 
новинама. Напомена: „У оквиру тродневне манифестације Дани Николај 

Тимченко награда за књижевно стваралаштво додељена је познатом 
лесковачком професору др Душану Јањићу. Професор Јањић је награђен 

за књигу Књижевна преплитања у којој је обрадио француско-српске 

књижевне везе. Професор Јањић писао је и о књижевном стваралаштву 
југа Србије, Лесковца и доприносу Николаја Тимченка, најпознатијег 

књижевног критичара, новинара, професора и лектора. (Данило Коцић: 

Проф. др Душан Јањић добитник награде „Николај Тимченко“, Јужне 
вести, 2. јул 2012. године). Напомена: Најопширнији приказ о раду проф. 

Јањића у електронским медијима објављен је на сајту Медија центра. 

Данило Коцић: „Проф. др Душан Јањић – радознали интелектуалац“, 
Медија центар, 21. август 2014. године (око 30 страница текста).  
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ФРАНЦУСКА БИБЛИОГРАФИЈА О СРПСКОЈ  

И ХРВАТСКОЈ НАРОДНОЈ ПОЕЗИЈИ 

 
• Николај Тимченко, „Поезија податка“, Михаило Б. 

Павловић и Душан А. Јањић, „Француска 

библиографија о српској и хрватској народној 

поезији“, Наша реч, Лесковац, 2. јун 1995. стр. 9. 

• Михаило Павловић, Душан Јањић, Француска 

библиографија о српској и хрватској народној 
поезији, САНУ, Београд, 1995. 

 

вај изванредно користан рад 

резултат је дугог и 

мукотрпног истраживања не само 

преведених записа на француски 

језик, већ и њених помена.  

    (...) Ова библиографија спада у 

оне приручнике који су 

неопходни свакој култури, и 

могли бисмо да пожелимо да у 

нашој култури таквих буде за 

свако страно језичко подручје до 

кога је наша усмена поезија допрла.“
40

 

“Библиографски подаци, обрађени у овој књизи, 

сведоче не само о акрибичности састављача и 

методолошкој зрелости њихове концепције, већ и о 

богатству француско-српских књижевних и културних 

веза које сежу дубоку прошлост.“ 

“Књига проф. Јањића и проф. Павловића се из много 

разлога, културних и социолошких пре свега, може 

препоручити и широј читалачкој публици, али и онима 

који могу да осете поезију података, драж наизглед 

                                      
• 40 Михило Павловић, Душан Јањић, Француска библиографија о српској и 

хрватској народној поезији, Српска академија наука и уметности, 
Београд, 1995, 180 стр. Напомена: Нада Ђорђевић-Милошевић, Михаило 

Павловић и Душан Јањић, „Француска библиографија о српској и 

хрватској народној поезији“, Зборник Матице српске за славистику, 
Нови Сад, бр. 48-49, 1995. 

О
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незаинтересоване чињенице која, међутим, говори о 

томе да су културне везе међу народима – трајне.”
41

  

“Са смислом за меру, склад и одговорност, уз 

ослонац на претходне, не мале нити, аутори су прецизно 

и потпуно пописали јединице објављене у Француској и 

другим франкофонским земљама.” 

“Библиографија о којој је реч, осмишљеном анализом 

пружа читаоцу дубинска сазнања упућујући на 

присуство наше књижевности у туђем свету. Она се 

квалитативно разликује од оних којима су се бавили 

ранији посленици књижевности попут Николе С. 

Петровића, Риста Одавића, Павла Поповића и Миодрага 

Ибровца. Разлика је, пре свега, у другачијем приступу и 

свеобухватности представљања евидентиране грађе. 

Додајмо да су аутори угледни познаваоци 

француског језика и књижевности и афирмисани 

градитељи мостова између наше и француске 

културе”.
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
• 41 Николај Тимченко, „Поезија податка“, Михаило Б. Павловић и Душан А. 

Јањић, „Француска библиографија о српској и хрватској народној 
поезији“, Наша реч, Лесковац, бр. 21, 2. јун 1995. 9. 

• 42 Тихомир Петровић, „Књига у служби књижевности“. Михаило Б. 
Павловић, Душан А. Јањић, Француска библиографија о српској и 

хрватској народној поезији, САНУ, 1995., in: Књижевни записи, 

Лесковац, 2000, стр. 91-93. Напомена: Прикази су објављени и у нишкој 
Градини, Зборнику Учитељског факултета у Врању, у књизи Књижевни 

записи Тихомира Петровића. Краћи осврти и белешке: Политика, Радио 

Београд, Телевизија Београд. Књига је представљена и у Француском 
културном центру у Београду. 
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ПРОФ. ДР ТИХОМИР ПЕТРОВИЋ: 

ФРАНЦУСКА БИБЛИОГРАФИЈА О СРПСКОЈ  

И ХРВАТСКОЈ НАРОДНОЈ ПОЕЗИЈИ - 

У СЛУЖБИ КЊИЖЕВНОСТИ 

 
• Тихомир Петровић, „У служби књижевости“, 

Михаило Б. Павловић, Душан А. Јањић, 

Француска библиографија о српској и хрватској 
народној поезији, САНУ, Београд 1995, Књижевни 
записи, Удружење писаца Лесковац, 2000. 

 

рпска и хрватска усмена 

књижевност, као најочуванија 

баштина у кругу словенских народа, 

уметност која заузима једно од 

најважнијих места у усменој 

европској традицији, рано је скренула 

на себе пажњу културне Европе. 

Књижевност народа који се служи 

језиком, који Срби зову српским, а 

Хрвати хрватским, била је предмет 

занимања и проучавања као истинска 

уметност која, по свему, стоји испред писане 

литературе. – Српска, додатно, што потиче од народа 

проглашеног песником свих Словена, и народа  о чијој 

се ратоборности у средњем веку (откада почиње и 

занимања странаца за њу) орила слава. Може се рећи, 

знатижеља за песму или причу није била увек 

искључиво књижевне природе.
43

 

Срочена у праскозорје људске мисли, дубоко народна 

по садржају и духу своме, по својој лексици, 

граматичким и стилским особинама, српско-хрватска 

усмена књижевност је крчила пут уметничкој 

                                      
• 43 Проф. др Тихомир Петровић, „У служби књижевости“, Михаило Б. 

Павловић, Душан А. Јањић, Француска библиографија о српској и 

хрватској народној поезији, САНУ, Београд 1995, Књижевни записи, 

Удружење писаца Лесковац, 2000, стр. 91 – 93. Напомена: На крају 
чланка стоји (1998). 

С
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литератури и отварала врата за њен улазак у 

књижевност учене Европе. 

Михаило Б. Павловић и Душан А. Јањић показују да 

је наша народна поезија, уназад за неколико векова, 

била предмет занимања угледних писаца, путописаца, 

научника и слависта. Први индиретан помен у 

француским изворима датира од пре четири века, из 

1553. године, да би са веком светлости и разума, затим 

са романтизмом, и надаље до данших дана, тај интерес 

све више растао. 

Иако је посреди рецепција и одјек српске и хрватске 

усмене речи, аутори Француске библиографије 

презентују доказе да су угледни француски часописи и 

листови, преузимајући песме, директно или посредно, 

из аустријских, немачких или енглеских извора –

нарочито занимање показали  за песме о боју на Косову 

и о Марку Краљевићу као најизразитијем и 

најопеванијем српском јунаку и бојнокопљанику, нашем 

Роланду. Ни епска песма новијег времена, којима се 

прославља наша бурна прошлост и дела наших славних 

предака, стихови који нуде примере жртвовања за своју 

домовину и за свој род, нису остали ван пажње. 

Превођене су и објављиване и песме других жанрова, 

међу којима највише „Хасанагиница“ која је прославила 

српску усмену књижевност. Преведено је, нешто и 

прерађено, око петсто наслова, обавештавају нас у 

предговору аутори библиографије. 

То што су француски стари црнорисци показали 

највише интереса за поезију о јунацима које краси 

необична снага, витештво и спремност да погину за 

своју земљу, за њена, свакако, два најпоетичнија 

циклуса: косовски и циклис песама о М. Краљевићу, 

има свој нарочити raison d’être. Бој на Косову између 

српске и турске војске, најсудбоноснији догађај по 

српски народ, дубоко је ужљебљен у његово памћење. 

После њега уследила је четворовековна ноћ турског 

ропства и наша историја нагла другим правцем. М. 

Краљевић, главни јунак народних песама, у одбрани 

своје вере и свег српског народа, побеђује злогласне 
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турске одметнике као што су Муса 

Арбанас, троглави Арапин, Вучо 

Џенерале и друге насилне 

силеџије. 

Са смислом за меру, склад и 

одговорност, уз ослонац на 

претходне немале нити незапажене 

резултате, аутори су, по стриктно 

хронолошком критеријуму – 

надамо се исцрпно, прецизно и 

потпуно – пописали јединице 

објављених у француској и другим франкофонским 

земљама. 

Библиографија је сачињена на основу примарне, 

оригиналне грађе (рад на библиографији не допушта да 

се гризе украденим зубима). Критички попис књига и 

чланака није сведен на голе, фактичке чињенице, већ је 

аналитички, резонски, у научном и лексиколошком 

смислу речи. У предговору је истакнуто да је уз сваку 

јединицу дат њен сажет садржај, а за поједине су, 

уколико су постојали, предложени чланци и прикази. 

Библиографија је осмишљена анализа која богати 

читаоца за једно дубинско сазнање и за један доживљај 

– то је, по срећно одабраној синтагми њеног првог 

читаоца и тумача Николаја Тимченка, поезија чињеница, 

сама поезија, а не сирова грађа која корисника упућује 

једино на присуство наше књижевности у туђем свету. 

Стога би се дало утврдити да је квалитативна разлика у 

њену корист, у односу на библиографију којом су се 

бавили такви књижевни посленици као што су Јован 

Скерлић, Павле Поповић, Миодраг Ибровац, или 

Никола Банашевић, Никола С. Петровић и Ристо 

Одавић. Разлика је у другчијем приступу и 

свеобухватности представљања евидентиране грађе. 

Попис књига и чланака је пипав и заметан рад који 

ретко задовољава ауторову сујету, али је незаменљив за 

проучаваоце и истраживаче склоне податку него суду и 

тврдњи. Библиографија је увек у служби књижевности 

која стално одражава у животу најбоље вредности, нова 
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мерила јавности и ваљаности. У фунцији је градње 

темеља културе једног народа. 

Може се рећи да књига М. Б. Павловића и Д. А. 

Јањића прегледно даје егзактне податке о 

прихваћености српске и хрватске народне поетске речи  

у земљама духа и културе, али и у другим земљама. 

Томе су залога њени аутори као угледни познаваоци 

француског језика и литературе и афирмисани 

градитељи моста између наше и високе француске 

културе. 

У време када се српско име прогони као хајдучија, 

књига о прихваћености наше поезије у Француској – у 

издању наше највише институције – осветљава, попут 

бљеска муње, књижевност и дух српског народа.
44

 

 

 

 

 

 

                                      
• 44 Тихомир Петровић (Бошњаце код Лесковац, 12. новембар 1949). Отац 

Боривоје, радник, мајка Радослава, рођена Јовановић, домаћица. Основну 

школу похађао у родном месту (1956-1964), гимназију у Лесковац (1964-
1968), Вишу педагошку школу у Нишу (1969-1971). Филолошки 

факултет Универзитета у Београду похађао као ванредни студент (1972 - 

1976). Магистрирао на Филолошком факултету, на смеру Наука о 
књижевности – тема: „Погледи Велибора Глигорића на књижевност 

реалистичке оријентације“ (1986). Докторску тезу под називом 

„Књижевна критика о српској књижевности за децу“ одбранио на 
истом факултету (1990).  Радио је као професор Књижевности на 

Учитељском факултету у Врању (1992 - 2003); професор Књижевности и 

књижевности за децу и Културе говора с реториком на Учитељском 
факултету у Сомбору. Добио је награду за најбољи магистарски рад 1986. 

на Филолошком факултету у Београду. Објавио је књиге: Огледи и 

критике из књижевности и језика (1993), Реторика (2006), Историја 
српске књижевности за децу (2001), Увод у књижевност (2009), 

Истеорија књижевности за децу (2008), Тамно огледало – огледи о 
читуљи (2008), Говори и критике (2009), Увод у књижевност (2009), 

Увод у књижевност за децу (2010), Срећа се радом стиче – пословице о 

раду (2012), Рад, изнад свега (2013), Иво Андрић о сиротињи (2015), 
Човек и дело (2016). Заступљен у књигама: Воја Марјановић, Дечја 

књижевност у књижевној критици, Београд 1998; Воја Марјановић, 

Књижевност за децу и младе, Књижевна критика, Београд 1998; 
Драгутин Огњановић, Звезано јато, Књижевност за децу, Београд 1999; 

Лексикон писаца просветних радника и другим.  
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КЊИЖЕВНИ ПОВОДИ  

 
• Михаило Павловић, Душан А. Јањић, Књижевни 

поводи, - Огледи и записи о француским писцима, 

рецензија, Удружење писаца Лесковца, Лесковац 

2002. 

• Душан Стошић, „Пчела и мед“, Душан А. Јањић, 

„Књижевни поводи. Огледи и записи о 

француским писцима“, Наше стварање, Лесковац, 

1-2, 2003. 

 

њига проф. др Душана 

Јањића Књижевни поводи 

(Удружење писаца Лесковац, 

2002) такође није остала без 

одјека.  

 “Оно што одликује све чланке 

у књизи Књижевни поводи, то је 

озбиљан приступ материји, 

солидна обавештеност у сваком 

погледу и критички став према 

делима о којима је реч. Писани с 

пуно акрибије али, у исто време, са лепим осећањем за 

књижевни феномен, ови текстови се одликују јасноћом 

тако да – корисни и за добро упућене стручњаке – 

представљају занимљиво штиво за свакога ко се 

интересује за књижевност, домаћу или страну, посебно 

француску... Рукопис је обогаћен и зналачки написаним 

био-библиографским додатком...” 

“Критичар који тумачи ову значајну књигу треба 

најпре да истакне да ће она заузети завидно место у 

нашој литератури о француским писцима. Ово се истиче 

на самом почетку јер то није видљиво на први поглед, уз 

то је још и замагљено ауторовим предговором у коме 

претерана скромност сопствене књиге може чак да 

поколеба читаоца да пође у сусрет бриљантним 

текстовима. Међу француским писцима о којима је реч у 

овој књизи... узајамна веза није ни по времену ни по 

жанру ни по некој заједничкој теми. Али, они су у овој 

К 
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књизи повезани тиме што је Душан Јањић с много 

талента ушао у суштину француског духа и што је и сам 

испољио француску префињеност и стилски шарм. 

Испољавањем јединства духа писца у разноликости 

форми као и доследним праћењем теме трагичне и 

растрзане људскости, књига се буни против ауторове 

скромности и хита у сусрет читаоцима са већим 

захтевима. Текстови у књизи буне се и против наслова 

који би да сугерира да су писани онако узгред, неким 

поводима. А реч је о студијама и есејима заснованим на 

јединственом књижевно-теоријском и методолошком 

приступу.”
45

 

У Алијанси (Лесковац, бр. 10, 2003, стр. 17) Николај 

Тимченко оцењује: ,,Бирајући писце из различитих 

епоха и, што је још важније, различитих поетика и 

схватања књижевног стваралаштва, проф. Јањић је 

заправо показао разноврсност и богатство француске 

књижевности... Проф. Јањић је умео да истакне ту 

различитост и да наговести како је величина француске 

књижевности баш у томе да говори у исто време или у 

кратком временском размаку изнедри такве 

различитости. Књига садржи обиље података, осврта на 

литературу о писцима, сопствених судова и дискусија са 

критичарима чије судове подвргава ревизији или их не 

прихвата. На тај начин Јањићева књига се у извесном 

смислу претвара и у педагошку инструкцију млађим 

колегама који ту могу наћи и подстицај за свој рад и 

помоћно средство да га што темељитије обаве’’. 

 

 

                                      
• 45 Душан Стошић, „Пчела и мед“, Душан А. Јањић, „Књижевни поводи. 

Огледи и записи о француским писцима“, Наше стварање, Лесковац, 1-2, 

2003, стр. 155-157. Напомена: Аутор Огледа и записа о француским 

писцима, како стоји у поднаслову књиге Књижевни поводи, коју 
посвећује (супрузи) Љиљани, даје у Предговору објашњење да су ,,сви 

текстови, сем једног (о Преверу), објављени у лесковачким часописима и 

листовима (Наше стварање, Освит, Помак, Лесковчани и Алијанса). 
Књига је имала афирмативне приказе  у Борби и Нашој речи, а изашао је 

и осврт у Политици. Промовисана је у Лесковцу, уз примерну 

пропраћеност у медијима. 
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ФРАНЦУСКИ КЛУБ У ЛЕСКОВЦУ (1919 – 1941) 

 
• Михаило Павловић, „Француски клуб у 

Лесковцу“, Политике, Културни додатак, 

Београд,11. новембар 2006, бр. 32, 6.   

• Драгиша Костић: „Француски клуб“, Помак, 

Лесковац, бр. 34-36, 2006. 

• Саша Хаџи Танчић, У дослуху са европском 

културом. Душан Јањић, Француски клуб у 

Лесковцу 1919-1941“, Лесковачки зборник, XLVIII, 

2008, 443-446 

 

њига др Душана Јањића, 

професора француске 

књижевности и истакнутог 

проучаваоца српско-француских 

културних веза, самим својим 

настанком, као и својим садржајем, 

разбија неке предрасу де о српској 

провинцији. У књизи Француски 

клуб у Лесковцу, 1919-1941, Д. 

Јањић пружа много више него што 

њен наслов обећава. Проучавајући 

историју Друштва пријатеља Француске из свих 

расположивих извора, Д. Јањић рад Друштва ставља у 

много шири контекст, па уз слику Друштва, оживљава 

целокупну духовну атмосферу предратног Лесковца. 

Српско-француски односи свих врста приказани кроз 

рад Друштва или поводом њега представљају значајну 

компоненту ове књиге. Све ово мноштво података и 

коментара чине од ове књиге друштвену хронику 

Лесковца из међуратних времена, а слика српско-

француских веза, која превазилази рад Друштва, може 

се сматрати поглављем једне замишљене опште 

историје тих односа“.
46

  

                                      
• 46 Михаило Павловић, „Француска у Лесковцу“, Политике, Културни 

додатак, Београд,11.11.2006, бр. 32, стр. 6. Француски клуб у Лесковцу, 
1919-1941, Народни музеј у Лесковцу, Лесковац 2006.   

К 
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     „У едицији Посебна издања Народног музеја у 

Лесковцу недавно је објављена књига број 32, 

Француски клуб у Лесковцу 1919-1941 професора 

Душана А. Јањића, неуморног културног прегаоца.  

      (...) Служећи се хронолошком, аналогном и методом 

интервјуа, аутор је унео нову светлост у проучавању 

културне прошлости Лесковца.“
47

 

„Целину нечијег рада може најнепосредније да 

презентује његов монографски супстрат. Држимо да се 

таква издања припремају са пуно озбиљности и 

одговорности и да су од изузетног значаја по својој 

вишедимензионалној слојевитости: од непосредне грађе 

до културно-историјске процене осмишљеног и 

оствареног.“ Тај посао обављен је веома потребито и 

коректно књигом Француски клуб у Лесковцу, којом се 

презентује оно што треба сматрати историјом овог 

клуба у целини... Иако пре свега монографско, дело 

Француски клуб у Лесковцу је и носталгично. Укрупњава 

слику о старом српском граду знатних културних 

традиција. Г. Јањић евоцира један другачији Лесковац у 

коме струје живе идеје и програми и где се брине о 

његовом дослуху са светом. Добар познавалац грађе и 

образован, г. Јањић излаже непосредно, оживљава 

атмосферу и арому прошлости... У сваком случају, аутор 

је успешно објединио мноштво података, хроничарских 

и историографских фрагмената у хомогено дело. 

Пишући о Француском клубу у Лесковцу, успео је да 

препознамо у регионалној тематици одблеске 

универзалне човекове драме потврђивања и 

испољавања, да укаже на доброту дружења народа и 

лепоту пријатељства људи различитих нација, вера и 

култура, са хуманистичким идеалом, на чему, све скупа, 

г. Јањићу најискреније захваљујемо.“
48

 

                                      
• 47 Драгиша Костић, „Француски клуб“, Помак, Лесковац, бр. 34-36, 2006, 34. 

Напомена: Монографија је приказана и у Нашој речи, Тачки, Нашем и 

стварању, уз кратак осврт у Политици. Представљена је јавности у 

Лесковцу и Нишу. 

• 48 Саша Хаџи Танчић, „У дослуху са европском културом“. Душан Јањић, 

„Француски клуб у Лесковцу 1919-1941“, Лесковачки зборник, XLVIII, 
2008, стр. 443-446.  
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ЖИВАН СТОЈКОВИЋ: ФРАНЦУСКИ КЛУБ  

У ЛЕСКОВЦУ 

 
• Проф. др Живана Стојковића, „Француски клуб у 

Лесковцу“, Беседе о књигама, Удружење писаца 

Лесковац, 2012, стр. 37-43.  

 
ултурна јавност Лесковца је 

знала да се радује сваком 

новом догађају који је обогаћује, 

сваком подухвату вредном пажње, 

а поготово трајном споменику који 

употпуњује богати миље  културне 

историје. Вечерас смо у амбијенту 

таквих догађаја, јер присуствујемо 

изузетном чину за памћење – 

промоцији вредне књиге проф. др 

Душана Јањића, која је посвећена 

Друштву пријатеља Француске („Societe Lez Amis de lа 

France“) под насловом Француски клуб у Лесковцу, која 

је објављена у библиотеци посебних издања Народног 

музеја у Лесковцу. Имао сам част да будем рецензент 

овог монографског дела, а данас ми је задовољство да 

вам га представим.
49

 

Поред осталих, истичем и два посебна разлога за 

изузетну мотивацију. Најпре, то је мој уважени колега, 

проф. др Душан Јањић, универзитетски наставник, 

професор француског језика и књижевности и 

дипломирани правник, просветни и културни радник 

чијим деловањем је обележено време у новијој 

културно-просветној историји Лесковца, човек 

задивљујуће енергије и упорности, свестрано образован 

и ерудита, плодан стваралац, заљубљеник у свој позив, 

аутор вредних дела, учесник бројних научних скупова, 

                                      
• 49 Душан Јањић, Француски клуб у Лесковцу, Лесковац 2006, Народна 

библиотека Лесковац, 7. децембра 2006. Напомена: Преносмо комплетно 

излагање проф. др Живана Стојковића, које је објављено у његовој књизи 
Беседе о књигама, Удружење писаца Лесковац, 2012, 37-43.  
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респектабилни саговорник, безрезервно прихваћен као 

предавач и критичар, суптилан аналитичар који плени 

својом скромношћу и оставља нас у недоумици да ли је 

то врлина или мана. Ретко се среће човек који је 

приврженији свом основном позиву и који са више жара 

улаже огромну енергију у неговање франкофоније од 

проф. др Душана Јањића, чијом заслугом смо и вечерс 

овде и, наравно, чијом заслугом Друштво Србија-

Француска наставља светле традиције првобитног 

„Societe Les Amis de la France“. Зато је сасвим 

разумљиво да је он и носилац одликовања Витез реда 

Академских палми и награде Златна 

франкороманистика.  

Други разлог је моје почетно бављење културном 

историјом Лесковца, која до сада није комплексно 

обрађивана. Књига проф. Јањића о Француском клубу 

биће још један драгуљ у великом мозаику културне 

прошлости нашега краја. 

Монографија Француски клуб у Лесковцу односи се на 

рад друштва пријатеља Француске између два светска 

рата, која је написана уз коришћење архивских фондова 

у пет институција, затим шест листова и чсописа и 34 

историографска дела, илустрована 71 фотографијом, 

факсимилима докумената и са предговором и индексом 

имена. 

Иако није историчар, Душан Јањић је поштовао 

историографске постулате, како у коришћењу 

литературе, тако и у научној апаратури. Бирајући између 

проблемске и хронолошке обраде, аутор се определио за 

ову другу, потпомажући се бројним цитатима, 

правилним навођењем извора, уз честе сопствене 

коментаре који се могу прихватити као логично 

закључивање. Писан врло читљивим и привлачним 

стилом, уз комбинацију историјског и литерарног 

казивања, рукопис даје врло детаљну слику рада 

Друштва пријатеља Француске између два светска рата. 

Истовремено, он подстиче на нова истраживања и још 

детаљнију обраду појединих сегмената успешног 

деловања овог ауторитативног Друштва. Не скривајући 

своју велику љубав у неговању француског-српског 
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пријатељства, који се посебним интензитетом развија за 

време и после Првог светског рата, оживљавајући рад 

Француског клуба у Лесковцу, проф. Душан Јањић је 

дао велики допринос обогаћивању културне баштине 

југа Србије. Од првобитног назива Друштво пријатеља 

Француске, које је постојаo између два светска рата, о 

преко новог Друштво Србија – Француска (2003), оно 

није мењало своју основну концепцију деловања. Било 

је једно од најактивнијих и стуб културно-просветних и 

осталих активности, обезбеђујући на тај начин значајан 

рејтинг Лесковцу у културној јавности Србије. Лесковац 

може само да жали што је више од пола века остао 

ускраћен за ширење франкофоније и неговање српско-

францускких духовних веза, а од обнављања, под 

руководством проф. др Душана Јањића, наставља светле 

традиције пријатељства и љубав према Француској и 

њеној култури. 

Као покретач и уредник вредног часописа Алијанса, 

проф. Јањић је био од самог почетка заокупљен идејом 

да учини излет у историјску прошлост Друштва, 

популарно названог Француски клуб, па је почео 

стрпљиво да истражује, проучавајући најпре већ 

постојећу литературу у којој је о овој теми писано само 

парцијално. Међутим, тек тада се сусрео са 

изненађујућом чињеницом и уједно великом препреком 

у историографској обради одређене теме, недостатком 

архивске грађе. Упознао је и тешкоћу посла историчара 

да и у таквим ситуацијама покушају да реконструишу 

одређени догађај. Наиме, комплетна архива Друштва 

уништена је за време окупације Лесковца 1941-1944. 

године. Не мирећи се са том чињеницом, аутор је на 

крају покушао да нађе и одговор зашто се то догодило, 

утолико пре што су архиве других друштава и 

организација углавном сачуване. Закључио је да су то 

намерно урадили Немци, односно српске власти по 

њиховом налогу, јер је Немачка била у рату са 

Француском. Али, оно што је најважније, то није 

обесхрабрило проф. Јањића и он се латио другог, тежег 

и мукотрпног пута да реконструише рад Друштва, пре 

свега на основу података из Лесковачког гласника, који 
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је излазио између два светска рата и Недељних новина, 

из средине тридесетих година XX века, као и из 

постојеће литературе. Зато је сасвим јасно да је много 

тога морао да закључује по аналогији или да 

претпостави, али је ипак успео да нам прикаже са пуно 

детаља богату активност Друштва у овом периоду. 

Истовремено је остављао јасну поруку будућим 

истраживачима да има простора за нова сазнања, а наше 

указивање је и неоходност коришћења архива 

француског посланства чији представници су у сваком 

случају пратили рад Друштва.  

Савладавајући моћ историјског закључивања, проф. 

Јањић већ на почетку, путем једног посредног податка, 

врло вешто и на срећу прихватљиво, пише да је 

Друштво радило већ 1919. године, што је, пре свега, био 

резултат, заједничког ратовања у Првом светском рату, 

боравка људи у Француској, школовања или пословних 

веза. 

Societe Les Amis de la France основано је 1921. године 

у кафани Касина, када су усвојена и Правила, а први 

председник и spiritus movens Друштва био је Величко 

Живановић, професор француског језика у лесковачкој 

Реалки. Популарни Француски клуб радио је у кући 

Петра Звиске, а читаоницу је имао у основној школи код 

реке, данас „Светозар Марковић“. 

Можда и сиболично, прва акција Друштва била је 

помен погинулим француским војницима на 

Шпитаљском гробљу, а већ наредне године, гости 

Лесковца били су професор и песник Пол Лабе, главни 

секретар Француске алијансе и посланик Републике 

Француске у Београду Клеман Симон. Ако ту додамо и 

касније посете француског конзула у Скопљу Гиза, онда 

наша сугестија да се истражи архива Министарства 

спољних послова Француске постаје још утемељенија. 

Интересантан је податак да је 1923. године обављено 

ископавање костију француских војника које је трајало 

осам дана, али да се ту Друштво није много ангажовало. 

Од краја 1922. године председник Друштва је бард 

културног живота у Лесковцу др Жак Конфино.  
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Врло убедљиво и поткрепљено, са много аргумената, 

аутор нас упознаје са циљем Друштва: ширење 

вредности француске цивилизације и француског језика, 

развијање духа пријатељства између два народа и 

вршење културне мисије. Врло успешно је радила и 

француска школа при Друштву. Својом богатом 

активношћу „Societe Les Amis de la France“ је у 

Лесковцу стварало атмосферу скоро велеградског 

живота, чинећи га тако и значајним културним центром 

југа Србије. Организовање чајанки, матинеа и соареа 

умногоме је подсећало на веће градске и европске 

центре. Њиховим посећивањем обезбеђен је и значајан 

друштвени статус. Успешно се одвијала и сарадња са 

другим друштвима, поготово са Грађанском касином. А 

проф. Јањић сасвим логично закључује да је Француски 

клуб вршио у малом функцију народног универзитета, 

пре свега бројним сусретима и предавањима. А по 

начину организовања забава, којима се посвећује један 

део монографије, аутор истиче да је Лесковац одавао 

утисак правог велеграда. Лесковац је тада захватила 

права друштвоманија, а само 1928. године одржано је 

око 500 забава, од којих су биле најуспешније оне у 

организацији Друштва. Аутор је вешто избегавао да се 

препозна његова велика емотивна везаност за рад 

Друштва, објективно приказујући и кризе у раду. 

Његово објашњење настале кризе у раду Друштва је 

повећање броја друштава, подела око сарадње са 

Градском касином, па чак и тврдња да се др Жак 

Конфино заситио руковођења, па је своју активност 

усмерио према Градском позоришту, али се није ни 

одрекао рада у Француском клубу. Зато је био и сасвим 

логичан наслов следећег поглавља „Успони и падови“. 

Као и на другим местима, са видним научним 

поштењем, аутор наводи да није могао да дође до 

података о исходу конкурса за писмени састав о 

културним везама Југославија-Француска. Истовремено 

га је и зачудио податак да је Друштво још 1928. године 

уписивало полазнике за курс енглеског језика, што га је 

навело да се запита: „Ко је могао да претпостави да ће 
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педесет година касније енглески језик постати 

доминантан у свету?“ 

Један од разлога да је поново дошло до пада у раду 

Друштва је и политичка ситуација после проглашења 

шестојануарске диктатуре краља Александра 1929. 

године. Зато се можда и догодило да приликом проласка 

300 француских војника возом за Солун, августа исте 

године, Друштво није учествовало у организовању 

дочека. 

Интересантно је да проф. Јањић улази и у полемику са 

ауторима других историјских публикација, пре свега са 

Чедомиром Јоксимовићем, кога критикује слажући се са 

др Сергејем Димитријевиће, како у погледу председника 

Друштва, тако и у вези са називом, јер га Јоксимовић 

наводи као Библиотека Пријатељи Француске. Своје 

очигледне симпатије аутор исказује и према професору 

Величку Живановићу, који се вратио у Лесковац и 

оживео рад Друштва. Често, међутим, истиче и 

повремене сукобе, али да би то ублажио, проф. Јањић 

наводи да их је било и у Грађанској касини, Градском 

позоришту и другим установама. По њему, то је, у 

ствари, био сукоб домаћих и дошљака. Иако није било 

сигурног податка, он закључује да је после ванредне 

скупштине 1930. године председник био Живановић. 

Оно, пак, што може бити актуелно и данас су наводи у 

чланку др Жака Конфина 1930. године поводом 

обележавања десетогодишњице излажења Лесковачког 

гласника у коме, између осталог, пише: „Власти у 

Београду су увек нешто замерале Лесковчанима, све је 

лесковачко ружно и простачко, почев од језика, па до 

навика. Учећи нас падежима, убијали су нам мисао, 

заборављајући да је мисао јача од падежа. Убијали су 

нам самопоуздање“. 

Јачање политичких контаката Краљевине Југославије, 

почетком тридесетих година XX века, утицало је на 

интензивнији рад Друштва. То су сусрети, излети, 

соареа, забаве, рад библиотеке, што је резултирало и 

добијањем нових просторија у Улици учитеља Јосифа. 

Па и онда када у Лесковачком гласнику нема детаљнијих 

вести о Друштву, аутор закључује да је оно усталило 
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своју активност и ушло у мирније воде, па није било 

потребе за саморекламирањем. А великом годишњем 

балу 1933. године присуствовао је и француски конзул у 

Скопљу Гизе. Он је наредне године присуствовао и 

свечаном обележавању 15. годишњице рада Друштва у 

хотелу „Костић“. 

У поглављу „На прекретници“, проф. Јањић даје 

детаљан осврт на полемику поводом чланка 

„Друштвоманија у Лесковцу“ у коме су друштва 

карикатуром приказана као црне печурке, а међу њима и 

Француски клуб. Он износи претпоставку да је аутор 

овога чланка Јован Јовановић, уредник „Недељних 

новина“. А како је у „Лесковачком гласнику“ брањена 

друштвоманија, аутор закључује да ниједна ни друга 

страна нису у праву. Тврдњу Лесковачког гласника 

назива лицемерном, а „Недељних новина“ без мере. 

Права је штета што нема података о активности 

Друштва у вези и после убиства краља Александра, 

октобра 1934. године у Марсељу. Међутим, од велике 

важности је писмо француског маршала Франшеа 

Депереа председнику Друштва у Лесковцу из кога се 

сазнаје податак да је Друштво већ писало њему. Маршал 

истиче задовољство што је Друштво у Лесковцу 

схватило да је смрт краља Александра била народни бол 

у Француској исто толико као и у Југославији. 

После одласка Величка Живановића у Београд, 

октобра 1935. године, ауто предвиђа три могућности за 

рад Друштва: таворење, повлачење из јавног живота и 

свођење активности на минимум – односно нестајање. 

Нажалост, констатује он да је од 1936. до 1939. године 

Друштво прешло у дубоку илегалу. Није било написа у 

новинама и не зна се ко је био председник. Ипак, 

закључује да је то био Александар Чуљковић, а његов 

рад је оценио као заветрину, јер се клонио иступања у 

јавности, а активности су биле затвореног типа, што је 

по проф. Јањићу слатки дремеж. У то време политичке 

прилике у свету се мењају, а већ 1939. године почиње 

Други светски рат. 

Сиболичан је наслов поглавља „Завршни чин“. Суочен 

са очигледним тешкоћама да дође до података о раду 
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Друштва, аутор се за крај 1939. и за 1940. годину служи 

извештајем у Годишњаку Француско-југословенских 

асоцијација. И, наравно, опет с правом закључује да је 

Друштво осуђено на пропаст. Међутим, на срећу, 

почетком фебруара 1940. године, одржана је скупштина, 

а за председника је изабран др Душан Радаковић. Али, 

капитулација Француске 1940. године је изненадила и 

погодила чланове Друштва, што је утицало и на његову 

активност. Аутор текст завршава вешћу да је фебруара 

1941. године одржана скупштина, када је изабрана нова 

управа, а тај податак га је навео на закључак да је то 

последица раскола, сукоба, оставке, расула. 

У посебном поглављу, ван овог текста, под насловом 

„Оживљавање традиције“, аутор укратко наводи рад 

Друштва од 1998. до 2006. године, што, такође, 

заслужује детаљну обраду. 

Наша сугестија је проф. Јањићу да настави са даљим 

истраживањима и да своје већ стечено историографско 

искуство искористи за нове прилоге нашој 

иисториографији, попут овог данас.
50

  

 

 

                                      
• 50 У књизи проф. др Живана Стојковића Беседе о књигама објављени су 

следећи прилози: Хранислав Ракић, „Четрдесет седма дивизија НОВЈ“; 
академик Владимир Стојанчевић, „Из српске историје и историографије“ 

др Милан Миладиновић, Драган Божиловић, „Звонар слободе  - Николај 

Динић“; др Момчило Златановић, „Први српски устанак на југу Србије у 
историји и традицији (1804-2004)“, Вукадин Ристић, „Развој здравствене 

службе у лесковачком крају (1878-2005)“, „Промоција лесковачког 

зборника XLVI“,  Душан Јањић, „Француски клуб у Лесковцу“, Новица 
Пешић, Добросав Туровић, Предраг Пaвловић, „Устанак у Топлици и 

Јабланици 1917“, др Војислав Шешељ, „Римокатолички злочиначки 

пројекат вештачке хрватске нације“ (Удружење Слобода, Слободо, 
слободо), Новица Пешић, „Војвода Коста Војиновић Косовац“, Небојша 

Ивановић, „Варање Србије“, Славољуб Ћера Петровић, „Сећање и записи 
једног борца и дипломате“, Стојан Пауновић, Рафуна (Тимарце), 

„Промоција Лесковачког зборника XVIX“, Милан Трајковић, „Наталија 

Арсеновић – Драгомировић“, Драгомир Радовановић, „Дилеме и Џилит“, 
Миодраг Андрејевић, „Срећно време“, Добросав Туровић, „Тужбалице 

Горње Јабланице“, Тихомир Јовановић, „Кад кукуруз зри“, Вукадин 

Ристић, Милан Леви, „Квалитет живота особа старијег животног доба“, 
Др Живан Стојковић, „Легенда у анегдотама“ Данило Ж. Марковић, 

„Глобалистика и криза глобалне економије“, Проф. др Живан Стојковић, 

„Човек велике имагинације“, прим. др Вукадин Ристић, прим. др Славко 
Крстић, „Знаменити лекари на југу Србије“. 
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ТРАГИЧНА ВИЗИЈА СВЕТА У ДЕЛИМА  

РОЖЕА МАРТЕНА ДИ ГАРА 

 
• Душан Јањић, Роже Мартен ди Гар (Roger Martin 

du Gard) (1881- 1958), Трагична визија света у 
делима Рожеа Мартена ди Гара, Видови 
Француске књижевности, Задужбина „Николај 

Тимченко“, Лесковац, Алтера, Београд, 2013. 

• Тихомир Петровић, Књига о француском писцу, 
Помак, 2007, бр. 37-38. 

• Станко Миљковић, Француз у тумачењу Србије, 

Наша реч, 9. март 2007. 

• Душан Стошић, Позориште Рожеа Мартен ди 

Гара, Успења бр. 4, март 2008. 

      1) 

артен ди Гарова поетика 

изражава се, пре свега, у 

његовом схватању живота, у 

његовом погледу на свет. Тај поглед 

је у основи трагичан, песимистичан. 

Кроз читаво његово стваралаштво, 

без обзира на разлике које постоје 

међу појединим делима, избија дах 

трагичног: осећање безизлаза, 

усамљености, немоћи да се човек 

спасе неуспеха, болести, смрти. 

Ирена Филиповска у својој студији Le tragique de 

l”individu dans les romans de Roger Martin du Gard 

сматра да је трагична визија света кључни проблем и 

основно обележје Мартен ди Гарових дела. По њој, 

Роже Мартен ди Гар у свим својим делима настоји да 

докаже да свако људско биће, свака људска судбина, 

поседује своју трагику.
51

 

Сам Мартен ди Гар никада није изложио своје 

филозофске идеје на један систематски, експлицитан 

                                      
• 51 Душан Јањић, „Роже Мартен ди Гар (Roger Martin du Gard) (1881- 1958), 

Трагична визија света у делима Рожеа Мартена ди Гара“,  комплетан рад 

преузет из књиге Д. Јањића Видови Француске књижевности, Задужбина 

„Николај Тимченко“, Лесковац, Алтера, Београд, 2013, 69 -77. Напомена: 
На крају рада стоји 1981. 

М
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начин. Сматрао је да он, као уметник, не треба да 

објашњава своје идеје већ само да кроз дијалоге и описе 

оживи своје личности. Ипак је он, у неколико махова, 

кроз преписку и ретка иступања, назначио основне црте 

своје поетике. У свом говору у Стокхолму, приликом 

уручивања Нобелове награде за књижевност 1937. 

године, он је изрекао мисао која потврђује тезу о 

трагичном осећању живота у његовим делима: 

 
Био сам врло млад када сам у једном роману Томаса 

Хардија наишао на овакво размишљање о једној 

његовој личности: „Чинило му се да права вредност 

живота лежи мање у његовој лепоти и више у његовој 

трагичности.“ То се у мени подударало са једним 

дубоким интуитивним осећањем, уско везаним за моју 

књижевну вокацију. Од тог времена ја сам мислио (а то 

мислим и сада) да је главни предмет романа изразити 

трагику живота. Додаћу данас: трагику једног 

индивидуалног живота, трагику једне људске судбине 

која се управо остварује. 

У свим Мартен ди Гаровим романима и новелама 

доминира трагичност људских судбина. У свом првом 

роману Постати! Роже Мартен ди Гар даје дирљиву 

судбину Андреа Мазрела, промашеног уметника који не 

успева да створи једно трајно дело. Жан Бароа је, са 

своје стране, патетична исповест човека који, иако 

борац за науку и прогрес, подлеже на крају религији 

против које се читавог живота борио. 

Највеће и најзначајније Мартен ди Гарово дело 

Тибоови, најрепрезентативнији је пример пишчевог 

трагичног виђења света. Рат, бесмисао, смрт, 

обележавају животне судбине гланвих јунака, Антоана и 

Жака, који и не успева да оствари своју људску 

суштину. Обе новеле, Афричка исповест и Стара 

Француска, такође су, свака на свој начин, натопљене 

трагизмом. 

Трагичност људског живљења није само обележје 

Мартен ди Гарових романескних остварења већ и 

његових драмских дела. Ћутњљивац је слика трагичних 

ситуација и конфликата који свој завршни чин добијају 

у самоубиству главног јунака Тијерија. И друге 
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личности у комаду: Арман, Изабела, Ванда, носе у себи 

своју трагику која у појединим сценама јасно избија на 

површину. Немогућност да се међу личностима 

успоставе прави људски контакти и немогућност да се 

реализују њихове интимне жеље, дају овој психолошкој 

драми изразито трагичан смисао. Дух и дах трагичног 

присутни су чак и у Мартен ди Гаровом комичном 

театру, у Тестаменту чича Лелеа и у Надувености. И у 

једној и другој фарси има пуно трагичних елемената и 

тонова и већина личности у њима је несрећна. Слика 

живота нарочито у Надувености мрачна је, сурова, а 

црте сељака које највише долазе до изражаја су 

грабљивост, тврдичлук и бездушност. Оваква слика села 

и стварности, ма колико била стилизована и 

карикатурално дата, израз је Мартен ди Гаровог 

песимистичког погледа на свет, у основи истог погледа 

какав је и у другим његовим делима. Натурализам који 

се у фарсама испољава кроз оштро изражене анималне 

инстикте сељака, њихових грубост и суровост, у ствари, 

наглашавају црте трагизма у овим комадима. Комичан 

оквир, у који је Мартин ди Гар ставио своје личности, 

није могао да спречи да се овај трагизам не пробије и 

кроз његове фарсе. 

Један од узрока, али и манифестација трагичности 

живота личности, јесте самоћа у којој су оне све од реда 

затворене. Мартен ди Гаров јунак је увек сам, усамљен, 

и стога осуђен на неуспех и пропаст. Главни разлог 

пропасти Жана Бароа, на пример, налази се у његовој 

самоћи. Не могавши да успостави трајно заједништво са 

другима, препуштен сам себи, он не успева и поред све 

упорности и воље да се одупре тајним силама које ће га 

приморати да на крају животног пута изневери своје 

вјерују. 

Осуђене на самоћу су и личности Ћутљивца. Арман, 

Ванда, Тијери, светови су за себе, усамљена и 

изгубљена бића чије се наде и судбине мрве у 

усамљеничком животу коме се не види излаз. Личности 

Рожеа Мартена ди Гара пате због самоће која их 

притиска и боре се против ње. Читав кратки, 

бунтовнички живот Жака Тибоа је узвишено трагање  и 
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жудња за пријатеством, љубављу, разумевањем, који 

треба да га избаве од усамљености. Али та борба против 

самоће (једна од централних тема Мартен ди Гарове 

литературе) узалудна је. Жан Бароа неће моћи, као ни 

Микеланђелов „Роб у ланцима“, да раскине ланце, да се 

ослободи ропства и победи живот. Неће то моћи да 

учини ни Тијери који излаз налази у сопственом 

уништењу. Ни Данијел де Фонтанен, ни Антоан, ни 

Џени, ни социјалистички пријатељи не могу да спасу 

Жака његове усамљености, да му помогну да нађе свој 

људски завичај. 

Та немоћ да се побегне од усамљености, тај пораз који 

толико Мартен ди Гарове личности доживљавају, израз 

су ауторовог трагичног осећања живота. Изворе тог 

осећања можемо наћи у пишчевом дубоком прожетошћу 

натуралистичким духом који у својој основи има 

песимистички однос према свету и у искуству које је 

стекао налазећи се у вихору ратне катаклизме чије су га 

свирепости и страхоте снажно обележиле: 

 
Како је све то тужно, какво разочарење за мене је да 

је све то могло бити могуће... не може се ништа 

очекивати од људског рода кад се види оно што ја 

скоро свакодневно видим: дивљаштво свих. 

 

Роже Мартен ди Гар као да у животу запажа само  

трагичне елементе и ситуације. Те ситуације, у које он 

доводи своје јунаке, настају из сплета спољашњих и 

унутрашњих фактора. Спољне трагичне ситуације 

испољавају се кроз оштре друштвене кризе које стварају 

један трагичан оквир у коме се крећу ауторове 

личности. Оне из тог круга, омећеног ратом, смрћу, 

уништењем, не могу изаћи и у томе је извор њихове 

патње. Човекова судбина као да је унапред одређена и 

живот се одвија независно од људске воље. 

Интересантно је да је Роже Мартен ди Гар на крају свог 

романа Постати! ставио следећи Монтењев епиграф, 

врло илустративан за пишчев трагичан фатализам: „Ми 

не ходамо, нас носе, као да ствари лебде, час благо, час 
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силовито, према томе да ли је вода мирна или 

плаховита...“ 

Овај трагичан фатализам тако близам античком, код 

Мартен ди Гара је, међутим, у другом плану, засењен 

једном другом врстом фатализма, снажнијом и за човека 

пресуднијом. Он је у самој личности и произилази из 

њене унутрашње психичке ситуације, из саме њене 

менталне структуре. Одређен својом биолошком 

природом, психофизичким и наследним диспозицијама, 

човек је неслободно биће чији је животни пут унапред 

трасиран. Трагика неких Мартен ди Гарових личности 

управо проистиче из немогућности да промене свој 

неприлагодљиви и непомирљиви карактер. Њихова 

унутрашња фаталност их притиска и води несрећи, 

неминовно предодређујући њихово понашање које се 

често манифестује кроз необичне и ирационалне 

поступке. Мартен ди Гарови јунаци се боре против 

фатума који носе у себи, али не могу да измене своју 

унутрашњу природу. Неки од њих увиђају да је та 

њихова природа „дата“ и да се не може променити: 

 
Арман: ,,... човек не постаје другчији, не одваја се од 

своје сенке... Свестан сам толико да је немогуће ишта и 

игде променити!“ (Ћутљивац) 

 

Човек је у свету, због своје биолошке и психичке 

структуре, у извесном смислу, странац, осуђен на 

неразумевање и равнодушност осталих људи. Зашто је 

то тако, пита се у Старој Француској госпођа Енбер: 

 
„Зашто је свет такав? Да ли је то грешка Друштва...?“ 

И страшно питање, која је она толико пута себи већ 

постављала, опседа је поново: Није ли то можда грешка 

Човека?“ 

 

Кључеве несавршености друштва треба тражити дакле 

у самом човеку, у његовој природи. Човек, у свету који 

га окружује и у коме се он креће као осуђена личност, 

није у стању да разреши енигму свога живота и пронађе 

свој властити идентитет. 
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Арман: Свако је, пред сопственим животом, као пред 

шарадом... Тражимо реч... неко ће је можда наћи... На 

крају, сувише касно да то ичему служио... 

 

Свест о ограничености људских моћи и о 

неминовности човековог пораза, извори су Мартен ди 

Гаровог радикалног песимизма који прожима сва његова 

дела. У том смислу, ни његове фарсе нису поштеђене 

мрачне слике коју аутор има о свету. Можемо то видети 

и у размишљањима неких његових личности: 

 
Торина: Сви људи су, ама баш сви, ништарије! 

Андош: Свако мора да живи у складу са својим 

псећим животом... Чему служи ритати се као сувише 

притегнути магарац. У рукуницама си, пријатељу, мора 

да вучеш... нема потребе да очекујеш неку велику срећу 

у овој беди од живота... (Надувеност). 

 

Мартен ди Гарове личности су готово све трагичне, 

разочаране, препуштене резигнацији или узалудном 

револту. Комуницирање међу њима је отежано, а љубав 

најчешће неостварена. Неће се, тако, остварити љубав 

између Антоана и Рашеле, Жака и Жиз, Жана Бароа и 

Јулије, Андреа и Кети. Са своје стране, Ћутљивац је 

скоро цео драма неузвраћених љубави. Мартен ди 

Гарови јунаци, неспособни да се прилагоде средини у 

којој живе, да успоставе чврсту заједницу са другима, 

повлаче се у усамљеност. Њихова самоћа није нека 

необјашњива, литерарна конструкција. Она је само 

логична и неизбежна последица и израз трагичног 

фатализма у самој личности и ван ње. У том фатализму, 

у трагичној визији света, налази се и кључ за 

разумевање сложеног и слојевитог дела писца Тибоових. 

Но, и ако је Мартен ди Гарово књижевно дело 

испуњено трагиком, ипак оно не делује обесхрабрујуће. 

И поред свег песимизма који га прожима, оно зрачи 

дубоким и аутентичним хуманизмом, самилошћу према 

људима и добротом. Роже Мартен ди Гар не гаји 

илузије: живот, у крајњој линији, нема никаквог смисла, 

краткотрајан је и ништав, а смрт брише све трагове 

човековог постојања. Али Мартен ди Гар воли живот и 
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осећа велику љубав према својим трагичним 

личностима оправдавајући њихове слабости и поразе. 

Његове књиге су пуне жудње за животом, пуне енергије; 

оне одишу људским достојанством и величином.  

Његови се јунаци по правилу не мире са судбином, 

супротстављају јој се и одупиру се злу које их окружује. 

Они инстинктивно одбацују фатализам. Антоан, отрован 

на фронту гасом и тако осуђен на смрт, не престаје да 

мисли на будућност (последња његова мисао, и 

последње речи у роману, биће упућене Жан Полу, 

Жаковом сину, настављачу лозе Тибоових); Жак, не 

признајући пораз, до краја остаје веран своме „ја“. 

Изабела успева да се отргне мрачне прошлости; Жан 

Бароа тестаментом потире своју слабост; госпођа Енберг 

не губи наду у ново, праведније друштво; Арман се 

иронијом брани од апсурда живота. Пуно је тих искри 

светлости које пробијају мрак очаја у који се често утапа 

животно ткиво Мартен ди Гарових дела. Тестамент 

чича Лелеа и Надувеност су, са своје стране, исто тако 

покушај да се побегне од трагичног поимања живота. 

мада је пишчева општа концепција света утиснула свој 

трагични печат и на ове фарсе, оне ипак, својом 

комиком ублажавају његов песимистички поглед на 

свет. 

Трагична визија света је битно обележје Мартен ди 

Гаровог целокупног стваралаштва. Ово обележје везује 

у једну интегралну целину његове романе и новеле. Оно 

у ту целину везује и његова драмска дела која су остала, 

иначе, недовољно позната француској културној 

јавности.
52

 

 

 

 

 

                                      
• 52 Напомена: Проф. др Душан Јањић магистрирао је на Филолошком 

факултету у Београду радом  Позориште Рожеа Мартена ди Гара, 1976. 
године (142 стране). Докторска дисертација  гласи: Југословенске 

књижевности у француским књижевним часописима после Другог 

светског рата. И магистарски рад и дисертација, одбрањена 1986. године 
(550 страна), наишле су на изванредан пријем стручне јавности. 
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2) 

ушан А. Јањић је на критичко релевантан начин 

представио један сегмент дела писца који је 

обогатио људски дух. Књига о француском уметнику, 

писана с брежуљка ауторове мудрости, поседује све ка-

рактеристике солидне књижевне студије. У њој су 

дошли до изражаја ауторови стваралачки ставови, 

научна савесност, ерудиција, методолошка спретност и 

све оно што оставља утисак. Књига светли методичном 

јасношћу и једном ђачком прегледношћу, што се види, у 

првом реду, на примеру њене структуре и начина на 

који су аргументи искоришћени. Неоспорна је заслуга 

српског аутора који је скренуо пажњу на један сегмент 

дела - које стоји, у неком смислу, изван критичког 

интересовања - признатог француског писца“.
53

 

 

3) 

а почетку треба истаћи да професора Јањића, који 

је покретач и уредник Алијансе, краси велика радна 

енергија. Да је тако управо је доказ ова последња књига 

Душана Јањића која значи једно дубоко и 

мултидисциплинарно понирање у свет француске 

књижевности, у свет галског духа који је тако пријемчив 

и близак српском духу и духовности. Тумачење овог 

француског нобеловца није био нимало лак посао, тим 

пре што велики писац тражи и великог тумача.“ 

Доктор Душан Јањић, скроман али господског 

понашања, својом књигом дао нам је једно универзално 

тумачење великог француског писца који је један од 

значајних француских драматичара и притом значајно 

помогао да се врати сјај и углед француског позоришта. 

Ова књига, измећу осталог, написана је једним 

разумљивим језиком, лако читљивим, па зато заслужује 

да се нађе на полицама свих заљубљеника у сјајну 

француску књижевност.“
54

 

                                      
• 53 Тихомир Петровић, „Књига о француском писцу“,  Помак, 2007, бр. 37-38, 

стр. 22. 

• 54 Станко Миљковић, „Француз у тумачењу Србије“, Наша реч, 9. 3. 2007, 
стр. 12.  
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4) 

ушан Јањић нам је представио једну веома 

интересантну студију о позоришту Рожеа Мартена 

ди Гара, објављену 2006. године на српском језику... Реч 

је о делу написаном 1976, магистарском раду на 

Универзитету у Београду, које је проширио и допунио за 

ово недавно објављено издање. У овој баш потпуној 

анализи, врло документованој и прошараној бројним 

наводима РМГ и интернационалних критичара који су 

се бавили његовим позоришним комадима, г. Јањић 

најпре описује разне пишчеве театарске активности, 

дефинише његову драмску естетику, говори о његовом 

укључивању уз Жака Копоа у покушај обнове 

позоришта коју је овај водио. 

Затим, он проучава садржаје написаних комада, 

представе и рецепцију Тестамента чича Лелеа, 

Надувености и Ћутљивца у време док је писац био жив, 

али и садашњих извођења. Нуди нам потом једну 

продубљенију анализу појединих комада доказујући да 

они чине интегрални део његовог књижевног опуса, 

постављајући их истовремено у контекст литературе 

између два рата. Уочава и разне утицаје којима се 

надахњивало дело РМГ, натурализам, Ибзеново 

свеприсутно бреме наслеђа и наносе фројдизма, али 

нарочито инсистира на комплексности и модернитету 

његовог драмског дела, у исти мах обележеном 

извесним обликом песимизма и фатализма а 

истовремено испуњеном жудњом за животом, 

енергијом, достојанством и узвишеношћу. Пошто је 

подсетио на обнову фарсе у француском позоришту, г. 

Душан Јањић приказује специфичности фарсе... На 

крају, указује на оригиналност Ћутљивца, психолошке 

драме, у којој РМГ испитује мрачне и неистражене 

стране човекове душе, не лишавајући се притом људске 

топлине.“ (књигу је на француски језик превела Милица 

Поповић Андрије).
55

 

                                      
• 55 Charlotte Andrieux: Dušan Janjić, Pozorište Rožea Martena di Gara, Fileks, 

Leskovac (Serbie), 2006, 150 p. La Lettre, no 21, février 2008, Paris, pp. 10-
11.   
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 5) 

њига Душана Јањића под насловом Позориште 

Рожеа Мартен ди Гара опсежна је студија и има 

осам поглавља: „Позоришне активности Рожеа Мартен 

ди Гара“, „Сељачке фарсе“, „Ћутљивац – психолошка 

драма“, „Општи поглед на драмско стваралаштво Рожеа 

Мартен ди Гара“, „Мартен ди Гарово позориште као 

интелектуални део његовог целокупног књижевног 

опуса“, „Место Рожеа Мартен ди Гара у француској 

драмској књижевности“, „Закључак“. Општи утисак о 

књизи веома је повољан. Запажају се две битне 

каратеристике: писана је у најбољој традицији критике и 

теорије универзалистичке тенденције у западно-

европској критици и књижевности. И у том оквиру она 

је у врху европске књижевне продукције. Друга 

карактеристика је Јањићев оригинални допринос 

француској и европској књижевности. Лако је 

образлагање ова два суда. Претходно треба да се каже 

да је ова књига једна од најбољих студија – монографија 

у савременој српској књижевности. Када се говори о 

универзалистичкој тенденцији мисли се на то да се речи 

француски писац, француски дух, француско друштво, 

француски буржоа мање помињу у књизи. Међутим, то 

није недостатак књиге. Тако пишу и други припадници 

ове универзалистичке тенденције. Њихов манир је да 

скоро увек испуштају говорећи о индивидуама и 

ликовима у књижвним делима и друштво оно посебно. 

А уствари, индивидуа је или Француз или Немац или 

Енглез итд. 

(....) Поглавље о специфичностима Мартен ди Гарове 

фарсе његов је оригинални допринос тумачењу дела 

Рожеа Мартен ди Гара. Додуше, Јањић мало попушта 

када пише да је то француска критика видела. Не, то је 

он видео. Да су они то видели Јањићева књига о 

позоришту овог писца не би морала да буде написана и 

то сјајно написана.
56

  

                                      
• 56 Душан Стошић, „Позориште Рожеа Мартен ди Гара“, Успења бр. 4, март 

2008, стр. 25. 
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КЛУБ ЉУБИТЕЉА ФИЛМА 
(Уместо предговора и Поговор) 

 

• Душан А. Јањић, Клуб љубитељ филма (чланци и 
записи о филму), ауторско издање, Лесковац. 2011. 

     1) 

во је књига сећања на давно 

минуло време, на шеседесете и 

седамдесете године прошлог века, 

тачније на период од 1967. до 1973. 

године. Почело је септембра 1967. 

када сам постао председник Клуба 

љубитеља филма у Лесковцу, клуба 

чији је циљ био ширење филмске 

културе, приближавање естетике 

филма публици, посебно младима, 

прионуо сам одмах на посао и 

уложио много труда да мисија овога удружења грађана 

буде делотворна и, мада напоран, рад у Клубу ми није 

тешко падао, дакако уз помоћ чланова управе, 

подстицаја КПЗ и благонаклон однос локалног листа 

Наша реч.
57

  

Од септембра 1967. до априла 1969. године низали су 

се, у организацији Клуба, пројекције значајних дела 

домаће и светске кинематографије са дискусијама, 

односно дебатама о њима, одржане су ревије аматерског 

филма, основани су клубови по школама и другде, 

„филмски дан“ једном недељно, са темом из историје и 

естетике филма, имао је своје приврженике. 

Пропагирајући праве вредности филма као уметности, 

лесковачки клуб филмофила постао је неспорно 

незаобилазан чинилац у културном животу града. 

Успешном раду клуба ишли су на руку у то време и 

високи домети домаће кинематографије. Филмови 

Александра Петровића, Душана Макавејева, Живојина 

Павловића, Пурише Ђорђевића, извршили су завидан 

                                      
• 57 Душан А. Јањић, Клуб љубитељ филма (чланци и записи о филму), ауторско 

издање, Лесковац 2011. 
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продор у свет освајајући награде на фестивалима у 

Кану, Берлину, Венецији, Карловим Варима и 

пројекције „Скупљачи перја“, „Јутра“, „Невиности без 

заштите“, „Буђење пацова“, које је организовао Клуб, 

привлачили су бројну публику и ширили круг 

филмофила у Лесковцу. У исто време лесковачки 

аматерски филм доживео је свој пуни процват, а Клуб је 

нашим киноаматерима пружио свестрану подршку 

приређујући ревије њихових филмова. 

Једном заљубљенику у филмску уметност, какав сам 

ја био, са знањима стицаним у београдској Кинотеци за 

студентских дана, продубљиваним после завршетка 

студија краткотрајним радом у Авала филму и истрајним 

праћењем филмске литературе, наше и стране, прохтело 

се да се те 1967. године опробам и као филмски 

критичар и хроничар. Написао сам, тако, неколико 

текстова о филму као уметничком феномену, припремао 

сам редовно концепте, краће или дуже, за предавања 

која сам држао као и за уводне речи пре дебата о 

приказаним филмовима, а водио и неку врсту дневника 

о догађајима у Клубу. 

Када се Клуб угасио, боље рећи утопио у Кино-клуб, 

наставио сам неко време да се на овај начин бавим 

филмом пишући, углавном, чланке о аматерској 

филмској продукцији. А онда је, негде крајем 1973. 

филмска уметност изишла из сфере мог интересовања. 

И све је полако пало у дубок заборав.
58

 

На моје ангажовање на пољу филма подсетила ме је 

тек брошура Фото филмски клуб - прилози за 

монографију, издата 2000. године у којој је моја 

маленкост поменута на више места. Почео сам да 

претурам по старим рукописима и нашао, затурену, 

фасциклу на чијим је корицама писало: Клуб љубитеља 

филма. У фацсикли хрпа листина пожутелих: моје 

белешке, концепти, исечци из новина, често мојих 

чланака објављених у локалној периодици. Требало је да 

                                      
• 58 Душан А. Јањић, Клуб љубитеља филма, Уместо предговора, Лесковац 

2011. Напомена: Књигу под насловом Клуб љубитеља филма (чланци и 

записи о филму) јуна 2011. године у 300 примерака издао у Лесковцу сам 
аутор, а посветио је супрузи Љиљани. 
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прође још осам година па да напишем историју Клуба 

чији сам једно време био председник и још три године 

да саставим књигу која је сада пред читаоцима. Ово је 

књига успомена на епизоду из мог живота коју сам 

назвао Клуб љубитеља филма.
59

 

 

2 
њига представља избор из ауторових радова 

посвећених филмској уметности. Текстови су 

груписани у четири целине, према тематских круговима. 

Неки су објављени, неки до сада нису. У готово свим 

текстовима вршене су углавном ситније измене, махом 

стилског карактера. Једино је чланак „Југословенски 

аматерски филм“ битније измењен. Због интерполације 

фрагмената из два ранија објављена чланка скраћен је за 

четвртину у односу на првобитни текст.
60

 

 

                                      
• 59 Напомена: Преносимо комплетнан текст „Уместо предговора“, Клуб 

љубитеља филма – чланци и записи о филму, Лесковац, 2011. 

• 60 Напомена: Промовисана књига Душана Јањића Клуб љубитеља филма. 
Медија центар, Лесковац 5.април 2012.  

• У Народној библиотеци Радоје Домановић промовисана је књига проф. др 
Душана Јањића Клуб љубитеља филма о којој су, поред аутора, говорили 

проф. др Живан Стојковић и писац и сликар Ненад Кражић. Проф. Живан 

Стојковић, некадашњи декан Технолошког факултета у Лесковцу, где је 
радио као професор француског језика и др Јањић, посебно је указао на 

интелектуалну ширину, радозналост и образовање Душана Јањића 

(завршио два факултета и докторирао на Филолошком факултету у 
Београду). Душан Јањић је романист, лингвиста, историчар културе и 

књижевности, преводилац, оснивач и главни уредник часописа Алијанса 

и аутор неколико универзитетских уџбеника, као и једне студије из 
примењене лингвистика на француском језику. „Интересовање проф. 

Јањића за филмску уметност постало је интензивније у време када је од 

1967. до 1973. године руководио Клубом љубитеља филма у Лесковцу“, 
подсетио је др Стојковић. Ненад Кражић је подвукао да књига Клуб 

љубитеља филма Душана Јањића чува од заборава изузетне ствараоце и 
догађаје у Лесковцу и на југу Србије. „Била ми је велика част и 

задовољство да се годинама дружим са Јањићем, који је својом 

непосредношћу и шармом све нас подстицао да што боље радимо!“, казао 
је Кражић. У књизи проф. Јањића преточена су сећања на шесдесете и 

седамдесете године прошлог века када је септембра 1967. године изабран 

за председника Клуба љубитеља филма у Лесковцу чији је циљ био 
ширење филмске културе. „Успешном раду Клуба љубитеља филма ишли 

су на руку високи домети домаће кинематографије, односно филмови 

Александра Петровића, Душана Макавејева, Живојина Павловића и 
Пурише Ђорђевића“, казао је промоцији др Јањић. 

К 
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ланци Уметничка позиција филма и У трагању за 

бићем правог филма (који припадају првој целини 

„О природи филмске уметности“) изашли су у Нашем 

стварању 1969. и 1970. године (мада су оба била 

написана 1968). Осврти на филмове Скупљачи перја и 

Јутро (из скупине Три филмска ствараоца) први су 

ауторови писани прилози о филму и нигде нису 

штампани. Трећи чланак из ове групе, о Ренеу Клеру, 

написан је 1968. године, а доживео је да буде објављен 

тридесет година касније у Алијаси (поводом 

стогодишњице рођења славног француског режисера). 

Сви чланци о аматерском филму (трећа целина), сем 

написа „Југословенски аматерски филм“, који је 

публикован у Нашем стварању (1973), нашли су место 

у Нашој речи (прва два 1970. и 1971, а последњи о 

брошури о Фото-кино клубу, 2000. године). „Кратка 

историја Клуба љубитеља филма у Лесковцу“, рад којим 

је аутор учествовао на научном скупу Културно-

историјска баштина југоисточне Србије, одржаном 2008. 

године, појавио се годину дана касније у Лесковачком 

зборнику (у виду сепарата). 

Иако су текстови у књизи тематски различити, 

повезује их једна заједничка нит: сви имају извориште у 

деловању лесковчаког Клуба љубитеља филма крајем 

шездесетих година  XX века.
61

 

 

 

 

 

                                      
• 61Душан А. Јањић, Клуб љубитеља филма, Поговор (преносимо у целини), 

стр. 89 - 90. Напомена: У књизи су објављени следећи прилози:  

• ПРВО поглавље: О природи филмске уметности, „Уметничка позиција 
филма, У трагању за бићем правог филма;  

• ДРУГО поглавље: Три филмска ствараоца, Скупљачи перја Александра 

Петровића, Јутро Пурише Ђорђевића, Уметност Ренеа Клера;  

• ТРЕЋЕ поглавље: О аматерском филму, Фестивал континуитета, Високи 

просек селекције, Југословенски аматерски филм, Кад је Лесковац био 
метропола аматерског филма;  

• ЧЕТВРТО поглавље: Клуб љубитеља филма у Лесковцу, Први покушаји 
оснивања, Звездани тренуци клуба, Знаци посустајања и крај. 

Ч
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ЖИВАН СТОЈКОВИЋ И НЕНАД КРАЖИЋ:  

КЛУБ ЉУБИТЕЉА ФИЛМА 

 
• Ненад Кражић, „Љубитељи филма“, Наше 

стварање, Лесковац, 1-2 / 2013.  

 

њига Клуб љубитеља 

филма аутора Душана  

Јањића, угледног професора из 

Лесковца, у четири поглавља, 

на допадљив начин, зналачки 

отвара познате и непознате 

видике из области филма. 

Писац књиге анализира, 

упоређује, разматра, констатује, изводи закључке... 

Подсећа читаоца на важне моменте у развоју филма, 

истиче значајне ауторе у области филмске уметности у 

свету и код нас, да би све то заокружио приказом 

ентузијазма људи који воле филмску уметност кроз рад 

Клуба љубитеља филма у Лесковцу.“
62

  

Јањић веома студиозно води расправу о филму, 

филмској уметности уопште, постављајући, при том, 

питање њене самосталности. Помиње многе теоретичаре 

филмске уметности што нам помаже да схватимо 

суштину неких остварења. Говори о природи филмског 

медија, о колективном чину у стварању филма, 

анализира драмске ситуације, скреће пажњу на филмски 

језик великих филмских стваралаца...  

Аутор књиге се, такође, бави интерпретацијом 

филма. Говори, посебно, о есејима Душана Стојановића 

који је своје судове о филмској уметности изнео 1969. 

године у књизи Велика авантура филма. Јањић, затим, 

критички разматра уметност Александра Петровића, 

Пурише Ђорђевића и Ренеа Клера.  

                                      
• 62Ненад Кражић, „Љубитељи филма“, Наше стварање, Лесковац, 1-2 / 2013, 

207-209, Душан Јањић, Клуб љубитеља филма, чланци и записи о филму, 
ауторско издање, Лесковац, 2011, 101. 

К 
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Све то он чини аргументовано и аналитично.  Књига 

клуб љубитеља филма лако се чита и пружа много 

података из оног времена, седамдесетих и осамдесетих 

година XX столећа. То је и књига о младим 

ентузијастима који су веровали да је сваки дан сунчан, о 

лесковачким сањарима који су оштрили своје 

младалачке интелектуалне сабље на различите животне 

теме. Душан Јањић овом књигом вратио нас је у једно 

минуло, а лепо и безбрижно време и зато му дугујемо 

велику захвалност.
63

 

У лесковачкој Народној библиотеци (априла 2012) 

промовисана је књига проф. др Душана Јањића Клуб 

љубитеља филма о којој су, поред аутора, говорили 

проф. др Живан Стојковић и писац и сликар Ненад 

Кражић. Стојковић, некадашњи декан Технолошког 

факултета у Лесковцу, где је радио као професор 

француског језика и др Јањић, посебно је указао на 

интелектуалну ширину, радозналост и образовање 

Душана Јањића (завршио два факултета и докторирао на 

Филолошком факултету у Београду).
64

 

Интересовање проф. Јањића за филмску уметност 

постало је интензивније у време када је од 1967. до 1973. 

године руководио Клубом љубитеља филма у Лесковцу, 

подсетио је др Стојковић. Ненад Кражић посебно је 

указао да књига Клуб љубитеља филма Душана Јањића 

чува од заборава изузетне ствараоце и догађаје у 

Лесковцу и на југу Србије. „Била ми је велика част и 

задовољство да се годинама дружим са Јањићем, који је 

својом непосредношћу и шармом све нас подстицао да 

што боље радимо“, казао је Кражић. 

                                      
• 63 Ненад Кражић (1941, Лесковац) завршио Позоришну академију у Београду. 

Објавио књиге: Буђење, монодрама и драмолет из лесковачког живота, 
1981, Зорка Мантина, монодрама из старог Лесковца, 1989, Димитрије, 

сине Митре, драма из старог Врања, 1989, Лесковац, време прошло, 

време садашње, монографија о Лесковцу (коаутор др Живан Стојковић), 
Занатство Лесковца (коаутор др Живан Стојковић), Кад су Ветерницом 

пловили чамци“. 

• 64 Д. Коцић, „Промовисана књига Клуб љубитеља филма“, Јужне вести, 5. 
април 2012. 
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КЊИЖЕВНА ПРЕПЛИТАЊА 

 
• Душан А. Јањић, Књижевна преплитања, О 

књизи, Алтера, Београд 2011. 

• Драган Тасић, „Књижевна преплитања Душана 

Јањића“, Летопис Матице српске, Нови Сад, јун 

2012, 

• Тихомир Петровић, „Француско-српске књижевне 

везе“, Књижевне новине, Београд, октобар-

новембар 2012. 

   

 књизи која је пред читаоцима 

налази се један избор из 

ауторових радова посвећених 

француско-српским књижевним 

везама. Претежним делом, текстови, 

овде уврштени, проучавају рецепцију 

српске књижевности у Француској и 

на франкофонском подручју. У овај 

избор укључена су и два рада о Адаму 

Мицкјевичу с обзиром на то да су 

предавања великог пољског песника о 

српским народним песмама држана у Паризу на 

француском језику и да самим тим припадају и корпусу 

француско-српских књижевних односа. Текстови су 

разврстани у три скупине: прва се односи на одјеке које 

је српска народна поезија имала у Француској, друга 

има за предмет присуство дела српских писаца XIX и 

XX века на франкофонском простору, а трећа се бави 

утицајима и интересовањима за француску књижевност. 

Огледи објављени  од 1987. године, махом у књижевним 

часописима из Новог Сада, Београда и Лесковца, 

доживели су за ову прилику извесне измене и допуне, 

али, када је реч о рецепцији српске књижевности, 

сазнања и судови аутора у овој области омеђени су 

временом објављивања текстова у периодици.
65

 

                                      
• 65 Душан А. Јањић, Књижевна преплитања, О књизи, Алтера, Београд 2011, 

197.  

У
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   2) 

ушан Јањић, угледни 

лесковачки романиста и добар 

зналац француске књижевности и 

језика, штампао је прошле године 

нову књигу огледа о француско-

српским књижевним везама. Радови 

из књиге били су објављени у 

периодици, како лесковачкој тако 

београдској и новосадској. Душан 

Јањић... има однегован и јасан 

стил.... Уместо да прибегне социологизму и испитује 

невеште асоцијације произвољног или анонимног 

читаоца над књижевним текстом, Јањић трага поглавито 

за преводима из српске књижевности на француски, 

тако да у релевантним изворима долази до сазнања о 

рецепцији српске литературе у Француској не 

допустивши себи никаква сувишна лутања и 

несналажења. Он пише о књижевности доследно 

остајући на високој књижевној разини, као да је уверен 

да се о књижевности може расправљати само 

књижевним средствима. На тај начин, овом књигом, 

Душан Јањић додаје још један каменчић у мозаик који 

граде претходне две његове књиге посвећене 

француској књижевности: Књижевни поводи и 

Позориште Рожеа Мартена ди Гара. За разлику од две 

наведене књиге, ова, трећа, не бави се француским 

писцима, него француско-српским преводним и 

књижевним везама које су биле предмет вишегодишњег 

и плодног ауторовог интересовања... 

Душан Јањић се у овој књизи бави преводима и 

рецепцијом на француском језичком простору таквих 

српских писаца као што су Иво Андрић, Меша 

Селимовић, Јован Јовановић Змај и  Васко Попа. 

Највећи простор у својим књижевноисторијским есејима 

Јањић посвећује Иви Андрићу, јер је он најдуже и 

највише био предмет француских преводилаца и 

критичара... 

Д 
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Књига Душана Јањића, поред обимнијег сегмента са 

текстовима о рецепцији наших књижевника у 

Француској, садржи још и мањи сегмент са радовима о 

Десанки Максимовић и Бранку Миљковићу, узетим као 

пример обрнуте рецепције француске књижевности у 

српској књижевности. Јањићева слика заступљености 

српске књижевности у Француској није ружичаста... 

Преводиоци наших књижевника на француски често се 

задовољавају тиме да пруже просту информацију о 

садржини превођеног текста, изгубивши из вида 

суптилне формалне елементе без којих преводилачка 

слика оригинала остаје непотпуна. 

Књига Душана Јањића управо из тог разлога 

представља пледоаје за праву преводилачку вештину и 

надахнуће у преводима с једног на други језик...
66

 

Душан А. Јањић, аутор запаженог научног дела и 

романиста највишег научног степена, сматрао је себе 

позваним да говори о међусобним додирима и 

прожимањима српске и француске књижевности... 

Усредсређен на рецепцију српске литературе на 

француском и, шире, франкофонском језичком 

подручју, аутор Јањић не губи из обзира феномен 

преводилачког умећа...  

Аутор Књижевних преплитања апострофира дејство 

употребљених средстава изражавања и начин на који се 

остварују значења и производи естетска вредност, то 

јест задовољство. Његов суд је тачан, јер сам прима 

тачан утисак и слику о делу. Резон на вишем нивоу, 

интуиција, доживљај и финоћа, јесу препознатљив 

ауторов категоријални апарат и његов критички 

проседе.  

Ланац анализе карактерише неодвајање од 

конкретнога, уравнотеженост, симетричност, тврдње 

које повлаче једна другу, утисци који прерастају у 

тврдњу. 

 

                                      
• 66 Драган Тасић, „Књижевна преплитања Душана Јањића“, Душан А. Јањић, 

Књижевна преплитања, Алтера, Београд, 2011, Летопис Матице српске, 
Нови Сад, јун 2012, 1077-1081.  
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3) 

њига Душана А. Јањића, 

сачињена од три поглавља: О 

српској народној поезији, О српским 

писцима и О француским упливима, 

представља дело од несумњиве 

научне вредности. Продукт 

обавештености, интелектуалне 

бистрине и трагалачког немира, она 

је од књижевноисторијског значаја 

за српску књижевну науку. 

Критички солидно утемељена, она је 

поуздано сведочанство о европској вредности наше 

књижевности. Књига не изгледа састављена од 

материјала само за ову прилику сабраног и увезаног у 

исте корице, него, напротив, текстови који заклапају 

њене корице одају утисак целовитог и компактног 

књижевнонаучног остварења.
67

 

% 

Пред нама је нова књига Душана А. Јањића,  

дугогодишњег професора Француске књижевности XX 

века на Филолошком, односно Филозофском факултету 

Универзитета у Приштини, чија ће се надахнута 

предавања и посвећеност француској књижевности не 

само памтити него и носити у срцу двадесетак 

генерација студената на Катедри за француски језик и 

књижевност овог факултета. У књизи Књижевна 

преплитања заступљен је избор из ауторових радова 

посвећених француско-српским књижевним везама, а 

овде уврштени текстови претежно проучавају рецепцију 

српске књижевности у Француској и, шире, на 

франкофонском подручју... 

Аутору овог приказа намеће се потреба да посебно 

укаже на сваки од радова у овој књизи, како читаоци 

                                      
• 67 Тихомир Петровић, „Француско-српске књижевне везе“. Душан А. Јањић, 

Књижевна преплитања, Алтера, Београд, 2011, Књижевне новине, 
Београд, октобар-новембар 2012, 15. 

К 
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овог приказа не би остали прикраћени, али и зато што 

сматра да сваки од радова заслужује пажњу.... 

Својом књигом Књижевна преплитања, огледи и 

записи о француско-српским књижевним везама, која се 

чита без даха и са радошћу и уживањем, која плени 

мноштвом информација и ауторових суптилних анализа 

и запажања, Душан Јањић нам је показао да је српска 

књижевност не само повезана са француском него и 

њоме дубоко прожета, али и да су, што је посебно 

важно, српска књижевност и српски књижевници 

оставили незанемарљив траг у француској и 

франкофонској књижевности и култури, који још није 

довољно проучен... Отуда, ова књига представља 

изванредан допринос како српској романистици тако и 

србистици - проучавању српске књижевности.
68

 

 Књига проф. др Душана Јањића Књижевна 

преплитања („Алтера“, Београд) заправо је збирка 

огледа и студија о француско-српским књижевним 

везама. Професор Јањић је један од најистакнутијих 

српских компаратиста и ово дело представља драгоцено 

сведочанство о везама једне мале националне 

књижевности и великог франкофонског културног 

простора. Ту можемо сазнати да је Адам Мицкијевич 

преводио нашу народну поезију на француски, да су на 

француски језик превођена и у Француској објављивана 

дела Змаја, Андрића, Матића, Селимовића, Попе, Д. 

Максимовић, Б. Миљковића. Јањићеве студије обилују 

богатим регистрима имена и драгоценом фактографијом 

и служе као драгоцен књижевно историјски споменик и 

као важан путоказ за даља истраживања културних 

веза.
69

 

Јањић је српски компаративист романистичког 

опредељења. Србија и Француска одавно знају за његова 

проучавања француске књижевности и културе као и 

француско-српских литерарних веза. Карактер 

Јањићевих проучавања по правилу је истраживачко-

                                      
• 68 Радмила Обрадовић, „Француско-српска књижевна преплитања“, Зборник 

радова, Филозофски факултет, К. Митровица, књ. 42 (2012), 419-425.  

• 69Драган Радовић: Душан Јањић, „Књижевна преплитања“, Нова Наша реч, 
Лесковац, бр. 6, 2012, 16.  
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откривалачки. Опет, гледано тематски, обухват његових 

испитивања изузетно је широк - полази од епохе 

класицизма и достиже горњу границу духовних токова 

што одређују профил књижевнога двадесетог века. 

У главним Јањићевим делима - међу која спадају 

Књижевни поводи (2002) и Позориште Рожеа Мартена 

ди Гара (2006), а сада можемо рећи да је ту место и 

награђеним Књижевним преплитањима - на делу је 

срећно и доследно развијан спој  проверене класичне 

методологије у историјскоме и упоредно-књижевном, 

превасходно рецепционом приступу изабраним темама, 

проблемима, писцима..., с једне, и модерних, најновијих 

аналитичко-теоријских сазнања у истим научним 

областима, с друге стране. Имајући у виду ту особину 

Јањићевих радова, слободно можемо рећи да он ствара у 

најбољој традицији својих учитеља (Миодраг Ибровац, 

Никола Банашевић) и истакнутих савремених српских 

прегалаца на истом пољу... Књижевна преплитања 

представљају у овом смислу узоран пример научне 

свестраности и систематичности. Књига је троделна и 

по садржини хетерогена... Но, тематска хетерогеност 

књиге не нарушава њено јединство и самосвојност - они 

се огледају пре свега у оригиналности  и дубини 

остварених научно-књижевних резултата. а ти 

резултати, и открића која их прате, чине Књижевна 

преплитања делом сасвим посебним у области 

савремене српске компаративистике.
70

 

 

 

 

                                      
• 70 Јован Пејчић, „Познато и ново у упоредним проучавањима“, 2011, Душан 

А. Јањић, Видови француске књижевности, Београд - Лесковац, 2013. 
179-182. Напомена: Књига Књижевна преплитања имала је приказе и у 

часописима Наше стварање (бр.1-2, 2012, стр. 193-194) и Помак (бр.  57-

60, стр. 36-37), као и осврт у Вечерњим новостима од 24. 09. 2011. 
године. Приликом доделе књижевне награде „Николај Тимченко“ за 

најбоље дело из науке о књижевности за 2011. годину, о књизи је, 30. 

јуна 2012. године, поред Јована Пејчића, говорио и Душан Стошић. 
Напомена: У посвети проф. др Јањић записао је: Данилу Коцићу, срдачно 

и са најбољим жељама, Лесковац, 4. април 2012. Д. Јањић 
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ПРОФ. ДР ДУШАН ЈАЊИЋ ДОБИТНИК 

НАГРАДЕ ЗАДУЖБИНЕ „НИКОЛАЈ ТИМЧЕНКО“ 

ЗА СТУДИЈУ „КЊИЖЕВНА ПРЕПЛИТАЊА“ 

 
• Јован Пејчић, „Познато и ново у упоредним 

проучавањима“, Награда Задужбине „Николај 

Тимченко“, Душан Јањић, Видови француске 

књижевности, Задужбина „Николај Тимченко“, 

Лесковац, и Алтера, Београд, 2013. 

 

ОДЛУКА ЖИРИЈА 

 

одине 2011. проф. др Душан 

Јањић добио је Награду  

Задужбине „Николај Тимченко“ за 

књигу Књижевна преплитања, коју 

је почетком 2011. године објавила 

београдска издавачка кућа 

„Алтера“. 

Жири Задужбине „Николај 

Тимченко“, који је радио у саставу: 

Јован Пејчић, председник 

Задужбине „Николај Тимченко“ –  

председник, Миливоје Ненин, 

професор Филозофског факултета у 

Новом Саду, члан и Горан 

Максимовић, професор Филозоф 

ског факултета у Нишу, члан, 

једногласно је, на својој завршној 

седници одржаној 12. јуна 2011. 

године, одлучио да добитник 

Награде „Николај Тимченко“, 

намењене најбољим српским 

делима из области науке о 

књижевности – што значи за критику, теорију, историју 

и упоредно проучавање литературе, којима се Николај 

Тимченко целога живота бавио – за 2011. годину буде 

 

 

Г 
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ДУШАН А. ЈАЊИЋ 

романист, компаративист, лингвист, библиограф 

за књигу 

Књижевна преплитања 

Огледи и записи 

о француско-српским књижевним везама 
коју је почетком ове године објавио 

београдски издавач „Алтера“ 

 

Уз Књижевна преплитања Душана А. Јањића, у 

најужем избору за награду било су књиге: Мирослава 

Егерића Скерлићев критички дух (Матица српска, Нови 

Сад 2011) и Тања Поповић Стратегије приповедања 

(Службени гласник, Београд 2011).
71

 

Душан Јањић је српски копаративист романистичког 

опредељења. Србија и француска одавно знају за његово 

проучавање француске књижевности и културе, као и 

француско-српских литерарних веза. Каратер Јањићевих 

проучавања по правилу је истраживачко-откривалачки. 

Опет, гледано тематски, обухват његових испитивања 

изузетно је широк – полази од епохе класицизма и 

достиже горњу границу духовних токова што одређује 

профил књижевнога XX века. 

У главним Јањићевим делима – међу којима спадају 

Књижевни поводи (2002) и Позориште Мартена ди 

Гара (2006), а сада можемо рећи да је ту место и 

награђеним Књижевним преплитањима – на делу је 

срећно и доследно развијен спој проверене класичне 

методологије у историјском и упредно-класичном, 

превасходно рецепционом приступу изабраним темама, 

проблемима, писцима... с једне, и модерних, најновијих 

аналитичко-теоријских сазнања у истим научним 

областима, с друге стране. Имајући у виду ту особину 

Јањићевих радова, слободно можемо рећи да он ствара у 

                                      
• 71 Јован Пејчић, „Познато и ново у упоредним проучавањима“, Награда 

Задужбине „Николај Тимченко“, Душан Јањић, Видови француске 

књижевности, Задужбина „Николај Тимченко“, Лесковац, и Алтера, 

Београд, 2013, стр. 179- 182. Напомена: Преносимо комплетно 
образложење. 
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најбољој традицији својих учитеља (Миодраг Ибровац, 

Никола Банашевић) и истакнутих савремених српских 

прегалаца на истом пољу (Михаило Б. Павловић, 

Љиљана Глумац, Радивоје Константиновић, Јелена 

Новаковић).  

Књижевна преплитања представљају у овом смислу 

узоран пример научне свестраности и систематичности. 

Књига је троделна и по садржини хетерогена. 

Први круг састављају студије и огледи о одјецима 

српске народне поезије у Француској. Јањић ту на 

темељан начин осветљава врсту, ширину и домете до 

сада недовољно испитаних превода Елизе Војар, потом 

и Адама Мицкјевича, првог предавача о нашим 

јуначким песмама на паријској Сорбони. Круг завршава 

расправом о француској библиографији о српској и 

хрватској народној поезији. 

Друга целина предметно је знатно разуђенија. 

Садржи хронолошки распоређене радове о преводима 

Змаја, Андрића, Матића, Селимовића и Попе и о 

пријему њихових дела на француском, уопште 

франкофоном говорном подручју. У овим текстовима на 

послу је не само компаративист и рецепционист, него 

исто толико лингивист и књижевни тумач Јањић: 

упоредо се посматрају не само оригинали и преводи, већ 

и сви проблеми духа и семантике уметничког текста. 

Завршни рад ове целине написан је у част Алена Боскеа, 

познатог преводиоца српске поезије двадесетог столећа. 

Књигу затварају два рада о „француским упливима“ 

присутним у стваралаштву Десанке Максимовић и 

Бранка Миљковића. Радови су различити по 

истраживачкој оријентацији: први се бави Десанкиним 

париским инспирацијама, други описује 

интертекстуални оквир Миљковићвих стихова 

надахнутих идејама, поезијом, поетикама француске 

симболистичке школе. 

Но, тематска хетерогеност не нарушава њено 

јединство и самосвојност – они се огледају, пре свега, у 

оригиналности и дубини остварених научно-књижевних 

резултата. А ти тезултати, и открића која их прате, чине 
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Књижевна преплитања делом сасвим посебним у 

области савремене српске компаративистике. 

Све ово представља, наравно, само неке од бројних 

аргумената којима се жири – имајући у рукама књигу 

Књижевна преплитања, али мислећи и на поједине само 

њој својствене одлике и вредности – руководио при 

доношењу једногласне одлуке да управо Душан А. 

Јањић буде четврти носилац награде са именом 

Николаја Тимченка.
72

 

 

 

 

                                      
• 72 Николај Тимченко (6. децембар 1934 - 29. децембар 2004) рођен је и умро у 

Лесковцу. Дипломирао је на Групи за југословенску књижевност 

Филозофског факултета у Београду. Радни век је провео као новинар и 

лектор листа Наша реч (Лесковац). Уредник лесковачког часописа за 
културу, књижевност и уметност Наше стварање у два наврата (1961-

1968, 2002-2004). Књижевни критичар и историчар, есејист, филозофски 

писац. Расправе, огледе и приказе објављивао је у свим значајнијим 
српским и југословенским листовима и часописима. Рукописна 

заоставштина Николаја Тимченка садржи више томова есејистичко-

критичких и монографских радова. Задужбина „Николај Тимченко“ и 
Лесковачки културни центар објавили су 2008. године  Библиографију 

Николаја Тимченка, рад Дејана Вукићевића, која обухвата 1161 

Тимченков рад и 62 текста о Тимченковој личности и његовом раду. 

• ТИМЧЕНКОВА ДЕЛА ОБЈАВЉЕНА ЗА ЖИВОТА: Фрагменти из историје 

Лесковачког позоришта I: 1896-1941. (Лесковац 1967), Песник и завичај. 
Белешке о бивању човека у литератури (Крушевац 1969), Запис о 

песнику: О поезији Васка Попе (Крушевац 1972), Фрагменти из историје 

Лесковачког позоришта II: 1970-1980 (Лесковац 1981), Народни музеј у 
Лесковцу 1948-1983. (Лесковац 1983);  

• ПОСХУМНО ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ: Француске белешке (приредила 

Сунчица Денић), Врање/Лесковац 2006, Књижевност и догма. Година 
1952 у српској књижевности (приредио Јован Пејчић), Београд/Лесковац 

2006, Књижевна баштина Лесковца (приредио Предраг Стајић), 

Лесковац 2007, Мисао, реч, судбина. Античке теме (приредио Илија 
Марић), Београд/Лесковац 2008, Меланхолија и хермеутика. Мислилац и 

писац Никола Милошевић (приредио Јован Пејчић), Лесковац-Београд 
2009, О Андрићу и Црњанском (приредили Биљана и Владимир Мичић), 

Лесковац 2011, Смисао приповедања. О српској поезији 20 века – огледи, 

студије, портрети, (приредио Владимир Мичић), Београд 2013. На 
Данима „Николаја Тимченка“ 2014. године представљена је књига 

његових прилога Психологија књижевне логорологије. У ЛКЦ 11. и 12. 

децембра  2015. године одржани су Дани Николаја Тимчена на којима је 
представљена Тимченкова књига Негатор или апологет, а 16. децембра 

2016. године промовисан је зборник радова Морал и вредности критичке 

речи – живот и рад Николаја Тимченка. 
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БЕСЕДА ПРОФ. ДР ДУШАНА ЈАЊИЋА 

 

елика је част добити награду 

која носи име једног од 

највећих српских књижевних 

критичара и есејиста, значајног 

историчара и теоретичара 

књижевности и филозофског писца, 

који је био доиста интелектуална и 

морална величина. Годи ми помисао 

да је жири у мојим Књижевним 

преплитањима можда препознао 

неке вредности блиске поетици 

Николаја Тимченка. Између мог рада и Тимченковог 

стварања постоје, ипак, извесне додирне тачке, бар 

површински гледано. И он се, наиме, бавио француском 

књижевношћу и културом и мене, као романисту, радује 

сазнање да француски удео у укупном делу писца 

Француских бележака није безначајан. Неки пак његови 

текстови о Камију, Монтењу, Стендалу, Дидроу, 

Јонеску, спадају у врхунске странице наше есејистике. 

Много је мање познато да се Тимченко у својим есејима, 

приказима, оствртима дотицао и области која је 

првенствено предмет мог научног рада, дакле 

француско-српских књижевних веза, указујући не ретко 

на важност његових проучавања, на потребу 

осветљавања дела једног писца у контексту не само 

националне књижевности већ и других, страних 

литература. 

Моја је књига на трагу таквих промишљања. Она се 

бави, углавном, српско-француским књижевним везама, 

пре свега рецепцијом наше књижевности у Француској 

и у франкофонском свету. О овој области писало се код 

нас много – тако да постоји једна богата литература на 

ту тему, почев од проучавалаца какви су Јован Скерлић, 

Павле Поповић, Војислав М. Јовановић, затим Миодраг 

Ибровац, Никола Банашевић, Милоше Савковић, све до 

Михаила Павловића. 

В 
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Па ипак, у домену проучавања француско-српских 

књижевних и кутурних веза има празнина, тамних поља; 

има простора за нове доприносе, нова сагледавања, 

тумачења. Бавећи се овом граном науке о књижевности, 

ја сам управо настојао да испитам неке појаве, нека 

места која нису још истражена или су недовољно 

истражена. А свако истраживање је авантура. Направите 

јасан, прецизан план и кренете утврђеним путем. Али на 

путу вас чекају изненађења. Некада су то несавладиве 

препреке – кад, на пример, не можете да дођете до 

текста који би вам можда открио неку тајну о појави 

која вас интересује, о писцу о коме намеравате да 

пишете. А некада су то откривалачки тренуци који вас 

испуне задовољством па можете да допуните сазнања о 

неком питању за које се сматрало да је потпуно 

проучено. 

Тако, када је реч о изучавању присутности српске 

народне поезије у Француској, рекло би се да је све 

расветљено, решено: о преводима, заиста бројним, 

појединачним и у збиркама, о критичким освртима, о 

фрацуским писцима који су се инспирисали нашим 

народним песмама. Но, можда је то ситница, нико се од 

наших проучавалаца није сетио да састави макар један 

целовити чланак о првом преводиоцу у Француској 

Вукових збирки српских лирских и епских народних 

песама, Елизи Војар. И ето прилике да се осветли њена 

необична личност, да се укаже на њене заслуге, истакне 

њено оригинално гледање на косовски циклус песама. 

Ишчитавајући, пак, бројну литературу о великом 

пољском и европском романтичарском песнику Адаму 

Мицјевичу и његовим чувеним предавањима на 

паријском Француском колежу о српским народним 

песмама, уочио сам у неким студијама извесна спорна 

запажања и оцене, грешке, заблуде и претеривања, и све 

сам то овде изнео, пружајући, по мени, за то ваљане 

доказе.  

Највише места у књизи заузела је рецепција дела Иве 

Андрића, Душана Матића, Меше Селимовића и Васка 

Попе. Када кажем рецепција, не мислим само на то 

колико су превођени, већ и на то како су они 
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представљени, тумачени, на какве 

су одјеке наишла њихова дела код 

књижевне критике и публике. 

Обрађујући ову област, трудио сам 

се да свестрано прикажем место 

наших писаца у француској 

преводилачкој књижевности и, 

када је реч о овој четворици, треба 

одмах рећи да су сви они у њој 

пристојно заступљени и 

представљени. Приликом 

истраживања судбине наше 

књижевности у франкофоном 

свету, која сам вршио, пре свега, по париским 

библиотекама, али и у Београду и другде, долазио сам и 

до врло пријатних сазнања због којих би се у мени 

будио патриотски понос. 

Када је, рецимо, часопис „Le Nouvel Observateur“ јула 

1979. спровео међу француским критичарима анкету: 

која је књига страног писца оставила на њих у тој 

години најјачи утисак, на првом месту се нашла новела 

Иве Андрића Аникина времена, штампана у Лозани, и то 

испред Борхеса, Апдајка, Кортасара и десетине и 

десетине других писаца. Или, један број највећег 

фрацуског књижевног листа Les Lettres francaises” 

(основао га и био главни уредник славни Луј Арагон), 

био је 1968. посвећен Душану Матићу поводом његовог 

седамдесетог рођендана, са сијасет прилога. Било је, 

такође, лепо у студији Алена Боскеа Реч и занос о 

великанима светске поезије видети и поглавље о Васку 

Попи, поред оних о Сен-Џон Персу, Андре Мишоу, 

Октавиу Пасу, Фернанду Песои. А да не говорим о 

роману Дервиши смрт Меше Селимовића, чија је 

судбина у Француској била веома пријатно изненађење. 

Може ми се приговорити што сам у књигу унео само 

ова четири писца због којих се рецепција наше 

књижевности у Француској чини ружичастом. Међутим, 

ова књига није монографија, она је избор текстова већ 

објављених у периодици, и ништа друго. Овај избор 

свакако није репрезентативан што се тиче укупног 
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прихватања наше литературе. Слика је далеко 

сложенија, тмурнија, али, мада не сјајна, положај српске 

књижевности у Француској, у целини гледано, није 

занемарљив. Да није занемарљив сведоче управо ова 

четири текста о нашим писцима XX века. А њима сам 

могао придодати и имена Миодрага Булатовића, Данила 

Киша, Бранимира Шћепановића (са романом Уста пуна 

земље), Милоша Црњанског, Александра Тишме, 

Милорада Павића... Они побијају и код нас доста 

раширене стереотипе о потпуном запостављању и 

игнорисању српске књижевности у свету. 

Последња два текста у књизи, о Десанки Максимовић 

и Бранку Миљковићу, разматрају могуће упливе 

француске културе и књижевности на стваралаштво два 

наша велика песника и, на неки начин, подсећају на 

снажан и плодотворан утицај француске цивилизације 

на нашу књижевност, културу, уметност. 

Захваљујем се, дубоко се захваљујем Задужбини 

„Николај Тимченко“ и члановима жирија на додељеној 

награди. Захваљујем се, такође, уреднику и издавачу ове 

моје књиге, њеним рецензентима, онима који су о њој 

говорили. Велику захвалност упућујем и свима 

присутнима који су, по овој јари, по овом времену-

невремену, дошли у оволиком броју на ову мени тако 

драгу свечаност.
73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
• 73 Напомена: На крају беседе стоји – у Лесковцу 30. јун 2012. 
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АНДРИЋЕВО КЊИЖЕВНО ДЕЛО  

У ФРАНЦУСКОЈ 

 
• Душан Јањић, „Андрићево књижевно дело у 

Француској“, Књижевна преплитања, Алтера, 

Београд, 2011. 

 

адам се да ћемо једнога дана 

имати Андрићева сабрана 

дела на француском језику, 

написао је Робер Брешон (Robert 

Brechon) у угледном париском 

часопису „Critigue“ маја 1962. 

године. Био је то израз признања 

Андрићевој уметности која, по 

Брешону, али и многим другим 

критичарима, заслужује да буде 

потпуније и целовитије 

представљена у Француској. Отуда и жеља за бољим 

упознавањем њених вредности. Та жеља је подстакнута 

и додољивањем Нобелове награде за књижевност нашем 

писцу, а овај догаћај чини, свакако, прекретницу у 

рецепцији Андрићевог дела у Француској. Може се, 

заправо, говорити о двема фазама његове рецепције: до 

почетка шесдесетих година и после тог периода.
74

 

Прва фаза је трајала више од четири деценије и 

почиње преводом на француски језик Андрићеве песме 

Повратак (Le retour). Песма се појавила у Anthologie des 

poèmes  yougoslaves contemporains коју су 1919. године 

издали у Перизу Бошко Токин и Филеас Лебег: 

Антологија у којој је било заступљено деветнаест наших 

савремених песника, отворена је управо Андрићевим 

                                      
• 74 Напомена: Део прилога „Андрићево књижевно дело у Француској“, 

Књижевна преплитања, Алтера, Београд 2011. 69 -117. Напомена: 

Фотографија Иве Андрића преузета са Википедије. Напомена: Прилог 
„Андрићево књижевно дело у Француској“ први пут објављен 1992. 

године, Свеске Задужбине Иве Андрића, Београд, св. 8. октобар 1992, стр. 

289 – 313.  
 

Н 
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стиховима (стр. 8). Уз чешки превод Eх Ponta исте 

године, био је то први превод једног Андрићевог текста 

на стране језике. Песму је превео Бошко Токин. Токин је 

и први скренуо пажњу француске књижевне јавности на 

Андрићево песничко дело, у чланку објављеном у 

„Revue de l'Epogue 1921. године. Те године је Филеас 

Лебег, познати француски песник, романсијер, есејиста, 

преводилац, али и дугогодишњи хроничар књижевних 

прилика у Југославији (најчешће под псеудонимом 

Lioubo Sokolovitch) објавио у часопису „Mercure de 

France“ један напис о Ex Pontu Иве Андрића. За Лебега 

је ово дело значајна поетска збирка која заслужује 

продубљенију анализу. Она открива словенску душу у 

настојању да пронађе смисао живота у свеопштој 

доброти. 

Године 1931. јавља се први превод једне Андрићеве 

приповетке на француски језик. У листу „Yougoslavie“, 

штампаном у Београду, преведена је приповетка У 

зиндану (Dans le zindan), али без назива преводиоца. Две 

године касније ову је приповетку уврстио у своју 

Anthologie des conteurs croates modernеs Жан Дер (Jean 

Dayre) превевши је под насловом En prison. У напомени 

на крају књиге (стр. 341 – 342) Жан Дер истиче да је 

Андрић, поред песничког дела прожетог дубоком 

меланхолијом, и врстан приповедач, чије је ремек дело 

Пут Алије Ђерзелеза.  

Андрићево песничко стваралаштво нашло је места и 

у, до сада још увек најпотпунијем, избору 

југословенских песника објављеном у Француској; у 

Antologie de la poésie yougoslave изашлој у Паризу 1935. 

године. Састављач Миодраг Ибровац је, поред свог 

превода песме Повратак, унео и два одломка из Ex 

Ponta (превела их је Јелисавата Ибровац). Један од ова 

два одломка је прештампан у Ибровчевој студији La  

poésie yougoslave contemporaine“ у часопису „La Revue 

internationale des études balkanigues“ 1937. године (стр. 

88). Још један фрагмент из Ex Ponta појавиће се 1944. у 

часопису „Confluences“, једном од оних часописа који су 

за време рата, у тешким, најчешће илегалним, условима 

бранили инегритет и достојанство француске 
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литературе, отварајући каткад своје странице и великим 

именима из других књижевности.
75

  

Послератни живот Андрићевог дела у Француској 

започиње преводом једне од његових најбољих 

приповедака. У „Europe“, часопису славне традиције, 

објављен је 1946. године Пут Алије Ђерзелеза (Voyage 

d'Ali Djerzelez). Живље интересовање за Андрићево 

стваралаштво јаваља се, међутим, тек средином 

педесетих година. У једном од најбољих белгијских 

часописа „La Revue générale belge“ излази 1955. године, 

у августу, његова алегорична приповетка Аска и вук 

(Aska et le loup). Приповетку је превела Мила Ђорђевић. 

Годину дана касније, Андри Боасен (Henri Boissin) 

преводи Мост на Жепи (Le point sur la Jepa), дајући уз 

превод дужу белешку о књижевном делу Иве Андрића, 

али и струјањима у савременој југословенској 

литератури. 

Година 1956. је веома значајна за даљу афирмацију 

Иве Андрића у Француској. Те године су објављена два 

његова најважнија дела, романи На Дрини ћуприја (Il est 

un pont sur la Drina) у преводу Жоржа Лисијанија 

(Georges Luciani), који је написао и предговор („Plon“, 

Paris, 1956, col. „Feuh croisés“) и Травничка хроника (La 

chronigue de Travnik) са преводиоцем Мишелом 

Глушчевићем и уводом Клода Авлина (Claude Aveline) у 

издању “Club bibliophile de France” (col. La comédie 

universelle, Pariy, 1956). Авлинов увод заслужује 

нарочиту пажљу јер је то први дужи и продубљенији 

прилог једног француског аутора, уз то и истакнутог 

писца, о Андрићевом стваралаштву. Авлин упоређује 

Травничку хронику са Толстојевим Ратом и миром, али 

поред извесне тематске сличности указује и на значајне 

разлике између ова два дела, истичућу да је Толстојев 

роман, пре свега, монументална слика епохе, а 

Андрићево је дело у основи трагична слика човека. 

                                      
• 75 Високотиражни часопис „Poésie l“ 1982. године цео један број (у ствари 

четвороброј 100-103 посветио је песницима часописа Confluences. 

Репродукована је и насловна страна броја 29 (у садржају је и наслов 
Андрићевог текста као једног од најбољих овог часописа. 
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(...) После превода Андрићевих романа 1956. године, 

на француском језику је штампана, две године касније, 

једна његова приповетка. Специјални број белгијског 

часописа „Synthèses“ посвећен Југославији (септембар 

1958), садржао је, поред осталих прилога, и приповетку 

Снопићи (Fagotins). Име преводиоца није назначено. 

(...) Пета деценија овога века (XX примедба Д. К.), 

односно прва фаза Андрићевог присуства у Француској, 

завршава се поновним објављивање Боасеновог превода  

Моста на Жепи, али сада у Antologie de la prose 

yougoslave contemporaine изашлој 1959. у Паризу. 

(...) Андрић је својим романима скренуо на себе 

пажњу француске културне јавности. Но, он је био 

„откривен“ и у низу других земаља и његова дела 

преведена на многе језике, ушла су у ризницу светске 

књижевности. Нобелова награда, која му је додељена 

1961. године, представљала је међународну потврду 

вредности његовог књижевног дела и дочекана је у 

свету, углавном без изненађења. 

(...) Година 1985. врло је значајна за рецепцију 

Андрићеве уметности у Француској. У Нансију је, 

наиме, одржан међународни научни скуп (31. маја, 1. и 

2. јуна) посвећен у целости нашем великом 

књижевнику. На скупо се расправљало о месту које је 

европска историја имала у делу Иве Андрића и 25 

научника и критичара из Југославије, Француске, али и 

других земаља, изнело је своје погледе на Андрићево 

стваралаштво. Њихова излагања објављена су касније, 

углавном на француском језику, у књизи-зборнику под 

насловом Reflets de l'histoire europeenne dans l'oeuvre 

D'Ivo Andric коју је приредио Драган Недељковић 

(Presses Universitaires de Nancy, 1987). 

(...) Иво Андрић је, ван сваке сумње, и даље 

најпревођенији и најприсутнији југословенски писац у 

Француској. До ове 1992. године, девет књига његовог 

стваралаштва објављено је у преводу на француски 

језик: четири романа, четири збирке приповедака, као и 

једна дужа новела. Већина ових књига доживела је два 

или три издања и готово сва су имала одјека у 

периодици.  
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ЈЕЗИЧКИ ОГЛЕДИ: ОГЛЕДИ И ЗАПИСИ 

О ЈЕЗИКУ СТРУКЕ, ПРЕВОЂЕЊУ И 

НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

     
• Душан А. Јањић, Језички огледи: огледи и записи о 

језику струке, превођењу и настави страних 
језика, ауторско издање, Лесковац 2012. 

• Драган Тасић: „Језички огледи“, Наше стварање, 

Лесковац, бр. 3-4 / 2013. 

 

 тудија Језички огледи је књига 

о изучавању  страних језика, 

француског језика у првом реду. 

Састоји се од текстова који су 

настајали током ауторовог 

вишегодишњег бављења лингви 

стиком (примењеном) и лингво 

методиком.
76

  

Од првих шест текстова 

посвећених језику струке, односно 

научно-техничком језику, пет су 

радови саопштења на научним скуповима које је 

организовао Технолошки факултет у Лесковцу и 

штампани су у Зборнику радова Технолошког 

факултета (од 1990. до 2002) године, а рад „Место 

граматике у уџбенику страног језика струке“ саопштен 

је на саветовању наставника страног језика 

нефилолошких факултета, одржаног 3. и 4. јуна 1995. 

године у Удружењу универзитетских професора и 

научника Србије и публикован је у зборнику Страни 

језик струке (Београд 1995). Од написа који се тичу 

наставе страних језика и превођења, текст „Један вид 

интерференције у настави страних језика“ објављен је у 

зборнику „Унапређење васпитања и образовања“ 

                                      
• 76 Душан А. Јањић, Језички огледи: огледи и записи о језику струке, 

превођењу и настави страних језика, ауторско издање, Лесковац 2012, 

стр. 93-94. Напомена: Проф. др Душан Јањић у посвети је записао: 

Поштованом Данилу Коцићу, писцу и легенди лесковачког новинарства. 
Срдачно, април 2013. Д. Јањић 

С
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(Градина, Ниш 1987); запис Почеци изучавања 

француског језика у Лесковцу налази се у Лесковачком 

зборнику (Лесковац, бр.  XLVI, 2006); рад „Проблеми 

превођења са дијалекта“ саопштен је на скупу одржаном 

у Лесковцу о књижевности на дијалекту и штампан је 

2007. у књизи Књижевност на дијалекту у издању 

Лесковачког културног центра.  Једини текст у овој 

књизи који до сада није објављен, „Превођење у настави 

фрацуског језика“, јесте извод из ауторовог предавања 

одржаног 1989. године на саветовању са професорима и 

наставницима фрацуског језика у организацији Завода 

за унапређење васпитања и образовања у Лесковцу.
77

 

% 

ушан Јањић, после три књиге о књижевности - 

Књижевни поводи, Позориште Рожеа Мартена ди 

Гара и Књижевна преплитања - обично заокупљен 

српско-француским књижевним везама, окреће 

интересовање чисто језичким питањима. Писац ових 

огледа наглашава да је улога језика у преношењу 

технологије велика. Без познавања страног језика, 

стручњаци из области хемије, физике, текстилни и 

машински инжењери и други не би могли да начине ни 

корак у прихватању нових технологија које, као земљу 

порекла, имају неку страну државу. Огледи Душана 

Јањића задиру, на тај начин, у лингвистичка питања.  

       (...) Излагање Душана Јањића у овој књизи је 

прегнантно, убедљиво и јасно. Аутор је, поред тема о 

стручном језику и о настави страних језика, расправљао 

и о проблемима превођења књижевности на дијалекту са 

српског на француски, пре свега, као што је скицирао и 

кратку историју почетака изучавања француског језика 

у Лесковцу. 

     (...) Ова мала, али драгоцена књига представља 

пример компетентног бављења проблемима који се у 

њој разматрају“.
78

 

 

                                      
• 77 Напомена: Објавили смо комплетан Поговор, стр. 93-94. 

• 78 Драган Тасић, „Језички огледи“, Наше стварање, Лесковац, бр. 3-4 / 2013, 
426-430. 

Д 
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ПОЧЕЦИ ИЗУЧАВАЊА ФРАНЦУСКОГ  

ЈЕЗИКА У ЛЕСКОВЦУ 

 
• Душан Јањић, „Почеци изучавања француског 

језика у Лесковцу“, Језички огледи, ауторски 

издање, Лесковац 2012. 

 

очеци изучавања фрацус 

ког језика у Лесковцу везују 

се за отварање Гимназије, прве 

средњошкол ске просветне 

установе у лесковачком крају. 

Гимназија је основана 1879, две 

године после ослобођења од 

Турака, као непотпуна 

нижеразредна школа од I до IV 

разреда. Иако је Лесковац био 

трећи град по величини у 

Србији, лесковачка Гимназија 

постала је потпуна 

(осморазредна) тек после Првог 

светског рата! У међувремену 

доживела је чак једном да буде 

укинута (1898-1902); од школске 

1912/1913. године проширена је 

пак за два разреда.
79

 

У Гимназији се, на почетку, од 

страних језика изучавао само 

немачки. Новим наставним 

планом из 1881. године дата је, 

међутим, могућност да се 

фрацуски језик изучава факултативно. Нема поузданих 

података колико су ту могућност користили ученици 

лесковачке Гимназије. По својој прилици – мало.  

Забележено је да је француски језик од 1890. до 1893. 

године предавао Драгослав Игњатовић, коме то није 

                                      
• 79 Душан Јањић, „Почеци изучавања француског језика у Лесковцу“, Језички 

огледи, ауторски издање, Лесковац 2012, стр. 85 – 91. 

П
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била струка. Уз француски, Игњатовић је предавао 

српски, историју Срба, земљопис и немачки језик.
80

 

Интересантно је да настава страних језика (дакле и 

немачког и француског) у Гимназији није била стручна 

све до пред Први светски рат.
81

 

Према мишљењу првог директора Гимназије, 

Михаила Ђуровића, главни циљ наставе страног језика 

био је „изучити језик теоретично као науку ради 

потпуне употребе језика у читању и разумевању 

научних и других дела“, а споредни циљ је био „научити 

да се влада језиком у пракси“.
82

 

У Женској приватној гимназији у Лесковцу (1907 – 

1912) француски језик се могао изучавати у III и IV 

разреду, као необавезан предмет. Обавезан страни језик 

био је немачки и учио се у сва четири разреда.
83

 

Француски језик је предавала, нестручно, Загорка 

Јеремић, учитељица. Предавла је, иначе, женски ручни 

рад и гимнастику, а нестручно као и француски језик, 

још и српски, националну историју и земљопис. У 

женској гимназији радила је од 1908. до 1912. године. 

По престанку рада школе, наставила је да ради у реалки, 

од септембра 1912. до 20 априла 1913. године, предајући 

женски ручни рад, а услед недостатка стручних 

наставника и српски језик и националну историју. 

Априла 1913. године премештена је у Београд. 

Да се настава француског језика одвијала и у првој и 

другој гимназији 1910. године потврђује један податак. 

Када је, наиме, те године француски конзул у Скопљу 

Кулар Деко (Coullard Descos), будући француски 

посланик на Двору у Београду, посетио Лесковац, 

                                      
• 80 Радош Требјешанин: „Наставници лесковачке Гимназије од 1879 – 1918. 

године“, Лесковачки зборник XXIV, Лесковац 1984, 477. У чланку 

Љубодрага А. Поповића „Просветни радници лесковачког краја 1879-

1914. године“ стоји да је Игњатовићево име Доброслав (Лесковачки 
зборник, XV, 1975, стр. 283. 

• 81 Сто година лесковачке Гимназије (1879-1979), Лесковац, 1979, стр. 33. 

• 82 Исто, стр. 34. 

• 83 Радош Требјешанин, „Лесковачка приватна Гимназија за женску децу 
(1907-1912. год.)“, Лесковчаки зборник, 11, 1971, стр. 183. (Интересантно 

је да исти Радош Требјешанин у споменици Сто година лесковачке 

Гимназије, на стр. 97. тврди да су се у Женској гимназији саме „ученице 
опредељивале да ли ће учити немачки или француски језик“!). 
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„обишао је часове наставе у обе гимназије и „поклонио 

седам географских карата у боји из колекције Vidal la 

blache“.
84

 

Деко је, иначе, дошао у Лесковац руководећи се 

интересом Француске да се и са овим српским градом, 

тада у пуној експанзији, успоставе ближи контакти, у 

оквиру француских настојања да продуби своје 

економско, политичко и културно присуство у Србији. 

Династичка промена на престолу 1903. године условила 

је већу окренутост Србије према Француској и јачање, 

између осталог, фрацуског културног утицаја, па је и 

изучавање фрацуског језика у земљи добило пун замах. 

Долазећи у Лесковац, Деко је, зацело, имао сазнања да 

француски у овом граду није био запостављен. Зато је и 

припремио поклоне за обе лесковачке гимназије. 

У прилог овој претпоставци иде, посредно, и тврдња 

Драгољуба Трајковића, који у књизи Из нашег 

Манчестера на једном месту каже: „Школска омладина 

у Лесковцу пре Првог светског рата, без обзира на то да 

ли се школовала у њему или ван њега, примала је многе 

утицаје француске културе, читањем изворних или 

преведених дела француске књижевности.“
85

 

Године 1912, отварањем V и VI разреда, уведена је 

обавезна настава француског језика. Наставу је изводио 

Милош Димитријевић, по свему судећи, први професор 

француског језика у Лесковцу.
86

 

Милош Димитријевић је завршио Филозофски 

факултет у Београду и главни предмет му је био 

француски језик. Професорски испит је полагао 1913. 

Француски је предавао, факултативно, још од 1910, када 

је и дошао у лесковачку Гимназију и у њој држао, пре 

свега, наставу српског језика. У чланку Радоша 

Требјешанина „Наставници лесковачке гимназије од 

1879-1918. године“ Милош Димитријевић је приказан 

као контроверзна личност, као бунтован и 

                                      
• 84 Сто година лесковачке Гимназије.., стр. 63. 

• 85 Драгољуб Трајковић, Из нашег Манчестера, Београд, 1953, стр. 41. 

• 86 У Споменици Сто година лесковачке Гимназије, стр. 105, стоји погрешно: 

Урош Димитријевић (аутор овог, првог дела Споменице, „Лесковачка 
Гимназија од оснивања до 1918“ је, иначе, Радош Требјешанин). 
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недисциплинован наставник. Био је „размажено 

буржоаско дете“, а уз то и „врло емотиван“. 

Захваљујући пријатељским везама са Митом Ракићем, 

познатим политичарем, писцем и преводиоцем (превео 

је Игоове Јаднике) и, зацело, са његовим сином 

Миланом Ракићем, великим српским песником, избегао 

је једном, како наводи Требјешанин, да буде строже 

кажњен. Димитријевић се, иначе, бавио и књижевним 

радом, писао је песме, а драма На прагу остала му је 

необјављена. Оснивач је Ђачког литерарног друштва 

Истрајност, а био је активни члан Грађанске касине, 

најстарије лесковачке културне установе. Када је избио 

рат, прешао је са српском војском Албанију, да би 

потом био пребачен у Француску где је за време рата 

„организовао курс гимназисте за српске избеглице из 

домовине“.
87

 

Рат је зауставо развој гимназијског образовања и 

настао је мрачан четворогодишњи период у лесковчаком 

школству. У бугарској Гимназији француски језик се 

није изучавао – био је избачен из наставног плана. Ипак, 

и у то ратно доба француски није био сасвим замро. 

Учио се на приватним часовима. Према Сећањима 

Прокопија Профировића (необјављеном рукопису који 

се чува у лесковачком Народном музеју), десетак 

младих људи ишло је на часове француског језика код 

учитељице Ангелине Пантић. И Јован Јовановић, 

познати предратни лесковачки интелектуалац, тврди да 

је, као дечак, за време рата, код „попадије 

Кампарелићке“ узимао приватне часове француског.
88

 

Француски језик се у то време учио криомице, очито 

из протеста, бунта што је био забрањен и, још више, из 

уверења да ће српска војска са савезницима, на челу са 

Француском, убрзо ослободити Лесковац и Србију. 

                                      
• 87 Радош Требјешанин, „Наставници лесковачке Гимназије од 1879-1918. 

године“, Лесковачки зборник, XXIV, 1984, стр. 470-471 

• 88„Часови код Кампарелићке су код мене још више разгорели жељу за 
школом и књигом и њој дугујем не само своје касније успехе у школи у 

југословенској држави, већи за љубав према књизи која ме ни данас није 

оставила“ (Јован В. Јовановић, „Лесковац од 1915-1918“, Лесковачки 
зборник, XI, 1971, стр. 96). 
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По завршетку Првог светског рата битно се променио 

положај француског језика. У гимназијама и реалкама у 

Србији постао је главни страни језик уместо немачког. 

Изучавао се од II разреда (немачки се учио од III 

разреда).
89

 

У лесковачкој Реалки, у којој је редовна настава 

почела марта 1919, француски је први предавао Милош 

Димитријевић. Он се међу првима, крајем 1918. године, 

вратио у Лесковац и остао у њему до скраћене школске 

године, то јест до средине 1919, када је премештен у 

београдску Реалку.
90

 

У школској 1919/20. години настава се у лесковачкој 

Реалки потпуно консолидовала и уведен је VII разред. 

Од септембра 1919. француски језик је почео да предаје 

Величко Живановић, апсолвент Филозофског факултета 

у Београду. Постављен је, најпре, за хонорарног 

наставника, да би по дипломирању 1920. добио статус 

суплента француског језика. За време Првог светског 

рата боравио је у Француској, у њеном средишњем делу, 

у, Оверњи, на студијама. у Клермон-Ферану. 

Живановићевим доласком у Лесковац Реалка је добила 

агилног наставника и врсног педагога, а град културног 

посленика који се истицао својим радом у међуратном 

периоду, посебно у Друштву пријатеља Француске и на 

народном универзитету. 

Крајем 1919. године, за „контрактуалног наставника 

француског језика“ у Реалки постављен је Ђорђе Тасић, 

рођени Лесковчанин, који је за време рата такође 

боравио у Француској. Решењем од 3.9.1920. постављен 

                                      
• 89 Фонд часова француског језика у лесковачкој Реалки, према новом 

наставном плану, изгледао је овако: II разред – 3, III – 4, IV-4, V-5, VI-5 

(Сто година лесковачке Гимназије, стр. 121).  

• 90 Сергије Димитријевић, „Наставници лесковачке Гимназије од 1918. до 
купације 1941. године“, Лесковачки зборник XXIII, 1983, стр. 388. О 

Величку Живановићу видети чланке Душана Јањића, „Друштво 
пријатеља Француске између два светска рата у Лесковцу“ (Лесковачки 

зборник XVIII, 2003, стр.243-257) и „Друштво пријатеља Француске у 

Лесковцу (1921-1941) – зачајан чинилац културног живота града“ 
(Зборник радова Српско-француски односи 1904-2004, Београд, 2005, стр. 

409-417). Видети и наставнички досије Величка Живановића (Архив 

Србије, досије бр.Ф.П, 50).  
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је за „привременог предметног наставника“. Осим 

француског, предавао је и српски језик и историју.
91

  

Школске 1920/21. у Реалки у Лесковцу отворен је, 

коначно, и VIII разред. Повећан је и број наставника 

француског језика. Прво је, 24. септембра 1920, као 

„стална хонорарна наставница за „француску 

конверзацију“, примљена Милица Грујић, супруга 

истакнутог наставника Реалке, Тодора Грујића (у 

Лесковац је премештена из Прилепа. Оставку на службу 

дала је октобра 1921. године.  

Водила је од 1921. „Француску школу“ при Друштву 

пријатеља Француске и вероватно је због тога напустила 

Реалку. Непуне две седмице после Милице Грујић, 7. 

октобра 1920, из Гњилана је у Лесковац премештена 

Ружица Ђорђевић, суплент француског језика. У свом 

родном граду остаће до 19. новембра 1925. када одлази 

за Београд.
92

  

Отварањем VIII разреда, када је лесковачка Реалка 

постала потпуна осморазредна школа, завршава се прва 

фаза изучавања француског језика у Лесковцу.  

 

 

                                      
• 91С. Димитријевић, наведени чланак, 399. (У споменици Сто година 

лесковачке Гимназије, у одељку „Лесковачка Гимназија од 1918. до 
1941“, чији је аутор Сергије Димитријевић, рад Ђ. Тасића у лесковачкој 

Реалки и Реалној гимназији, од 1919. до 1924. и од 1928. до 1932. године, 

оцењен је веома лош, стр.138. 

• 92 С. Димитријевић, наведни чланак, стр. 387. Напомена: Сергије 

Димитријевић рођен је 1912. године. Основну школу и гимназију, као ђак 

генерације, завршио је у Лесковцу, а Правни факултет на Београдском 
универзитету. Крајем 1934. одлази у Париз на студијско усавршавање из 

економских наука, где ради на изради докторске дисертације - 

,,Савремена дијалектичка фаза објективне теорије вредности и цене’’, 
чији ће рукопис пропасти у Другом светском рату. Због комунистичке 

активности, француска полиција га крајем 1939. године интернира у своје 
логоре, где остаје до јула 1944. када бива заточен у немачки 

концентрациони логор Бухенвалд. У логорима ће провести 5 година и 10 

месеци, одакле ће изаћи трајно нарушеног здравља. После ослобођења, 
по повратку у земљу, предавач и професор економије на Правном 

факултету у Београду, на коме ће 1957. године одбранити докторску 

дисертацију ,,Страни капитал у привреди бивше Југославије’’. Умро је 
августа 1987. у Београду и сахрањен у Алеји великана. (Опширније: Д. 

Коцић, Лесковачки писци – трагови и трагања, Лесковац 2015, 2016) 
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У ЕВРОПСКОМ ВИДОКРУГУ 

 
• Душан А. Јањић, У еврпском видокругу, Алтера, 

Београд, 2013. 

     1) 

ва књига представља избор из 

ауторових радова посвећених 

рецепцији српске књижевности у 

свету, у првом реду у Француској. 

Неки од текстова су штампани у 

периодици, неки се први пут 

објављују. Они већ штампани 

доживели су за ову прилику, 

углавном, веће или мање измене 

или допуне. Првих пет текстова 

(прва и друга скупина) писани су 

поводом годишњица великих српских и светских 

писаца. Три чланка из друге скупине потекли су, у 

ствари, из јавних предавања које је аутор одржао у 

Народној библиотеци у Лесковцу 1999. године под 

насловом „Српске теме у делима Гетеа, Пушкина и 

Балзака“ поводом 250 година од рођења Гетеа, као и 200 

година од рођења Пушкина и Балзака. Два наредна 

текста су из периода ауторове активности на 

Филолошком факултету у Приштини и оба се тичу 

српске народне поезије, односно њених одјека у делима 

француских аутора. Три чланка из четврте скупине 

„Француска књижевна критика о савременим српским 

писцима“ (Булатовићу, Шћепановићу и Кишу) написани 

су, углавном, на основу грађе коју је аутор прикупио у 

париским библиотекама  приликом студијских боравака  

у Фрацуској 1979. и 1980. године. Последња три записа 

односе се на место и улогу француске књижевности у 

стваралаштву Десанке Максимовић, као и рецепцију 

њеног дела у Француској.
93

 

                                      
• 93 Д. А. Јањић, У еврпском видокругу, Алтера, Београд, 2013. 
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2) 

азвитак српске књижевности од њених зачетака до 

данас у великој мери је плод њених додира и веза са 

страним књижевностима. Српски народ је одувек био 

отворен за пријем страних културних вредности и 

утицаји које је наша књижевност трпела, пре свега од 

такозваних великих култура, благотворно су деловали 

на њен развој.  

Неспорно је, међутим, да кретање културних 

тековина није било само једносмерно, јер је и 

књижевност стварана на нашем тлу знала да пружи 

свету своје аутентичне вредности. Светао пример је 

наша народна поезија, која је у XIX веку имала жив 

одјек у Европи, изазивајући пажњу и таквих великана 

као што су Гете, Пушкин, Мицкјевич, Ламартин, Валтер 

Скот. Но, тек после II светског рата присуство српске 

књижевности у свету постаје видљивије и оно се огледа 

у бројним преводима дела наших писаца, у 

књижевнокритичким тумачењима, у студијама 

научника, махом слависта.
94

 

 

3) 
сим бројних библиографских података, при чему 

индекс аутора садржи близу 400 имена, ова књига 

садржи минуциозне анализе и драгоцена запажања 

аутора, која не само да допуњавају и заокружују 

досадашња проучавања рецепције српске књижевности 

у свету него указују и на могућности и потребе нових 

истраживања“. 

„Отуда књига проф. др Душана А. Јањића У 

европском видокругу. Огледи и записи о рецепцији 

српске књижевности у свету представља изванредан 

допринос проучавању рецепције српске књижевности у 

свету и српско-француских књижевних и културних 

веза“.
95

 

                                      
• 94 Душан Јањић, У Еврпском видокругу, Алтера, Београд 2013. (корице). 

• 95 Радмила Обрадовић, Душан А. Јањић, „У европском видокругу“, Зборник 
радова Ф. факултета Универзитета у Приштини , XLIII (2) 2013, стр. 773-

779. 
 

Р
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4) 

гледи и записи Душана Јањића тичу се рецепције 

наше књижевности у свету. Аутор, дакле, у 

средиште свога занимања узима примање, разумевање, 

доживљавање и вредновање стваралачког дела Доситеја 

и Вука, Миодрага Булатовића, Бранимира 

Шћепановића, Данила Киша и Десанке Максимовић. 

Сагледана је и наша народна поезија .... Душан Јањић је 

показао да остварења српских уметника не остављају 

европског читаоца равнодушним... Европа је читала 

наше ствараоце ради задовољства, одушевљења, заноса, 

ради богаћења духовног живота, проширења видокруга 

знања. 

(...) Књига коју дајемо на знање одаје аутора 

научника и уметника, естетичара и изучаваоца, аутора 

који поседује ерудицију и културу, снагу логике и 

дијалектичку моћ мишљења, и који поседује способност 

емоционалног реаговања, осећања и маште. 

(...) У Јањићевом критичком поступку приметно је 

тежиште самопрегорног прикупљања и тумачење факата 

о уметнику и његовом времену, о изворима, везама и 

утицајима. Текст није проста забава маште или 

самоникла ћуд... већ по исправном и признатом 

схватању, верни одраз конктретних околности и знак 

извесног стања духа. Јањић је, својим критичким 

проседеом, показао да је немогуће дело отргнути од 

вантекстовног фона...“ 

(...) Дело је, нема сумње, писано језиком који тежи 

идеалу: једнозначност, сведеност знака на његову 

геометријску тачност. Извесно, уравнотеженост, 

сређеност мисли, збијеност и течност, реч хладно-

рационалистичка, стешњена, тврда и безбојна - јесу 

својства Јањићевог израза. Јасноћа изражавања, тачне и 

подесне речи, јесу прва ознака на вертикалној ауторовој 

говорној скали. Вредност књиге јесте у једноставности 

језичког израза, у његовој природности, лаконичности и 

одмерености. 

О
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(...) Дело заслужује пажњу својом аутономношћу, 

самосвојношћу. Уколико су се, наиме, и други 

истраживачи бавили овом темом, професор Јањић то 

чини са своје тачке гледишта, на начин истраживача од 

реномеа. Књижевнику-истраживачу остаје довољно 

места да буде самосвојан и кад узме туђи мотив. У 

фокусу ауторове опсервације нашла се и наша усмена 

књижевност. Реч је о уметницима речи чији опус, узето 

с аспекта естетичких мерила савременог реципијента, 

карактерише универзална комуникативност.  

(...) Писани с темељним познавањем материје, са 

смислом за самосвојно и образложено разматрање 

теоријских проблема, с уверењем и искрено, огледи 

Душана Јањића одају утисак синтетичког дела. 

Сачињени, наиме, у временском луку, оквирно узев од 

петнаест година, они не подсећају на корпус текстова 

неприродно повезаних у један тематски и мисаони 

концепт. Јањићева најновија књига, садржајно 

занимљива и актуелна, поткрепљена луцидним 

анализама, писана са смислом за меру и дисциплину у 

расуђивању, дело је које - као и свако добро дело - 

захтева чиаталачки респект.
96

  

 

 

 

 

                                      
• 96 Тихомир Петровић, „У европском хоризонту очекивања“, Наше стварање,  

Лесковац, бр. 3-4, 2013, стр. 416-420.  

• САДРЖАЈ КЊИГЕ: 

• 1) Доситеј и Вук у Европи: Доситеј Обрадовићи Европа, Вуково дело у 
Европи (Покушај поређења рецепције); 

•  2) Српске теме у делима Гетеа, Пушкина и Балзака: Гете и српске народне 
песме, Српске песме Александра Пушкина, Српске теме у Балзаковом 

књижевном делу,  

• 3) Народна поезија и историја: Први француски помени српске народне 
поезије, Српска народна поезија и француска историографија,  

• 4) Француска књижевна критика о савременим српским писцима: Миодраг 
Булатовић у огледалу француске критике, Непоновљиви успех 

Бранимира Шћепановића, Прекретница у рецепцији дела Данила Киша, 

• 5) Записи о Десанки Максимовић и француској књижевности: Интересовање 
за француску књижевност, Преводи песама на француски језик, Први 

превод једне песме – контроверзе. 
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ВИДОВИ ФРАНЦУСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ 
 

• Душан Јањић, Видови француске књижевности, 

Задужбина „Николај Тимченко“, Лесковац,  

Алтера, Београд 2013. 

 

њига Видови француске 

књижевности представља, у 

извесном погледу, друго издање 

књиге Књижевни поводи, са 

поднасловом Огледи и записи о 

француским писцима, која је 

објављена 2002. године.  

     Откуд онда промена наслова? 

Најпре зато што је ово издање, у 

односу на прво, знатно проширено и 

измењено. Изостављени су, тако, 

текстови о Онореу де Балзаку и Лују Арагону, који, и 

иначе, улазе у круг огледа о француско-српским 

књижевним везама.  

     Уместо њих, у ово издање унети су чланци о Виктору 

Игоу (први део текста пренет је из Алијансе, бр. 8-9, 

2002, а други део појављује се овде први пут) и Оскару 

Милошу (чланак објављен као предговор књиге Песме 

љубави и гнева, 2010, који је, пак, за ову прилику 

допуњен).  

     Остали текстови из Књижевних повода доживели су 

крупније или ситније измене. Предговор је изостављен. 

     Највећа новина је у томе што је у ову књигу уврштен, 

као додатак, повећи спис „Николај Тимченко и 

француска књижевност“ у коме је приказана ширина 

интересовања нашег критичара и есејисте за француску 

литературу. 

     Како три нова текста мењају унеколико концепцију 

Књижевних повода, књига састављена од огледа и 

записа писаних поводом јубилеја значајних француских 

К 
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писаца, наметнуо се као релевантан 

нови наслов овог издања.
97

 

     O самом делу Видови француске 

књижевности, њеној суштини и 

порукама, аутор, проф. Душан 

Јањић дао је свој осврт (О књизи).  

    Аутор посебно указује да је 

„највећа новина у томе што је у ову 

књигу увршћен, као додатак, 

повећи спис „Николај Тимченко и 

француска књижевност“ у коме је 

приказана ширина интересовања нашег критичара и 

есејисте за француску литературу.  

     Сви прикази ове књиге, посебно оцене Душана 

Стошића (Троетапна читања француских писаца)
98

, 

Предрага Станковића (Видови непресушног)
99

 и Драгана 

Радовића (Душан А. Јањић, Од Монтења до Малрлоа,  

Видови француске књижевности)
 100

 указују на ширину 

интересовања проф. Душана Јањића и његово 

изванредно познавање француске књижевне сцене. 

    На крају књиге, у поглављу О писцу саопштени су 

најважнији библиографски подаци.
101

 

  

 

 

 

 

                                      
• 97 Душан Јањић, Видови француске књижевности, О књизи, Задужбина 

„Николај Тимченко“, Лесковац,  Алтера, Београд 2013, стр. 191-192.  
Књига је представљена 13. децембра 2013. године на Данима „Николаја 

Тимченка“ када је о њој говорио аутор. 

• 98 Душан Стошић, „Троетапна читања француских писаца“, поговор, Видови 
француске књижевности, стр. 195 – 197. 

• 99 Предраг Станковић, „Видови непресушног“, уводна реч на промоцији 
књиге проф. др Душана Јањића Видови француске књижевности, 

Задужбина „Николај Тимченко“, ЛКЦ Дани „Николаја Тимченка“ 13. 

децембра 2013. 

• 100 Драган Радовић, „Душан А. Јањић, Од Монтења до Малроа“,  Видови 

француске књижевности, Задужбина „Николај Тимченко“, Лесковац,  
Алтера,  Београд  2013. 

• 101 Душан Јањић, Видови француске књижевности, О писцу, Задужбина 
„Николај Тимченко“, Алтера, Београд 2013, 193 – 194. 
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ДУШАН СТОШИЋ: ТРОЕТАПНО ЧИТАЊЕ 

ФРАНЦУСКИХ ПИСАЦА 

 
• Душан Стошић, „Троетапна читања француских 

писаца“, поговор, Видови француске 
књижевности, Задужбина „Николај Тимченко“, 

Лесковац, Алтера, Београд 2013. 

 

ритичар који тумачи Видове 

француске књижевности 

Душана Јањића треба најпре да 

истакне да ће ова значајна књига 

заузети завидно место у нашој 

литератури о француским 

писцима. Ово се наглашава на 

самом почетку, јер то није 

видљиво на први поглед, али не 

сме да поколеба читаоце да пођу 

у сусрет бриљантним текстови 

ма.
102

 

Међу француским писцима о којима је реч у овој 

књизи (Мишел де Монтењ, Жан Расин, Виктор Иго, 

Лотреамон, Артур Рембо, Оскар Милош, Роже Мартен 

ди Гар, Жак Превер, Антоан де Сент-Егзипери, Андре 

Малро) не постоји узејамна веза ни по времену, ни по 

жанру, па чак ни по некој заједничкој теми. Међутим, 

они су у овој књизи повезани тиме што је Душан Јањић 

с много талента ушао у суштину француског духа који 

обитава у тумаченим текстовима, и што је и сам 

испољио француску префињеност и француски стилски 

шарм. Осим тога, примењена дијалектичка анализа и 

синтеза, тако ретка и код нас и у свету, посебна је снага 

интерпретације. Испољавањем јединства духа писца у 

разноликости форми, као и доследним праћењем теме, 

трагичне и растрзане људскости, књига хита у сусрет 

читаоцима са већим захтевима. У Видовима француске 

                                      
• 102 Душан Стошић, „Троетапна читања француских писаца“, поговор, Видови 

француске књижевности, стр. 195 – 197.  

К 
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књижевности реч је о студијама и есејима заснованим на 

јединственом књижевно-теоријском и методолошком 

приступу. 

(...) Нису чести критичари и историчари 

књижевности који се са сигурношћу могу дистанцирати 

од претходника бранећи нова становишта и нова 

открића, која су овде заиста дарована читаоцу. Како 

горњи суд много обавезује, неопходно је да добрим 

аргументима буде чврсто поткрепљен. Најбоље је да се 

то учини кратком напоменом о критици Душана Јањића 

претходних тумача Монтењевих Есеја (Јањић је обрадио 

око тридесет француских критичара који су тумачили 

Монтења и десетак наших). Резимирајући своје 

излагање о тумачима Монтењевог дела, Јањић пише да 

је тешко прихватити тврдње да је прва књига 

Монтењевих Есеја изразито стоичка, друга оличење 

скептицизма, а трећа епикуризма. Он закључује да се 

чини да је теза о троетапној еволуцији Монтењеве 

стваралачке личности недовољно утемељена: „Монтењ 

се, истиче наш аутор, напајао античком мудрошћу, али 

је полазећи и од ње, изградио свој сопствени поглед на 

свет.“ Овај закључак је у Јањићевој књизи утемељен –

као што су, на различите начине, доказани и други 

резултати његових критичких истраживања. Не може да 

изазове чуђење ни чињеница да је аутор Видова 

француске књижевности пронашао метафору којом се 

Монтењ осврће на своје дело: „Пчеле узимају од цвећа 

помало овде-онде, али оне затим из тога граде свој 

сопствени мед; није то више мајчина душица или 

мајоран.“  

Тако поступа и Јањић: он чита класичне и модерне 

критичаре, добија од њих подстрек, али затим изграђује 

своје судове и закључке; свој аналитичко-синтетички 

метод троструког читања књижевних дела и њихових 

одјека у критици. 

(...) У савременој књижевној критици Јањић заузима, 

несумњиво, лепо место. Његов аналитичко-синтетички 

метод интерпретације је реткост. Он га у овој књизи 

није посебно изложио, али га је маестрално применио. 
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ПРЕДРАГ СТАНКОВИЋ: ВИДОВИ 

НЕПРЕСУШНОГ 

 
• Предраг Станковић, „Видови непресушног“, 

уводна реч на промоцији књиге проф. др Душана 

Јањића Видови француске књижевности, 

Задужбина „Николај Тимченко“, Лесковац 2013. 

 

ечерашњи повод двојако је 

срећна околност: (Николај) 

Тимченко никада није имао 

пажњу шире заједнице; заузврат, 

имао је пажњу уже заједнице, тј. 

службе и њених прилепака, а од 

нас смо га отпустили олако и 

неприметно, не искористивши 

прилику да му одамо признање, да 

научимо више и боље. Бавио се 

античком мишљу, руском и 

наравно француском књижевношћу. Овом потоњом 

озбиљно су се бавили ретки, а данас скоро да их и нема, 

тако да је ова студија Душана Јањића овдашњег - редак, 

згодан, значајан и потпуно отворен наставак сопственог 

и туђег трагања и указивања на могуће читалачке 

стазе…
103

 

У свом поговору Душан Стошић написа прецизно и 

сажето све што се о овој књизи морало рећи. Рече још и 

да међу поменутим писцима нема чврсте узајамне везе, 

осим оне стилске и аналитичке које Јањић критички 

ствара. А затим се благо исправља, налазећи ипак ту 

везу у трагичном, можда у оном расколу - каткад 

луцидном, каткад не – између стварног и могућег, 

између жеља и стрепњи. Још бих додао да те везе код 

неких писаца чине и попис и анализа нељудског, док 

                                      
• 103 Предраг Станковић, „Видови непресушног“, уводна реч на промоцији 

књиге проф. др Душана Јањића Видови француске књижевности, 

Задужбина „Николај Тимченко“, Лесковац 2013. године у ЛКЦ на 

Данима „Николаја Тимченка“ 13. децембра 2013. године. 
 

В 
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код других провејава надахнуће хуманизма… који 

никако да доживи ренесансу.  

(...) Сам аутор о књизи каже следеће: Књига Видови 

француске књижевности представља, у извесном 

погледу, друго издање књиге Књижевни поводи, са 

поднасловом Огледи и записи о француским писцима, 

која је објављена 2002. године – издање је знатно 

проширено, а ту је и текст о Николају Тимченку, о 

његовим „Француским белешкама“ и његовом читању 

француске књижевности уопште. Јањић баца другачије 

светло и на већ постојећа тумачења писаца за које смо 

мислили да о њима нешто знамо; има, дакле, тумачења и 

тумачења тумачења, као и неизоставних Јањићевих 

опсервација француско-српских књижевних веза, 

рефлексија. То је српски поглед на Французе кроз епохе 

и на то како каткад осврт само једног ауторитета може 

изменити квантитет и квалитет рецепције; у питању је 

сугерисање читања Игоа, рецимо.  

Бацимо кратак поглед на протагонисте који се 

хронолошки нижу почев од XVI века: Јањић каже да је у 

светској литератури тешко наћи подстицајнијег писца 

од Монтења. Тешко би било изнети другачији суд, 

Монтењ је укратко чудо инспирације и аутор није 

заобишао утицај тих „Огледа“ (такве се књиге више не 

пишу) говорећи о сакупљачу духова прошлости, о дну 

душе, и показао потпуност људскости неког ко је о 

људскости највише писао. И тако Јањић, као и људи о 

којима пише, наново открива некадашње откривање 

епоха. Ту је и Расин, овде слабо познат трагичар, Иго са 

којим се разметљива и превртљива судбина поиграла 

након смрти, а за живота је био национални херој. На 

видело избија променљивост визуре епоха у којима 

долази до великих промена сензибилитета, а и сам Иго 

је извршио својеврсни литерарни преврат. Јањић наводи 

и Бертолина који за њега каже да је био један од 

највећих песника метафизичке зебње и неизвесности. 

Ту су и Лотреамон, па нама непознати Оскар Милош, 

Ди Гар којим се аутор и раније бавио, а чија се трагика - 

условљена хтењима (и можда бојазнима?) – огледа у, 

упркос свему, овладалој самоћи, ништавности људи 



 113

унесрећених можда сопственом интелигенцијом; је ли 

то грешка природе, генетска омашка. Јањићев закључак 

је да Ди Гаров човек, у свету који га окружује и у коме 

се он креће као осуђена личност, није у стању да 

разреши енигму свога живота и пронађе свој властити 

идентитет. Али упркос томе открива и нешто 

упечатљивог хуманизма. Превер... скоро заборављен, 

премда незабораван, песник непрегледне свакодневице 

и животне радости, а потписивао је и сценарије, тај што 

без филозофирања и сложених конструкција дотиче и 

распреда универзум, претварајући га у читке, 

препознатљиве, шамарајући снажне саставне делове и 

сва та прича, како каже Јањић, није ламартиновског 

соја, плачљива, пуна патоса и крупних речи. Ближа је 

Верленовој утишаној, искреној, једноставној, 

непосреднијој носталгији… то је драма у колоплету 

ведрине и трагичног. То пише, међутим, у тексту из ’97, 

написаном о двадесетогодишњици песникове смрти – 

док у осврту из 2000. Јањић обрађује и друго лице 

Преверове поезије, која претвара песак у злато, а у 

којем говори и о настанку стереотипа о Преверу као 

песнику свих, као песнику кога је свако могао да зна и 

воли, производу огромне популарности и великих 

тиража, те Јањић користи прилику да разабере шта се 

испод површног погледа критике и пуке популарности 

заиста крије и чега све има у разбарушеној, 

интелектуализма лишеној лакоћи постојања слика и 

речи које готово и птице, којима је доста стихова и не 

само тога посветио, наизуст знају. Говори и о 

немогућности да се Превер смести у неки оквир како би 

се с њим лакше изашло на крај, јер он је сам за себе 

песничка струја. А ми мислили да познајемо Превера. 

Лично... Срећемо и Егзиперија, нама такође непознатог 

упркос популарности „Малог принца“, срећемо 

невероватну хуманистичку авантуру у освит времена у 

којима, по нама, бујају владавина простоте и јагма за 

предметним.  

(...) Јањић је дискретан, не потеже тешке алатке. 

Ступа опрезно и простире духове различитих епоха, а 

опет тако сличних јер им је човек заједнички чинилац. 
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Не знам, можда да је било више репрезентативних 

примера и цитата. Да је било више речи о стилу. Као да 

је лако бити супермен и као да бих ја умео боље… И на 

крају, Малро, свежа величина за хепиенд, још један у 

сваком погледу ангажован стваралац, и непроцењиво 

људско и литерарно дело; а онда иде текст о књизи 

Оливјеа Тода, књига која напрасно раскринкава 

величину, чак оптужује, скоро да нема светле тачке у 

лику, можда у делу, јер Марло није био спреман на 

осредњост... али Јањић прецизно доказује, не спорећи 

чињенице, критичару и биографу непримерену 

тенденциозност и сугерисање закључака пороти, те 

преувеличавање његових лоших особина, тако људских 

нажалост, коначно хватајући Тода кад овај каже да је 

Малро био неухватљив. Упркос свему, Јањић налази и 

добре стране његове књиге, ето нас опет код истине са 

два лица, али нећу вам све рећи, нека остане нешто и за 

вас.
104

 

Бирајући писце из различитих епоха и, што је још 

важније, различитих поетика и схватања књижевног 

стваралаштва, проф. Јањић је заправо показао 

разноврсност и богатство француске књижевности... 

Проф. Јањић је умео да истакне ту различитост и да 

наговести како је величина француске књижевности 

баш у томе да готово у исто време или у кратком 

временском размаку изнедри такве различитости. 

Књига садржи обиље података, осврта на литературу 

о писцима, сопствених судова и дискусију са 

критичарима чије судове подвргава ревизији или их не 

прихвата. На тај начин Јањићева књига се у извесном 

смислу претвара и у педагошку инструкцију млађим 

колегама који ту могу наћи и подстицај за свој рад и 

помоћно средство да га што темељитије обаве.”
 105

 

                                      
• 104 Предраг Станковић рођен је 1963. године у Лесковцу. Дипломирао је  на 

Групи за романистику Филолошког факултета у Београду. Професор је 

латинског и француског језика у Лесковачкој гимназији. Аутор је, између 

осталог, збирке приче Игра с кртицама, Фестивал књижевности  „Think 
Tank Town”, Лесковац 2010. 

• 105 Николај Тимченко, „Видови француске књижевности“, Душан А. Јањић, 
Књижевни поводи, Алијанса, Лесковац, бр. 10, 2003, 17.  



 115

 

 

ДРАГАН РАДОВИЋ: ОД МОНТЕЊА 

ДО МАЛРОА 

 
• Драган Радовић,  „Душан А. Јањић, Од Монтења 

до Марлоа“, Видови француске књижевности, 
Задужбина „Николај Тимченко“, Лесковац,  

Алтера,  Београд,  2013. 

 

ако широј културној јавности 

недовољно познатo, име 

проф. др Душана А. Јањића се у 

научним круговима често и са 

поштовањем изговара. Удaљен од 

метрополе, од такозване жиже 

културноих и научних дешавања, 

овај предани интелектуалац 

великог знања, огромне 

стваралачке енергије и драгоценог 

искуства, неколиким књигама из 

области компаратистике и франкофоније, које су се 

последње две године појавиле, оставља драгоцена 

сведочанства о везама француске и српске књижевности 

и културе.
106

 

(....) Књига (Видови француске књижевности) 

почиње текстом о Мишелу де Монтењу, родоначелнику 

есеја, писцу који је и подстицао многе токове духа, и 

утицао на бројне ствараоце из различитих области 

наука.  

(...) Тако се о Монтењевим  тематски и философски 

дисперзивном делу уочавају неколике карактеристике, 

али Јањић издваја морал као константу од које овај 

ренесансни тумач свеколиког живота и античких узора 

не одустаје. Још једну константу издваја Јањић: 

непостојаност, што је, наглашавао је Монтењ, човека 

                                      
• 106 Драган Радовић, „Душан А. Јањић, Од Монтења до Марлоа“,  Видови 

француске књижевности, Задужбина „Николај Тимченко“, Лесковац,  

Алтера,  Београд  2013, Напомена: Ова верзија објављена у Градини, а 

краћа у Књижевном магазину. 
 

И 



 116

уопште. Наш аутор потцртава да је предмет ових есеја 

заправо сам аутор - Мишел де Монтењ. Суштина есеја је 

управо та лична боја, став појединца, овде мудрог, 

ученог, ренеснсно знатижељног, ослоњеног на узоре из 

богате античке минулости.  

(...) Сличан истраживачко-научни поступак може се 

уочити и у другом Јањићевом тексту у овој књизи. У 

невеликом драмском класицистичком делу Жана Расина 

Јањић истиче страст као покретачки и фатални реагенс 

ликова ствараних по узорима прича и легенди из 

античке старине. Како би илустровао значај овог 

великана европског класицизма, Јањић показује да су се 

делом Жана Расина бавили значајни интелектуалци из 

различитих области духовности, као што су Голдман, 

Ролан Барт, Старобински, али и легендарни професор 

београдског универзитета Слободан Витановић. 

Другачије је интониран есеј о Виктору Игоу, за 

живота слављеном и величаном до идолопоклонства, а 

након тога готово заборвљеном, ниподаштаваном, 

омаловажаваном писцу. Овом проблему Јањић не 

прилази феноменолошки, не покушава да објасни зашто 

је то тако, већ се, у маниру правог историчара 

књижевности, бави књижевном фактографијом, 

указујући и на оне који величају, и на оне који негирају 

овог, ипак, непревазиђеног представника европског 

романтизма и аутора недомашених Јадника. 

Родоначелнику модерног европског песништа 

Лотреамону посвећен је наредне есеј. И сам живот овог 

песника са правим именом Исидор Дикас обавијен је 

тајном, као и судбина његовог дела Малдоророва 

певања. Песимизам и деструкција карктеришу овог 

писца, „као и апологија зла, свирепости, мржње“. Јањић 

истиче у Лотреамона „нови језик, тако близак дубоким 

изворима подсвесног“. Да ли због тога, или због 

историјског гласа, овај песник и сада бива актуелан. 

Иако изучаван, примећује Јањић, многи „апспекти 

остали су недовољно испитани“. 

Артур Рембо је у овај избор ушао преко књиге 

Николе Бертолина Феномен Рембо. Оцењујући књигу 

високим оценама, Јањић користи прилику да из богате 
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литературе која се бавила феноменом Рембо, издвоји 

кључне одреднице које су овог аутора Пијаног брода и 

Илуминација одвојиле од пера. О Бертолиновој студији 

Јањић истиче мудру запитаност над суштином поетских 

и програмских текстова, налазећи у неминовности краја 

разлоге за крај песничке мисије писца (а можда и 

поезије, додајемо). Наравно, ваља нагласити да се у 

Бертолиновој књизи не налазе упути на оне изворе у 

Рембоа из којих се појила плејада модерних песника и 

истицале бујице програмских мисли о феноменима 

певања и мишљења. 

Један нашој јавности мало познат песник, стицајем 

околности, постао је предмет интересовања Душана 

Јањића. Наиме, песник, преводилац и есејиста из 

Лесковца, недавно преминули Драган Тасић, направио 

је избор и превео песме Оскара Милоша, песника прве 

половине XX века, Литванца, чијем је презимену 

нобелвску боју дао његов братанц Чеслав. Јањић је, у 

предговору за Тасићеву избор и превод назван Песме 

љубави и гнева, написао предговор, дао неопходне и 

дргоцене податку о песнику и о приуству његовом у 

фрнцуској и осрпској култури. 

Роже Мартен ди Гар је књижевник којим се Јањић 

обимније бавио и раније (књига Позориште Роже 

Мартен ди Гара, 2006), али је овде акценат ставио на 

прозу овог писца прве половине минулог столећа. Као 

пишчево вјерују Јањић истиче трагичност: „осећање 

безизлаза, усамљености, немоћи да се човек спасе... 

смрти“... Насупрот Ди Гаровом песимизму, дело Жака 

Превера одише животном снагом и призорима из 

свакодневља. Јањић запажа да је Преверова поезија 

вишезначна и вишеслојна. Његова поезија одише 

„спонтаношћу“, а стихови обилују “вербалном 

инвенцијом“ и „каламбурима“,  те се Превер може 

појавити као „антипод“ Валерију или Арагону. У 

исцрној анализи Преверове поезије, уз указивање на 

њене вредности и оправдану популарност, Јањић свој 

рад допуњава полемичким текстом „И друга лица 

Преверове поезије“ где се супротставља једностраној 

квалификацији Превера као народног песника и његову 
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вредност не види само у популарности, већ и у 

аутентичној уметничкој утемељености.  

Сент-Егзипери, мали принц духовности и многих 

детињстава, заинтересовао је Душана А. Јањића и као 

аутор још неколико књига, о којима се мање говори. Сви 

Егзиперијеви романи везани су за животе пилота, 

животно занимање овог храброг, поузданог господара 

висине. Они одишу оптимизмом и добротом, 

моралношћу, вером у човека и „надом у лепши и 

хуманије свет“. Стога Јањић у овом тексту, писаном 

поводом јубилеја, поставља питање о перспективи 

оваквих дела и одговара да она не само да имају 

будућност и да су, својим оптимизмом у време 

„свеопште кризе модерне цивилизације“, и те како 

потребна савременом човеку. У поглављу „Андре 

Малро - акцијом против ништавила“ налазе се два 

текста. У првом се даје упут на живот и дело овог 

ангаживаног писца, де Головог пријатеља и биографа, 

човека разапетог између етике, естетике и политике. 

Ово поглавље је и својеврстан преглед текстова о писцу 

Наде, Освајача, Алтенбуршких ораха..., било да се 

наводе фрнцуски или српски тумачи књижевности, 

философије, културе, политике - јер се Mалроово дело 

дотицало тих области духа. Други део овог поглавља је 

приказ књиге Оливијеа Тода Андре Малрло. Један 

живот (Gallimard, 2001).  

Други део ове књиге посвећен је Николају Тинченку, 

књижевном посленику и филозофу који је значајан део 

свог опуса базирао на делима из фрнцуске књижевне 

баштине. Поглавље је нека врста омажа Тимченку који 

се, поред српске (југословенске) књижевности, највише 

бавио писцима и делима из руске и, управо, фрнцуске 

књижевности и филозофије.
107

 

                                      
• 107 Драган Радовић рођен је 1955. године у селу Добра Вода. Завршио је 

Филолошки факултет у Београду. Сарадник је угледних часописа, био 

уредник Помака, а сада је главни и одговорни уредник лесковачког 

часописа Наше стварање. Прву збирку песама, и то дечјих, објавио је 
под називом Добра вода 1982. у издању КК ,,Глубочица’’. Збирку песама 

Купен петл (2013), писану у духу говора југа Србије, појавила се у 

издању Туристичке организације Лесковца и „Филекса.  
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ПРОФ. ДР ДУШАН ЈАЊИЋ 
КЊИЖЕВНА КРИТИКА, ИСТОРИОГРАФИЈА  

И ПУБЛИЦИСТИКА 

 
Исидор Дикас (Лотреман) * Артур Рембо * Ами Буе * 

Владислав Каћански * Момир Стојановић * Сретен Динић * 

Жак Конфино * Звонко Марић * Николај Тимченко * 

Вукашин Цонић * Димитрије Миленковић * Томислав Н. 

Цветковић * Вили Хубач * Милан Божовић * Драган Тасић * 

Душан Стошић * Живан Стојковић * Тихомир Петровић * 

Михајло Дојчиновић * Ненад Кражић * Дејан Ђорђевић * 

Данило Коцић  
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ЛОТРЕАМОНОВ РАДИКАЛАН ПЕСНИЧКИ 

РЕВОЛТ  

 
• Душан Јањић, „Лотреаманов радикалан песнички 

револт“, Наше стварање, 1-2, 1970. 

 

з Бодлера и Рембоа, Лотреамон 

се данас сматра једним од 

родоначелника модерне поезије. 

Својим делом он је суделовао у 

припремању књижевности нашега 

доба, антиципирајући њену појаву. 

Једна од најзанимљивијих фигура 

модерне књижевности, Лотреамон 

не престаје да изазива живо 

интересовање, и данас, после равно 

сто година од своје смрти. 

И Лотреамонов живот и 

Лотреамоново дело представљају 

загонетку коју је тешко 

дешифровати. Потпуна мистерија 

обавија живот аутора Малдорорових 

певања  (Les chants de Maldoror) 

коме чак Лотреамон није ни право 

име. То је само псеудоним иза кога 

се крије прави аутор, Исидор Дикас. 

О његовом животу има само 

неколико поузданих података. 

Родио се 1846. у Монтевидеу у Уругвају. (Интересантно 

је да су се у Монтевидеу родила још два велика 

француска песника: Жил Лафорг и Жил Сипервјел). 

Отац му је био службеник француског конзулата у 

Уругвају, а мајка, до удаје, служавка у конзулату. Она је 

умрла кад му је било две године. Кад је Дикас напунио 

14 година, отац га је послао у Француску на даље 

школовање. Најпре у Тарбу, затим у Поу, Дикас похађа 

гимназију. У Поу остаје до 1865. године, а затим му се 

губи сваки траг да би се 1868. опет појавио, сада у 

У
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Паризу. Живи веома усамљено, а писање му је изгледа 

једина преокупација. Крајем 1868. штампан му је 

почетак Малдорорових певања (заправо само прво 

певање), а следеће године штампају му се у једној 

књизи свих шест Певања. Ово дело Дикас издаје под 

псеудонимом Лотреамон („гроф од Лотреамона“) под 

којим ће га једино свет касније и знати. 

Уплашен смелошћу текста, његов издавач одбија да 

пусти књигу у продају. Неколико месеци касније, у 

пролеће 1870, Дикас објављује Поезије са поднасловом 

Предговор за једну будућу књигу. Реч је о танкој 

књижици која садржи, у ствари, само први и други део 

Предговора, без иједне песме. Поезије су антитеза 

Малдороровим певањима; ту писац као да се одриче 

свог ранијег дела. Најзад, Дикас, тј. Лотреамон, те 1870. 

године, 24. новембра, умире у самоћи своје хотелске 

собе, у двадесет и четвртој години живота. Узрок смрти, 

као уосталом и толике друге појединости, није познат. 

Ових неколико штурих података једино су сведочанство 

о животу Лотреамона. Све се остало губи у 

претпоставкама. Безброј легенди исплело се доцније око 

необичне личности овог несрећног младића. Многи 

Лотреамонови биографи (ове године, на стогодишњицу 

песникове смрти, појавило се у Паризу неколико књига 

о Лотреамону, међу њима и две опсежне биографије: 

Едуар Перузе, Лотреамонов живот и Франсоа Карадек, 

Исидор Дикас, гроф од Лотреамона се нису 

устручавали да у дебелим књигама „реконструишу“ 

песников животни пут, заснивајући своју 

реконструкцију на нагађањима и непоузданим 

подацима. Права истина, међутим, о уклетом песнику 

Лотреамону сигурно се никада неће сазнати. 

Остаје дело чија је судбина не мање интересантна. 

Док је Лотреамон био жив, о њему као песнику нико 

није говорио. И дуго после песникове смрти, готово 

пола века, његово дело је било непознато. Тек 

двадесетих година овога века Лотреамон почиње да 

живи у француској и светској литератури. Оно што је за 

собом оставио није по обиму много: само једно дело и 

предговор за једну књигу која никада неће бити 
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написана. Па ипак, Лотреамонова литерарна 

заоставштина је предмет најконтраверзнијих оцена. 

Малдоророва певања су неисцрпан извор огромног 

броја коментара и свакојаких претпоставки, често без 

икаквих основа. 

За неке, Лотреамоново дело нема никаквих 

литерарних вредности и производ је само једне болесне 

маште. Хуго Фридрих у своме познатом делу 

Структура модерне лирике сматра да се на Лотреамону 

не треба посебно задржавати, јер је он само „лошија 

варијанта Рембоа“. За Тибодеа, који га поред Верлена, 

Малармеа, Рембоа и Корбијера убраја у „проклете 

песнике“, Лотреамон је „један аутентични дисидент 

разума, један лудак“ коме геније „служи као експонент 

том лудилу“. Надреалисти, прекидајући са 

књижевношћу прошлости уопште, признали су, пак, 

Лотреамона као свог директног претка. У њему су они 

видели узор, „бога“, инкарнацију апсолутног револта, 

весника потпуног ослобођења човекове личности. 

Андре Бретон и Филип Супо, пишући о Лотреамону, 

били су његови најватренији тумачи и најдоследнији 

браниоци. 

Од онога што је о писцу Малдорорових певања 

написано, најзапаженије остају још увек студије Гастона 

Башлара и Мориса Бланшоа. Башлар настоји да кроз 

анализу Лотреамоновог дела открије праву природу 

Исидора Дикаса, „грофа од Лотреамона“. 

Усредсређујући сву своју пажњу на бестијариј 

Малдорорових певања, он је открио код Лотреамона 

„комплекс анималног живота“ који лежи у његовој 

агресивној природи. Бланшо, са своје стране, у студији 

Лотреамон и Маркиз де Сад, говорећи о Певањима као 

изразу „егзалтације зла“, истиче њихов ванвременски 

карактер при чему се Лотреамон „појављује у једном 

свету фикције у коме се, сачињени од свих и намењени 

свима, спајају и потврђују нејасни снови религије и 

митологије без спомена“. Поменимо, на крају овог 

малог прегледа ставова о Лотреамоновом делу, и 

Сретена Марића, који разбијајући неке заблуде о овом 

француском песнику, закључује: „Малдоророва певања 
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су дело без мере, хаос радова, апокалиптична лирика, 

праћена циничним рефлексијама, скица неколико 

романа, поема која се завршава романом-фељтоном, 

исповест, збирка пастиша и књишких реминисценција, 

и, ма шта се мислило о њиховој вредности, једно од 

најособенијих манифестација француске поезије 

деветнаестог века“. 

Треба се пре свега сложити с тим да је Лотреамоново 

дело веома комплексно и да оно током једног столећа 

није ништа изгубило од своје актуелности. 

Лотреамонова поезија је у свом основном тону поезија 

бунта, побуне, али не само побуне против постојећег 

друштва, традиција, постојеће уметности, већ много 

шира, обухватнија. Она не значи само одбацивање 

грађанске етике, већ је пркосан изазов свакој етици. 

Лотреамонов јунак Малдорор носилац је револта тако 

радикалног да му, по својим спољним манифестацијама, 

можда нема равног у историји литературе. Тај револт је 

управљен према човеку, према Богу, према животу 

уопште, он је израз апсолутне негације и деструкције. 

Малдоророва певања као да су апологија зла, 

свирепости, мржње. На крају чувене сцене са 

омнибусом, Лотреамон изручује свој бес на 

човечанство: 

 
        Глупа и идиотска расо! Кајаћеш се што се овако понашаш. 
Само ти толико кажем. Кајаћеш се, знај, кајаћеш се због тога! 

Моја ће поезија живети само за то да напада свим средствима 
човека, ту дивљу звер, и Створитеља, који није морао да сазда 
једног тако бедног црва. До краја мог живота ређаће се књига 
за књигом, но у њима ће се видети само ова једна једина мисао, 

увек присутна у мојој свести.    

                       („Певање друго“) 

 

Певања су пуна призора суровости, агресивне 

деструктивности, крајње анималности. Пролиферација 

животињског света дала је зато повода Гастону Башлару 

да постави познату тезу о „Лотреамоновом комплексу“. 

Слике суровости и нељудске жестине тако су 

необичне да изгледа као да израњају из сна. 

Ирационално је иначе стално присутно у Малдороровим 
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певањима и оно се манифестује у халуцинантним 

визијама аутора. Утонуо у пакао црног сна, Лотреамон у 

метаморфозама свог јунака, Малдорора, тражи 

ослобођење нагонских, мрачних сила своје подсвести. 

Није чудо што су надреалисти у таквим сликама видели 

свога великог претечу, свога Месију. 

Но, манифестације „активне и агресивне дикасовске 

енергије" ипак су само спољно обележје Лотреамонове 

визије света. Та визија је дубоко личне природе и 

представља, у ствари, лирску транспозицију песникове 

трагичне судбине. Малдоророва певања су натопљена 

трагиком од прве до последње странице. Бол и патња су 

њихов стални супстрат. „А ипак је већ очигледан 

бескрајан бол на свакој страници“, стоји у једном од 

шест пословних писама Лотреамона белгијском 

издавачу Ферброкховену. Малдорор није само биће које 

напада и удара. Кроз сложену игру удвајања и стапања 

личности, видимо једног затвореника који покушава да 

побегне, мученика који пати, прогоњеног кога гоне, 

усамљено биће у страху пред Богом, створење које на 

челу носи белег људске судбине. У очајању што не 

може да "прозре тајну универзума", пред светом који је 

зао, у коме правде нема и у коме "сваки човек изазива 

ужас свог ближњег", Малдорор устаје, у једном 

френетичном крику бунта и освете, против Бога, против 

човека, против свих конвенција ове тлачитељске 

цивилизације.  

По Марићу, „Малдорор је одметник, онај који 

пркоси, онај који би да постане свиња да не би био 

човек, онај који је већа звер од свих звери, који је 

мржња јер љубави нема, сатанска победа моћи и немоћи 

апсолутног револта, реванш разбеснеле маште, највиши 

осветник и најболнија жртва, смрдљиви гад, јер је жедан 

немогућег бескраја.“ 

Иако слављен као један од првих модерних песника, 

Лотреамон се није могао до краја ослободити наслеђа 

романтизма. У Малдороровим певањима се, „кроз пусте 

мочваре ових мрачних страница пуних отрова“, осећа 

читав један романтичарски арсенал. Све велике теме 

романтизма присутне су код Лотреамона и чине подлогу 
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његове поезије. У Малдорору је, уз извесну доследнију 

анализу, немогуће не видети својеврсни Weltschmerz 

једног Вертера, Манфреда, Евгенија Оњегина. Оно што 

ипак одваја Лотреамона од „класичних“ романтичара, 

јесте, понајпре, жестина његовог, у много чему, 

метафизичког револта. За Валерија Ларбоа, Лотреамон 

представља „највиши израз расцветалог романтизма“, 

ми бисмо могли додати, романтизма доведеног до 

пароксизма, до његових крајњих консеквенци. 

Нико данас не спори да је Лотреамон унео нове 

тонове у француску поезију деветнаестог века и 

прокрчио путеве модерној књижевности. Један нови 

језик, тако близак дубоким изворима подсвесног, 

фантастични круг његових слика и силина емоција које 

из њих избијају, све је то сведочанство Лотреамонове 

снаге и непролазности. 

Дуго игнорисан, потом до апотеозе величан, па опет 

помало у заборав потискиван, Лотреамон данас 

доживљава своју нову актуелност. Његова поезија је 

била, рекли смо већ то, предмет бројних проучавања и 

тумачења, но, чини нам се, извесни њени аспекти остали 

су још увек недовољно испитани. Лотреамоново дело, 

стално младо, призива зато нове вернике и чека на нове 

тумаче. (1970)
108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
• 108Душан Јањић, „Лотреаманов радикалан песнички револт“, Наше стварање, 

1-2, 1970. 
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РЕМБО ИЛИ ПАРАБОЛА О НЕМИНОВНОСТИ 

ПЕСНИЧКОГ КРАЈА 

 
• Душан Јањић, „Рембо или парабола о 

неминовности песничког краја. Поводом књиге 

Феномен Рембо Николе Бертолина“, Освит, 

Лесковац, бр. 5-6, 1992, стр. 123-127; 

 

ртур Рембо је као вихор упао у 

француску поезију и извео 

праву песничку револуцију. Његове 

превратничке идеје и поетска пракса 

имале су обновитељску снагу и 

постале су један од камена међаша у 

развоју модерне лирике. Било му је 

само седамнаест година када је 

својом необичном визијом 

стварности најавио радикалан 

раскид са дотадашњом поезијом да 

би после четири године стварања 

имао пред собом већ заокружено дело, саздано новим 

песничким језиком којим је требало да се успоставе 

нови односи између света реалности и света фикције. 

Говоримо о заокруженом песничком делу јер га је Рембо 

својевољно завршио доношењем одлуке, у двадесет и 

првој години живота, да престане да се даље бави 

песништвом.
109

  

                                      
• 109 Рембоов, за свет изненадни и несхватљив одлазак из поезије, могло би се 

рећи на врхунцу стваралачких моћи, постао је једна од највећих 

мистерија у историји књижевности. Тајну загонетног поступка песника 

Пијаног брода покушали су да открију бројни аутори: велики писци, 
књижевни критичари, историчари и теоретичари, лингвисти, психолози, 

филозофи, лекари. Као магнет их је привлачила контроверзна личност 

побуњеника из Шарлевила и настојали су да пронађу кључ за 
дешифровање загонетке. Често су то били само несувисли покушаји или 

претенциозна открића која нису ништа открила али је често сусрет са 

Рембоом имао и плодоносни исход јер је нужно био и дијалог са његовим 
делом и отварао је и питања о смислу поезије, њеним могућностима и 

дометима. Један од таквих подухвата је, свакако, и студија Николе 

Бертолина Феномен Рембо (Београд, Нолит, 1991). 

 

А
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(…) И наш, вероватно најистакнутији ремболог, 

страствени тумач и преводилац дела Артура Рембоа, 

настоји, као и толики други, да реши загонетку који 

поставља неочекивани (да ли?) бег великог песника из 

литературе. У том настојању Бертолино полази од самог 

Рембоовог књижевног опуса. У одгонетању тајне он не 

заобилази ни моменте из песникове биографије, али се у 

свом истраживању превасходно ослања на поетска 

остварења, помно пратећи пишчеву еволуцију. У њој он 

проналази “унутарњу логику из које природно 

проистиче управо онакав крај каквим се овај песнички 

пут завршио". Ово је кључна теза у Бертолиновом 

промишљању песничке и животне судбине Артура 

Рембоа: његово „одустајање од поезије“ било је 

неминовно и очекивано; ваља само пажљиво читати 

Рембоово дело и уверити се у неизбежан и коначан крај 

његове песничке авантуре. Бертолино ову тезу доследно 

спроводи кроз своју свеобухватну и систематску 

анализу, откривајући, не само у Боравку у паклу и 

Илуминацијама, већ и у ранијим остварењима, најаву 

неповратног песничког одласка. Писац студије Феномен 

Рембо је, наравно, свестан тежине свог задатка. Рембоов 

поетски исказ је полисемичан, он пружа могућности за 

разноврсна тумачења, често је неухватљив и 

„непреводив“, али у својој суштини није асемантичан, и, 

ако се уочи ауторова интенција, може се избећи 

произвољност у интерпретацији. 

Да би проникнуо у рембоовску енигму и открио 

праве разлоге Рембоовог раскида са поезијом, 

Бертолино кључ тражи, мада то експлицитно не истиче, 

и у песниковим „програмским“ текстовима. Рембо је 

своју нову поетику изложио, као што се зна, 1871. 

године, у два писма: професору Жоржу Изамбару и 

Полу Деменију. У њима је он, нарочито у другом, 

познатом као „Писму видовитог“, дао скицу будуће 

поезије прогласивши дотадашњу мртвом: песник мора 

да зарони у „незнано“ и да у његовим дубинама, као 

„крадљивац пламена“, открије тајну новог, до тада 

непознатог поретка у коме се његова свест спаја са 

реалношћу и преображава је новим „свеопштим 
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језиком“, језиком „којим ће разговарати душе, који ће 

сажимати све, мирисе, звуке, боје...“
110

 

(...) Важна етапа на песниковом путу је Боравак у 

паклу, својеврсно признање Рембоа о неостваривости 

задатих циљева и немогућности остваривања нове 

људске заједнице, тако да је ово дело „суморан извештај 

о потпуном неуспеху тог покушаја“ и јасна најава 

напуштања поезије: 

 
Покушао сам да пронађем нове цветове, нове звезде, нове 

пути, нове језике. Веровао сам да стичем натприродну моћ. 

И ето, морам да сахраним своју машту и своје успомене! 

Дивна једна слава уметника и приповедача уништена је! 

Ја! ја који сам се прогласио жрецом или анђелом, ослобође- 

ним сваког морала, ја сам враћен на земљу да тражим неку 

дужност, да пригрлим храпаву стварност!  
     („Збогом“) 

 

Но, аутор Боравка у паклу није, ипак, утонуо у 

ћутање. Он се колеба, ломи, паклени круг се још не 

завршава, наставља се излет у непознато. Узбудљиво 

сведочанство о томе су Илуминације, његово 

најзначајније дело, коме „као последњој фази песничког 

пута", Бертолино у својој студији даје и највише места. 

Никола Бертолино посматра Илуминације нарочито 

са гледишта Рембоовог покушаја да створи нови 

поетски језик, „језик чистих форми“, близак „језику 

музике и архитектуре“. Рембоа је опседала мисао о 

„свеопштем језику“ којим ће се, новим изражајним 

средствима, успоставити склад између појавне 

стварности и духовног, имагинарног света, и 

формулисати нови поредак ствари. Да би то постигао, 

песник одбацује традиционалне језичке обрасце, разара 

                                      
• 110 По Бертолину, Рембоов дефинитиван растанак од поезије само је логична 

последица немогућности остварења његовог поетског програма. Песник 

ће истраживати пределе „незнаног“, из њих ће доносити халуцинантне 

слике света, експериментисаће са језиком, али неће досећи апсолутно и 
пораз, за њега, Рембоа, биће неминован. Бертолино у својој књизи 

оцртава, управо, етапе тог пораза, закључујући да је "Рембоов поетски 

пројект (...) био усмерен ка коначном ћутању...“ 
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њихов примаран емоционални садржај и буквалну 

значењску структуру и речима даје нова значења којима 

изражава своју аутономну визију света. Речи („речи-

идеје“) добијају, тако, нов потенцијал, „дубинску 

енергију“ и постају синтетизујући елемент нове 

реалности. Бертолино рашчлањује на више примера овај 

Рембоов, у бити неостварив, језички пројект, урања у 

подручје песникових необичних асоцијација и 

констатује да је „неоствареност жељеног језика 

свеопште хармоније“ била нови разлог његовог 

опраштаја од поезије.
111

 

 

 

                                      
• 111 Свестрано анализујући Рембоово визионарско дело, Бертолино га оцењује 

и као „документ о егзистенцијалној неизвесности, о мучној растрзаности 
и колебању“ великог песника који се, мучен сумњама у сам чин писања и 

стално опседнут идејом о „бекству“, одлучује на коначни мук у поезији, 

одлазећи у нову животну пустоловину. Говорећи о Рембоовом песничком 
„поразу“, аутор студије неће, наравно, пропустити да истакне да је тај 

пораз у ствари величанствена победа модерне поезије: Рембоова 

„најбоља остварења означавају једну од најсудбоноснијих прекретница у 
историји поезије“, а писац Илуминација, устремљујући се ка немогућем, 

остаће "велики и узбудљиви песник утопије“. Студија Николе Бертолина 

представља несумњиви допринос у тумачењу Рембоове поетске речи. 
Њена вредност је у томе што, трагајући за правим разлозима песникове 

загонетне одлуке да напусти поезију, Рембоа не чита уско, „у 

биографском кључу“, већ га интерпретира кроз широку анализу читавог 
његовог стваралаштва. Та је анализа документована и из ње се види да је 

Бертолино врло обавештени аутор који је проучио богату 

„римбалдистичку“ литературу и који, као врстан познавалац (томе је 
допринело и његово преводилачко искуство), може да полемише са 

гледиштима појединих аутора, посебно са, како их оцењује, 

једнодимензионалним, искључивим и упрошћеним интерпретацијама. 
Постоји, додуше, могућност да се и његова доследно изведена анализа 

схвати као једнострана интерпретација, заснована на априорном ставу о 

неминовности Рембоовог чина, при чему би се необузданим песниковим 
асоцијацијама давао онај смисао који води унапред постављеној тези о 

„логичном“ исходу песникове пустоловине. Свестан те опасности, 
Бертолино се ограђује од могућности таквог једног закључивања, 

истичући да он не претендује да је пронашао универзалан кључ за 

решење рембоовске загонетке и да за њега Рембоово дело остаје, најзад, 
и даље „несводљиво“ и отворено за друга читања. Студија Феномен 

Рембо Николе Бертолина, у поплави литературе о „видовитом песнику 

још ненастале цивилизације“, нарочито у години у којој се обележава 
стогодишњица његове смрти, значајна је књига која својим, у много чему 

оригиналним, приступом проширује сазнања о генијалном песнику 

Пијаног брода. Она чини част нашој есејистици и, уопште, вредан је 
прилог проучавању песничког стваралаштва Артура Рембоа.   
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АМИ БУЕ О ЛЕСКОВЦУ И ЊЕГОВОЈ 

ОКОЛИНИ 

 
• Душан Јањић, „Ами Буе о Лесковцу и његовој 

околини“, Лесковачки зборник, Лесковац, XLVII, 

2007, стр. 303-310 

  

еђу страним путописцима који 

су у 19. веку прошли кроз 

Србију и подробно је описали 

посебно место припада Амију Буеу 

(Ami Boué). Овај француски научник, 

од чије смрти се управо навршило 

125 година, сматра се једним од 

утемељивача геологије и једним од 

пионира међународне научне 

сарадње. Био је члан или дописни 

члан више од педесет научних 

друштава или академија наука; 

између осталих био је дописни члан Друштва српске 

словесности и Српског ученог друштва.
112

 Много је 

путовао по Европи и свету, али највеши део живота 

провео је у Бечу у коме се спријатељио и са Вуком 

Караџићем. 

Мада природњак, геолог, поље његових 

интересовања било је веома широко. То потврђује 

његово најзначајније дело Европска Турска (La Turquie 

d'Europe), свеобухватна четворотомна студија на више 

од 2200 страница, објављена на француском језику 

1840. године у Паризу. Ово дело је плод Буеових 

трогодишњих проучавања (1836-1838) балканских 

земаља под турском влашћу, и то не само геолошких, 

географских, ботаничких, већ и археолошких, културно-

                                      
• 112 Ами Буе се родио у Хамбургу 1794. године. Студирао је у Женеви, Паризу 

и Едимбургу где је завршио студије медицине, али се посветио 

природним наукама, пре свега геологији. Из ове области објавио је 
највећи број научних радова. Умро је у Бечу 1881. године. 

М
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историјских, политичких, привредних, демографских, 

етнографских.
113

 

Европска Турска, са обимним додатком - описом 

путовања на Балкану (1854),
114

 сматра се драгоценим 

извором података за упознавање овог дела Европе и 

својом документовановношћу и објективношћу 

представља и сада у многим сегментима незаобилазан 

документ за сагледавање прилика у разним областима 

живота прве половине 19. века на Балканском 

полуострву. 

Буе сразмерно највише места у књизи даје Србији и 

српским крајевима описисујући их опширно. Резултати 

Буеових истраживања ових простора нису остали 

непознати нашој научној јавности и коришћени су као 

прворазредни извор у разним студијама. Вреди истаћи 

да је Вук Караџић био посебно задивљен оним што је 

Буе написао о Србији и српском народу.
115

 

Зачудо, било је релативно мало радова посвећених 

писцу Европске Турске. Међу њима ваља поменути пре 

свега радове Владимира Стојанчевића (о контактима 

француског научника са људима у Србији) и Мирјане 

Дрндарски (о Буеовом интересовању за српску 

књижевност, у првоме реду за народну поезију коју 

доста широко представља), затим дугачак некролог 

Ђура Пилара, као и одељак из књиге Мидхата Џамића 

(о француским путницима у Босни и Херцеговини у 19. 

веку).
116

  

Када пишу о Амију Буеу, ови аутори (сем Мирјане 

Дрндарски) наслањају се не само на Европску Турску и 

                                      
• 113 Пун назив дела гласи: La Turquie d'Europe ou observations sur la géographie, 

la géologie, l'histoire naturelle, la statistique, les moeurs, les coutumes, 
l'archélogie, l'agriculture, l'industrie, le commerce, les gouvernements divers, 

le clergé, l'histoire et l'état politique de cet empire. 

• 114 Recueil d'itinéraires dans la Turquie d'Europe, Vienne, 1854. 

• 115 Вукова Преписка, VI, Београд, 1912, стр. 53. 

• 116 Владимир Стојанчевић, Вуков пријатељ Ами Буе, „Ковчежић“, Београд, 
1971, књ. 9, 43-51; Мирјана Дрндарски, Ами Буе - посредник између две 

културе, ин: Упоредна истраживања, Институт за књижевност и 
уметност, Београд, 1976, 297-304; Ђуро Пилар, Ami Boué почастни члан 

Југославенске академије знаности и умјетности, Рад, 65, Загреб, 1883, 

180-199; Мидхат Шамић, Француски путници у Босни и Херцеговини у 
XIX стољећу (1836-1878) и њихови утисци о њој, Сарајево, 1981, 29-39.  
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Зборник путовања по Европској Турској, већ и на 

Аутобиографију Буеа, коју је овај написао две године 

пре своје смрти и у којој највише места даје путовањима 

по Балканском полуостврву, напосе по Србији.
117

 

У оквиру својих путовања по европским деловима 

турске царевине, дакле и по српским земљама, Ами Буе 

је прошао и кроз Лесковац и лесковачки крај и о томе 

оставио бројне записе. Занимљиво је да се, сем покојих 

узгредних напомена, углавном код Стојанчевића, и 

нешто ширег осврта код Драгољуба Трајковића
118

, о 

Буеовом виђењу Лесковца и околине није, колико је 

нама познато, опширније писало па сматрамо да оно, то 

виђење, заслужује пажњу да се у опсежнијем обиму 

прикаже јавности. 

                                      
• 117 Autobiographie du Docteur médecin Ami Boué (Mon autobiographie pour mes 

amis), Vienne, 1879. У нотици на самој насловној страни стоји да књигу 

треба разаслати (пријатељима) тек после пишчеве смрти. 

(Аутобиографија је послата и Српском ученом друштву; ми смо је 
прочитали у Библиотеци Српске академије наука и уметности).  

• 118 Драгољуб Трајковић, Немањина Дубочица (Београд, 1961) и Из прошлости 
Лесковца и околине (Лесковац, 1977). Напомена: Драгољуб Трајковић 

објавио је као ауторско издање (Београду 1961) књигу Немањина 

Дубочица од најстаријег времена до ослобађања од Турака (120 страна). 
У напомени које је назначио рубриком Реч унапред, Д. Трајковић пише: 

„Због оскудне грађе која за ову тему стоји на расположењу, чак и за 

новије време, тешко је писати комплетну историју Лесковца и његове 
околине, старе Немањине Дубочице. Јер за време пре римског освајања 

лесковачког краја стоји на расположењу само археолошки материјал, а од 

историјских података само такви који за Лесковачко Поморавље нису 
директно везани; исто је стање и за доцније време све до насељавања 

Словена. За Средњи век до Немање такође нема података који се 

директно тичу нашега краја, чак ни довољно археолошког материјала о 
новом становништву; а за време од средине XII века до Турака има нешто 

података који се односе на Дубочицу и насеља у њој, али они су врло 

мршави. За турско време, до краја XVII века, исто тако, не располажемо 
великом грађом. Једино се издваја прошли, XIX век; али ни ту нема 

особитог обиља материјала које би задавало тешкоће у одабирању. Због 
оскудица у подацима, на сваком кораку искрсавала су искушења која није 

било лако избећи. Из материјала са наших археолошких налазишта 

закључује се да су Хисар, Градац код Закућана и друга места лесковачке 
области била насељена још крајем млађег каменог доба, отприлике око 

2.000 година пре наше ере. Тадашњи становници овога краја занимали су 

се ловом и риболовом, а временом прешли на припитомљавање 
животиња и обраду земље. Из материјала са наших археолошких 

налазишта закључује се да су Хисар, Градац код Закућана и друга места 

лесковачке области била насељена још крајем млађег каменог доба, 
отприлике око 2.000 година пре наше ере. 
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Податке и утиске о Лесковцу и околини Буе је 

изложио у сва три своја помињана дела. Његова 

запажања се неретко понављају; дата су, међутим, у 

различитом контексту и не увек у истој форми. У 

Европској Турској расута су у сва четири тома, у оквиру 

разних тематских целина; у Зборнику путовања 

најлакше их је пратити, јер се налазе на једном месту, у 

поглављу посвећеном опису пута од Ниша до Лесковца 

и одатле према Трну до Софије; у Аутобиографији, 

најзад, помињу се само сумарно и узгредно. 

Буе је обишао Лесковац за време свог другог 

путовања, дакле 1837. године. То путовање започео је у 

Београду, посетио је, потом, Смедерево, Пожаревац и 

Голубац намеравајући да се одатле упути у Мајданпек. 

Пошто је због непремостивих препрека одустао од тог 

пута, вратио се у Пожаревац, а онда се отиснуо на југ у 

Ћуприју, Параћин, Алексинац и Ниш. После краћег 

задржавања у Нишу, у коме је већ боравио претходне 

године, пошао је према Лесковцу. За разлику од првог 

путовања, 1836. године, када су му сапутници били 

истраживачи Vikenel и De Montalamber, сада је уз себе 

имао само водича, Татарина бугарског порекла, који је 

знао српски и турски, као и двојицу слугу од којих је 

један био Србин. И сам Буе је прилично добро знао 

српски и турски што му је олакшало путовање.
119

 

На путу од Ниша до Лесковца, почетком јуна 1837, 

Ами Буе је прошао и кроз више села лесковачког краја. 

Од Курвинграда, који је био на граници Нишког и 

Лесковачког пашалука, пут га је водио кроз „добро 

обрађену равницу где се примећује нарочито много 

пшенице, конопље и репице“.
120

  

Буе подробно описује предео према Лесковцу. У очи 

му је, најпре, пала Бабичка Гора, лепа издужена планина 

                                      
• 119 Ами Буе је био полиглота. Знао је активно или пасивно петнаестак језика. 

Српски је доста добро говорио и упознао га је, према сопственом 
признању, преко руског ("Cette connaissance du russe me facilita beaucoup 

celle du serbe que j'appris pour le parler, tandis que je ne m'étais appliqué au 

russe que pour pouvoir le lire").  Autobiographie... п. 30. Према Пилару, Буе 
је у рукопису оставио речник са више од 20.000 српских речи.   

• 120 Recueil ..., п. 77 (Сви описи лесковачког краја су, углавном, из Зборника 
путовања по Европској Турској).  
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са благим, пошумљеним падинама. Могао је са пута да 

види и врх једне планине на коме се снег још задржао. 

Задивила су га села на падинама и у подножју Бабичке 

Горе „за која би се могло помислити да су усред 

најцивилизованије земље на свету“. Прешавши Пусту 

Реку, на којој се налазио хан, Буе стиже ускоро у хан 

надомак Липовице, примећује потом на источној обали 

Мораве села Разгојну (Разгор) и Грданицу, па на 

супротној обали помиње Печењевце, са ханом такође, и 

Брејановце, „чија је нова црква сакривена у дрвећу 

подно брежуљка“. На једном другом месту, у Европској 

Турској, узимајући као пример и цркву у Брејановцу, 

француски путописац истиче да хришћанско 

становништво има обичај да цркве „сакрива од погледа 

у густишу дрвећа“.
121

 

На путу за Лесковац, опажајући свуда около лепе 

повртњаке, Буе застаје у Дупљану, односно у 

дупљанском хану са кафаном, „месту врло пријатном за 

одмор“, где му се веома допао дрвени „павиљон“, у 

ствари чардак, око бунара хладне воде, са диваном и 

биљкама пузавицама које га украшавају. Одморивши се 

овде накратко, наставља пут и, после осам сати вожње 

кочијом од Ниша, улази коначно у Лесковац. 

Лесковац се, каже Буе, налази у подножју брда 

прекривеног виноградима и воћњацима, у широкој 

котлини окруженој планинама (на истоку Старом и 

Сувом планином, на југу мање високим које одвајају 

лесковачки од врањског краја). После још неколико 

географских назнака, следи опис града: 

„Изграђен на Морави (сиц), Лесковац броји 3000 кућа 

или отприлике 12.000 житеља; у њему се налазе шест 

xамија, једна сахат-кула, млинови и један дрвени мост 

на Морави. Турци настањују источну обалу у подножју 

брда а Бугари (сиц) углавном супротну обалу. Њихова 

црква је у Кумареву на пола сата од града. Улице су 

доста чисте, гостионица на поштанској станици 

одлична што се Турске тиче.“ 

                                      
• 121 La Turquie d'Europe, т.II, п. 314. 
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Податак да је Лесковац имао чисте улице налази се и 

у књизи Европска Турска где се то повезује са изобиљем 

текуће воде шо је Буеа подсетило на градове у јужној 

Француској и Италији.
122

 

Француски истраживач додаје затим да је Лесковац 

главно место (chef-lieu) Пашалука насељеног у 

највешем броју хришћанским становништвом чији број 

достиже 40.000 душа. У селима пак која окружују 

Лесковац живе готово искључиво Словени. На основу 

утиска који је путописац стекао о Лесковачком 

пашалуку износи се оцена да „тадашњи паша, брат 

бившег београдског паше, Јусуфа, није био велики 

угњетач“. 

Ами Буе се није дуго задржао у Лесковцу. Хитајући 

према Трну и Софији, није се чак ни пријавио ајанима, 

турским главешинама.
123

 Није се, нажалост, због кратког 

боравка  могао поближе упознати са животом и 

обичајима становништва. Ипак даје неке занимљиве 

податке. Говори, тако, о мочварном земљишту источно 

од града које ваља исушити да би се добила плодна 

земља, сматра да медицина (l'art médical) овде није 

одсутна помињући да је срео лекара, Албанца (un 

Albanais), каже да се старе новчанице у граду називају 

„pul“, истиче да су географске карте, када је реч и о 

Лесковцу и околини, у многоме нетачне. Не заобилази, 

наравно, кугу која је у то време харала овим и суседним 

просторима (помиње и Приштину, Софију), али 

наглашава да је 1837. године Лесковац био поштеђен да 

би и он 1838. њоме био захваћен, но не у оној мери као 

Ниш „где је сваког дана умирало и по 80 људи“. 

После описа Лесковца, пре него што ће наставити да 

описује своје путовање према Трну, Буе прави дигресију 

истичући велико умеће Отоманског царства у 

практиковању принципа divide et impera. Подсећајући 

на времена српског царства, када је простор Горње 

Мезије, између Мораве и Албаније, био увелико 

настањен Србима, он каже да су Турци, суочени са 

                                      
122 Идем, т.II, п. 178 
123 Autobiographie, p. 141  
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отпором домаћег становништва, опустошили ове крајеве 

што је довело до масовне сеобе Срба у Угарску, а онда 

су, посебно Косово и Метохију, населили Албанцима и 

тако чврсто владали земqом. 

Из Лесковца Буе је пошао путем који је водио 

источно од Мораве. Пажњу му привлаче поједина села: 

Братмиловце, у чијим барама је пуно пијавица, 

Конопница, близу које се налази црква, Стајковце, 

надомак кога је млин који припада Паши, Шишава на 

североистоку. На околним брежуљцима свуда види 

винограде, нарочито источно од Власотинца, „великог 

села“, које запљускују жућкасте воде Власине. 

Изашавши из Власотинца, Буе је зашао у планинске 

пределе, које опширно описује. Говори о Крушевици, 

али највише о Ширеној планини. У Власотинцу и овде у 

планини нашли су прибежиште, вели Буе, устаници које 

су Арнаути изгнали из Лесковца за време буне 1841. 

године. У подножју ове планине, на путу за Трн, налази 

се Кривилски хан, често састајалиште хајдука и 

одметника из овог краја, па због тога су Буе и његови 

сапутници избегли да у њему преноће. Није их, ипак, 

мимоишао, нешто касније, сусрет са одметницима који 

су се побунили против свог спахије и побегли у шуму.
124

 

Могли су имати непријатности (одметницима је 

неповерење посебно уливао водич Татарин), али срећом 

све се по њих добро завршило и они су наставили своје 

тегобно путовање.
125

 И опет Буе у Зборнику путовања и 

у Аутобиографији помиње села кроз која је прошао 

(Гаре, Јабуковик, Јасен...), говори о Црнотравској 

планини (Tscherna-Trava-Planina), често баца поглед на 

Власину и њене притоке. Убрзо ће пак напустити ово 

                                      
• 124 У Аутобиографији, објављеној 25 година после Зборника путовања по 

Европској Турској, овај хан се назива Црноклиски хан (Tscherno-Kliski-

Han). 

• 125 Буе се, по сопственом признању, нашао само четири пута у непријатној, 
опасној ситуацији за време читавог свог трогодишњег путовања по 

Европској Турској. Једна од њих био је управо овај блиски сусрет са 
одметницима „у планинама близу Лесковца“ (Autobiographie, p.154).  
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подручје које се, шире гледано, може сматрати 

лесковачким крајем.
126

 

По повратку из бугарских крајева, Буе је обишао те 

исте 1837. године остатак данашње јужне Србије, 

поменувши, између осталог, Грделицу (Gidelitza) на 

улазу у клисуру дуж Мораве. 

                                      
• 126Занимљиво је да је Драгољуб Трајковић у својој књизи Немањина 

Дубочица (стр.76), дајући кратак приказ пролаза Амија Буеа кроз 

лесковачки крај, знатну пажњу поклонио једном Буеовом опису обичаја 

житеља код Знепоља у Бугарској. Мада интересантан, овај опис није у 
вези са темом којом се бавимо па га нисмо узели у обзир.  

• Напомена: Драгољуб Трајковић рођен је 8. новембра 1904. године у 
Лесковцу. Трајковић је у основну школу пошао школске 1911/12. године. 

После основне школе а на почетку Првог светског рата 1914. године 

наставио је школовање у Нижој лесковачкој гимназији. Бугарска 
окупација Србије 1915. донела је српском народу пропаст и велике 

невоље. Бугари су спроводили денационализацију и бугаризацију живља, 

масовна хепшења, убиства и интернацију Срба у њихове заробљеничке 
логоре. Вршили су пљачку, батинање и силовање жена, девојака, па чак и 

девојчица. Побили су угледне српске прваке, попове, учитеље, 

професоре, правнике, судије и друге знане људе. Довели су из Бугарске 
своје учитеље, професоре, попове и чиновнике. Укинули су српске школе 

и гимназију. Забранили су српске књиге и употребу српског говора. У 

Лесковцу су отворили две основне школе и нижу бугарску прогимназију. 
Тако је Драгољуб Трајковић школске 1917/18. године завршио први 

разред ниже бугарске гимназије, која је била смештена у основној школи 

код старе лесковачке цркве ,,Оџаклије’’.  После ослобођења Србије и 
Лесковца 1918. године, Драгољуб Трајковић наставља гимназију и 

успешно завршава школске 1924/25. године. Још као гимназијалац, 

Трајковић је заорао прву старалачку бразду. Писао је песме у прози и био 
активан члан гимназијске литерарне дружине. Објавио је 1923. године 

песме у прози у листу Ђачка дружина у Крушевцу. После велике матуре 

уписао је 1925. године права на Београдском универзитету. Студирао је 
уз рад и успешно полагао испите. Дипломски испит положио је 10. марта 

1932. године на Правном факултету са оценом врло добар (7,80).  

Правничку каријеру започео је 18. априла 1932. године. По ослобођењу 
Београда, маја 1945. године, Трајковић је постављен за помоћника јавног 

тужиоца НР Србије, а јуна исте године за судију Врховног суда НР 

Србије у Београду. Пуних двадесет година, од 1951. до 30. новембра 
1971. године био је на дужности помоћника – заменика републичког 

јавног тужиоца Србије. Са те дужносит отишао је у пензију. Драгољуб М. 
Трајковић, угледни Лесковчанин, добитник Медаље града Лесковца за 

изванредне заслуге у развитку Лесковца. У Помаку, бр. 5. (октобар-

децембар 1997) Т. Н. Цветковић, главни и одговорни уредник тога 
гласила Удружења писаца Лесковца, објавио је чланак под насловом 

,,Лесковчанин духом и телом’’, који почиње овако:  ,,У Београду, у 

Улици Драгослава Јовановића 13, на четвртом спрату, 6. јануара 1992. 
године престало је да куца племенито срце неумрног Драгољуба М. 

Трајковића’’. Тај чланак Цветковић завршава речима: ,,Он је током свог 

стваралачког живота истински био, духом и телом, везан за родни 
Лесковац и драге му Лесковчане.“ 
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Подаци и запажања Амија Буеа о Лесковцу и његовој 

околини имају несумњив значај за слику о овом крају 

Србије у првој половини 19. века. До Буеовог 

пропутовања кроз ово подручје, оно је било врло слабо 

истражено. Због лоших комуникација и тешких 

политичких прилика, готово нико се није усуђивао да 

зађе у овај простор, па је он остао непознат и неописан. 

И сам Вук Караџић каже да је Лесковац, поред још 

неких делова, „најнепознатији комад Србије... Зато и на 

мапама свима стоји сав готово пуст“.
127

 

Ами Буе је први страни путник-истраживач који је у 

19. веку прошао кроз овај крај, описао га, остављајући 

мноштво обавештења о броју становника, етничком 

саставу, изгледу Лесковца и околине, о географско-

геолошким карактеристикама подручја. Први је 

поименце, са лица места, de visu, побројао села кроз која 

је прошао, проговорио о планинама које окружују 

лесковачку равницу, о рекама које овде протичу, 

поменуо ханове, цркве, путеве (лоше), мостове, 

млинове. Задржао се, чини се, највише на описивању 

планина истичући и њихов геостратегијски положај 

„повољан за одбрану“.
128

 Указао је, такође први, на 

погрешно представљање овог простора на дотадашњим 

географским картама. На основу пак његових описа у 

Европској Турској и Зборнику путовања по Европској 

Турској, знаменити у то време картограф Hajnrih Kipert 

сачинио је прецизну карту Балканског полуострва на 

којој је тачно представио и лесковачки крај.
129

 

За сагледавање прилика у тадашњој лесковачкој 

области, од значаја је, свакако, и то што Буе говори о 

развијеној земљорадњи, у првоме реду, повртарству и 

виноградарству. „Веома добро обрађени повртњаци“ и 

свуда на падинама брежуљака разасути виногради 

                                      
* 127 Вук Стефановић Караџић, Географическо-статисическо описаније Србије, 

„Даница“ за годину 1827, Беч, 1827, 57. 

* 128 А. Буе, La Turquie d'Europe, t.IV, 52, 55. 
* 129 Киперт је 1876. године у једном берлинском географском часопису 

истакао да „ниједан од каснијих учених путника није Буеа надкрилио обиљем 

и вачношћу географских и других података о Турској“ (према Пилару, 
Некролог, 195). 
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оставили су на Буеа, чини се, најјачи утисак. При том, 

он не пропушта да помене вредне (laborieux) ратаре. 

Посета Лесковцу и његовој околини део су Буеових 

опсежних истраживања Балканског полуострва у време 

када је оно било под турском влашћу. Резултати тих 

истраживања веома су, у целини гледано, високо 

оцењивани како од страних тако и од српских аутора.
130

 

У вези са проучавањима Лесковца и лесковачке 

нахије у 19. веку, Владимир Стојанчевић одаје писцу 

Европске Турске пуно признање сврставајући га међу 

оне који су, истражујући ово подручје, оставили 

највише података о њему. При томе, он Буеа 

хронолошки ставља на прво место: „Све до краја турске 

власти, са ретким изузецима, српска књижевност и 

историографија биле су по страни од ангажовања у 

проучавању историје, етнографије, статистике, 

географије, као и економских, политичких и културних 

прилика у којима је живео српски народ под турском 

влашћу уопште, а посебно у Лесковцу и лесковачкој 

нахији, лесковачкој кази. У овом погледу неколико 

странаца - путника, истраживача, научника и дипломата 

- оставило је податке и казивања више него укупна 

српска историографија. То су уз А. Буеа и Ј. Г. Хана, 

још В. Дентон, Нил Попов и Ф. Каниц.“
131

 Овоме треба 

додати да је Буеово дело било подстицај за каснија 

истраживања, Хана, Каница и других. 

Најзад, и лесковачка епизода француског путописца 

потврђује у пуном светлу мишљења Буеових биографа о 

њему као врло необичној и високо моралној личности. 

Као човек и истраживач беспримерно радозналог духа, 

Ами Буе се упустио у авантуру истраживања европској 

јавности сасвим непознатог простора, руковођен жељом 

да по сваку цену допринесе изучавању и овог дела 

Балкана. Нису га у томе омеле ни гласине о бандама 

разбојника и одметника које вршљају шумама, пљачкају 

                                      
130 О томе видети нарочито одељак књиге М. Шамића, Француски путници у 

Босни и Херцеговини у XIX стољећу (1836-1878) и њихови утисци о њој, стр. 
29-39. и чланак Владимира Стојанчевића, „Вуков пријатељ Ами Буе“. 

• 131 В. Стојанчевић, Лесковац и лесковачка нахија у XIX веку (1804-1878), 
Лесковац, 1987, стр. 9-10.  
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и убијају странце намернике. Нису га зауставиле ни 

вести о таквој пошасти каква је куга која је тада морила 

у крајевима у које је намеравао да се упути. Сносећи 

сам све трошкове подухвата, Буе се ломата по тешко 

проходним путевима, савладава препреке, помно 

записује шта је видео или чуо, размерава, испитује 

земљиште кроз које пролази. Не показује, при том, 

никад ни трунке кајања, жаљења што се заплео у 

тегобан и ризичан потхват. Не придаје, тако, ни неки 

посебан значај опасном по њега сусрету са одметницима 

у власотиначком крају. 

Похвале које заслужује Ами Буе и његово дело не 

могу нас, међутим, спречити да изнесемо и неке 

критичке опаске. Његова запажања и подаци које пружа 

нису лишени грешака, ситнијих али и крупнијих. Ситне 

се поглавито односе на називе топонима. Редак је неки 

од њих, доиста бројних, који није језички деформисан. 

Лесковац је, изгледа, један од ретких изузетака 

(Leskovatz). Тако је Бабичка Гора - Бадичка Гора 

(Baditschka Gora), Печењевце - Пеценепца (Petzeneptza), 

Разгојна - Разгор, Грданица - Гиртаница (Guirtanitza), 

Дупљане - Дубљан (Doublian), Братмиловце - 

Батмиловца, Шишава - Шишова (Schischova), 

Власотинце - Власидица, Вучјанска река - Бучанска 

Риека (Boutschanska Rieka). Могу се разумети ове ситне 

језичке деформације, чак их је много мање него код 

других страних путописаца, јер није било писаних 

извора за ове топониме а Буе их је записивао онако како 

их је чуо. Да је он српски језик ипак доста добро знао, 

види се по томе што за неке топониме даје тачан 

француски превод; на пример, Липовицу (Lipovatz) 

преводи као „липова шума“ (bois de tilleul) или Ширену, 

односно Широку планину са „la large montagne“. 

Крупан превид је, међутим, да кроз Лесковац 

протиче Морава и необично је да се таква грешка 

омакла овом савесном истраживачу. Буе ниједном не 

помиње Ветерницу; дотиче се, додуше, Липерице 

(Браун је, знамо, тако звао Ветерницу), али без 

помињања Лесковца. Међутим, он на два места говори о 
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Вучјанској Реци баш у вези са Лесковцем, а познато је 

да се Ветерница некад и тако називала.
132

   

Утисак да лесковачки паша није велики угњетач, 

изнет у контексту помало идиличне слике Лесковца са 

чистим улицама, одличном гостионицом и веома добро 

одржаваним повртњацима у околини града, површан је 

и неутемељен, поготову када се зна да су тешки турски 

зулуми над српском рајом ускоро довели до великог 

народног устанка 1841. године и у лесковачкој нахији.  

Код Буеа се могу пронаћи још неки нетачни или 

непоуздани подаци, али његова највећа, кардинална 

грешка јесте што српско становништво лесковачког 

краја именује као бугарско. Француски путописац се, 

очито, повео за погрешним становиштем Павла 

Шафарика, тада највећег ауторитета у области 

славистке, о етнографском разграничењу словенских 

народа на Балкану, према коме југоисточну Србију 

(Поморавље и Шоплук) настањују Бугари, а не Срби.
133

 

Пренебрегнувши гледишта Вука Караџића (или не 

знајући за њих), Буе је упао у крупну заблуду „на штету 

свог научног реномеа“.
134

 

Ова Буеова велика заблуда не умањује, ипак, битно 

домете његовог пионирског подухвата у упознавању 

прошлости Лесковца и лесковачког краја. Првенство у 

истраживањима и обиље података о овом до тада готово 

непознатом подручју Европе намећу закључак да је Ами 

Буе значајан проучавалац историје овог дела Србије.  

 

 

 

 

                                      
• 132 У Зборнику путовања Буе на једном месту каже да се „пре уласка у град 

прелази дрвени мост на Вучјанској реци“, а на другом месту да се 

Лесковац налази „на улазу у доста широку равницу Вучјанске Реке" (?!) 
Што се тиче назива Вучјанска Река, као другог назива за Ветерницу.   

* 133 За Буеа је, на пример, и Ниш бугарски град (ville bulgare). 

* 134 В. Стојанчевић, „Вуков пријатељ Ами Буе“, „Ковчежић“, стр. 49-50. 
(Упуђујуђи ову критику Буеу, Стојанчевић каже да то чини „Ради правог 

сазнања а не ради деградовања, јер је у његовом великом и разноврсном делу 

остало много онога што се задуго није надмашило управо у проучавањима 
Балканског полуострва и његове опште и посебне проблематике“) 
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КАЋАНСКИ У ЛЕСКОВЦУ 

 
• Проф. др Душан Јањић, „Каћански у Лесковцу“, 

Наше стварање  4-1/2004-5 

 

ало је познато да је у 19. 

веку, осим Радоја  

Домановића, у Лесковцу 

службовао још један истакнути 

српски писац. Био је то Стеван 

Владислав Каћански, 

својевремено један од наших 

најпопуларнијих песника. У 

Лесковац је дошао двадесет 

година пре Домановића, пред 

крај другог српско-турског рата 

у коме је учествовао, у чину 

мајора, и истицао се својим јунаштвом, посебно у 

борбама код Беле Паланке и на Бабиној Глави. Када је 

јужна Србија највећим делом била  ослобођена од 

Турака, српска Врховна команда је, крајем 1877. године, 

послала Каћанског у Лесковац у својству члана 

привремене управе новооснованог лесковачког среза. 

Не треба да чуди што се један познати песник нашао у 

улози чиновника, администратора. Став Врховне 

команде и српске владе био је да се у ослобођене 

пределе упућују високи државни службеници, 

интелектуалци, значајне личности правосуђа, просвете и 

културе у ондашњој Србији. Тако су на одговорне 

положаје у административним службама, привременим 

управама, постављени, на пример, Милорад Поповић 

Шапчанин, Милан Ђ. Милићевић, Настас Петровић, 

Панта Срећковић, Гига Герћић. На постављење 

Каћанског утицало је вероватно и то што је завршио 

Правни факултет (Загреб, 1850) и, нарочито, што се, као 

истакнути национални радник, истрајно, свом снагом, и 

пером и пушком, борио за национално ослобођење и 

уједињење Срба, најпре у свом ужем завичају, у 

М
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Војводини (рођен је у Србобрану, 1828), а потом у 

Србији у коју се преселио 1857. године. За њега ће 

његов биограф, Војислав В. Рашић, рећи да је био „живи 

и неисцрпни источник родољубивог рада и поноса у 

борби за одржање и победу нашег племена“ (Стеван 

Владислав Каћански, Београд, 1928), а Милан Кашанин 

ће устврдити да се „код Каћанског стапају у једно 

поезија и живот“ и да „никад мање него у овој прилици 

треба делити песника од човека, фанатичног 

проповедника једне идеје од борца за ту идеју“ (Стеван 

Каћански. Целокупна дела, Београд, 1928). 

Кад је дошао у Лесковац, Каћански је био већ 

признат, гласовит песник. Иза њега је стајало тридесет 

година песничког рада обележеног, готово у целости, 

жарким родољубљем. Славу и велику популарност 

стекао је песмама које су величале српски народ, будиле 

патриотска осећања, изражавале веру у народну 

будућност. Према Скерлићу, „у крепким и звонким 

стиховима казивао је осећања која су загревала целу 

Омладину“ (Историја нове српске књижевности, 1914). 

Стихови, које је штампао у часописима, преписивали су 

се, учили на памет, ширили се као композиције (Јосиф 

Маринковић, Даворин Јенко, Петар Коњовић и др.). На 

глас је Каћански посебно изашао поемом Грахов Лаз 

(1862, 1877), која је у своје време била чувенија од 

Горског вијенца, као и песмом Народни збор 

(познатијом као Хеј, трубачу, с бујне Дрине) чијој је 

слави, као „српској Марсељези“, допринела 

Маринковићева композиција. 

По повратку у Београд, марта 1878, Каћански се, све 

до смрти 1890, бави друштвеним радом, учествује у 

оснивању неких значајних културних установа, покреће 

лист Велика Србија у коме објављује чланке под 

псеудонимом „Стари Бард“, пише још покоју песму, 

али главнина његовог песничког рада садржана је у 

збирци Скупљене песме издатој 1879. године. 

У нашој књижевној критици постоји углавном 

сагласност (Недић, Скерлић, Кашанин) да је појава 

Каћанског значила новост у тадашњој српској 

књижевности. За Скерлића, он спада, са Ђуром 
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Јакшићем и Јованом Јовановићем Змајем, у оне песнике 

који ће нашу поезију „не само оживети, него попети на 

висину на којој пре њих никада није била“. Од наших 

великих критичара најблагонаклоњенији према 

Каћанском био је, свакако, Љубомир Недић. По њему, 

„Каћански, у чијим стиховима има толико праве чисте 

поезије... ничим, па ни формом, не заостаје иза Змаја, но 

га њоме још често и надмаша... Змај нема онога полета 

који налазимо у  песмама Каћансковим; нема оне 

топлине у осећању, ни онога срдачнога тона 

Каћанскових песама“. Скерлић се није много бавио 

овим песником. Уврстио га је, ипак, у Историју нове 

српске књижевности и, уз напред наведени суд, изнео 

оцену да је он „један од бољих песника нашег 

романтизма“. Но, на једном месту, узгредице, Скерлић 

предвиђа да ће аутор Граховог Лаза „падати све више и 

више у заборав“. То ће, на свој начин, предвидети и 

Милан Кашанин у свом, до сада неоспореном, 

критичком суду о Каћанском, у предговору његових 

целокупних дела. Кашанин указује на слабости 

песничког стваралаштва Каћанског, истиче да се он 

ставио „у службу патриотизма и политичких идеја“, да 

је „готово сва његова поезија пригодног карактера“, 

пуна „громке реторике и патоса“, „без дубљих, 

сложенијих и разноврснијих мисли и осећања“. 

Кашанин, међутим, не оспорава читаву поезију 

Каћанског: неколико његових песама су „од 

непролазног значаја“, а „песма „Ој, облаци“ долази међу 

неколико најлепших које су испеване нашим језиком“. 

По њему, „није Каћански био лишен визионарства и 

топлине“, у неким његовим остварењима има „даха 

истинске поезије“, „неоспорно вишег спиритуалног 

тона“ и изузетне ритмичности. То, ипак, није довољно 

да се песник Народног збора издигне у први ред нашег 

песништва. Али, ако није међу првим српским 

песницима, он је несумњиво „светла личност у нашем 

јавном животу 19. века“. И, ако је његова књижевна 

слава пролазна, памтиће се његов дубоки, истински, 

делатни патриотизам који је у народу имао живог 

одјека. „За живот једног народа, наглашава Кашанин, 
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овакви писци-делатници нису мање потребни од 

песника који су непролазно уметнички творци.“ 

Но, вратимо се нашој основној теми, боравку 

Каћанског у Лесковцу. О томе је, у освртима на 

песников живот, написана тек по једна реченица (као 

код Кашанина: „После рата, 1878, био је послан у 

Лесковац, у својству члана привремене управе“), 

понегде ни толико; у књизи Војислава Рашића о овој 

епизоди из живота Каћанског нема ни речи. О њој, 

колико је мени познато, нема ни речи ни у 

историографским и публицистичким радовима 

лесковачких аутора. Она, међутим, није обавијена 

мистеријом. Подаци, ипак, постоје; садржани су у 

документима који се чувају у Архиву Србије у Београду 

(неки од њих пренети  су  у  другом  делу  студије  

Видосаве  Николић-Стојанчевић Лесковац и ослобођени 

предели Србије 1877-1878. године, Лесковац, 1975,  као 

„архивски прилози“) и у преписци Каћанског која се, 

под бројем 13456, налази у Архиви Српске академије 

наука и уметности (приређена од Милана Шевића, 

објављена је у Зборнику историје књижевности САНУ, 

књ. 4, Београд, 1964). На основу ових извора може се 

добити реална представа о службовању песниковом у 

Лесковцу, а то ми се чини интересантним из два 

разлога. С једне стране, наведена грађа употпуњава 

слику о животу Каћанског, баца чак ново светло на 

његову личност. С друге стране, у њој се, у преписци 

поглавито, налазе врло занимљива запажања о Лесковцу 

и његовој околини онога времена. 

Стеван Владислав Каћански је у Лесковац приспео на 

самом крају 1877. године, највероватније 28. децембра. 

То се да закључити из дописа који је, 1. јануара 1878, 

Манојло Марић, министар на располагању у српској 

влади, постављен за управитеља привремене лесковачке 

управе, упутио у Ниш Алемпију Васиљевићу, члану 

владе при Врховној команди и министру просвете и 

црквених дела. Види се то и из првог сачуваног писма 

Каћанског из Лесковца од 11. јануара 1878, послатог 

сину Владиславу у Београд, којим га обавештава да је 

примио његово писмо од 3. јануара и да му је „већ три 
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четири коресп. карте послао“. На овом се податку 

задржавамо, јер у свим биографијама песниковим стоји 

1878. као година његове службе у Лесковцу. 

Привремену управу лесковачку чинили су, сем 

Каћанског и Манојла Марића, још и Димитрије Савић и 

Димитрије Богдановић, обојица из округа ћупријског. 

Задатак управе био је веома сложен, одговоран, тежак, и 

сводио се, као и код других привремених управа, на 

„хитно спровођење организације српске власти и новог 

поретка у тек ослобођеним областима, затеченим у 

општем расулу и безвлашћу после распадања и 

престанка турске власти и турске управе“ (В. Николић-

Стојанчевић). Требало је у врло кратком року 

организовати цивилну, административну власт у срезу и 

формирати општинске управе, и то у условима још 

неокончаног рата када је један од важних послова било 

и снабдевање српских војних јединица на ратиштима. 

Из извештаја и других аката лесковачке управе може се 

сагледати сва сложеност и многострукост њеног 

деловања. 

Каћанском су припали у надлежност полицијски 

послови, али обављао је и друге дужности: старао се, 

тако, о набављању „јарице“, тј. јаре пшенице, „која се 

тражи за семе“ (извештај од 24. јануара), о прикупљању 

„жице са старог телеграфа“ и њеном преношењу у Ниш 

(објава од 1. фебруара), тражио упутства како да се 

поступа „са турским виноградима и са земљом“ 

(телеграм министру А. Васиљевићу од 1. марта). 

Каћански је, ван сваке сумње, предано и пожртвовано 

обављао послове; они му нису тешко падали и сматрао 

је њихово вршење  својом патриотском дужношћу. 

Њега, песника романтичарске егзалтације нацијом и 

слободом, ватреног агитатора, испуњавале су 

задовољством сада оне радње којих се дотле клонио у 

животу. Из једног писма песниковог сина Владислава 

уреднику Орла Стевану В. Поповићу читамо: „Отац ми 

се тамо налази веома сретан и задовољан вршећи оне 

послове које скоро 500 год. српска срца желиће и за 

којима је целог свог живота жудио као што ми у једном 

писму пише“. А послова је било много, тако да се и 
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породици ретко јављао. У писму (од 28. фебруара) 

поћерци Меланији, коју је јако волео, он каже: „Жалиш 

ми се у твом последњем писму, да вам сад ређе пишем. 

Ја знам да је вама мило кад чешће од мене писма 

добијате, а и мени чини радост да се с вама макар и кроз 

писмо разговарам, али сад то теже иде, једино зато, што 

су нам се послови јако нагомилали, те их пуне руке 

имамо. Ово је бар за то добро, што ми дани брзо пролазе 

и не осећам дугог времена. Поред многи канцеларијски 

послова права ми је наслада сада, кад ме послови на 

коњу или на кола у које село изнесу, те мало промена 

наступи јер ти знаш, да промена која ме у село изнесе, 

мени јако годи.“ 

Наилазио је Каћански, међутим, и на тешкоће, 

неразумевања, па и отпоре. Познато је да је једном 

приликом био принуђен да казни кмета општине 

печењевачке због одбијања његовог наређења о 

прикупљању заплењене турске хране. Тај поступак 

Каћанског изазвао је реаговање општинске власти па је 

и жалба стигла до министра Алемпија Васиљевића. 

Ствар је била деликатна, јер према „Правилима за 

руководство у ослобођеним пределима“, треба „имати 

на уму, да ми долазимо у те земље, које су некад силом 

отргнуте од своје мајке Србије, као браћа и 

ослободиоци, те да народ тих земаља у вашем 

понашању и сваком вашем поступку пре свега види и 

осћња благодети братске управе“, тако да су сукоби са 

становништвом били крајње непожељни. Министар 

Васиљевић је, зато, одмах затражио извештај од 

Манојла Марића. У свом одговору од 3. фебруара овај 

оправдава у свему поступак Каћанског, пребацујући 

кривицу за сукоб на начелника станице у Печењевцу, 

Радовановића, „јер је он наговорио кмета да не 

извршава законите налоге управе, а то је власт која је 

кмета поставила и на верност га Књазу и тачно вршење 

претпостављених власти свечано заклела. За таку 

непослушност г. Каћански и требао је и морао је да 

казни кмета и та казна имала је добре последице.“ 

Према Марићу, Каћански је поступио у складу са 

„Правилима“ и није уопште прекорачио своја 
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овлашћења (у тачки 2. „Правила“ стоји, уосталом, да 

треба „употребити све мере, које нађете за нужне у 

интересу реда и законитости, у интересу личне и имовне 

сигурности“). Марић (потписивао се увек као 

„изасланик владин“) високо оцењује рад управе 

лесковачке, дакле и рад Каћанског, уверавајући 

министра „да се све што се овде ради, ради на 

брижљивој оцени свију прилика; и да ће овамошња 

управа док сам ја овде, мање но икоја друга власт дати 

повода трвењу између српских власти, које би служило 

на саблазан овдашњем свету.“ Из овога се може 

закључити да сукоба међу члановима управе није било и 

потврђују се речи песникове из једног његовог писма да 

„у управи сви равноправно и колегијално послове 

отправљамо“. 

Каћански је извршавао ревносно своје чиновничке 

задатке, придржавао се упутстава претпостављених, али 

изгледа да му понекад његова бунтовна природа није 

давала мира. Хтео је, он, чије су „груди српством 

усијане“, и на своју руку да припомогне да се рат 

против Турака брже победом заврши. Из једног писма 

Андре Книћанина, саборца његовог и пријатеља, иначе 

сина чувеног српског војводе Стевана Книћанина, 

сазнајемо да му је Каћански тражио оружје, пушке, 

засигурно без сагласности Врховне команде. „За пушке 

што ме молите, верујте да је апсолутно немогуће до 

какви и за новац а некамо л’ онако доћи, јер их строго 

одузимају“ (из Београда 6. 2. 1878). Зашто су нашем 

песнику пушке биле потребне? За ослобађање још 

неослобођених српских крајева? Његово усијано 

родољубље пратила је, очито, као и неким ранијим 

приликама, нота наивности. Могуће је да је Каћански 

био умешан, опет без одобрења Врховне команде, и у 

регрутовање младића за српску војску, које је „у 

лесковачкој области наређено и извршено“. Из дописа, 

непотписаног, управи лесковачкој из Ниша 24. јануара, 

стоји да „овакве установе, које су у осетној 

противоборности са наслеђеним навикама земље, 

државна власт, кад их уводи, има претходно да проучи 

многе особине, да смотрено и поступно утире пут, којим 
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ће их спровести у народ, а да не изазове у њему 

незадовољство или још и огорченост“, па се захтева „да 

ми се што скорије поднесе изјашњавање: ко је наредио 

регрутацију о којој је реч, и којим је поводом, и у 

колико управа ушла у овај посао и потпомагала, и за 

што је сматрала за сувишно мене о томе известити и 

потражити дозволу или какво друго упутство“. Остало 

је непознато како се ова „афера“ око својевољног 

регрутовања војника завршила (ја бар у Архиви Србије 

нисам пронашао релевантан документ). 

Лесковачка кореспонденција Каћанског потврђује 

још једну, већ раније уочену, црту његовог карактера: 

оданост породици, оданост, рекли бисмо, са сенком. 

Песник „Ноћнице“ био је, у ствари, стално распињан 

између љубави према породици и фанатичног 

патриотизма. Узоран патер фамилиас у периодима 

мирног професорског живота, „благ и стрпељив“, како 

каже Војислав Рашић, напуштао је кућни дом кад код је 

„звонило на узбуну“, учествујући у бунама, устанцима, 

ратовима. Био је, тако, на војној дужности 1876. године 

кад му је умрла жена Милка (с њом се, као удовицом, 

венчао 1855. и она је из првог брака довела три ћерке). 

Али и док је ратовао или се због других обавеза одвајао 

од куће, у мислима је стално био са породицом, бринуо 

за њу. Тако и из Лесковца. У писмима сину и поћерки, 

Владиславу и Меланији, он је брижан отац који се 

интересује за здравље своје деце, даје им савете да се 

чувају прехладе. Када му Владислав јавља да је 

Меланија болесна, Каћански одмах отписује: „Данас сам 

твоје писмо од 3. јан. примио и оно би ме потпуно 

обрадовало било да ми није и вест о болести 

Меланијиној донело. Колико ме је сневеселило и у 

бригу бацило, толико ми је криво што сумњам, да је 

нећевање од зиме узрок и повод болести. То је ваша 

непрестана мана. Знам, да ми не треба те речи говорити 

о старању вашем и лекарској помоћи, јер сам уверен да 

све потребно чините. Јави ми одма телеграфом о стању 

и даљем току болести, да би се што пре успокојити 

могао... Пазите сви на здравље, што ми је највећа жеља 

и препорука вама.“ Меланије што се тиче, игром 
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судбине се десило да се она, четрдесет година после 

боравка њеног оца у Лесковцу, обрела у њему. Не зна се 

тачно када, како и зашто је овде дошла. Вероватно се за 

време Првог светског рата у бежанији из Београда 

спуштала на југ и у граду на Ветерници нашла 

уточиште. Сећала се можда писама Каћанског коме се 

Лесковац веома допао. Зна се поуздано само да је, 

„напаћена“, како пише В. Рашић, умрла и сахрањена 

овде, на лесковачком гробљу, 28. новембра 1917. 

године. А 1928, на стогодишњицу рођења Каћанског, 

њени посмртни остаци су пренети „у гробницу код оца 

на Новом гробљу у Београду“.  

Сва је прилика да Каћански у Лесковцу није написао 

ни једну песму. Претрпан пословима, није имао времена 

да се бави поезијом. То не значи, међутим, да се није 

интересовао за судбину свог песничког дела. 

Припремио је још 1877. збирку песама, али се њено 

објављивање отезало. Била би му то, зачудо, прва 

песничка књига. Остали су му дотад неостварени 

покушаји да збирку изда, најпре још 1858. под насловом 

Спеви, па 1862. као Србобранка и најзад 1867. 

насловљену као Галебови. Сада је чврсто решио да не 

одустане. На руку су му ишли и захтеви културне 

јавности да се збирка штампа. Тако, Стеван П. Поповић, 

у Змајевом Јавору од 19. фебруара 1878. пише да је „у 

књижевности нашој доиста осетна празнина, што песме 

Каћанскове нису досада угледале света у једном 

зборнику, те се уживање цепа, кад их тражимо расуте по 

нашим листовима“. Зато песник у писмима Владиславу 

и Меланији из Лесковца моли ове да траже од издавача 

(књижара браће Јовановића из Панчева) да посао оконча 

што пре. „Пиши у Панчево књижари, моли Каћански 

сина, нека пошље хонорар одмах по уговору, они су 

врагови, треба их опомињати, наравно уљудно“ (писмо 

од 11. јануара 1878). У писму Меланији, „драгој ћери“ 

својој, 28. фебруара, он поново пожурује штампање 

збирке: „Ако је оглас за моје дело у Панчеву изишао, 

јавите ми, а ако није, нека Владислав пише књижарима 

и нека их пита зашто оклевају са огласом.“ Оглас, позив 

на претплату, појавиће се, међутим, тек јула 1879. у 
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Београду, а збирка, под насловом Скупљене песме, 

изићиће, коначно, октобра исте године у Новом Саду. 

На почетку Скупљених песама, „Уместо посвете“, 

налазе се стихови Српском роду које је Скерлић оценио 

као „песнички програм“ Стевана Каћанског: Све што 

имам - то је твоје,/ Све што имам - теби дајем:/ Са 

слађаним уздисајем/ Срце - мисли - песме моје!  

Ко зна, можда је ове стихове, „огледало родољубља“, 

испевао песник у граду у који је дошао да помогне свом 

роду. Не би било тешко претпоставити да је надахнуће 

нашао загледан у питомину лесковачког краја док 

јашући на коњу с „насладом“ обилази околна села. 

О Лесковцу из Лесковца Каћански је у својој 

преписци оставио занимљива запажања. У већ неколико 

пута цитираном писму Владиславу, од 11. јануара, 

„Стари Бард“ бележи своје утиске: „Округ лесковачки 

спада међу најпогодније и најромантичније у Старој 

или, као што је ми сад зовемо, у Новој Србији. Околина 

самог Лесковца, то је једна слика од питомих крајева 

Швајцарске. Источна Морава тече кроз цео округ а и 

поред Лесковца и малом одстојању, а из околних долина 

сливају се у њу Стара река, Јабланица и Летерница 

(сиц!), која кроз Лесковац протиче. Околне планине 

имају сада потпуну слику швајцарских глечера, наравно 

у мањем сразмеру, међу тим је у долинама сада велика 

југовина и клима је и сад у јануару пријатна и 

постојана.“ Позивајући се на ове речи, Владислав ће 

десетак дана касније, у писму Стевану Поповићу, 

написати да му отац „описује околину и сравнива је са 

Швајцарском; окружен снежним бреговима у питомој 

долини коју заливају три реке лежи варош Лесковац са 

своји 194 српски и 94 арнаутски села.“  

Лесковачка преписка Каћанског није сва сачувана. 

Тек се њен мали део може сада читати. Сам песник каже 

да је до синовљевог писма почетком јануара послао 

„три, четири коресп. карте“, из писма Меланији се види 

да је, иако „ређе“, писао породици, а једно његово 

раније писмо помиње и Андра Книћанин. У тим и 

другим писмима Каћански је, ван сваке сумње, говорио 

о Лесковцу и њеној околини. Откуд иначе 
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Владислављева напомена да му се отац „тамо налази 

веома сретан и задовољан“? Штета је што је та преписка 

нетрагом нестала, јер би виђење песниково могло да 

допуни слику о крају у коме је службовао. Штета је и 

што Каћански није у неком од српских листова и 

часописа пренео своје лесковачке утиске. „Ја сам га, 

каже Владислав, у једном свом писму молио да напише 

што из тих крајева за Јавор надајући се да ће то у 

садашње време за читаоце Јавора бити занимљиво.“ 

Стеван Каћански није остао у Лесковцу до окончања 

рада привремене управе. Служба му је престала 2. марта 

1878. године. У телеграму из Београда управи 

лесковачкој стајало је: „Управа ће одмах разрешити и на 

његову школску дужност упутити г. професора Стевана 

Каћанског, члана те управе.“ Наш песник је већ 

сутрадан отишао за Београд: „Данас по наредби 

Министра одлази г. Каћански“ (телеграм Манојла 

Марића министру Васиљевићу од 3. марта). Не знају се 

разлози разрешења песника - његов захтев да се врати 

„на школску дужност“, несавестан рад, престанак 

потребе службовања? Прва могућност је наизглед 

сасвим логична. Каћански се тако рећи од почетка рата 

није враћао у свој дом у Београду; био је дуго одвојен 

од породице, а можда су му канцеларијски послови - 

њему песнику, публицисти, професору - били досадили. 

Мало је, ипак, вероватно да је он такав захтев упутио, 

јер два дана пре разрешења он, у писму Меланији, такву 

могућност уопште не помиње, а наредног дана, 1. марта, 

„моли... г. Министра за упутство, како ће поступити са 

турским виноградима и са земљом, да ли их и на који 

начин нашим људима издати да их ове године 

обделавају“. С друге стране, видели смо да је Каћански 

своје дужности обављао савесно и да је имао пуну 

подршку старешине управе Манојла Марића. Није, 

међутим, искључено да су неки поступци песникови 

дали повода министру Васиљевићу да га уклони из 

привремене управе (кажњавање кмета у Печењевцу, 

можда сазнање о неовлашћеном добављању оружја или 

могућа умешаност у регрутовање војника без дозволе 

виших власти). Чини се да је трећа могућност ипак 
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највероватнија. Рат је био завршен, склопљено је 

примирје, а послови на формирању цивилне, 

административне власти одмакли су увелико. Осим 

тога, привремене управе у свим осталим срезовима 

ослобођених предела састојале су се од три или чак 

само два члана; једино је лесковачка управа имала 

четири. Било како било, Каћански је отишао из 

Лесковца не дочекавши крај управе - 1. мај. Све у свему, 

у служби у лесковачком крају провео је нешто више од 

два месеца. Његов одлазак оставио је празнину, осетио 

се мањак чиновника и Марић је у неколико наврата 

тражио од Врховне команде помоћ, „јер, разрешењем г. 

Каћанског, дошла је управа у немогућност, да послове 

даље настави“ (акта од 3, 5, 6. марта, 10. априла). Молбе 

да се у Лесковац упуте нови чиновници индиректно 

говоре да је присуство Стевана Каћанског у 

привременој управи лесковачкој било делотворно. 

Занимљиво је, најзад, да је, педесет година после 

боравка Каћанског у Лесковцу, стогодишњица његовог 

рођења свечано прослављена у овом граду. Лесковачки 

гласник је, крајем 1928. и почетком 1929. године, 

објавио чак четири чланка о старом барду и прослави. 

Тако се у чланку од 15. децембра 1928. најављује 

„Бардов дан“: „Како је Каћански самопрегориво и 

предано радио за цело наше троимено племе, пророчки 

и одушевљено певао будећи и челичећи нараштаје за 

слободу и уједињење - то ће се овај дан свечано 

прославити дуж целе наше државе онако како доликује 

и њему и нашем народносном угледу.“ У осврту на 

прославу у Лесковцу каже се да је она „одлично 

изведена“. У свим школама држано је предавање о 

животу и раду Старог барда, а потом купљени 

добровољни прилози за подизање споменика“ 

(Лесковачки гласник од 7. јануара 1929). У друга два 

чланка реч је о књизи Војислава В. Рашића о песнику и 

о откривању споменика „Старом Барду“ у алеји  

великана („дивног споменика од белог мермера“). 

Чудно је, међутим, да се нити у једном од свих ових 

текстова о Каћанском не помиње његово службовање у 

Лесковцу.  
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ЛЕСКОВАЧКИ КНЕЗ МОМИР СТОЈАНОВИЋ 

У ИСТОРИОГРАФИЈИ И КЊИЖЕВНОСТИ 

 
• Душан Јањић, „Лесковачки кнез Момир 

Стојановић у историографији и књижевности“, 

Лесковачки зборник, 2013, стр.65-76; 

 

омир Стојановић је, уз 

Илију Петровића Стрељу,   

најистакнутији учесник Првог 

српског устанка из лесковачког 

краја. Прикључио се устаницима 

крајем 1805. или почетком 1806. 

године и све до слома устанка 

1813. био је Карађорђев саборац, 

пре свега као старешина 

Лесковчанима избеглим у 

ослобођене делове Србије.
135

 

Име кнеза Момира није остало 

непознато у српској историографији, најпре оној 

старијој. Тако, Лазар Арсенијевић Баталака, близак 

догађајима из Првог устанка (рођен је 1794), у својој 

Историји српског устанка на једном месту каже: „Било 

је још Срба који су се с преданошћу за општу ствар 

устанка, у сваком смотренију одликовали, на које је 

доцније Карађорђе вниманије своје обратио и наградио 

их.“ Додељивао им је звање војвода. „Овакових 

титуларних војвода“, пише Баталака, „с мањим и већим 

заслугама и призренијима било је више њих, као Момир 

Стојановић, војвода лесковачки...“
136

 

Миленко В. Вукићевић, аутор двотомне књиге 

Карађорђе, писао је о Момировом учешћу у боју на 

Сићеву 1807. године
137

, а име лесковачког кнеза 

                                      
• 135 Душан Јањић, „Лесковачки кнез Момир Стојановић у историографији и 

књижевности“, Лесковачки зборник, 2013, стр.65-76; Напомена: Прилого 

бјављујемо уз незнатна скраћивања. 

• 136 Лазар Арсенијевић Баталака, Историја српског устанка II, Београд 1899, 
стр. 216.   

• 137 Миленко В. Вукићевић, Карађорђе II, Београд, 1912, стр. 501  

М
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помињало се и у казивањима појединих учесника 

устанка (Петра Јокића, Саве Петровића).
138

 О њему  није 

писао Вук Стефановић Караџић, зачетник 

историографије о Првом и Другом српском устанку, али 

забележено је да је то намеравао да учини.
139

 Подаци о 

кнезу Момиру налазе се, иначе, и у Деловодном 

протоколу... Кара-Ђорђа Петровића, објављеном 1848. 

године у Београду. 

У новијој и савременој српској историографији 

Момиром Стојановићем се највише бавио академик 

Владимир Стојанчевић. Занимљиво је да су лесковачки 

проучаваоци Првог српског устанка, Драгољуб 

Трајковић и Сергије Димитријевић у првоме реду, у 

целини гледано, мало пажње поклањали кнезу Момиру. 

Није му био посвећен, колико је нама познато, нити 

један чланак. У једном од првих локалних 

историографских радова који су се тицали Првог 

српског устанка, у спису Драгољуба Трајковића Први 

весници слободе (из 1927. године), Момир се и не 

помиње. Нема о њему помена ни у Лесковачкој 

енциклопедији (из 1954) Сергија Димитријевића. Два 

студиозна, хвале вредна  рада са првоустаничком 

тематиком, један Димитријевића
140

, други Трајковића
141

, 

дотичу се кнеза Момира тек местимице. Тако се у 

студији о Илији Стрељи, Момир Стојановић помиње 

као учесник боја на Сићеву, а преноси се и садржај шест 

писама из Карађорђевог деловодног протокола, за 1812. 

и 1913. годину, која се односе на кнеза Момира. 

Димитријевићева сазнања допунио је и проширио 

Драгољуб Трајковић са још два-три нова податка, али, 

                                      
• 138 Причање Петра Јокића, „Дело“, XXXII, стр. 323; Грађа за историју првог 

српског устанка (редакција Р. Перовића), Београд, 1954, стр. 127.     

• 139 У писму Димитрија Момировића, сина Момировог, упућеном Вуку 
Караџићу 1838. године, стоји и: „Ви ми пишете да за покојнога мојега 

отца нисте заборавили: прва се прилика догоди, казали сте, и ви ћете 

испунити ваше обећање и дужност“, Вукова Преписка, књига VI, 
Београд, 1912, стр. 445.  

• 140 Сергије Димитријевић, Стреља. Лесковчани у Првом српском устанку 
(историја и предање), Лесковац, 1954. 

• 141 Драгољуб Трајковић, Први српски устанак и Јужно Поморавље, у: Из 
прошлости Лесковца и околине, Лесковац, 1977. стр. 51-84. 
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уопште узев, занимање лесковачких историографа за 

једног од јунака Првог устанка чини се узгредним, 

недовољним. У средишту њиховог интересовања 

налазио се Илија Петровић Стреља и то се може 

разумети, јер је о овом лесковачком војводи, родом из 

власотиначког краја, било у историјској литератури и 

највише докумената, захваљујући првенствено Милану 

Ђ. Милићевићу који је Стрељи у Поменику
142

 посветио 

опширан прилог. Ипак остаје утисак да је Момир 

Стојановић заслуживао више места у локалној 

историографији, поготову и зато што се о неким другим 

устаницима са нашег подручја више говорило него о 

њему. Мислимо овде на Цветка Врановачког, Николу 

Мандрду, Саву Дедобарца. 

За разлику од Трајковића и Димитријевића, 

Владимир Стојанчевић, наш уважени академик, дао је 

доста простора у свом научном раду кнезу Момиру 

Стојановићу. Написао је о њему два текста; један је 

објављен још 1961. године,
143

 други 2010.
144

 Помињао га 

је, осим тога, често у неким другим својим радовима.
145

 

Стојанчевић је једини од проучавалаца Првог 

српског устанка обратио пажњу на један документ који 

је бацио више светлости на личност кнеза Момира и на 

улогу Лесковчана у српској националној револуцији. 

Реч је о биографији кнеза Момира, саопштеној у једном 

писму Момировог сина Димитрија, писма упућеног из 

Русије  Вуку Караџићу 1838. године.  

                                      
• 142 Милан Ђ. Милићевић, Поменик знаменитих људи у српскога народа 

новијега доба, Београд, 1888. 

• 143 Владимир Стојанчевић, “Да ли је Лесковац имао кнезове бератлије и 

кнежинску самоуправу у периоду Првог устанка“, Лесковачки зборник, И, 

Лесковац, 1961, стр. 6-16. 

• 144 Владимир Стојанчевић, „Лесковачки кнез Момир Стојановић и 

Лесковчани у Првом српском устанку“, Лесковачки зборник, Лесковац. 
2010, стр. 153-158. 

• 145 Први део Стојанчевићеве књиге Лесковац и лесковачка нахија у XIX веку 
(1804-1878), Лесковац, 1987, обележен је у доброј мери Момировом 

личношћу, а радови у којима је кнез Момир најчешће помињан су: „Први 

српски устанак и лесковачки крај“ (1962), „Место и улога Лесковчана и 
лесковачког краја у национално-ослободилачкој борби српског народа од 

Турака“ (1967) и „Друштвена и политичка карактеристика народних 

покрета у лесковачком крају у XIX веку, до 1877 (1978)“. Сва ова три 
рада изишла су у Лесковачком зборнику.  
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Из писма
146

, у коме је оцртан животни пут Момира 

Стојановића од рођења у Лесковцу 1762. године до 

смрти 1824. у Кишињеву у руској Бесарабији у коју је 

избегао после пропасти устанка 1813. године, сазнајемо, 

на основу казивања Димитријеве мајке Стане (Станике), 

да је Момир наследио свог оца Стојана, кнеза 

лесковачког, бератлије, кога је пред Први српски 

устанак  погубио Шашит паша, са којим је пак кнез 

Момир једно време био у добрим односима. Сазнајемо и 

то да је, после бекства из Лесковца, учествовао у 

многим биткама, почев од оне код Прокупља и 

Куршумлије „свуд дизајући Србе на обрану Отечества“, 

да је живео у Јагодини где је „имао кућу и виноград“, да 

је „постао главни заповедник од Нахије Лесковачке, 

Прокупачке, Куршумлијске и Крушевачке“, да га је 

„Карађорђе почитовао, а тајни секретар његов, Јанићије, 

у љубави свагда држао“, да је „у 1813 години последњи 

пут бранио отечество од Турака“ и, „несрећан, после 

бегства Карађорђева, пребегао и он из Србије“. У писму, 

односно делу писма који се тиче кнеза Момира, 

приказује се, најзад, његов живот у избеглиштву, све до 

23. децембра 1824 када је, „на 62 године од рођења“, 

„сирома од велики турски рана умро“ и „на гробишту 

Кишењевском, званом Малина, сарањен“. 

(...) Драгољуб Трајковић је у својој, раније наведеној, 

студији Први српски устанак и Јужно Поморавље
147

 

оспорио Стојанчевићеву тврдњу да је Момир био кнез 

бератлија. По његовом мишљењу, Димитрије 

Момировић је, „свакако под утицајем средине у којој су 

живели он и његови родитељи после пропасти Србије 

(1813. г.), измислио готово све оно што је у писму изнео 

о свом деди Стојану и оцу Момиру.“ Трајковић, при 

том, сматра „да су и кнез Момир и остали кнезови и 

                                      
• 146 Вукова Преписка, књ. VI, Београд, 1912, стр. 445-447. Аутор писма, 

Димитрије Момировић, руски чиновник, познат је нашој историографији 
као писац Кратке историје и географије Србије која је штампана у 

Петрограду 18839. године на руском језику.  

• 147 Ова Трајковићева студија ушла је у зборник радова Историјски значај 
српске револуције 1804. године (Научни скупови Српске академије наука 

и уметности , књ. XVIII, Одељење историјских наука , књ. 5), Београд, 
1983. 
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кметови Лесковачке нахије своја звања добили 

највероватније тек у ослобођеној Србији, после 1804. г.“ 

Но, и писац овог опсежног рада чини малу ограду 

истичући да „за тврдње да је Момир био некакав кнез 

бератлија треба потражити сигурније доказе у 

цариградском или у ком другом архиву“. 

Када је писао студију о Илији Стрељи и 

Лесковчанима у Првом српском устанку, Сергије 

Димитријевић није очито знао за писмо Димитрија 

Момировића, са биографијом кнеза Момира, тако да се 

није ни могао изјашњавати о постојању установе 

кнезова бератлија у лесковачкој нахији. Насупрот пак 

Трајковићу, он сматра да су „народни главари“ (дакле, 

кнезови па и кметови), који су учествовали у устанку, 

„задржали и даље своје функције“
148

 што је став близак 

Стојанчевићевом који је категоричан у томе да је 

Момир дошао у слободну Србију са звањем кнеза. 

Поред овде већ више пута помињаног 

Момировићевог писма, највише података о Момиру 

Стојановићу налази се у белешкама Карађорђевог 

Деловодног протокола за 1812. и 1813. годину. У првој, 

од 18. јуна 1812, кнез Момир се обавештава о неким 

пореским олакшицама за лесковачке избеглице којима 

је он био цивилни старешина. Остале белешке (шест, од 

5. марта до 24. маја 1913) тичу се сукоба међу 

лесковачким главарима у последњој години устанка. На 

једној страни стајао је кнез Момир, на другој сви 

остали: војвода Стреља и други кнезови и кметови из 

лесковачког краја. Момир је оптуживан за 

непослушност према Стрељи, војном команданту 

лесковачке нахије, а од кнезова и кметова стизале су 

оштре оптужбе па је морао да се умеша и Карађорђе, а 

случај лесковачког кнеза доспео је и пред 

Правитељствујучки совјет. 

И Стојанчевић, и Трајковић, и Димитријевић пренели 

су дословце у својим радовима све белешке из 

Протокола које су се односиле на кнеза Момира. 

Димитријевић их није коментарисао, а Трајковић се 

                                      
• 148 Сергије Димитријевић, Стреља..., стр. 41  
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само запитао због чега је стварно оптуживан Момир 

Стојановић: „да ли је, сем претпостављеног ривалитета, 

било и каквих других озбиљнијих узрока њиховој 

завађености, и у којој мери је лесковачки војвода био 

инспиратор читаве кампање против Момира“.
149

      

Стојанчевић се, као што се и могло очекивати, 

најдуже задржао на тужбама против кнеза Момира. 

Овом питању посветио је готово две странице свог рада 

“Лесковачки кнез Момир Стојановић и Лесковчани у 

Првом српском устанку“.
150

  

Сматрао је да стварни узрок сукоба Момира и 

Стреље није довољно познат, али да се Карађорђе 

вероватно нашао на Стрељиној страни због већ напете 

војне ситуације пред инвазију турске војске, када су 

војне потребе имале приоритет над цивилним. У 

погледу тужби кнезова и кметова на Момирово 

понашање (у белешкама његове кривице нису 

наведене), Стојанчевић закључује да и овде узроци нису 

познати. Разлози за нерасположење становништва 

према Момиру могли су бити кнежева самовоља, 

осионост па и злоупотреба, али могућ разлог за тужбе 

била би и претерана ревност главног цивилног 

старешине у извршавању обавеза прикупљања помоћи 

за војску када се због великог разрезивања намета народ 

осетио материјално угроженим. 

„Неизвесно је остало како се све ово завршило“, 

констатује писац чланка о кнезу Момиру. Случај је, сва 

је прилика, заташкан пред претећим налетом турске 

силе, а има основа и за тврдњу изречену у напису „Да 

ли је Лесковац имао кнезове бератлије“ „да је Карађорђе 

био некако попустљив, односно није се показао наглим 

и плаховитим на тужбе против кнеза Момира у току ... 

1813. године“. Да Момир Стојановић није претрпео 

санкције за приписане му кривице и да се све мирно 

окончало, а омразе међу посвађанима нестале, потврђује 

на неки начин и казивање архимандрита Саве 

Петровића о томе како је он, као ђак, после слома 

                                      
• 149 Драгољуб Трајковић, Први српски устанак и Јужно Поморавље, стр. 74. 

• 150 Владимир Стојанчевић, Лесковачки кнез Момир..., стр. 155-156  
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Србије, водио по беспућу Антонија Пљакића и друге 

старешине међу којима су били Стреља и Момир. 

„Изљубише се“, вели Сава Петровић, „и сузама један 

другог залише по образу. Сваки на своју страну одоше“. 

Ово дирљиво сведочанство забележио је у својој 

студији Драгољуб Трајковић.
151

 

Ваља истаћи да је Владимир Стојанчевић је, чини се, 

равноправно третирао Момира и Стрељу, сматрајући да 

су они два првоначелника лесковачке емиграције у 

време Првог српског устанка: први одговоран за 

цивилне послове, други за војне. Указујући на велики 

допринос Илије Стреље у борби за ослобођење Србије, 

Стојанчевић је истицао и заслуге кнеза Момира не само 

у организацији цивилне управе већ и на бојном пољу, 

због којих је, крајем устанка, понео атрибут и 

титуларног лесковачког војводе. У сваком случају, 

академику Стојанчевићу треба одати признање што се 

свестрано бавио личношћу лесковачког кнеза указујући 

на његову не малу улогу у српској националној 

револуцији. 

Присутност Момира Стојановића у српској 

историографији не би било потпуније осветљена без 

навођења имена других аутора који су у својим 

радовима о Првом српском устанку помињали 

лесковачког баш-кнеза. Чинили су то, колико је нама 

познато, Светислав Петровић (Понишавље и суседни 

крајеви за време првог српског устанка, 1955), Станиша 

Војиновић (Димитрије Момировић Стојановић, 1985), 

Драгољуб Мирчетић (Југоисточни фронт у Првом 

српском устанку, 1991), Момчило Златановић (Први 

српски устанак на југу Србији у историји и традицији, 

2004). Примерно место кнез Момир је добио у Историји 

Лесковца (1992) Живана Стојковића, Слободанке 

Стојичић и Хранислава Ракића, а у првој деценији XXI 

века посебну пажњу заслужују књига Живана 

Стојковића и Хранислава Ракића Лесковачки крај у 

време Првог српског устанка (2004) и рад Драгише 

                                      
• 151 Трајковић га је преузео, у ствари, из књиге Грађа за историју првог 

српског устанка  (у редакцији Р. Перовића), Београд, 1954, стр. 127. 
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Костића (Поменик) у књизи овог аутора и Мире 

Ниношевић 130 година ослобођења Лесковца и 200 

година борбе код Дедобарског хана (2007).     

Интересантно је да се и наша књижевност бавила 

кнезом Момиром, тако да се он јавља и као књижевни 

лик. Треба, најпре, поменути да је Тома Милиновић 

Морињанин, из Боке Которске, српски добровољац, 

испевао о Момиру Стојановићу једну песму. 

Милиновић је био, иначе, истакнута личност српског 

устанка: заповедник артиљерије српске војске, 

тополивац, војвода. Њему је Симо Милутиновић 

Сарајлија у Сербијанки посветио песму “Сербски 

арсенал“ (чији почетни стихови гласе: Тома из Мориња 

малог, / од Котора веледичне стране), а  уврштен је и у 

Поменик знаменитих људи. После пропасти Србије 

пребегао је у Русију, настанивши се у Акерману. Ту је, 

по Милићевићу, писао „што шта о Србији у стиховима и 

прози“. Песме, посвећене познатим устаничким 

старешинама, сакупио је и штампао Симо Милутиновић 

у Београду 1847. године под насловом    Умотворине 

Томе Милиновића Морињанина. За кнеза Момира, 

Милиновић вели да је био велики јунак, али и миран, 

дружељубив и одан пријатељ. Ево тих стихова 

римованих у десетерцу:  

  
Еј Момире од Лесковца кнеже,             

Права љубав мене к теби веже, 

Јер си био миран у дружини, 

А големи јунак на Крајини. 

  

Реч је, дакле, о краткој пригодној песми чија је 

вредност за нас у томе што се њен јунак, Момир 

Стојановић, нашао у изабраном друштву виђених 

српских устаничких вођа. 

Много је, међутим, занимљивије то што је кнез 

Момир ушао у један савре-мени српски роман, у дело 

Ивана Ивановића Војвода од Лесковца, објављеном 

1994. године, у издању Матице српске. Овај роман је 

наишао на леп пријем код читалачке публике али и 

критике и несумњиво је да поседује знатне уметничке 
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вредности па није чудно што је ушао у ужи избор за 

Нинову награду, за најбољи роман године. 

Особеност Војводе од Лесковца је у томе што није 

написан у првом или трећем лицу. Ивановић, наиме, у 

роману проговара кроз два главна лика: један је 

наратор, стодесетогодишњи старац Цека 

Власотинчанин, који као учесник Првог и Другог 

српског устанка прича догађаје из тог времена, и то, 

ради веће аутентичности, на староштокавском 

дијалекту, а други је коментатор, историчар Милан Ђ. 

Милићевић, чија је улога да, као стручњак, изриче своје 

мишљење о ономе о чему деда Цека приповеда. У вези 

са казивањем наратора, интересантан је отклон 

Ивановићевог коментатора који настоји да буде 

објективан, непристрасан: „ дошао сам до закључка да 

се нешто од онога што ми је повесник казивао може 

историографски потврдити, да за нешто нема никаквих 

фактографских доказа, а да у понечем повесник свакако 

греши“.
152

 

Ивановићево дело је, иначе, роман о лесковачком 

војводи Илији Стрељи, о чијем војевању, хајдуковању, 

и, у основи, трагичној судбини говори Цека 

Власотинчанин, Стрељин наводни саборац од првих 

устаничких дана. Кнез Момир Стојановић се појављује 

у роману као епизодна личност, али чија улога није 

нимало занемарљива. Присутан је у књизи на 

двадесетак страница као активни судеоник у радњи. Реч 

је, дакле, о историјском роману и ту се одмах поставља 

питање веродостојности, односно да ли се аутор држао 

историјских чињеница или је одступао, у већој или 

мањој мери, од њих, у корист фикције. 

Што се тиче главног јунака романа, Стреље, и 

догађаја везаних за њега основна веродостојност у 

погледу поштовања историјски утврђених факата не 

може се оспорити, наравно уз подразумевајућу 

фикционалност. При томе, Стреља је у Цекиној повести 

приказан као неустрашиви командант на Јужном фронту 

устанка и организатор герилских акција у лесковачком 

                                      
• 152 Иван Ивановић, Војвода од Лесковца, стр. 97  
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крају, представљен је као личност правдољубива, 

непоткупљива, пркосна, на махове својеглава. Комента-

торова појашњења и допуне не мењају много општи 

утисак. Може се рећи да је писац са Стрељом у роману 

успео да изгради један жив и књижевно убедљив лик.  

Креирајући, пак, лик Момира, Ивановић је, чини се, 

добрано одступио од историјских чињеница, 

приказујући лесковачког кнеза у изразито негативном 

светлу, као сушту супротност Илији Стрељи. Кнез 

Момир је у роману, дакле, кукавица, издајник, подлац, 

вероломан, завидљив, похлепан. Ево неколико извадака 

из казивања наратора о догађајима у којима је Момир 

Стојановић био учесник. 

Његов долазак у Делиград, после бекства из 

Лесковца, Цека Власотинчанин овако доживљава: „Чим 

је дошал у Делиград, војвода Петар Добрњац га је 

отправил у Топољак да се јави на Илију Стрељу и да се 

тури под његову команду. Кад је Момир стигал у 

Топољак, с још двојицу Лесковчана с који се некако 

пробил кроз турцку војску, Стреља га је примил ко 

лесковачког кнеза. Боље да га је дочекал с пиштољ, 

јербо кад смо се договарали у Белкићеву ваљавицу у 

Црну Траву да дигнемо устанак, он и његов татко 

Стојан су били у развалицу и спречили ни да се 

договоримо за буну.“ Но, Стреља је великодушно 

поставио Момира за буљукбашу. Наратор на то додаје: 

„Чим је Момир постал буљукбаша, одмах је почел да се 

големи и да се издваја изнад сељаци с његови 

Лесковчани. Мора да је још таг пуцал на Стрељино 

место да се начини на бимбашу.“ У Топољаку „Момир 

се је само кицошил и истицал у госпоцство. А кад су 

почеле борбе нигде га неје било“. Кад је кнез Момир, 

због свог коња настрадалог у боју, тужио Стрељу за 

штету код Петра Добрњца, овај га „испсује на сва уста и 

орезили да се Момир ућути. Зар ти имаш образ да 

тражиш да ти се штета плати, курво лесковачка!“
153

 

У вези са бојем на Сићеву 1807. године, Цека 

Власотинчанин приписује Момиру највећу кривицу за 

                                      
• 153 Нав. д. стр. 66-70 
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пораз српске војске: „Кад је Момир стигал с његову 

чету у Сићево, де је имал да седи и да гледа да не наиђу 

Турци низ Нишаву, цел његов задатак је бил извршен. 

Ал лесковачки чорбаџија не гледа зашто је туј дошал, 

него се преобуче у турцко одело и отиде при некакву 

булу у Ниш. За тој време његова се војска распушти и 

удари по околна села у Црвену реку да се части и 

проводи ... Турци разбију и уништу српску војску, што 

не потепају у бој посечу после бој, само Момир с 

неколико његови момака успе некако да побегне и спаси 

главу... Онија који је бил највећи кривац за српску 

пропас, неје смејал ни да дојде у Делиград, де би му 

војска пресудила. Лесковачки кнез Момир Стојановић, 

због чији курвалук је пробивен јужни вронт, побегал је 

у Београд где га је заштитил војвода Младен 

Миловановић.“
154

 

Касније размирице и разилажења Стреље и Момира 

биле су такође предмет искричавих опаски Цеке 

Власотинчанина, Ивановићевог наратора. Око битке на 

Варваринском пољу 1810. године, на пример, када је 

избила свађа међу војводама „Стреља стане уз Миленка 

и Добрњца а Момир уз Младена ... Кад Младен преузме 

јужни вронт, Стрељу почне да ћушка надоле а Момира 

да диза нагоре. И кој знаје што би још тад било, није би 

се сами искрвили и не би ни требали Турци, да руска 

војска неје прешла Дунав.“
155

 

Кулминација сукоба између Илије Стреље и Момира 

Стојановића избиће у последњој години устанка. Прича 

почиње доласком Момира у Топољак. Донео је две 

уредбе Совјета: „једну, да је на војводску скупштину он 

постављен за Лесковачког војводу а Стреља може да 

буде старешина само на Власинци, и, другу, да је од саг 

он комендант на Топољак ... Кад се је Момир појавил с 

теј артије пред Стрељу, овија му рекне да је Верховни 

вожд Карађорђа поставил за Лесковачког војводу њега, 

Илију Петровића Стрељу, и да га само он може смени, а 

никако не Младен који га за војводу неје ни прогласил; 
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и да Топољак може да брани само онија који га је 

подигал, а не курва која се је преобличила у турцке 

аљине да побегне из Сићево. На то Момир рекне да је 

њега поставил Совјет, што је исто ко и Верховни вожд, 

а да се по јунаштво неје прославил ни Стреља у 

Просеченицу. И туј се заваду на мртво име, испцују се 

на пасја уста, Момир се увати за пиштољ, а Илија га 

онакав голем и јак каквог га је дал Бог довати и изврљи 

из шанац преко палисад на утрину.“ Уз Момира стао је, 

каже Цека, командант Јужног фронта Антоније Пљакић 

који је послао Милету Радојковића са пандурима да 

доведе Стрељу у Делиград да му се суди. „Кад Милета 

стигне у Топољак, дигнемо се сви није Јужноморавци, 

цела војска, и рекнемо да ми Стрељу не дамо, да је он 

бил и остал наш старешина, а да Момира не признајемо 

и нећемо да ни он командује.“ Тако је побуна успела, а 

Младен Миловановић се није усудио да пошаље војску 

на Стрељу „што је знал да се с Јужноморавци не може 

тек такој.“
156

 

Последњи пут кнез Момир се појављује у роману 

негде око 1823. године, после Абдулине буне и убиства 

Марка Абдуле, у време нишке буне (?!): „Кад Милош 

види да од ту буну нема ништа, прати у Ниш депутати, 

једнога Турчина и кнеза Момира Стојановића из 

Лесковац, који је сад седел у Јагодину и с терговину се 

толко обогатил да је бил први до Милету Радојковића, 

да однесу на новога пашу дарови и да му докажу да 

Милош нема ништа против Турци.“
157

 

И тако: од доласка у Делиград, преко битака на 

Сићеву, на Варваринском пољу, и године 1813, до 

Милошевог депутата и богатог трговца у Јагодини, 

заокружује се слика лесковачког кнеза Момира 

Стојановића у роману Војвода од Лесковца. Слика која 

је у највећој мери плод пишчеве уобразиље и која се не 

темељи на историјским фактима. И док први 

Ивановићев alter ego, Цека Власотин-чанин, искаљује 

свој заслепљујући бес на кнеза Момира, окривљујући га 

                                      
• 156 Нав. д. стр. 158-161 

• 157 Нав. д. стр. 217 



 167

за све и свашта, други главни лик у роману, историчар 

Милан Ђ. Милићевић, релативизује генерално казивања 

наратора оценом, изреченом на једном месту, „да за 

нешто нема никаквих фактографских доказа, а да у 

понечем повесник свакако греши“ (стр. 97). Коментатор 

је, додуше, изричит у ставу да „не морамо да узмемо 

здраво за готово повесникову причу о издају 

лесковачког кнеза Момира Стојановића у Сићеву“, али 

одмах, у истој реченици, додаје да је старац Цека „имао 

много разлога да поменутог кнеза мрзи и окриви га за 

Стрељину судбину“
158

 чиме се доводи у питање 

објективност стручњака историчара. И како то да овај 

изреком не исправља грешку наратора који види 

Момира у улози депутата кнеза Милоша, у време кад се 

лесковачки кнез налази такорећи на самртној постељи у 

далекој Бесарабији у којој је живео већ десет година?!  

Однос између Стреље и Момира изграђен је у 

роману на идеји о њиховом оштром међусобном сукобу 

за који кривицу сноси само лесковачки кнез и његови 

моћни заштитници. Уистину, постоје назнаке да се 

Стреља и Момир нису слагали, да је било суревњивости 

и ривалства међу њима. На то указују белешке из 

Карађорђевог Деловодног протокола за 1813. годину у 

којима се наводе и оптужбе против Момира за некаве 

неподобштине, други његови могући „кабајети“, 

привођење пред суд. Сва је прилика да је Иван 

Ивановић користио ове белешке у изграђивању 

књижевног лика кнеза Момира. И стиче се утисак да је у 

њима  наружени Момир Стојановић послужио писцу да, 

као негатив, јаче и убедљивије истакне позитивне 

стране личности Илије Стреље. Ивановићу очигледно 

није било потребно да другачије осветли личност 

лесковачког кнеза, да узме у обзир историј-ску 

литературу Владимира Стојанчевића, на пример. 

Може се, наравно, поставити питање да ли треба због 

приступа према Момиру Стојановићу критиковати 

аутора романа? Свакако не, јер књижевни ликови су, зна 

се, увек независни од постојећег света и жанр 

                                      
• 158 Нав. д. стр. 79-80 
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историјског романа оставља могућност за 

импровизације, за удаљавање од историјске стварности. 

Ипак, добром познаваоцу времена у коме се одвија 

радња романа засметаће нетачни подаци и искази који 

немају проверљиво покриће, ма како они били 

уметнички оправдани. Дакако, за утеху,  постоји увек 

могућност да се у будућности појави роман, приповетка, 

новела, макар есеј, где ће лесковачки кнез, можда као 

главни јунак, бити приказан у сасвим друкчијем светлу.        

За жаљење је, најзад, што прави Милан Ђ. 

Милићевић, истакнута личност друге половине XIX 

века, историчар, књижевник, етнограф, није уврстио 

Момира Стојановића у свој чувени Поменик 

знаменитих људи у српскога народа новијега доба, који 

је не само историографско већ и значајно књижевно 

дело (као такво ушло је у едицију Сто књига српске 

књижевности). А лесковачки кнез је заслуживао да се 

нађе у Поменику. Милићевић се може правдати да није 

знао за Баталакину афирмативну оцену Момирове улоге 

у српској националној револуцији, да није имао сазнања 

о Момировој биографији изнетој у писму Димитрија 

Момировића Вуку Караџићу. Али, ако изузмемо 

белешке из Карађорђевог Деловодног протокола, аутор 

Поменика морао је знати за песму Томе Милиновића 

Морињанина посвећену „кнезу од Лесковца.“ Као 

историчар, морао је знати и за Кратку историју и 

географију Србије у којој се кнез Момир помиње на 

више места. Могао је имати увида и у казивања 

савременика Првог српског устанка (поред причања 

Петра Јокића, сведочење архимандрита Саве, на 

пример). Имао је, дакле, материјала за прилог у 

Поменику. Али, ако прелистамо ово дело, изостанак 

Момиров у њему и није неко изненађење.  

(...) Ако парафразирамо коментатора из Војводе од 

Лесковца, Момир Стојановић се, као и поменуте 

војводе, загубио у мрачној шуми историје и постао 

жртвом, за Јужноморавце једног незахвалног времена. 
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РУСКЕ И ФРАНЦУСКЕ ТЕМЕ У ДЕЛУ  

СРЕТЕНА ДИНИЋА 

 
• Душан Јањић, „Руске и француске теме у делу 

Сретена Динића“, Лесковачки зборник, 2011, стр. 

235-254. 

 

 Сретену Динићу, великом 

културном прегаоцу који је 

оставио неизбрисив траг у 

историји Лесковца између два 

светска рата, писало се релативно 

доста; о томе сведоче две 

монографије, споменица са 

прославе четрдесетогодишњице 

његовог рада и више написа у 

периодици и појединим 

књигама.
159

 Чини се, ипак, да 

извесне стране Динићевог живота и рада нису још 

довољно осветљене и истражене. То је случај и са 

Динићевим односом према страним земљама и према 

уделу њихових култура у његовом стваралаштву. Овде 

ћемо размотрити присуство руских и француских тема у 

Динићевом публицистичком и књижевном делу.  

Руска компонента у делу Сретена Динића је значајна 

и то се огледа у бројним Динићевим текстовима, 

објављиваним пре свега у Лесковачком гласнику, у 

којима он изражава свој однос према Русији, руском 

народу, руској култури. 

Сретен Динић је неоспорно био русофил, али 

особеног соја. Извор његове привржености Русији 

                                      
• 159 Аутори монографија су Драгољуб Трајковић (Народни просветитељ и 

писац Сретен Динић и његово доба, Лесковац, 1973) и Миливоје Р. 

Јовановић (Народ у човеку - просветитељски и књижевни рад Сретена 

Динића, Крушевац, 1997). Споменица Народни просветитељ - на својој 
бразди - састављена је 1935. а објављена 1940. године у Лесковцу. Од 

написа у књигама издвајамо текстове Сергија Димитријевића (Историја 

Лесковца и околине, 1918 - 1928, Лесковац, 1983) и Николаја Тимченка 
(Књижевна баштина Лесковца, Лесковац, 2007).  

О
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налази се најпре у осећењу припадности словенском 

свету, заједници блиских, етнички сродних народа. Већ 

у првом Динићевом литерарном делу, збирци песама 

Јеци и одјеци, штампаној 1905. у Нишу, читамо стихове: 

 

 Благо свима Словенима 

 Што словенски зборе, пишу, 

 И словенским духом дишу. 

  

Динићева оданост Русији има своје корене и у 

дубоко усађеном уверењу да је ова велика земља била 

вековна заштитница Србије, њен први и највећи 

пријатељ и савезник. Тезу о Русији као вечитој 

заштитници Србије Динић је додуше релативизовао, 

могло би се рећи чак оспорио, у свом првом тексту који 

се бавио руско-српским односима. У чланку „Руси и 

ми“
160

 наводе се бројна руска огрешења о Србију, почев 

од недоличних поступака руских дипломата, преко 

стварања Сан-Стефанске Бугарске и уступања Босне 

Аустрији, до измишљања црногорске нације и нечасних 

бољшевичких намера. Динић јетко примећује: 

 

„Русија нас никад није познавала! И увек је имала 

разлоге да нас не познаје! И увек је имала неке 

"потребе" да фрче на нас и да јој ми увек за то нешто 

будемо криви! ... Увек смо криви нашој мајци Русији! Ах, 

мајко Русијо!... Да џандрљиве мајке, милостиви 

Боже!...“ 

 

Међутим, на половини овог текста, Динић, као да је 

постао свестан својих преоштрих прекора, „окреће 

лист“ тврдећи: „Русија је ипак више помогла да 

останемо живи“, дајући примере руских доброчинстава 

према нама - помоћ Карађорђу, настојањa да се 

успостави пуна аутономија Србије према Букурешком 

миру 1812, рат са Турском 1877. и, највише од свих, 

„спас Србији 1914. године“: 

 

                                      
• 160 Лесковачки гласник, 22.9.1923, стр. 1 
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„И то је био најјачи моменат њеног доброчинства 

према нама. И ми то не можемо и не смемо никад 

заборавити. За 5 дана нас би Аустрија смрвила да није 

Русија привезала њене армије за Карпате и Мазурска 

језера. Пуне две године она је крвавила очајнички и 

држала Аустрију и Немачку за гушу  док су се западне 

силе спремиле као што треба за рат.“ 

 

У наредним чланцима који су имали за предмет 

Русију, Сретен Динић није више никад поименце 

помињао „руске грехе“ према Србији. Штавише, увек је 

изражавао велику захвалност Русији за све добро што је 

она током историје за нас учинила. Карактеристичан је 

у том смислу његов опширан приказ русофилски 

изразито обојеног предавања Владимира Ћоровића, 

одржаног 27. децембра 1931. године у Руско-Српском 

клубу у Београду , под насловом Србија и Русија.
161

 

У својим иступима који су се тицали Русије, Динић је 

правио оштру разлику између оне старе, царске Русије, 

која му је прирасла за срце, и бољшевичке којој је 

упућивао реске критике. Тако, текст посвећен Пушкину, 

поводом стогодишњице његове смрти,
162

 почиње 

хвалоспевом царској Русији: 

 

Како смо се некад одушевљавали Русијом, руским 

језиком и руском литературом. Као неком светињом, 

као неким, божанством. За наш народ Русија је била 

идол, симбол. Нема те сељачке куће, кафане и сваке 

угледне варошке куће у којој нису биле слике руских 

царева, царица и царевића, почевши од Александра I до 

Николе II. После иконе и кућног патрона, славског 

свеца,  биле су на прво место стављане царске руске 

слике. После Јерусалима Русија је била друга светиња 

за српски народ. Света мајка Русија, Света Москва, 

Свето Кијево... А што нас је руски језик одушевљавао, 

то је било као купање у Јордану...“ 

                                      
• 161 Исто, 9.4.1932, стр. 2 

• 162 Исто, 20.02.1937, стр. 1 



 172

 

Преокрет у љубави према Русији и руском језику 

настаје, по Динићу, избијањем Октобарске револуције, 

јер „кад нагрнуше бољшевици 1917 и кад побише два 

милиона руског народа, ми наједанпут заборависмо 

руски језик. Више он за нас није привлачан. И оно што 

њиме избеглице, наши пријатељи изговарају, не може 

никако да нас  загреје кад помислимо да тим језиком 

говоре они људи који руски народ у крв утопише... И 

радио кад говори из Москве ми га одмах затварамо, јер 

знамо да тај глас долази из уста оних који бљују смрт и 

отров на цео свет.“ 

 

Сретен Динић је и у више других чланака
163

 отворено 

изражавао своје антибољшевичке ставове, не бирајући 

каткад речи да оцрни режим у Совјетској Русији у којој 

се, по Динићу, негирају индивидуалне вредности, 

пропагира колективизам и атеизам, гура сопствени 

народ у крајњу беду. Као главни уредник Лесковачког 

гласника преносио је чланке из београдске и стране 

штампе уперене против бољшевизма а у листу је давао 

доста простора прилозима сарадника, међу њима и 

руских емиграната, у којима се „демаскира“ совјетска 

власт.
164

 

Руска емиграција у Србији била је, такође, предмет 

Динићевих интересовања. Том питању посветио је два 

опширна уводника у Лесковачком гласнику: „Руско 

питање код нас“ (19.7.1925) и „Руска емиграција код нас 

и њена политичка оријентација“ (19.9.1936), али се ове 

теме дотицао и у другим својим написима. Био је, 

наравно, на страни руских емиграната; називао их је 

браћом, дубоко саосећао са њима, позивао на 

                                      
• 163 Неке чланке није потписивао, али на примерцима комплета Лесковачког 

гласника (налазе се у Народној библиотеци Србије и Унивезитетској 

библиотеци "Светозар Марковић") стављао је својеручни потпис на крају 
тих текстова. Динић је, такође, на листу залепљеном на унутрашњој 

страни комплета Лесковачког гласника саопштавао који су непотписани 

текстови његови.  

• 164 Наслов чланка једног сарадника (Љубивоја Поповића) индикативан је: 

„Очајан је и страшан живот у Русији као у некој кланици и лудници 
света“, Лесковачки гласник, 28.8.1937, стр. 2.  
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солидарност. О томе Величко Живановић, професор 

лесковачке Гимназије, пише: „Кад су године 1919 

стигле прве руске избеглице у нашу земљу, г. Динић 

упућује преко плахата Лесковчанима један топал апел, 

објашњавајући у њему наш дуг према мајци Русији и 

нашу дужност према њеној деци која долазе као 

бескућници у нашу земљу.“
165

 

Бригу за избегле Русе Динић је најбоље исказао 

управо у чланку Руско питање код нас, тражећи веће 

ангажовање наше државе у пружању помоћи руским 

страдалницима:
166

  

 

„Кад томе додамо и то да међу тим избеглицама 

има огромних снага интелектуалних и разноврсних 

стручњака првокласних, онда се ми чудимо како наша 

држава није до сад већ искористила те снаге на некој 

бољој основи и систему, а не као до сад да се оне 

случајно запошљавају у већини случајева и нажалост на 

најгрубљим пословима.“ 

 

Никола П. Илић у својој, хвале вредној књизи Руски 

емигранти у лесковачком крају после 1917. године 

(Лесковац, Fileks, 2003) шире је коментарисао овај 

напис, али је наводио и друге Динићеве текстове а 

посебно је истакао да је Лесковачки гласник „често 

доносио написе о емигрантима: вести о њиховим 

прославама, историјским догађајима и подухватима, а 

објављивао је и њихове писане прилоге“. 

Највиши степен русофилства Сретен Динић је 

показао пишући о Николају II Романову.
167

 Дубоко 

поштовање према руском народу Динић је великим 

делом везивао управо за личност последњег руског цара 

свирепо умореног од бољшевика јула 1918. године. За 

                                      
• 165 Споменица Народни просветитељ на својој бразди, стр. 27-28 

• 166 И овај чланак је непотписан, али са накнадним својеручним потписом С. 
Динића (видети комплет Лесковачког гласника који се чува у Народној 

библиотеци Србије). 

• 167 Текстове о овом руском владару Динић је објављивао не само у 

Лесковачком гласнику већ и у Народном просветитељу, Прегледу 
епархије нишке, у београдском листу Време.  
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уредника Лесковачког гласника Николај II је био 

оличење племенитости, честитости, хришћанске 

узвишености. Био је цар - мученик, миротворац; био је 

добротвор, заштитник, спасилац Србије, који је због 

свог пострадања „понео венац мучеништва и заслужио 

ореол светитеља“. Зато Сретен Динић, на свечаности 

дана православља, одржане 9. марта 1930, чини 

необичан гест: моли Свети Синод Српске православне 

цркве „да Николаја Романова бившег сверуског цара - 

мученика, најпобожнијег, најчеститијег и 

најплеменитијег владара у Европи, заштитника 

православља и словенства, а специјално чувара српског 

народа, до последњег часа живота свога, који је пао 

колико као цар, толико и као ревносан Хришћанин, 

прогласи за Југословенског свеца и стави га у ред 

српских светитеља... То захтевају заслуге његове за наш 

народ и државу. То захтева његово мучеништво и 

трагичан крај живота. То захтева величина и моћ наше 

државе заслугом његовом створене. То захтева правда 

божја и дужност наша према њему. То најзад захтевају и 

наше будуће и још чвршће везе са братским руским 

народом.“
168

 

У уводнику Лесковачког гласника, број 28, 

посвећеном Николају II Романову, Динић шире 

осветљава личност бившег руског цара и, између 

осталог, незаобилазно, помиње његова дела којима је 

задужио српски народ:  

 

„Само једна његова реч 1914. године била је за нас 

бити или не бити. Те  године у његовој је руци била 

цела судбина наша: или ово што смо данас, или Србија 

раздељена између Аустрије и Бугарске. И он се 

определио за оно прво и као такав истрајао до 

последњег часа. Само једна његова депеша 1915. године 

савезницима, спасла је српску војску кроз Албанију. Ако 

су његови претходници имали ма какав грех према 

Србији, овај их је покајао и опрао.“
169

 

                                      
• 168 Лесковачки гласник, 15.3.1930, стр. 2. 

• 169 Исто, 12.7.1930, стр.1. 
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Сретену Динићу као да недостају речи при истицању 

заслуга и величању последњег руског монарха. Тако, 

његов текст „Пријатељства по цену живота“
170

 почиње 

апотеозом Николају II:  

 

„Шта је Русија учинила за нас кроз свога 

најсветлијег, најправеднијег и најчистијег цара -

Мученика Николу, то је достојно само молитвеног 

изражаја у цркви и песничког описа, за који се још није 

родио песник који ће оипевати тога цара праведника и 

заштитника Српскога народа до последње моћи своје. 

То се зове пријатељство до краја! Пријатељство по 

цену живота.“ 

 

Од 1930. до септембра 1938. године низали су се, 

махом у Лесковачком гласнику, чланци, што Динићеви 

што његових сарадника, на тему Николај Други 

Романов. Обележаване су годишњице његове погибије, 

ламентирало се над његовом трагичном судбином, 

подсећало на његову улогу у Првом светском рату и  

подршку Србији и, у вези са тим, тражено је да се 

прихвати предлог о канонизацији руског цара.
171

 Сретен 

Динић је био просто опседнут личношћу Николаја 

Другог и у праву је Таса Урошевић, прота лесковачки, 

кад тврди: „Нико више није ожалио трагичну смрт Цара 

Миротворца него што је то Динић учинио у његовим 

листовима Лесковачком гласнику и Народном 

просветитељу.“
172

 

У написима Сретена Динића своје место нашла је и 

руска књижевност која  је Динићу била, како истиче, 

„најомиљенија“. Посебно је ценио Пушкина, Тургењева, 

Достојевског и Толстоја. На стваралаштво Александра 

                                      
• 170 Исто, 15.7.1933, стр. 1. 

• 171 Иако је Динићев предлог био благонаклоно примљен у јавности, не само у 
нашој него и у страној, Српска православна црква није Николаја 

Романова прогласила за српског свеца. Руска православна црква у 
избеглиштву канонизовала га је 1981, а у самој Русији проглашен је за 

свеца 2000. године.   

• 172 Споменица, н. д., стр. 46. 
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Пушкина и Лава Толстоја осврнуо се у засебним 

чланцима. 

Текст о Пушкину („Пушкин као прва ласта руске 

културе и модерне литературе“)
173

 написан је поводом 

стогодишњице смрти великог песника чија прослава 

„припада славној епопеји руској... и целом словенству“. 

Динић, потом, додаје: 

 

„Пушкин је ударио темељ уметничкој литератури. 

Пушкин је руском језику дао његов прави књижевни 

облик. Пушкин је био не само свестан Рус него и 

свестан Словен. Пушкин је у своме песништву имао 

мотива не само руских и словенских него и опште 

човечанских. Пушкин је као честит и идеалан човек пао 

из руке једнога грубога човека 1837 г. у 37 години 

живота... Али је слава Пушкина остала неумрла.“ 

 

Повод написа о Толстоју била је стогодишњица 

рођења славног руског писца.
174

 Динић најпре 

наглашава да је прослава „свечано изведена ... по свима 

великим европским центрима па и у нашој земљи“. Ево 

неколико редака из прилога насловљеног једноставно 

„Прослава стогодишњице Лава Толстоја“: 

 

„Креатор много читаних романа и краћих састава 

моралне садржине потпуно је заслужио један спомен 

тако великих размера. Његови критичари, било да су му 

наклоњени или не, не могу се отргнути од признања да 

је Толстој био геније своје врсте. Писао је чак и под 

седним власима са младићским жаром и заталасао 

духове целога света. Он је створио код својих читалаца 

нарочити култ према себи а у Русији је стекао огроман 

број присталица, који су били увек спремни да прихвате 

сваку његову идеју... Гајио је велике симпатије за бедне, 

био приврженик правде и истине и кроз његова дела 

провејава човечност и жеља за друштвеном правдом.“ 

 

                                      
• 173 Лесковачки гласник, 20.2.1937, стр. 2. 

• 174 Исто, 15.9.1928, стр. 3. 
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Чланак је потписан са Сл., али нема сумње да је 

аутор Сретен Динић. Види се то по стилу писања. Осим 

тога, Динић се Толстојем бавио више него икојим 

другим страним писцем и велики руски књижевник 

знатно је присутан у његовим публицистичким делима. 

У њима се цитирају, гдегде и разрађују, Толстојеве 

мисли, пре свега педагошке, моралистичке и религиозне 

садржине. Динић их користи да би поткрепио своје 

ставове, учинио их убедљивијим, било да је реч о 

народном просвећивању, културном уздизању, 

хришћанским вредностима или упутама за живот.
175

 

Писац Рата и мира је, најзад, заступљен и у 

Лесковачком гласнику и Народном просветитељу кроз 

рубрике „Мисли великих људи“ и „Мудре изреке“, а дат 

је и шири приказ предавања професора Јулија 

Макањеца Толстој и његова борба, одржаног на 

Народном универзитету у Лесковцу.
176

 

Може се са пуно извесности рећи да су Толстојева 

стремљења ка народном животу и његова схватања о 

просвећивању народа и моралу извршила утицај на 

Динићеве просветитељске идеје и етичке назоре. 

Сретен Динић је о Русији и руско-српским односима 

објавио тридесетак новинских текстова. Површном 

читаоцу може се учинити да је Динићева изражена 

приврженост руској браћи противречна, проблематична. 

Посебно што жустро одбацује бољшевичку Русију. 

Треба имати на иму да он, међутим, не поистовећује, 

изузев у случају Николаја Другог, власт и народ. Према 

руском народу, словенском и православном, он осећа 

увек дубоке и трајне симпатије. Када се, рецимо, 

устремљује на совјетски режим, Динић издваја руски 

народ, сматра га потлаченим, жали га, нада се да ће се 

ослободити бољшевичког јарма: „Ми знамо да руског 

православног народа има 120 милијуна у компактној 

                                      
• 175 Толстој је пре свега присутан у следећим делима Сретена Динића: Школа 

живота, Чаршија и култура, Како да сами себе васпитамо и 

култивишемо, Ко треба да буде путовођа нашег народа. 

• 176 Лесковачки гласник, 4.3.1933, стр. 3.  
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маси и да такав океан од народа“, каже он, „не може 

нико силом утерати у своје утопије.“
177

  

Говорећи о „бољшевичком рају“ у чланку „Нама 

требају паре“, наш аутор напомиње да бољшевици „неће 

моћи да униште ни руски народ ни руско богатство. Јер 

ту је земља коју не могу продати и ту је народ кога не 

могу целога ставити у најамника. Ту је просторија, 

величина и множина која ће се сама одупрети томе али 

треба да прође време...“
178

 

Сергије Димитријевић у својој Историји Лесковца и 

околине тврди да је Сретен Динић, као „бранилац 

интереса лесковачке чаршије“, „мрачна и реакционарна 

личност, окорели назадњак који се супроставља 

напредним идејама.“
179

 На изрицање оваквог суда 

утицали су, сигурно, и Динићеви антисовјетски иступи. 

На њих експлицитно указује С. Димитријевић, а у једној 

белешци помиње да је Динић „одржао реакционарно 

предавање о Русији“.
180

 Мислим да су идеолошки 

мотивисане оцене о нашем писцу као реакционару и 

окорелом назадњаку, и у вези са његовим 

антибољшевичким ставовима, неправедне и погрешне. 

Сретен Динић је био склон претеривању и у хвалама 

и у осудама Русије. Тако, величање Николаја Другог 

прелази каткад у идолатрију без мере и укуса. 

Претеривање је, на пример, и што пребацује Русији да је 

„уступила Босну Аустрији“ и што су његови изливи 

беса према бољшевицима понегде недолични; на једном 

месту каже за њих да су „разбојници, зликовци, 

патолошки типови, скупљени с коца и конопца“.
181

 Знао 

је, дакле, да пренагли у изношењу судова и изражавању 

својих осећања. 

Ваља, међутим, истаћи да Динићев однос према 

Совјетској Русији није био, ипак, искључив, 

једнолинијски. Динић је био конзервативац, није желео 

промене система вредности које је усвојио, а био је и 

                                      
• 177 Исто, 15.3.1930, стр. 2. 

• 178 Исто, 6.12.1930, стр. 2. 

• 179 Историја ... н.д. стр. 442.  

• 180 Исто, стр. 414. 

• 181 Лесковачки гласник, 12.7.1930, стр. 1.  
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дубоко религиозан православни хришћанин, па се могу 

разумети његови напади на бољшевичку власт. Но, у 

неким текстовима био је, у том погледу, прагматичан, 

мање резолутан. На пример, у књизи Школа живота 

Динићев старац Пантелија Симић, који је оличење 

народне мудрости, на питање: „А шта мислите о ономе 

што се догађа у Русији?“, одговара разложно: „Па ето, 

то што ти кажем: људи су хтели да друштвени живот 

преуреде на другој основи, да унесу више правде, да 

уклоне нераднике, да створе нови живот. Па да би 

уништили стенице, запалили су своју кућу. А ко је 

палио кућу због стеница? Такав утисак оставља њихов 

рад у нашим очима. Мада је још рано доносити тачан 

суд о њима...“
182

  

Слично је интониран и чланак „Нема мира без 

Русије“ у коме се истиче значај Русије у међународним 

односима и апелује да се садашња власт у овој земљи не 

сме више игнорисати него се мора позвати на 

заједничку одбрану угроженог мира у Европи пред 

налетом хитлеризма.
183

  

Интересантно је и Динићево становиште о појави 

бољшевизма у Русији у тексту „Туђе идеологије“: 

„Погрешно се мисли да је бољшевизам течевина Русије 

и руског народа. Напротив, он је чедо запада. Од Карла 

Маркса га је Лењин донео.“
184

 

Да Сретен Динић није био једностран показује и то 

што је у Лесковачком гласнику, листу који је петнаестак 

година уређивао, давао простора и мишљењима 

супротним од његових. Добар пример је приказ 

предавања Јована М. Јовановића о нашој спољној 

политици, одржаном на Народном универзитету 

децембра 1928. У приказу се наглашава да се Јовановић 

залаже за „словенску узајамност“, за сарадњу са 

Совјетском Русијом, при чему се цитирају његове речи: 

                                      
• 182 Школа живота, Лесковац, 1923, стр. 109. 

• 183 Лесковачки гласник, 9.6.1934, стр. 1. 

• 184 Исто, 13.3.1937, стр. 2 
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„Ми Словени треба да будемо сви заједно, то је наша 

будућност.“
185

  

Овде треба, такође, поменути да су у Лесковачком 

гласнику, поред превода књижевних остварења великих 

руских писаца 19. века (Љермонтова, Кољцова, Мајкова 

и других), привилеговано место имали преводи, у више 

наставака, приповедака Максима Горког „оца 

социјалистичког реализма“. 

Интересовања Сретена Динића за Русију била су, 

уопште узев, вишестрана и та се чињеница у пишчевој 

интелектуалној биографији не може пренебрегнути. 

 

оред Русије, оне коју је волео, Сретен Динић је био 

изразито наклоњен Француској, њеној култури, 

цивилизацији и књижевности. У већ помињаном 

уводном чланку у Лесковачком гласнику од 15. јула 

1933. године „Пријатељства по цену живота“, чији је 

поднаслов био „Русија и Француска према нама“, после 

величања Русије и руског цара Николаја Другог које се 

завршава речима: „То се зове пријатељство до краја! 

Пријатељство по цену живота“, Динић, између осталог, 

пише:  

 

 „Ништа мање од тога није ни пријатељство 

француско према нама, које ми преживљујемо данас и 

које се све више документује, упркос свију искушења 

која Француску сналазе већ одавно због њеног 

пријатељства с нама. Ми смо свесни тога и... ми смо 

дужни да се приликом француског државног празника 

14. јула сетимо те велике и племените нације која је 

повела прво коло ослобађања поробљених народа... И то 

се зове пријатељство до краја.“ 

 

Осећање пријатељства и дубоког поштовања према 

Француској јавило се у Сретену Динићу, по свему 

судећи, за време Првог светског рата, доласком на 

острво Крф, почетком 1916. године, после повлачења 

српске војске кроз црногорске и албанске гудуре. Динић 

                                      
• 185 Исто, 15.12.1928, стр. 3 
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је на Крфу у Српским новинама објавио белешке о 

трагичној одисеји Срба и оне су као дирљива 

сведочанства преведене у српском посланству у Паризу 

на француски језик. Познати писац и историчар Жозеф 

Ренак користио их је за своје предавање на Сорбони о 

страдањима српске војске и цивила при одступању кроз 

Албанију, a његово предавање је штампано, у издању 

Сорбоне, и као посебна књига.
186

 

Динићев потресни путопис издат је после рата у 

Лесковцу (1922) под насловом Српска војска и 

бежанија кроз Албанију и на Крфу. Први сусрет са 

Французима описан је овако: 

 
„И та изнемогла војска превози се на италијанским 

лађама до Валоне, а од Валоне претоварује се на 

француске лађе. Први прихват на француској лађи 

„Савоја“ никада српска војска неће заборавити. 

Војници излазе као сенке из талијанских лађа, срозани, 

прљави, немоћни и чисто почели да прелазе у  трулеж, 

једва болно и немоћно пењући се уз степенице колосалне 

лађе „Савоје“ а племенити морнари прихватају их за 

руке као браћу своју и уводе  у одаје простране лађе, 

смештају на удобне постеље и залажу свежом и 

топлом храном. Јер они врло добро знају да су ти 

срозани скелети некадашњи соколи са Куманова, Цера и 

Космаја, сада са поломљеним  крилима, заслужили не 

само такав пријем, него и почаст. И заљуљаше се 

морски таласи и понесоше ове саломљене хероје на 

тихо  острво у Јонском мору на одмор, поткрепљење 

и ново спремање.“
187

  

 

Динић се 1917. разболео на Крфу од маларије те је 

упућен у Француску, најпре у Марсеј па у Лион у коме 

се брзо опоравио и у њему остао као тумач за 

француски језик нашим инвалидима. Радио је и на 

њиховом просвећивању држећи бројна предавања, 

                                      
• 186 Joseph Reinach: L'Effort serbe (Discours le 8 février 1917) Paris, Sorbonne, 

1917 

• 187 Српска војска и бежанија кроз Албанију, стр. 48-49 
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највише у граду Вилфраншу на Сони. У Лиону и 

суседним местима стекао је многа познанства, а 

одржавао је везе и са појединим виђенијим јавним 

личностима, на пример, са писцем Лујем Руа (Louis 

Royat), све у намери да их придобије за српску ствар. 

Познато је Динићево предавање о Србији које је одржао 

15. децембра 1917. године у Полињију (департман Јура), 

у градској већници чувеној у Француској по својој 

лепоти. У предавању на француском језику, које је 

одмах штампано под насловом Conférence sur la 

Serbie,
188

 Сретен Динић није имао за циљ да 

француским слушаоцима говори само о српској Голготи 

у Албанији, како то наводе његови биографи (В. 

Живановић, Д. Трајковић, М. Јовановић),
189

 већ да их, 

превасходно,  упозна са српским народом и његовом 

историјом, јер је, како је на почетку рекао, неправедно 

„Србија у Европи слабо позната“. И он то чини 

опширно, задржава се нарочито на славном српском 

Средњем веку, али се осврће и на робовање под 

Турцима, помиње српски Дубровник и Црну Гору, 

говори о освојеној слободи, о претњама и агресији 

Аустрије и Бугарске. Динић у свом излагању 

глорификује наше село, а беседу о Србији илуструје 

стиховима из наше народне поезије и Његошевог 

Горског вијенца. Он нашироко говори и о конкретној 

помоћи Француске изнемоглој српској војсци, омладини 

која се образује у француским школама, о оболелом 

ратницима који се лече у француским болницама (стр. 

26-30). На крају, не пропушта да изрази захвалност 

француском народу за пружено гостопримство 

избеглим Србима и да истакне величину Француске која 

је „не само један наш пријатељ, већ наша друга 

отаџбина“. 

Динићево предавање у Полињију добило је неколико 

приказа у француским листовима, а изашао је и осврт у 

                                      
• 188 Imprimerie Jacquin et  Birou, Poligny, 1917, 31 p. 

• 189 Живановић (у Споменици...), Трајковић и Јовановић (у монографијама), 
који иначе доста простора посвећују боравку С. Динића у Француској, 

праве још и грешку када град Vilfranš упорно називају Franšvil. 
Направиће грешку и када лист „Le Gaulois“ прекрштавају у „Golo“.  
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Српским новинама. У српским круговима у Француској 

и на Крфу оно је веома топло примљено. Тако, Јован 

Жујовић, председник Српске академије наука, пише 

Динићу из Париза: „Хвала Вам што сте у Вашој 

околини допринели да наши пријатељи Французи о 

нама што добро и тачно дознаду и што у Вама чак и 

овде на туђем земљишту видим једног одушевљеног 

радника за добро свога народа“.
190

 

Резимирајући Динићев учинак у Француској и његов 

однос према њој, Величко Живановић бележи: 

 

„Радећи за своју земљу у Француској, г. Динић је у 

исто време заволео Француску, и после повратка у 

отаџбину, он је у Лесковцу био један од оснивача 

друштва Пријатеља Француске, чији је веран и одан 

члан остао све до данашњих дана.
191

 

 

Но, Динићева наклоност према Француској није се 

огледала само у припадништву Друштву пријатеља 

Француске (Les Amis de la France), већ пре свега у томе 

што је он, по завршетку рата, био један од највећих, и то 

делатних заговорника српско-француског пријатељства. 

Многе манифестације у овој области биле су везане за 

његово име као, уосталом, и ширење француског 

духовног утицаја у нашој средини. 

Огледало Динићевог односа према привилегованој 

земљи - савезници био је Лесковачки гласник. У овом 

недељнику Динић је, почев од краја 1921. године, када 

је први број изашао, објавио бројне текстове чији је 

предмет била француска унутрашња и спољна 

политика, али посебну пажњу је поклањао савезништву 

са Француском у Првом светском рату, исказујући овој 

благодарност за помоћ коју је пружила, нарочито у 

збрињавању српске деце, омладине и инвалида на 

њеном тлу током рата. У једном од првих бројева 

Лесковачког гласника изашао је дужи Динићев чланак 

посвећен француским војницима изгинулим у борби за 

                                      
• 190 Ин: М. Јовановић, Народ у човеку, стр. 209 

• 191 Споменица, н. д. стр. 27 
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ослобођење Лесковца. Прва два пасуса текста, под 

насловом „Манифестација француско-српског 

пријатељства“, гласе:  

 

„Прошле недеље изведена је у Лесковцу једна тужна, 

али у исто време и лепа свечаност. Иницијативом 

Француско-српског клуба у Лесковцу, а уз свесрдну 

помоћ Општине Лесковачке, приређен је помен у 

Саборној цркви и на гробљу француским војницима 

погинулим 1918. год. за ослобођеље Лесковца. Помену у 

цркви присуствовао је огроман број грађана, чиновника 

и ђака, а на јектеније одговарао је хор Пев. Друж. 

„Бранко“. Прота Милун Стојадиновић одржао је у 

цркви говор, одајући хвалу и признање француском 

народу, који се показао као велики наш пријатељ, 

нагласивши да овај помен чини: „Aux grands amis 

français la Serbie reconnaissante“. 

После помена у цркви поворка грађана кренула се и 

отишла на гробље, где су на гробове палих француских 

војника положена два венца, један са натписом: 

„Грађани града Лесковца француским војницима, палим 

у херојским напорима за ослобођење Србије“, а други са 

натписом:"Les élèves  de l'école française, aux morts pour 

la Serbie et pour la délivrance de la ville de Leskovac“. 

После извршеног помена, којом је приликом одговарала 

Певачка Дружина "Братство", г. Сретен Динић, 

школски надзорник, одржао је дирљив говор изазвавши 

скоре успомене тужних дана по српски народ и 

величине француске душе према јадним српским 

избеглицама. Присутни су се затим послужили, по 

српском обичају, кољивом за покој душа француских 

војника.
192

 

 

Поред низа написа различитог садржаја са 

француском тематиком, у Лесковачком гласнику су 

редовно излазили некролози поводом смрти истакнутих 

француских државника, војсковођа, научника, које је 

састављао Сретен Динић. Одао је почаст, тако, Жоржу 

                                      
192 "Лесковачки гласник", 31.12.1921, стр. 3 
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Клемансоу, Фердинанду Фошу, Аристиду Бријану, 

Жозефу Ренаку, Лују Бартуу, Ремону Поенкареу. 

Посебно је ценио личност Аристида Бријана због 

његове улоге у Првом светском рату и борбе за мир у 

свету (добитник је Нобелове награде за мир 1926. 

године). Динић је о њему, у дужем некрологу, на првој 

страни листа, писао:  

 

„Умро је творац Солунског фронта! Умро је наш 

спасилац! Умро је највећи човек данашњег света! Умро 

је највећи поборник светског мира! Умро је Аристид 

Бријан... Бријан је велики дипломата и велики ратник. 

Колико велики добротвор човечанства за стварање и 

организовање светског мира, толико и наш добротвор. 

Јер је тим његовим настојањем за организовање 

Солунске војске спасао нас. Слава великом Бријану, 

нашем спасиоцу.“
193

 

 

Поред чланака Сретена Динића, у Лесковачком 

гласнику су француске теме биле значајно присутне и у 

прилозима разних сарадника. Како је француски 

културни утицај у Србији био доминантан у периоду 

између два рата, било је природно да се у лесковачком 

недељнику често јављају осврти на француске 

позоришне комаде игране на лесковачкој сцени и на 

изашле књиге или прикази предавања на Народном 

универзитету у Лесковцу, опет, разуме се, са 

француским садржајима (на пример, о Волтеру, Русоу, 

Мисеу, итд), а на страницама листа низали су се у 

наставцима преводи на српски језик приповедака и есеја 

Ламартина, Ренана, Куртлина и других писаца.
194

 

Лесковачки гласник је, такође, чланцима уредника 

или његових сарадника, устрајно пратио делатност 

Друштва пријатеља Француске. А Динић је, као моћан 
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• 194Интересантно је да се у Лесковачком гласнику од француских поетских 
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Виктора Игоа Химна (Хyмне) из збирке Песме сумрака (Цхантс ду 

Црéпусцуле). Иначе, Игоови позоришни комади редовно су имали 
приказе у овом листу.   
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пропагатор овога друштва и покретач многих његових 

акција, свакако допринео да оно, неоспорно, постане 

значајан чинилац културног живота у  предратном 

Лесковцу.
195

 

На Динићеве новинарске текстове објављене у 

Лесковачком гласнику надовезује се његово 

публицистичко дело са француским мотивима које 

чине, с једне стране, двотомна књига документарно-

историјског карактера Бугарска зверства у врањском 

округу, штампана у Београду 1921, а, с друге стране, две 

књиге за народно просвећивање Школа живота и 

Чаршија и култура. 

Кад је реч о књизи Бугарска зверства, ваља најпре 

истаћи да јој претходи Динићев извештај о злочинима 

бугарских окупатора у власотиначчком крају за време I 

светског рата који је од Комисије за прикупљање 

података о злочинима добио, како каже Драгољуб 

Трајковић, "одличну оцену и објављен у књизи Les 

crimes bulgares коју је издала међународна комисија".
196

 

Француска материја у Бугарским зверствима садржана 

је у одељку Волтер о Бугарима у коме Динић преноси 

фрагменте из чувеног Волтеровог романа Кандид. Ради 

се о поглављима „Шта би с Кандидом међу Бугарима“ и 

„Како Кандид побеже од Бугара и шта би даље с њим“. 

Из овог другог поглавља налази се следећи одломак: 

 

„Кандид, који је дрхтао, као прави философ сакрио 

се, што је боље могао, док је трајао покољ... Идући 

преко мртваца и самртника стиже прво у неко 

оближње село. Ово село беше аварско, но сада је било 

спаљено, на основу јавнога права спалили су га Бугари: 

овде, старци прекривени ранама гледали су, како им 

умиру поклане жене, које су држале децу своју на 

крвавим дојкама; тамо опет, испуштале су последњи 

                                      
* 195 О Динићевом ангажовању у Друштву пријатеља Француске, односно у 

Француском клубу, као и  шире о његовом новинарском раду у вези са 
француском тематиком, видети монографију Душана Јањића Француски клуб 

у Лесковцу - 1919-1941, Народни музеј, Лесковац, 2006. 

* 196 Д. Трајковић: Народни просветитељ и писац Сретен Динић и његово 
доба, стр. 56. 
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дах пробуражене девојке, које су пре тога заситиле 

природне потребе неких јунака; други су пак богорадили 

да их дотуку; поред поодсецаних ногу и руку беху и 

мозгови просути по земљи. Кандид утече што је брже 

могао у друго село.“
197

 

 

Говорећи пак о ратно хушкачким стиховима 

бугарских песника, Динић саопштава у књизи да је 

француски лист „Le Gaulois“ у броју од 20. августа 1917. 

приметио „да ни у једној литератури светској није 

нашао тако свирепих и тако дивљих страна од те“. 

У двема, вероватно, најважнијим Динићевим 

књигама из области његовог просветитељског рада, 

Школи живота и Чаршији и култури, које су штампане 

исте 1923. године (прва у Лесковцу, друга у Београду), 

француске теме су знатно заступљене. То је свакако 

резултат Динићевог готово двогодишњег боравка у 

Француској у  којој је стекао нова педагошка знања и 

искуства. 

У Школи живота, која је по Трајковићу Динићево 

„највеће дело за народно просвећивање и васпитање“, 

наш писац даје примере радиности, трезвености, 

скромности Француза. Наводи, тако, случај једне 

богаташке кћери која се не стиди кућних и других 

физичких послова и коментарише: „Која би дама код 

нас, која свира на клавиру, понела и један цегер 

кромпира с пијаце, а камо ли потерала колица.“
198

  

У одељку „Културно слепило“ даје и овај пример: 

 

„Кад је наша Влада са Крфа за време нашег 

избеглиштва шиљала наше инвалиде у Француску на 

изучавање разних заната, онда је један шеф њихов 

писао из једног места: "Овде нема шта да се види ни да 

се научи за наше инвалиде". Други шеф кад је отишао у 

то место видео је по околним местима културу 

                                      
* 197 С. Динић: Бугарска зверства, стр. 15. У фусноти Динић је забележио: 
“Ко би могао рећи да машта генијалног француског сатиричара овим 

одељком његовог романа није и нехотице испророковала и од речи до речи 

оличила баш данашњи бугарски народ са његовим краљем Фердинандом.“ 
* 198 С. Динић: Школа живота, стр. 
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њихову: лепе путове свуда, задружне сирарнице, чесме, 

зидане водопоје и пералишта, много боље неговане 

стоке и домаће газдинство итд. он је рекао: „Ко каже 

да се овде нема шта да научи...“
199

 

 

Истичући потребу за читањем као предуслову 

културног уздизања, аутор Школе живота готово кличе 

од задовољства што у једној нашој сеоској кући види 

библиотеку: „Ох! па ви имате и Доситеја и Толстоја и 

Виктора Ига! Сад разумем вашу верзираност у толиким 

питањима.“
200

  

Динић ће поменути великог француског писца у 

сличном контексту још у два наврата у другим својим 

делима. У књизи Чаршија и култура Сретен Динић се 

осврће и на проблем култивисања села па, полазећи од 

утисака стечених посетама француских села, истиче:  

 

„Французи су на један врло практичан начин решили 

то питање. Они су дали сваком већем селу све што му 

треба за живот: бележника, порезника, лекара, бабицу, 

апотекара, пољску полицију, а већ о учитељу, 

свештенику и  добрим путевима и да не говоримо. И на 

тај начин, мимо среског места отворили још по 

неколико културних центара у сваком срезу. Тим самим 

они су  повећали број културних раденика у сваком 

већем селу.“
201

 

 

Такво село Динић је нашао у југоисточној 

Француској, у Јури, и о њему је написао опширну 

репортажу насловљену Mont-sous-Vaudray, са 

поднасловом Једно културно село у Француској (стр. 82-

86). У репортажи се даје идилична слика лепо уређеног 

узор-села које има све што је потребно за живот, у коме 

је школа „обилато снабдевена свима могућим наставним 

средствима“, у коме сви раде; „отуда су им кафане 

празне и лети и зими и служе само за пријем путника; 

                                      
* 199 Исто, стр. 108. 

* 200 Исто, стр. 83. 
* 201 С. Динић, Чаршија и култура. 
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отуда становници Јуре не знају за беспосличење и разне 

ружне навике, које код нас кафански живот ствара.“ 

Када се Динић пожалио учитељу Бонвалоу, водичу кроз 

село, на тежак живот српског сељака у предратним и 

ратним временима, овај је одговорио: „Да, драги 

господине, та мучна борба за опстанак. Али треба се 

надати бољој будућности. Вашој херојској земљи 

додељено је да буде велика у борби, да би била велика у 

слободи. Надајте се.“ 

Интересантно је да у овој књизи која обилује 

оценама о Француској као „богатој, културној и 

цивилизованој земљи“, о „великој и славној нацији“, о 

Французима као „захвалном и племенитом народу“, има 

и више Динићевих критичких акцената. Нема речи 

хвале о јурњави за модом Францускиња које су некад 

„служиле за углед са својом ношњом, тактичном, 

деликатном и укусном. Данас свештеник има право кад 

каже да оне служе за карикатуру“. Не допада му се ни 

то што се жене све мање баве радом у кући. „Ако жене 

продуже да напуштају редом један по један посао 

кућни“, цитира Динић писца Жила Симона, „ми ћемо 

морати сви да идемо у кафане да се костирамо.“ Динић, 

као присталица домаћег васпитања, нема разумевања ни 

за праксу да се деца отржу од домаћег огњишта и 

васпитавају по интернатима. Крупнија замерка се 

односи на раширени ћифтизам, јагму за материјалним 

богаћењем, у Француској пред Први светски рат: 

„Народ њен сав се био посветио стварању и пласирању 

капитала широм целога света. Он је само мислио на 

акције, купоне, профите и ренте... и кад је дошао 

европски рат, он је Француску ипак затекао неспремну... 

Ћифтизам вишега стила у мало није стао живота и 

опстанак целу једну велику нацију“, закључује Динић у 

поглављу „Ћифтизам и култура“.
202

 

Conférence sur la Serbie припада, такође, Динићевом 

публицистичком делу са француским садржајима, али о 

њему је већ било речи. 

                                      
* 202 Исто, стр. 30 
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У мемоарску и путописну литературу са француском 

тематиком могу се убројити, поред ратног путописа 

Српска војска и бежанија кроз Албанију и на Крфу, и 

два сећања Сретена Динића на дане проведене у 

Француској 1917. и 1918. године. Текст Коста 

Војновић-Loiseau представља сећање на посету дому 

Шарла Лоазоа, дипломате, политичара и публицисте, 

осведоченог пријатеља српског народа, који је крајем 

XIX и почетком XX века објавио више радова о Србима 

и уопште о Јужним Словенима. На позив његове 

супруге, иначе сестре кнеза Ива Војновића, нашег 

великог писца, чланови српске колоније у Полињију 

дошли су у оближњи замак, у Паснану, и уверили се да 

у њему „живи једна породица, у којој се не само чисто 

српски говори, него и српскохрватски осећа и мисли. И 

шта више у њој чувају спомени и традиције велике и 

славне прошлости српске“. Евоцирајући успомене на 

ову посету, Динић бележи на крају да је један од синова 

Лоазоових, Коста, са којим се упознао у замку, погинуо. 

У писму госпође Лоазо Динићу стајало је: „Мој Коста 

пао је за отаџбину, при опсади Меца новембра 1918.“
203

     

У чланку под насловом „Први Божић после 

ослобођења“ Динић се сећа посете једном свом 

француском пријатељу у Јури за Божић, непосредно 

после завршетка рата; сећа се разговора о божићним 

обичајима и, посебно, поздрава домаћина при испраћају 

гостију: Vive la Serbie!
204

 

Сретен Динић је француске теме уносио, најзад, и у 

своја белетристичка дела, и то и у поезији, и у прози, и у 

драми. 

Ове теме су заступљене, хронолошки гледано, по 

реду објављивања, најпре у Динићевој драмској 

књижевности. У комаду Ратно сироче, штампаном у 

Лесковцу 1924, у другом делу под насловом Сироче у 

опери, Динић уводи лик француског војника, савезника 

у рату, који у завршној слици, окићен венцем, убрусима 

и чарапама, заједно са Србима прославља коначну 

                                      
* 203 Лесковачки гласник, 7.9.1929, стр. 1. 
* 204 Исто, 4.1.1930, стр. 2 
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победу певајући српске песме. Миливоје Р. Јовановић је 

у праву кад истиче да писац „није имао снаге да свој лик 

представи с нешто више особене индивидуализације 

што би увећало уметничку вредност дела“.
205

 У драми 

Под маслинама на Крфу (Београд, 1926) француска 

компонента је знатно присутнија и развијенија. Док у 

првом комаду француски војник практично само 

статира, овде он има делатну улогу: разговара са 

српским војницима на француском језику, дели 

цигарете и чоколаде, на војничком гробљу одаје почаст 

мртвим српским јунацима. Тема савезништва и 

пријатељства са Француском је наглашена. Један од 

главних ликова, Ристивоје, хвали на сва уста Французе; 

то исто чини и командант српске војске пред њен 

полазак за Солун. Кличе се српској војсци, српском 

краљу, али и француским савезницима; после српске 

химне, свира се Марсељеза.
206

 

Ни у Динићевом поетском делу Француска није 

мимоиђена. О њој се говори у спеву, у деветерцима, 

Мајчин аманет (Београд, 1928). Кроз речи Стојана, 

једне од личности ове „приче из ратних дана“, изражена 

је, готово на три странице спева, захвалност земљи 

савезници за збрињавање избегле српске деце и 

омладине.  

После свих страхота и ужаса које је доживео 

повлачећи се са српском војском кроз Албанију, Стојан 

је, каже, нашао спас у француском граду Бигору:  

 
 И тамо нас лепо примише 

 И Французи и Францускиње 

 На станици нас дочекаше 

 Као своју децу рођену. 

 Сви викаше: "Вив ла Серби!" 

 И ми њима: "Живела Француска". 

 Кад видеше какви бесмо ми 

 Голи, боси, бедни и гладни 

 Од жалости сузе пролише 

                                      
* 205 М. Р. Јовановић, н. д. стр. 159 

* 206 Интересантно је да су француске фразе у комаду транскрибоване на 
ћирилици! 
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 И кроз сузе они зборише: 

 „Јадни Срби, јадна дечица!“
207

   

 

У епизоди једногодишњег боравка Стојана у 

Француској пуно је још примера пажње којом Французи 

обасипају младе Србе. Занимљиво је да се Стојаново 

касније пребивање у Енглеској, такође српској 

савезници у рату, у спеву потпуно маргинализује. 

Француским мотивима прожета је, најзад, и 

Динићева приповетка На левој обали Мезе (Лесковац, 

1931). Не само по имену реке око које се води дуга и 

тешка рововска борба и по извештајима са фронта који 

започињу готово увек истим речима: „На левој обали 

Мезе ништа ново“ што је лајтмотив приче којим се 

сугерише атмосфера неизвесности и ишчекивања. Та ће 

фраза у главном јунаку приповетке, Милану, мученом 

већ носталгијом за родним крајем и породицом и 

начетом сумњом у верност младе жене, додатно 

изазвати осећање песимизма и депресију. Ово ће 

осећање наићи пак на плодно тле у Марсељу у који је 

рањени Милан пребачен после калварије српске војске у 

Албанији. Динић уверљиво слика амбијент у коме се 

његов јунак креће, описује његове сусрете са 

Французима и нашим избеглицама, приказује изазове и 

искушења кроз које овај пролази, разочарења која 

доживљава до повратка на Крф и трагичног расплета у 

Солуну. Насупрот ранијим Динићевим текстовима у 

којима се Француска у свакој прилици велича, у 

приповеци На левој обали Мезе, „најлепшој ратној 

причи (у стварности)“, како је назива сам писац, велики 

француски лучки град је представљен реалистички, 

преовлађује чак тамна боја, а аутор се не либи да на 

видело изнесе свет проституције и друге нечасне радње. 

Према свему што је изнето, може се закључити да 

присуство Француске у укупном делу Сретена Динића 

није нимало безначајно, незнатно и није тематски ни 

жанровски ограничено. За разлику од проруских 

текстова, оно није сведено, углавном, на новинске 

                                      
• 207 С. Динић: Мајчин аманет, стр. 27 
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чланке, већ се разастире и на публицистику разноврсне 

садржине, на мемоарску и путописну литературу али и 

на белетристику.  

И при уношењу француских садржаја и обради 

мотива, код Динића су видна претеривања. Силна 

клицања Француској често носе печат неумерене и 

непримерене патетике која засењује искреност 

пишчевих осећања. Идеализовано је и француско село 

које Динић узима као пример за углед. Тек понеки 

критички акценат као у књизи Чаршија и култура, 

додуше не баш увек утемељен, пружа другачију слику. 

Оно што спаја, доводи у везу руске и француске 

елементе у Динићевом стваралаштву, јесте тема рата. 

Први светски рат и последице које је произвео чине 

окосницу Динићевог интересовања за Русију, односно 

Француску. Случај Русије је, уистину, сложенији, јер је 

обухватио и Октобарску револуцију, руску емиграцију и 

владавину бољшевика, али све је то, ипак, по Динићу, 

последица европске ратне катаклизме. С друге стране, 

готово све француске теме су у вези са ратом, чак и оне 

о народном просвећивању и култури будући да су плод 

увида који је Динић имао у Француској до завршетка 

рата. 

Уочљиво је пак да су две велике светске литературе 

добиле врло мало места у Динићевом стварању; све се 

свело на пригодне чланке о Пушкину и Толстоју, 

одломке из Волтеровог Кандида, унете пригодом, 

такође, и спорадично помињање Виктора Игоа. Тај 

мањак књижевности надомештен је у доброј мери 

Динићевим уређивачким радом, објављивањем већег 

броја литерарних остварења у Лесковачком гласнику.  

Присутност руских и француских тема открива, 

најзад, природу Динићевог русофилства и 

франкофилства. Љубав према Русији, оснажена 

славенофилством, била је у Динићу укорењена још од 

његових раних, школских дана и није је омео ни 

бољшевизам, јер се пројектовала фокусирањем на 

личност Николаја Другог Романова. Приврженост пак 

Француској имала је своје оваплоћење у личном, ратном 

искуству писца Школе живота. Прихват на Крфу, 



 194

пажња којом је био окружен док је боравио у Лиону, 

Вилфраншу, Јури, али и старање Француза о српској 

деци и остварено заједништво два народа у рату, морали 

су пробудити у Динићу осећање наклоности и 

блискости према Француској. Од значаја је могла бити, 

дакако, и доминантна спољно-политичка оријентација 

Југославије на Француску у послератном раздобљу. 

У нашој стручној јавности Сретен Динић се 

приказује готово искључиво као заслужни локални 

народни просветитељ, покретач сеоског задругарства, 

иницијатор бројних културних подухвата у Лесковцу, 

миноран писац. Понегде се оцењује и као контроверзна 

и реакционарна личност. Занемарује се да је био врло 

образован човек, зналац два светска језика, отворен и за 

стране утицаје. Француске и руске теме присутне у 

његовим текстовима показују очигледно ширину 

његових интересовања. Оне су, уосталом, обогатиле 

његово новинарско, публицистичко и књижевно дело.
208

  

 

                                      
• 208Сретен Динић (1875 - 1949) рођен у Великом Шиљеговцу. Основну школу 

учио је у свом селу од 1883. до 1887. године. Нижу гимназију похађао је 

у Крушевцу од 1887. до 1891. године. Године 1891. Динић се уписује у 
нишку Учитељску школу. Од 12. маја до 12. јуна 1897. године, у 

Учитељској школи у Алексинцу полагао је завршни учитељски испит и 

положио га са одличним успехом. Сретен Динић је више од 15 година 
био једини уредник Лесковачког гласника, недељног листа лесковачке 

омладине. На то место дошао је 1922. године. Динић је био главни 

покретач оснивања Народног универзитета у Лесковцу 1924. Динић је 
био један од главних иницијатора оснивања Градског позоришта у 

Лесковцу, које је радило од 1926. до 1929. године. Неко време био је и 

управник овог позоришта и уложио је доста да оно што дуже опстане и 
одговара својој намени, при чему је поднео и извесне материјалне жртве. 

Динић је био и први управник Академског позоришта у Лесковцу. Динић 

је себе ангажовао и на стварању Народне књижице у Лесковцу.  
• Сретен Динић умро је у Лесковцу почетком августа 1949. године, после дуге 

и тешке болести. Поводом његове смрти, у Нашој речи од 6. августа, под 
насловом ,,Умро популарни јавни радник Сретен Динић’’, објављен је 

краћи напис Аристомена Ристића, новинара:,,Смрт је ових дана изненада 

истргла из наше средине популарног писца Сретена Динића, доајена 
лесковачких јавних радника... Иако болешљив и већ изнемогао, Сретен 

Динић је и после ослобођења активно учествовао у културном препороду 

и животу свога града. Живо се залагао за оснивање музеја града, чији је 
био први управник, и поклонио му драгоцен материјал, држао предавања, 

помагао рад Народног универзитета, био је члан и ревностан посетилац 

Литерарног клуба.“ (Видети опширније: Д.Коцић, Лесковачки писци – 
трагови и трагања (Лесковац 2015, 2016). 
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ДР ЖАК КОНФИНО: НЕСАЛОМИВИ ДУХ 
 

• Душан Јањић, „Несаломиви дух Жака Конфина“, 

Легат, Народна библиотека Лесковац, бр. 9, 

јануар 2006. 

 

им се вратио у Лесковац, 

почетком 1921. године, када 

је био постављен за општинског 

лекара, Жак Конфино се 

укључио у културна и друштвена 

збивања у свом родном граду – и 

то двојако. С једне стране, као 

сарадник Лесковачког гласника, 

недељног листа који је почео да 

излази 1921, објавио је до 1936. 

када је отишао у Београд, на десетине и десетине 

чланака из области здравства, доприносећи, тако, 

здравственом просвећивању народа; објављивао је и 

приче и козерије, али и текстове који су се тицали 

локалних и културних прилика.
209

  

     С друге стране, као врстан интелектуалац, био је 

добродошао члан или председник, потпреседник, или 

члан Управног одбора низа лесковачких културних, 

културно-просветних и других друштва, удружења и 

установа. Покретач многих идеја и иницијатива, 

неуморан предавач на бројним трибинама: на Ђачком 

универзитету у Гимназији, односно Реалки, у 

Грађанској касини (најстаријој лесковачкој културној 

установи), па у Француском клубу и другим друштвима, 

а посебно на Народном универзитету, несумњиво 

најзначајнијој културно-просветној институцији 

предратног Лесковца.  

                                      
• 209Душан Јањић, „Несаломиви дух Жака Конфина“, Легат Народна 

библиотека Лесковац, бр. 9, јануар 2006. Напомена: Уз незнатно 

скраћење, објављујемо овај прилог. Уредник Легата био је тадашњи 
директор Народне библиотеке, познати књижевник Саша Хаџи Танчић. 

Ч
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      (...) Када је августа 1922. године Француски клуб, 

односно Друштво пријатеља Француске, остао без 

председника, агилног професора Величка Живановића, 

по потреби службе премештеног у Алексинац, Клубу је 

претило гашење. Чланство се осипало и Клуб је упао у 

дубоку кризу. И онда је, крајем године, за председника 

изабран управо Жак Конфино, и Клуб се вратио из 

мртвих, стао брзо на ноге. Било је то, доиста, најбоље, 

чак спонтано за Клуб решење, јер тридесетогодишњи 

Конфино је већ стекао углед у граду, као лекар и јавни 

радник. Био је, уз то, носилац Албанске споменице и 

одличан зналац француског језика. С њим на челу, 

Друштво пријатеља Француске је повратило престиж 

који је имало и развило нове активности којима се 

обогатио културни живот у граду.  

    (...) Конфино је, природно, највећи терет поднео 

крајем марта 1925. приликом одржавања Француског 

дана, велике општејугословенске светковине приређене 

у част Француске, у знак захвалности за помоћ коју је 

пружила Србији у Првом светском рату и у спомен на 

одржавање Српског дана у Француској, тачно десет 

година раније. Конфино је председник Француског 

клуба до новембра 1926. године и може се рећи да је, 

заиста, дао крупан допринос раду овога друштва које је 

имало значајну улогу у развитку културе у Лесковцу 

онога времена. Задржао сам се дуже на овој француској 

епизоди у животу Жака Конфина, јер ни у једној 

биографији о овом нашем угледном суграђанину и 

писцу она није поменута; чак ни он није у 

интервијујима о томе говорио; а ипак француска 

компонента није била занемарљива у његовом животу и 

раду; мислим ту и на бројне посете Француској, на 

специјализацију у Паризу, предавања на француске 

теме, преводе и коресподенцију на француском језику. 

Године 1926. Конфина је чекао нови изазов. Силно га 

је привукла идеја о професионалном позоришту у 

Лесковцу и он је, заједно са још неколико лесковачких 

интелектуалаца, у првом реду са Сретеном Динићем, 

основао Градско позориште августа 1926. И није био 

само један од оснивача. Био је и мецена, финансијер 
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позоришта коме држава и крупне лесковачке газде 

уопште нису притицале у помоћ. То се види из говора 

Жака Конфина приликом гостовања позоришта у 

Врању. Између осталог, он је тада рекао: „Лесковачко 

позориште је замисао, труд и дело лесковачких 

интелектуалаца. Када смо га стварали, наши Стинеси и 

Ротшилди (мисли се на лесковачке индустријалце, 

трговце и банкаре) су нас одвраћали, или нам се 

подсмевали, или нам прорицали брзу пропаст. Но, то 

није могло да нас уплаши и задржи од извођења наше 

замисли. За ово смо имали симпатије свих оних којима 

се не своде све амбиције живота и рада у гомилању 

капитала.“  

Лесковачко градско позориште се, нажалост, угасило 

почетком 1929. притиснуто многим проблемима, 

финансијским и артистичким. Било је то велико 

разочарање за Конфина, али се он није повукао из јавног 

живота. А могао је лепо да живи као сувласник 

Санаторијума са бројном клијантелом. Напротив, латио 

се новог подухвата. У Лесковцу је 1928. обновљен рад 

Народног универзитета, основаног још 1924. али 

несталог са друштвене сцене те исте године. Прва 

година обновљеног Народног универзитета била је 

катастрофална. Интересовање Лесковчана за предавања 

било је врло слабо и тадашњи, први председник 

Владислав Росић, директор Гимназије, предложио је да 

се Народни универзитет укине, сматрајући излишним 

његово даље постојање. У Конфину, је међутим, 

прорадио пркос. Одлучно се супротставио Росићевом 

предлогу, и Универзитет је наставио са радом са новом 

управом, и новим председником, наравно, Жаком 

Конфином. Али ни време Конфиновог 

председниковања, од новембра 1928. до јануара 1930. 

није се показало блиставим. И поред свих напора које је 

нова управа улагала, одзив публике био је и даље слаб. 

Томе је у доброј мери кумовао и део лесковачке 

интелигенције која је, уместо да подржи рад ове 

значајне културно-просветне установе, правила само 

сметње новој управи несувислим критикама. То је у 

једном моменту додијало Конфину и он је поднео 
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оставку. Међутим, његов труд није остао узалудан. Маја 

се, ипак, ухватила и Народни универзитет се није 

угасио.  

(...) На једној забави коју је Универзитет приредио 

почетком 1932. године, да би се прикупила средства за 

отплату дуга насталог набавком пројекционог апарата 

зарад занимљивих предавања, Конфино је одржао 

поздравну реч у којој је бритко и духовито очитао 

лекцију Лесковчанима, све у нади да ће их приволети да 

постану љубитељи Народног универзитета. Испостави 

ло се да је ова поздравна реч била зачетак његовог 

књижевног стваралаштва, јер се ускоро, као хумореска, 

нашла на страницама београдске Политике. И Конфино 

се окренуо новом изазову, искушењу да се огледа као 

приповедач, хумориста. И ређале су се његове приче у 

Политици и другим листовима, а 1934. појавила се и 

његова прва књига: Моји општинари. И опет, гадно 

разочарање. Конфинова збирка прича дочекана је на 

нож у лесковачким Недељним новинама. Аутор 

беспоштедне критике, Јован Јовановић, узгред, оспорио 

је Мојим општинарима сваку вредност. Конфина је 

дубоко коснула ова критика, заболела га је до срца. 

Сваки други би се, вероватно, мануо књижевности, као 

ћоравог посла; али не и наш, по Јовановићевом 

мишљењу, неуспели писац. Конфино није поклекнуо 

духом и наставио је да пише несмањеном жестином. 

Жак Конфино се, годину и по дана после 

објављивања своје прве књиге, одселио у Београд. Да ли 

је осетио да више није потребан Лесковцу, да му више 

није место у њему, да није прихваћен како заслужује? 

Али знамо да је силно волео свој родни град. Борио се 

стално да буде лепши, уљуђенији, културно 

уздигнутији. 
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ДР ЖАК КОНФИНО КАО КЊИЖЕВНИ 

ПРЕВОДИЛАЦ 

 
• Душан Јањић, „Жак Конфино као књижевни 

преводилац“, Помак, бр. 19, јануар 2001.  

 

 преводилачком раду Жака 

Конфина врло се мало зна. 

Нашој културној јавности познато 

је да је „преводио с немачког и 

португалског’’ (Лексикон писаца 

Југославије). С немачког је на 

српски превео књигу Шалома 

Алејхема Маријенбад (Беогад, 

1952), а са португалског две 

комедије савременог бразилског 

писца Педра Блока.
210

 

Жак Конфино је, међутим, преводио не само са 

страних језика на српски већ је и са српског на стране 

језике. Конфино је био полиглота. Говорио је немачки, 

француски, италијански, португалски, знао је сигурно и 

сефардски ладино језик, а преко њега вероватно и 

шпански (поред осталог, више књига на шпанском у 

његовој библиотеци говоре у прилог овој претпоставци). 

Има индиција да се служио и јидишем и руским 

језиком; његов биограф Живојин Јевтић, у брошури 

издатој у Нишу 1985. године, поводом 10. годишњице 

пишчеве смрти, напомиње, тако, да је Конфино још као 

студент преводио Шалома Алејхема и Мијаила 

Зошченка. Могуће је да је познавао, бар у основним 

цртама, и хебрејски језик (провео је извесно време у 

Израелу, а у његовој заоставштини се налазе и књиге на 

хебрејском језику). На треба зато да чуди што се 

упуштао у превођење са страних језика на српски.  

                                      
• 210 Проф. др Душан Јањић, „Жак Конфино као књижевни преводилац“, 

Помак, бр. 19, јануар 2001.  

О
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Полиглота - Оно што представља, међутим, велико 

изненађење, то је да се бавио превођењем са српског на 

стране језике. На том сегменту његовог стваралаштва, 

потпуно непознатој јавности, овде ћу се дуже задржати, 

будући да сам о Конфину као полиглоти и преводиоцу 

на стране језике нешто већ писао у једном броју 

Помака. 

Конфонов преводилачки рад са српског на немачки, 

француски, италијански и португалски језик није познат 

јавности из једног једноставног разлога: његови преводи 

нису нигде објављени или бар нема никакве потврде у 

пишчевој биографији да су негде у иностранству 

објављени. Они се налазе у његовој заоставштини (у 

лесковачком Народном музеју) и чувају се у рукопису 

(куцани, понеки од њих и у неколико примерака, на 

писаћој машини). Преводи нису датирани тако да се не 

може прецизно одредити време њиховог настанка.  

Можемо само претпоставити да су настали 

непосредно после појаве  оригинала на српском језику. 

Ако је та претпоставка тачна, излази онда да се оваквом 

врстом преводилаштва Конфино бавио више од 30 

година, од средине тридесетих до пред крај шесдесетих. 

Највише, пак, изненађује једна друга чињеница: 

Конфино је преводио искључиво своје књижевне 

текстове. У нашој књижевности врло је редак случај да 

су писци преводили на стране језике своја књижевна 

остварења. Чинио је то, на пример, Душан Матић, 

преводећи на француски своје песме.  Чешћи је случај 

да су са страним преводиоцима били коаутори превода 

својих дела (Васко Попа или Миодраг Павловић, на 

пример). Још једна чињеница пада у очи. Конфино је на 

стране језике преводио углавном своја драмска дела, 

своје комедије. Једини изузетак је превод на немачки 

језик романа Јеси ли ти разапео Христа (наслов у 

преводу Wer hat Christis gekreuzingt). По свему судећи, 

овај роман је требало да преведе Ина Брода, познати 

немачки преводилац наше књижевности, а Конфинов 

већ припремљен превод требало је да јој помогне у 

њеном подухвату. Види се то из рукописа превода три 

поглавља романа на чијем крају стоји да их је превела 
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Ина Брода. Сви други Конфинови преводи односе се на 

његове комедије.  

Овде се могу поставити неколико питања. Прво, 

зашто се наш писац определио за превођење својих 

драмских дела? Вероватно зато што је силно желео да се 

она играју на иностраним сценама, оцењујући да 

међународно признање може стећи понајпре као 

драмски писац, комедиограф. Друго, зашто је преводио 

само две своје комедије: Крв није вода и Сирото моје 

паметно дете (уз превод радио-драме Случај професора 

Бркића на француски језик Le professeur Nicephore).  

Сматрао је, чини се, да оне једино могу привући 

пажњу иностраних гледалаца (или читалаца) својом 

тематиком и идејама. Прва комедија (играна је први пут 

у Нишу 1936. године на сцени Народног позоришта 

Моравске бановине) имала је тада актуелну тему и у њој 

је Конфино извргао руглу нацистичку расну ,,теорију’’ 

о чистоћи крви, а друга (извођена је 1957. године на 

многим позориштима у Југославији), лепршава, благог, 

незлобивог хумора, са занимљивим али не и превише 

компликованим заплетом, могла се понајвише допасти 

страној публици. Конфино је, иначе, комедију ,,Крв није 

вода’’ превео на фрацуски, немачки и италијански, а 

,,Сирото моје дете’’ на француски, па немачки и 

португалски.
211

  

Интересантно је приметити да је прву комедију 

Конфино превео на три напред поменута језика заједно 

са својом првом супругом Гретом, Швајцаркињом (она 

је, уосталом, била и коаутор комедије). Најзад, треће 

или четврто, Конфино је за преводе одабрао своје 

драмска дела зато што је, изгледа, његовом знању 

страних језика и преводилачком умећу највише 

одговарао разговетни позоришни језик.  

Дубља анализа - Упуштајући се у анализу, додуше 

површну, превода двеју комедија на француски језик, ја 

сам утврдио да су Конфинови преводи сасвим коретни. 

Проводилац је, наиме, налазио праве еквиваленте да на 

француски језик верно пренесе оригинални текст. Није 

                                      
• 211 Видети оригинал превода, Помак, бр.19, јануар 2001, стр. 3. 
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се притом слепо држао изворника и буквално преводио 

његове дијалоге већ га је где-где саображавао 

француском социо културном реализму. У сваком 

случају, Конфинови француски преводи предствљају, по 

мени, занимљива и хвале вредна преводилачка 

остварења. Преводилачки рад Жака Конфина заслужује, 

свакако, још продубљеније испитивање и разматрање и 

оно би могло да допринесе потпунијем осветљавању 

личности и дела нашег писца.
212

 

 

                                      
• 212 У Помаку, листу за књижевност, уметност и културу Удружења писаца 

Лесковца, на насловној страни 19. броја, јануара 2001. године, објављен 

је (уз фотографију др Жака Конфина) прилог књижевника Томислава Н. 
Цветковића, „Жак Конфино – лекар и литерата“. Од Лесковца, где је 

завршио основну школу и Нишу Гимназију, преко Београда, где је 

завршио вишу Гимназију – пут га је водио у Беч, где је уз помоћ јеврејске 
хуманитарне организације ,,Потпора’’ уписао Медицински факултет, 

заавршио га је у Берну 1918. године. У БИЛТЕНУ Удружења Јевреја из 

Југославије у Израелу (Тел  Авив, 25. новембра 1975), сећајући се 
почетка сарадње са Политиком, Жак Конфино наводи: ,,Догодило се ово: 

једна моја прича нашла се цела преписана (из Лесковачког гласника) у 

Политици. Наљутио сам се, јер прави писац није био наведен. А било ми 
је и драго: био је то недвосмислени знак да то моје писање нешто вреди. 

Једном, док сам био у Београду, свратио сам у Политику да извидим како 

му то постојава. Имао сам и једну причу у џепу и решим се да је 
понудим, уверен да ће Политика то одбити. А ако то учини имао сам 

говово питање: а оно што сте из Лесковачког гласника преписали, то је 

добро, зар не? Ондашњи уредник Живко Милићевић прими ме лепо, 
прочита причу и каже: ,,Добро, све је у реду, лепо је то, објавићемо Вашу 

причу... и било је тако – прва прича и то објављена у Политици. 

Следовале су потом друге моје приче, само сам их у Политици објавио 
више од стотине. Потом су дошле књиге, романи и све остало, и кад ме 

питате ко је на мене утицао, онда тачан одговор гласи: била су то Шалем 

Алејхем и Михаил Зашченко, али и Живко Милићевић...’’ Према 
библиографији књижевних дела, Жак Кофино је објавио девет књига 

кратке прозе: Моји општинари, 1934, Лице и наличје, (хумореске) - пре 

рата; Ротаријанци, Јежева прича, Хумористикон, Лекареве приче, Нова 
хумореска, Пожури, докторе  - после Другог светског рата. Објавио је и 

пет романа: Мој Јоцко (пре рата), Моје јединче, Мамин велики син, 100 
година – 90 гроша и Јеси ли ти разапео Христа (после рата). Штампано 

му је и 5 драмских текстова: Сирото моје паметно деце, Заклињем се, У 

среду се региструјем, Крв није вода, Луда болест љубомора. Два драмска 
текста су извођени, а нису штампани: Плагијат и Штрајк у 

заробљеничкој болници, као и роман Заробљеници добровољци. Конфинов 

роман Мој Јоцко, у издању Геце Кона, 1937, године, ушао је у избор 
Славка Кораћа Српски романи између два рата (1918-1941), објављен 

1982. године. Библиограф А. Арантовић наводи још 202 јединице 

приповедака и хуморески објављених у периодици, и 23 јединице 
новинских текстова (репортаже, критике, преводе, полемике...). 
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ДР ЖАК КОНФИНО: О ЈЕДНОМ ПИСМУ 

ИВИ АНДРИЋУ 

 
• Душан Јањић, „Трагом једног писма: О једном 

писму Жака Конфина Иви Андрићу“, Помак, бр. 

7/8, април-септембар 1998. 

 

 личном фонду Иве Андрића 

у Архиву Српске академије 

наука и уметности, у делу 

заоставштине, који се односи на 

пишчеву преписку, налази се (под 

бројем 2582) писмо Жака 

Конфина Иви Андрићу. Реч је, у 

ствари, о позиву на сарадњу, 

односно о молби да Андрић 

пошаље прилог за Календар Јежа 

за 1949. годину. Писмо,  упућено 

30. јула 1948. године, има следећу садржину: ,,Драги 

друже, хтео бих да Вас овим подсетим да се редакција 

Календара ,,Јежа’’ за 1949. завршава крајем августа па 

Вас молим да то не изгубите из вида, јер је нама много 

стало да Календар ове године не изађе без Вашег 

прилога.” Срдачан поздрав, уредник др Жак Конфино.  

Ради се, дакле, о једном веома кратком писму (од 

једне једине реченице) које у име Уредништва 

Календара упућује познатом југословенском писцу 

његов главни уредник. Писмо, боље рећи допис, има, 

рекло би се, званичан, службени карактер, о чему 

сведочи и заглавље (утиснуто у левом горњем углу) 

Савеза удружења новинара ФНРЈ које је, иначе, било 

издавач Календара. Из писма се види да је уредништву 

било ,,много стало’’ да се Анрићев текст нађе на 

страницама календара, да оно, готово не може 

замислити ново издање без Андрићевог прилога. Није 

нам позната предисторија овог писма. Може се 

претпоставити да је Иво Андрић обећао Конфину, или 

неком од чланова Уредништва, сарадњу; вероватније је 

У
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да је дао неки неодређен одговор. То је сигурно 

протумачено као његов пристанак па, пошто прилог није 

слао, Конфино га ,,подсећа’’ да ,,не изгуби из вида да се 

приближава крајњи рок за достављање текста’’. 

Андрић на писмо, по свему судећи, није одговорио, 

или бар нема трага да је то учинио. Нема ни његовог 

прилога у Календару Јежа за 1949. годину.  

(...) Почетком 1948. године Жак Кофино је именован 

за уредника Календара за 1949. годину. Он очито није 

хтео да мења концепцију публикације, али желео је да је 

обогати новим садржајима, да је учини разноврснијом, 

да прошири круг аутора. Отуда његова настојања да за 

сарадњу придобије Иву Андрића, већ тада, уз Крлежу, 

водећег југословенског писца. Увршћивањем 

Андрићевог текста, проценио је Конфино, Календар би 

добио на тежини и његова уметничка димензија била би 

у већој мери изражена. Полазио је од тога да је Андрић 

у разним приликама слао своје прилоге дневним 

листовима и другим публикацијама. 

Жак Конфино је, чини се, познавао Андрићево 

стваралаштво. Морао је, дакако, у Андрићевим 

романима и у целини његовог приповедачког дела да 

препозна трагичну визију људске судбине и пишчев 

песимистички поглед на свет. Доживео је он Босну 

Травничке хронике као затворен свет, као пакао у коме 

царују зло, беда, суровост, у коме је човек препуштен 

исконским силама, нагонима, патњи. И њему се, зацело, 

живот у њој учинио као парадигма човекове зле коби. 

Но, Конфино, писац и хуманиста, морао је у 

Андрићевим делима да разабере и светле тренутке који 

се пробијају кроз сумор и тмину, да на где којим 

страницама осети ведрину и радост треперевог живота. 

Могао је и у живописном пишчевом причању са 

радошћу да открије и елементе хумора који се преливају 

у разним нијансама.
213

 

                                      
• 213 Душан Јањић, „Трагом једног писма: О једном писму Жака Конфина Иви 

Андрићу“ бр. 7/8, април-септембар 1998, стр. 4. Календар је, почев од 

1947. године, излазио једном годишње. Штампан је у тиражу од 40.000 

примерака (фантастичном за формат књиге) и имао је до 150 страна. 
 



 205

 

 

АКАДЕМИК ЗВОНКО МАРИЋ 

 

• Душан Јањић, „Академик Звонко Марић“, 

предавање, 4. новембар 2014. 

 

една од важних одлика великог 

српског физичара, академика 

Звонка Марића, јесте та што је у 

току целог свог радног века 

успостављао плодне везе, контакте 

са страним научницима. Кроз ту 

сарадњу Марић је сазревао као 

научник, упознавао се са токовима 

светске науке, са њеним 

достигнућима, али је учешћем у 

заједничким пројектима, са 

радовима, рефератима, предавањима које је држао по 

позиву у иностранству, доприносио и сам развоју 

научне мисли у Европи и свету.
214

 

Почетак те међународне сарадње везује се за 

Копенхаген. Наиме, средином педесетих година 

прошлог века, Звонко Марић је добио стипендију 

Европског центра за нуклеарна истраживања (скраћено 

ЦЕРН), као и Оерстед Фордове фондације и усавршавао 

се на Институту за теоријску физику на чијем је челу 

већ 40 година био славни дански научник Нилс Бор, 

добитник Нобелове награде за физику (1922); један 

хемијски елемент 107 боријум назван је по њему. 

Интересантно је да је и његов син Аге Нилс Бор добио 

Нобелову награду за физику 1975. године. Несумљиво је 

да је наш стипендиста на Нилс Боровом институту 

                                      
• 214 Напомена: Прилог објављен на сајту zvonkomaric.com. Преузет 22. априла 

2017. године.  У Лесковцу је 4. новембра 2014. године одржано вече 

посвећено академику Звонку Марићу поводом годишњице његовог 

рођења. Други део вечери био је посвећен сарадњи Звонка Марића са 
светским научницима са посебним нагласком на француске физичаре. 

Предавање о томе, као и осврт на његов боравак у Копенхагену, у чувеној 

школи Нилса Бора, многобројним гостовањима у Паризу и другим 
научним центрима, одржао је проф. др Душан Јањић. 

Ј
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успоставио блиске контакте са бројним личностима из 

света науке, примерице, сарађивао је са Абрахамом 

Паисом, физичарем. 

Марић је у Копенхагену провео две године, од 1956. 

до 1958. и, како истиче Мирјана Божић, блиска Звонкова 

сарадница, он је „из школе Нилса Бора понео сазнање о 

фундаменталном значају квантне механике и 

релативистичке физике за развој модерне физике. Ово 

сазнање Марић је уткао у Лабораторију за теоријску 

физику у Институту за нуклеарне науке у Винчи, којим 

је руководио од 1960. до 1970. године, односно после 

повратка из Данске у Србију“. 

Већ раних шездесетих година 20. века, наш будући 

знаменити теоретичар, врстан и свестран физичар, почео 

је да развија значајну сарадњу са нуклеарним 

физичарима из Европе. У више наврата боравио је у 

ЦЕРН-у у Женеви, и био је део великог научног 

пројекта овог европског центра за нуклеарна 

истраживања; године 1964. први пут је у „граду науке“ 

Дубни у СССР-у, у Русији, опет на институту за 

нуклеарна истраживања. У Дубни ће боравити и касније 

и посебно ће сарађивати са професором Блохинцевим. 

Запажене контакте имао је и са Међународним центром 

за теоријску физику у Трсту, чији је оснивач био 

познати италијански физичар Паоло Будинић са којим је 

Звонко Марић заједнички радио у више случајева. Не 

треба занемарити ни везе засноване са Универзитетом у 

Потсдаму, у Немачкој. 

Ипак, чини се, да је Марић остварио најплоднију 

сарадњу са еминентним француским научним 

установама, у првоме реду са Институтом за нуклеарну 

физику у Орсеју, покрај Париза, основаном 1956. на 

иницијативу Фредерика и Ирене Жолио-Кири, и са 

Институтом „Анри Поенкаре“ у самом средишту 

Париза. И један и други институт биће у саставу 

Париског универзитета. У периоду од 1965. до 1991. 

наш научник је, готово сваке године, проводио по три 

месеца у овим институцијама, одржавајући редовна 

предавања за студенте, радећи, осим тога, заједно на 

разним пројектима са француским физичарима. 
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Нарочито се повезао са научницима Роланом Ломбаром 

из Орсеја и са Жаном Пјером Вижијеом са института 

„Анри Поенкаре“ али се укључивао у рад и са другима, 

на пример, у Орсеју са Кристијаном Лазар, са Еленом 

Ланжевен-Жолио, унуком Марије и  Пјером Кири. Како 

каже Мирјана Божић, „углед који је Звонко Марић 

стекао у Институту за нуклеарне науке у Орсеју 

допринео је да ова установа поклони Институту у Винчи 

циклотрон који је послужио као основа у изградњи 

акцелератора Винис“. И у Институту „Анри Поенкаре“, 

основаном још 1928. године, у школи чувеног 

француског и светског физичара Луја де Броја, 

нобеловца, Марићева сарадња, дуга и упорна, одвијала 

се у области заснивања квантне механике. Ипак, да 

поновим, наш физичар је највише сарађивао са 

Ломбаром и Вижијеом. Шта више, они су постали 

његови лични блиски пријатељи. Долазили су у Србију 

на његов позив и одушевљавали су се Београдом и 

српским манастирима у које их је Звонко водио.           

Ломбар је о нашем славном физичару оставио један 

леп запис, једно дирљиво сећање: „Многобројни су они 

који у Орсеју, и у париској области, пише Ломбар о 

Марићу,  чувају светле успомене на његове боравке и 

посете. Поред научних радова урађених заједно: о 

фотопродукцији пиона на лаким језгрима, предложених 

метода корекције Глауберовог модела, тако да постане 

инваријантан у односу на инверзију времена и да се 

обезбеди конзервација угаоног импулса у реакцијама 

које су праћене преносом масе, Звонко нам је омогућио 

да користимо његову широку културу из литературе и 

филозофије. Нећемо заборавити танани хумор којим се 

стално истицао“. 

Жан-Пјер Вижије је био, пак, привилеговани 

Марићев пријатељ, вишегодишњи, боље рећи 

вишедеценијски сарадник, такорећи све до Вижијеове 

смрти 2004. године. Сарадња међу њима није прекидана 

ни у време распада Југославије и увођења санкција 

Србији. Овај истакнути француски физичар, иначе 

левичарски настројени интелектуалац, осуђивао је 

изолацију наметнуту Србији и супротстављао јој се на 
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све могуће начине. Више пута је долазио у Београд, на 

Звонков позив и позив, подразумева се ту, САНУ и 

Универзитета у Београду посећујући, најчешће, 

природно, Институт за физику у Београду, односно у 

Земуну. Тако је било и 1996. приликом прославе 35 

година од оснивања овог института чијем је развоју 

Марић дао свој немерљиви допринос. 

 (...) И завршићу ово своје излагање следећом 

напоменом: Сарадњом са научницима из других земаља 

Звонко Марић је, афирмишући свој научни рад, значајно 

допринео и афирмацији српске науке у свету.“
215

 

 

 

                                      
 

• 215 Академик Звонко Марић рођен je 2. новембра 1931. године у Бујановцу. 
Студирао je физику на Природно-математичком факултету у Београду, 

где je дипломирао 1955. године. Исте године запошљава се у Институту 

за нуклеарне науке „Борис Кидрич" у Винчи, где остаје све до јануара 
1972. године, када прелази у Институт за физику CP Србије у Београду. 

године. Од септембра 1956. године до септембра 1958. године налази се 

на специјализацији у Институту за теоријску физику у Копенхагену, 
Данска, где се бави теоријом нуклеарних модела. По повратку са 

специјализације, фебруара 1960. године, одбранио je докторску тезу под 

насловом „Дисперзија светлости на атомским језгрима" на Природно-
математичком факултету у Београду. Исте године постаје руководилац 

Лабораторије за теоријску физику у ИБК-Винча, којом руководи све до 

1972. године. Tоком свих тих година, паралелно са научноистраживачким 
радом и руковођењем Лабораторије за теоријску физику у ИБК-Винча, 

бавио се и наставним радом на факултету. Године 1962. изабран је за 

хонорарног доцента на катедри физике ПМФ у Београду, a 1967. године и 
на ПМФ у Новом Саду. Држао je курсеве из механике, статистичке 

физике и теорије поља. Истовремено je био ангажован и као наставник на 

последипломским студијама смера теоријске физике на ПМФ у Београду, 
где je држао курсеве: нуклеарна физика, физика елементарних честица, 

виша квантна механика, квантна теорија поља и заснивање статистичке 

физике неравнотежних система. У Институт за физику CP Србије у 
Београду прелази 1972. године, где оснива и руководи радом 

Лабораторије за теоријеку физику све до 1977. године. У периоду од 1970 
- 1972, 1974-1976, 1979-1985. године налази се као професор пo позиву 

(visiting professor) у Институту за нуклеарну физику, Орсеј, Француска. У 

више наврата је боравио у Европском центру за нуклеарна истраживања 
CERN у Женеви (Швајцарска) и у Обједињеном Институту за нуклеарне 

науке Дубна, СССР. Био je члан организационих комитета многих 

конференција и специјализованих школа. За дописног члана CAHУ 
изабран je 12. децембра 1985. године, за редовног члана изабран je 21. 

априла 1997. године. Преминуо је у Београду 18. октобра 2006. године. 

Напомена: Биографски подаци о академику Звонку Марићу преузети са 
сајта Српске академије науке и уметности (www.sanu.ac.rs) 
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НИКОЛАЈ ТИМЧЕНКО И ФРАНЦУСКА 

КЊИЖЕВНОСТ 
 

• Душан Јањић, „Николај Тимченко и француска 

књижевност“, Видови француске књижевности, 

Задужбина „Николај Тимченко“, Лесковац, Алтера 

– Београд, 2013. 
 

осебно поглавље књиге 

професора Душана Јањића  

Видови француске књижевности, 

под назнаком „У почаст“, посвећено 

је делу Николаја Тимченка. У 

обимном делу Николаја Тимченка 

стране књижевности и културе 

заузимају значајно место. 

Заступљене су у више од 200 есеја, 

приказа, осврта у многобројним 

српским и југословенским листовима 

и часописима, а предмет су и неких монографских и 

есејистичких дела из пишчеве рукописне заоставштине. 

Интересовање за иностране теме код Тимченка 

протезало се, поред књижевности, и на друге феномене 

духовног стваралаштва: на филозофију, социологију, 

сликарство, позориште, филм и то говори о 

свестраности, широкој ерудицији и изузетном 

образовању нашег писца.
216

 

Наравно, Тимченко се, као књижевни критичар, 

историчар књижевности и есејиста највише занимао за 

литерарне теме. Није се, при том, ограничавао на 

одређене стране литературе, поједине епохе или 

поједине правце. Бавио се највећим светским писцима. 

Шекспиру је посветио осам текстова, Достојевском и 

Камију по седам, али је писао и о Дантеу, Сервантесу, 

                                      
• 216Душан Јањић, „Николај Тимченко и француска књижевност“, Видови 

француске књижевности, Задужбина „Николај Тимченко“, Алтера – 

Београд, 2013, стр. 131. Напомена: Прилог је објављен у посебном 

поглављу под назнаком  У почаст на више од 30 страна (од 131. до 160. 
стране). 

П 
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Монтењу, Молијеру, Гетеу, Пушкину, Гогољу, 

Новалису, Чехову, Кафки, Томасу Ману, Елиоту, 

Јесењину, Сартру... Осим великих светских литература, 

дотицао се у свом стварању и такозваних малих или 

мање познатих књижевности: норвешке, чешке, 

мађарске, албанске. Ипак, у средишту Тимченкових 

интересовања биле су француска и руска књижевност.  

У једном тексту из 2003. године, објављеном у 

Алијанси, Николај каже да су га још као средњошколца 

посебно привлачили француски и руски писци, Балзак, 

Стендал, па „драги Руси“ Толстој и Гогољ, који му је 

био као припрема за Достојевског. Ове две 

књижевности, француска и руска, заокупљаће пажњу 

писца Песника и завичаја до краја његовог живота. У 

целини гледано, највећи простор у Тимченковом делу 

окренутом страним темама добила је француска 

књижевност са педесетак објављених текстова у 

петнестак листова и часописа. Ако се овоме додају још 

и необјављени радови из рукописне заоставштине, у 

првом реду о фрацуским писцима 17. века, може се онда 

сагледати колики је француски удео у укупном 

Тимченковом опусу.  

(...) Ширина Тимченковог интересовања за 

француску књижевност показује да ју је он високо 

ценио. То потврђују његови критички судови о писцима 

и делима којима се бавио. Потврђују то и глобалне 

оцене о вредностима и величини ове литературе које 

провејавају у појединим његовим текстовима. 

Коментаришући књигу аутора ових редова о 

француским писцима различитих раздобља, Тимченко 

указује на „разноврсност и богатсто француске 

књижевности која је у свим епохама давала врхунске 

писце и у свим епохама имала представнике који су 

означавали битне новине у преломима које је 

доживљавала не само француска него и светска 

књижевност“. Зато не чуди што ова велика европска 

литература заузима видно место у укупном делу 

Николаја Тимченка. 
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НИКОЛАЈ ТИМЧЕНКО И УДРУЖЕЊЕ 

ПИСАЦА 

 
• Душан А. Јањић, „Николај Тимченко и Удружење 

писаца Лесковца (Тимченкови мали есеји у 

Помаку)“, Наше стварање, број 4/1 1004/05,  420. 

 

иколај Тимченко био је  

најугледнији члан Удружења 

писаца Лесковца. Удружењу је, 

дакако, чинила част да у својим 

редовима има писца који је у 

српској књижевности стекао име 

врсног књижевног критичара и 

есејисте и који је својим усправним 

животом, правдољубивошћу и 

доследношћу уживао велико 

поштовање у свом родном граду, и 

не само у њему.
217

  

(...) И као што је у сваком послу који је радио оставио 

неизбрисив траг, тако је и удео Тимченка у 

деветогодишњем животу удружења лесковачких писаца 

(основано је фебруара 1996) био драгоцен, 

незаобилазан. Није се истицао бучним иступима у 

јавности, и, уопште, ретко је, нажалост, учесвовао у 

јавним манифестацијама, трибинама, књижевним 

вечерима.  

Тих, ненаметљив и надасве скроман, није се никада 

гурао у прве редове нити је тражио заслужена 

друштвена признања за која, уосталом, није ни марио. 

Али, када се у неким приликама ,,јавио за реч’’, његова 

се увек помно и са уважавањем слушала. Подржавао је, 

међутим, сваку идеју која је означавала помак у 

књижевном и културном животу града у коме је живео. 

Тако је свестрано подржао идеју о гласилу Удружења, 

                                      
• 217Душан А. Јањић, „Николај Тимченко и Удружење писаца Лесковца 

(Тимченкови мали есеји у Помаку)“, Наше стварање, број 4/1 1004/05, 
стр. 420. 

Н 
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листу за књижевност, уметност и културу. И када 

говоримо о доприносу Николаја Тимченка раду 

удружења, он је понајвише везан за лист Помак.  

У њему је редовно сарађивао и није било броја (сем 

једног изузетка) у коме се нису појављивали његови 

прилози, називани најчешће, не знам зашто, ,,мали 

есеји’’, јер они су по својој вредности били најмање 

мали. Ти, његови ,,мали есеји’’ подизали су ниво 

Помака и, наравно, уз вредне прилоге других аутора и 

умешност уредника, оправдавали његово постојање. 

(...) У 19 до сада објављених свезака Помака, 

Тимченко је објавио 25 текстова, тематски врло 

различитих, што речито говори о широком дијапазону 

његових интересовања и показује, и на овом примеру, у 

овом сегменту његовог ангажовања, да је био свестрани 

проучавалац књижевног и других културних феномена.  

Све његове текстове објављене у Помаку можемо 

разврстати у неколико целина. Тимчено се у првом реду 

бави значајним српским писцима: Стеријом, Андрићем, 

Црњанским, Исидором Секулић, Десанком Максимовић, 

Слободаном Јовановићем, Богданом Поповићем, 

Драинцем, Растком Петровићем, Ађелком Крстићем. У 

ову групу се може убројити и текст о Милошу Ђурићу, 

нашем највећем хеленисти. Другу целину чине прилози 

(таквих је пет) о страним писцима: Пушкину, Чехову, 

Камију. Три написа је посветио завичајној књижевности 

пишући о Жаку Конфину, Миливоју Перовићу и Брани 

Митровићу, пет је, пак, критичких приказа 

новонасталих књига и, најзад, два чланка се не односе 

директно на књижевност, један је из историје 

лесковачког позоришта (што је, иначе, био предмет 

вишегодишњег његовог занимања) и један је о књизи 

уопште, поводом Трећег салона књига у Лесковцу.  

(...) У завичај Николаја Тимченка, његову духовну 

баштину, улазе и есеји објављени у Помаку; они су 

неодвојиви део пишчевог укупног ствалашатва. 
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НИКОЛАЈ ТИМЧЕНКО КАО  

ПУБЛИЦИСТА 

 
• Проф. др Душан Јањић, „Николај Тимченко као 

публициста“, Наше стварање, Лесковац, 2010, 3-4 

 

иколај Тимченко се, поред 

других области стваралачког 

рада, бавио и публицистиком и то је 

сасвим разумљиво, јер провео је 

читав радни век као новинар, а 

новинарство, односно журналистика 

и публицистика су као две сестре 

рођене, као два дела једне исте 

делатности, с тим што се у 

публицистици, у дневним и 

периодичним листовима и 

часописима, као и у засебним публикацијама, актуелни 

друштвени, политички, културни и други проблеми, 

теме и збивања разматрају дубље, свестраније, 

комплексније и амбициозније него у текућој 

журналистици.
218

 

Управо таквој врсти, таквом делу новинарства, био је 

наклоњен Николај Тимченко. Дакако, он се бавио и 

текућом журналистиком и о томе сведоче бројни кратки 

чланци, осврти, извештаји, цртице о догађајима из 

свакодневног живота, првенствено из културе. Но, као 

ствараоцу више му је одговарало оно новинарство које 

на аналитичан, ангажован, активистички начин тумачи, 

проучава постојеће прилике и појаве. Може се рећи да је 

Тимченко је био врло плодан публициста, посебно ако 

његову оријентацију проширимо и на текстове који се 

тичу тема и појава из прошлости чије је штампање, по 

                                      
• 218 Проф. др Душан Јањић, „Николај Тимченко као публициста“, Наше 

стварање, Лесковац, 2010, 3-4 

 

Н 
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схватању аутора, било значајно у датом тренутку, дакле 

актуелно што је карактеристика публицистике. 

Неколике ствари падају одмах у очи када се посматра 

целина Тимченковог публицистичког рада. 

- Прво, његова интересовања су усмерена искључиво 

или готово искључиво на културу, наравно уз 

асоцијације или алузије на друштвено политижки 

живот; 

- Друго, питања која разматра фокусирана су 

највећим делом на Лесковац у чему је основна разлика у 

односу на друге области његовог стварања; 

- Треће, публицистичке текстове објавио је углавном 

у Нашој речи, али покоји чланак нашао је места и у 

Нашем стварању, Лесковачком зборнику, Помаку, 

Алијанси. 

- Четврто, Николајева публицистика јавља се у 

форми чланка или фељтона, гдегде као полемика, а наш 

аутор објавио је и три књиге које се могу, шире гледано, 

сврстати у публицистичка дела, мада су то претежно 

монографије историографског карактера које припадају, 

дакле, домену историје културе. Мислим овде на две 

књиге из историје лесковачког позоришта и на 

монографију Народни музеј у Лесковцу.
219

 

Бавећи се културном публицистиком, Тимченко 

културу анализира или целовито, као јединствен 

феномен, или кроз њене делове , сегменте, уметности у 

првоме реду. При том, уз књижевност, највише пажње 

поклања позоришту. Интересантно је колико је оно 

привлачило нашег публицисту. Поред две добро 

документоване књиге, штампао је на десетине и 

десетине чланака квалификујући их најчешће као грађу 

за историју лесковачког позоришта. Текст “Сто година 

позоришног живота у Лесковцу“ изишао је у Нашој 

речи чак у 32 наставка, од јуна 1996. до јануара 1997. 

године.  

                                      
• 219Две књиге о позоришту су: Фрагменти из историје лесковачког позоришта 

1896-1941 (1967) и Фрагменти из историје лесковачког позоришта 2, 

1970-1980 (1981). Необично је да на корицама књиге Народни музеј у 
Лесковцу (1983) нема имена аутора. Има га тек у импресуму!  
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Николај Тимченко је, иначе, нарочиту важност 

придавао и проучавању лесковачке штампе и периодике 

и он је у више махова читаоце нашег недељника 

упознавао са садржајима и дометима ове врсте 

литературе. Спис „Из старих лесковачких књига и 

часописа“ објавио је, примерице, у 20 наставака. 

Предмет његовог занимања били су и послератни 

лесковачки часописи: Лесковачки зборник, Освит, 

разуме се и Наше стварање за које је поводом 40-

годишњице излажења казао да је „ушло у ризницу 

лесковачке културе и у њој заузело једно од почасних 

места“. 

Тимченко се интересовао и за друге сегменте 

културе у Лесковцу - за просветне прилике, за 

сликарство и друге уметности, филм, на пример. Као 

председник Клуба љубитеља филма крајем 60-тих 

година 20. века био сам пријатно изненађен 

Николајевим познавањем филмске уметности, њених 

изражајних специфичности и ту своју упућеност у филм 

штедро је доказивао у дискусијама које смо водили у 

Клубу и у написима у Нашој речи у којима се залагао за 

неговање и ширење филмске културе. 

Ипак, најважнији део Тимченковог публицистичког 

рада представљају текстови на опште културолшке теме 

у којима наш аутор говори о стању у лесковачкој 

култури или у нашем друштву уопште при чему 

имплицитно своје ставове и оцене заснива на примеру 

Лесковца. 

У Нашој речи је скоро две пуне године, од јануара 

1966. до септембра 1967. водио сталну рубрику, 

колумну под називом „Разговори о култури у комуни“ и 

у њој је из недеље у недељу, са извесним краћим 

прекидима, обрађивао питања која су се тицала 

културног живота у Лесковцу. А питања су била доиста 

актуелна, горућа, интригантна. Односила су се на улогу 

и место интелигенције у комуни, на деловање 

културних институција у граду, културну политику, 

културне иницијативе и форуме, финансирање културе, 

демократизацију културе, слободу стваралаштва, итд, 



 216

итд. Дотакао се ваљда свих есенцијалних питања у 

области којом се бавио. 

Тимченкови текстови, садржајни и аргументовани, 

били су критички интонирани и он у њима није штедео 

постојећу праксу. Освртао се, тако, на недостатак 

иницијатива у самим културним установама, на 

индолентан став културних радника према културним 

проблемима у нашој средини. На једном месту, он каже: 

„У питању је криза љубави за културу, губљење смисла 

за културне вредности, једна апатија и инертност која је 

веома дубоко захватила управо оне који су по свом 

позиву дужни да негују културне вредности, да их 

конзумирају и шире љубав за њих.“
220

  

Тимченко оцењује чак да се и питање финансирања 

културе, које је иначе, слаже се он, недовољно и спорно, 

„пренаглашава и од недостатка новца ствара се баук 

који паралише сваки културни подухват па и саму 

помисао на акцију“.
221

 

Николајева намера није, међутим, била да само у 

тамним бојама прикаже тренутно стање. „Циљ ми је 

био, подвлачи он, да истакнем потребу да културне 

установе и културни радници предузму иницијативу у 

области културе, да они буду не само ствараоци и 

аниматори културних добара него и креатори културне 

политике, дакле да у потпуности преузму улогу која им 

као самоуправљачима и припада.“
222

 

Но, Тимченкова колумна  је, такоређи на самом 

старту, изазвала бурно реаговање појединаца. Николају 

је пребацивано да, између осталог, дели културу на 

елитну и масовну, потцењујући ову другу, да је 

присталица прокажене крилатице „култура културним 

радницима, политика политичарима“, спочитавано му је 

да је критизер. Наравно, није изостао Тимченков 

одговор у коме је одбацио наводе својих опонената. 

Одговор је био одмерен али понегде и оштар. 

                                      
• 220“Финансирање културе и интелектуалац у комуни“, Наша реч, 9. 

септембар1966. стр.7 

• 221 Исто 

• 222 „О једној крилатици и још којечему“, Наша реч, 18. фебруар 1966, стр.7. 
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Помислило би се на моменте да 

га је писао Крлежа у књизи Мој 

обрачун с њима или Данило Киш 

у Часу анатомије.
223

 

У сваком случају, наговештен 

је сукоб на лесковачкој културној 

сцени, сукоб који се временом 

распламсавао да би кулминацију 

доживео на састанку редакција 

локалних часописа уже Србије, 

одржаном крајем октобра 1967. у 

Лесковцу. На том скупу уводно 

излагање под насловом „Криза духовних вредности“ 

поднео је управо Николај Тимченко;  оно је штампано у 

„Нашем стварању“ те исте 1967. године
224

 и може се, 

ако се апстрахује идеолошки аспект, и данас читати као 

актуелан текст, публицистички рад par exelence, 

бриљантан, узбудљив есеј, као драматичан пледоаје за 

обнову добрано нарушених моралних и духовних 

вредности у нашем друштву. Овај Тимченков опширан 

текст уствари је највећим делом сажетак претходно 

објављених чланака из његове колумне.  

Полазећи од теме састанка, „Положаја културе у 

провинцији“,
225

 Тимченко поставља питање „где је и 

шта је провинција у култури, да ли се њене границе 

могу једноставно одредити географским мерилима или 

за вредновање такозваног провинцијског духа и 

менталитета и његово одређивање треба узети у обзир и 

неке друге елементе“, да би дао одговор да „као мерило 

за одређивање провинцијалности или културне 

                                      
• 223 Тимченков одговор на упућене му критике у оквиру је његовог петог 

наставка „Разговора о култури у комуни“, као допуна, одн. напомена уз 

текст „О једној крилатици и још о којечему“. 

• 224 Број 5-6 (септембар-децембар 1967), стр. 208-217. Чудно је да је „Криза 

духовних вредности“, као одредница, изостављена из Библиографије 
Николаја Тимченка!!! 

• 225 Пун назив теме био је „Културна политика и путеви и задаци развоја 
културе у провинцији“. Поред представника редакција локалних 

часописа, у раду састанка учествовали су еминентни  српски културни 

ствараоци као што су Добрица Ћосић, Михаило Марковић, Никола 
Милошевић, Светозар Стојановић, Миладин Животић. 
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уздигнутости једне средине треба узимати пре свега 

културне иницијативе, њихове резултате и, наравно, 

однос средине према тим иницијативама и култури као 

друштвеном феномену“. Тимченко детектује симптоме 

кризе „у којој су се нашле духовне и културне 

вредности у нашем друштву“, говори о духовној 

учмалости, пасивности, политиканству, отпорима, чак 

мржњи према култури, корене отпора види у небризи 

друштва, у експанзији прагматизма, у грубом 

економистичком прилазу културним добрима. Против 

таквог стања ствари ваља се борити, кличе Тимченко: 

„Наша дужност (дужност интелектуалца у провинцији) 

је у томе да употребимо све наше моћи и људске 

енергије у одбрану достојанства културе и културног 

дела.“  

Велику улогу у развоју културе и афирмацији 

стваралаштва имају, каже аутор, локални часописи: 

„часописи треба да постану културна језгра у својим 

срединама, а самим тим и да окупљају и стимулишу 

праве ствараоце, да помажу и подстичу њихову 

еволуцију ка хуманијим хоризонтима слободних 

личности и слободног друштва. Култ дела, духовних 

вредности једне средине, људске суштине сваког 

поступка и деловања, етике као јединства норме и 

људског чина, једном речи - култ човека и његових 

стваралачких могућности треба да буду циљ и смисао 

наше акције и тај циљ треба да буде, што потпуније и 

адекватније, реализован у нашим часописима“.  

У наредном броју „Нашег стварања“ излази нов 

бридак и надахнут напис Николаја Тимченка “Природа 

културног чина“,
226

 прави наставак „Кризе духовних 

вредности“. Из овог текста-есеја бележим ауторово 

одређење културе: „Култура је онај домен људске 

егзистенције који пружа највише могућности људској 

мисли и суштини да се испољи и да реализује ту 

основну особину своје природе. Зато је култура 

поприште највеличансвенијих човекових победа и 

нешто више од тога - његова права историја; зато је баш 

                                      
• 226 Наше стварање, бр. 1-2 (јануар-април, 1968), стр. 42-44. 
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у области културе и 

стваралаштва човек оставио 

највеше доказе своје људске 

величине, али и пораза.“  

Овим текстом не завршава 

се, срећом, публицистичка 

активност нашег писца. У 

1968. и 1969. години 

Тимченко води нову сталну 

рубрику Свакодневне култур 

не теме која је слична 

претходној  мада је рађена са 

нешто мање амбиција. Ипак су текстови из ње 

драгоцено сведочанство како о културном животу онога 

времена тако и о укупном пишчевом стварању. 

Двадесетак година новинарске паузе у Нашој речи 

означило је, као и принудно избивање из Нашег 

стварања, прекид у његовом публицистичком раду. 

Деведесетих година, најзад, Тимченко се у „Нашој 

речи“ повремено јавља као врстан публициста чланцима 

у појединим рубрикама - студиозно осветљавајући 

минуло доба у Књижевној баштини или бележећи на 

њему својствен начин тренутна збивања, у колумни 

„Узгред забележено“. 

Шта би се, најзад, могло рећи о одликама 

Тимченкове публицистике? Она је, најпре, плод једне 

беспримерне интелектуалне радозналости, 

истраживачког духа али и духа побуне и немирења са 

постојећим стањем, споја интелигенције и ерудиције, 

као и моћи дубљег сагледавања стварности. Све то чини 

основу необично широког спектра пишчевих 

интересовања.  

Из текстова Николаја Тимченка извире његов 

друштвени ангажман. Он се, знамо, клонио форума, 

комисија, комитета, савета, одбора. Деловао је само 

речју, писаном превасходно. Његова публицистика има 

и један дубок етички и хуманистички смисао. Залажући 

се за слободу стварања и хуманистичке односе, уз 

ангажован и активан приступ, Тимченкови текстови 

покрећу на деловање, подстичу на размишљање и 
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опредељивање, буде уснуле духове из летаргије, нуде 

решења за превазилажење дате стварности.  

Мислим да су његови публицистички радови помало 

скрајнути, да заслужују већу пажњу. Они су неодвојив 

део његовог укупног стваралаштва.
227

   

 

 

 

 

 

 

                                      
• 227 Николај Тимченко (6. децембар 1934 - 29. децембар 2004) рођен је и умро 

у Лесковцу. Дипломирао је на Групи за југословенску књижевност 

Филозофског факултета у Београду. Радни век је провео као новинар и 
лектор листа Наша реч (Лесковац). Уредник лесковачког часописа за 

културу, књижевност и уметност Наше стварање у два наврата (1961-

1968, 2002-2004). Књижевни критичар и историчар, есејист, филозофски 
писац. Расправе, огледе и приказе објављивао је у свим значајнијим 

српским и југословенским листовима и часописима. Рукописна 

заоставштина Николаја Тимченка садржи више томова есејистичко-
критичких и монографских радова. Задужбина „Николај Тимченко“ и 

Лесковачки културни центар објавили су 2008. године  Библиографију 

Николаја Тимченка, рад Дејана Вукићевића, која обухвата 1161 
Тимченков рад и 62 текста о Тимченковој личности и његовом раду. 

• ТИМЧЕНКОВА ДЕЛА ОБЈАВЉЕНА ЗА ЖИВОТА: Фрагменти из историје 
Лесковачког позоришта I: 1896-1941. (Лесковац 1967), Песник и завичај. 

Белешке о бивању човека у литератури (Крушевац 1969), Запис о 

песнику: О поезији Васка Попе (Крушевац 1972), Фрагменти из историје 
Лесковачког позоришта II: 1970-1980 (Лесковац 1981), Народни музеј у 

Лесковцу 1948-1983. (Лесковац 1983). 

• ПОСХУМНО ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ: Француске белешке (приредила 
Сунчица Денић), Врање/Лесковац 2006, Књижевност и догма. Година 

1952 у српској књижевности (приредио Јован Пејчић), Београд/Лесковац 

2006, Књижевна баштина Лесковца (приредио Предраг Стајић), 
Лесковац 2007, Мисао, реч, судбина. Античке теме (приредио Илија 

Марић), Београд/Лесковац 2008, Меланхолија и хермеутика. Мислилац и 

писац Никола Милошевић (приредио Јован Пејчић), Лесковац-Београд 
2009, О Андрићу и Црњанском (приредили Биљана и Владимир Мичић), 

Лесковац 2011, Смисао приповедања. О српској поезији 20 века – огледи, 
студије, портрети, (приредио Владимир Мичић), Београд 2013. На 

Данима „Николаја Тимченка“ 2014. године представљена је књига 

његових прилога „Психологија књижевне логорологије“. У ЛКЦ 11. и 12. 
децембра  2015. године одржани су Дани Николаја Тимчена на којима је 

представљена Тимченкова књига „Негатор или апологет“, а 16. 

децембра 2016. године промовисан је зборник радова „Морал и 
вредности критичке речи – живот и рад Николаја 

Тимченка“.(Опширније: Д. Коцић, Лесковачки писци – трагови и 

трагања (Лесковац 2015, 2016). 
 



 221

 

 

ВУКАШИН ЦОНИЋ У ЛЕСКОВАЧКОЈ 

КУЛТУРНОЈ БАШТИНИ 

 
• Проф. др Душан Јањић, „Вукашин Цонић у 

лесковачкој културној баштини“, излагање на 

додели Књижевне награде „Вукашин Цонић“ 2014. 

 

ада сам са задовољством и 

захвалношћу прихватиo позив 

породице Цонић да на завршетку 

овогодишњег књижевног конкурса 

за кратку причу говорим, као 

уводничар, о Вукашину Вулету 

Цонићу, осетио сам извесну 

одговорност, односно  обавезу да у 

свом излагању бацим макар мали 

нови трачак светлости на његов 

живот и дело.
228

 

Ишчитао сам поново све његове објављене књиге, 

прегледао релевантну литературу о њему - рецензије, 

приказе, осврте, чланке у периодици, неке уводне речи, 

и дошао сам до одређених закључака. 

Мислим, најпре, да не треба ламентирати и даље над 

судбином пишчевог стваралаштва. Тезе које су се где 

где и доскора могле чути да је аутор Далеких белих 

путева остао готово непознат нашој читалачкој 

јавности и непризнат од књижевне критике и историје, 

једноставно не стоје више и то захваљујући у првоме 

реду књижевном конкурсу који је у част Вукашина 

Цонића установила његова породица, конкурсу који, 

ево, траје већ пет година и представља, не само за 

Лесковац, један племенит и прворазредни културни чин. 

Сам податак да је сваке године учествовао импозантан 

број аутора кратких прича из земље, али и из 

иностранства, говори довољно о значају који се придаје 

                                      
• 228 Проф. др Душан Јањић, „Вукашин Цонић у лесковачкој културној 

баштини“, излагање на додели Књижевне награде „Вукашин Цонић“ 
2014. године. 

К 
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овој књижевној манифестацији 

дајући јој атрибут националног 

карактера. И није само реч о 

конкурсу као специфичној смотри 

стваралачких достигнућа у 

области кратке прозе. Репринт 

2010. године двеју Цонићевих 

књига: романсиране хронике 

Далеки бели путеви (први пут 

штампане  1969) и збирке прича 

Укус земље (издате 1971), као и 

објављивање 2012. збирке прича Споменик из пишчеве 

заоставштине, израз су потребе да сe Вулетова уметност 

још више приближи читалачкој публици и, уопште, 

нашој културној јавности. Не, наш писац се не сме, нити 

може потцењивати. Иза њега је остало једно стамено 

дело чији је пун размах прекинут прераном ауторовом 

смрћу 1980. године, године када је постхумно објављен 

његов роман Пре зоре. 

Вукашин Цонић је несумњиво наш значајан 

књижевник који у лесковачкој културној баштини 

заузима једно од највиднијих места, превазилазећи и 

локалне размере. О његовој даровитости сведоче и 

бројне награде које је добијао на конкурсима за кратке 

приче и драме. Нека од његових литерарних остварења 

остала су расута по многим листовима и часописима, 

међу њима и неким веома угледним (у Багдали, 

Корацима, сарајевском Животу, на пример). У 

пишчевој заоставштини налази се, у рукопису, и роман 

Благо у Румендолу који, свакако, заслужује да угледа 

светлост дана. 

Да је, пак, Цонић стваралац неупитне вредности 

сведочи и низ наших  истакнутих књижевних посленика 

који су, сви од реда, његова дела обасипали похвалама. 

Међу њима су, између осталих, Тоде Чолак, Саша Хаџи 

Танчић, Томислав Цветковић, Николај Тимченко, 

Драгослав Хаџи Танчић. Ја се у овом свом излагању 

нећу позивати на њихове оцене. Присутни поштоваоци 

Вукашина Цонића су их већ чули у ранијим беседама, 

или их могу прочитати у предговорима Вулетових 
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књига, као и у написима изашлим, 

примерице у Помаку  из 2000. и 2008. 

године (реч је о хвале вредним 

текстовима Ђуре Радосављевића и 

Саше Хаџи Танчића) а и у књизи 

Верице Баторевић Божовић Живот 

пише приче и такође у делу Данила 

Коцића Лесковачки писци – трагови 

и трагања. Ја ћу, међутим, изнети 

једно своје запажање у вези са 

Далеким белим путевима, по, готово 

општем мишљењу, најбољем делу нашег писца. Он је у 

тој својој књизи, названој романсирана хроника, чини 

ми се, далеко већи романсијер него хроничар. Дакако, 

он полази од чињеница, истинитих разуме се, и преко 

њих никако не прелази, али је те веродостојне елементе 

о страдањима лесковачких логораша у Норвешкој,  

снагом своје уметничке вокације, тако мајсторски 

обрадио, надградио, да читалац добија утисак једног 

поступног излагања, једне органске повезаности и 

развоја радње, што је својствено роману, успевајући да 

из живота страдалника које описује извуче сву поезију 

коју ти животи садрже. Некако ме ова књига неодољиво 

подсећа, ваљда због њене епске димензије, на 

Јаковљевићеву Српску трилогију, без обзира на све 

разлике међу њима. Сигуран сам, иначе, да би Далеки 

бели путеви, преведени на норвешки језик, уз нека 

незнатна скраћења, били радо прихваћени у Норвешкој.   

То што Вукашина Вулета Цонића нема у 

београдским лексиконима, историјама српске 

књижевности, плод је, у великој мери, по мени, једног 

надменог престоничког менталитета, бахатости, такође, 

почесто и наметљивости претендената на вечност, па и 

улизиштва. А Вуле је био човек ненаметљив, скроман, 

бескрајно одан својој породици, послу који је обављао, 

свом  уметничком позвању. Таквог ненаметљивог и 

скромног, а и врло духовитог, ја сам га познавао. Нисмо 

се много дружили, али смо се узајамно поштовали. 

Сећам се да му је било веома драго кад сам му једном, 

после прочитане његове прве књиге рекао: „Капу доле, 
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мајсторе!“ А и мени је било мило 

када је хвалио моје написе о 

филмској уметности. 

На крају ове беседе, желим да још 

једном изразим своје најдубље 

поштовање породици Вукашина 

Цонића: Ангелини, Татјани и 

Снежани, породици која се 

заснивањем и деловањем ове 

својеврсне културне институције, 

тако достојанствено и несебично 

одужује сенима супруга и оца. А Лесковац може само да 

се подичи што има овакву манифестацију и град има 

моралну обавезу да пружи сваку потпору, па и 

материјалну, да она и даље траје. 

Идућег октобра навршава се 80 година од рођења 

нашег великог лесковачког писца и тај јубилеј ваља 

достојно обележити. Како? Мој је предлог да се, 

наравно уз наградни конкурс, објави макар још једна 

књига текстова из пишчеве заоставштине, да се сачини 

још недостајућа, а преко потребна библиографија, да се, 

најзад, што да не, приреди, односно одржи научни или 

меморијални скуп посвећен животу и делу Вукашина 

Цонића. Био би то, верујем, леп допринос књижевној 

афирмацији нашег драгог Вулета и афирмацији наше 

завичајне литературе.
229

     

 

 

                                      
• 229 Вукашин М. Цонић (1935 – 1980) рођен је у црнотравском селу Брод, 

махала Белчине. После дипломирања на београдском Правном 

факултету, поред редовних послова у струци, интензивно се бавио 
књижевном и новинарском делатношћу. Његово најпознатије дело, 

романсирана хроника Далеки бели путеви (Лесковац, Наша реч 1969) је, у 
ствари, споменик свим логорашима фашистичких концентрационих 

логора у Норвешкој. Као да је и сам био логораш, успео је да сугестивно 

и живо наслика време фашистичког мрачњаштва, мучног логоровања, 
ноћних траума логораша. Вукашин Цонић је књижевним радом почео да 

се бави као средњошколац, односно гимназијалац и прве прилоге је 

објављивао у Власини а као студент у Београду је сарађивао у Видицима, 
Студенту и другим листовима. У Лексикону писаца лесковачког краја 

заступљен је и Вукашин Цонић. Објавио је, између осталог, и Укус 

земље, приче ( 1971) и роман Пре зоре (1980). 
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ЗАПИС ЗА СЕЋАЊЕ – ДИМИТРИЈЕ 

МИЛЕНКОВИЋ 

 
• Душан Јањић, „Запис за сећање - Димитрије 

Миленковић (1937 – 2011)“, Помак, бр. 55/56, јул 

– децембар 2011. 

  

а Митровдан, 8. новембра 

(2011), престало је да куца 

срце Димитрија Миленковића, 

професора српског језика и 

књижевности и дугогодишњег 

руководиоца најзначајнијих 

просветних служби у Лесковцу и 

региону. Својим преданим радом 

вишеструко је задужио област 

образовања и васпитања на овом 

подручју, али дао је и не мали допринос, пре свега 

својим ликовним стварањем, развоју културе у 

Лесковцу.
230

 

Рођен је 5. августа 1937. године у Лесковцу у коме је 

завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на 

Филолошком факултету у Београду 1961. У родном 

граду предавао је српски језик и књижевност у 

основним школама „Јосиф Костић“ и „Васа Пелагић“ и 

у Машинско-техничкој школи, а већи део свог радног 

века налазио се на челу важних друштвеих служби и 

установа; био је између осталог начелник Одељења за 

друштвене делатности општине, секретар СИЗ основног 

образовања, секретар СИЗ усмереног образовања 

Јужноморавског региона, директор Међуопштинског 

завода за унапређење васпитања и образовања. Свој 

уметнички дар испољио је још за гимназијских дана. 

Посебно се истицао у ликовном изражавању. Своје прве 

цртеже објавио је у лесковачком Средњошколцу и у 

                                      
• 230 Душан Јањић, „Запис за сећање - Димитрије Миленковић (1937 – 2011)“, 

Помак, бр. 55/56, јул – децембар 2011, стр. 22. 
 

Н 
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Омладинском гласу. За време студија и служења војног 

рока пунио је листове и часописе својим илустрацијама, 

вињетама, цртежима, карикатурама (Студентски збор у 

Скопљу, Студент, Гардист, Вечерње новости у 

Београду). По доласку у Лесковац наставио је да се бави 

ликовним стварањем. Илустровао је ђачке листове, које 

је, углавном, сам покретао и уређивао (Пионирски 

гласник, Искрице, Машинац, Свитања, Пионир). Вињете 

и цртеже објављивао је, потом, и у листовима и 

часописима (Помак, Алијанса). Уметничку страну своје 

личности Димитрије Миленковић крунисао је 2004. 

године књигом Мој црнобели свет,, која је наишла на 

топао пријем у нашој културној јавности. Ликовни 

критичар и историчар др Срђан Марковић пише, 

поводом те књиге, да је у цртежима и вињетама 

„садржан интимни цртачки дневник Димитрија 

Миленковића Мите саткан од љубави, снова, суровости 

живота и надања, реализован цртачки сигурно и са 

осећањем мере за однос између емоције, линије и 

поезије“. 

 

2) 

рага ми је књига Мите Миленковића Мој црно бели 

свет (Лесковац, 1937). Као књига подсећања и 

озарења. Враћа ме у далеку прошлост, подсећа на давно 

минуле дане када смо, сваки на свој начин, улазили 

чиста срца у свет уметности. Док листам њене странице, 

као да чујем опојни пев слатке птице младости, 

одлутале, одлетеле тако брзо из наших живота...  

    (...) Цртежи, вињете, илустрације, одишу ведрином, 

гдегде из њих веје дах носталгије, али у целини сви су 

они преверовски поетични, пуни живота и тако речити 

иако у њима има тако мало речи. Карикатуре и 

хумористички записи, бритки, врцави, духовити, 

употпуњују слику о Мити Миленковићу као особеном 

ствараоцу.
231

 

 

 

                                      
• 231 Душан Јањић, Димитрије Миленковић, Мој црнобели свет ( 2004). 

Д
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СКИЦА ЗА ЈЕДАН ПОРТРЕТ: ТОМИСЛАВ  

Н. ЦВЕТКОВИЋ 

 
• Душан Јањић, „Скица за један портрет“, Помак, 

бр. 14, јануар-март 2000. 

 

риродно је што се на крају 

века праве биланси 

достигнућа у разним сферама 

друштвеног живота.  Оцењује 

се, преиспитује, вреднују 

минули догађаји и појаве, 

издвајају се личности које су 

дале највећи допринос развоју 

појединих делатности. Ако би 

покушали да један такав биланс 

направимо у области културе у 

Лесковцу, у њеном самом врху нашло би се несумњиво 

име Томислава Н. Цветковића, приповедача, драмског 

писца, публицисте и надасве културног посленика. 

Његова биографија нуди богат материјал за грађење 

портрета, али ограничени простор листа условљава 

синтетички приказ Цветковићевог вишегодишњег 

свестраног деловања.
232

  

Ван својих редовних обавеза обављао је и значајне 

функције у општини, срезу и Републици: председник 

Културно-просветне заједнице општине, а онда и среза 

лесковачког, потпредседник Скупштине Републичке 

заједнице културе, председник Организационог одбора 

Сусрета братских школа народа и народности СР 

Србије, председник Међурепубличког одбора заједнице 

за културно просвјетну дјелатност у Пљевљима, члан 

Председништва Културно просветне заједнице Србије, 

председник Одбора КПЗ Србије за доделу Златне значке 

културе, члан жирија за доделу Вукове награде... 

                                      
• 232 Проф. др Душан Јањић, Скица за један портрет, Помак, бр. 14, јануар-

март 2000. Ово је најцеловитија и најбоља до сада објављена анализа 
Цветковићевог стваралаштва; Приказ преносимо у целини. 

П
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Учесвовао је на књижевним манифестацијама, 

колонијама, симпозијумима (Кањижа, Извор Пиве, 

Книнска Крајина, Смедерево, Приштина, Прокупље, 

Београд, Гаџин Хан, Куманово, Мостар, Врање, 

Франкфург на Мајни...) 

Одлазаском у пензију (март 1998) није престала 

креативна активност Томислава Н. Цветковића. Он је 

сада главни уредник Помака, листа за књижевност, 

уметност и културу, активан је у Удружењу писаца 

општине Лесковац, Председништву КПЗ Србије, 

Одбору Вуковог сабора... Цветковић је иначе члан 

Удружења књижевника, драмских писаца и новинара 

Србије. 

Функције и задужења које је Цветковић обављао 

(овде је наведен тек мањи део) и његова вишедеценијска 

присутност на културној сцени Лесковца и Србије 

делују импозантно. Но, још су импозантнији домети 

које је остварио. Иницијатор, покретач, врстан 

организатор и реализатор многих акција, Цветковић је 

неуморним деловањем оставио трајан белег у културном 

животу свога краја. За његово име везују се нека од 

највећих достигнућа која су у појединачним временским 

раздобљима (у послератној културној историји 

Лесковца) извлачила град из провинцијске учмалости и 

претварала га у један од проминентних културних 

центара Србије и Југославије. 

Несумњив је његов удео у остваривању јединствене 

идеје о позоришту без благајне (1970). Захваљујући 

њему лесковачко Позориште свих – позориште за све 

постало је познато широм света. Не мања је његова 

заслуга у организацији ,,Смотре класика на 

југословенској сцени’’ (1971) у оквиру које је, док је 

Цветковић био управник Народног позоришта, 

учествовало више од 40 позоришта из Југославије и 

Мало позориште из Париза. У то време за Лесковац се 

говорило да је најпозоришнији град у СФРЈ. У Вуковој 

награди додељеној Народном позоришту Лесковца 

(1975), садржан је свакако стваралачки допринос 

његовог дугодишњег управника. 
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Цветковић је један од организатора значајних 

културних манифестација: Сабор изворног народног 

стваралаштва СР Србије (1972), Сусрет жена писаца 

Југославије (1976), Конфинови дани хумора и сатире 

(1981), Смотра хорова СР Србије (1983), Сусрети 

другарства Већа синдиката Србије, Салон књига (1996 и 

1997)... 

,,Томислав Н. Цветковић не личи на чудотворца већ 

на човека препуног идеја који располаже енергијом да 

их спроведе у дело’’ – писала је својевремено 

,Литературнаја газета – поводом  остваривања идеје 

позориште без благајне.  

Више поменутих манифестација у аналима Лесковца 

остаће забележено као блистави узлет једног прегнућа у 

коме је Цветковић уложио непресушну енергију. 

Неспорна је његова улога као иницијатора значајних 

инвестиција у култури општине Лесковац: адаптацији 

Народног позоришта, Дома културе ,,Жика Илић 

Жути’’, Шоп Ђокићеве куће, куће Боре Димитријевића 

Пиксле, домова културе у Грделици, Вучју, Брестовцу, 

Печењевцу, Манојловцу, Турековцу... Памти се његов 

слоган: ,,Без дома културе нема културе у сваком 

дому!’’ 

Знатан је такође његов допринос у развоју периодике 

и издаваштва. Годинама је уређивао часопис Наше 

стварање, афирмисан ван локалних граница, награђен 

Октобарском наградом Лесковца док је он био главни и 

одговорни уредник. Као секретар Фонда за 

финансирање културе општине Лесковац – пружио је 

пуну подршку покретању часописа Освит, гласила које 

је за кратко време, под уредништвом Саше Хаџи 

Танчића и Михајла Дедића, стекло завидну репутацију. 

Помак, чији је главни уредник Цветковић, опстаје 

понајвише захваљујући његовој упорности и умећу да 

око листа окупи бројне сараднике. 

Цветковић је плодном и разноврсном делатношћу 

чинио доступним културу и уметност најширим 

корисницима. Неимар у стварању услова за богатији 

културни живот средине – за остваривање својих идеја, 

борио се речју на разним трибинама, саветовањима, на 
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радију и ТВ, и пером, написима у штампи и прилозима и 

публикацијама. 

Toмислава Н. Цветковића нису, природно, мимоишла 

значајна друштвена признања. Поред повеља, плакета, 

захвалница, диплома... добио је и Октобарску награду и 

Медаљу града Лесковца ,,за изванредне заслуге у 

развитку града’’, потом Златну значку културе Културно 

просветне заједнице Србије, Вукову награду ,,за 

изузетан допринос у развоју културе Србије’’. Нису 

изостала ни одликовања: Орден рада са сребрним 

венцем, Орден заслуге за народ са сребрним зрацима... 

Добитник је и високог међународног признања: 

Амерички биографски институт (Северна Каролина) 

доделио му је престижну титулу Човек године и уврстио 

га у енциклопедију Миленијум славних.
233

 

 

 

                                      
• 233 На последњој страни јубиларног 49-50 броја Помака (јануар–јун 2010) 

објављена су имена и фотографије свих главних и одговорних уредника 

Помака у минулих петнаест година. Цветковић је најдуже уређивао ово 
гласило.  

• Томислав Н. Цветковић – главни уредник бројева 1-16, главни и одговорни 

уредник бројева 17-22;  

• Јосиф Стефановић – одговорни уредник бројева 1- 14; Станко Миљковић – 

главни и одговорни уредник 23-24 броја;  

• Верица Баторевић – Божовић – главни уредник бројева 25-32;  

• Душан Јањић – одговорни уредник бројева 25-26, 31-32;  

• Драган Радовић – главни и одговорни уредник бројева 33-40;  

• Властимир Вељковић – главни и одговорни уредник бројева 41-50;  

• Напомена: - У 51/52. броју Помака  (јул –децембар 2010) на насловној страни 

објављен је прилог Верице Баторевић Божовић „Омаж Томиславу Н. 
Цветковићу (1933 – 2010)“  поводом његове смрти. У том броју Помака о 

Цветковићу су писали и Срба Игњатовић, председник Удружења 

књижевника Србије („Прегалац Томислав Н. Цветковић“), Ђоко 
Стојичић, из Београда („Тома Цветковић – значајно име наше 

књижевности и културе“), Оливера Шијачки, Нови Сад („Успомене за сва 
времена“), Бранко Џидић, архивиста Историјског музеја у Београду 

(„Томислав Н. Цветковић и Конфинови дани хумора“), Душан Јањић, 

Лесковац („Сарадња Томислава Н. Цветковића са удружењима из области 
културе“), Ненад Кражић, Лесковац („Свестраност Томислава 

Цветковића – човек акције“), Мира Коцић, Лесковац („Ја ово морам да 

изрекнем“), Властимир Вељковић, Лесковац („Култура не може све, али 
може више од свега“), Радивоје Пантић, Куршумлија („Сећање на 

пријатеља“), Благоје Ивановић, глумац, Лесковац („Тома – човек 

позоришта“), Саша Хаџи Танчић, Лесковац („Увир“). Објављено је и 
једанаест песама Т.Н. Цветковића. 
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ВИЛИ ХУБАЧ: САЗВУЧЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ  

 
• Душан Јањић, Вили Хубач, Сазвучје генерација, 

рецензија, ЛКЦ, Лесковац, 2006. 

 

овод да сачини монографију о 

Лесковачком културном 

центру јесте обележавање четврт 

века постојања и деловања ове 

еминентне лесковачке културне 

установе. Овог посла се латио Вили 

Хубач, истакнути публициста, 

дугогодишњи новинар Наше речи, 

вероватно најбољи познавалац 

културних збивања и прилика у 

Лесковцу. Пред собом је имао 

нимало лак задатак. О поливалентној културној 

установи која је мењала називе и пролазила кроз разне 

фазе у свом развоју углавном се мало и парцијално 

писало. Није било ниједне целовите публикације или 

дужег рада који би аутору могао да послужи као 

упориште или бар полазна тачка у састављању 

монографије. Ваљало је стога прикупити обимну и 

разнородну грађу, проучити је и уобличити у веран 

приказ двадесетпетогодишњице рада центра. Како је за 

поједине периоде његове историје недостајала потпуна 

архивска грађа, Вили Хубач је уложио све своје 

истраживачке снаге да оствари замишљени циљ. Поред 

архиве Лесковачког културног центра, користио је и 

остале бројне изворе – материјале похрањене у 

Историјском архиву Лесковца, комплете Наше речи, 

другу периодику и релевантну литературу, билтене, 

каталоге, проспекте, програмске текстове...
234

 

Овако широко прикупљена грађа представљала је 

прву фазу у изради монографског дела. Предстојао је 

деликатан и одговоран посао њеног систематизовања. 

                                      
• 234 Душан Јањић, Вили Хубач, Сазвучје генерација, рецензија, ЛКЦ, Лесковац, 

2006. 

П



 232

Као сваки прави истраживач, 

Хубач се није задовољио пуким 

пописивањем активности и 

њиховим хронолошким 

презентовањем. Његова замисао 

била је комплекснија, 

амбициознија. Она се се једне 

стране, састојала у селекцији 

садржаја, односно остварења 

Лесковачког културног центра, у 

одвајању битног од небитног, у 

својеврсном вредновању онога што се у току низа 

година постизало. С друге стране, аутор је желео да 

историју установе, која је предмет монографије, стави у 

шири културни и друштвени контекст, укаже на 

карактер, улогу и домете Центра за културни живот 

Лесковца. Оба задатака је аутор монографије са успехом 

решио. Показало је то, после уводних напомена, већ 

прво поглавље „Плодно културно тло“, које је сажет 

приказ културног живота Лесковца до почетка 

осамдесетих година прошлог века, са активностима које 

ће бити предмет оснивања установе, сада под називом 

Лесковачки културни центар. Наредна четири поглавља 

хронолошки су преглед континуираног деловања 

установе, од њеног оснивања 10. октобра 1981. године 

до најновијих дана. Систематично и свеобухватно Вили 

Хубач описује активности Дома културе младих „Жика 

Илић Жути“ (до 2002) године и Лесковачког културног 

центра (од 2002) износећи на увид јавности изузетно 

богат и разуђен живот вишенаменског културног 

стецишта у коме се преплићу музичке приредбе, 

позоришне представе, изложбе, књижевне вечери, 

естрадни програми, филмске пројекције, издавачка 

делатност, сусрети такмичења, друге културно-

уметничке манифестције итд. При томе овај храм 

културе и уметности имао је од почетка, подвлачи 

аутор, карактер сазвучја генерација, јер његови 

програмски садржаји нису били намењени само 

младима нити су само млади учествовали у његовом 

остваривању.  
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Дајући свој опсежан 

преглед, аутор, наравно, не 

заобилази ни ону фазу у 

развоју Дома културе коју су 

обележили интеграциони и 

дезинтеграциони процеси, 

неизбежни у његовом 

уобличавању.  

Хронолошком обрадом 

делатности Лесковачког културног центра не завршава 

се, међутим, монографија Вилија Хубача. Она се 

допуњује посебном разрадом појединих сегмената 

активности центра: часописом Наше стварање, 

стваралаштвом ликовних уметника, драмским и 

музичким програмима. Аутор књиге с правом то чини 

јер жели да потпуније осветли и афирмише ове значајне 

видове културног деловања. Бавећи се њима, он притом, 

чак више него у ранијим поглављима, баца шири поглед 

на културна збивања у окружењу, дакле у Лесковцу и 

ван његових граница. Важно је, са овим у вези, истаћи 

да аутор посебну пажњу управља на младе талентоване 

ствараоце, нарочито у драмској и музичкој области, који 

су начинивши прве кораке у овој средини, остварили 

запажене резултате као истакнути српски уметници. 

Оно што исписаним поглављима књиге даје 

несумњиву вредност јесте то што њен аутор није суви 

хроничар минулих догађаја. Вили Хубач, видљиво је то, 

описану грађу неретко обогаћује својим коментарима, 

оценама, значајним пресуђивањима, смислом за синтезу, 

градећи тако зокружену слику времена којим се бави. 

Монографију употпуњују и два текста која није написао 

Вили Хубач. Аутор једног, на почетку књиге, јесте 

Олгица Петровић-Ристић, уредник издавачке делатности 

Лесковачког културног цента, и тај текст, са 

образложеном концепцијом монографије, има улогу 

предговора. Други текст, чији је аутор актуелни 

директор Слађана Младеновић, којим се практично 

завршава монографија, окренут је, уз подсећање на 

хвале вредна постигнућа, према будућности, 

опредељењу сажетом у индикативном наслову „И даље 
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путевима културе и уметности“.  Брижљиво урађена, 

крцата подацима и именима прегалаца вредних спомена, 

богато илустрована фотографијама, монографија 

Сазвучје генерација Вилија Хубача значајан је прилог 

упознавању и проучавању Лесковачког културног 

центра и незаобилазан је докмент у даљим 

истраживањима културне историје Лексковца. На 

основу свега реченог, са задовољством препоручујем 

штампање овог рукописа.
235

  

 

 

 

 

                                      
• 235Вили Хубач рођен je у Винковцима 1934. Гимназију је завршио у Лесковцу 

и већ тада је почео да се бави новинарством као сарадник Наше речи, а 
од 1955. године је професионални новинар Наше речи. Када је 

седамдесетих година у Лесковцу основана радио станица, Хубач постаје 

први новинар. Хубач 1974. године прелази у редакцију Наше речи и ту је 
до пензионисања, 1997. године. Имао је непуну годину дана када су се 

његови родитељи вратили у лесковачки крај. Његов отац Емил, 

текстилни техничар, радио је код свог оца Густава Хубача, власника 
текстилне фабрике у селу Козару крај Власотинца. Велимир Хубач је 

детињство провео у Козару, основну школу је похађао у Грделици а 

гимназију у Лесковцу. Бавио се позоришном, филмском, ликовном и 
културном критиком, активно учесвовао у културном животу града. 

Крајем 60. година одлази у Истру и ради на Културној рубрици пулског 

недељника Глас Истре. Убрзо је постављен за директора и главног и 
одговорног уредника Радио Пуле у оснивању. Боравећи у Истри, 

учествује у покретању часописа, а у наставцима објављује роман за децу 

Дјечаци са риве. У Зеницу прелази 1965. године и ради на Културној 
рубрици листа Наша ријеч, а потом се почетком 1970. враћа у Лесковац и 

четири године ради у Радио Лесковцу. Из радија прелази у Нашу реч у 

којој је био технички уредник, а до пензионисања уредник Културне 
рубрике активно учествујући у културном животу града. Историјском 

архиву из Лесковца доставио је на чување обимну грађу из које се може 

издвојити неколико целина – развој позоришне и филмске уметности и 
културног живота у Лесковцу са приложеним многобројним критичким 

чланцима. Легат садржи доста књига и брошура и породичних 
докумената. Хубач је одликован Орденом рада са сребрним венцем, 

Плакетом Савеза новинара Југославије за 25. годишњицу рада у 

новинарству. Хубач је објавио књиге: Голоруки (са Милорадом 
Чејовићем), Текстици лесковачког басена и монографије о познатом 

глумцу Драгану Димитријевићу и трубачу Фејату Сејдићу и др. У Гласу 

Истре, у тридесет наставака објављен му је роман за децу Дјечаци са 
риве, а у Зеници, у Нашој ријечи, у 20 наставака појавио се његов фељтон 

и тамошем позоришту. Аутор је монографије Сазвучје генерација (25 

година Лесковачког културног центра). Вили Хубач преминуо је у 
Београду 2010. године. 
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МИЛАН БОЖОВИЋ: МОСКОВСКЕ ПРИЧЕ 

 
• Душан Јањић, Милан Божовић, Московске приче,  

Удружење писаца Лесковац 2002. 

 

ез икакве ограде могу рећи 

да Московске приче  

спадају у добру, примерну 

путописну литературу, 

литературу која на жалост има 

све мање поклоника, којом се 

ретко ко бави. Сваки 

литерарни почетник, ако већ 

нема афинитета за поезију, 

дохвата се данас романа, или, 

ако није тако амбициозан, 

неких малих прозних форми, а 

путопис сматра недостојним 

своје пажње.
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Подсетио бих вас, међутим, 

да су се у прошлости велики 

па и највећи књижевни 

ствараоци огледали у 

путопису, неговали га, 

остављајући значајна дела у 

овом жанру, и уопште, у 

књижевности. Довољно је 

поменути само Гетеа, Лоренса 

Стерна, Стендала, Хајнеа. Ни 

наши писци нису 

запостављали путопис, почев од Љубомира Ненадовића 

са својим Писмима из Италије, па Јована Дучића са 

Градовима и химерама, Исидоре Секулић са Писмима 

из Норвешке, Десанке Максимовић, па Црњанског који 

је написао три књиге путописне прозе. Чак је и Андрић, 

                                      
• 236Душан Јањић, уводно слово на промоцији књиге Московске приче, ЛКЦ, 

15. фебруара 2002. године. 

Б
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који није волео путовања, 

оставио неколико бисера у овој 

књижевној врсти (Португал, 

зелена земља, На камену, У 

Почитељу). 

Данас су ретке књиге 

путописа, и, ето, у тој сушној 

продукцији јавља се плакета 

путописних записа Милана 

Божовића, књига која у нашој 

завичајној литератури представ 

ља већ феномен, јер небројено је 

у нас песничких збирки, бројне су и књиге приповедака, 

нису сасвим ретки ни романи ни драмска остварења, из 

пера наших аутора изашло је и подоста 

књижевнонаучних дела: студија, монографија, књига 

есеја и књижевних критика. У жанру путописне 

књижевности, Лесковац, међутим, нема, или готово да 

нема, свог ствараоца и представника, па се у том 

погледу, Московске приче јављају као не мали допринос 

нашој завичајној литератури, у смислу њеног 

жанровског богаћења и разноврсности. 

Важно од свега је, ипак, одговорити на питање у 

чему је вредност Московских прича. По мени, њихова 

прва одлика је што имају документарну вредност. 

Божовић нас, тако, упознаје са Москвом, са неким од 

њених знаменитости и, било да говори о Кремљу, 

Црвеном тргу, Цркви Василија Блаженог, Музеју 

Бородинске битке, Новодевичјем гробљу, хотелу Лукс, 

или Парку победе и Кутузовском проспекту, он свуда 

даје, рекло би се, верне, аутентичне описе, упознаје нас 

и са културом, историјом и обичајима руске земље и 

њених људи. Али, Московске приче нису бедекер, 

туристички водич, нити искључиво географски, 

културно-историјски или етнографски путопис у којима 

се, суво и хладно, региструју ове или оне чињенице и 

све се завршава на дескрипцији, таној, верној и 

објективној. Московске приче су, ипак, више од тога. 

Својим приступом, односом према предмету о коме се 

говори, својим стилом, Божовићеви путописни записи 
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се сасвим приближавају 

књижевном делу, у ствари су 

ваљано књижевно остварење у 

свом жанру.  

Кроз своје записе и описе, 

аутор, наиме, изражава и свој 

особен поглед на свет и живот. Он 

се не дистанцира од предмета који 

описује, не посматра га 

равнодушним очима. Напротив, 

од прве странице, он се укључује 

у причу, не само као посматрач и 

сведок, већ и као судеоник и актер. Путовање и 

московска прошлост и садашњост, у ствари, су повод и 

подстицај путописцу за креативно обликовање 

запажања, утисака и размишљања о свему ономе што 

заокупља његову пажњу. 

Записи су испуњени размишљањима о Русији и 

руском народу, о историјским догађајима и пуни су 

оцена, судова, коментара. Аутор не крије своју љубав 

према матушки Русији, диви се њеном бескрајном 

бескрају и народу „најдостојнијем постојања и 

поштовања“. Неки задрти критичар би замерио 

Божовићу пристрасност, сврставање, али то је 

Божовићев, дакле субјективни доживљај виђеног, 

његова пројекција доживљеног, и свака објекција, 

замерка, у том правцу чини се депласирана. 

Божовићев рукопис је натопљен емоцијом и та 

емоционалност, присутна у записима, даје им увелико 

тон и тежину. Московске приче се не могу похвалити 

неком строгом композицијом, али то није мана њихова. 

Аутор више реагује срцем, повучен некад каквом 

давном мишљу, тако да у записима има доста дигресија, 

поређења, рецимо са српским народом и судбином 

његовом. 

Што се тиче стила и језика, хтео бих само да кажем 

да ми се лично допала употреба другог лица једнине 

уместо оног „его“ приступа, дакле говора у првом лицу, 

мада је за путопис необична интимизација. Чини ми се 

да ће овај отклон сугестивније деловати на читаоце. 
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У записима има врло луцидних, оштроумних 

запажања, има ефектних пасажа, гдегде и хумора, чак и 

оног саркастичног. 

На мене је највећи утисак оставила прича о 

Новодјевичјем гробљу, запис топао, искрен, сетан 

(таква је тема), запис коме присутна мисао о 

пролазности славе, живота, свега, даје посебну 

вредност. 

Мислим, најзад, да Милан Божовић, као аутор у 

жанру путописне књижевности обећава. Московске 

приче су солидан почетак и основа за нова остварења у 

овој области. И зато „досвиданја“ до новог сусрета и 

нових путописних прича.
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• 237 Милан Рад. Божовић рођен је 11. новембра 1940. године у Ужицу, а житељ 

Лесковца од почетка 1942. године. Основну школу завршио је у 
Лесковцу, а Технолошки факултет у Београду. Службовао је у 

Комбинату ,,Косово’’ у Обилићу и Хемијској индустрији ,,Невена’’ у 

Лесковцу. Божовић је објавио књиге: Московске приче (Удружење 
писаца Лесковац 2002), Егејске приче (Удружење писаца Лесковац 2003), 

Германске приче (Филекс, Лесковац 2004), Сибирске приче (2005) и 

Брђанске приче (2009). Непосредно пре смрти, 11. септембра 2013. 
године, Милан Божовић привео је крају припреме за објављивање своје 

можда понајбоље књиге Варошке приче из Панађуриште.  

• Инжењер по образовању, а могло би се казати страствени путник и 
путописац, Милан Радосава Божовић (Ужице, 1940, од 1942. живи у 

Лесковцу) – како пише Верица Баторевић Божовић. („Доживљено и 
проживљено“) – у предговору Московских прича (Лесковац 2002) - ,,више 

службено, мање приватно, Божовић је обишао многе земље: Совјетски 

Савез, потом Русију, Бугарску, Пољску, Чешку, Мађарску, Аустрију, 
Француску, Немачку, Белгију, Енглеску, Швајцарску, Грчку“. Већ првом 

књигом Московске приче (55 страна), Божовић се наметнуо не само као 

писац који зна да саопшти шта је видео и доживео, него да то учини и као 
истински литерарни стваралац ,,од мере и укуса.“ (Д. Коцић)  

• (...) Од Московских до Егејских и Германских прича, Милан Божовић је 

затворио само један круг свог богатог интересовања. Показао се као 
истински знлац и писац оне врсте литературе која читаоце не оставља 

равнодушним. Због тога се његове приче, путописи, односно записи о 
људима и далеким крајевима – све три књиге се тако могу и назвати – 

читају као лепо, успело литерарно штиво. А то је довољно да се о 

Милану Божовићу говори као о добром писцу, који се, овим делима 
појавио у животној и стваралачкој зрелости и лесковачкој, не превише 

успелој књижевној продукцији, подарио нешто ново па се тако издвојио 

као писац особеног стила кога, засигурно, неће сви једнако ценити, али 
пред његовим делом, то је сасвим извесно, мало ко ће остати равнодушан 

(Опширније, Д.Коцић, Лесковачки писци – трагови и трагања (Лесковац 

2015, 2016). 
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ДРАГАН ТАСИЋ: ПУТ ДО КУЋЕ 

 

• Душан Јањић, Драган Тасић, Пут до куће, 

(посумно), Лесковац 2014. 
 

а помешаним осећањем 

држим у руци збирку песама 

Пут до куће Драгана Тасића. 

Радује ме, силно ме радује што је 

објављена његова песничка 

књига и то код угледног 

београдског издавача, а тужан 

сам, веома сам тужан што на овој 

промоцији нема Драгана да 

заједнички поделимо радост 

изласка из штампе једног лепог 

поетског дела. Драган Тасић се преселио у наша сећања, 

али чврсто сам уверен да ће он остати упамћен као један 

од најистакнутијих књижевних стваралаца у Лесковцу, 

као писац чији су текстови скретали пажњу не само 

наше завичајне културне јавности. листовима.
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Поезија и књижевна критика су обележили Драганов 

стваралачки пут, али мање је познато да је он био и 

врстан књижевни преводилац. Са француског на српски 

језик преводио је највеће француске песнике 19. и 20. 

века, од Виктора Игоа и Шарла Бодлера до Сен Џон 

Перса и Ренеа Шара. Први је у Србији, између осталог, 

превео једну збирку изабраних песама Оскара Милоша, 

                                      
• 238У Лесковачком културном центру одржана је 27. марта 2014. године 

промоција збирке песама Пут до куће. О раду Драгана Тасића говорили 

су професор Душан Јањић, Саша Стојановић и Драган Радовић. Драган 

Тасић рођен је 1962. године у Грделици, школовао се у Лесковцу и 
Београду. Завршио је Општу књижевност са теоријом на Филолошком 

факултету у Београду. Добио је Златну плакету „Жак Конфино“. ЗБИРКЕ 

ПЕСАМА: Зачарана кутија 1900; Престо псоглава 2000; Пут до куће 
(посхумно), 2014; ЕСЕЈИ: Књижевни акценти 2006; Завичајни круг и 

српске теме 2008. ПРЕПЕВ поезије Оскара Милоша, 2011. Тасић је 

преминуо 2013. године. 
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а посебно је значајан његов преводилачки допринос у 

двојезичном часопису Алијанса. Није било ниједног, 

ама баш ниједног изашлог броја овог часописа у коме 

он не би давао доказе свог великог умећа превођења. 

Драган Тасић је, ипак, највише познат као књижевни 

критичар. С разлогом јер је својим бројним текстовима 

о нашим и страним писцима био присутан и у 

најугледнијим српским часописима и листовима.  

О Тасићу као критичару говорио сам опширно на 

промоцији његових Књижевних акцената. Поновићу, 

овде, само свој став да наш аутор има наглашен 

субјективистички приступ, свој стил, да сви његови 

текстови носе печат његовог мисаоног и стваралачког 

темперамента, да се ти радови у много чему 

приближавају есејима, имају, дакле, у доброј мери 

карактер књижевних огледа, да му у томе припомажу 

свестрана култура и ерудиција. И коначно, оно што 

одликује Тасићеву књижевно критичку мисао то је, по 

мени, луцидност запажања, изоштрен аналитички дух, 

смисао за нијансе и дистинкције, танани литерарни 

сензибилитет, јер, немојмо сметнути с ума то да је наш 

писац и песник, песник једне изразите медитативне 

лирике, да он у своја критичарска испитивања претаче, 

неретко, и своје песничко искуство. 

И ту, сад, долазимо до поезије Драгана Тасића, 

неодвојивог дела његовог укупног стварања, поезије 

која је, чини се, једнака или готово једнака по својој 

вредности са његовом књижевном критиком. Долазимо 

до његове последње збирке што је и тема ове промоције. 

Пут до куће: Књига необична и неочекивана, бар на 

први поглед, на прво њено читање. С једне стране, она 

је на трагу песникових рефлексија и уверења из 

претходних његових збирки. Мисаона је, мудра, 

запитана над смислом постојања и трајања човека у 

овом свету пуном егзистенцијалних изазова. С друге 

стране, Пут до куће као да представља раскид са 

Тасићевом досадашњом песничком праксом. Пре свега, 

у погледу форме. Све песме у збирци су написане у 

потпуно слободном стиху, без оне класичне прозодијске 

фактуре која је значајно обележавала поезију нашег 
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аутора; дакле, без риме, без оних ритмичких образаца 

који су давали стиховима мелодиозност, звучност, 

извесну сугестибилност. Да није реч, ипак, о поетској 

прози већ о правим песмама, остала је у њима раздеоба 

реченица на стихове. При томе, границе стихова и 

границе реченица делимично се подударају, а већим 

делом разилазе, укрштају, што песмама даје одређену 

напетост. 

Не потцењујући никако вредност ранијих књига 

песама испеваних у везаном стиху, опредељење за 

слободан стих представља, по моме мишљењу, ипак, 

квалитативан искорак у песништву Драгана Тасића. 

Уместо да следи метричке схеме, стих сада следи 

унутарњи ритам песничке мисли, ослобађајући 

изражајну снагу појединих речи, као језичких шифри 

које су испуњене сасвим субјективним конотацијама. То 

раскидање метричких стега, под наводницима или без 

наводника, дало је Тасићу више простора да уобличи 

свој песнички говор, више могућности да се спонтаније 

изрази. Аутор Пута до куће начинио је, уз то, још један 

корак у промени свог песничког израза. Његове песме 

су сада, чини се, једноставније, одишу неком 

присношћу, пријемчивије су, приступачније читаоцима. 

У њима се, једним делом, преплићу импресије из 

природе и непосредног окружења. Песник, тако, говори 

у прва два циклуса књиге: о рекама, птицама, старој 

фабрици, мосту, говори о суседству, верном псу, 

мачкама, просјацима, пријатељима. 

Две кратке песме из другог циклуса насловљеног  

„Речни ток“ илуструју Тасићево мајсторство у грађењу 

стиха, песничке слике и атмосфере. То су призори 

свакодневице, али из њих избија нешто загонетно, 

недокучиво, неухватљиво, што се опире лаком 

тумачењу. Прва песма има наслов „Ноћ“ Друга песма је 

„Мост“. 

Трећи циклус „Песничке теме“ бави се самим 

песништвом, песниковим преокупацијама и 

могућностима, уделу маште у поезији, дотиче се 

Бодлера чије је дело Тасић свестрано проучио; овде се 

налази и његов својеврстан одговор на чувено 
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Бодлерово песничко остварење A une passante (Једној 

пролазници). Последња песма из овог циклуса је 

„Заборав“. Сва је прожета сумором, готово 

апокалиптичким виђењем будућности, али на самом 

њеном крају јавља се жишка светлости,  пламичак наде 

да можда неће све пасти у заборав.  

Четврти, последњи циклус „Небеским путем“ 

посвећен је Тасићу увек блиским универзалним темама 

о судбини, месту човека у свету. У песмама преовлађује 

песников песимистички поглед. Из њих избија дах 

трагичног, уверење да се у отуђеном свету не може 

остварити људска суштина. У песми „Истина“, на 

пример, песник каже: „Питаћу оне који знају истину 

има ли лека, мада знам шта ће ми одговорити 

забринутим гласом/ Не вреди, не вреди, увек је зло 

надјачавало добро“. Или у песми „Добри дуси“: „Не 

надај се, све се већ догодило/ Нема ничег новог под 

сунцем“. Песимизам провејава и на другим местима ван 

овог циклуса. Тако, у стиховима о мосту, које сам 

малопре прочитао, кључне речи су, чини се, „зјапи 

празнина“, а ван моста који спаја две обале, све је 

нестварно, нестварно. Понекад су идилични призори 

свакидашњице само привид, декор иза кога стоји 

неизвесност, сурова реалност. Ипак, Тасић није тако 

аподиктичан у својим песничким исказима. Његова 

поезија је врло комплексна, загонетна, саткана је од 

контраста, од многих питања на која се не дају коначни 

одговори. И не треба да се дају, јер права уметност не 

испоставља готова решења. А пут до куће потражићемо, 

или наћи ћемо, у нама самима. Нада у живот достојан 

човека, ма колико довођена у питање, није, избрисана из 

стихова нашег песника. Прочитајте, примерице, песме 

„Савест“, „Веровање“, „Самилост“, „Путеви“. 

Прочитајте, неизоставно, последње, можда заветне, 

стихове „Земаљског раја“.  

У сваком случају, препоручујем читање збирке Пут 

до куће, песничке књиге која, како је то рецензент 

записао, заслужује сву пажњу наше књижевне критике.  
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ДУШАН СТОШИЋ И ЊЕГОВ РАД 

 
• Душан Јањић, “Уводно слово на вечери посвећеној 

Душану Стошићу“, децембар 2006. године, 

Културни центар Лесковац 

• Душан А. Јањић, „Продубљена анализа књижевног 

дела“, Душан Стошић, Прозно књижевно дело: 

Апокрифна јеванђеља Саше Хаџи Танчића, 

Лаканпрес, Београд 2002 

 

мам част да први говорим на 

скупу посвећеном Душану 

Стошићу. Морам да кажем да сам 

се одувек дивио ширини 

Стошићевих интересовања која 

претежу на физику, математику, 

филозофију и естетику, књижевну 

критику и теорију књижевности, 

романистику, такође. У свим или 

скоро свим овим областима, 

Стошић је дао зрела остварења у 

којима се исказао као особени проучавалац и велики 

познавалац проблема који су заокупљали његову 

стваралачку мисао.
239

 

У сваком случају, реч је о једном истакнутом српском 

ствараоцу, интелектуалцу који заслужује пуно 

уважавање. Он је аутор осам књига – три су из области 

физике, а остале из других области: филозофије и 

књижевне критике, углавном. А ту су и бројни радови 

(филозофски, књижевно-критички, научни) објављени у 

                                      
• 239Душан Јањић, „Уводно слово на вечери посвећеној Душану Стошићу“, 

децембар 2006. године, Културни центар Лесковац. Напомена: На 

Технолошком факултету у Лесковцу, у организацији Друштва Србија - 
Француска, одржано је вече посвећено сећању на недавно преминулог 

академика Звонка Марића. О једном од највећих српских физичара 

говорио је Душан Стошић, професор у пензији, Марићев дугогодишњи 
пријатељ и сарадник. Смрћу Звонка Марића завршена је једна епоха 

српске физике, рекао је Душан Стошић који је део свог излагања 

посветио периоду Марићевог школовања у Лесковцу.  
 

И
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низу часописа и листова, већим делом из Београда. Не 

треба заборавити ни учешће на многим симпозијумима 

и скуповима, посебно на сесијама Корчуланске летње 

школе за филозофију и социологију. Ови сумарни 

подаци о Стошићевом стваралаштву налазе се углавном 

у сажетку његове биографије, на крају неких његових 

књига. Оно што је мени пало у очи, то је да је у свима 

Лесковац поменут само у једној полуреченици – као 

професор који је радио у Економској школи. Наведена 

је, уз то, и његова сарадња у неким лесковачким 

часописима.  

Ваља, међутим, рећи да је Душан Стошић био један од 

најактивнијих судионика у друштвеном, културном и 

просветном животу Лесковца шесдесетих година 

прошлог века и да је тај период, можда, најплоднији у 

лесковачкој култури до сада, добрано својим делом 

обележио. 

Подсетимо се да је био врло агилни сарадник и члан 

редакције Нашег стварања, да је одржао низ јавних 

предавања, учествовао интензивно у културним и 

другим збивањима, доживљавајући и неприлике због 

свог слободоумног, у то доба неподобног наступања. 

Као житељ Лесковца стекао је име истакнутог 

филозофа, али и дисидента, што га је, претпостављам, и 

одвукло из Лесковца. Одселио се у Београд 1972. 

године, али са Лесковцем није прекидао везу до дана 

данашњег. 

Вреди споменути да је био врло угледни професор 

француског језика. Основао је, тако, Актив професора 

француског језика свих школа лесковачког краја и био 

његов председник. Прелиставајући Нашу реч оног 

времена, приметио сам, између осталог, да је држао 

предавања  о француским писцима, Преверу, на пример. 

Уопште, Стошићев рад као романисте, недовољно је 

познат. Чини се да га и сам Стошић не цени много, бар 

не у мери у којој он то заслужује. Још као студент, 

истицао се својим радовима о Дидроу, Камију, 

Мистралу. Посебно је интересантно његово занимање за 

провансалски језик, односно условно речено, дијалекат 

француског језика. 
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Касније, после дипломирања, као професор, објавио је 

већи број чланака, приказа, али и дужих радова из 

француске књижевности. Од француских писаца, 

највише га је, чини се, привукао Албер Ками. Овом 

писцу посветио је половину књиге Никола Милошевић и 

Албер Ками. Узгред, ту је, у тој књизи, и Стошићев 

чланак о Сартровим убијеним душама. Најзад, када је 

реч о Стошићу као романисти, треба рећи да је као 

стипендиста француске владе био на усавршавању у 

Греноблу и Паризу. Душан Стошић се огледао и у 

преводилаштву; преводио је са француског на српски 

одломке из дела М. Пруста, Жида, Клера. Дакле, по мом 

мишљењу, Стошићев удео у романистици уопште није 

занемарљив и не би ме изненадило да објави и једну 

књигу на француске теме. Уосталом, Стошић не 

престаје да нас изненађује. 

Мало је у нас стваралаца који се, готово с подједнаким 

успехом, баве различитим подручјима духовног 

стварања. Један од њих је Душан Стошић. Није толико 

необична сама ширина његовог интересовања која се 

претеже на физику и математику, филозофију и 

естетику, књижевну критику и теорију књижевности. У 

свим, или скоро свим областима, Стошић је остварио 

зрела остварења, бројне радове расуте у нашој 

периодици који су заокупљали његову стваралашку 

мисао. Најнеобичније је, међутим, то што се он тек сада, 

после безмало четрдесет година рада, јавља са две своје 

књиге, ако изузмемо једну, објављену 1996. године из 

области физике. Ваљда је ауторова скромност једино 

рационално објашњење за пропуштене прилике да се 

раније систематизују његови радови у виду посебних 

публикација.
240

 

Обе књиге, које су сада пред нама, и Прозно 

књижевно дело и Апокрифи јеванђеља Саше Хаџи 

Танчића, из домена су књижевне критике и обе 

представљају, дакле, један сегмент његовог стварања. 

                                      
• 240 Душан А. Јањић, „Продубљена анализа књижевног дела“, Душан Стошић: 

Прозно књижевно дело: Апокрифна јеванђеља Саше Хаџи Танчића, 
Лаканпрес, Београд 2002. 
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Прва се састоји од текстова, објављених у разним 

часописима и листовима, који се претежно односе на 

дела наших савремених писаца. Друга је у целости 

посвећена Саши Хаџи Танчићу. Мада су тематски 

различите, обе књиге имају подоста заједничких одлика. 

Душан Стошић је, најпре, аутор који се не задовољава 

импресионистичком критиком, лако сроченим 

заводљивим текстовима без правог аналитичког 

приступа и дубине. Није ни присталица лансоновски 

оријентисане ерудитне критике која се заснива на 

миницуозном истраживању докумената и чињеница. То 

не значи, међутим, да Стошић није ерудита и 

истраживач. Управо обрнуто! Импресионира његова 

блистава ерудиција, широка култура, велика 

обавештеност о предметима којима се бави, позивање у 

аргументацији на разне изворе: Библију, сазнања из 

филозофије, естетике, знаменита имена светске 

књижевности.
241

 

С друге стране, истраживање је у бити Стошићеве 

стваралашке поетике. Но, за разлику од представника 

тзв. универзалне критике, он у књижевном делу трага за 

оним што је скривено, што се не види на први поглед, а 

што чини, по њему, суштину дела. Притом, у тумачењу 

књижевног дела он се ослања на помоћ разних 

хуманистичких наука и дисциплина, на знања из 

филозофије, феноменологије,структуралне лингвистике, 

                                      
• 241 Душан Стошић је српски филозоф. Рођен је 20. фебруара 1929. године у 

Ресну. Детињство је провео у Прешеву, где је завршио основну школу. 

Гимназију је завршио у Лесковцу, а Филозофски факултет у Скопљу 

(француски језик и књижевност). Предавао је у Економској школи у 
Лесковцу и Првој економској школи у Београду. Као стипендиста 

француске владе био је на усавршавању у Греноблу. Од 1962. године 
члан је Филозофског друштва Србије. Књижевно-критичарске текстове 

објављивао је у часописима: Савременик, Књижевност, Књижевне 

новине, Књиљевна реч, Освит, Одјек, Градина, Багдала, Наше стварање, 
Лесковчанин, Политика и Борба. Био је члан уредништва часописа Неше 

стваре и Унусмундус. Стошић је објавио, између осталог, следеће књиге 

књижевних студија: Прозно књижевно дело: Апокрифна јеванђеља Саше 
Хаџи Танчића, Од Хегела до Рортија, Никола Милошевић и Албер Ками. 

НАУЧНЕ КЊИГЕ: Гравитација, атом, електрон и кварк, Трактатус 

(Коефицијенти сразмерности као основ пресликавања физичких теорија), 
Филозофија и физика. 



 247

без којих се данас, уосталом, и не може замислити добра 

књижевна критика. 

Ако би хтели да одредимо Стошићеву припадност овој 

или оној струји модерне критике, можда би он најближи 

био тематској критици која, идентификујући упоришне 

тачке у књижевном делу, открива тему или комплекс 

тема – носиоце одређених доминантних значења. 

Стошић је, међутим, близак и филозофској и 

феноменолошкој критици која не прихвата психолошки, 

,,доживљајни’’ приступ и позитивистичко рашчлањива 

ње дела на садржину, форму, мотиве, утицаје, већ дело 

као вишеслојну структуру тумачи објективним 

критичким приступом, редукцијом на оно што је битно 

у њему. Близак је, исто тако, и структуралној анализи, 

јер дело, које је предмет његовог испитивања, посматра 

у тоталитету као чврсто структурисану целину. Права 

истина је, у ствари, да не припада ниједној књижевној 

школи, да је, како би рекли Французи ,,inclassable’’, и да 

је, акцептирајући и елементе напред наведених 

критичких приступа, изградио један самосвојни пут 

према књижевном делу који подразумева дубинско 

читање и на кохерентан начин дешифровање скривених 

значења. Такав приступ Стошић демонстрира у ранијим 

радовима сабраним у првој књизи, тумачећи Андрића, 

Селимовића, Ћосића (њему је посветио неколико 

текстова), Лалића и неке друге писце где трага за оним 

што је аутентично, суштински људско у делу, посматра 

однос појединац и власт, појединац и историја, разматра 

и друге феномене и значења. 

Но, чини се да је Стошић праву меру свог критичар 

ског аналитичког приступа дао интерпретацијом 

стваралаштва Саше Хаџи Танчића. У књизи коју је 

посветио овом писцу, кога изузетно цени, увршћује га у 

врхове српске књижевности, Стошић је дошао до 

интересантних открића која Хаџи Танчића приказују у 

новом светлу. Испитујући целокупно пишчево 

стваралаштво, аутор Апокрифних јеванђеља изналази 

доминантне, могло би се казати опсесивне Хаџи 

Танчићеве теме које се откривају у понављању мотива и 

митова, варирању архетипова, учесталости теме у којој 
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се крије смисао дела. Одређујући као стожерну у 

читавом Хаџи Танчићевом делу тему смрти, он је 

развија, открива релевантне мотиве који прерастају у 

друге теме комплементарне оној главној. Посебну 

пажњу обраћа на архетипове који су, по њему, 

,,покретач стваралачке имагинације’’ Саше Хаџи 

Танчића.  

(...) Одгонетајући смисао целине Хаџи Танчићевог 

дела, Стошић скреће пажњу и на његове стилске и друге 

одлике, на његову богату метафоричност и сликовитост, 

његову блискост посмодерној прози али и његову 

самосвојност и оригиналност. Књиге ,,Прозно књижевно 

дело’’ и ,,Апокрифна јеванђеља Саше Хаџи Танчића’’ 

вредан су прилог нашој књижевнокритичкој и 

књижевно теоријској мисли. Треба их схватити и као 

позив на нова читања писаца који су предмет 

Стошићеве оштроумне и продубљене анализе.
242

  

 

 

                                      
• 242 Николај Тимченко, „О Душану Стошићу и његовим књигама“, Успења, бр. 

3, новембар 2007, стр. 26. Дијапазон духовног интересовања и ангажмана 

Душана Стошића веома је широк. И креће се од филозофије, и то 
претежно марксистичке, с тежњом да се у први план ставе и 

аргументовано образложе њени хуманистички аспекти и домен, преко 

лингвистике, естетике, теорије књижевности, филозофије и књижевне 
критике, све до теоријске физике у којој је остварио резултате признате и 

позитивно коментарисане од наших најкомпетентнијих стручњака; 

теријски ангажман Душана Стошића остваривао се и преко активног 
учешћа у сесијама чувене и својевремено веома утицајне Корчуланске 

летње школе. Изгледа ми, круна његовог ангажмана, док је живео и радио 

у Лесковцу, било је учешће у раду редакције Нашег стварања; он је био 
душа редакције и време (то је друга половина шездесетих година) наглог 

успеха ове публикације; Стошић је у овом гласилу објавио више есеја, 

критика и чланака, који су због велике актуелности, смелог указивања на 
културне, политичке и идеолошке проблеме савремености били стално 

предмет пажње не само читалаца часописа него и идеолошких комисија и 
партијских дужебрижника, који су пратили рад у култури и контролисали 

делатност интелектуалаца, културних радника и писаца. Стошић је, 

такође, један од најистакнутијих учесника Састанка редакција 
провинцијских часописа, одржан у Лесковцу на иницијативу и у 

организацији редакције Нашег стварања и постао је прворазредни 

културни и политички догађај у Србији крајем 1967. године. Одлазак 
Душана Стошића из Лесковца представљао је велики губитак за ову 

средину мада је он био под сталном присмотром не само партијских 

дужебрижника и правоверних идеолога, него и полиције. 
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ЖИВАН СТОЈКОВИЋ У ЛЕСКОВАЧКОЈ 

ПЕРИОДИЦИ 

 
• Душан Јањић, „Живан Стојковић у лесковачкој 

перодици“, Научни рад Живана Стојковића, 

Технолошки факултет Лесковац, 2003. 

        

р Живан Стојковић је својим 

радовима значајно присутан у 

лесковачкој периодици. Са највише 

текстова заступљен је, свакако, у 

Лесковачком зборнику у коме је дао 

пуну меру свог научног и стручног 

рада.
243

 

(...) Мислим да је нарочито 

значајна Стојковићева сарадња у 

старом и угледном српском 

часопису Наше стварање. У овом 

часопису за науку, књижевност, друштвена питања, 

културу и уметност, који с малим прекидима излази од 

1954. године, Живан Стојковић је објавио шест радова, у 

времену од 1978. до 1984. године.  

                                      
• 243 Проф. др Душан Јањић, „Живан Стојковић у лесковачкој перодици“, 

Научни рад Живана Стојковића (Технолошки факултет Лесковац 2003), 
стр. 56-58. У књизи Научни рад Живана Стојковића (Технолошки 

факултет Лесковац 2003) објављени су радови др Мирољубав Васић, 

„Допринос истраживању историје Другог светског рата у Србији 1941-
1945“, проф. др Милан М. Миладиновић, „Социолошка мисао у радовима 

проф. др Живана Стојковића“, проф. др Никола Цветковић, „Живан 

Стојковић – вишеслојна стваралачка личност“, Хранислав Ракић, 
„Историографски приказ неких радова др Живана Стојковића“, проф. др 

Душан Јањић, „Живан Стојковић у лесковачкој пеиродици“; Драгољуб 
Ж. Мирчетић, „Професор др Живан Стојковић у Нишком зборнику“, 

проф. др Срећко Димитријевић, „Развој Технолошког факултета и Живан 

Стојковић“, Живојин Прокоповић, „Допринос обради културне баштине 
лесковачког краја“, Ненад Кражић, „Сарадња са Живаном Стојковићем у 

писању књига“, Никола П. Илић, „Осврт на животни пут проф. др 

Живана Стојковића“, Хранислав Ракић, „Подсећања“, „Поздравна реч“ 
декана Технолошког факултета др Јакова Стаменковића; „Поздравна реч“ 

др Драгољуба Живковића, „Реч Живана Стојковића“.  

 
 

Д 



 250

Реч је о следећим прилозима: „Светозар Марковић о 

националном питању“ (бр. 5, 1978, стр. 24-28); „Српска 

Социјалдемократска партија и македонско национално 

питање у првим годинама Првог светског рата“ (бр. 6, 

1978, стр. 16-29); „Српска социјална демократија и 

македонско национално питање“ (бр. 1-2, 1979, стр. 121-

123); „Агитационо пропагандни рат среског комитета 

Комунистичке партије власотиначког среза“ (бр. 5-6, 

1980, стр. 7-16); „Друштвена организованост и 

самозаштитне активности у великој поплави 1976. 

године у Лебану и околини“ (бр. 1-2, 1982, стр. 55-73); 

„Став Живојина Жујовића о битним питањима положаја 

народна на Балкану 60-тих година 19. века“ (бр. 3-4, 

1984, стр. 24-31).  

Као што се из овог прегледа види, радови су се 

претежно односили на области које су у јендом периоду 

изразито заокупљале пажњу професора Стојковића: на 

национално питање у делима првих српских социјалиста 

Живојина Жујовића и Светозара Марковића и о ставову 

Српске социјалдемократске партије почетком 20. века о 

македонском националном питању.  

 (...) Аналитички, али и синтетички приступ у 

третирању појединих питања, способност да се уочи и 

издвоји оно што је есенцијално од онога што је мање 

битно, карактеришу и Стојковићеви написи објављени у 

Зборнику радова Технолошког факултета у Лесковцу. 

Узгред речено, излишно је и напоменути да је професор 

Живан Стојковић покретач или један од покретача 

Зборника.  

(...) Стојковићева истраживања, базирана на 

архивској грађи, зацело не лако доступној, приказују 

нам овог истраживача као врсног аналитичара и 

познаваоца друштвених прилика у полувековној 

историји Лесковца (он захвата период од краја 19. века 

до Другог светског рата). 
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БЕСЕДЕ О КЊИГАМА ЖИВАНА  

СТОЈКОВИЋА 

    
• Душан Јањић, „Беседе о књигама Живана 

Стојковића, Интересантна новина у нашем 

издаваштву“, Енигма: Живан лесковачки, КК 

Глубочица, Лесковац. 2013. 

 

а ћу се у овој својој речи, говору, 

односно беседи усмерити више 

на књигу г. Живана Стојковића, 

коју данас овде представљамо, али 

не могу, ипак, честитајући му 75 

година живота, а да не истакнем да 

је аутор Беседа о књигама личност 

доиста импресивне биографије и да 

је својим многоструким 

стваралачим опусом задужио нашу 

средину, а и српску науку и 

публицистику. 

Хтео бих, најпре, да кажем да најновија Стојковићева 

књига представља врло интересантну појаву, па и 

новину у нашој издавачкој продукцији. Код нас се 

беседе о књигама врло ретко штампају. Ја не знам да ли 

је на нашем подручју уопште и било. Осим тога, и сам 

наслов, реч беседа, интригантан је. Према Речнику 

српскохрватског језика Матице српске, прво значење 

речи беседа је да је то „говор припремљен за неку 

свечану прилику, у част неке знамените личности или 

каквог важног догађаја. Тако, рецимо, читамо књигу 

Беседе о Ђури Јакшићу поводом 175. годишњице 

његовог рођења. Друго значење је да је беседа црквена 

проповед, па су тако код нас чувене Беседе под Гором 

владике Николаја Велимировића, више пута 

прештампаване. Најзад, треће значење је да је то 

синоним за говор, усмени или писани, о било чему, 

личности, догађају, некој појави или, на пример, о 

књигама. Тако да наслов који је Живан Стојковић дао 

публикацији под називом Беседе о књигама није 

Ј
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претенциозан већ је сасвим легитиман, шта више, 

показаће се да је срећно пронађен, односно изабран. 

Необично је само то што се код нас уврежило мишљење 

да излагања на промоцијама књига имају мању вредност 

од приказа, критике или осврта објављених у 

периодици, часопису или листу. Што не мора да буде 

тачно. Зависи од беседника. Qualis vir, talis oratio, каже 

једна латинска сентенца, тј. „какв човек, таква је и 

беседа“. И тако је наш суграђанин, г. Стојковић, решио 

да своје беседе о разним књигама, које је говорио, када 

су те књиге представљане публици, пренесе у своју 

књигу. И паметно је што је то урадио. Постигао је три 

циља. Прво, извршио је релевантан избор беседа, не 

трпајући их све у исти кош. Друго, изговорене речи на 

промоцијама могу сада да допру до шире читалачке 

публике, и треће, писци књига на које се односе беседе, 

признали они то или не, воле, такође, да виде и 

написану, тј. штампану реч о себи. И, наравно, аутор 

беседа је објављивањем књига укњижио још један 

библиографски поен. 

 (...) Казивања Живана Стојковића на промоцијама, 

преточеним сада у књигу, чувају своју посебност, 

самосвојност и по томе ће, поред осталог, бити 

памћена.
244

 

 

                                      
• 244Проф. др Душан Јањић: „Беседе о књигама Живана Стојковића: 

Интересантна новина у нашем издаваштву“, Лесковац, 2011. Напомена: 

Прилог објављен у књизи Енигма: Живан лесковачки, КК Глубочица, 

Лесковац 2013, стр. 34-38. Напомена: У свечаној сали лесковачког 
Технолошког факултета промовисано је дело Беседе о књигама проф. др 

Живана Стојковића, првог декана ове високошколске установе. О 

животном путу, богатом научном и публицистичком раду др Стојковића 
говорили су професор Хранислав Ракић, дугогодишњи директор 

Народног музеја у Лесковцу и проф. др Душан Јањић, некадашњи 
професор Технолошког факултета у Лесковцу. Говорећи о најновијој 

књизи др Стојковића, проф. Јањић је истакао да су се у њој нашле беседе 

о радовима бројних истраживача, професора и академика и да је у свим 
беседама др Стојковић стручно, са много детаља, говорио о ауторима и 

њиховим делима.(Д. Коцић, „Беседе о књигама Живана Стојковића“, 

Јужне вести, 10. април 2012). Напомена: Стојковић је рођен 1. јануара 
1937. године у Великом  Трњану, општина Лесковац. Филозофски 

факултет, Група историја, завршио је у Скопљу. Дипломирао је са 

просечном оценом 9,75. Магистрирао је 1978. године, а докторирао на 
Филозофском факултету у Скопљу 1983. године. 
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ОСВРТ НА РАД ПРОФ. ДР ТИХОМИРА 

ПЕТРОВИЋА 

 
• Душан Јањић, „Осврт на рад проф. др Тихомира 

Петровића“, предговор, Реч унапред, Одјек речи: о 
раду Тихомира Петровића, ЛКЦ, Лесковац, 2007. 

 

тваралаштво једног писца може 

се посматрати из више углова и 

на више начина. Оно се, тако, прати 

кроз осврте, приказе, краће или 

дуже радове у периодици, у 

зборницима, кроз критичке студије, 

монографије. Предмет разматрања 

може бити читав пишчев опус или 

само једно дело. Прилика је да се 

баци обухватнији поглед на дело 

писца јесте и обележавање округлих 

годишњица, животних или радних. Приређују се тада 

научни или други скупови, а потом се, у зборницима 

најчешће, објављују радови, односно саопштења са тих 

скупова. Могући су, дакако, и други поводи и прилике 

да се сагледа рад једног књижевног ствараоца. У случају 

Тихомира Петровића, угледног српског књижевног 

критичара и историчара, нема неког посебног повода да 

се нашој културној јавности прикаже његов досадашњи 

пређени пут у домену науке о књижевности.
245

 

(...) Велики број написа произилази очито из 

чињенице да је Тихомир Петровић са својих петнестак 

дела – монографија, студија, збирки књижевних огледа 

и критика и других публикација – врло плодан писац. 

Мада је дијапазон Петровићевих књижевних 

интересовања вишестран, у средишту његових 

интересовања налази се књижевност за децу. Дела из 

ове области највише су скренула пажњу књижевне 

                                      
• 245 Проф. др Душан Јањић, „Осврт на рад проф. др Тихомира Петровића“, 

предговор, Одјек речи: о раду Тихомира Петровића, ЛКЦ, Лесковац 
2007. 

С
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критике и она су њиховог аутора и афирмисала као 

једног од најзначајнијих проучавалаца овог сегмента 

наше књижевности. 

Осам Петровићевих студија припадају корпусу 

књижевне речи за децу и све су оне наишле на повољан 

пријем код наше критичке мисли. Већ својом првом 

студијом, Дете и књижевност - критика о српској 

књижевности за децу, Тихомир Петровић је на велика 

врата ушао у свет ове у нас недовољно истражене 

литературе. Подухвативши се посла да истражи 

критичко просуђување наше дечје књижевности у 

дијахронијској и синхронијској равни, он је обухватио и 

синтетички изложио фазе развоја ове врсте критике и 

испитао њена обележја и мерила, задржавши се, 

нарочито, на проблему вредновања уметничких 

остварења намењених деци и младима. Врло је 

аргументовано, притом, представио овај вид књижевне 

критике као посебан литерарни жанр који има своју 

аутономност, властиту традицију и теоријска начела. У 

кратким приказима овог Петровићевог дела унисоно је 

истакнут не само ауторов пионирски подухват у 

попуњавању крупне празнине у овој области, већ и 

научни резултат којим се даје значајан допринос бољем 

познавању и целовитијем сагледавању српске 

књижевности. 

После обимне монографије, уследиле су, у истој 

области пруочавања, четири омање студије. Књига 

Народна књижевност за децу код Срба састоји се, у 

ствари, од уводне студије и избора, цветника, из разних 

врста народног стваралаштва примереног дечјем 

узрасту. У једном врло релевантном приказу, под 

насловом „Користан зборник радова за децу“, истиче се, 

посебно, Петровићев поуздан увид у оно најбоље што 

имамо у народној књижевевности. Анализирајући 

свестрано Змајев опус, не мимоилазећи притом 

песникове претходнике и наследнике, аутор указује на 

Змајеву прекретничку улогу у формирању књижевности 

за децу као независне литературе чији су највреднији 

саставци имагинација, игра, осећање за лепо, хумор.  
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Као и ова, и наредна 

Петровићева књига, Машта и игра, 

имала је лепе одјеке у критици. 

Бацајући поглед на српску 

књижевност за децу XX века, 

писац студије обраћа посебну 

пажњу на дело Десанке 

Максимовић сматрајући га једним 

од врхунаца ове врсте литературе. 

С правом је уочено да ова студија 

афирмише Петровића као 

критичара и историчара који књижевност за децу 

посматрају у светлу модерних књижевних стремљења. 

Аутор Маште и игре враћа се Десанки Максимовић и у 

монографији Српске песникиње за децу одсликавајући 

њен портрет дечјег песника заједно са још тридесетак 

поетеса које су целу своју уметност, или један њен део, 

намениле најмлађима. Тумачећи, први до сада, овај 

сегмент српске литературе за децу, и то у двовековном 

временском луку, од краја XVIII до краја XX века. 

Петровић се потврђује, како су то критичари студија 

приметили, као изузетан познавалац правих вредности 

дечје књижевности који је сериозном интерпретацијом, 

надахнуто и са несвакидашњим жаром, дао још један 

вредан прилог њеном проучавању. Ова фаза научног 

рада Тихомира Петровића започета 1996. књигом 

Народна књижевност за децу код Срба, завршава се 

2000. године објављивањем монографије Школски писци 

у којој је њен аутор дао портрете 30 српских писаца чије 

је стваралаштво усмерено према младима. Он је, пише у 

једном приказу, са немалим успехом синтетички 

дочарао њихов поетски опус и одредио њихово место у 

развоју наше књижевности. 

Школски писци и четири претходне студије 

представљају, може се рећи, припрему за обимну 

монографију, фрагменте велике књижевноисторијске 

студије која ће се појавити 2002. године под насловом 

Историја српске књижевности за децу и која је, према 

свим до сада изреченим мишљењима, најбоље 

Петровићево дело. Оно је привукло и највећу пажњу 
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наших критичара који су у својим написима истицали да 

је реч о капиталном делу, хвале вредној студији, 

пионирском пројекту, драгоценој књизи, незаобилазној 

литератури, значајном и озбиљном доприносу 

изучавању српске књижевности за децу. Овакве оцене, 

широко образложене, заслужене су, јер Петровићева 

Историја је круна његовог досадашњег књижевног и 

научног рада. На скоро 600 страница књиге, овај 

неуморни истраживач је дао свеобухватни, целовити 

приказ наше дечје књижевности, од њених почетака до 

краја XX века, приказ који својим опсегом, дубином и 

домашајем импресионира читаоце. У књизи је, уз 

усмену књижевност, обрађено на стотине аутора којима 

је дато, по заслузи, више или мање места. Осврти на 

поједине фазе развоја, критичка сагледавања, 

релевантни закључци, дају Петровићевом делу неспорну 

вредност и оправдавају суд о његовом капиталном 

значају. Без претеривања се може рећи да је писац 

Историје српске књижевности за децу не само 

свестрано осветлио двовековни живот и ток овог 

виталног огранка наше литературе, већ да га је на 

најбољи начин афирмисао доказујући његову 

самосвојност и сваковрсну утемељеност. 

Историја српске књижевности за децу донела је 

њеном аутору престижно признање, Змајеву награду, и 

то је био повод за неколико интервјуа у периодици са 

лауреатом, Тихомиром Петровићем. У њима је он, 

између осталог, изложио разлоге и мотиве који су га 

руководили да се посвети проучавању литерарне речи за 

децу и младе, оцртао је, укратко, њене карактеристике, а 

шире је објаснио и своја поетска начела. Наша штампа 

је уприличила још неке разговоре са Петровићем, али 

додела Змајеве награде био је повод да се на научним и 

стручни рад овог ствараоца баци више светлости. 

Године 2005. Тихомир Петровић је објавио још једну 

књигу која се бави литературом за најмлађе 

Књижевност за децу – теорија, и то је његов нови 

прилог науци о књижевности. Мада и својим 

претходним студијама није мимоилазио 

књижевнотеоријска и естетска питања уметничког 
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стварања за децу, Петровић их у 

овој књизи подробно и целовито 

разматра, утемељујући, тако, 

теорију дечје књижевности као 

посебну научну дисциплину. 

Проучавајући својства књижевности 

за децу, њене теме и облике, аутор 

Теорије се посебно задржао на 

особеностима овог вида литературе 

– на машти и фантастици, 

феноменима игре и хумора. Ни 

појава ове књиге није прошла незапажено; у једном 

осврту на њу истиче се да је то дело које спада у 

темељне вредности нашег критичарског просуђивања за 

децу у кругу литерарног бележења свега. 

Свестрано и темељно проучавање књижевности за 

децу није омело Тихомира Петровића да се бави и 

другим видовима стварања, књижевном критиком у 

првом реду.  

Већ прва Петровићева написана студија, Погледи 

Велибора Глигорића на књижевност реалистичке 

оријентације, награђена је 1986. као најбољи 

магистарски рад на Филолошком факултету у Београду 

(објављена 1993. под насловом Велибор Глигорић о 

реализму), најавила је његове велике могућности 

књижевног критичара и есејисте. Огледи и прикази 

књижевних дела, континуирано објављивање више од 

две деценије у бројним часописима, зборницима и 

листовима, оправдавају оцену Николаја Тимченка, 

изнету поводом јубилеја лесковачког часописа Наше 

стварање, да је Петровић данас заузео позицију 

најмарљивијег и најплоднијег, најкомпетентнијег и 

најутицајнијег књижевног критичара. 

Тихомир Петровић је до сада објавио три књиге 

избора из свог плодног есејистичког и 

књижевнокритичког рада: Огледи и критике о 

књижевности и језику (1994), Књижевни записи (2000) 

и Књижевни записи II (2003). Све три књиге показују 

широк распон његовог интересовања. У огледима, 

посвећеним књижевним и језичким питањима, Петровић 
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се исказао као истанчан зналац области које испитује, 

при чему теме које су предмет његовог занимаља 

прелама кроз њему својствен угао гледања. Постојано 

пратећи и вреднујући нашу савремену књижевну 

продукцију, аутор Књижевних записа испољава особине 

савесног и поузданог тумача објављених литерарних 

дела, поетских, прозних, књижевнокри тичких. Његови 

прикази су пример како се аналитичким приступом, на 

лапидаран начин, уочава суштина посматраног дела. 

Ваља нагласити да ни Петровићеве књиге огледа и 

књижевних критика нису остале непримећене у нашој 

периодици.  

Трећа шира област интересовања Тихомира 

Петровића јесте беседништво. Године 2003. објавио је 

књигу Умеће говорења а две године касније њено 

допуњено и проширено издање под називом Реторика. 

У књизи, намењеној првенствено студентима 

учитељских факултета, Петровић се на прегледан и 

систематичан начин, бави говором и вештином 

говорења, сагледавајући теоријске поставке и 

карактеристике реторике као научне дисциплине и 

указујући на правила беседништва као примерене 

реторике.  

 (...) Не може се, најзад, занемарити ни приређивачка 

делатност Тихомора Петровића. Приредио је књигу, 

односно брошуру 110 година Основне школе Радоје 

Домановић у Бошњацу (издату 1990), хрестоматију 

Сценске уметности (1996) и Библиографију радова 

Момчила Златановића. Прва књига добила је, 2003. 

године, хвале вредан наставак у монографији Основна 

школа у Бошњацу.  

О овој монографији, као и о хрестоматији Сценска 

уметност, изашли су у штампи хвале вредни прикази. 

Овај кратак преглед делатности Тихомира Петровића 

заснован је, у највећој мери на оценама изнесеним у 

књизи састављеној од текстова посвећених његовом 

књижевном стваралаштву.  

 

 

 



 259

 

 

ТИХОМИР ПЕТРОВИЋ: СРЕЋА СЕ  

СТИЧЕ РАДОМ 

 
• Душан Јањић, „Као заграбљена вода на грлу 

извора“, Тихомир Петровић, Срећа се стиче 
радом. Пословице о раду, Градска библиотека 

„Карло Бијелицки“, Сомбор, 2012, Наше 
стварање, 1-2, Лесковац 2013.   

 

њигом Срећа се радом 

стиче Тихомир Петровић 

јe проширио своје плодно и 

разноврсно научно дело. 

Књижевни критичар, историчар 

и теоретичар књижевности, 

писац реторике, есејиста, 

публициста, блогер, 

антологичар, приређивач, новим 

делом помера границе својих 

интересовања; бави се, наиме,  

пословицама, конкретније 

пословицама о раду. У поговору, односно напоменама 

на крају, аутор књиге каже да је у питању збирка 

пословица прикупљених, дакле, са разних страна, 

преузетих из разних дела, антологија, зборника. А то је 

само делимице тачно. Наиме, збирци пословица 

претходи Петровићев Увод на 40-так страница. Тај увод 

је, у ствари, једна права студија о пословицама, то јест о 

пословици као књижевном жанру, краткој усменој 

књижевној врсти у прози или стиху. Управо, овај увод 

даје целој књизи посебну вредност. 

Ваља рећи да се Тихомир Петровић дотакао 

пословица и у једном од његових магистралних 

остварења, у Уводу у књижевност. Ту је, између 

осталог, истакао да пословица представља „дубоко 

осмишљен језичко-књижевни израз“, да „у сажетој 

форми говори о дужностима у људском животу, о 

животној мудрости и одређеном искуству и о ономе што 

је достојно да се чини“. „Као општа поука или савет, 

К 
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израз оштроумља човека из народа“,наставља наш 

писац, „пословица је најмисаонија форма којом се на 

мудар, сликовит и ритмички усклађен, често римован 

начин, саопштава целовит суд, закључак или мишљење 

које је, будући плод миленијумског животног искуства, 

својеврсна пранаука“. 

У уводу књиге Срећа се стиче радом њен аутор је 

знатно проширио ове тезе о пословицама, детаљно их 

образложио и уобличио. Дефинисао је пословицу као 

„синтетичку мисао изведену из мноштва животних 

запажања, као кратак и сажет савет или упут о 

човековом искуству, мудрости, поимању, човековом 

схватању сложености света и живота уопште“. Објаснио 

је, такође, појам пословица, њихову  генезу, подвукао је 

да су оне производ „вековно таложеног искуства и део 

културне традиције целог света“ и да је „њихов 

праизвор у дубинама народне душе“. Пословице су, 

каже Петровић, део усменог уметничког стваралаштва 

које „као заграбљена вода на грлу извора нуди 

пространу слику о народном  животу и у неком смислу 

учи како да проживимо свој живот“. 

Наш писац даје доста простора у својој студији 

естетичкој и етичкој димен-зији пословица. Пословица 

је, по њему, као књижевна врста, право уметничко дело 

и она, „утемељена на уметничким захтевима, на 

сабраности, вештини, језгровито-сти и сажетости мисли, 

на језичкој суптилности“ прибавља естетичко 

задовољство. У пословицама се, каже даље аутор, 

поетско манифестује у форми доведеној до крајње 

есенцијалности, у префињеној мисаоној слици и речима 

повезаним као цветови у букету. Пословицама су 

својствена виспрена запажања, изненадни блесак мисли, 

скоковито закључивање, креативна игра духа и 

духовитост, као и динамика и жива машта. 

Метафоричност, такође. Као књижевни род народне 

творачке снаге, пословице, независно од времена 

настанка одолевају пролазности захваљујући естетском 

руху и својој применљивости, закључује наш аутор 

студије. 
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Поред естетске компоненте, у пословицама је 

наглашена етичка саставница. Пословице садрже, 

напомиње Петровић, едукативно-етичке елементе. У 

њима је изражена дубока људска морална доктрина, жеђ 

за правдом, подстицајна снага за виша стремљења, и оне 

су расадник просвећивања и васпитања. 

Тај етички елемент присутан је нарочито у 

пословицама о раду које су, при-родно, у средишту 

Петровићеве студије, јер рад је врело моралног развитка 

и свестраног човековог уздизања. Окупљене, наглашава 

аутор, око рада као основне заједничке мисли, као 

каквог стожера на гумну на којем се врше жито, оне, 

пословице о раду, својом бројношћу и посве природном 

и разумљивом повезаношћу, одражавају међусобно 

присну везу. Имајући за предмет човеков рад, оне 

делују као несумњиво мотивски занимљив и целовит 

књижевни ентитет. Ове пословице, као химна раду, 

химна човековој снази, истрајности и упорности, 

садрже, истиче наш писац, и све раније побројане 

садржинско-формалне црте пословице као књижевног 

жанра на граници између поезије и прозе: згуснутост, 

мисаоност и емотивну целовитост, духовитост и 

песнички полет, краткоћу, једноставност, проницљивост 

и рескост у закључивању, ефектност и поетичност 

казаног. 

Говорећи нашироко о раду и обележјима пословица 

чија је окосница рад, Тихомир Петровић даје сијасет 

примера који иду у прилог његовим ставовима. 

Феномен рада илуструју, тако, пословице: „У раду је 

спас“, „Ко ради о злу не мисли“, „Где нема рада, ту 

невоља влада“, „Раден, блажен“, „Рад је најбољи лек 

против осаме“, „Ко ради, тај и воли“, „Рад је песма и 

понос“, „Срећа се радом стиче“, „Рад улепшава живот“, 

„Радом се убија досада“, итд, итд. 

И тако, из ретка у редак, од једне странице до друге, 

професор Петровић је исплео златно предиво о 

пословицама, напосе о пословицама о раду. Ова студија, 

солидна и озбиљна, проткана је и цитатима многих 

страних и домаћих аутора од којих наш писац полази 

или поткрепљује своја схватања. И то говори о његовој 
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примерној ерудицији која диже, свакако, квалитет ове 

студије, студије која се пишчевом мисаоношћу, 

његовом личном стилу, свежем језичком изразу, 

прибли-жава и есеју што је још једна одлика овог 

остварења Тихомира Петровића. 

А збирка пословица о раду која следи, може само да 

пружи радост и ужива-ње читаоцима. Она садржи близу 

хиљаду пословица, није наравно свеобухватна, 

представља избор, како приређивач истиче, руковет је 

народних мисли о раду. Снабдевена је вокабуларом 

мање познатих речи, а на крају је наведена литература 

којом се аутор служио што, опет, речито говори о труду 

који је уложио у састављању књиге, књиге која је, 

стварно, незаобилазна лектира од практичне вредности, 

требник за сваку библиотеку, књиге која је, несумњиво, 

од значаја за нашу културу.
246

     

 

 

 

                                      
• 246 Напомена: Промовисана књига проф. Тихомира Петровића (Југмедиа, 2. 

новембар 2012). Књига Срећа се стиче радом професора др Тихомира 
Петровића представљена је Лебанчанима у библиотеци „Бранко 

Радичевић“ поводом 8. новембра, Дана општине Лебане. Гости вечери 

били су и проф. др Душан Јањић и уредник часописа Наше стварање 
Драган Радовић. За професора Петровића рекли су да је овом књигом 

проширио своје научно стваралаштво које је плодно и разноврсно. 

„Петровић је стварањем надвисио и своје професоре, чак и великог 
књижевника и професора Слободана Ж. Марковића“, казао је Драган 

Радовић и додао да Петровић заузима значајно место у европским 

токовима књижевности.  

• Напомена (пословице о раду): Ако градиш кућу, не остављај је без крова; Ако 

је воља добра, све је добро; Ако је касно, барем је часно; Ако не знаш 
радити, беда ће те научити; Ако хоћеш, и на гору ћеш скочити, ако 

нећеш, ни с горе нећеш сићи; Без матику нема леб; Без муке нема науке; 

Без рада не помаже ни молитва; Беспослен поп и јариће крсти; Боље је 
косити него просити; Време град гради и разграђује; Где је много приче, 

мало је рада; Годину дана мисли, али за трен уради, Да би млад умео, и 

стар мого, и лен хтео, не би једног добра људима мањкало; Дан’с за 
дан’с, а јутре за јутре; Док не почнеш – мисли, кад почнеш – ради; Дуга 

прича, танак рад; Занат се радом милује; Зла мисао трује добра дела; 

Знање је право имање; Зрно по зрно, ето погача; И на попа неје сваки д’н 
празник; Како је радио, онако је и прошао; Клепан камен боље меље; Kо 

верује у снове, пасе ветрове; Лењивцу је сваки дан празник. 
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МИХАЈЛО ДОЈЧИНОВИЋ: „УШТАПОВЕ 

ШУМЕ“ И „МРТВИЦА“ 

 
• Душан Јањић, „У знаку светлости и тајанства“, 

Помак, 29/30, јануар-јун 2005. 

• Душан Јањић, рецензија, Михајла Дојчиновића, 

Мртвица, роман, Филекс, Лесковац  2011.  

   1) 

бирка Уштапове шуме Михајла 

Дојчиновића, девета у низу 

Дојчиновићевих песничких књига, 

садржи 63 песме испеване у 

потпуно слободном стиху.
247

  

Реч је, махом, о кратким 

песмама, каткад минијатурама, у 

којима кондензован и непосредан 

песнички исказ потцртава лирску 

експресивност збирке. Притом, 

звуковна језичка димензија 

Дојчиновићевих стихова, иако не поседује 

традиционалну ритмичност, изражену, пре свега, у 

правилном метру и рими, даје збирци посебну 

субјективност. Песников језички материјал, чести 

необични склопови речи, спајање наизглед неспојивог, 

изазивају, како каже рецензент књиге Николај Тимченко, 

,,асоцијације на дубоко запретене доживљаје и 

осећања’’, у песми ,,Сећања’’, на пример: 
 

Звездају сећања над скретницама врелих одрона 

игленим кошмарима и ђерданима вратоломних роса 

искованих раздања у распрслом ињу ватре 

и кораку јагунастих бичева 

 

Тешко је, намах, растумачити песничке слике и 

метафоре које доносе Дојчиновићеви стихови и 

проникнути у њихову симболику и смисао, али њихова 

                                      
• 247 Др Душан Јањић, „У знаку светлости и тајанства“, Помак, 29/30, јануар-

јун 2005, стр. 24-25. 

З
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учесталост, понављање, енергија којом исијавају, 

откривају нам, ако уронимо у њих и читамо их од 

корица до корица, песникову поруку, ма колико она, 

треперава, у фрагментима измицала нашем поимању. 

Ако је наслов збирке срж смисла целине, онда су 

Уштапове шуме срећно изабрани наслов, јер ова, на 

први поглед, загонетна синтагма озрачује целу збирку, 

дајући песмама које је чине кохезивно својство. Уштап, 

пун месец, и шума имају мноштво симболичких значења 

и буде различите асоцијације. Упућују, најпре, на 

песников додир са природом, на његову блиску везаност 

за њене феномене кроз чије испреплетане слике и 

спрегове он одгонета свет и суштину човековог 

постојања. 

(...) Целина збирке је у знаку светлости, сјаја. 

Дојчиновићеви стихови купају се у сјају ,,тек запаљених 

уштапових шума’’, разиграни су облаци, зоре, брзаци, 

птице, макови, разиграно је ,,око дана’’, кише су 

раскалашне, ветрови пребрзи, врлетни, кршни; таласају 

,,златне влати траве’’, обале су зажарене, планине 

раскошне, крв узаврела; у располућеном дану царује 

биље, горобиље – руже, булке, јаглике, маслачак, 

ђурђевак, божури, траве. Царују и зоре, кад се дан буди, 

зоре плаве, заплавеле, запаљене, ужарене, заискрене, 

седефасте, зоре потопа, пропланци зора.  

(...) Природу, испуњену сјајем и мирисима, 

Дојчиновић слика разним бојама, али превлађујућа боја 

његовог лирског универзума је бела. Бели су облаци, 

галебови, облаци, беле су брезе, руже, реке, голубице, 

лабудице’’ (на прсима белих лабудова љуљашка 

усамљеног месеца), беле су белине. Доминација белог 

има очито сврху да се призори сјаја и светлости јаче 

нагласе у збирци. 

У песмама Михајла Дојчиновића приметно место 

добија небески свод, уз месец, и звезде, тако да песник 

проширује свој доживљај природе на целу васиону. 

Плутају, у стиховима, космосом звезде захуктале, 

заблуделе (,,сјајне кугле неба’’) ,,разлама се запаљено 

небо’’, ,,са неба силазе громови’’, ,,камен двори сунцем 

потопљени’’, ,,на разиграним жицама пукотине сунца’’. 
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(...) Кроз бројне метафоре и персонификације васиона 

се оживљава, постаје блиска, уплива се у земне ствари 

(,,Залудела сазвежђа/ нестају у бури недогледа/ и уплићу 

душу/ у непознате ветрове’’). Успоставља се 

нераскидива веза, бришу се границе између небеског и 

земаљског. 

Дојчиновићева књига није, међутим, једнозначна, 

обележена једино светлошћу. ,,Уштапове шуме’’ имају и 

своју другу страну, додуше мање видну. Симболизују и 

тајанствено означавају нешто што је загонетка, 

недокучиво, несвесно, нејасно, мрачно. Шуме и ноћ 

крију своје тајне, несазнатљиве, непојамне (,,У тајнама 

шума/ језере бисерни погледи/ несмирених снова/ и 

руку); својим чинима залуђују, обузимају намернике 

(,,У венама шума/ стао зачаран поглед), станиште су 

натприродних бића (,,Чаробне виле/ шапатима ноћи/ 

опчиниле дах река/ и сагорелој гори/ подариле 

сопствена срца). Знак су таме, ноћних мора (,,Ноћне 

море/ сузама засениле уштапове шуме/ ветрове несном 

несанице). У свет уштапових шума улазе ненадано и 

самоћа, туга, очај, бол, нарушавајући склад ведрине и 

радости (,,Избија бол/ у тугу предака). Превагу, ипак, 

односи светлост као излаз из мрачног беспућа (,,Капи 

сунца /разбиле распуклине водопада’’, ,,Стабла 

ужарених зора /пробудиле звездано гледну висину/ 

зачету у лишћу бреза). 

Тако се у Дојчиновићевим песмама смењују и 

преплићу светлост и тама, као два вида самог живота, 

сатканог од среће и несреће, радости и туге. Јарки, пак, 

призори природе, од којих су саздани песникови 

стихови, оквир су за његове лирске рефлексије о судару 

два животна принцима, о времену, вечности, 

пролазности, смислу живљења. Збирка Уштапове шуме, 

сликовита и мисаона, приказује Михајла Дојчиновића 

као песника особеног стваралачког формата.  
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2) 
ртвица је други по реду роман истакнутог српског 

књижевника Михајла Дојчиновића. У њему се 

Дојчиновић, после првог романа Требежина, и 

надовезујући се на њега, предаје евокацији давно 

прохујалих времена испуњених вековном борбом 

народа црнотравског краја за слободу.
248

 

Слично поступку који примењује у Требежини, 

писац овде испреда причу поштујући историјске 

догађаје и ослањајући се на релевантна документа, 

записе и предања, али минулу стварност дочарава кроз 

вешто срочене дијалоге и описе којима повезује нити 

романа састављеног од низа испреплетаних повести и 

људских судбина у временском распону дужем од 

једног столећа, од деведесетих година 19. века до краја 

Другог светског рата. Роман је широка, епска слика 

народних буна и устанака, неугасивих тежњи 

Црнотраваца да опстану, да се избаве из канџи окрутних 

завојевача, турских и бугарских. То је потресна драма о 

житељима овог дела југоистичне Србије изложених 

покољима и нечувеним зверстивима.  Мртвица, која је, 

као и Требежина, стратиште, губилиште, место 

свирепих злочина, у роману постаје симбол 

страдалништва једног народа, али и отпора његовом 

затирању. У страдања која чине потку романа, Мртвица 

је и приказ свакодневног живота народа, његових 

обичаја, у коме има места и за дирљиву љубавну причу. 

Као реалистичка инкарнација прошлости, књига 

Михајла Дојчиновића, поред уметничке, има и знатну 

документарну вредност.
249

 

                                      
• 248 Проф. др Душан Јањић, рецензија, Михајло Дојчиновић, Мртвица, роман, 

Филекс, Лесковац  2011, стр. 119.  

• 249 Михајло В. Дојчиновић рођен је 29. септембра 1934. године у Броду, 
општина Црна Трава. Правни факултет завршио је у Нишу. Дојчиновић је 

објавио следеће књиге песама: Сунчева река (1971), Звездане кише (1974), 

Шапат бреза (1977), Заустављено време (1979), Вертикале (1988), 
Помоћни зов (1991), Одбегле тишине (1994), Љубав на мрављи поглед 

(1998), Уштапове шуме (2004) и Додири (2006). Објавио је збирку прича 

за децу и младе Венац од звезда (2004) и романе Требежина (2008) и 
Мртвица (2011). 

М
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НЕНАД КРАЖИЋ: КАД СУ ВЕТЕРНИЦОМ 

ПЛОВИЛИ ЧАМЦИ 

 
• Душан Јањић, „Приче о старом Лесковцу“, Ненад 

Кражић, Кад су Ветерницом пловили чамци, 

Филекс, Лесковац, 2007, Помак, 2011, бр. 55. 

 

ова књига Ненада 

Кражића је баш фришка. 

И у оном дословном, али и у 

пренесеном значењу. У 

дословном, јер је, такорећи, 

тек изишла из штампе. Ја сам 

је, тако, добио данас и 

похитао сам да је прочитам, 

па могу и да изнесем неке 

утиске о њој. 

Први мој утисак је, већ 

рекох да је књига фришка, јер 

представља својеврсно освежење у нашој завичајној 

издавачкој продукцији. И то из два разлога. Први је тај 

што ми још увек имамо мало књига које се баве старим 

Лесковцем, његовом друштвеном, привредном, 

културном и другом историјом. А књига Ненада 

Кражића нас управо подсећа на некадашњи Лесковац, 

на минула времена - и то чини на један посве необичан, 

занимљив начин, тако да је то други разлог да је оценим 

као освежење. 

Прави наслов који бих ја дао књизи, бар на први 

поглед, јесте: Записи о Лесковцу и коментари. Наслов 

признајем прозаичан, а Неша, као човек маштовит и 

духовит, нашао је за књигу лепше, атрактивније име. 

Име и прикладније, кад се има у виду други део мог 

наслова - коментари. Коментари који су, у највећем 

броју случајева, ауторски продукт, плод Кражићеве 

разигране маште. 

Аутор књиге полази од историјски утврђених 

чињеница или разних записа о Лесковцу и 

Н 
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Лесковчанима, даје их у својој књизи онако како их је 

нашао у појединим публикацијама, делима, новинама, 

часописима, или у Историјском архиву, а онда следи 

пишчев коментар, најчешће у хумористичкој обради, 

кроз шаљив дијалог, наравно на лесковачком дијалекту. 

И овде, чини ми се, треба застати. Мало је, наиме, 

лесковачких аутора који истрајно пишу на овом нашем 

дијалекту. Још је мање оних који своје приче, своја 

казивања, заодевају у комично рухо. Ненад Кражић је 

један од тих малобројних. 

Које су, по мени, одлике Кражићевог хумора? Он је, 

у највећој мери, благ, добростив, никад, чини ми се, не 

прелази у поругу, сурову сатиру, сарказам, грубу 

персифлажу. У питању је, по правилу, шаљива реакција 

на појаве, догађаје који су се збили у граду, међу 

људима. При том се, Кражић, дешава се, благо подсмева 

манама Лесковчана, њиховим обичајима. То чини 

понекад у форми супротстављених мишљења, 

исмевајући конзервативност лесковачке чаршије, 

подозривост према увођеу новина у свакидашњи иивот. 

То је случај, рецимо, са првим биоскопом у Лесковцу 

или са увођењем енглеских клозета у хотелу Плуг. 

Тај Краћићев благостив хумор поприма где где 

сатиричан тон, па писац постаје оштар, заједљив. Неке 

његове цртице су баш бритке сатире као у причи „Наши 

затворили Гимназију и позориште“. 

У својим причама, генерално гледајући, наш аутор 

одсликава менталитете старих Лесковчана, онако како 

их он замишља, при чему, неретко, та слика 

кореспондира са данашњим временом, па има и једну 

релевантну политичку конотацију, на пример кроз 

изреке: „Будни наш, па работи што знаш“, или 

„Поврзали се како свињска црева“. 

У сваком случају, језик Ненада Кражића је жив, 

колоритан, врцав, и тако супериоран у односу на ово 

данашње у моди, тобоже лесковачко, ачење на нашим 

телевизијама. Могуће је, наравно, упутити аутору и 

понеку примедбу која се углавном односи на распоред 

прича, на занемаривање хронологије и још понешто. 

Али, то је ауторов приступ и то треба поштовати.   
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ДРАГОСЛАВ ХАЏИ-ТАНЧИЋ:  

„ГРЧКО СЛОВО“ 

 
• Проф. др Душан Јањић, уводна реч, Драгослав 

Хаџи-Танчић, Грчко слово, Рад, Београд 1999. 

 

рчко слово је трећа књига 

Драгослава Хаџи-Танчића, 

угледног српског правника, али и 

књижевног ствараоца чије су 

претходне две књиге (Тајна црног 

лука и Смртоносне и друголике 

приче) наишле на леп пријем у 

нашој књижевној јавности. И 

Грчко слово је збирка кратких 

прича и представља, чини се, 

трајно пишчево опредељење да се 

бави једном посебном приповедном формом, једним 

особеним жанром којег осим краткоће карактеришу још 

неке компоненте. Од традиционалистичке прозе 

усмерене на радњу, са чврстом фабулом и језгровитим 

приказом стварности, модерна кратка прича је 

флексибилан израз реалности, са релативизованом 

фабулом која, упркос своје кратке форме, изражава 

комплексно осећање живота.
250

  

На линији једне такве кратке приче налази се и проза 

Драгослава Хаџи-Танчића с тим што је наш писац 

изградио један посебан стил, пронашао један свој 

особени угао гледања на свет, на стварност која га 

окружује, а његов однос према стварности је 

амбивалентан. Хаџи-Танчић полази од ње, узима за 

предмет, условно рачено, одсечке из живота, али он ту 

реалност одмах онеобичава, чини је необичном, ствара 

од ње привид, надграђује је, комбинује елементе 

реалног света са фантастичним и симболичним, 

                                      
• 250 Душан Јањић, уводно слово са промоциије књиге Грчко слово крајем 1999. 

године. 

Г
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изграђујући свој духовни свет који је сложенији од вид-

љивог, препознатљивог, свет можда измишљен, јер „све 

је фикција над фикцијама“, како аутор каже у једној 

причи (додуше из једне друге његове књиге). Он као да 

се пита, као да нас пита, која је стварност права, ова 

видљива или она у нама, испуњена питањима, немиром, 

сумњама. Та нова реалност коју писац изграђује сва је 

саткана од контраста, конфликтних ситуација и односа, 

еминентно је дисхармонична. У причи по којој је збирка 

добила назив, грчко слово О (омега) асоцира најпре 

аутора (наратора) на сат марке „омега“, симбол 

тачности, прецизности, али га потом подсећа на 

дуговратог лабуда, неухватљивог у својој појави, да би 

то грчко слово у аутору изазвало мисао о крају 

човековог живота. О као омега, последње грчко слово, 

знак свршетка, исходиште неумитне коначности.
 
 

Хаџи-Танчић у својим причама не жели да даје 

судове о животу, страно му је свако моралисање. 

Судбина човека и смисао живљења нису експлицитни 

циљ његовог прозног дискурса. Он се чак руга ономе, 

назива га учитељ, у причи „У учионици“, који „трага за 

потпуним одговорима и коначним истинама“. Писац као 

да се упиње да све релативизује, да све доведе у питање. 

У поменутој причи која почиње питањем који је од 

двојице ловокрадица убио лугара, не зна се на крају ко 

је џелат а ко жртва. Па, ипак, испод те привидне (или 

стварне) незаинтересованости за егзистенционална 

питања, крије се, ма колико била добро запретена, једна 

потентна запитаност над човековом судбином. И ма 

колико се писац трудио да нас завара својим 

релативизацијама и фикцијама, из његових прича се 

пробија, на махове, трагично осећање живота, из дубина 

његове наизглед ведре и разигране прозе помаља се 

покаткад исцерено лице смрти, чује се затомљени крик 

усамљености, напуштености, тескобе, немогућности да 

се открије прави човеков идентитет и да се оствари 

аутентични људски завичај. Има ли излаза, спасењa? 

Индикативан је завршетак приче „Грчко слово“. После 

размишљања о сату „Омега“ и лабуду, писац, односно 

наратор, одлучује: „Са собом, каже се, треба ипак 
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раскрстити. Јеси или ниси. Сада или никад. Ништа је 

после свега. А пре њега је... можда све. И зато. Јединим 

путем.“ Лепо, коментаришем ја, оптимистички. Само 

напред, прави пут постоји. Али, онда на крају, на самом 

крају, следи исказ: „Кроз тунел последњег слова, 

омега.“ Шта значи овај исказ? Наравно, писац не даје 

одговор, препушта нама да га дамо. А одговор је двојак. 

Један је песимистички. Нема излаза из тунела. Омега је 

крај краја. Пут неумитно води у амбис, у ништавило. 

Узалудне су све наше наде, борбе, напори. Други 

одговор је мање песимистички. Да, тунел, мрак, омега, 

крај - у реду. Али тунел може бити и веома дугачак, као 

што и живот може бити дуг. И као што Сизиф гура своју 

стену уз планину не успевајући никад да је докотрља до 

врха, тако и сваки човек котрља стрпљиво свој камен 

судбине, осуђен на живот, без наде додуше, али живот у 

коме може и треба да нађе свој смисао, суштину. 

Интерпретирам овде, поједностављено, могућ 

камијевски одговор ништавилу. Наш писац спасење, 

смисао, или један од смислова, налази у уметности, у 

приповедању, у низању прича. 

А кад смо код приповедања, треба приметити да се 

Хаџи-Танчић свесно удаљава од традиционалног, 

реалистичког поступка. Строга композиција уступа 

место намерној уметничкој недовршености и 

неизвесности. Радња је само условна, а алогични обрти 

и необичне асоцијације разбијају праволинијски, 

наративни ток приче. У грађењу свог духовног света, 

писац често прибегава алузији, духовитој досетки. Један 

од примера за то могла би бити прича „Ђаволи силазе с 

игле“ у којој се осећа и неприкривени еротски набој. 

Хаџи-Танчићеве приче су, такође, прожете иронијом, 

специфичним хумором што даје посебну вредност 

његовом приповедању. То није она наметљива, груба 

иронија која прелази у сарказам, већ пре једно благо 

подсмевање које је, опет, у функцији онеобичавања 

садржине. Аутор воли и да се поиграва речима, 

смислом. Изнеће, на пример, једну тобоже необориву 

тврдњу, чврст доказ који ће потом пасти као кула од 

карата. При томе он користи понекад средства која нису 
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превасходно литерарна, а у томе му вероватно помаже и 

његова правничка струка, али и велика ерудиција. Да би 

заголицао пажњу и машту читалаца, аутор покаткад не 

бежи ни од провоцирања, не само у избору мотива. Зар 

нису, на пример, и сами наслови његових књига 

провокативни? 

Једна од вредности прозе нашег аутора је и та што су 

поједине његове приче натопљене поезијом. Неке су 

праве лирске минијатуре и израз су једног сасвим 

личног пишчевог доживљаја у судару са светом који га 

окружује. Таква је, по меии, и прича „Буђења“. 

Неколико речи и о Хаџи-Танчићевом језику. То је 

један рафиниран, култивисан језик, свеж, на моменте 

врцав, примерен темама које се обрађују. Маштовит, 

такође, али о богатој пишчевој машти, која је важан 

елемент његовог уметничког израза, може се тек 

надугачко говорити.  
На крају, још једна компонента пишчеве прозе 

заслужује да буде истакнута (ја сам је већ узгред 

поменуо). Његове приче немају најчешће карактер 

затворене форме. Завршеци су отворени, недоречени, 

прича намерно није испричана до краја. Крај се тек 

наговештава остављајући места читаоцу да причу сам 

доврши. Та способност наговештаја, подстицајног и 

уметнички сврсисходног, чини кратку причу Драгослава 

Хаџи-Танчића изразито модерном и блиском 

савременом читаоцу.
251

   

 

                                      
• 251Дрaгослав Хаџи Танчић рођен је 1938. године у Лесковцу. Завршио јe 

Правни факултет у Београду. Живи у Београду. КЊИГЕ ПРИЧА: Тајна 

црног лука (Књижевна омладина Србије 1992), Смртоносне и друголике 
приче (Књижевна омладина Србије, 1995); Грчко слово (Рад, 1999), 

Мастило нове учености (Филип Вишњић, 2006), У славу лажног 
сведочења (Београдска мануфактура снова, 2006), Плесач танга у 

оставци (Књижевно друштво „Свети Сава“, 2009), Из доњег света 

љубави (Граматик, 2012), Трпљење приче (Студио Знак и Граматик, 
Београд 2016). Напомена: Подаци преузети из збирке Трпљење приче, 

Знак и Граматик, Београд 2016, стр. 137. (Oпширније видети студију Д. 

Коцића Лесковачки писци – трагови и трагања, Лесковац 2016). Хаџи-
Танчић је заступљен кратком причом у антологији Михајла Пантића 

Мала кутија (најкраће српске приче XX века. 
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ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ: ЈЕСАМ И НИСАМ 

 
• Душана Јањића, Дејан Ђорђевић, Јесам и нисам, 

излагање, промоцијa, септембра 2014. године 

 

бирка Јесам и нисам, 

песнички првенац Дејана 

Ђорђевића и то заслужује 

посебну пажњу и посебан прилаз. 

Ваља одмах рећи да се ова, 

обимом невелика књига, не чита 

лако, да заправо није лако 

проникнути у суштину песникове 

мисли, његове песничке поруке. 

Оно што се, пак, отпрве може 

утврдити, то је да је реч о 

модерној поезији чији је језик асоцијативно 

симболичан, сликовит и алузиван, поезији у којој су 

видљиви трагови модернистичких покрета 20. века, 

надреализма, у првоме реду. И ту се ја одмах могу 

сложити са рецензентом, Сашом Хаџе Танчићем, који је 

указао на значајан чак доминантан удео овог покрета у 

Ђорђевићевим стиховима. 

Надреализам се као покрет, да вас подсетим, јавио у 

Француској двадесетих година прошлог века и он је 

својом поетиком и праксом уздрмао не само Француску 

већ и цео свет, посебно Србију, Београд, који је, по 

општем мишљењу, био, уз Париз, друга централа 

надреализма у свету. Отуда није чудо да је он нашао 

толиког одјека код српских песника који, видимо, и 

даље трају. Надреалисти су, то је познато, имали 

огромну амбицију да промене свет, да успоставе нове 

вредности не само у књижевности и уметности већ 

уопште у друштву, радикално одбацујући дотадашње 

цивилизационе облике и садржаје, начин живота и 

уметничког стварања. Да би се створила нова, виша 

реалност, надреалност, треба се, сматрали су 

надреалисти, ослободити свих конвенција, диктата 

З
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разума понајпре, свих стега које су гушиле оно што је 

аутентично у људској личности. Прокламовали су стога 

чист психички аутоматизам којим би се обезбедило 

право, стварно функционисање мисли у одсуству сваке 

контроле од стране разума и изван сваке естетске или 

моралне преокупације. Веровали су у свемоћ сна, снова, 

у слободну игру мисли, асоцијација, у значај 

подсвесног, оног што долази из тамних и невидљивих 

извора, из дубина ирационалног. За њих је књижевност 

била начин да се поново освоји изгубљена слобода и до 

ње би се стигло истраживањем потиснутих, несвесних 

психичких сила, скривених, запретаних унутар човека. 

Прибегавали су зато аутоматском писању, 

неконтролисаном бележењу речи које би слободно, 

ненадано, избијале на површину свести. 

У књижевности надреализам није дао нека велика 

дела, далеко је то било од амбиција, у сликарству већ 

јесте, али главне резултате овај покрет је остварио у 

промени језика у смислу рушења ригидних окошталих 

форми вербалног изражавња. Давши сву важност речи, 

ослободивши говор у незаустављивој игри речи и 

реченичних склопова, он је језик припремио за све 

могућности општења и емитовања смислених знакова. 

Тиме се надреализам, мада као покрет нестао са светске 

позорнице, уградио у данашњицу, настављајући да кроз 

друге правце, школе, токове, зрачи својим утицајем. 

Модерна поезија дугује му зато неке од својих битних 

одредница. 

Што се тиче Дејана Ђорђевића, мислим да 

надреалистички наноси у његовим стиховима (дакле: 

игра речи и мисли, зачудне асоцијације, расуто писање, 

необични обрти итд), нису плод безрезервног 

прихватања ипак круте поетике надреализма. 

Утицај је, ако се тако може рећи, посредован, рекло 

би се пре свега преко поезије и поетичких схватања 

Бранка Миљковића који је, како сам каже, прихватао 

поезију ослобођену рационалистичких експликација и 

залагао се за чисту слободну мисао, али је настојао да у 

свом песничком поступку измири надреалистичку и 

симболистичку поетику, да, како је тврдио Петар 
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Џаџић, расејано писање и дионизијски 

вербализам надреалиста и симболичко 

будно глачање драгуља маште помири 

у једном стварању које укључује и 

слободне импулсе подсвести и пуну 

одговорност свести. 

А та „пуна одговорност свести“ 

огледа се код Дејана Ђорђевића у томе 

што он брижљиво гради свој песнички 

свет. Већ самим насловом и 

композицијом Ђорђевићеева књига 

указује на вишеслојност његове поезије. Бинарни 

појмови „јесам и нисам“ супротстављају се у збирци, 

укрштају се, преливају и сливају се у једно исто, па се 

опет рачвају и стапају, и та игра удвајања и 

поистовећивања обележава песникове минијатуре. Мада 

углавном исписане у „ја“ форми, са излетима у 

дијалошки дискурс, песме су мање израз приватности 

лирског субјекта; више су поглед на свет, човека у 

њему, али и на судбиму поезије. Ђорђевићев поглед на 

свет обојен је махом у црно, налети бесмисла, трулежи, 

деструкције замрачују песников видик.  

Нахрупи каткад сурова огорчена стварност као 

поткрепа бесмисла. У песми „Исто је бити и не бити“, 

која је реплика чувене Миљковићеве песме „Поезију ће 

сви писати“, пише:  
 

„Наде и кајања су бесмислена 

Војници умиру на својим ратиштима. 

Звездано чело исписује историју. 

Нема више Југославије. 

Од трулог трулежа не остаје ништа. 

Ватра и пепео су једно те исто. 

Коначно Опрости, Бранко.“ 

 

Стихови одишу резигнацијом, утисак немоћи се до 

бола појачава у заврштној минијатури: „Звезду окупах у 

мору /Сагорех“. Ипак, можда парадоксално, простори 

наде за песника нису затворени: „Негде у даљини/ 

Згаснула звона/ Поново звоне“ 
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Сви мостови нису порушени и није згаснула 

песникова нада да се нађе излаз из безизлаза, да се 

премости располућеност човекова: „Хоћу да будем цело 

не половина“ („Једно и све“). Готово је патетична тежња 

песничког субјекта за равнотежом, целином, пуноћом, 

складом, за превладавањем подвојености себе и 

стварности, сањаног и опипљивог, реалног. 

И сама композиција збирке упућује на овакву 

помисао. Збирка је, наиме, испевана у знаку броја пет. 

Састављена је из пет циклуса; три циклуса имају по пет 

песама; два циклуса додуше по девет, али кад се зброје 

3 и 2 долази се опет до броја пет. А зна се да број пет 

има широк симболички распон. Симболизам броја 5 

произилази из чињенице да је он збир првога парног и 

првога непарног броја (2 и 3), а и да је средина првих 

девет бројева. Знак је сједињења, свадбени број, како 

кажу питагорејци; он је број средишта, склада и 

равнотеже, реда и савршенства, симбол и божанске 

воље. И број 9 (подсећам 2 циклуса имају по 9 песама) 

није лишен симболичних значења и вредности. Он је 

симбол рађања, мера дозревања, пуноће и тиме 

кореспондира са култним бројем 5. Није ли оваква 

композициона схема збирке израз, свесно или несвесно, 

опирања бесмислу, беспутности, ништавилу.
252

 

За Дејана Ђорђевића, да закључим, може се рећи да 

је песник који обећава. Ако истраје на путу којим је 

пошао, наравно дограђујући свој песнички свет, чинећи 

га имагинативно богатијим, али и транспарентнијим и 

мисаоно дубљим, од њега се може очекивати да постане 

особена стваралачка песничка личност првога реда. 

                                      
• 252Комплетна оцена проф. др Душана Јањића са промоције септембра 2014. 

године. Проф. Јањић говорио је и на промоцији збирке Будим се да бих 

те волео, јун 2017. године.  

• Напомена: Дејан Ђорђевић рођен је 2. јануара 1970. године у Великој 

Сејаници. Гимназију завршио је у Лесковцу, а Филолошки факултет у 
Скопљу. Збирке песама: Јесам и нисам (Филекс, Лесковац, 2007), 

Не/пристајање (Филекс, Лесковац 2008) и Будим се да бих те волео 

(Филекс, Лесковац 2014). Поезија и есеји Дејана Ђорђевића превођени су 
на енглески, француски, грчки, руски, бугарски и македонски језик и 

друге језике. Живи у Грделици, где ради као професор у Техничкој 

школи. (Опширније: Д. Коцић, Лесковачки писци – трагови и трагања 
(Лесковац 2015, 2016) 
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ДАНИЛО КОЦИЋ: ЛЕСКОВАЧКИ ПИСЦИ – 

ТРАГОВИ И ТРАГАЊА 

 
• Душан Јањић, „Подухват достојан највећег 

поштовања, Данило Коцић, Лесковачки писци – 
трагови и трагања, Удружење писаца Лесковац, 

2015, Помак бр. 70/73, јануар – децембар 2016. 

 

осле више пута најављиване и 

одлагане промоције дела 

Лесковачки  писци – трагови и 

трагања, издатог 2015. године у 

виду двотомне студије, ево, 

коначно представљамо ову врло 

необичну и по много чему 

изузетну књигу која има несумљив 

значај за културу Лесковца и 

околине. Њен аутор је Данило 

Коцић, наш угледни писац, 

професор књижевности и дипломирани правник, 

дугогодишњи истакнути новинар „Политике“, али, по 

вокацији, и књижевник који се огледао у готово свим 

литерарним жанровима – као романсијер, приповедач, 

песник, књижевни критичар. Овим својим делом, он се 

исказује и као респектабилни историчар 

књижевности.
253

 

Књига је, рекох, необична, најпре, по своме обиму. 

Овако волуминозно дело у овој области, у нашој 

средини, признајем, нисам видео. Први том има, тако, 

око 800 страна, други близу 600. У питању је, дакле, 

један веома занимљив и амбициозан подухват који 

                                      
• 253 Душан Јањић, „Подухват достојан највећег поштовања“, Данило Коцић, 

Лесковачки писци – трагови и трагања, Удружење писаца, Лесковац 
2015, Помак бр. 70.73, јануар – децембар 2016, стр. 3-4. Комплетно 

излагање проф. др Душана Јањића на промоцији двотомне студије 

(хрестоматије) Данила Коцића Лесковачки писци – трагови и трагања 
(Лесковац 2015) и Панораме лесковачког песништва (Лесковац 2015), 

Лесковачки културни центар, 24. март 2016. године. Напомена: 

Подстакнут оценама проф. Јањића, аутор студије приредио је измењено и 
допуњено двотомно и преуређено издање (Лесковац 2016). 

П 
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представља прави подвиг у 

завичајној издавачкој 

делатности. Оно што се, ипак, 

чини очигледним, то је огроман 

ауторов труд уложен у писање 

историје лесковачке 

књижевности, историографије и 

публицистике. 

Ваљало је, најпре, проучити 

релевантну литературу у овој 

области, прикупити расположиве 

податке о животу и стваралаштву бројних писаца, а њих 

је овде близу две стотине, ишчитати, колико је то било 

могуће, њихова дела, пратити редовно домаћу 

периодику, али и одјеке о књигама наших писаца у 

часописима изван Лесковац. 

С друге стране, Коцићева двотомна књига је изузетна 

пре свега по томе што попуњава, како се то каже, 

зјапећу празнину у сагледавању укупног, једно и по 

вековног, лесковачког стваралааштва у домену 

књижевности, историографије и публицистике. Наш 

аутор помиње, додуше, с дужним поштовањем, Преглед 

лесковачког књижевног стваралаштва Драгољуба 

Трајковићева из 1973. године у издању Нашег 

стварања, преглед који је, нема сумње, вредан прилог 

проучавању домаће литерарне историје, али који се, са 

својих 127 страница текста, не може упоредити са 

Коцићевим свеобухватним захватом који поред 

књижевног укључује и друге области. 

Први задатак који се пред њим постављао био је како 

распоредити прикупљену грађу, како извршити поделу, 

на које целине, поглавља. Да ли посебно издвојити 

поезију, прозу, драму, па потом књижевно-научне врсте 

(књижевну критику и историју књижевности), да ли 

редослед писаца спровести по некаквим временским 

одсецима или према азбучном реду? 

Мислим да је аутор студије успешно решио овај 

изузетно тежак проблем, односно да је нашао право 

решење за нимало лаке дилеме. Први том почиње 

поглављем Кратка историја Лесковца, чије место у 
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књизи није спорно јер даје некакав историјски контекст 

развоја града до отприлике Првог светског рата и у коме 

је дат интересантан одељак о лесковачком говору. После 

тог поглавља зачиње се тема о лесковачкој 

књижевности, најпре пре Другог светског рата, а потом 

долази део о послератној књижевности, који је 

најобимнији у читавој књизи. Први том се завршава 

поглављем „Заједничке збирке лесковачких писаца“. 

Други том обухвата најпре књижевну критику, потом 

следи поглавље под називом „Лесковачки историчари и 

публицисти“, да би се, коначно, завршио одељком 

Панорама лесковачке периодике, почев од Нашег 

стварања до Think tank. 

На почетку и једног и другог поглавља налазе се 

ауторова уводна реч, названа Уместо уводника, у којој 

се образлажу побуде, разлози за писање књиге, који је 

њен циљ, као и поступак примене у њеном састављању. 

Поглављима, пак, претходе, њихови садржаји, а 

најчешће су то кратке биографије писаца који су у овој 

студији представљени према азбучном реду, што је, 

мислим, и најцелисходније у овом случају. Књига је, 

иначе, као свако озбиљно дело овакве врсте, снабдевено 

потребним регистром. На самом крају је текст рецензије 

и кратка белешка о аутору. 

Студија Данила Коцића покреће низ питања. Почев од 

самог наслова: „трагови и трагања“. За неке је то израз 

превелике ауторове скромности, само као уочавање 

путева према којима треба полазити. За друге, међу 

њима сам и ја, то је позив да се само непрестаним 

трагањима, истраживањима, може остварити целовитији 

увид у меритум ствари. Може се поставити и питање 

зашто је један писац сврстан у ову или ону категорију а 

бавио се разним облицима стварања. На пример, Драган 

Тасић је одличан књижевни критичар, али је и врстан 

песник, или Никола Цветковић, да не набрајам друге. 

Наравно, то је ствар ауторове процене; налази се 

сигурно понекад на муци, али држао се опредељења да 

се писац може обрадити само у једном поглављу, у 

области којом се претежно бавио (што је опет ствар 

процене), с тим да се ту прикаже, ипак, целокупан 
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пишчев рад, што је Коцић 

редовно чинио. Једна од 

недоумица је, свакако, и да ли је 

место рођења довољан разлог да 

се неко може сматрати 

лесковачким писцем.  

Највише дилема има, можда, 

око метода, поступка у  

проучавању писаца. Уочљива је, 

наиме, у књизи велика 

присутност цитата, цитирања 

других аутора у освртима, приказима у периодици и 

другде о конкретним делима наших писаца. Који је она 

удео нашег састављача студије, приупитаће се неко!? 

Ову, назови, дилему разрешио је сам Данило Коцић у 

уводнику на почетку књиге. Он признаје да његова 

књига није само његово дело, да му је богата литература 

била највећи савезник, али додаје он, „трагање, одабир 

литературе, процена вредности сваког податка, 

критички осврт на време, људе и догађаје“, дело су 

самог аутора књиге. Мислим да се можемо сложити са 

њим. Коришћење туђих текстова у презентовању 

стваралаштва појединих писаца легитиман је приступ. 

Што да не. Нека се види шта је и ко је све писао о 

издатим књигама лесковачких писаца. 

Сложио бих се и са још једном Коцићевом оценом: да 

има вероватно понешто пропуштено у његовом делу. 

Да, има пропуста. Ја сам уочио да су неке ствари 

заобиђене. Има и грешака, највише оних ситнијих, 

техничке природе, а како их не би било када је овако 

обимну књигу аутор писао сам самцијат, без лектора, 

коректора, без ичије финансијске подршке. Али, без 

обзира на све, ипак, минорне, чак неминовне пропусте, 

књига која је пред нама дргоцен је документ, чија се 

вредност и домет не могу оспоравати. Она је и 

подстицајна, незаобилазна за све будуће истраживаче на 

овом пољу. На пример, за компаративна испитивања, 

аналузе. Замислите, рецимо, књигу Књижевност Југа 

Србије. Може ли се она написати без увида у материјал, 

прикупљен и изложен у делу Данила Коцића! 
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За мене је, најзад, питање над 

питањима како то да одговорни 

чиниоци у Лесковцу нису 

препознали значај ове књиге за 

културну историју нашега града и 

нису одобрили потребна средста за 

њено штампање, тако да она, на 

жалост, има само своје електронско 

издање. 

Остаје ми још да кажем нешто о 

другој књизи која иде уз 

Лесковачке писце – трагови и трагања. Реч је о збирци 

Панорама лесковачког песништва, својеврсној допуни 

текстова о песницима из првог и другог тома претходне 

књиге. Састављач није, наравно, пао у искушење да 

збирку песама назове антологијом, што било 

претенциозно, већ јој је дао сасвим прикладан, 

одговарајући назив. 

Треба, свакако, поменути да Панорами... претходи 

слична збирка песама Песмопис,, коју је сачинио 

Мирослав Миловановић 1977. године. Но она, уз дужно 

поштовање њене вредности, по броју песника и песама, 

двоструко је танушнија од Коцићеве књиге. 

У Панора лесковачког песништва заступљено је 112 

песника, неко са једном две, три песме, неко са знатно 

више (највише песама имају Борислав Здравковић и 

Михајло Дојчиновић: по 16), некоме је дато више 

простора, некоме мање. Но, избор песама је само лична 

ствар састављача, његовог односа, његове процене. Овде 

можда вреди цитирати став чувеног француског песника 

Пола Елијара: „Најбољи избор песама је онај који се 

прави за самога себе“. Ову Елијарову мисао цитирао је и 

наш Зоран Мишић, аутор знамените Антологије српске 

поезије, који у њеном предговору даје и ово: „Да ли је 

могуће и замислити добру антологију сложену од 

песама које састављач не воли? И није ли свака 

антологија индивидуална креација, огледало личности 

свога творца, као свака друга књига“. Уз све разлике 

између антологије и збирке, ово mutatis mutandis важи, 

вероватно, и за избор песама Панорама лесковачког 
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песништва. У сваком случају, овом својом књигом и, 

уопште, целим својим делом о лесковачким писцима, 

Данило Коцић потврдио је да у култури овога краја 

Србије заузима једно од највреднијих места.
254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
• 254Напомена: Дејан Ђорђевић, „Прича о „великим и малим“ писцима“, 

рецензија, Данило Коцић, Лесковачки писци – трагови и трагања. 
„Студија Данила Коцића Лесковачки писци – трагови и трагања, I – II 

имa своје значење и свој смисао. Поједини делови могу се посматрати 

самостално, издвојени из целине, али се тек у односу према другима 
деловима могу разумети као делови истог мозаика и тако сагледати на 

местима која им припадају. На почетку ваља истаћи да на овом пољу није 

пуно урађено. Једини хронолошки запис о прошлим временима и људима 
који су стварали у Лесковцу дао је Драгољуб Трајковић у књизи Преглед 

лесковачког књижевног стваралаштва о којој више и подробније говори 

и сам аутор студије. Ова двотомна студија је прича о ,,великим’’ и 
,,малим’’ писцима у нади да Коцић потврђује већ изречену тезу Јована 

Скерлића да су велики писци универзални и ванвременски, а да мали 

писци изразитије бележе време у коме живе. Зато аутор с правом у своју 
књигу уноси скоро такве одреднице, ,,велики’’ и ,,мали’’ са намером да 

адекватно забележи време XX и почетак XXI века. Иако је књига у већој 

мери писана на основу литературе (онога што је забележено о самим 
ствараоцима и њиховим делима), чини нам се да на интересантан начин 

решава одређене дилеме лесковачке књижевности и доноси свеже и 

драгоцене закључке. Писање ове студије је у методолошком погледу 
деликатно, али и веома занимљиво, због перспективе из које треба 

сагледати време и простор о коме се пише, а пример је већи део књиге 
који говори о савременој књижевности која спада у живу историју 

књижевности која се такорећи одвија пред нашим очима и зато јој је врло 

тешко одредити координате. (...) Ова студија пример је систематизованог 
знања о једној књижевности. Он је методолошки тако конципиран да 

може да послужи ученицима, студентима књижевности, а и сваком 

другом интересенту за књижевно-историјске и документарне вредности 
које ће овом појавом засигурно изазвати научно и књижевно 

интересовање и ван Лесковца.“  
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ПРОФ. ДР ДУШАН ЈАЊИЋ  
И ИСТОРИЈА ЛЕСКОВАЧКЕ ПЕРИОДИКЕ 

 

• Аlliance – Алијанса 

• Помак 

• Наше стварање 

•  Лесковачки зборник 

•  Освит 
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ПРОФ. ДР ДУШАН ЈАЊИЋ И ЧАСОПИС 

„ALLIANCE – АЛИЈАНСА“ 

 

1) 

З ПРВИ БРОЈ – Новембра 

1998. године појавио се први 

број листа-билтена Алијанса – 

Alliance, гласила Друштва Југосла 

вија - Француска у Лесковцу. До 

краја 2008. године објављено је 20 

бројева и на челу редакције као 

главни уредник био је проф. др 

Душан Јањић. 

% 

На насловној страни првог броја 

објављен је прилог „Уз први број“: 

Једно од основних права чланова 

Друштва Југославија-Француска 

јесте да буду обавештени о свим 

видовима деловања Друштва. То је 

и главни разлог што покрећемо 

билтен-гласило које ће у првом 

реду обавештавати о активностима 

које Друштво организује, о мерама 

које његови органи предузимају, о 

будућим акцијама његовим. Билтен 

ће излазити повремено, најмање два пута годишње, 

зависи то од многих околности. Зависи то пре свега од 

рада самог Друштва, од остваривања његових програма. 

Уверени у будућу плодну активност Друштва, ми, 

међутим, не желимо да билтен буде само пуки 

регистратор протеклих догађаја и информатор о 

наредним активностима.  

Хтели бисмо да он, у складу са својим именом Alliance 

– Алијанса, буде спона између двеју култура, српске и 

фанцуске, истински израз њихове повезаности и 

блискости.  

У
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Билтен ће зато редовно обележавати велике датуме, 

годишњице, јубилеје у француској историји, култури и 

науци, а посвећиваће пуно пажње и присуству наше 

науке и културе у Француској.  

У билтену ће наћи место и преводилачка остварења и 

други ауторски текстови чланова Друштва.  

Посебно ће радо бити објављивани прилози професора 

француског језика у којима се износе искуства из 

педгошке праксе или обрађују неки дидакички 

проблеми. 

Надамо се да ће билтен живети колико и Друштво – 

ДУГО.
255

 

 

2) 

СНИВАЧКА СКУПШТИНА - На иницијативу 

десетак грађана, углавном професора француског 

језика, у Лесковцу је основано Друштво Југославија – 

Француска.  

    Оснивачка скупштина одржана је 11. марта 1998. 

године у сали Народног музеја. Скупштини је 

присуствовало 57 професора и наставника француског 

језика, инжењера, лекара, просветних радника, 

правника, економиста, студенaта и грађана других 

професија.  

    Скупштина је усвојила Статут и Програм рада 

Друштва и изабрала је органе Друштва: председника, 

Извршни одбор и Надзорни одбор.  

     За председника је изабран др Душан Јањић, професор 

универзитета.  

    У Друштво је, на самој скупштини, потписивањем 

приступница, учлањено 48 грађана (до краја октобра 

1998. године број чланова је порастао на 70).  

     Друштво је самостално у раду, али оно је огранак 

Алијанса Југославија – Француска у Београду.
256

 

 

 

                                      
• 255 Алијанса, број 1, Лесковац, новембар 1998. стр. 1. Напомена: Пренет 

комплетан прилог „Уз први број“. 

• 256 Обновљена традиција, „У Лесковцу основано Друштво Југославија – 
Француска“, Алијанса, бр. 1, новембар 1998, 1. 

О
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3) 

РУГИ БРОЈ АЛИЈАНСЕ – Фебруара 1999. године 

објављен је други број Алијансе. На насловној 

страни штампан је прилог „Спона између двеју култура“ 

(Друштво Југославија-Француска улази у другу годину 

свога постојања“).
257

 

„У марту се навршава годину дана од оснивања 

Друштва Југославија-Француска у Лесковцу. Прилика је 

то да се на измаку ове прве године  постојања баци један 

поглед унатраг и одговори на питање да ли је Друштво 

                                      
• 257 Од другог броја, у дванаест наставака, проф. др Душан Јањић објавио је 

фељтон „Из историје лесковачког Друштва пријатеља Француске“. У 
првом наставку, под насловом „Почеци друштва“, проф. др Душан Јањић 

је, између осталог, записао: „Наше Друштво наставља у извесном смислу 

традицију предратног Друштва пријатеља Француске и природно је што о 
свом претходнику желимо да сазнамо нешто више. Почели смо за 

трагањем за документима, о његовом постојању и деловању, али наше 

разочарање је било велико. Материјални докази о животу Друштва 
(правила, записници, извештаји, плакати, фотографије) изгубљени су 

(затурени, уништени?!). Нестала је и библиотека Друштва и 

документација „француске школе“. Рат и бомбардовање, али и небрига да 
се сачува део ововековне културне историје града, као да су хтели да се 

затре помен о једном друштву које је имало племенити циљ, да зближава, 

развија пријатељство између два народа. Срећом, није све било 
изгубљено. Остала су нека казивања, сећања, покоја узгредна напомена у 

списима савременика, остале су новине, тај тако важан сведок минулог 

времена. Лесковачки гласник, који је излазио између два рата (од 1921. до 
1941. године) био је управо наш најдрагоценији извор сазнања о Друштву 

уз кратковечне Недељне новине (1933-1935). На жалост, нису сачувани 

сви бројеви „Лесковачког гласника“ (у самом Лесковцу налази се тек 
1/3); но, ипак, на основу прикупљених података можемо у основним 

цртама да рекоструишемо историју Друштва чији пут настављамо после 

прекида од 57 година. Друштво пријатеља Француске, Societe des Amis de 
la France, основано је у Лесковцу 28. маја 1919. године (до овог датума 

смо дошли посредно, на основу писања Лесковачких новина у мају 1934. 

године. Интересантно је да у једном француском документу (Annuaire des 
cercles des Amis de le France, Belgrade, 1940) стоји 1921. као година 

оснивања Друштва у Лесковцу. Друштво је основано на иницијативу 
једног броја „француских ђака“ (према једној напомени у „Спеменици 

Гимназије“, 1979, стр. 110-111, у Француској се за време рата школовало 

више од 30 Лесковчана). Међу оснивачима је био и Сретен Динић, 
школски надзорник, народни просветитељ, књижевник, будући 

дугогодишњи уредник Лесковачког гласника (податак из споменице у 

част Сретену Динићу, штампаној 1940). Према казивању савременика, 
Основачка скупштина је одржана у кафани Касино (у центру града, у 

непосредној близини садашњег хотела Београд). (...) Незванични назив 

Друштва био је Француско српски клуб  и под тим именом биће познато у 
граду, а тако ће га најчешће називати и Лесковачки гласник. 

Д 
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оправдало наде које су у њега полагане, да ли ово 

остварује циљеве због којих је образовано. 

Мада је наше Друштво још увек ново и младо, мада је 

годину дана кратак период да се потпуније оцени његов 

рад, неки се одговори ипак могу дати. У настојању да 

буде пре свега спона између двеју култура, српске и 

француске, Друштво је у протеклом периоду 

организовало бројне активности. Почев од априла ово је 

сваког месеца, изузев јула и августа, приређивало по 

коју културну манифестацију. Културна длатност 

започела је разговором о Алберу Камију поводом новог 

превода Мита о Сизифу, а у мају је обележена 

стогодишњица рођења велике српске песникиње 

Десанке Максимовић. Обележена је и стогодишњица 

смрти Стефана Малармеа, једног од највећих фанцуских 

песника 19. века, а у децембру је приређено вече 

српских и француских симболиста. Но, нису само појаве 

у књижевности биле предмет рада Друштва. Одржано је 

и предавање о Полу Гогену, поводом 150 година од 

рођења великог сликара, организовано је, септембра, 

вече посвећено осамдесетогодишњици пробоја 

Солунског фронта, а непосредно пре почетка светског 

фудбалског првенства у Француској уприличен је, уз 

пројекцију филма, разговор о том великом медијском 

догађају. 

Друштво је поклонило одређену пажњу и проблемима 

у настави фрацуског језика. Организована су два 

предавања за наставнике: једно о искуствима у раду 

„француске“ школе при Алијанси у Београду, друго о 

методици наставе страних језика (предавач је био 

истакнути методичар, професор Унивезитета у Београду 

др Наум Димитријевић).
258

 

Из „Стваралачке радионице чланова Друштва“ другога 

броја Алијансе издвајамо две песме Томислава Н. 

Цветковића „Носим те облаке“ и „Ода човеку“, које је 

на француски превела Ружица Тимченко и прилог 

Николаја Тимченка „Слободан Јовановић и француска 

књижевност“. 

                                      
• 258 „Спона између двеју културура“, фебруар 1999, Алијанса, бр. 1, 1. 
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4) 

РЕЋИ БРОЈ АЛИЈАНСЕ – Управо када је 

Друштво Југославија-Француска у Лесковцу 

обележавало прву годишњицу свога плодног и 

успешног рада, на нашу земљу се, марта 1999. године, 

сручила велика несрећа. Агресија НАТО пакта; 

бомбародвања, разарања и бројне људске жртве 

изазвале су у нашем народу запрепашћење, огорченост, 

гнев, осуду. Агресија је посебно болно одјекнула у нама, 

члановима Алијансе Југославија-Француска, јер смо 

активно сврставање Француске уз западну алијансу 

доживели као затирање наше Алијансе. Неверица је у 

нама прерасла у разочарење, потиштеност. Чули су се и 

протести наших чланова.  

     (...) Друштво је обуставило своје активности, али се 

није угасило.  

     (...) Извршни одбор Друштва је крајем октобра 

одлучио да наш огранак Алијансе настави са радом и 

прва манифестација новог почетка било је обележавање, 

у првој половини децембра, стопедесете годишњице 

смрти великог француског писца Онореа де Балзака.
259

  

 

5) 

ЕТВРТИ БРОЈ АЛИЈАНСЕ – Сарадња са 

Француским културним центром у Београду, 

институцијом чији је основни циљ промиција 

француског језика и франкофонске цивилизације на 

југусловенским просторима, има значајно место у раду 

Друштва Југославија-Француска у Лесковцу. Она је 

један од његових приоритета и записана је као обавеза и 

у његовом Статуту. Чим је наше Друштво основано, 

марта 1998. године, успоставили смо блиске односе са 

Француским културним центром  јер смо знали да се без 

свестране помоћи ове инстутуције не могу успешно 

осваривати програмски циљеви Друштва.  

                                      
• 259“Нови почетак“ (После дуге паузе Друштво Југославија-Француска 

обнавља рад), Алијанса, Лесковац, деццембра 2000, 1. 

Т
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     (...) Сарадња је, дакле, успостављена, али је убрзо 

била прекинута. Бомбардовање Југославије 

проузроковало је обустављање активности Друштва, а 

Француски културни центар био је задуго затворен. Тек 

после значајних промена, које су се у Србији догодиле, 

окобра 2000. године Друштво је обновило рад и 

поставило се наравно питање сарадње са наново 

отвореним Француским центром.
260

  

% 

У „Хроници“ (јануар-јун 2001) бележи се: Изашао из 

штампе трећи број Алијансе у тиражу од 200 примерака. 

У сали Лесковачке гимназије одржано вече посвећено 

поезији Жака Превера. О француском песнику говорио 

Душан Јањић, стихове читали ученици Гимназије, а 

шансоне певао Јован Тасић. Отворена „Француска 

библиотека“ у просторијама Народне библиотеке 

„Радоје Домановић“ у Лесковцу.
261

  

% 

Чланови Друштва (од 1999. године) објавили су 

следеће књиге: Душан Јањић, Основе француске 

пословне коресподенције, Ниш 1999; Томислав Н. 

Цветковић, Војвода Никола Скобаљић (треће издање), 

Београд 2000; Срђан Марковић, „Невена Теокаревић“, 

Београд 2000; Драган Тасић, Престо псоглава (песме), 

Лесковац 2000; Љиљана Јањић, Кућни праг, песме, 

Лесковац 2001. године. 

 

6) 

ЕТИ - ШЕСТИ БРОЈ – Извршни одбор Друштва 

донео је одлуку о установљавању славе „Света 

Јелена“. Први пут, 12. новембра 2001. године, уз 

пригодан програм, обележена слава Друштва – Света 

Јелена. Домаћин славе био је Зоран Карапанџић, 

директор ОШ „Васа Пелагић“.  

У Народној библиотеци приређено је вече посвећено 

Андре Малроу поводом стогодишњице његовог рођења. 

                                      
• 260 Сарадња са Француским културним центром, „Обећана значајна помоћ 

Друштву Југославија-Француска у Лесковцу“, Алијанса, бр. 4, јун 2001, 1. 

• 261  Алијанса, бр. 4, јун 2001. 2. 

П 
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О стваралаштву великог писца говорио је Мирослав 

Стаменковић, професор француског језика, а о теми  

Малро и његовом односу према Србији и Србима Душан 

Јањић.
262

  

 

7) 

ЕДМИ БРОЈ – Деветог фебруара 2002. посета г. 

Денија Гајара, директора Француског културног 

центра и г-це Александре Кирпис. На скупу са једним 

бројем чланова Друштва (у Дому културе) разматрана је 

могућност узејамне сарадње. Библиотеци Друштва 

предат је нови поклон у литератури. 

Изложба Француска фотографија (Les photographes de 

France). Изложбу отворио Душан Јањић. У пригодном 

програму учествовали Драган Радовић, песник, Марко 

Јорданов, студент француског језика и Милена 

Милуновић, ученица Лесковачке гимназије.
263

 

% 

Друга редовна изборна скупштина Друштва одржана 

је 17. априла у просторијама ОШ „Васа Пелагић“ у 

Лесковцу. У раду Скупштине учесвовало је 30 чланова, 

а присуствовали су као гости и Милорад Милићевић, 

начелник Јабланичког округа, Милун Динић, 

потпредседник Извршног одбора СО Лесковац и Горан 

Ристић, начелник Секретаријата за друштвене 

делатности СО Лесковац. 

Председник Друштва (Душан Јањић) најпре је поднео 

Извештај  раду Друштва у протеклом периоду. Он је 

оценио да су остварени солидни резултати о чему 

сведочи и велики број одржаних предавања, трибина, 

књижевних и музичких вечери. Истакао је да је 

поклоњена одређена пажња и стручном усавршавању 

професора фрацуског језика, а као пример успешног 

рада навео је издавања листа Алијанса. Указао је и на 

проблеме с којима се Друштво сусреће (простор, 

недостатак финансијских средстава, присуство у 

медијима), као и на потребу да се Друштво у већој мери 

                                      
• 262 „Хроника“ ( јул-децембар 2001), Алијанса, бр. 5-6, децембра 2001, 2. 

• 263 „Хроника“ (јануар-јун 2002), Алијанса, бр. 7, 2. 

С
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окрене младима. У свом извештају председник се 

посебно осврнуо на примерну сарадњу са Француским 

културним центром у Баограду, који је спреман да 

Друштву пружи још већу помоћ. 

После извештаја Надзорног одбора, чији је закључак 

да је Друштво „радило у свему према Закону и Статуту“, 

прешло се на расправу. У рсправи, у којој је учествовало 

неколико чланова, потврђени су наводи из извештаја и 

делатност Друштва је оцењена као успешна. Дати су 

корисни предлози и сугестије за будући рад. 

Поздрављена су иступања представника друштвене 

заједнице који су обећали знатнију помоћ Друштву. 

Скупштина је, на крају, изабрала органе Друштва: 

председника, Извршни и Надзорни одбор. За 

председника је поново изабран др Душан Јањић, 

професор универзитета.
264

 

 

8) 

СМИ - ДЕВЕТИ БРОЈ – Сусрет са Mme Laguerre, 

из Француског културног центра, и Владимиром 

Павловићем, председником Удружења професора 

француског језика Србије, о стању у настави и 

активностима Удружења (Лесковачка гимназија, 18. 

семтембар 2002). Књижевно вече посвећено 

двестогодишњици рођења Виктора Игоа (свечана сала 

Лесковачке гимназије, 6. новембар 2012). Изложба 

„YUGOHUGO“, поводом велике годишњице В. Игоа. 

Изложбу отворио Denis Gaillard, директор Француског 

културног центра у Београду (29. новембар, Лесковачки 

културни центар).
265

 

                                      
• 264“Изборна скупштина Друштва“, Алијанса 2002, бр. 7. стр. 2. Напомена: 

Органи Друштва: председник Душан Јањић, Технолошки факултет; 

• ИЗВРШНИ ОДБОР: Светлана Наумовић, инжењер Здравље, др Мирослав 
Величковић, начелник ортопедије, Слободан Стојиљковић, приватни 

угоститељ, Јасна Хрвић, Лесковачка гимназија, Данијела Синадиновић, 

ОШ Власотинце, Тодор Јорданов, Лебанска гимназија, Зоран 
Карапанџић, директор ОШ Васа Пелагић – Лесковац:  

• НАДЗОРНИ ОДБОР: Владимир Банковић, инжењер Здравље, Бобан 
Анђелковић, правник, Општински суд, Ивана Пауновић, ОШ Јосиф 

Костић – Лесковац. 

• 265 „Хроника“ (јул-децембар 2002), Алијана, бр. 8-9, децембар 2002, 2. 

О
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    За представљање једног друштва, удружења или 

установе од велике је важности присуство у медијима 

(телевизија, радио, штампа). Друштво Југославија-

Француска у Лесковцу се надало да ће његове 

активности бити редовно праћене у медијима, локалним 

у првом реду. За четири године свога постојања оно је 

организовало бројне манифестације и постало је 

незаобилазни чинилац у културном животу Лесковца, па 

се, с разлогом, рачунало да ће бити на адекватан начин 

представљено у јавности. Но, чини се, преварило се у 

својој рачуници. За локалне медије, Друштво као да не 

постоји. У ствари, у првој години свога рада (од марта 

1998. до марта 1999. године) активности Друштва су 

наилазиле на благонаклон пријем и у локалном листу 

Наша реч и на ТВ Лесковац и на појединим локалним 

радио станицама. Готово без изузетка бележени су, 

неретко и шире коментарисане, приредбе, предавања, 

трибине, књижевне вечери које је Друштво 

организовало. И када се, после октобарских догађаја 

2000. године очекивало да ће наше Друштво добити још 

више места у медијима, настао је мук.  

      (...) У нашим средствима информисања није било 

ниједне једине речи о Алијанси, једином листу ове врсте 

у Југославији, листу који настоји да буде спона између 

српске и француске културе.
266

 

 

9) 

ЕСЕТИ БРОЈ – Својим десетим бројем Алијанса 

улази у шесту годину излажења. Уз задовољство 

због њеног досадашњег трајања, постављамо питање 

шта и како даље. Чини се, најпре, да није спорно да је 

„Алијанса“ потребна Друштву Србија-Француска, да је 

потребна нашој средини као чинилац који доприноси 

њеном богатијем културном животу. То значи да овај 

лист треба да настави да живи. 

Редакција је спремна да одржи достигнути ниво 

Алијансе, да у границама својих моћи лист учини још 

бољим. При томе, у целини гледано, не би се мењала 

                                      
• 266 „Однос медија према Друштву“, Алијанса бр. 8-9, 2002, 2. 

Д 
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концепција која изражава циљ да лист буде спона 

између двеју култура, српске и француске. Остале би, 

дакле, постојеће рубрике, али би се настојало да прилози 

буду квалитетнији, разноврснији, актуелнији. Могуће је 

и повремено издавање специјалних бројева или бар 

ширих тематских целина.  

(...) Редакција изражава спремност да се ухвати у 

коштац са издавачким проблемима, да продужи живот 

листу. Време ће показати да ли је она у стању да то 

учини. Свака будућност је, знамо, неизвесна, 

непредвидива, али надамо се да ће Алијанса бити 

дуговечна. Повољне оцене о њој обавезују да јој се 

омогући даље излажење.
267

 

% 

Алијанса је, пре свега, поносна на своје сараднике. 

Окупила их је доиста у великом броју, чак стотинак. 

Међу њима су, поред професора француског језика, и 

научни и културни радници, као и припадници других 

професија. И то не само из Лесковца, него и из Београда, 

Ниша и других градова у Србији, па чак и из Француске. 

Уз афирмисане ствараоце, много је оних који су у 

„Алијанси“ објавили своје прве текстове, а то су, у 

првом реду, млади – ученици средњих школа и студенти 

француског језика и књижевности. Њихово учешће даје 

и посебну вредност нашем листу. 

Специфичност Алијансе је и њена двојезичност. У 

неколико последњих бројева отприлике пола текстова је 

на српском, пола на француском језику. Ова сразмера 

задовољава, чини се, потребе франкофоних читалаца, 

али и интересовање шире публике.
268

 

% 

У сали Народног музеја, 18. марта 2003. године 

промовисана је књига Књижевни поводи, огледи и 

записи о француским писцима Душана Јањића. 

Учествовали су проф. др Михаило Павловић, Душан 

Стошић, Драган Радовић и аутор.   

                                      
• 267 „Уз десети број“, Алијанса бр. 10, јун 2003, 1. 

• 268 „Јубилеј Алијансе“, Алијанса бр. 10, јун 2003, 1. 
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Двадесет и седмог марта, организована је свечаност 

поводом Месеца франкофоније и француског 

одликовања председнику Друштва др Душану Јањићу. О 

франкофонији су говорили Сунчица Милошевић и 

Душан Јањић.  

У дворишту Градске куће у Лесковцу 16. маја 

представена је књига Изабрана дела Жака Превера. О 

књизи су говорили проф. др Радивоје Константиновић, 

Петар Живадиновић и Душан Јањић.
269

 

Од марта 2003. године Друштво ради под називом 

„Друштво Србија-Француска“. Одлука о промени назива 

донета је прошле године на Скупштини Друштва са 

закључком да ће се променити када се промени назив 

државе. Како је до такве промене дошло почетком марта 

2003. године, одлука скупштине ступила је на снагу.
270

 

 

  10) 

ЕДАНАЕСТИ БРОЈ – Децембар (2003) је Друштву 

Србија-Француска донео велику радост. Почев од 

овог месеца, оно је у Лесковачком културном центру 

почело да користи просторије у којима ће се одвијање 

његове бројне активности. Реч је о просторијама изнад 

Салона књиге, који је до сада повремено коришћен као 

Мала галерија. Друштво неизмерну захвалност дугује и 

Француском културном центру у Београду на знатним 

финансијским средствима издвојеним за опремање 

простора савременим намештајем и средствима за 

рад.
271

 

 

                                      
• 269 „Хроника“ (јануар-јун 2003), Алијанса бр. 10, јун 2003, 2. 

• 270 „Промена назива Друштва“, Алијанса бр. 10, јун 2003, стр. 2. Напомена: У 
рубрици „Литерарна радионица – Поезија у преводу“ представљено је 

осам лесковачких песника, чије су песме објављене на српском и 

француском језику: Борислав Здравковић („Потопљено море“), Томислав 
Н. Цветковић („Балада о одјеку“), Раде Јовић („Музика“), Димиитрије 

Тасић („Ноктурно“), Војислав Истатковић („Суша“), Драган Здравковић 

(песма без наслова) и Небојша Ђокић („Годови“). 

• 271“Боље могућности за унапређење рада“ (Друштво Србија-Француска 

добило је на коришћење просторије у Лесковачком културном центру), 
Алијанса, бр. 11, децембар 2003, 1. 

Ј
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У Народној библиотеци у Лесковцу одржано је (16. 

октобра) књижевно вече „Париз – надахнуће песника“, а 

23. децембра у Читаоници Друштва одржано је 

књижевно вече: „Париз као инспирација српских 

песника“. Учесници: Душан Јањић, Драган Радовић, 

Јован Тасић, Милена Ђокић. 

 

 11) 

ВАНАЕСТИ БРОЈ – Маја 1904. године у Београду 

је основано прво Друштво српско-француског 

пријатељства и сарадње.  

   (...) Друштво је нарочито активно било у годинама 

пред Први светски рат. Остало је забележено да је његов 

почасни председник био краљ Петар, а чланови 

најистакнутија имена научног и политичког живота у 

Србији (између осталих Јован Скерлић, Богдан 

Поповић, Јован Жујовић, Милан Грол). Савезништво у 

Великом рату и школовање српске омладине у великом 

броју у Француској допринели су да се непосредно 

после рата у појединим градовима стварају француско-

српски клубови (у Лесковцу 1919. године). 

(...) Друштво пријатеља Француске основано је у 

Лесковцу 1921. године, међу првима у земљи, а оно је 

својом делатношћу постало значајан чинилац у 

културном и друштвеном животу предратног Лесковца. 

После Другог светског рата, у измењеним условима, 

организација је наставила са радом под именом 

Друштво за културну сарадњу Југославија-Француска са 

седиштем у Београду, да би деведесетих година 

прошлог века променила име у „Алијанса Југославија-

Француска“. Алијанса је имала неколико огранака у 

Србији, а у Лесковцу је 1998. године образовано 

Друштво Југославија-Француска. Коначно, услед 

измењених политичких околности, организација у 

Београду је пре две године (2002) добила назив Друштво 

за културну сарадњу Србије-Француска.
272

   

                                      
• 272“Нераскидива спона двеју култура, Сто година постојања Друштва за 

културну сарадњу Србија-Француска“, Алијанса, бр.12. јун 2004, 1. 

Д 
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У читаоници Друштва 6. априла 2004. године 

обележена је двестотагодишњица рођења Жорж Санд. 

Предавање на француском језику одржала је Тања 

Коцић, професор Медицинске школе, а одломке из 

њених дела читали су ученици Медицинске школе. 

Трибина „Ежен Јонеско – десет година после смрти“ 

одржана је 20. априла. Учествовали су Драган Радовић, 

Душан Јањић, Ненад Тодoровић и Драган Тасић.  

 У оквиру трибине приказа је представа Јонесковог 

комада Лекција. Драган Тасић је у Културном центру 

(12. маја) одржао предавање „Француско-српске 

литерарне везе“, а 8. јуна одржано је „Вече љубавне 

поезије и шансоне“ на коме је учествовало више од 30 

ученика гимназија из Лесковца, Лебана и Власотинца, 

али и Медицинске и Музичке школе.
273

 

% 

Март је традиционално месец франкофоније и у свету 

се прославља низом манифестација. У Лесковцу су дани 

франкофоније обележени двема приредбама.  

Најпре је 9. марта у Камерној сали Лесковачког 

културног центра одржано веома успело „Вече 

француских шансона и поезије“. Био је то, у ствари, 

солистички концерт нашег врсног шансоњера, 

професора Јована Тасића.  

(...) У просторијама Друштва, 26. марта, отворена је 

изложба ликовних радова ученика Гимназије из 

Лесковца.  

Био је то специфичан и врло занимљив поглед, 

исказан афишима и колажима, на Француску, њену 

историју, географију, културу.  

Пажњу је нарочито привукао, у средишту поставке, 

рељефно и маштовито дат лик Париза. Изложбу је 

отворила Јасна Хрвић, професор Гимназије.
274

 

 

 

 

 

                                      
• 273 „Хроника“ (јануар – јун 2004), Алијанса, бр. 12, јун 2004, 2. 

• 274 „Приредбе поводом Дана франкофоније“, Алијанса бр. 12, јун 2004, 2. 
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12) 

РИНАЕСТИ БРОЈ – На самом крају 2004. године, 

29. децембра, умро је изненада у Лесковцу Николај 

Тимченко, истакнути српски књижевни критичар, 

есејист, филозоф. 

Врстан интелектуалац, стваралац ренесансне културе, 

Тимченко је иза себе оставио дело непроцењиве 

вредност. Његови есеји и књижевне критике у 

најпознатијим српским и југословенским часописима и 

студије Песник и заичај и Запис о песнику, вредан су 

прилог нашој књижевној критичкој и теоријској мисли и 

чине част српској књижевности. 

Задужио је Лесковац вишеструко, својим именом и 

местом у српској књижевности, својим ангажманом у 

култури родног града. Немерљив је његов допринос у 

развоју лесковачке периодике, драгоцен је његов удео у 

ширењу правих културних вредности и подстицању 

младих на стваралаштво, у истраживању културне 

прошлости Лесковца (о томе сведоче, посебно, његове 

монографије о историји лесковачког позоришта и о 

Народном музеју). Његова реч, писана и усмена, 

хуманистички усмерена и правдољубива, помно се 

читала и слушала, јер је носила у себи снагу истине, 

духа, мудрости. Ако има правде, његово ће име бити 

трајно уписано у историју српске књижевности и у 

најужи круг заслужних лесковачких стваралаца. 

Видно је задужио и Друштво Србија-Француска у 

Лесковцу. Био је један од његових оснивача, првих и 

најугледнијих чланова. Прво јавно појављивање 

Друштва, трибина о новом преводу Мита о Сизифу 

Албера Камија, везано је увелико за његово име. Својим 

предлозима и сугестијама помогао је да Друштво, за 

ових неколико година постојања, постане незаобилазан 

чинилац културног живота Лесковца.  

На његову иницијативу почела је да излази Алијанса и 

он јој је својим знањем и позвањем, као члан редакције 

и незаменљиви сарадник, пружио велику помоћ. Није 

било броја у коме се нису нашли његови умни чланци и 

есеји о француској књижевности и српско-француским 

Т
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књижевним везама. Они су подизали ниво „Алијансе“ и 

чинили да буде боља и разноврснија. Његови прилози о 

Дидроу, Стендалу, Игоу, Флоберу, Јонеску приказали су 

га и као изванредног зналца фрацуске литературе. Са 

пажњом и узбуђењем читамо у овом броју Алијансе 

његов последњи текст, о роману Принцеза де Клев 

госпође де Лафајет.
275

 

% 

Од 4-13. јула организована је осмодневна екскурзија 

чланова Друштва до Париза. У свечаној сали 

Лесковачке гимназије 6. новембра приређено је 

књижевно вече: „Јован Јовановић Змај и француска 

књижевност“. Предавач Душан Јањић, а на вечери 

учествовали Душанка Јанковић, Драган Радовић, 

Љиљана Јањић и квартет КУД „Абрашевић“. У 

простријама Фонда ПИО 11. новембра (2004) обележена 

слава „Света Јелена“. Домаћин славе Јован Тасић, а у 

програму учествовали ученици Гимназије и Музичке 

школе. Књижевно вече посвећено Артуру Рембоу, 

поводом 150. годишњице од рођења одржано је 22. 

децембра. О Рамбоу су говорили Драган Тасић и Душан 

Јањић, а стихове на француском и српском читали су 

ученици Лесковачке гимназије.
276

 

 

13) 

ЕТРНАЕСТИ БРОЈ – Крајем априла (25. априла 

2005) у Лесковцу је боравио амбасадор Француске 

у Србији и Црној Гори, господин Иг Перне (Hugues 

Pernet). После састанка у Регионалној привредној 

комори, г. Иг Перне је нашао времена да са својим 

сарадницима посети просторије Друштва Србија-

Француска. Живо се интересовао за досадање 

активности Друштва и будуће подухвате.  

     (...) Његова Екселенција, амбасадор Француске, 

приликом сусрета са представницима Друштва, уручио 

је Милијани Ристић, победници такмичења за 

                                      
• 275 Душан Јањић, „In memoriam, Николај Тимченко (1934-2004)“, Алијанса, бр. 

13, децембар 2004,  2. 

• 276 „Хроника“ (јул-децембар 2004), Алијанса, бр. 13, децембар 2004, 2. 

Ч
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франкофону песму у СЦГ, поклон, ликсузно издање 

књиге L”Histoire de France aux 100 tableaux.
277

 

Поводом 100. годишњице рођења Жил Верна, 

предавање је одржала Тања Коцић, професор (29. март 

2005).  

У камерној сали Лесковачког културног центра, 

приређно је „Вече Љиљане Јањић“ (14. априла). Певала 

је шансоне, српске и руске народне песме, а представила 

се поезијом и прозом на српском и француском језику. 

Гости су били КУД Хисарлије, Радован Илић, Иванка 

Ђокић, Градимир Илић, Тања и Сања Коцић, Јован 

Тасић, Милијана Ристић. 

Приређено је и вече „Србија у делима француских 

писаца“. Предавач. Душан Јањић, а у програму су 

учествовали Благоје Ивановић, Душанка Јанковић и 

КУД Хисарлије. Одржано је и предавање „Француска – 

земља парфема“ (8. јуна) мр Владимира Банковића, 

дипл. инжењера из компаније Здравље.  

О Жан Пол Сартру (15. јуна), поводом стогодишњице 

рођења, предавање је одржао Душан Стошић, књижевни 

критичар из Београда.
278

 

 

14) 

ЕТНАЕСТИ БРОЈ – У сарадњи са Лесковачким 

културним центром и Француским центром из 

Ниша, од 30. јуна до 8. јула у Лесковцу су одржани 

„Дани француског филма“. Владимир Павловић, 

универзитетски наставник и преводилац из Београда, 

одржао је предавање о литерарном превођењу (16. јун 

2005). Промовисана је књига проф. др Михаила 

Павловића Мој Аполинер –„Mon Apollinaire (25. октобар 

2005). О књизи су говорили Душан Јањић и Драган 

Тасић, а Аполинерове стихове казивали су на 

француском и српском језику ученици Гимназије из 

                                      
• 277“Амбадор Француске г. Иг Перне у Лесковцу“, Алијанса, бр. 14, јун 2005, 

стр.1. Напомена: У овом броју, стр. 8, објављен је чланак Саше Хаџи 

Танчића, „Сећање на Николаја Тимченка: Николај Тимченко – 
непресушна енергија стварања“. У истом броју објављен је и Тимченком 

чланак „Уместо увода: Реч о Монтењу“ (стр. 10). 

• 278 „Хроника“ (јануар-јун 2005), Алијанса, бр. 4, јун 2005, 2. 

П 
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Лесковца. Дванаестог новембра 2005. године Друштво је 

обележило славу „Света Јелена“, а 23. децембра 

отворена је изложба слика академског сликара из 

Лесковца Драгољуба Станковића Чивија.
279

 

 

15) 

ЕСНАЕСТИ – СЕДАМНАЕСТИ БРОЈ -  Из 

Министарства културе Владе Републике Србије 

на адресу Друштва Србија-Француска у Лесковцу 

стигао је почетком октобра (2006) допис следеће 

садржине:  

„Поштовани и драги пријатељи Франкофоније, 

Са великим задовољством и радошћу желим да вас 

обавестим  да је Србије 29. септембра на самиту 

франкофоних земаља у Букурешту, постала чланица 

Међународне организације Франкофоније. Уједно 

користим ову прилику да вам се искрено захвалим  на 

великој подршци којом нисте штедели да помогнете 

сваки наш заједнички корак на овом путу. Свима вам 

честитам и од свег срца желим много успеха у будућем 

раду. 

У нади да ћемо и у будуће сарађивати на обострано 

задовољство, 

Иван Гарић, Министарство културе
280

 

% 

У Лесковачком културном центру (11-26. августа) 

организована је манифестација „Дани француског 

филма“. Осамнаестог октобра предавање о Полу Сезану 

(са илустрацијама); предавач: др Срђан Марковић, 

професор факултета уметности у Нишу.  

Обележена (12. новембра) Слава Друштва „Света 

Јелена“. Домаћини: Предраг и Душанка Јанковић. 

Представљена књига Душана Јањића Француски клуб 

(6. децембра 2006). О књизи су говорили др Живан 

Стојковић, Драгиша Костић и Драган Тасић. На 

промоцији у Нишу (у Француском центру), 12. 

                                      
• 279 „Хроника“ (јул-децембар 2005), Алијанса, бр. 15, децембра 2005, 2. 

• 280 „У породици фанкофоних земаља“, Алијанса, бр. 16-17, децембар 2006, 1. 

Ш
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децембра, књигу су представили Саша Хаџи Танчић и 

др Ристо Лаиновић. 

На Технолошком факултету (21. децембра), у 

организацији Друштва и Технолошког факултета, 

организовано „Вече сећања на академика Звонка 

Марића“. О животу и делу Звонка Марића говио је 

Душан Стошић из Београда. 

У организацији ЛКЦ, 22. децембра, организовано вече 

посвећено Душану Стошићу, књижевном критичару, 

физичару и романисти. О његовом делу говорили су 

Драган Тасић, Драган Радовић и Душан Јањић.
281

  

% 

Изборна скупштина лесковaчког „Друштва Србија-

Француска“ одржана је 7. маја у просторијама Друштва. 

Скупштини је присуствовало 35 чланова. Уводно 

излагање је поднео председник Друштва др Душан 

Јањић.  

(...) После усвајања извештаја, Скупштина је изабрала 

органе Друштва: председник Душан Јањић, 

универзитетски професор.  

Извршни одбор: Светлана Наумовић, инжењер 

технологије, Предраг Јанковић, власник предузећа, 

Тодор Јордановић, професор француског језика, Јасна 

Хрвић, професор француског језика, Владимир 

Банковић, инжењер технологије, Тања Коцић, професор 

француског језика;  

Нарзорни одбор: Бобан Аранђеловић, дипломирани 

правник, Јелица Симоновић, економиста, Данијела 

Синадиновић, професор француског језика.
282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
• 281 „Хроника“ (јануар-децембар 2006), Алијанса, бр. 16-17, децембар 2006, 2 

• 282 „Изборна скупштина Друштва“, Алијанса, бр. 16-17, децембар 2006, 22. 
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16) 

САМНАЕСТИ, ДЕВЕТНАЕСТИ БРОЈ – 

Обележавајући „Дан Франкофоније“ (20. марта 

2007) приређено је вече шансона. Учествовали су 

ученици гимназија из Лесковца, Власотинца и Лебана. 

Поводом Дана Франкофоније, предавање о Леополду 

Седару Сенгору одржао је Душан Јањић, а стихове је 

читао Драган Радовић (просторија Друштва, 27. март). 

У ЛКЦ одржано је промоција књиге Ламартинови 

списи о Србима. Предавање о Ламартину и његовом 

виђењу Србија (29. маја) одржала је проф. др Јелена 

Новаковић, из Београда. 

Јула-августа одржана је ревија францускуских 

филмова у организацији Друштва, ЛКЦ и компаније 

Здравље. 

Љиљана Ђурђић одржала је (25. септембра) у 

просторијама Друштва предавање о савременом 

француском писцу Мишелу Уелебеку. 

У свечаној сали Лесковачке гимназије одржано је 

предавање „Међународна научна сарадња академика 

Звонка Марића“ (8. октобар). Предавачи: проф. др 

Мирјана Поповић-Божић и проф. др Марко Поповић, из 

Београда. 

Концерт лесковачког Дечијег оркестра „Звездице“ у 

Majenu (Mayenne), у Фрацуској. (21. октобар 2007). 

У просторијама Друштва, 6. новембра, одржано је 

књижевно вече:150 година Цвећа зла Шарла Бодлера. О 

Бодлеровој поезији говорили су Душан Јањић и Драган 

Тасић. Стихове су читали ученици Лесковачке 

гимназије Милан Вукашиновић и Миливоје Милетић и 

професор Јасна Хрвић.  

Слава Друштва „Света Јелена“ (10. новембар). 

Прослава је одржана у просторијама Друштва. Домаћин 

слава био је Предраг Станковић, професор Лесковачке 

гимназије.
283

 

                                      
• 283 „Хроника“ (јануар – децембар 2007), Алијанса, децембар 2007, бр. 18-19, 2. 

О
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На самом почетеку 2007. године, 3. јанаура, умро је 

изненада др Томислав Цветановић. Био је члан Друштва 

Србија-Француска од његовог оснивања. Одличан лекар, 

оториноларинголог, добар зналац француског језика, др 

Томислав Цветановић „Манци“ је успоставио присне 

везе са својим француском колегама, учествовао је на 

многим скуповима у Француској. Важио је за једног од 

најревноснијих пратилаца активности Друштва. Остаће 

у трајном сећању чланова овог српско-француског 

удружења.
284

 

 

17) 

ВАДЕСЕТИ БРОЈ – Навршила се деценија 

постојања Друштва Србија-Француска у Лесковцу. 

У животу једне инстутиције десет година није дуг 

временски период, али у врсти установе какво је ово 

наше удружење, односно друштво, то је ипак раздобље 

достојно поштовања. Преваљени пут знак је 

постојаности, уласка у фазу зрелости и најава је 

дуговечности. 

Темељи Друштва постављени су на Оснивачкој 

скупштини одржаној 11. марта 1998. године у сали 

лесковачког Народног музеја. Тада је усвојен Статут и 

изабрани су органи Друштва Југославија-Француска у 

Лесковцу. Пет година касније, у називу ће стајати 

Србија уместо Југославија. 

Актом оснивања успостављена је веза са Друштвом 

пријатеља Француске које је у Лесковцу постојало 

између два светска рата. Оно што представља основу и 

наставак традиције, то су истоветни циљеви који 

повезују ова два друштва: неговање и развијање 

пријатељских српско-француских веза, пре свега на 

духовном плану, и ширење франкофоније, пропагирање 

француског језика и упознавање са вредностима 

француске цивилизације и културе. 

Новоосновано Друштво, званично регистровано у 

МУП-у Лесковац 2. априла 1998. године, започело је 

своју активност врло амбициозним програмом. Од 

                                      
• 284 „In memoriam“, Алијанса, бр. 18-19, децембар 2007, 2. 

Д 
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априла до краја године одржано је осам јавних 

предавања и трибина из разних области (литературе, 

ликовне уметности, српско-француских веза, спорта), 

два предавања организована су за професора 

француског језика, штампан је први број Алијансе. 

Успостављена је сарадња са Алијансом Југославија-

Француска и Француским културним центром у 

Београду. 

У наредним годинама настављена је плодна активност 

Друштва, проширена новим облицима рада: музичке 

приредбе, изложбе, екскурзије, филмске пројекције 

(„Дани француског филма“), курс француске 

конверације, обележавање „Дана франкофоније“, 

промоција књига, слава Друштва „Света Јелена“. 

Оснивањем Француског центра у Нишу продубљена је 

сарадња са француском страном. 

(...) Добијањем и коришћењем просторија у 

Лесковачком културном центру отворена је нова 

страница у историји Друштва. Уз знатну материјалну 

помоћ амбасаде Француске у Београду у опремању 

просторија, створени су услови за рад француске 

библиотеке и медијатеке и, уопште, за садржајније и 

квалитетније деловање. Овај својеврсни дар општине и 

Културног центра у Лесковцу значио је признање 

Друштву за његов допринос богатијем културном 

животу града. 

Наравно, пређени пут није био посут само ружама. 

Било је у десетогодишњој историји и падова, застоја, 

условљених субјективним или објективним разлозима. 

Могло се, вероватно, више учинити, на пример, на 

промоцији и ширењу француског језика. Али, у целини 

гледано, делатност Друштва може се оценити 

успешним.
285

 

 % 

Десет година излажења и 20 штампаних бројева листа 

Друштва Србија-Француска Алијанса – Alliance јесте 

јубилеј вредан пажње. Покренута новембра 1998. године 

                                      
• 285“Јубилеј достојан поштовања (Друштво Србија-Француска обележава десет 

година постојања)“, Алијанса, бр. 20. јун 2008, 1. 
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као билтен који би чланове Друштва обавештавао о 

предузетим активностима, Алијанса је, у ствари, од 

самог почетка била гласило са много већим амбицијама 

и све до сада остала је у правом смислу речи спона 

између српске и француске културе. Концепција и 

физиономија овог двојезичног листа, вероватно 

јединственог у земљи, није битно мењана. Дограђивана 

је и усавршавана је, али само да би се циљеви Друштва, 

и кроз штампану реч, потпуније остваривали.
286

 

Концепцију Алијансе смо изнели у првом броју, а у 20. 

броју њу смо шире објаснили. Овога пута нећемо 

помињати ни резултате, нећемо правити статистичке 

прегледе. Било би нам потребно много, много простора, 

Оно што је највредније у Алијанси то су њени сарадници 

и млади и старији, и ученици, односно студенти, и 

професори и припадници других професија, и они из 

Лесковца, али и из других крајева земље, као и из 

Француске.  

У овом јубиларном броју поменућемо само можда 

највредније сараднике који су уз главног уредника (др 

Душана Јањића) чинили језгро листа.
287

 

                                      
• 286 „Двадесети број часописа Алијанса“, Алијанса, бр. 20, јун 2008, 3. 

• 287 Напомена: У 20. броју Алијансе (јун 2008, стр. 12.) објављена су имена 

свих чланова Друштва Србија - Француска уз напомену редакције да је 
редослед начињен према времену учлањивања. У првом делу су 

професори француског језика, а у другом остале професије: Укупан број 

чланова уписаних током десет године је 141. Ео списка: ПРОФЕСОРИ 
ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА - Душан Јањић, Љиљана Јањић, Ружица 

Тимченко, Љубиша Митић, Мирослав Стаменковић, Славица 

Вукадиновић, Радивоје Данковић, Тодор Јорданов, Јелена Симоновић, 
Јулијана Гавриловић, Вида Васковић, Снежана Пауновић, Јован Тасић, 

Томислав Митић, Зоран Карапанџић, Љубинка Станковић, Мирјана 

Стојановић, Зорица Пејић, Душанка Јанковић, Предраг Јанковић, 
Сунчица Милошевић, Мирјана Спасић, Оливера Јовановић, Сузана 

Недељковић, Јасна Хрвић, Данијела Јовић, Татјана Бадњаревић, Данијела 
Синадиновић, Предраг Станковић, Ненад Стаменковић, Радмила 

Тодоровић, Вера Лазаревић, Марија Тричковић, Мирјана Ристић, Тања 

Коцић, Благица Николић, Ивана Пауновић, Драгана Стошић, Мирјана 
Ристић, Драган Ђорић, Татјана Гавриловић, Наташа Стаменковић, 

Биљана Ђорђевић, Сузана Стојковић, Јелена Стаменковић, Александар 

Јанковић, Иван Ђорђевић, Драган Стојиљковић, Љубинка Јовановић, 
Мирјана Ђорђевић, Тамара Стојиљковић, Татјана Јовановић, Јелена 

Тодоровић, Сузана Костић, Драган Поповић; ОСТАЛЕ ПРОФЕСИЈЕ: 

Николај Тимченко, Видак Јовановић, Миодраг Цветковић, Томислав 
Цветановић, Слободан Станковић, Срђан Марковић, Владимир Банковић, 
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Драган Тасић је од првог броја редовни сарадник. До 

сада је оставио бројне преводе француских песника (он 

је, иначе, председник Преводилачке секције Друштва). 

Објавио је такође више текстова о француским писцима, 

као и књижевно-критичке чланке. 

Ни Љиљана Јањић није пропустила ниједан број 

Алијансе. И она је преводила француске песнике, али је 

објављивала и своје песме на француском језику. 

Сарађивала је и у рубрици о настави француског језика. 

Јасна Хрвић је двојако била присутна у Алијанси: 

директно прилозима из методике француског језика и 

индиректно, припремајући рубрику радова ученика 

Лесковачке гимназије на разне теме. 

Јован Тасић, најзаслужнији за рад Музичке секције 

Друштва, обогатио је наш лист низом текстова о 

француским шансоњерима. 

О непроцењивом доприносу Николаја Тимченка, као 

лектора и аутора бројних радова већ смо писали (број 

13).  

Ружица Тимченко је сарађивала у скоро сваком броју 

„Алијансе“. Истицала се посебно преводима прозних, 

али и поетских остварења француских писаца. 

                                                                     
Александар Јањић, Синиша Ђорђевић, Мирослав Богдановић, Миодраг 

Димитријевић, Драган Тасић, Владимир Пешић, Светлана Наумовић, 
Валентина Маринковић, Димитрије Миленковић, Милан Митић, Мишел 

Митић, Томислав Цветковић, Светолик Станковић, Слободан 

Стојиљковић Дале, Саша Ранчић, Драгиша Костић, Бобан Аранђеловић, 
Добрила Аранђеловић, Војислав Димитријевић, Часлав Тасић, Смиља 

Ђорђевић, Катарина Ђорђевић, Драгољуб Станковић, Мирослав 

Величковић, Душанка Стојановић, Станица Милошевић, Перица Пешић, 
Гордана Крстић, Панто Пауновић, Радивоје Радивојевић, Слободан 

Стојиљковић, Томислав Савић, Смиља Илић, Златко Лонг, Ана Митић, 

Миодраг Станковић, Живојин Тасић, Мирјана Анђелковић, Јелица 
Симоновић, Светлана Николић, Александра Стојановић, Раткица 

Стојановић, Пеђа Станковић, Вера Милошевић, Александар Станковић, 
Катарина Стојиљковић, Горан Церовић, Марија Јовановић, Наташа 

Димитријевић, Игор Ђорђевић, Љубица Јовановић, Александар Николић, 

Видосава Цакић, Радмила Здравковић, Сузана Стефановић, Владимир 
Стефановић, Драган Нешковић, Драган Младеновић, Јелена Митић, Нада 

Коматиновић, Марина Аризановић, Јелена Ђорић, Раде Ђорић, Звонимир 

Стојановић, Бобан Крстић, Раде Стојановић, Душанка Стаменковић, 
Наталија Здравковић, Миодраг Андрејевић, Марија Здравковић, Предраг 

Поповић, Слободанка Николић, Зора Стојиљковић, Новица Ристић, 

Сретен Анђелковић, Весна Здравковић, Зорица Ђорђевић, Горан 
Милутиновић и Србислав Филиповић. 
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Душанка Јановић је такође била драгоцени сарадник у 

нашем листу. Нарочиту пажњу заслуживали су њени 

текстови из области наставе француског језика. 

Тодор Јорданов је, исто тако, оставио видан траг у 

„Алијанси“ како својим чланцима, тако и подршком 

овом нашем гласилу. 

Тања Коцић је, до одласка у Београд, објавила више 

текстова у Алијанси на француском језику.
288

 

 

18) 

РЕДАВАЊА, ТРИБИНЕ, КЊИЖЕВНЕ 

ВЕЧЕРИ… - Ово је била доминантна делатност 

Друштва са 40 догађаја од чега се 27 односило на 

књижевност. Говорило се о француским писцима, 

српско-француским књижевним везама, Паризу као 

извору инспирације писаца... Читали су се на 

француском или српском језику песме или одломци из 

дела књижевника. Осим тога држана су предавања о 

француским сликарима, париској школи и Сави 

Шумановићу (4). Три предавања и вечери биле су 

посвећи академику Звонку Марићу (2) и Душану 

Стошићу. Биланс обухвата и друге теме (6): годишњица 

пробоја Солунског фронта, светско фудбалско 

првенство у Француској, Фрацуска – земља парфема, 

француска кухиња, Србија у делима француских аутора, 

превођење. 

Музичке приредбе: Одржано је 13 музичких приредби, 

највећим делом вечери шансоне. Ове су вечери биле 

најпосећеније. 

Ликовне изложбе: Било је 10 ликовних изложби... У 

овој области остварена је лепа сарадња са француским 

културним центрима у Београду и Нишу. 

Предавања и разговори са професорима француског 

језика: Овај облик рада (10) укључио је и госте из 

амбасаде Француске... госте из Београда, али и домаће 

предаваче. 

Дани франкофоније: Обележавани су од 2003. године, 

у марту. Поред два предавања (о франкофоном свету и 

                                      
• 288 „Двадест бројева часописа Алијанса“, Алијанса, бр. 20, јун 2008, 3.  

П 
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Сенгору), организована су и такмичења у знању 

француског језика и познавању франкофоне 

цивилизације. 

Дани француског филма: Почев од 2005. године током 

лета приказивано је 18 савремених филмова у сарадњи 

са Лесковачким културним центром и компанијом 

Здравље. 

Промоција књига: Одржане су промоције књига 

Душана Јањића (2), Михаила Павловића (о Аполинеру), 

превод Преверових песама, као и књиге Ламартинови 

списи о Србима. Редовно је представљен сваки број 

Алијансе. 

Екскурзије: Леп одзив код чланова имали су 

екскурзије до манастира Градац и неких других српских 

манастира (2), до Тополе и, посебно, екскурзија до 

Париза организована јула 2004. године. 

Курсеви француског језика: Било је неколико 

покушаја организовања курсева (неуспелих). Бележимо 

овде само курс француске конверзације у 2006. години.  

Слава „Света Јелена“: Од 2001. године редовно је 

прослављана слава Друштва „Света Јелена“ (8), уз 

обреде, послужења, каткад са пригодним програмом 

(три пута у школама, два пута у ресторанима, једном у 

просторијама Дома пензионера, два пута у просторијама 

Друштва).: Изашло је до сада 20 бројева Алијанса – 

Alliance.
289

 

 

19) 

ЛИЈАНСА И ЛЕСКОВАЧКА ПОЕЗИЈА – Од 

првог броја Алијансе (новембар 1998), до 

последњег, (20. број, јун 2008), значајна пажња била је 

посвећена превођењу најзначајнијих дела француске 

књижевности, а овде ћемо се осврнути на преводе 

песама лесковачких стваралаца. Поред главног 

уредника, проф. др Душана Јањића, највећи допринос 

преводилаштву дали су Драган Тасић, Ружица Тимченко 

и Љиљана Јањић. 

                                      
• 289 „Друштво Србија-Француска у огледалу статистике“, Алијанса, бр. 20, јун 

2008, 2. 

А
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Први лесковачки песник чије су две песме преведене 

на француски је Томислав Н. Цветковић. У другом броју 

Алијансе (фебруар 1999, стр. 12.) објављене су његове 

песме (на српском и француском језику) „Носим те 

облаке“ и „Ода човеку“ у преводу Ружице Тимченко. 

У десетом броју Алијансе (јун 2003), у рубрици Осам 

песама савремених лесковачких песника, на српском и 

француском објављени су радови: Борислав Здравковић 

(„Потопљено море“), Томислав Н. Цветковић („Балада о 

одјеку“), Раде Јовић („Музика“), Михајло Дојчиновић 

(„У новом сазвежђу“), Димитрије Тасић („Ноктурно“), 

Драган Здравковић (песма без наслова), Небојша Ђокић 

(„Годови“) и Војислав Истатковић („Суша“).
290

 

У Алијанси (бр. 12, јун 2004), у рубрици „Преводи“, 

објављена је песма Димитрија Миленковића („Волим“) 

и афоризми Перице Пешић у преводу Мирјане 

Михајловић, а у 14 броју (стр. 18, јун 2005) у преводу 

Ружице Тимченко објављена је песма Мире Коцић („Ни 

прошлости нема“). 

Хаику песме Перице Пешић („Хаику“), у преводу 

Мирјане Михајловић, објављене су у Алијанси (бр. 15, 

децембра 2005), а у наредном (16-17. број, децембар 

2006) у преводу Ружице Тимченко објављена је песма 

Николаја Тимченка („Идеја“). 

У Алијанси (бр. 18-19, децембар 2007) објављене су 

песме: Јовица Стаменковић („Ноћ вештица“) у преводу 

Душана Јањића, Перица Пешић („Светлост смела“) у 

преводу Владимира Банковића, Љиљана Јањић 

(„Изгубљени кључ“) у њеном преводу, Драгана Тасића 

(„Натприродна пшеница“), такође у праводу самог 

аутора. 

 

 

 

 

                                      
• 290 „Избор песама Саша Хаџи Танчић“ (превод: Ружица Тимченко, Љиљана 

Јањић и Сунчица Милошевић), Алијанса, бр. 10, јун 2003, 12-13. 

Напомена: У првом броју, у рубрици „Из стваралачке радионице чланова 

Друштва – Поезија у преводу“, објављени су преводи Драгана Тасића, 
Тање Јовановић, Марије Марковић, Љиљане Јањић и Ружице Тимченко. 
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ПРОФ. ДР ДУШАН ЈАЊИЋ И  

ЧАСОПИС „ПОМАК“   
 

 првом броју листа за 

књижевност, уметност и 

културу Помак, гласила Удружења 

писаца Лесковца, који се појавио 

октобра 1996. године, наилазимо 

на веома запажен прилог проф. др 

Душана Јањића, аутора докторске 

дисертације ,,Југословенске књи 

жевности у фрацуским књижевним 

часописима после Другог светског 

рата’’ (стр. 10) под довољно 

занимљивим и провокативним 

насловом: „Литерарна периодика и 

рецепција страних књижевности“ 

(уз цртеж Ненада Кражића).  

    ,,Литерарна периодика је веома 

важна компонента књижевног 

живота једне земље. Неоспорна је, 

пре свега, велика улога литерарних 

часописа и листова у развоју 

националне књижевности, јер у 

њима, као специфичним 

инструментима књижевне праксе, најчешће се покрећу 

нове идеје и оваплоћују уметничке тежње одређених 

група, па чак и појединаца. Зато су ови с правом 

називани ,,моторима књижевности’’. Квалитети једне 

литературе, нова естетска и идеолошка струјања, 

најделотворније се, доиста, изражавају у књижевној 

периодици. Књижевни часописи и листови представљају 

и реалну слику литерарног живота једне епохе. Преко 

њих се, заправо, најпотпуније и најконкретније могу 

пратити текућа збивања у књижевности и култури једне 

земље. Но, књижевна периодика успоставља и мостове 

са другим срединама. У њој добијају места преводи 

остварења истакнутих писаца других народа, третирају 

У
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се компаративне теме или се објављују расправе и есеји 

о значајним страним књижевницима, региструју се 

појаве и кретања, прикази и осврти, прате се одјеци на 

које су наишла преведена дела. Више пута се и први 

сусрет са одређеном страном литературом одвија преко 

књижевне периодике. Посредством књижевних 

часописа и листова врши се често утицај једне 

литературе на другу. Историја српске књижевности 

пружа обиље таквих примера. Нису ли, рецимо, Српски 

књижевни гласник или Страни преглед пре II светског 

рата омогућавали продоре утицаја великих европских 

књижевности у нас?’’ 

(...) Установили смо, рецимо, да се наша народна 

поезија јавља више од 200 пута у француским 

књижевним листовима и часописима XIX и XX века 

(преводи појединих песама, расправе, прикази, дуже или 

краће информације). Професор Јањић, између осталог, 

на једном примеру, изводи занимљив закључак: ,,Као 

илустрацију улоге коју периодика има у рецепцији 

српске књижевности на франкофонском говорном 

подручју поменућемо само још податке да је белгијски 

књижевни лист ,,Le Jorurnal des poetes’’ објавио преводе 

35 српских песама и да су у угледном париском 

часопису ,,Europe’’ нашла места песничка и прозна 

остварења више од 50 наших књижевника.’’ 

Професор Душан А. Јанић је посветио пажњу новим 

преводима Андрићевих дела у свету. ,,Један од 

феномена скорашње (и текуће) рецепције наше 

књижевниости у свету је и оживљавање интересовања за 

личност и дело Иве Андрића. После 30 и више година од 

доделе Нобелове награде за књижевност, 1961. године, 

међународна културна јавност ,,открива’’ нашег 

великог писца.’’
291

 

Одличан зналац француско-српских односа, 

професор Јањић напомиње да се најчешће преводе 

Андрићева дела: На Дрини ћуприја и Травничка хроника, 

Песме из 1920. или Знакови поред пута. 

                                      
• 291 Д. Јањић, „Нови преводи Андрићевих дела у свету“, Помак, бр. 3/4, април-

септембар 1997, 18. 



 313

Карактеристичан пример рецепције Андрићевог 

књижевног опуса у свету за последњих десет година 

прдставља његово присуство на франкофонском 

говорном подручју. Чак осам издања Андрићевих дела 

објављено је до фебруара ове године у Француској и 

Швајцарској...  

(...) Са овим новим издањима, аутор романа На 

Дрини ћуприја остаје наш далеко најпревођенији писац 

у Француској.
292

 

Колико је професор Јањић виспрен аналитичар, 

можда ће најбоље показати следећи пример. 

Анализирајући једну једину реченицу, направио је 

прилог на готово две стране Помака.
293

  

Професор Јањић опширно пише о Бранку 

Миљковићу уз оцену да ,,дело Бранка Миљковића још 

увек, чини се, није довољно истражено’’.
294

 

Везаност Миљковића са француском поезијом је 

трострука. Он је најпре био плодни преводилац са 

француског језика. Преводио је стихове великог броја 

песника (тридесетак).  

(...) Бранка Миљковића доводе у везу са француском 

поезијом и бројни прикази, есеји и чланци, које је 

објављивао у разним нашим листовима и часописима, 

од 1955. до конца 1960. године.  

(...) Најважније је, дакако, трећа димензија односа 

Бранка Миљковића према фрацуским песницима. Реч је 

о дубљој повезаности нашег песника са корифејима 

француске модерне поезије, о неспорној блискости 

њихових поетика и песничких остварења. Та трећа 

димензија претходи из претходне две, односно у 

најтешњој је вези са Миљковићевим препевима и 

књижевнокритичким текстовима.
295

 

,,Један помен српске народне поезије из 1574. 

године’’ – назив је опширног текста професора Јањића, 

                                      
• 292 Исто, стр, 18. 

• 293 Душан Јањић, „Трагом једног писма: О једном писму Жака Конфина Иви 

Андрићу“, Помак, бр. 7/8, април-септембар 1998, 4. 

• 294 Душан А. Јањић, „Бранко Миљковић и фрацуска поезија“, Помак, бр. 9, 
октобар-децембар 1998, 8-9. 

• 295 Помак бр. 9, октобар-децембар  1998, 8. и 9. 
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који се појавио у 10. броју Помака (јануар-март 1999). 

Међу првим најновијим сведочанствима о постојању 

српске народне поезије налази се и једна белешка, 

помен, из 1574. године из пера једног фрацуског 

путописца. Реч је о приказу игре и песме девојке из 

једног српског села у путопису Пјера Лескалопјеа који 

је прошао кроз Србију на путу за Цариград, марта 1574. 

године.  

(...) Свој пут криз нашу земљу Лескалопје завршава 

27. марта када, на путу од Ниша према Софији, у селу 

Клисурице, недалеко од Беле Паланке у југоисточној 

Србији, присуствује призору који подробно приказује. 

После описа женске ношње и напомене о погребном 

обичају, француски путописац наставља: ,,Неке девојке 

дођоше да играју пред нама да добију новац и украсише 

се, као невесте, шеширима опточеним разнобојним 

перјем које су причврстиле на главу. Играле су по две 

заједно једна према другој, најзад ритам постаде бржи, 

па скакаху и удараху ногама у истом такту. Њихови 

свирачи беху четири њихове другарице које су стајале 

по две и две и једне другима одговарале истом песмом.’’  

(...) Интересантно је да овај помен нашег народног 

стваралаштва није наишао ни на какав одјек међу 

проучаваоцима старине српске народне поезије и, 

посебно, њене рецепције у свету, мада Лескалопјеов 

путопис није био непознат нашој науци.
296

 

Професор Јањић у наредном, 11/12. броју Помака 

(април-септембар 1999) опширно пише о преводилачком 

раду Жака Конфина и у истом броју, у чланку „Поводом 

јубилеја Помака“, даје осврт на тај лист. 

Најбољи доказ да се професор Јањић није 

интересовао само за француске писце и француско-

српске односе и литературу је његов чланак под 

назнаком „Гете и српска народна поезија“ (Помак, бр. 

13, октобар-децембар 1999), а повод је 250 година од 

рођења великог немачког песника. Највећа му је заслуга 

што је, бавећи се нашом народном поезијом, увео 

српску књижевност у Европу. Године 1775. превео је на 

                                      
• 296 Помак бр. 10, јануар-март 1999, 5. 
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немачки, на Хердеров подстицај, „Хасанагиницу“ и, 

мада није познавао српски језик, остварио је прави 

преводилачки подвиг. Имајући пред собом, поред 

италијанског и немачког превода, и изворни текст наше 

баладе. Гете је осетио њене формалне вредности и 

препевао је у десетерцу, сасвим се приближивши облику 

и ритму оригинала.
297

 

Професор Душан Јањић није се пречесто бавио 

писањем о делима лесковачких стваралаца, али када је 

то чинио, радио је – професорски; педантно, уз јасне 

ставове. Такав је случај са „Скицом за један портрет“, на 

готово три стране Помака (обрадио живот и рад 

Томислава Н. Цветковића)
298

 или о Жаку Конфину и 

његом преводилаштву,
299

 а представио је на занимљив, и 

привлачан начин Михајла Дојчиновића и његову 

најновију збирку песама Уштапове шуме.
300

 

У 15. броју Помака професор Јањић се враћа 

француској литетарури. Овога пута пише о Балзаку 

поводом 150. годишњице од његове смрти, али назив 

чланка понајвише говори о његовом интересовању: 

„Српске теме у Балзаковом књижевном делу“.  

(...) Балзак у два своја романа говори о Србима и 

Црногорцима: у роману Један улазак у живот, који се 

појавио 1842. и у Сељацима, делу објављеном 1844. 

године.
301

  

У јавности је са великим интересовањем и 

занимљивим комантарима (у београдској Политици) 

примљен прилог професора Јањића о првим преводима 

поезије Десанке Максимовић на стране језике. У 

литератури о животу и делу Десанке Макимовић 

провлачи се годинама, из књиге у књигу, у много књига, 

                                      
• 297 Опширније видети: Д. Јањић, „Гете и српска народна поезија“, Помак, бр. 

13, октобар-децембар 1999, 4. 

• 298 Помак, бр.14, јануар-март 2000. године; Видети поглавље о Т. Н. 
Цветковићу. 

• 299 Душан Јањић, „Жак Конфино као преводилац“, Помак, бр. 19,  јануар-март 
2001, 3. 

• 300 Душан Јањић, „У знаку светлости и тајанства“, Помак 29/30, јануар-јун 
2005, 24 -25. 

• 301 Д. Јањић, „Српске теме у Балзаковом књижевном делу“, Помак, бр. 15/16, 
2000, 4-5. 
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погрешан податак о првом преводу њене поезије на 

неком од страних језика. Тврди се, наиме, да су песме 

Десанке Макимовић први пут преведене на немачки 

језик 1924. године.  

(...) Први превод из песничких дела Десанка 

Максимовић објављен је, међутим, на француском 

језику и то, четири године раније, 1920. У париском 

часопису ,,Revue yougoslave’’, у броју 12 (децембар 

1920), на страни 532. налази се превод песме „Састанак“ 

(на фрацуском ,,Le revoir’’).
302

 

О Змају и француској књижевности, уз 

стогодишњицу смрти Јована Јовановића Змаја, Душан 

Јањић пише опширан приказ уз оцену да је ,,Змај био 

један од оних наших писаца који су били веома 

окренути светској књижевности’’, да је ,,веома ценио 

француску књижевност и да је ,,уз Његоша, Змај 

најпревођенији песник XIX века’’.
303

  

Јањић пише о француским славистима и српској 

књижевности. И то је последњи његов прилог објављен 

од првог броја Помака, октобра 1996. и у наредних 

десет година.
304

 

Професор Душан Јањић веома је присутан и у 

наредним бројевима Помака, који су се појављивали, 

најчешће као двобројеви, до краја 2016. године. 

Ево оцене др Душана Јањића о часопису Удружења 

писаца Лесковца: ,,Помак је, чини се, од првог броја 

имао изграђену, препознатљиву физиономију чије су 

главне одлике, по мени, разноврсност и обиље. 

Разноврсност у сваком погледу. Најпре, она жанровска. 

Мада у листу доминира поезија, заступљене су и друге 

књижевне врсте: приповетке, одломци из романа па и 

позоришних комада, есеји, књижевнокритички прикази, 

путописи, ликовна и позоришна критика... И није само 

књижевност испуњавала странице Помака. Лист је 

                                      
• 302 Д. Јањић, „Први превод поезије Десанке Максимовић на страном језику“, 

Помак, бр. 20, 2001, 7. 

• 303 Д. Јањић, „Змај и француска књижевност“, Помак, бр. 27/28, јул-децембар 
2004, 14-15. 

• 304 Душан Јањић, „Француски слависти и српска књижевност“, Помак 31/32, 
јул-децембар 2005, 3. 
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пратио актуелна културна збивања, али се дотицао и 

минулих времена настојећи да сачува од заборава оно 

што је интересантно и вредно из наше прошлости. 

Помак је имао и има једну изузетну рубрику: „Портрет 

знаменитих Лесковчана“. Ја сам увек, са великим 

занимањем, читао животописе истакнутих суграђана, 

како оних који су се већ преселили у вечност, тако и 

наших савременика. Признајем да ме је увек привлачила 

и последња страница, посвећена хумору и испуњена, по 

правилу, карикатурама, афоризмима, досеткама. 

Разноврсност Помака огледа се у присуству различитих 

литерарних оријентација: од класичног, традиционалног 

казивања или певања до херметичке поезије и 

постмодерне прозе. Разноврсност, такође, и 

генерацијски: од текстова оних који долазе, најмлађих, 

до прилога оних који полако одлазе. Кад кажем обиље, 

мислим на мноштво аутора и текстова. Помак је окупио, 

доиста, велики број сарадника не само из Лесковца и 

околине. Он нам је представио, на пример, песнике из 

више крајева Србије и Југославије, па чак и из 

иностранства. Оно што ја лично посебно ценим, то је да 

Помак није и не жели да буде некакав уштогљени, 

елитистички лист, часопис, доступан само за тзв. 

проверене, потврђене вредности. Има у овом листу 

наравно и њих (на пример, прилози Албахарија, 

Павловића и других). Радује, међутим, то што он даје 

шансу и непознатима, отвара врата младима, и зато има 

важну културну мисију. Када се једном буде писала 

историја српске културне периодике с краја XX века, 

,,Помак’’ се сигурно у њој не може заобићи. Овај лист, 

чији је главни уредник и spiritus movens овог вредног 

културног подухвата, Томислав Н. Цветковић, добиће, 

уверен сам у то, истакнуто и заслужено високо место.“ 

      У Народном музеју представљен је и јубиларни, 20 

број (април–јун 2001. године), али у наредном двоброју 

(јул - децембар 2001. године) нема информација са те 

прославе, сем фотографије (на њој су др Душан Јањић, 

Живојин Прокоповић, Николај Тимченко и Томислав Н. 

Цветковић. Тај двоброј (21/22) је последњи који је 

уредио Томислав Н. Цветковић, јер се после тога, на 
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лични захтев, иако су многи чланови Удружења писаца 

захтевали да и даље уређује лист, повукао са те 

дужности. 

Редакцију последњег броја Помака на челу са 

Томиславом Н. Цветковићем чинили су: др Душан А. 

Јањић, Јосиф Стефановић, Велимир Хубач, Раде Јовић, 

Ненад Кражић, Михајло Дојчиновић, Слободан Костић - 

Коста, Милан Момчиловић, Миодраг Величковић 

(технички уредник), Стојна Марковић и Ана Марковић, 

коректори и Гмитар Обрадовић (ликовна решења 

насловне стране).У том 21/22. броју Помака (јули - 

децембар 2001), Т. Н. Цветковић, у рубрици Знамените 

личности пише о Милошу С. Милојевићу, националном 

буднику Србије деветнаестог века, а неуморни др 

Душан А. Јањић о стогодишњици рођења Андреа 

Малроа. 

   Без неког нарочитог потреса, дошло је до промене у 

листу. Број 23/24, који се појавио априла 2002. године, 

као главни уредник потписао је Станко Миљковић, 

новинар Наше речи, увелико афирмисан у лесковачком 

крају као критичар и писац неколико романа и књиге 

есеја. Једини број Помака, који се, рекосмо, појавио 

априла 2002. године, уредила је редакција у чијем су 

саставу, поред главног уредика, били: др Тихомир 

Петровић, др Душан Јањић, Данило Коцић, Драган 

Радовић, Раде Јовић, Слободан Костић - Коста, Миодраг 

Величковић (технички уредник), Гмитар Обрадовић 

(ликовно решење насловне стране), Мира Коцић 

(секретар редакције). Шта је била главна Миљковићева 

преокупација можда се понајбоље може видети на првој 

страни, где је објављена Реч уредника, дакле не 

уредништва, него главног и одговорног уредника, који 

се на крају, дабоме, и потписао.  

У том, 23/24. броју Помака, поред поменуте „Уводне 

речи“, пажњу су привукли прилози Саше Хаџи Танчића 

(Шехерезада хиљаду и једна ноћ, прича), Николаја 

Тимченка („Писац и мудрац Стерија“), проф. др Стане 

Смиљковић („Владимир Цветановић о књижевности 

Старе Србије“), Милана Рад. Божовића („Последња 

вожња, репортажни запис“), Томислава Н. Цветковића 
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(„Алигатор“, одломак из драме, награђене на конкурсу 

Међурепубличке заједнице културе у Пљевљима). 

Запажени су прилози др Тихомира Петровића 

(„Песник ђачке љубави - Мирослав Антић“ и приказ 

књиге Миодрага Матицког „О српској прози“, Просвета 

2001), Верице Баторевић („Подсећање на људе из 

прошлости: Кумови“), а о Историји српске 

књижевности за децу пишу проф. др Тихомира 

Петровића, др Душан Јањић и Данило Коцић.  

Станко Миљковић, новинар, професор, романописац, 

нажалост, није могао (из здравствених разлога) да 

настави започети посао. Пауза у излажењу Помака 

постајала је све дужа и све опаснија. Поједини чланови 

редакције су му упућивали другарске критике и 

коначно је дошло до избора и новог уредништва.  

У двоброју 25/26 (јануар – јуна) 2004. године, на 

насловној страни, под масловом „Повратак Помака“, 

нова уредница Помака, Верица Баторевић-Божовић, 

иначе директор и главни уредник лесковачког 

недељника Наша реч, пише: ,,Априла 2002. године 

објављен је последњи број 23/24 листа за књижевност, 

уметност и културу Помак. Скоро шест година, од 

првог броја (октобар-децембар 1996. године) ово 

тромесечно гласило књижевних стваралаца не само 

Лесковца већ и градова широм Србије, метрополе, па и 

оних у расејању, стицало је и стекло своју читалачку 

публику, али и одговарајући углед у књижевним 

круговима. А онда је наступио мук и Помак се после 

двогодишње паузе поново обраћа својим читаоцима и 

креће у освајање културних простора, који су, 

несумњиво, без њега били сиромашнији. Но, свакако, 

најбитније у целој овој ситуацији је чињеница да се 

смогло снаге за повратак Помака. На радост и 

стваралаца и читалаца... Надамо се да ће овај лист и 

надање излазити тромесечно.’’ 

 Из наредног, 25/26. броја листа, дознајемо да је 

Верица Баторевић Божовић, главни уредник, др Душан 

Јањић, одговорни уредник, а да су чланови редакције 

Томислав Н. Цветковић, Мира Коцић, Светолик 
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Станковић, Љиљана Ана Вучковић и Јовица 

Стаменковић. 

Помак је, на другој страни, објавио и информацију да 

је крајем јануара 2004. године одржана Изборна 

скупштина Удружења писаца општине Лесковац на 

којој је за председника изабран др Душан Јањић.  

Бројеве 27/28 (јул–децембар 2004), 29/30 (јануар-јун 

2005), 31/32 (јул-децембар 2005) такође је уредила иста 

уредничка екипа и то врло добро. Николај Тимченко се 

оглашава поводом стогодишњице смрти Антона 

Павловића Чехова (1860-1904), а ту је и лепа прича 

Љиљане Јањић „Нарушени склад“. Опширан, занимљив 

прилог, написао је проф. др Душан Јањић, „Змај и 

француска књижевност“ (уз стогодишњицу смрти 

Јована Јовановића Змаја).  

У наредном 29/30. броју који је био у знаку 

обележавања смрти Николаја Тимченка и Михајла 

Дедића. Помак објављује посмртно слово Саше Хаџи 

Танчића о Николају Тимченку. „О Михајлу Дедићу“ 

Верица Баторевић пише у Помаку у рубрици Запис за 

сећање: „Михајло Дедић значајан издавач“. Насловна 

страна броја посвећена је кратком, али ефектно 

написаном прилогу др Душана Јањића „Књижевна 

судбина завичајних писаца“ и такође оценом др Јањића 

збирке Уштапове шуме Михајла Дојчиновића. 

Редакција са Верицом Баторевић Божовић, као 

главним и др Душаном Јањићем као одгорним 

уредником, уредила је још само један двоброј – 31/32 

(јула-децембар 2005). Др Душан Јањић, који 

одушевљава вредноћом и сталном присутношћу у 

Помаку, овога пута представен је прилогом „Француски 

слависти и српска књижевност“.  

Редакција која је припремала четири двоброја Помака 

(25/26, 27/28, 29/30 и 31/32) од јануара 2004. до 

децембра 2005. урадила је тај нимало лак задатак врло 

добро, најважније је да се лист појављивао и допринео 

афирмцији најмлађих писаца. 

Почетком фабруара 2006. године, на Изборној 

скупштини закључено је да је руководство – Управни 

одбор, председник Скупштине проф. др Душан Јањић и 



 321

уредништво Помака - ,,добро радили, али је могло и 

боље’’. Ипак, најважнији задатак је остварен – Помак је 

опстао!  

     Једногласно је за председника Удружења писаца 

Лесковац изабран Данило Коцић, новинар и писац, а за 

главног и одговорног уредника Помака Драган Радовић, 

професор и песник. Изабран је, такође једногласно, 

Управни одбор, који је задужен за уређивање Помака: 

Верица Баторевић Божовић, Светолик Станковић, 

Јовица Стаменковић, Томислав Н. Цветковић, Перица 

Пешић и Драган Радовић. Неколико дана после 

конститусања, Управни одбор је за потпредседника, 

опет једногласно, изабрао Светолика Станковића.  

За мање од два месеца, припремљен је 33. број 

Помака (јануар-март 2006) и почетком маја 2006. 

промовисан у Народној библиотеци. Насловна страна 

Помака је  први пут штампана у боји.  На првој страни 

је објављен у рубрици „Лични став“, прилог Николаја 

Тимченка, који је заступљен и у робрици „Моја 

француска лектира“ прилогом „Стендалово осећање 

живота“.  

Први пут, од кад излази, појавио се крајем 2006. 

године Помак као троброј (34-36). На насловној страни 

објављена је песма Николаја Тимченка „Речи и песма“: 

 
„Ја нисам песник 

И ово нису стихови 

Исписујем речи што и како 

Извиру из оне тмине и хаоса  

Што их у недостатку адекватнијих речи 

Називамо душом.’’ 

 

У овом броју објављен је одломак првонаграђеног 

романа Данила Коцића Изабрани снови са анонимног 

књижевног конкурса Филекса, 2006. О Француском 

клубу, неуморног проф. др Душана Јањића, опширно 

пише Драгиша Костић. У овом броју огласио се Драган 

Тасић освртом на Француске белешке Николаја 

Тимченка (Књижевна заједница ,,Бора Станковић’’, 

Врање 2006): ,,Покојни Николај Тимченко добио је 

посмртно издање белешки и успомена на свој боравак у 
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Паризу. Овај, 34-36. број Помака биће посебно упамћен 

по Библиографији Јанка Н Ивановића. У њој су 

прибележена сва имена аутора Помака од 1. до 20. броја 

овог листа, што ће засигурно много значити за 

истраживаче лесковачке прошлости.
305

  

Помак се наредних година појављивао уз велике 

тешкоће, јер није било довољно средстава. Године 2014. 

појавио се четвороброј (65 – 68). У импресуму пише - 

Уреднички одбор: Верица Баторовић-Божовић, 

председница Удружења писаца Лесковца, Томислав Н. 

Цветковић, Михајло Дојчиновић, Станко Миљковић, 

Љиљана Јањић, секретар, Живан Стојковић и 

Властимир Вељковић, главни и одговорни уредник.
306

 

У Помаку бр. 41/42. за 2008. годину објављен је 

извештај новинара Данила Коцића о Изборној 

скупштини Удружења писаца општине Лесковац под 

насловом „Афирмисати најбоље вредности“. У 

извештају се наводи да је нова председница Удружења 

писаца Верица Баторевић – Божовић, позната новинарка 

Наше речи, а главни уредник Помака Властимир 

Вељковић, такође познати новинар и писац. Одато је 

признање дотадашњем уреднику Помака Драгану 

Радовићу, познатом песнику. Изабран је и Управни 

одбор: Верица Баторевић – Божовић, Властимир 

Вељковић, Томислав Н. Цветковић, Михајло 

Дојчиновић, Станко Миљковић, Мира Коцић и Јовица 

Стаменковић. 

    „Педесет бројева, полета, помака и домака, помпи и 

препрека – доспели смо тако до Дана за памћење, за 

дику и драговање за педесетим Помаком брижно и 

брижљиво бираним, и богати садржајем сачињеним 

сроком словима слован!“
307

 

Седморо уредника Помака: Томислав Н. Цветковић, 

Јосиф Стефановић, Станко Миљковић, Верица 

Баторевић Божовић, др Душан Јањић, Драган Радовић и 

                                      
• 305 Видети Библиографију, Помак бр. 34-36, децембар 2006. 

• 306 У импресуму тога броја назначено је да су Томислав Н. Цветковић, Станко 
Миљковић и Гмитар Обрадовић, иначе аутор знака Помака – преминули. 

• 307 Томислав Н. Цветковић, „Педесети Помак – разлог радовању“, Помак, 
година XV, бр. 49/50, јануар-јун 2010, стр. 1. 
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Властимир Вељковић – данима су данили и ноћима 

ноћобдили над рукописима реномираних и ранореклих 

стваралаца наше и осталих средина Србије, 

ослушкујући ЕХО поетских и прозних творби бројних 

аутора. За деценију и по Помак је пројездио поетске 

трибине Лесковца, Врања, Ниша, Прокупља, 

Куршумлије, Београда... завирио у домове културе и 

зарадовао знатижељнике, од основаца до угледних 

стваралаца, пунио рубрике листова, часописа који га 

примаху као продор у скрите просторе духовитости 

духа надарених и лепореречјем омамљених!
308

 

На последњој страни јубиларног 49-50 броја Помака 

(јануар – јун 2010) објављена су имена и фотографије 

свих главних и одговорних уредника „Помака“ у 

минулих петнаест година. 
• Томислав Н. Цветковић – главни уредник бројева 1-

16, главни и одговорни уредник бројева 17-22; 

• Јосиф Стефановић – одговорни уредник бројева 1- 

14; 

• Станко Миљковић – главни и одговорни уредник 23-

24 броја; 

• Верица Баторевић – Божовић – главни уредник 

бројева 25-32; 

• Душан Јањић – одговорни уредник бројева 25-26, 31-

32; 

• Драган Радовић – главни и одговорни уредник 

бројева 33-40; 

• Властимир Вељковић – главни и одговорни уредник 

бројева 41-50
309

 

У 50. броју Помака представљени су чланови 

Удружења писаца проф. др Душан Јањић, Јосиф 

Стефановић и Властимир Вељковић. 

У јубиларном 49/50. броју Помака (јануар – јун 2010. 

године), објављени су шири прикази неколико књига 

лесковачких писаца. Милан Рад. Божовић пише о 

Требежини Михајла В. Дојчиновића (Филекс, Лесковац 

                                      
• 308 У овом прилогу објављена су имена свих сарадника Помака из Лесковца, 

али и других градова широм Србије. 

• 309 Властимир Вељковић је главни и одговорни уредник листа Помак и у 
наредним бројевима листа. 
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2008); Марија Стојановић се оглашава критиком  збирке 

песама Љиљане Јањић Изгубљени кључ, Милија 

Деспотовић даје критички суд о збирци Дејана 

Ђорђевића Непристајање (Филекс, Лесковац 2008), а 

Станко Ђорђевић пише о збирци Небојше Крстића То 

код нас не може да буде (Филекс, Лесковац 2008). 

     У 51/52. броју Помакa (јул – децембар 2010) на 

насловној страни објављен је прилог Верице Баторевић 

Божовић „Омаж Томиславу Н. Цветковићу (1933 – 

2010)“ поводом његове смрти. 

У 53/54. броју Помака (јануар – јун 2011) посебну 

пажњу привлаче прилози Драгана Тасића („Иво Андрић: 

Разговор с Гојом“), Душана Јањића („Доситеј 

Обрадовић и Европа“), Биљане Мичић („Бранко 

Миљковић – принц песник“), Саше Хаџи Танчић 

(„Прозор за бескрајно читање – из живота наше 

библиотеке“), Томислава Н. Цветковића („Било некад“ – 

последњи текст припремљен за Помак), Ненада 

Кражића („Дочек краља Милана у Лесковцу“ – одломак 

из комедије коју је према Сими Бунићу написао Ненад 

Кражић), Хранислава Ракића („О познатим 

Лесковчанима из другог угла – Криво огледало III 

Живана Стојковића“).  

У броју Помака бр. 55/56, представљени су чланови 

Удружења писаца проф. др Живан Стојковић, Небојша 

Ђокић, Светолик Станковић и Братислав Тодоровић. 

Проф. др Душан Јањић у прилогу „Приче о старом 

Лесковцу“ износи оцене књиге Ненада Кражића Кад су 

Ветерницом пловили чамци (Филекс, Лесковац 2007).  У 

Помаку 55/56 проф. др Душан Јањић објавио је „Запис 

за сећање – Димитрије Миленковић (1937 – 2011)“. 

Из четвоброја Помака 57/60 издвајамо опширан 

приказ Драгана Тасића најновије књиге проф. др 

Душана Јањића Књижевна преплитања (Алтера, 

Београд 2011). У Помаку је објављена и информација да 

је проф. Јањић  добио награду „Николај Тимченко“ за 

најбоље дело у области науке и књижевности за 2011. 

годину управо за књигу Књижевна преплитања. 

Награду му је уручио Јован Пејчић, а о књизи су на 
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свечаности 30. јуна 2012. године у Културном центру у 

Лесковцу говорили су аутор и Душан Стошић. 

     У Помаку бр 61/64 (јануар – децембар) посебно су 

занимљиви прилози Марије Стојановић (Две стотине 

година од рођења Петра II Петровића Његоша), проф. др 

Душана Јањића (Његош и франкофонски свет) и 

опширан приказ Данила Коцића „Борислав Здравковић 

(1930 – 2012): Постао песничка легенда и за живота“. У 

овом броју Помака, у рубрици In memoriam, објављени 

су прилози о Снежани Јањић (1950 – 2012), Милану Рад. 

Божовићу (1940 – 2013), др Драгутину Николићу (1939 – 

2006) и Слободану А. Младеновићу Ботку (1928 – 2002). 

Поводом смрти песника, књижевног критичара и 

есејисте Драгана Тасића објављен је прилог Драгана 

Радовића „Драган Тасић – стваралашто мисаоности и 

духовности“.  

На насловној страни Помака број 65/68, јанауaр – 

децембар 2014. године објављен је веома занимљив 

прилог проф. др Душана Јањића „Бранко Ћопић у 

европској преводилачкој књижевности“ (поводом 

тридесет година од смрти великог српског писца). 

    Поводом смрти Саше Хаџи Танчића (1948 - 2014) 

објављени су опширни прикази Драгана Радовића, 

уредника Нашег стварања и Данила Коцића: „Саша 

Хаџи Танчић (не)прочитано дело“.       

Године 2015. појавио се четвороброј Помака (69 - 72) 

у коме посебну пажњу привлачи оцена главног и 

одговорног уредника изнета у прилогу „Беспарица кочи 

Помак“: „У 2014. години из штампе је изашла само 

једна свеска листа за књижевност, уметност и културу 

Помак, четвороброј 65-68 (јануар – децембар 2014) на 

40 страница, што је уобичајни обим. Поновила се 2012. 

и 2013. година када је лист изашао као четвороброј. 

Разлог томе је недостатак финансијских средстава.
310

 

Пажњу читалаца 69 – 72. броја Помака привукао је 

прилог проф. др Душана Јањића „Осам деценија од 

рођења Данила Киша – у видокругу српске и светске 

                                      
• 310 Властимир Вељковић, „Беспарица кочи Помак“, бр. 69- 72, 2015, 38. 
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књижевности“. Издвајамо и прилог Живана Стојковића 

„Проф. др Душан Јањић у прозном акростиху“.  

Редовна изборна скупштина Удружења писаца 

Лесковца одржана је 15. априла 2015. године у Камерној 

сали ЛКЦ. За чланове Управног одбора удружења у 

новом сазиву изабрани су: Верица Баторевић Божовић, 

Властимир Вељковић, Михајло Дојчиновић, Љиљана 

Јањић (секретар), Живан Стојковић, Небојша Ђокић и 

Зоран Стојановић. Састав новог Надзорног одбора чине: 

Миодраг Горановић, Груја Петковић и Иван Бецић. 

Чланови Комисије за издавачку делатност: Душан 

Јањић, Данило Коцић и Светолик Станковић. Чланови 

Комисије за пријем нових чланова су: Мира Коцић, 

Слађана Здравковић и Драган Радовић.
311

 

На конститувној седници Управног одбора Верица 

Баторевић – Божовић поново је изабрана за председника 

Управног одбора Удружења писаца Лесковца. Седница 

је одржана 11. маја 2015. године. На тој седници за 

секретара је изабрана Љиљана Јањић, која је и у 

претходном мандату била на тој дужности. За главног и 

одговорног уредника листа за књижевност, уметност и 

културу Помак, по други пут, изабран је Властимир 

Вељковић.  

    Најновији број Помака (70 – 73, јануар - децембар 

2016) промовисан је 24. новембра у Лесковачком 

културном центру. Представили су се чланови Поезије 

016: мр Зоран Јовановић, Андријана Митровић, Зоран 

Јовановић Јајински, Тамара Стојановић, Горица 

Станковић и други песници. Радове објављене у Помаку 

читали си проф. др Душан Јањић, Љиљана Јањић, 

Светолик Станковић Гуте и други аутора. Посебну 

пажњу привукли су прилог Данијеле Радовановић 

(објављен на на 1. и 2. страни) о 140. годишњици 

рођења Боре Станковића: „Писац неутешне чежње“ и 

чланак проф. др Душана Јањића: „Подухват достојан 

највећег поштовања“ (о двотомној студији Данила 

Коцића Лесковачки писци – трагови и трагања.  

 

                                      
• 311 Помак, бр. 69 -72, 2015, 38. 
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ПРОФ. ДР ДУШАН ЈАЊИЋ  

И „НАШЕ СТВАРАЊЕ“ 

     

роф. Душан Јањић био је 

главни и одговорни 

уредник Алијансе, марљиви 

сарадник Помака, гласила 

Удружења писаца, објавио је 

велики број чланака у  

лесковачким часописима: Наше 

стварање, Лесковачки зборник 

Освит, Легат, Лесковчанин и 

недељнику Наше реч. 

    Први број Нашег стварања 

часописа за друштвено-

политичка питања, науку и књижевност, први ове врсте 

у Лесковцу, појавио се септембра 1953. 

    Николај Тимченко пише: „Пре педесет година у 

културном животу Лесковца догодило се нешто веома 

важно. Значај тог догађаја нису били свесни ни његови 

иницијатори, ни његови учесници и најмање културна 

јавност града. Наиме, првих дана септембра појавио се 

први број Нашег стварања, часописа за друштвено-

политичка питања, науку и књижевност; његову појаву 

поздравили су потенцијални сарадници и локални лист 

Наша реч, али он није побудио већу пажњу јавности. 

Часопис је био замишљен као месечник и до краја прве 

календарске године изашла су четири броја у три свеске 

(трећи је био двоброј за новембар и децембар 1953. 

године). У тој чињеници, међутим, треба тражити 

разлоге за прве, готово непремостиве тешкоће у којима 

се редакција готово одмах нашла.
312

  

     (...) Неки истраживачи сматрају да се прва фаза 

часописа завршава већ 1955. годи не када се догодио 

први, двогодишњи прекид у излажењу; друга фаза би 

обухватала 1957. и 1958. годину, када је часопис 

                                      
312 Н. Тимченко, Наше стварање, бр. 4/2003, стр. 9-27.  

П 
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престао да излази све до 1961. године. Мислимо да није 

оправдано видети ма какве резлике између часописа до 

1955. и часописа, после паузе, у 1957. и 1958. години. 

Заправо, часопис је фактички имао не само две фазе 

него два почетка: онај прави или хронолошки, поменут 

1953. године и други, 1961. са донекле измењеном 

физиономијом, изгледом и потпуно новом редакци јом.   

У Речи редакције у броју 1, једином за ту годину, 

напоменуто је ово: ,,Поново после двогодишње паузе, 

покрећемо часопис Наше стварање. Замишљен као 

трибина за изношење мишњења о различитим питањима 

нашег друштвеног, политичког, економског и културног 

живота, часопис ће, окупљајући све оне који пишу, 

активно учествовати у процесу нашег развитка и 

размишљању о његовим перспективама, покушати да у 

свему томе буде делотворан чинилац.’’ 

Нови почетак Нашег стварања, како је већ речено, 

пада у годину 1964. Извршене су опсежне припреме, 

што значи да је одржано више састанака редакције, а 

брижљивије је него раније обављена селекција 

понуђеног материјала.  

     (...) Часопис је престао да буде приоритет са 

гледишта друштвено-политичких потреба; сада се 

финансирао и из иначе танког буџета предвиђеног за 

културу. Тиме се може пртумачити податак да је нова 

редакција у 1961. години издала само један број, 

наредне, 1962. само два двоброја, а 1963. одустала од 

припремања нових бројева, а да 1964. године објави 

само једну свеску у виду четвороброја! Додуше, мора се 

истаћи да је 1966. године часопис најредовније излазио 

– објављена су четири појединачна броја и један 

двоброј.  

(...) Године 1965. часопис опет чини једногодишњу 

паузу да би у 1966. години са поновно формираном 

гломазном редакцијом, готово редовно излазио.  

(...) Године 1967.  оцењује Николај Тимченко, 

„догодило се нешто изузетно битно у историји 

часописа“. Потез о коме је реч односи се на раздвајање 

издавачког савета од редакције: практично, то је било 

раздвајање групе друштвено-политичких радника који 
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су отишли у савет, од групе културних радника, 

односно амбициозних стваралаца који су чинили 

редакцију; то је био даљи корак ка радикалнијем 

осамостаљивању редакције и часописа. Редакција је 

постала бројчано мала, мобилна и састављена од људи 

који су приљежно и с ентузијазмом прионули на рад јер 

им је писање, публиковање и књижевност била и ,,ужа 

специјалност’’ и припремна амбиција, што ће рећи 

часопис као делатна културна чињеница. То ће се 

најбоље видети ако се каже да је главни и одговорни 

уредник остао Томислав Н. Цветковић, песник, 

управник Народног позоришта, покретач многих 

културних иницијатива у граду, дакле човек који је 

развоју културе у овој средини посветио све своје радне 

године; чланови те бројчано мале редакције били су и 

историчар Хранислав Ракић, директор Народног музеја, 

један од најплоднијих сарадника часописа и писац више 

историографских књига; Миодраг Стефановић, 

професор филозофије, поборник, како се тада говорило, 

стваралачког марксизма, сарадник часописа и члан 

Српског филозофског друштва; Душан Стошић, члан 

Друштва за стране језике, Друштва за српски језик и 

књижевност и Филозофског друштва Србије, сарадник 

Праксиса и Филозофије, часописа филозофских 

друштава Хрватске и Србије, писац запажених студија 

које је објавио у београдским и загребачким 

часописима, истакнути предавач на Народном и 

Радничком универзитету у Лесковцу, плодни сарадник и 

уредник Нашег стварања и писац неколико књига из 

философије, теорије књижевности и естетике.  

(...) Циљ редакције је био да се ради без арбитраже 

спољашњег чиниоца у руху партијског цензора; ова 

концепција часописа рађала се у време када је ситуација 

у земљи постајала све сложенија и када је критички 

однос према свему што је ту ситуацију чинило 

актуелном био неопходан. Таква концепција, разуме се, 

није могла бити прихваћена јер је следио, како се убрзо 

показало, и неповољан стицај околности. 

Први покушај да се провери не само оправданост него 

и могућност да се почне остваривати поменута 
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концепција био је састанак редакција локалних часописа 

који је организовала редакција Нашег стварања и који 

је, после озбиљних припрема, био заказан за крај 

октобра те године. Дефинисана је и главна тема 

састанка које није била ни инвентивно смишљена ни на 

први поглед подстицајна за разговор који не био био 

један у низу тада уобичајних дискусија које су се 

завршавале без икаквог ефекта. Та тема је била 

„Културна политика и путеви и задаци развоја културе у 

провинцији“; тема, рекох, стереотипна, али интенције су 

биле критичке а не афирмативне и апологетске. Тако 

су и бирани евнетуални учесници којима су упућени 

позиви: били су то ствараоци који су већ били познати 

по својим критичким ставовима према нашој 

социјалистичкој пракси иако су се углавном 

изјашњавали као марксисти и приврженици изворне 

комунистичке идеје. 

Од већег броја позваних, одазвали су се Добрица 

Ћосић, Никола Милошевић, др Михаило Марковић, др 

Миладин Животић, др Светозар Стојановић, Триво 

Инђић и Стеван Мајсторовић; одазвала се и већина 

редакција провинцијских часописа чији су 

представници учествовали у генералној дискусији и на 

књижевној вечери приређеној за публику. Своје 

редакције представили су уредници др Сава Пенчић и 

Драгомир Јанковић (Градина – Ниш), Драгомир 

Лазаревић (Багдала – Крушевац), Милутин 

Милутиновић (Кораци – Крагујевац), Воја Красић (Ток – 

Прокупље), Петар Вулић и Миломир Краговић 

(Октобар – Краљево) и др Миодраг Николић 

(Привредни гласник – Ниш). У последњи час, службено 

спречени, отказали су учешће Војислав Живковић 

(Браничево – Пожаревац) и Томислав Мијовић 

(Развитак – Зајечар). 

Програм састанка био је добро замишљен и садржајан. 

Првог дана вођена је опсежна, целодневна дискусија о 

поменутој теми у којој су учествовали сви гости из 

Београда и сви уредници часописа; у сали Народног 

позоришта одржано је добро посећено књижевно вече 

на коме су радове читали уредници часописа. Другог 
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дана гости из Београда одговарали су пред публиком на 

питања у оквиру теме „Актуелни проблеми наше 

културе данас“. Дискусију првог дана отворио је 

опсежним излагањем које је дало тон целој расправи 

Никола Милошевић; он је говорио о генези наше 

савременог економизма и улитаризма. „Завршну реч“ 

дао је Добрица Ћосић. Целокупан материјал са састанка 

– и дискусија првог дана, и одговори на питања и 

актуелним проблемима у култури, као и литерарни 

радови са књижевних вечери и краћи текстови уредника 

часописа о условима у којима раде гласила која уређују 

објављени су у двоброју 5/6 за 1967. годину. 

Међутим, сама концепција састанка и интенције 

редакције о којима је било говора, али у првом реду 

анализа изведена на састанку наишле су на жестоку 

осуду партијских форума; појавио се велики број написа 

у штампи и одржан је велики број састанака партијских 

активиста којима је присуствовало више високих 

руководилаца; осуда лесковачког састанка добила је 

шире размере и тај конфлик означен је као почетак 

сукоба између српске интелигенције и Партије. 

Часопис је био поштеђен и мера и евентуалне забране: 

једино је захтевано да материјал са састанка буде 

достављен на увид партијским форумима који су 

задужени за то – пре него што број буде штампан. 

Часопис је наставио да излази, у прво време чак и 

појачаним темпом. Све што се десило у вези са 

редакцијом свело се на оставку припадника тзв. 

радикалног и опозиционог дела редакције, њену попуну 

новим поузданим члановима и појачани рад савета. У 

том смислу радикализација концепције часописа, о којој 

је било говора, показала се као мач са две оштрице јер 

је, поготово поменути број 5-6, учинио часопис 

познатим и траженим у читавој Србији и гласилом чије 

је учешће у општим културним и идеолошким токовима 

бар у једном тренутку било врло видљиво и утицајно, са 

једне, али је, са друге стране, изазвало жесток отпор 

партијских форума који су овакво деловање часописа 

оценили као антисамоуправно и политички 
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неприхватљиво, угрозивши на тај начин и саму 

егзистенцију часописа.  

Прва последица је била у томе што је јасно поручено 

да присуство антисамоуправних снага, а то значи 

,,опозиционих’’ филозофа и писаца у часопису није 

дозвољено. Тако је, може се слободно рећи, ауторска и 

кртичка компонента оријентације часописа, о којој је 

било говора, ,,играла само једно лето’’ и онда под 

присилом уступила место некој врсти неутралне и 

лојалне оријентације која ће постојати али неће ,,мутити 

воду’’. Треба такође приметити да оваква оријентација 

није наишла ни на какав отпор већег дела редакције, 

савета и шире јавности. Томислав Н. Цветковић је остао 

главни и одговорни уредник, а Хранислав Ракић и 

Миодраг Стефановић, чланови редакције. 

Године 1973. редакција у саставу Томислав Н. 

Цветковић (главни и одговорни уредник), Миодраг 

Стефановић, Хранислав Ракић, Жарко Радовановић, 

Бора Здравковић, Вили Хубач и Душан Јањић 

припремили су јубиларни број Нашег стварања и тим 

четворобројем обележили двадесетогодишњицу 

постојања часописа. Истовремено, то је био крај 

мандата ове редакције. Тим се, заправо, завршила још 

једна фаза у развоју овог лесковачког гласила.  

У петом броју за ту годину, који носи ознаку 

септембар-октобар 1973. објављена је на уводном месту 

белешка „Уз опроштај“ у којој се каже да је часопис 

добио Октобарску награду града Лесковца, али да овде 

није реч о награди ,,већ о људима који су радили у 

редакцији читаву деценију живота’’ и то ,,без икакве 

материјалне надокнаде или награде’’.  

(...) Наше стварање престало је да излази после бр. 1-2 

за 1994. годину, непосредно по обележавању 40. 

годишњице излажења. Није било притисака споља, 

часопис се, да тако кажем, истрошио изнутра и бар за 

тренутак изгубио свој разлог за постојање.  Уместо 

Нашег стварања, на тај начин несталог, појавио се 

Освит и попунио празнину која би настала у историји 

лесковачке периодике.  
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После паузе од неколико година, тадашњи директор 

Дома културе, садашњег Лесковачког културног центра, 

Олгица Петровић, се заложила за обнову часописа. 

Успела је да часопис обнови свој живот у 1997. години. 

За уредника је позвала др Светислав Павићевића, 

естетичара и социолога културе из Београда; који је 

припремио четири броја часописа. Тако је година 1997. 

година поновног рађања Нашег стварања.  

Доласком Димитрија Тасића на место главног и 

одговорног уредника, часопис улази у своју нову фазу и 

достиже у пракси врхунце који је некадашња редакција 

из 1967. године замишљала, тачније сневала.  

(...) Ипак, многобројни проблеми, пре свега 

материјалне природе, оптерећују часопис; било је 

неспоразума између издавача и уредништва, тако да је 

часопис направио нову паузу у излажењу у 2001. 

години, а за 2002. морао је да буде штампан као 

четвороброј. 

Часопис за књижевност, уметност и културу Наше 

стварање излази дуже од шест деценија (од 1953. 

године). Године 2015. уз назнаку LXII, појавили су 

бројеви 1-2/2015 и 3-4/2015, a годину дана раније (2014)  

изашао је четвороброј 1-4/2014. Сви ови бројеви 

промовисани су јануара 2016. године у Лесковачком 

културном центру, који је и издавач. У тим бројевима 

часописа наведено је да је редакција радила у саставу: 

Душан Јањић, Никола Цветковић, Тихомир Петровић, 

Радмила Жугић, Биљана Мићић, Маре Каранфиловић и 

Драган Радовић (главни и одговорни уредник). Такође 

стоји напомен да часопис годишње излази четири пута и 

да се штампа у тиражу од 300 примерака. 

Оно што је за историју часописа важно, истакнуто је 

да су до сада главни и одговорни уредници били: 

Владимир Каменовић (1953 – 1957), Драган Ничић 

(1957 – 1958), Томислав Н. Цветковић (1961 – 1973), 

Борислав Здравковић (1973 – 1979), Слободан А. 

Младеновић (1980 – 1993), Светислав Павићевић (1997), 

Димитрије Тасић (1998 – 2005 и 2007 – 2008), Верица 

Баторевић – Божовић (2006), Јован Пејчић (2009 – 
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2011), а од тада главни и одговорни уредник је Драган 

Радовић.  

У Лесковачком културном центру  септембра 2016. 

године представљен  је двоброј часописа Наше 

стварање за период јануар – јун 2016. У својој 63. 

години излажења, часопис је успео да се појави на 

време, што није било случај са претходних бројевима 

због финансијских проблема. Овај број часописа 

уредила је редакција: Душан Јањић, Никола Цветковић, 

Тихомир Петровић, Радмила Жугић, Биљана Мићић, 

Маре Каранфиловић, Дејан Ђорђевић и Драган 

Радовића (главни и одговорни уредник).
313

 

 

                                      
• 313Према библиографским подацима проф. Душана Јањића, у Наше стварњу 

објављени су следећи његови прилози: Лотреамон: Уз стогодишњицу 

смрти великог песника, Наше стварање, Лесковац, 1-2, 1970, стр. 51-56; 

Вуково дело у Европи. Покушај поређења рецепције, Наше стварање, 
Лесковац, 3-4, 1988, 123-136; Михаило Павловић: Од погледа до текста, 

Наше стварање, Лесковац, 1-2, 1988, 175-178; Поезија Васка Попе у 

преводу на француски језик, Наше стварање, Лесковац, 1-2, 1991, стр. 
62-70; Ристо Лаиновић: Творци и тумачи, Наше стварање, Лесковац, 1-2, 

1991, стр. 144-146;  Париске инспирације Десанке Максимовић, Наше 

стварање, Лесковац, 1-2, 1998, стр. 70-80: Исцрпна анализа књижевних 
српско-француских веза. Михаило Павловић: Српске теме у француском 

роману XX века, Наше стварање, Лесковац, бр. 1-4, 2002, стр. 190-193; 

Богатство приповедачке инспирације (Друго око. Француска прича XX 
века, избор и превод: Ристо Лаиновић, Ниш, 2003), Наше стварање, 

Лесковац, бр. 4, 2003, стр. 221-224; „Мали есеји“ Николаја Тимченка, 

Наше стварање 4-1/2004-5, Лесковац, стр. 420-424; Стеван Владислав 
Каћански у Лесковцу, Наше стварање, 4-1/2004-5, Лесковац, стр. 511-

520; У част Алена Боскеа. Једна песма Васка Попе у белгијском часопису 

„Marginales“, Наше стварање, Лесковац, 2006, стр. 54-56; Проблеми 
превођења са дијалекта, Наше стварање, Лесковац, 2007, стр. 81-85; 

Превођење са жаром. Бранко Миљковић као преводилац француске 

поезије, Наше стварање, Лесковац, 3-4, 2008, стр. 163-166; Димитрије 
Момировић - Вуков кореспондент, пореклом из Лесковца, Наше 

стварање, 1-2, 2009, стр.174-181; Николај Тимченко као публицист, 

Наше стварање, Лесковац, 2010, 3-4, стр. 210-216; Николај Тимченко и 
француска књижевност, Наше стварање, 3-4, 2012, стр. 226-241; 

Лесковачки кнез Момир Стојановић у историографији и књижевности, 

Лесковачки зборник, 2013, стр.65-76; Као заграбљена вода на грлу извора 
(Тихомир Петровић, Срећа се радом стиче. Пословице о раду, Наше 

стварање, 1-2, 2013, стр. 202-203; У трагању за бићем правог филма, 

Наше стварање, Лесковац, 6, 1969, стр. 362-364; Уметничка позиција 
филма, Наше стварање, Лесковац, бр. 5-6, 1970, стр. 49-54; 

Југословенски аматерски филм данас, Наше стварање, Лесковац, бр. 1, 

1973, стр. 250-254; 
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ПРОФ. ДР ДУШАН ЈАЊИЋ  

И „ЛЕСКОВАЧКИ ЗБОРНИК“ 

 

астао неколико година после 

оснивања Народног музеја у 

Лесковцу и првих публикација, у 

виду мањих монографија и 

политичких брошура, Лесковачки 

зборник, почев од далеке 1961. 

године, значио је пун заокрет у 

стручном, научном и уопште 

интелектуалном стваралаштву не 

само у ужем, професионалном 

раду Народног музеја у Лесковцу, 

чији је орган био, већ и по ширем 

друштвеном значају за добар део јужно моравског 

региона. 
314

 

Лесковачки зборник настојао је већ од првог броја да – 

одлуком управе музеја и уређивачком политиком свог 

уредника – превазиђе уске и прагматичке околности 

локалне културно-историјске и текуће друштвено-

политичке актуелности (што је била општа карактери 

стика за часописе и другу периодику тога времена) и да 

са својом - могло би се рећи – историјском мисијом, 

улогом и делатношћу, много доприне у области 

                                      
• 314Према библиографским подацима, проф. др Душан Јањић у Лесковачком 

зборнику објавио је следеће радове: Друштво пријатеља Француске у 
Лесковцу између два светска рата, Лесковачки зборник (радови са 

научног скупа: „Културно-историјска баштина југоисточне Србије“, 

Лесковац, 2003, стр. 254-260; Почеци изучавања француског језика у 
Лесковцу, Лесковачки зборник XLVI, 2006, стр. 141-146; Ами Буе о 

Лесковцу и његовој околини, Лесковачки зборник, Лесковац, XLVII, 2007, 

стр. 303-310; Књижевни рад Димитрија Момировића Стојановића, 
Лесковачки зборник, 2010, стр. 159-168; Руске и француске теме у делу 

Сретена Динића, Лесковачки зборник, 2011, стр. 235-254; Величко 

Живановић као културни делатник, Лесковачки зборник, 2012, стр. 139-
148; Лесковачки кнез Момир Стојановић у историографији и 

књижевности, Лесковачки зборник, 2013, стр.65-76; Клуб љубитеља 

филма у Лесковцу, Лесковачки зборник, 2009, стр. 301-316;  

 

Н
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истраживачког рада научне, културне и друштвене 

прошлости лесковачко-јужноморавског подручја.
315

 

Лесковцу је 10. маја 1985. године одржан скуп 

посвећен 25. годишњици излажења Лесковачког 

зборника. У целој 1960. години, рекао је на том састанку 

Хранислав Ракић, главни и одговорни уредник, 

саветовали смо се, разговарали, на крају 11. априла 

1961. године на састанку Савета Народног музеја 

одлучили да покренемо Лесковачки зборник и пошто 

смо већ имали неке припремљене радове отштампамо за 

1961. годину први број Лесковачког зборника.
316

   

Прва редакција у саставу: Хранислав Ракић, уредник, 

Драгутин Ђорђевић, Стојан Николић, Драгић 

Станковић. Радмила Стојановић и Миодраг Стефановић 

урадила је 15 бројева Лесковачког зборника. Свакога 

маја, на Дан музеја, промовише се Лесковачки зборник. 

До сада је изашло 57 свезака. Проф. др Душан Јањић 

био је, иначе, члан редакције Лесковачког зборника од 

2008. до 2016. године. 

Чини се да се један од разлога дуговечности 

Лесковачког зборника крије и у особинама Лесковчана. 

О томе какви су Лесковчани писао је Драгољуб 

Трајковић (Лесковачки зборник 18, 1978, стр. 25).
317

  

 

 

 

 

                                      
315 Владимир Стојанчевић, „После четрдесет година“, XL, 2000, стр. 5-12. 
316 Видети опширније Лесковачки зборник бр. XXVI, 1986, стр. 489-506. 
317 Драгољуб Трајковић подсећа да је књижевник и политичар Мита Ракић, 

отац песника Милана Ракића, пропутовао наше крајеве одмах по њиховом 
ослобађању од Турака и о њима и њиховом становништву објавио врло 

занимљиве забелешке. О нашим прецима, поред осталог, рекао је и ово: 
„Лесковчани су, иначе, врсни људи, добри радници и трговци, и одлични 

устаници за јавне, грађанске послове. Они су имали своју школу, и плаћали 

учитељима добру плату. Када је наша војска у децембру 1877. године 
опколила Ниш, родољубиви Лесковчани устали су на оружје и сами овладали 

својим градом и ослободили од Турака околину своју. Међутим, један човек 

који се родио на Ветерници, и у њему провео најбоље године свога живота и 
рада, није био тако одушевљен својим земљацима не зато што с њима није 

био исте вере или расе. Он каже: ,,Кад се о неком рекне да је прави 

Лесковчанин, то он сигурно није заслужио особинама које се стављају у први 
ред људских врлина.’’ (Ж. Конфино, Лесковачки гласник, 5. октобар 1930). 
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ПРОФ. ДР ДУШАН ЈАЊИЋ 

И „ОСВИТ“ 

 

рви број Освита, часописа за 

књижевност, уметност и 

културу Издавачке куће Наша реч 

из Лесковца појавио се јуна 1991. 

године.
318

  

Главни уредник свих бројева 

часописа, до престанка излажења, 

био је књижевник Саша Хаџи 

Танчић а одговорни уредник 

Михајло Дедић. У импресуму првог 

броја стоји: Уредништво:  Михајло 

Дедић, одговорни уредник, Душан 

Јањић, Тихомир Петровић, Срђан Марковић, Саша Хаџи 

Танчић, главни уредник, лектор Николај Тимченко, 

технички уредник Гмитар Обрадовић, коректор Вили 

Хубач. Означено је да ће се Освит појављивати шест 

пута годишње у двомесечним свескама.
319

 

У првом броју редакцијског текста ,,Олуја и дроздов 

пев’’ дато је објашњење појаве Освита. Ево шта је 

записано: „Почињемо олујом“. Наиме, песничким 

циклусом под насловом ,,Олуја’’ живог класика наше 

књижевности Миодрага Павловића отворили смо прве 

странице прве свеске првог годишта Освита. Под овим 

поетским знаком, који у природи има стварна дејства 

изненадног ваздушног кретања, а у друштвеном животу 

симболику силине промена, метафорично речено, 

                                      
318 Освит- књижевност, уметност, култура, година I, 1, мај – јун 1991. 
319 Михајло Дедић је у то време био директор и главни и одговорни уредник 
недељника Наша реч. Проф. др Душан Јањић, према библиографским 

подацима самог аутора, у Освиту је објавио следеће прилоге: „Рембо или 

парабола о неминовности песничког краја. Поводом књиге „Феномен Рембо“ 
Николе Бертолина“, Освит, Лесковац, бр. 5-6, 1992, стр. 123-127; Луј-Клод де 

Сен-Мартен: Митологија (La mythologie) (превод), Освит, Лесковац, бр. 15, 

1996, стр. 8-13; 
 

П 
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обзнањује се уређивачка поетика ове нове публикације 

за књижевност, уметност и културу. 

Један други песник (Бранко Миљковић) је рекао ко не 

слуша песму, слушаће олују.  

(…) Освит жели да чује олују и дроздов пев као 

истовремени дозив века на помолу, чији се освит слути 

у окриљу овог старог века на измаку. 

(...) Један од посебних доприноса наше публикације, 

томе следствено, може бити испитивање односа центра 

према унутрашњости, при чему, наравно, мислимо на 

такав однос у култури. Очита је несталност и слабост 

центра према унутрашњости, са њиховим опсесијама 

узејамне нетрпељивости, све тврђим артеријама за 

природан проток сарадње до потпуне искључи вости. 

Иако у такозваној унутрашњости, Освит је на правој 

страни, на страни књижевности, уметности и културе, 

како иначе стоји у његовом заглављу.  

(...) Уз поприлично кашњење, октобра 1999. године 

појавиће се последњи број (заправо двоброј  23/24 

Освита). За нама је осам година од појаве Освита у 

локалној средини коју је надмашио. Од 1991. године 

југословенска културна јавност са уважавањем га је 

прихватала као свеже и аутентично часописно штиво. 

Није нам да вреднујемо, мада други кажу да је стварно 

рељефно и сугестивно допунио духовни, књижевни, 

уметнички и културни мозаик Лесковца и југа Србије, и 

југословенски часописни простор. Утолико ми је теже 

било да се одлучим да захвалим на досадашњој сарадњи 

и пожелим часопису и његовом издавачу успешан 

наставак рада; а сматрам да је то и моја дужност као 

главног уредника у два четворогодишња мандата. Бићу 

слободан да о овом личном гесту известим и оснивача, 

СО Лесковац, чија је потпора веома актуелна данас, као 

и у тренутку појаве Освита.
320

 

 

 

                                      
• 320Писмо Саше Хаџи Танчића под насловом: „Директору, главном и 

одговорном уреднику Наше речи“ и одговорном уреднику Освита, 
поштовани господине Дедићу! 
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

 

ПРОФ. ДР ДУШАН А. ЈАЊИЋ: ЖИВОТ И 

МИСАО - ХРЕСТОМАТИЈА И КОМЕНТАРИ 

 

бимно и разноврсно научно и 

књижевно дело проф. др 

Душана А. Јањића захтева пажљив, 

озбиљан научни приступ добрих 

зналаца српске, француске и 

европске књижевности, што се, ван 

сумње, не би могло да каже за 

аутора ове књиге, али усудио сам се 

да је напишем свестан величине и 

значаја рада проф. др Душана А. 

Јањића, који је романист, 

компаративист, лингвист, библиограф, оснивач и 

дугогодишњи уредник двојезичног (српско-француског) 

часописа Alliance - Алијанса. 

    Како сам написао на почетку двотомне студије 

(својеврсне хрестоматије) Лесковачки писци – трагови и 

трагања (Лесковац 2015, 2016) овo делo рађало се из 

протеста, али уз много наде, 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, макар 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. 

     Књига о проф. др Душану Јањићу, најобразованијм 

Лесковчанину нашега доба, писана је са надом да ће 

некима послужити као подстрек да се лате тог заносног, 

лепог трагања за нечим што се зове – литература. 

О
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      Књига „Проф. др Душан Јањић: 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.
321

 

   На крају, било би сигурно добро (бар као оправдање) 

цитирати проф. др Тихомира Петровића (Историја 

српске књижевности за децу): „Ако се могла поткрасти 

понека омашка, која нас по људској слабости несустало 

прати, онда то, поред осталог, није знак пристрасности 

или мањкавости субјективне природе (разлози свакако 

леже и у томе, и сваки је изговор слаб), него само 

потврда чињенице да је – на оваквом послу и на једном 

овако несрећеном пољу – тешко начинити дело у целини 

успело у својој замисли, чак и да су на располагању 

претходне предрадње и опширна испитивања.
322

 

     Ипак, без лажне скромности могао бих да закључим 

да сам у овој књизи, макар делимице, омогућио још 

потпунији увид у обимно, изузетно вредно, научно и 

књижевно дело проф. др Душана Јањића, чије је 

стваралаштво подстицајно за нова истраживања, упоран 

и систематски рад историчара српске и француске 

књижевности, књижевних критичара, публициста и 

других уметника нашега савременог литерарног и 

свеколиког уметничког тренутка.
323

     

Данило Коцић 

 

 

 

 

                                      
• 321 Шта значи хрестоматија? Проучавање онога што највише вреди знати, 

избор узорних места разних писаца, узорних чланака (нарочито за учење 

језика); избор филозофских књижевних дела. 

• 322Тихомир Петровић, Историја српске књижевности за децу, Учитељски 
факултет Врање, прво издање 2001. стр. 547. 

• 323Најважнији извори за писање: библиографија радова проф. др Душана 
Јањића, дела аутора ове књиге, посебно двотомна студија Лесковачки 

писци – трагови и трагања (Лесковац 2015, 2016) и приложени списак 
литературе. 
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