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УМЕСТО УВОДА 

 

ДРАГОМИР С. РАДОВАНОВИЋ: ПРОФЕСОР 

И КЊИЖЕВНИК НЕПРЕСУШНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
• Критике и осврти на живот и рад 

проф. др Драгомира Радовановића 

 

 зузетно обимно и 

разноврсно књижевно и 

научно дело проф. др Драгомира 

С. Радовановића захтева озбиљан, 

студиозан прступ, виспрених 

стручњака бројних области: 

економиста, књижевних критича 

ра и теоретичара српске 

литературе,  етнолога, антропо 

лога, историчара, ликовних 

критичара и историчара 

сликарства.   

    Поред основне делатности, професора економије на 

високим школама и факултетима, проф. Радовановић 

огледао се као врло талентовани  књижевник, 

истраживач наших обичаја, али и сликар и увелико се 

афирмисао као одличан аутор романа, драма, прича, 

песама и ненадмашни стваралац великог броја 

изванредних афоризама.
1
      

    Године 2016. Радовановић објављује, не случајно, 

150. књигу Грешке економије и нови пут, у издању 

Високе школе за пословну економију и предузетништво 

из Београда.
2
  

 

 

                                      
• 1 Напомена: Најважнији извор за писање ове књиге била је библиографија 

радова проф. Радовановића, али и дела аутора ове књиге, двотомна 
студија Лесковачки писци – трагови и трагања (Лесковац 2015, 2016). 

• 2 Напомена: Књига  је 24. фебруара 2017. године промовисана у Свечаној 
сали лесковачког Технолошког факултета. 

И
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      У предговору књиге Човек велике имагинације, 

проф. др Живан Стојковић свого колегу,  проф. 

Радовановића, описује као „човека интересантне 

спољашњости и ретко карактеристичног духа. Средњег 

раста, неупадљив, ноншалантан, веран традицији 

текстилног посленика у одевању, са израженим 

фацијалним карактеристикама, уз обавезну кожну торбу 

која употпуњује озбиљност интелектуалне персоне, беле 

путе и са необавезном, не тако бујном фризуром, он 

одише неком мистичном харизмом коју ни себи, ни 

другим не може да објасни“.  

       Стојковић појашњава да је „Драгомир Радовановић, 

попут познатих српских књижевника, боем лесковачког 

кафанског живота. Тек у том амбијенту потврђује се 

права вредност личности. Јер, ту се дише пуним 

плућима, добија инспирација за стваралаштво, упознају 

скривене карактеристике људи, пише на кафанским 

салветама, воде се необавезне расправе и псује. Ту се 

доживи пијанство као вентил напаћене душе, ту се 

склапају нова пријатељства и губе границе положаја на 

друштвеној лествици. Ту је Радовановић непревазиђен. 

Остао је велики и увек пожељан у друштву“.
3
  

Писати или говорити о проф. др Радовановићу, рекао 

сам својевремено, после објављене књиге Човек велике 

имагинације (Лесковачки културни центар, Лесковац 

2011, приређивач проф др Живан Стојковић, уредник 

Слађана Младеновић) зауман је посао. Све или готово 

све је казано и сада би било тешко додати нешто сасвим 

ново, оригинално, али вреди покушати. Оно што се лако 

уочава, као на брисаном простору, то је обимност дела 

проф. Радовановића. Делује готово нестварно да неко у 

затуреној паланци, далеко од главних токова 

књижевног, па и научног стваралаштва, има толико 

енергије, али и талената, да напише и објави тако 

велики број књига потпуно различитих порука. 

                                      
• 3 Проф. др Живан Стојковић, предговор, Човек велике имагинације, 

Лесковачки културни центар 2011. 
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Ствар постаје још интересантнија ако се зна да је 

проф. Радовановић почео релативно касно да објављује 

своја дела. Прва књига Стално су будни – зар нису 

чудни појавила се 1987. године, у 39. години ауторовог 

живота! Та књига афоризама, нема никакве сумње, 

обележиће његово даље усмерење, јер ће му – уз научни 

рад – писање афоризама бити део свакодневног рада. 

Николај Тимченко, засигурно најпознатији лесковачки 

књижевни критичар, филозоф, новинар и лектор, који је 

готово цели радни век провео у Нашој речи, записао је 

далеке 1990. године: „Књига која је сада пред 

читаоцима је трећа књига афоризама и анегдота овог већ 

запаженог и, слободно се може рећи, афирмисаног 

писца. Он је 1987. године објавио своју прву збирку 

афоризама под насловом Стално су будни, зар нису 

чудни, а две године касније, 1989. и другу, под насловом 

Успешни промашаји. Обе књиге нису прошле 

незапажено. О њима су писали књижевници Томислав 

Н. Цветковић и Радивоје Бојичић, а критика им је 

посветила дужну пажњу и високо их оценила (Велимир 

Хубач, „Не само афоризми“, Наша реч, бр. 42, 27. 

октобар 1989).“  

О афоризмима проф. др Радовановића, чини се да је 

најбољу оцену изрекао, пре готово две деценије, проф. 

др Тихомир Петровић. „Радовановићева поетика темељи 

се на рефлексији, игри и хумору, на луцидности 

сразмерно високог домета; изненађењу, илузији и 

хумору хеленистичке провинцијенције. Мисао, игра и 

хумор чине конструктивне елементе његовог израза“. 

Та оцена проф. Петровића могла би се без икакве 

ограде да изрекне и о књизи афоризама проф. 

Радовановића Васељена у атому (Лесковачки културни 

центар, Лесковац 2012). Ту заиста не бих ништа 

посебице додао, уз оцену, која је увек присутна када је 

афоризам предмет интересовања, да аутори никада, ма 

колико били добри, не досегну у сваком афоризму 

смисленицу свога рада, што би другим речима значило 

да има и оних који су ту да једноставно попуне простор! 

Избор, избор, и само избор, то је каткад мањкавост 

најновије књиге великог афористичара проф. 
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Радовановића. Али, сви који пишу знају да је то велика 

бољка од које се побољева и долазе несни, јер се лако не 

може да прекорачи та умишњена границе између личне 

оцене свога дела и стварних вредности наших намера. 

Зато је прелазак на другу обалу реке, где нас чека оцена 

нашега дела, често тугаљив, тежак и каткад и 

незахвалан пут! 

Тачне, промишљене, каткад духовитне оцене о 

Радовановићевом раду, понајвише о његовим 

афорзмима, изрекла је и проф. др Јаворка Маринковић 

(Учитељски факултет Врање): „До сада је објавио 38 

збирки афоризама... сврстан у неколико антологија и 

лексикона... Радовановић је савремени, аутентичан и 

својеврсни стваралац у области литературе на изразито 

дијалекатском подручју јужне Србије.“ 

Када се (не)добронамерни критичар стваралаштва и 

живота проф. др Драгомира С. Радовановића макар и 

површно сусретне са овим уметником речи, не може а 

да се не упита како је све то могло да стане у један 

животни ход. Делимице шифру открива сам проф. 

Радовановић (рано устајање), али прави одговоро је 

свакако негде другде. Није то ни само његов раскошни 

таленат да, како уочава проф. др Влада Вељковић 

(бивши декан Технолошлог факултета у Лесковцу) 

„увек спреман да направи шалу на свој и туђ рачун, а 

без љутње када у шали других „страда“ он.“ 

За проф. др Борка Крстића (бивши декан Економског 

факултета у Нишу), „Драган Радовановић је постао 

Институција Лесковца и југа Србије“.  

Радовановићев научни и књижевни рад приказан је, 

између осталог, у књигама Ко је ко у хумору и сатири 

Југославије, Лексикону писаца просветних радника 

Југославије и Републике Српске и књизи Знаменити 

Пусторечани. 

Писао је и објављивао др Радовановић и песме (што је 

мање познато). Поменимо збирку Са дна живота, а 

заједно са професором Бориславом Здравковићем, 

лиричарем са Дучићеве стазе, објавио је књигу песама и 

афоризама Она између мене и света. 
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 Неке књиге овог аутора, попут Операције планирања, 

Анализа пословања предузећа, Основи трговинског 

менаџмента, Развој економских мисли, или 

Предузетништво I и Предузетништво II – да 

набројимо само можда понајбоља дела – по оценама 

економских експерата – велики су допринос овој науци 

и постају део незаобилазне литературе сваког студента 

економије. 

Вредност стваралаштва др Радовановића није толико у 

обимности (иако ни то не треба никада губити из вида) 

колико у разноврсности, а од овог неуморног 

списатеља, између осталог, и ,,смешне стране нашег 

лика’’ – ускоро се може очекивати да се представи 

новим стваралачким дометима, што многи његови 

пријатељи са нестрпљењем очекују. 

Професор Радовановић знао је на занимљив, њему 

својствен начин, са пријатељима да обележаве и 

годишњице својих успеха.
4
 

О раду проф. Радовановића објављено је много 

текстова у најугледнијим новинама и часописима. У 

фељтону „Хумор лесковачког краја“, који је Политика 

објавила маја 1997. године, доста простора посвећено је 

управо проф. Радовановићу.
5
 

Професор Радовановић је једном приликом, како је 

прибележио екномиста Чедомир Митић (Човек велике 

имагинације, стр. 85) рекао да је његов највећи успех 

што је још жив, што су му деца јако доба... што је у 

браку са женом пуне 42 године... и да по броју 

                                      
• 4 Крајем марта 2007. године, др Драгомир Радовановић обележио је две 

деценије књижевног рада. Уручена му је чланска карта Удружења 
књижевника Србије. Извештавајући са тог скупа, С. Миљковић пише у 

Нашој речи (30. март 2007, стр. 10) да је Радовановић ,,као доктор 

економских наука написао 12 стручних књига и још 46 из области 
књижевности.’’ О др Радовановићу посебно је говорио Саша Хаџи 

Танчић, који је подсетио да је Радовановићево стваралаштво врло 

разуђено, да је познат као сакупљач и издавач великих збирки вицева, 
значајан афористичар, писац драма, збирки прича, аутор неколико романа 

и песничких збирки. Иако се ради о огромном квантитету, није занемарен 

ни квалитет”, истакао је Хаџи Танчић. 

• 5 Др Радовановић представљен је и у посебној књизи Д. Коцића Хумор 

лесковачког краја. У Политици, у петнестак наставака, објављен је 
фељтом под истоветном назнаком. 
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објављених књига и слика сада има – 115 година 

живота! И следи порука проф. Драгана Радовановића: 

“Ако ме неко пређе једном, он је будала, а ако ме пређе 

и други пут, онда сам ја будала.“ 

Дајући осврт на збирку Књига о љубави, проф. 

Тихомир Петровић истиче: „Вредност Радовановићевог 

писања је у одважности да се без женирања проговори о 

жени и (њеној) љубави, на један духовит и 

естравагантан начин. Неоптерећен књижевном теоријом 

или естетиком (он је пример тезе да, којекуд завидне 

домете у одређеној дисциплини постижу људи који 

нису везани за конкретну струку, већ јој прилазе из 

пасиониране љубави, из забаве или доколице). 

Радовановић је подарио читалаштву занимљиву 

лектиру. Доктор по звању, стваралац инвенције маште, 

Књигом о љубави броди у свет писане речи као у реку.
6
 

За познатог лесковачког писца и сликара Ненада 

Кражића Радовановић „иде испред времена, он је човек 

ренесансе“.
7
 

Публициста и историчар Добросав Туровићу очава да 

је Радовановић „рођењем и животом навикао од малих 

ногу на мукотрпни рад и борбу за опстанак. У сплету 

животне борбе, наде муке и патње – он је победник“.
8
 

Префињен смисао да речима да нова значења у 

контексту посебан је дар аутора. „Оно што је 

најкарактеристичније за ове (Радовановићеве) афоризме 

јесте њихова прејака сажетост која иде до перфекције. 

Језгровитост је основна особина афоризма, а постићи 

њу хиљаду пута у једној књизи заиста је уметнички 

артизам. У томе се и највише види ауторово сазревање у 

веома плодоној продукцији.“
9
 

 Проф. Хранислав Ракић истиче да је Радовановић 

„обдарен невиђеном енергијом, бави се научним радом, 

пише афоризме, сакупља умотворине, дарује романе и 

збирке песама, слика и, наравно, постаје запажени 

                                      
6 Проф. др Тихомир Петровић, „Књижевни рад Д. Радовановиће“, Човек 
велике имагинације, стр. 63. 
7 Ненад Кражић, исто, стр. 69 
8 Добросав Туровић,  исто, стр. 76. 
9 Борислав Здравковић, исто, стр. 81. 
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књижевник. Без њега, култура Лесковца била би знатно 

осиромашена“.
10

 

Књижевник Мирослав Димитријевић, који је написао 

више приказа о Радовановићевом раду примећује: 

„После ишчитавања, односно увида у целокупно 

књижевно стваралаштво Драгомира С. Радовановића, 

који је објавио око 150 наслова из књижевности, 

публицистике, народног стваралаштва и обичаја, 

етничке и фолклорне баштине, као и стручних, научних 

радова, остајемо фасцинирани тим подацима, јер већ 

сам број објављених књига задивљује стваралачком 

енергијом овог аутора који данас вероватно држи 

српски, а верујемо и балкански рекорд по броју 

објављених дела. Али не само по квантитету, већ и по 

квалитету његова књижевна дела носе печат 

оригиналности и посебности.  Зато можемо слободно  

рећи, већ на самом почетку беседе, да овај лесковачки 

писац припада самом врху савремене  српске књижевне 

пирамиде. Радовановић је значајан писац наше 

књижевности, не само јужносрбијанске, и он као  

полифона и полиграфска личност са подједнаким 

успехом пише романе, драме, приповетке, сатиричне 

приче, афоризме, песме...“
11

 

Из огромног, задивљујућег стваралачког корпуса 

овог аутора, Димитријевић издваја  „дела која су нам се 

учинила највреднијим“. Од романа истиче трилогију 

Романи са Хисара (Деда Тошино пиле, Моје време и 

Како (од)живети живот), затим Драме са Хисара 

(Бугарче и Дрвосеча), Приче са Хисара, Сатиричне 

приче са Хисара (где се два српска вола Тулча и Булча, 

                                      
• 10 Хранислав Ракић, исто, стр.83-85. 

• 11Мирослав Димитријевић, „Књижевни портрет др Драгомира С. 
Радовановића, академика и књижевника, првог лауреата Награде “Жак 

Конфино“ на првом фестивалу сатире у Лесковцу 2016. године“. 

Напомена; Мирослав Димитријевић (1950. Рашевица), књижевник, 
публициста, новинар, есејист, историограф, књижевни критичар, 

антологичар и сакупљач народних умотворина. Објавио више од 90 дела: 

песама, прича, романе, монодраме, сатире, монографије, 
антропогеографске и историјске студије, есеје, беседе, антологије, 

народних умотворина и песама за децу. 
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један просрпски други проевропски расположен, споре 

о кључним стварима људског друштва, затим два тома 

Афоризми са Хисара, изабране Песме са Хисара, као и 

најновији роман Мреже паукова и драму Лесковчанка.  

Српске сатиричаре, примећује Мирослав 

Димитријевић, често називају и – криводринском 

дивизијом. У том случају др Драгомир С. Радовановић 

је један од ветерана ове интелектуалне борбене елите. 

Лоциран на својој високумној коти, већ више деценија 

испаљује сатиричне „рафале“ у разне але, али и аждаје 

које прете да нас однесу у бестрагију“.
12

 

Збирка Дно дна је на врху, афоризама Драгомира 

Радовановића, по оцени Димитријевића, „један је заиста 

врло вредан сатирични реденик или рафал од 500 нових, 

оригиналних, мисаоних, духовитих и сатиричних 

реченица, које су настале у последње време и 

представљају израз зрелости и високоумности, 

сатирични врх не самом његовом, изузетно богатог 

опуса, већ и целокупне афористике“.
13

 

Димитријевић закључује: „Књижевни критичари ће 

се спорити око тога да ли је Драгомир С. Радовановић 

бољи романсијер, драмски писац, приповедач, 

сатиричар или чувар народне традиције и културне 

баштине. Ни ми нећемо у овом осврту прејудицирати 

нити фаворизовати одређени књижевни жанр којим се 

бави Радовановић да не бисмо нехотице нанели 

евентуалну неправду аутору, критичрима или 

читаоцима, али можемо да укажемо на врхунске и 

                                      
• 12 Мирослав Димитријевић, рецензија, „Драгомир Радовановић првак државе 

у афористици“, Дно дна је на врху, Књижевна заједница Удружења 
књижевника Србије, Поморавског округа, Јагодина, Београд, 2017. 

године, стр. 55-59. 

• 13 Удружење књижевника Србије – Београд, Књижевна  заједница 
Поморавског округа –Јагодина (2015). Напомена: Драгомира 

Радовановића објавио је 2015. године неколико дела у чијем је средишту 
– Хисар. Ево њиховим наизвам: Драме са Хисара, Песме са Хисара, 

Афоризми са Хисара (књига прва и друга), Приче са Хисара, Сатиричне 

приче са Хисара и Романи са Хисара. Овога пута Радовановић је, на 
пример, у Романима са Хисара објавио на једном месту сва три раније 

већ штампана романа: Деда Тошино пиле, Како (од)живети живот, Моје 

време. 
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максималне домете овог ствараоца. Од романа бисмо 

истакли Деда Тошино пиле и Мој живот, затим Драме 

са Хисара, Приче са Хисара, Сатиричне приче са 

Хисара и два тома Афоризми са Хисара. У свим овим 

делима уочава се реалан и реалистички приступ 

описивања друштвене и економске пропасти државе и 

српског народа у целини, који се нашао у безнађу и 

ћорсокаку. По овом свом ставу и перцепцији, 

Радовановић би могао да се пореди са књижевницима 

који су неговали стварносну прозу: Видосав 

Стевановић, Милисав Савић, Драгослав Михаиловић...“ 

Изузетно образована лесковачка професорица мр 

Биљана Мичић даје крајње прецизну оцену о књизи 

проф. Радовановића Приче са Хисара: „Збирку која је 

пред нама чине 42 кратке приче, повезане општом 

насловном синтагмом – Приче са Хисара. Изузев ове 

просторне одреднице, у причама није одређен хронотоп, 

ни место, ни време дешавања. Ипак, наслућујемо 

неколико временских равни. Овим причама успоставља 

се вертикална оса времена која повезује давно прошла 

времена са савременим светом и животом. Тематски, 

ови прозни записи распоређени су у три циклуса. Прва 

два имају семантичке наслове који наговештавају идејну 

окосницу – „Одговори живота“ и „Индекс црвен од 

стида“. Последњи циклус носи назив који сугерише 

намеру да се окупе различите цртице из живота – 

„Приче свакојаке“. Све приче из збирке постижу 

сагласност у домену поруке, истичући општу моралну 

хипокризију и позивајући на повратак основним 

моралним начелима, алтруизму, пожртвовању и 

саосећању, захваљујући којима је човечанство и 

опстало. Збирку одликује традиционална форма 

приповедања. Мотивација је доследно спроведена. Нема 

задирања у психолошку димензију личности – ликови 

су супротстављени по доминантној црти карактера. У 

свакој од прича представљен је по један догађај и приче 

су упечатљиве управо по специфичној радњи. Нема 

развијених описа и рефлексија, али се често јави сажет 

коментар на крају. Успоставиће се и дијалог са 

читаоцем, чиме се ствара илузија усменог приповедања. 
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У Причама са Хисара нема новина у формалном, 

жанровском и мотивском смислу, већ у смислу 

јединствених, јасно, транспарентно исказаних порука – 

својеврсних савета за живот – и позива на повратак 

ризници искуства наших старих, коју смо давно почели 

да напуштамо, несвесни да напуштајући њу, напуштамо 

сами себе.
14

 

За М. Димитријевића Драме са Хисара имају „заиста 

два сјајна драмска догађаја која носе наслове – Бугарче 

и Кривосеча. Критичар закључује да су „ово драмска 

дела за памћење“. 

Виспрени критичар М. Димитријевић даје кристално 

јасну оцени о збирци Афоризми са Хисара 

наглашавајући да је „Радовановић још једном доказује 

да му је место у српској интелектуалној елити, и 

књижевној и сатиричној, као што је заузео своје место у 

економској науци“.15 

У три циклуса књиге Песме са Хисара, а које је 

насловио „Са дна живота“, „Дилеме“ и „Пркосне 

песме“, а у оквиру својих изабраних дела, Радовановић 

је обавио више од педесет изабраних песама, наравно од 

далеко већег броја које је написао и штампао у својим 

песничким збиркама протеклих година.
16

 

У резимеу овог осврта на збирку Песме са Хисара 

намеће нам се неминован закључак, оцењује 

Димитријевић „да Драгомир С. Радовановић  остаје 

доследан својим идеалима, ставовима и принципима, 

људским и уметничким, и у најтежим тренуцима и 

искушењима, па самим тим представља духовну и 

                                      
• 14 Биљана Мичић (1978, Параћин) – студије српског језика и књижевности 

завршила је на Студијског групи за српски језик и књижевност 

Филозофског факултета у Нишу 2001. године. Магистарску тезу под 

насловом Поезима и поетика Милана Дединца одбранила је 2012. године. 
Бави се књиженом критиком и есејистиком.  

• 15 Мирослав Димитријевић, „Афоризми са Хисара“ - поговор, Драгомир 
Радовановић, Афоризми са Хисара, Књижевна заједница Удружења 

књижевника Србије за Поморавски округ – Јагодина – Београд 2015. 

• 16 Мирослав Димитријевић, „Песме са Хисара“ - поговор, Драгомир 
Радовановић, Песме са Хисара, Књижевна заједница Удружења 

књижевника Србије за Поморавски округ – Јагодина – Београд 2015. 
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моралну громаду свог времена. Човек узорник и 

светионик слободољубља, правдољубља, родољубља“. 

Димитријевић закључује: „И у поезији, и у прози, и у 

целокупном стваралаштву др Радовановића, укључујући 

и посебно истичући и ову збирку песама, осећа се тај 

позитиван набој, присутан је дух једног великог 

хуманисте, вредног ствараоца и песника, рекли бисмо и 

– последњег истинског браниоца величанствене српске 

културе, традиције и националне баштине. Према 

благослову велике Десанке Максимовић, можемо 

пожелети да се овакви песници и уметници – хиљаде.“ 

Значајну пажњу критике привукао је Радовановићев 

аутобиографски роман Моје време (Књижевни клуб 

Глубочица, Лесковац 2013). О том роману, на помоцији 

је проф. Живан Стојковић, између осталог, рекао да 

„после овако инспиративног и стручног излагања 

професора Данила Коцића било би сувише храбро и 

ризично да дајем стручно мишљење о овом књижевном 

остварењу проф. Радовановића“.  

Стојковић закључује: „Будући историчари моћи ће чак 

можда и објективније, просуђивати о времену 

професора Радовановића, на основу онога што је тако 

сликовито приказао аутор ове вредне књиге. Његови 

квалитети су неспорни, а невиђена енергија за 

стваралаштво фасцинира и оплемењује.“
17

 

Песник и афористичар Борислав Здравковић и  

Драгомир С Радовановић објавили су збирку песама и 

афоризама Она између мене и свега. Песме посвећене 

жени и љубави. Исто тако и афоризме. И, за дивно чудо, 

иако композиционо строго одељени, рекло би се и – 

подељени, ова два сегмента у књизи делују као целина, 

допуњују се, не потиру, већ, напротив, складно делују. 

Но, чуђењу за овакав исход необичног поступка, ипак, 

има места. Разлог за то је врло једноставан: ради се о 

                                      
• 17Проф. др Живан Стојковић, уводно слово (ЛКЦ, 26. јун 2013), Драгомир С. 

Радовановић, Моје време, роман, Књижевни клуб Глубочица, Лесковац 
2013. На промоцији о књизи, поред аутора, говорио је и Данило Коцић, 

новинар и писац, а прилог је објавњен је у књизи Живана Стојковића 

Драгомир Радовановић лесковачки кауреат, КК „Глубочица“, Лесковац 
2017. 
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два врсна ствараоца у својим областима и, што је такође 

важно, добром одабиру. И поетски и афористички – 

љубави и жени се пева и говори надахнуто, искрено, са 

пуно осећајности.
18

 

Поводом педесете књиге проф. Радовановића Д. 

Коцић је у Политици (26. април 2000. године) објавио 

прилог „Писац са лесковачке калдрме“ и поднасловом 

„Кад не знам шта да радим пишем“ – вели професор.  

Аутор констатује: „Писао је и објавио др Радовановић и 

песме (што је најмање проучено). Поменимо збирку Са 

дна живота (Реч радника, Алексинац 1997), а са 

професором Бориславом Здравковићем, лиричарем са 

Дучићеве стазе, објавио је књигу песама и афоризама 

Она између мене и свега.“  

Ова заједничке збирка песама проф. Радовановића и 

проф. Здравковића, нажалост, прошла је у јавности 

прилично незапажено иако је реч о заиста оригиналном 

делу, необичном у српском литерарном простору (на 

једном месту и песме и афоризми о жени). О њој је 

објављено само неколико краћих напомена (у осврту на 

Радовановићев рад) и једини озбиљнији прилог је 

управо текст В. Хубача у Нашој речи. 

Могло би се рећи да је то случај и са осталим 

песничким остварењима проф. Радовановића. Тек после 

објављивама изабраних дела (Удружење књижевника 

Србије, Подружница Поморавског округа Јагодина и 

Биндер, Београд 2015) и збирке песама Песме са Хисара 

дата је детаљнија оцена Радовановићевом песничког 

умећа у поговору Мирослава Димитријевића, који 

песника назива последњим браниоцем величанствене 

српске кутуре, традиције и националне баштине. 

Посебну пажњу књижевне критике привукао је 

Радовановићев роман Мрежа паукова. По оцени проф. 

Живана Стојковића ово дело „има застрашујући наслов 

који изазива језу при помисли на чин прождарања у 

мрежи које се не може ослободити. У овом случају 

схваћено као алегорија, то се не односи на физичко 

                                      
• 18 Вили Хубач, „О љубави - песмом и афоризмом“, Наша реч, Лесковац, 3 

фебуар 1996. 
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нестајање, већ на духовно и морално које може довести 

и до тоталног растакања личности, губљење било каквог 

осећања за правду, до беспомоћности, разочарања, 

депресије, револта, ината, али и спремности да се 

истраје у трагању за истином, која у овом случају треба 

да буде сатисфакција делимична или комплетна. А када 

и после свега нема разумног епилога, онда трагика 

надања у тражењу излаза постаје још безначајнија. И 

управо због тога што се не може коначно ослободити од 

тешког загрљаја злокобних мрежа одлучио је проф. 

Радовановић да нам се обрати књигом која се може 

схватити и као аутобиографски трактат у коме 

доминира само крик за истином и правдом која му је 

ускраћена.“  

    Стојковић закључује: „За мене као историчара, оваква 

сведочанства о једном времену су више него драгоцена 

јер употпуњују слику друштвених односа, дају 

могућност за анализу, правилна закључивања и 

презентовање одређених збивања.“
19

 

 Радовановић је био и остао изузетно присутан у 

лесковачкој јавности по књигама Шале из наше мале. 

Како је оценио познати лесковачки писац Ненад 

Кражић, у предговору књиге Шале из наше мале – 3333 

вица из лесковачког краја („Смех наш насушни“) „један 

од ретких који је стрпљиво, педантно и са искреним 

усхићењем успео да забележи неке од вицева који се 

мотају чашијом је наш суграђанин Лесковчанин 

Драгомир С Радовановић, доктор економских наука по 

професионалном опредељењу, афористичар по 

слободној вокацији“.
20

 

У публикацији проф. Живана Стојковића, Лесковачки 

прозни акростих (Књижевни клуб  „Глубочица“ – 

Лесковац 2015) на занимљив начин приказан је лик и 

                                      
19 Излагање проф. Ж. Стојковића на промоцији романа Мреже паукова, 7. 

априла 2016. године (дан рођења аутора). Поред рецензента, о књизи су 

говорили проф. др Живан Стојковић, познати лесковачки историчар и 
Слађана Младеновић, уредник у ЛКЦ. 
20 Ненад Кражић, „Смех наш насушни“, предговор, Драгомир С. Радовановић, 

Шале из наше мале – 3333 вица из лесковачког краја“, Лесковачки културни 
центар, 2008, стр. 5. Књига штампана у 1.500 примерака.  
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дело неколико познатих стваралаца. 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.
21

 

Ово је, записао је Д. Коцић, могло би се рећи, књига 

– сликовница речи. Све је подређено јасном задатку – да 

се о личностима говори тоном заборављених манира. 

Посебна вредност је управо одабир речи као 

метафорама живота, које су својеврсне приче у 

одломцима. Неке слике су више од обичног, 

конвенционалног приказавања људског трајања и дела 

личности ове прозне песмарице духа.  

Радовановићева књига Тулча и Булча, о којој је 

виспрену оцену дао мр Мирослав Здравковић, има само 

педесет и девет страница, седамнаест поглавља, односно 

седамнаест делова, поднаслова или седамнаест врло 

значајних друштвено-економских државних и 

међународних актуелних тема. Свака за себе од ових 

тема представља бисер, есенцију, срж за разумевање не 

само волова Тулче и Булче, него и нас људи, под 

условима да нисмо Тулче и Булче.
22

 

Здравковић закључује: „Далеко сам од тога да мислим 

да је дело Тулча и Булча сатира истог ранга, нивоа или 

квалитета као што су сатире Радоја Домановића и Петра 

Кочића, али се усуђујем да кажем да по смелости и 

храбрости аутора, Тулча и Булча, по отвореној, оштрој, 

бескомпромисној мисији и снажној критици актуелних 

негативних појава и њихових носилаца у нашој држави 

Србији и по имену, презимену и функцији, ово дело 

надмашује обе поменуте сатире. 

                                      
• 21Живан Стојковић, Лесковачки прозни акростих, Књижевни клуб Глубочица, 

Лесковац 2015. Напомена: Књига је промовисана у Свечаној сали 

лесковачког Технолошког факултета 27. октобра 2015. године. О овом 

делу говорили су мр Миослав Здравковић, Нина Костић, дипломирани 
правник и аутор, а прочитана је рецензија Данила Коцића. 

• 22 Мирослав Здравковић, уводна реч, промоција књиге проф. др Драгомира 
Радовановића Тулча и Булча, 13. мај 2013. године. 
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Занимљиву оцену о књига Владари у сенци, владари из 

сенке Драгомира Радовановића дао је такође мр 

Мирослав Здравковић, истичући да „по својој тематици 

и садржини, представља изузетно актуелно дело у 

области стваралаштва и даје значајан допринос 

покушају да се одговори на бројне изазове актуелног 

политичког тренутка у свету.
23

  

Професор Драгомир С. Радовановић наставља 

неуморно и даље да ствара. После 150. дела, почетком 

2017. године, објавио је већ поменуту књигу афоризама 

Дно дна је на врху, а  заједно са Слађаном Рајковић и 

Миром Ђермановић објавио је нове књиге: Додоле, 

Чешљанка и Лесковачке изреке. Радовановић, као 

посебно издање, објавио је и веома занимљиву књигу 

Обредне песме, пословице и изреке из пусторечког села 

Кацабаћ. 

Проф. Стојковић, оцењујући дело Народне изреке, 

Слађане Рајковић, Мире Ђермановић и Драгомира 

Радовановића, истиче да су „аутори сакупили 

импозантан број од 1688 изрека које су карактеристичне 

и за лесковачки крај. Презентовали су их по азбучном 

реду  и навели коришћену литературу, ФБ групе и 

казиваче. По казивачима се може закључити да су 

наведене изреке још увек у употреби, што је фактички 

још једна потврда богатства српског језика и  јасна 

брана од непожељних туђица са јасном поруком да се 

сачува аутентичност језика, а  тиме и целокупна 

култура.
24

  

Професор Драгомир Радовановић и Саша Хаџи 

Танчић покренули су  средином 2002. године часопис 

Лесковачка мућкалица, ,,српски лист за духовитост и 

сатиру’’. Иако је уредништво најавило да ће се годишње 

појављивати четири пута, до почетка 2005. године 

објављена су само два броја и уследио је – крај! 

                                      
• 23 Мирослав Здравковић, уводно излагање, промоција књиге проф. др 

Драгомира Радовановића Владари у сенци, владари из сенке, 5. октобар 

2012. године. 

• 24 Проф. др Живан Стојковић: Народне изреке, уводно излагање на промоцији 

књиге аутора  Слађане Рајковић, Мире Ђермановић и Драгомира 
Радовановића, Центар за економику домаћинства, Лесковац, 12. мај 2017. 
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Драгомир С. Радовановић учествовао је, као 

уводничар и књижевни критичар на брјним 

манифестацијама, говорио о стваралаштву великог броја 

писаца, публициста и економиста лесковачког краја. 

Посебно запажене су његове оцене о мр Зорану 

Јовановићу, песнику и афоистичар, аутору песничке 

збирке Нит и стваралаштву Светолика Станковића, 

песника, романописца и приповедача. Овом књигом, 

сматра Радовановић, „Зоран је само доказао оно што сам 

већ знао о њему: талентован, вредан образован, упоран и 

после ове књиге, сигуран сам скренуће на себе пажњу 

шире читалачке публике, али и критике“.  

Радовановић истиче да „говорити о стваралачком раду 

Светолика Станковића није нимало лако, јер је он аутор 

широке лепезе стваралачког рада и још шире лепезе 

стваралачких тема“.
25

 

Радовановић закључује да су „приче аутора Светолика 

Станковића животне и јасне. Фабула иде устаљеним 

редом, као на филмској траци, нема прескакања, нема 

недоумица, нема застоја, нема филозофирања... 

Личности су јасно испрофелисане и не доводе читаоца у 

недоумицу каквих да их оцени. Језик писања је чист, 

језгровит, јасан, без туђица. Реченице су разумљиве и 

без употребе сувишних речи. Многе од њих, када се 

изузму из дела, могу да постану афоризми”. 

Једна од области Радовановићевог интересовања је 

сликарство. Живан Стојковић сматра да Радовановић у 

сликарству „нема амбиције, као у књижевности, али је 

имао неколико изложби. Продаје и поклања слике. 

Опремио је својим сликама неколико пословних 

установа, а нарочито кафане, дајући им слике у 

компензацију за направљени рачун. Сада ради пуно 

осмишљеније, и иза себе има, по његовој процени, више 

од 1000 уља на платну“.
26

 

                                      
• 25 Излагање проф. др Драгомира С. Радовановића, аутора 150 књига, на 

промоцији збирке Светолика Станковића „Последње путовање Јосифа 
Миљина“, Дом културе, Брестовац, 3. март 2017. године. 

• 26 Живан Стојковић, Човек велике имагинације, “Сликарство Драгомира С. 
Радовановића“, Лесковачки културни центар , Лесковац  2011, стр. 97.  
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По оцени историчара уметности Живојина 

Прокоповића, познатог ликовног критичара, Драгомир 

Радовановић је интелектуалац широких интересовања, 

неуморан, духовит и марљив.“ Проковић уочава да 

Радовановићево „преображење из из области науке у 

сферу ликовности као да му годи“. Прокоповић 

закључује да овај „знаменити Пусторечанин“ не може 

без сликања архитектуре цркава и манастира овога 

поднебља. Његово добро познавање скоро свих 

црквених здања у нашем окружењу резултирало је 

циклусом слика од преко тридесет радова, у којима је 

реалистички перципирао визуре ових амбијената. Добро 

одабране перспективе омогућују занимљиве и дубље 

визуелне продоре у архитектонско ткиво. Уз нагонску 

склоност за опсервацију, и уз обиље маштовитости, он 

своја два света, на неки начин, елегантно спаја и 

допуњује.“ 

По оцени сликара и ликовног педагога Радивоја 

Радивојевића, „Драгомир преноси на платно мудрост из 

његовог свакодневног живота, марљиво ради не 

чекајући да сазна оно што већ одувек зна“. 

Братислав Анђелковић, сликар, констатује да је 

Драгомир Радовановић Драгорад „осмишљено палетом 

овековечио двадесет и девет цркава и светиња 

лесковачког краја. Од основних, изведених боја, ниског 

и високог валеријског кључа, урађена дела не остављају 

равнодушним око посматрача. Са печатом његовог 

стваралаштва опстајемо и духовно смо јачи“. 

По оцени Ненада Кражића, Радовановић је „обдарен 

невиђеном енергијом: бави се научним радом, слика, 

пише афоризме, сакупља умотворине, дарује романе и 

збирке песама.“ Кражић, који се такође бави 

сликарством, уочава да Радовановић „искрено, без 

икаквих претензија, бојом и атмосфером, исказао је свој 

однос према верским институцијама, месту у коме се 

чувало и сачувало Српство.“  

Драгомир Радовановић се веома успешно бавио 

педагошким радом. Између осталог, био је наставник на 

Вишој економској школи у Лесковцу, Економском 

факултету Универзитета у Приштини, Унверзитету БК и 
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Високој школи за послвну економију и предузетништво 

из Београда. 

Бранимир Ђорђевић, дугогодишњи ректор 

Универзитета у Нишу и професор на Електронском 

факултету, истиче да је „добијао Радовановићеве књиге 

и радове и био пријатно изненађен ширином његовог 

интересовања и потребом да се изрази као научни 

радник, књижевник и сликар“. 

Професор. др Влада Вељковић, некадашњи декан 

Технолошког факултета у Лесковцу сматра да 

Радовановић „несумњиво спада међу најплодније 

професоре и ствараоце у граду“. Вељковић констатује 

да је „прегледао све његове уџбенике и уочио да 

поседују све битне елементе доброг уџбеника, као и да 

их одликује јасан стил, неоптерећен туђицама“. 

Проф. др Милош Симовић, некадашњи декан 

Економског факултета у Приштини прецизира да је 

Радовановић „научни радник са уметничком душом или 

је, пак, уметник, са смислом за научна истраживања. Ја 

ипак мислим да је он подједнако и једно и друго, што је 

најближе истини“. Професор међу Радовановићевим 

научним радовима издваја уџбенике и монографије 

Предузетништво, Пословно планирање, Анализу 

пословања, Трговински менаџмент, Финансијски 

менаџмент, Економику трговине и Основе о трговини 

за менаџерско одлучивање. 

Радмило Тодосијевић, професор и некадашњи декан 

Економског факултета у Суботици, оцењује да 

„Драганове књиге, једне, друге, треће, нису извештаји о 

прошлости, оне нас упућују на будућност, на 

промишљање о себи и ономе што је око нас.“ 

За проф. др Борка Крстића, некадашњег декана 

Економског факултета у Нишу, „Драган Радовановћ је 

постао „институција Лесковца и југа Србије“.  

Проф. др Бранислав Ђорђевић, са Универзитета 

Унион у Београду, сматра да је „укупно стваралаштво 

(Драгомира Радовановића) прожето, једноставно 

речено, лириком озбиљности – заправо снагом да се 

кроз саопштења и казивања докуче многе за сада 

нерешене ствари у нашем животу и прегалаштву“. 
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Проф. др Небојша Бацковић, са Високе пословне 

школе у Лпосавићу, оцењује да је Радовановић „човек 

бриљантног ума, широког, енциклопедијског знања и 

опште културе, универзитетског професора, 

продуктивног истраживача и прагматичара, врсног 

привредника, успешног директора, надахнутог 

књижевника и сликара, поштованог и уваженог 

педагога и, изнад свега, великог човекољупца“. 

Др Божидар Вељковић, са Факултета за туризам у 

Марибору сматра за Радовановића да „нема бољег 

писца међу научницима, нити бољег научника међу 

писцима“. 

Мр Милорад Илић Парада, некадашњи директор 

Више економске школе у Лесковцу, наглашава да је 

„широк списак научних радова проф. Радовановића.“ 

Он истиче неколико његових наслова: Пословно 

планирање, Анализа пословања, предузетништво I и II 

Основи трговинског менаџмента, Трговински 

менаџмент (три издања), практикум за анализу 

пословања, Трговински менаџмент и Финасијско и 

девизно пословање“. 

Станоје Доганџић и Радојица Јојић, редовни 

професори Економског факултета у Приштини 

(Приштина, 2005) наглашавају да, после проучавања 

рукописа књигe Предузетништво I – теорија и пракса 

др Драгомира Радовановића, са „задовољством 

препоручују Научно-наставничком већу да донесе 

одлуку о штампању и одобравању овог рукописа као 

универзитетског уџбеника за предмет Предузетништво, 

који се по наставном плану овог факултета изучава.“ 

Обимно и разнивесно књижевно и научно 

стваралаштво проф. Радовановића било је предмет 

бројних новинских прилога у Нашој речи, Политици, 

Вечерњим новостима, Народним новинама и другим 

публикацијама  

О Радовановићевом стваралаштву писали су проф. др 

Тихомир Петровић, Николај Тимченко, Вили Хубач, 

Станко Миљковић, Далиборка Миљковић, Милан 

Момчиловић, Слободан Томић, Андреја Томашевић, 

Данило Коцић и други новинари. Проф. Радовановић је 
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у лесковачкој Нашој речи имао своје рубрике „Шале из 

наше мале“ и „Поглед искоса“. У публикацији Човек 

велике имагинације, у поглављу „Прилози“,  објављене 

су фотокопије тридесетак новинских чланака. Први 

чланак „Научник и боем“ (са наднасловом „О њима се 

говори“, аутора Д. Коцића, између осталог, пише: 

„Делује нековенционално, научник, а истински боем, др 

Радовановић је пре неколико дана обележио излажење 

своје 25 књиге!“ 

Драгомир Радовановић књижевним радом почео је да 

се бави пишући афоризме. Прва књига његових 

афоризама изашла је из штампе 1987. године. Како се 

наводи у монографији Човек велике имагинације, 

„журио је да изађе дан раније, пред одбрану 

магистарске тезе на Економском факултету у Нишу, јер 

је желео да после одбране поклони по примерак 

члановима комисије. Тако је и било. У свим 

биографским подацима управо се налази податак  да се 

Радовановић активно почео да бави књижевним радом 

управо 1987. године.  

У разговору са А. Томашевићем (21. август 1998), у 

наслову чланака у Нашој речи стоји занимљива 

Радовановићева изјава: „Записујем, објављујем и идем 

даље!“ 

У више листова објављено је неколико прилога 

поводом Радовановићевих књига Шале из наше мале. 

Познати новинар Вили Хубач пише прилог „Вицеви 

наши насушни“ (Наша реч, 2. јун 1995): Аутор више 

збирки афоризама Драгомир С Радовановић подарио 

нам је још једну књигу која, за разлику од афоризама 

има у себи онај хумор поникао у народу, у 

свакодневици, истовремено указује на духовитост људи 

овог поднебља. Књига Шале из наше мале – 1111 вицева 

из лесковачког краја Драгомира С. Радовановића, 

вишегодишњим сакупљачким радом, занимљивим 

избором, пружа прилику да вицеви настали под овим 

поднебљем, у надахнућу његових људи разним 

приликама, на панорамски начин представља и као неку 

врсту баштине, чува од заборава. Јер, и вицеви су 

подложни „старењу и кварењу“ – време чини своје, 
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живот око нас изазива увек нове реакције. А оне су, те 

реакције, по нашем менталитету, и када се радујемо и 

када се љутимо на нешто, као по правилу, претачемо у 

виц: благонаклон, подсмешљив, понекад и отровно 

убојит. 

Овој, најновијој књизи, која је изашла у библиотеци 

Наше речи под називом „Хумор и разонода“ (уредник 

Миодраг Величковић, познати карикатуриста и 

хумориста аутор је и успеле насловне стране) 

претходила је ранија слична књига мањег обима. Тај 

први корак и позивне реакције нагнале су Драгомира С. 

Радовановића да се овом послу посвети преданије. И, 

ево, подарио је читаоцима 1111 вицева из лесковачког 

краја. 

Угледни, рано преминули лесковачки новинар Станко 

Миљковић, објавио је такође у недељнику Наша реч 

врло занимљив прилог „Телад гледа у шарена врата“ 

(наднаслов „Сатира у локалном стваралаштву“). То је, у 

ствари, проказ Радовановићеве књиге сатира На 

оштрици ножа (СИИС, НИШ 2003). Миљковић 

констатује да „када је у питању локално књижевно 

стваралаштво, до појаве књиге др Драгомира С. 

Радовановића На оштрици ножа владала је апсолутна 

суша“. 

Николај Тимченко, познати лесковачки књижевни 

критичар, дугогодишњи лектор у редакцији недељника 

Наша реч, уочава да је „вредност Радовановићевих 

афоризама не у брушености и суптилности исказа, него 

у психолошком и антрополошком богатству 

асоцијација.“
27

 

Новинарка Далиборка Миљковић објавила је 30. 

априла 2008. године у Вечерњим новостима прилог 

„Како се од мужа постаје коњ“, а повод је 

Радовановићева књига 1.000 зашто, 1.000 зато о 

народним веровањима, обичајима и шалама. Новинарка 

наводи да је др Радовановић „сакупио више од 20.000 

афоризама и 3.333 вица из лесковачког краја.“ 

                                      
* 27 Николај Тимчено (потисан иницијалима Н. Т.), „О једном афористичару – 
ангажман Драгана Радовановића“, Наша реч, 22. септембар 1989. године. 
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Поводом појаве нове књиге проф. Радовановића под 

називом Рат и хир (ДП „Вук Карџић“, Ниш 1992) 

нишке Народне новине објавиле су прилог „Афоризми 

против рата“ (29. мај 1992). У прилогу се наводи да је „у 

последњих месец дана овај лесковачки афористичар 

понудио читаоцима три књиге афоризама, тематски 

уоквирене: Афоризме о жени и љубави, потом оне 

„општег садржаја“ и анегдоте из лесковачког краја, а  

сада ево врло ангажованог афористичара у времену 

овом, књиге Рат и хир. 

Вили Хубач објавио јеу недељнику Наша реч краћи 

прилог „Анегдоте и афоризми завичајни“, а повод је 

књига проф. Радовановића Хоћу да нешто нећу – 

афоризми и анегдоте из лесковачког краја. Хубач 

подсећа: „Недуго после појаве књиге Отворено у 

затвореном – афоризми и мисли о жени и љубави, 

Драгомир С. Радовановић представља нам се новом 

књигом код истог издавача, ДП „Вук Караџић“ из 

Ниша: Хоћу да нешто нећу – афоризми и анегдоте из 

лесковачког краја.  

В. Хубач представио је још две нове књиге проф. 

Радовановића – Празне главе избијају на површину (ДП 

„Вук Караџић“, Ниш 1993) и Од рођења до смрти само 

нас живот дели (такође из истог издавача, Ниш 1993). 

Хубач уочава да „код њега (Радовановића), по 

учесталости изласка књига – све постаје свакодневно и 

обично, па се прави домети понекад изгубе у мору 

солидности“.
28

 

Посебно је занимљив прилог Слободана Томића „Од 

радника за машином до доктора наука“ (Наша реч, 5. 

јун 1992). Томић пише: Наш угледни суграђанин 

Драгомир С. Радовановић одбранио је 26. марта (1992. 

примедба Д. К.) на Економском факултету 

Универзитета у Скопљу докторску дисертацију на тему 

Планирање трошкова као услов за систематско 

                                      
* 28 В. Хуба, „Празне главе и – површина“, Драган С. Радовановић, Празне 

главе избијају на површину, ДП „Вук Караџић“, Ниш 1993, Наша реч, 9. јул 
1993. 
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контролисање економичности пословања са посебним 

освртом на трикотажну индустрију Југославије. 

У поменутом прилогу наводи се да је Радовановић 

пуне 23 године радио у привреди. И то у текстилним 

фабрикама. Почео је као ретко ко „од најелементарнијег 

радничког посла, да би последњих година био директор 

предузећа“.  

Проф. Тихомир Петровић у чланку „Приче ухваћене у 

перу“ (Наша реч, 24. септембар 2004) даје краћи осврт 

на нову књигу проф. Радовановића Одговори живота 

(Културни центар Лесковац 2004), уз јасно оцену да 

„нуди читаоцима кратку прозу налик народним 

причама.“ Аутор закључује: „Познајући тајну 

књижевног заната, свестан чињенице да уметнички 

захтев има своје стандарде, Радовановић не губи 

надахнуће нити, записујући са „усне приповедача“, пада 

на ниво обичног записничара. Излаже редом, сцену по 

сцену, једноставно, без траженог израза и пробраних 

метафора; његове кратке и неагресивне приче остају 

повезане у магично коло кроз које струји ритам 

целине.“  

Велики број прилога о раду проф. Драгомира 

Радовановића објавиле су електронске новине Медија 

центар из Лесковца (главни и одговорни уредник 

Данило Коцић), аутор двотомне студије Лесковачки 

писци – трагови и трагања (Лесковац 2015, 2016) у 

којој је детаљно представено стваралаштво најплоднијег 

лесковачког књижевника. 

Како сам написао на почетку двотомне студије 

Лесковачки писци – трагови и трагања (Лесковац 2015, 

2016), али и неких других књига, моја дела рађале су се 

из протеста, али уз много наде; рађала су се јер сам 

хтео, иако свестан своје недовољне упућености у све 

тајне лесковачке литературе и недовољног знања у 

писању оваквих књига, да се као човек овог временског 

теснаца, макар делимично, одужим вредним, упорним 

људима, који су живели у другом временском простору. 

Истовремено настала је из жеље да прибележим, макад 

узглед, у фрагментима, који камичак сјаја о људима, 

писцима, и не само њима, који и данас стварају, каткад 
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потпуно заборављени или врло мало признати у 

средини којој су поклонили најлепше године и своје 

најлепше снове. 

      Књига о проф. Драгомиру С. Радовановићу писана је 

са надом да ће некима послужити као подстрек да се 

лате тог заносног, лепог трагања за нечим што се зове – 

литература. „Драгомир С Радовановић: 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. 

    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.
29

 

    Moгао бих да закључим, без лажне скромности, да 

сам у овој књизи, макар делимице, омогућио још 

потпунији увид у обимно, изузетно вредно, књижевно и 

научно стваралаштво проф. др Радовановића, чија је 

библиографија довољно занимљива да тражи нове 

истраживаче, заљубљенике у књижевност, економију и 

сликарство.
30

 

Данило Коцић 

 

 

 

                                      
29Тихомир Петровић, Историја српске књижевности за децу, Учитељски 
факултет Врање, прво издање 2001. стр. 547. 
30 Шта значи хрестоматија? Проучавање онога што највише вреди знати, 

избор узорних места разних писаца, узорних чланака (нарочито за учење 
језика); избор филозофских књижевних дела. 
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ДРАГОМИР С. РАДОВАНОВИЋ:  

ЖИВОТ И МИСАО - БИБЛИОГРАФИЈА 

 

рагомир С. Радовановић рођен је 

7. априла 1948. године у 

Кацабаћу, општина Бојник, од оца 

Станоја и мајке Јованке. Основну 

школу завршио је у Кацабаћу и 

Косанчићу, а средњу у Лесковцу и 

ФОН у Београду. Магистрирао је на 

Економском факултету у Нишу, а 

докторирао на Економском 

факултету у Скопљу. Радио је у 

привреди 20 година, и то у 

комбинату „Тетекс“ у Тетову, „Вучјанки“ у Вучју и 

„Србијанки“ у Лесковцу. Затим је радио у просвети и то 

на Вишој економској школи у Лесковцу, Економском 

факултета Универзитета у Приштини, па опет на Вишој 

економској школи у Лесковцу. Сада је у Високој 

пословној школи струковних студија. Био је ванредни 

професор на Универзитету БК и Економском факултету 

Универзитета у Приштини. 

   Активно је почео да се бави књижевним радом од 

1987. године. Био је оснивач и одговорни уредник 

Лесковачке мућкалице, српског часописа за хумор и 

сатиру. Сврстан је у књигу Ко је ко у хумору и сатири 

Југославије, Лексикону писаца просветних радника СРЈ 

и Републике Српске, публикацији Знаменити 

Пусторечани, као и у неколико антологија 

афористичара Југославије. За свој рад добио је многа 

признања: Орден рада са златним венцем, Октобарску 

награда за рад у привреди, Првомајску награда 

Привредне коморе Србије, награду КПЗ Лесковца, 

награду „Велемајстор сатире“ за трајан допринос 

српској сатиричној књижевности, коју додељује Српска 

духовна академија из Параћина, као и награду 

„Раваничанин“ - за трајни допринос српској 

књижевности, духовности, култури и националној 

Д 
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баштини – награду за животно дело Српске духовне 

академије из Параћина и „Велику повељу“ Књижевне 

заједнице Удружења књижевника Србије у Јагодини, за 

трајни допринос српској књижевности. Добитник је и 

награде „Благодарје“ Удружења књижевника Србије из 

Београда за целокупно књижевно дело. Живи и ради у 

Лесковцу.
31

 

  На првим сусретима „Слем“ у Лесковцу, 2016. године, 

добио је награду „Др Жак Конфино“, названој по 

најпознатијем писцу и лекару лесковачког краја.  

   Године 2016. Радовановић је објавио 150. књигу 

Грешке економије и нови пут, у издању Високе школе за 

пословну економију и предузетништво из Београда, која 

је 24. фебруара 2017. године промовисана у Свечаној 

сали лесковачког Технолошког факултета. 

    Проф. др Драгомир С. Радовановић до краја 2016. 

године објавио је 150 књига. Огледао се у готово свим 

књижевним родовима, а задивљује његова лакоћа 

писања. Због тога не чуди што је било година када је 

промовисао и по пет, шест, па и више наслова! Ево 

његових важних дела: 
 

• Стално су будни, зар нису чудни (1987), Дом културе 

младих, Лесковац  

• Успешни промашаји (1989), Градина Ниш 

• Од рођења до смрти само нас живот дели (1992), 

Вук Караџић, Ниш  

• Животне дефиниције из недефинисаног живота 

(1992), Вук Караџић, Ниш  

• Хоћу да нешто нећу (1992), Ниш  

• Рат и хир (1992), Вук Караџић, Ниш  

• Отворена у затвореном (1992), Вук Караџић, Ниш 

• Стање је црно па гледамо бело (1992), Градина, Ниш  

• Успутна размишљања (1995), Градина, Ниш  

• Ујед кобре (1996), Реч радника, Алексинац  

• Дум-дум реци, књига прва (1996), Реч радника, 

Алексинац 

                                      
• 31 Драгомир С. Радовановић, Мрежа паукова, Књижевна заједница Удружења 

књижевника Србије за Поморавски округ, Јагодина, Београд 2016.  
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• Дум-дум реци, књига друга (1996), Реч радника, 

Алексинац 

• Дум-дум реци, књига трећа (1996), Реч радника, 

Алексинац 

• Дум-дум реци, књига четврта (1996), Реч радника, 

Алексинац 

• Отворена у затвореном, друго, допуњено издање 

(1995), Реч радника, Алексинац 

• Празне главе избијају на површину (1996), Вук 

Караџић, Ниш  

• Риба је пеликану деликатес (1997), Реч радника, 

Алексинац 

• Све постаје горе када је горе горе (1997), Реч 

радника, Алексинац 

• Живот је узрок смрти (1997), Реч радника, 

Алексинац 

• Туђе нећемо, своје немамо (1997), Реч радника, 

Алексинац 

• Беле вране (1997), Реч радника, Алексинац 

• Почетак и крај се памте по оном између (1997), Реч 

радника, Алексинац 

• Гледала је унапред, а снашло је отпозади (1997), Реч 

радника, Алексинац 

• Они су сити а ми нисмо на броју (1997), Реч радника, 

Алексинац 

• И црвена ружа има своје трње (1997), Реч радника, 

Алексинац 

• Овоме се и атеисти крсте (1997), Реч радника, 

Алексинац 

• Марке су пуни марака (1997), Реч радника, Алексинац 

• Рејтин подижу спуштајући нам га (1997), Реч 

радника, Алексинац 

• Она између мене и свега (коауторство са Б. 

Здравковићем), (1996), Реч радника, Алексинац 

• Жена у мислима мојим (2005), ЛКЦ, Лесковац  

• Свемир у капи воде (1997), Реч радника, Алексинац 

• Играју се делије са остатком Србије (2006), ЛКЦ, 

Лесковац  

• Ко не уме да пронађе излаз треба му показати врата 

(2006), ЛКЦ, Лесковац 

• Вуне је све мање а дрндања више (2006), ЛКЦ, 

Лесковац 
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• Док ми стварамо историју, други на мењају 

географију (2006), ЛКЦ, Лесковац 

• Досад смо подржавали ми вас горе, подржите мало 

ви нас доле (2008), ЛКЦ, Лесковац 

• Још читам идиоте (2002), СИИЦ, Ниш 

• Најбољи коњи скупштине су на улазу (2011), ЛКЦ, 

Лесковац 

• Асоцијације на разне варијације (2011), ЛКЦ, 

Лесковац 

• Њима све, нама ништа, и ником ништа (2011), ЛКЦ, 

Лесковац 

• Кривосеча, драма (1995), Понд, Лесковац  

• Бугарче, драма (1995), Понд, Лесковац  

• На оштрици ножа, приче (2004), СИИЦ, Ниш  

• Одговори живота, приче (2004), ЛКЦ, Лесковац 

• Жена у мислима мојим, (2005), ЛКЦ, Лесковац 

• (С)војна тајна (2006), ЛКЦ, Лесковац 

• Приче из таксија (2008), ЛКЦ, Лесковац 

• Стимулација духа (2008), ЛКЦ, Лесковац 

• Индекс црвен од стида (2011), ЛКЦ, Лесковац 

• А књига празна (2011), ЛКЦ, Лесковац 

• Приче свакојаке (2011), ЛКЦ, Лесковац 

• Богу Божје – мисли о религији (1998), Реч радника, 

Алексинац  

• Деда – Тошино пиле, роман (2002), СИИЦ, Ниш  

• Како одживети живот (2011), ЛКЦ, Лесковац 

• То је то, а можда и није (2011), ЛКЦ, Лесковац 

• Моје време (2012), ЛКЦ, Лесковац 

• Са дна живота, песме (1997), Реч радника, 

Алексинац  

• Дилеме (2010), ЛКЦ, Лесковац 

• Шале из наше мале (1993), Наша реч, Лесковац 

• Шале из наше мале (1994), Понд, Лесковац  

• Шале из наше мале – 1111 вицева из лесковачког 

краја (1995), Наша реч, Лесковац  

• Шале из наше мале – 2222 вица из лесковачког краја 

(1998), Понд, Лесковац 

• Шале из наше мале – 1111 најновијих вицева из 

лесковачког краја (2008), ЛКЦ, Лесковац 

• Шале из наше мале – 3333 вица из лесковачког краја 

(2008), ЛКЦ, Лесковац  

• Шале из женске мале (2008), ЛКЦ, Лесковац  
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• Шале из дечје мале (2008), ЛКЦ, Лесковац  

• Шале из полицијске мале (2008), ЛКЦ, Лесковац 

• Шале из конобарске мале (2008), ЛКЦ, Лесковац  

• Шале из ловачко-риболовачке мале (2008), ЛКЦ, 

Лесковац  

• Шале из политичке мале (2008), ЛКЦ, Лесковац  

• Шале из судијско-затвореничке мале (2008), ЛКЦ, 

Лесковац  

• Шале из мушке мале (2008), ЛКЦ, Лесковац 

• Шале из богаташке мале (2008), ЛКЦ, Лесковац  

• Шале из лудачке мале (2008), ЛКЦ, Лесковац  

• Шале из докторске  мале (2008), ЛКЦ, Лесковац  

• Шале из спортске мале (2008), ЛКЦ, Лесковац  

• Шале из таштине  мале (2008), ЛКЦ, Лесковац  

• Шале из циганске мале (2008), ЛКЦ, Лесковац  

• Шале из поповске мале (2008), ЛКЦ, Лесковац  

• Шале из сељачке мале (2008), ЛКЦ, Лесковац  

• Шале из бабине и дедине мале (2008), ЛКЦ, Лесковац  

• Шале из мајкине и ћеркине мале (2008), ЛКЦ, 

Лесковац  

• Остале шале из наше мале (2008), ЛКЦ, Лесковац  

• 333 зашто – 333 зато (1999), СИИЦ, Ниш  

• 555  зашто –555 зато (1999), СИИЦ, Ниш 

• 1000 зашто – 1000 зато (1999), СИИЦ, Ниш  

• Џилит – дечје игре (2010), ЛКЦ, Лесковац 

• Да ли знате – занимљивости (2006), ЛКЦ, Лесковац  

• Океан у капљици воде (2012), ЛКЦ, Лесковац 

• Васељена у атому (2006), ЛКЦ, Лесковац 

• Високошколска фарма (2006), ЛКЦ, Лесковац 

• Обредне песме у пусторечком селу Кацабаћ (2006), 

ЛКЦ, Лесковац 

• Искре које перу, афоризми (2011), ЛКЦ, Лесковац 

• Афоризми и мисли за сва времена (2013), ЛКЦ, 

Лесковац 

• Тулча и Булча 1 – сатиричне приче (2013), Глубочица, 

Лесковац 

• Тулча и Булча 2 – сатиричне приче (2014), Глубочица, 

Лесковац 

• Тулча и Булча 3 – сатиричне приче (2014), Глубочица, 

Лесковац 

• Сећање на Бору – сатиричне приче (2014), Глубочица, 

Лесковац  



 36

• Енигма Живан лесковачки (2014), Глубочица, 

Лесковац  

• Размишљања (2014), Глубочица, Лесковац 

• Афоризми са Хисара 1 (2015), УКС, Књижевна 

заједница Поморавског округа, Јагодина 

• Афоризми са Хисара 2 (2015), УКС, Књижевна 

заједница Поморавског округа, Јагодина 

• Приче са Хисара (2015), УКС, Књижевна заједница 

Поморавског округа, Јагодина  

• Сатиричне приче са Хисара (2015), УКС, Књижевна 

заједница Поморавског округа, Јагодина 

• Песме са Хисара (2015), УКС, Књижевна заједница 

Поморавског округа, Јагодина  

• Драме са Хисара (2015), УКС, Књижевна заједница 

Поморавског округа, Јагодина 

• Романи са Хисара (2015), УКС, Књижевна заједница 

Поморавског округа, Јагодина 

• Живан лесковачки у анегдотама (2014), Глубочица, 

Лесковац 2014 

• Песничке минијатуре (2016), КЗ УКС Поморавског 

округа, Јагодина  

• Мрежа паукова (2016), КЗ УКС Поморавског округа,  

Јагодина 

• Лесковчанка, драма, (2016), КЗ УКС Поморавског 

округа, Јагодина 

• Нано романи (2016), КЗ УКС Поморавског округа, 

Јагодина 

• Ласциви нано романи (2016) КЗ УКС Поморавског 

округа, Јагодина 

• Чешљанка, (2016), Глубочица, Лесковац 

• Тулча и Булча 4 (2016), УКС, Зајечар 

• Мени моји најдражи афоризми (2017), УКС, Зајечар 

• Дно дна је на врху (2017), УКС Зајечар 

• Песничке минијатуре (2017), КЗ УКС  Поморавског 

округа 

• Ласцивни афоризми (2017), КЗ УКС КЗ Поморавског 

округа 

• Она као мисао мојих мисли (2017), КЗ УКС 

Поморавског округа, Јагодина 

• Дама са стил, монодрама,(2017), Глубочица, 

Лесковац  

• Горска вила, роман, (2017), КЗ УКС Поморавског 

округа, Јагодина 
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• Лесковачке изреке (2017), Глубочица, Лесковац  

• Додолице (2017), Глубочица, Лесковац  

• Лесковачке клетве (2017), Глубочица, Лесковац 

• Мрежа паукова врх (2017), Глубочица, Лесковац  

• Мреже паукова (2017), Глубочица, Лесковац  

• Она као мисао мојих мисли, II издање (2017) КЗ УКС 

Поморавског округа, Јагодина 

• Србији док траје (2017), УКС КЗ Поморавског 

округа, Јагодина 

• Лазарице (2017), Глубочица, Лесковац 

• Краљице (2017), Глубочица, Лесковац 

• Коледари (2017), Глубочица, Лесковац  

• Лесковачке псовке (2017), Глубочица, Лесковац 

 

 

      СТРУЧНЕ КЊИГЕ: 

 

• Оперативно планирање као метода контроле и 

организовања производње у трикотажној 

индустрији (1988),  Графика, Пирот 

• Свет данас и сутра (1994), Реч радника, Алексинац 

• Пословно планирање (1995), Реч радника, Алекссинац 

• Анализа пословања предузећа (1995), Реч радника, 

Алексинац 

• Предузетништво I (1996), Економски факултет, 

Приштина 

• Предузетништво II (1996), Економски факултет, 

Приштина 

• Основе трговинског менаџмента (1997), Реч радника, 

Алексинац 

• Основе финансијског менаџмента (1997), Реч 

радника, Алексинац 

• Развој економске мисли (1997), Реч радника, 

Алексинац 

• Економика трговине са основама трговинског 

менаџмента, I издање (1998), Реч радника, 

Алексинац 

• Основе трговине менаџмента – друго допуњено 

издање (1998), Реч радника, Алексинац 

• Економика трговине са основама трговинског 

менаџмента, II, допуњено издање (1999), Реч 

радника, Алексинац 
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• Економика трговине са основама трговинског 

менаџмента, III издање (2000), Виша економска 

школа, Лесковац 

• Економика трговине (2000), Универзитет БК, Београд 

(коауторство са проф. др Живорадом Златковићем, и 

проф. др Надом Барац) 

• Основе о трговини за менаџерско одлучивање (2002), 

СИИЦ, Ниш 

• Трговински менаџмент (2006), Виша економска 

школа, Лесковац 

• Технолошки прогрес и електронска трговина (2006), 

Виша економска школа, Лесковац 

• Трговински менаџмент, 1. издање (2006), Виша 

економска школа, Лесковац 

• Трговински менаџмент, 2. допуњено издање (2007), 

Виша економска школа, Лесковац 

• Трговински менаџмент, 3. допуњено и измењено  

издање (2008), Виша економска школа, Лесковац 

• Анализа пословања – друго допуњено и прерађено  

издање (2007),  Виша економска школа, Лесковац. 

• Финансијско и девизно пословање, коауторство са 

проф. Властимиром  Крстићем (2010), Висока 

пословна школа, Лесковац 

• Вежбе за анализу пословања (2008), Висока пословна 

школа, Лесковац 

• Вежбе за трговински менаџмент, (2008), Виша 

пословна школа, Лесковац 

• Вежбе за финасијско и девизно пословање, 

коауторство са Властимиром  Крстићем (2010), 

Висока пословна школа, Лесковац 

• Све о стручној пракси за прву годину студија, 

коауторство са стручним сарадником Жаклином 

Анђелковић (2011), Висока пословна школа, 

Лесковац 

• Протоколки сиомских мудраца (2012),  ЛКЦ 

Лесковац 

• Владари у сенци владари из сенке (2012), ЛКЦ 

Лесковац 

• Грешке економије и нови пут (2016), Висока школа за 

пословну економију и предузетништво Београд.
32

 

                                      
• 32 Овај списак објављених радова доставио нам је аутор. Напомена: Ово није 

комплетан списак радова проф. Драгомира Радовановића. 
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НАГРАДЕ 

 

а досадашњи рад, проф. др Драгомир Радовановић добио 

је многобројна признања међу којима издвајамо следећа: 

•  Октобарска награда града Лесковца за рад у 

привреди 1989); 

• Октобарска награда града Лесковца за допринос 

научној мисли у области економских наука 2008; 

• Oктобарска награда општине Бојник 2012. за 

допринос науци; 

• Првомајска награда Привредне коморе Србије (1988); 

• Mноге захвалнице повеље и дипломе разних установа 

и предузећа, али аутор истиче следеће као њему 

најдража признања: 
• Поводом 25 година издања часописа текстил и пракса 

повеља у знак трајно признања и чији је тренутно 

главни и одговорни уредник;  

• Указом председништва СФРЈ Орден рада са златним 

венцем за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 

раду од значаја за напредак земље 1989. године; 

• Културно-просветна заједница општине Лесковац - 

Повеља као носиоци награде КПЗ за заслужене 

резултате у културном стваралаштву 1993.  

• НИП Наша реч јубиларна захвалница за 

дугогодишњи допринос развоју предузећа 1994; 

•  Српска Духовна Академија Параћин „Раваничанин“, 

признање за трајан допринос српској књижевности, 

духовности, култури и националној баштини, награда 

за животно дело 2015; 

•  Српска духовна академија Параћин “Велемајстор 

сатире”, признање за трајан допринос Српске 

сатиричне књижевности 2015; 

• Удружење књижевника Србије “Благодарје” 

признање за трајни допринос угледу и развоју 

Удружења књижевника Србије 2015; 

• Књижевна заједница Удружења књижевника Србије 

за Поморавски округ, Јагодина, ванредно признање 

З
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Велика повеља за дугогодишњи успешну сарадњу и 

трајан допринос српској књижевности и култури 

2015; 

• Српска духовна академија Параћин “Стефан Даскал”, 

признање за књижевно просветитељски рад и дело 

2016;   

• Фестивал хумора и сатире „СЛЕМ“ – Лесковац, 

Диплома “Жан Конфино” за изузетан допринос у 

области сатире у Лесковцу 2016; 

• Српска духовна академија Параћин “Песничка 

Хрисовуља”, признање за изузетан допринос Српској 

поезији књижевности и култури и духовности 2017; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Андријана Митровић, др  Драгомир Радовановић (лево)  

и др Живан Стојковић, добитници награде  

Српске духовне академије – Параћин (2017) 
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КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ ДРАГОМИРА 

С. РАДОВАНОВИЋА 

 
• Мирослав Димитријевић, „Књижевни портрет др 

Драгомира С. Радовановића“, академика и 

књижевника, првог лауреата Награде “Жак 

Конфино“ на првом фестивалу сатире у Лесковцу 

2016.  

1) 

осле ишчитавања, односно 

увида у целокупно књижев 

но стваралаштво Драгомира С. 

Радовановића, који је објавио 

око 150 наслова из књижевности, 

публицистике, народног ствара 

лаштва и обичаја, етничке и 

фолклорне баштине, као и 

стручних, научних радова, 

остајемо фасцинирани тим 

подацима, јер већ сам број 

објављених књига задивљује стваралачком енергијом 

овог аутора који данас вероватно држи српски, а 

верујемо и балкански рекорд по броју објављених дела. 

Али не само по квантитету, већ и по квалитету његова 

књижевна дела носе печат оригиналности и посебности.  

Зато можемо слободно  рећи, већ на самом почетку 

беседе, да овај лесковачки писац припада самом врху 

савремене  српске књижевне пирамиде.  

     Радовановић је значајан писац наше књижевности, не 

само јужносрбијанске, и он као  полифона и 

полиграфска личност са подједнаким успехом пише 

романе, драме, приповетке, сатиричне приче, афоризме, 

песме...
33

 

                                      
• 33Мирослав Димитријевић, „Књижевни портрет др Драгомира С. 

Радовановића, академика и књижевника, првог лауреата Награде “Жак 

Конфино“ на првом фестивалу сатире у Лесковцу 2016. године. 
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Из огромног, задивљујућег 

стваралачког корпуса овог аутора, 

издвојићемо овом приликом само она 

дела која су нам се учинила 

највреднијим. Од романа бисмо 

истакли трилогију Романи са Хисара 

(Деда Тошино пиле, Мој живот и 

Како (одживети живот), затим Драме 

са Хисара (Бугарче и Дрвосеча), 

Приче са Хисара, Сатиричне приче 

са Хисара (где се два српска вола 

Тулча и Булча, један просрпски други проевропски 

расположен, споре о кључним стварима људског 

друштва, затим два тома Афоризми са Хисара, изабране 

Песме са Хисара, као и најновији роман Мреже паукова 

и драму Лесковчанка. У штампи су нано романи, два 

тома, и песничке минијатуре овог врсног ствараоца. 

У наслову скоро свих изабраних Радовановићевих 

књига стоји синтагма – са Хисара. Зашто? Хисар је брдо 

изнад Лесковца, уређени парковски простор и 

шеталиште, пун историјских споменика, и најлепши 

видиковац у том крају, али и светски познато 

археолошко налазиште, праисторијски локалитет, још 

увек недовољно истражен, који крије историјско и 

културно благо древних Мораваца, односно српског 

народа у праисторији. Као највећи светски феномен који 

потиче са Хисара је гвоздена игла, која ни после много 

миленијума није зарђала. То је најчистије гвожђе на 

свету, које се равна са златом и показује до које мере је 

народ Морава, како је, иначе,  познат у историји и у 

бројним древним праисторијским, наглашавам пре свега 

страним изворима и списима, био вешт у познавању 

металургије и у преради метала. Оно што није пошло за 

руком алхемичарима, да створе вештачко злато, нити 

данас успева научницима у највећим лабораторијама 

света, знали су и умели да ураде древни Срби, народ 

који је први на свету у овој цивилизацији  развио 

металургију и модерну индустрију прераде метала.  

Зато Драгомир С. Радовановић и узима  Хисар (град) 

у насловима својих књига као заштитни знак и 
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вишезначни симбол његове литературе, али и као знак 

духовног преображавања и пример сопственог 

усавршавања, просветљења и уздизања, односно 

својеврсне духовне алхемије, о којој говори светски 

великан Пауло Куељо. На тај начин Радовановић у 

својеврсној симбиози овог топонима и свог књижевног 

стваралаштва истовремено потенцира снагу и значај 

духовне, културне и историјске традиције свог краја и 

Србије, и књижевним записима додатно оснажује 

стваралачку традицију својих предака и данашњих 

потомака. Сликовито речено и поједностављено: Под 

брдом Хисар, где Радовановић станује, израсло је 

„брдо“ његових књига, дела од респекта и уважавања. 

Мали духовни Хисар испод великог  материјалног 

Хисара. Заиста, хвале вредан чин очувања идентитета.  

У свим Радовановићевим делима уочава се реалан и 

реалистичан приступ у описивању друштвене и 

економске пропасти државе и српског народа у целини, 

који се нашао у безнађу и ћорсокаку. По овом свом 

ставу и перцепцији Радовановић би могао да се пореди 

са књижевницима који су неговали стварносну прозу, 

која је често сама по себи - сатира. Радовановић јасно 

уочава да је српско друштво, у шизоидном односу, 

распарчано и расцепљено, опажа да је и религија 

разочарала вернике, да је филозофија немоћна да пружи 

одговоре на круцијална питања, а наука се ставила у 

службу војних и политичких интереса великих сила, у 

службу зла. Обичан, такозвани, мали човек, невидљив је 

за државу и власт, која гледа искључиво личне и 

парцијалне интересе, а идеје хуманизма и 

равноправности, идеје социјалне правде и државе су 

одавно само утопија. А да би несрећа српског народа 

коју готово у сваком делу описује Драгомир С. 

Радовановић била тим већа, што се његово 

„преживљавање“ и борба за голу егзистенцију протегло 

до дубоко у прошлост и да се у суштини ништа битно 

није изменило у том погледу.  

Срби и даље пате „Танталове муке“ (глад и жеђ), 

осим, можда, не само у једном краћем периоду друге 

половине 20. века, када је држава СФРЈ држала до 
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обичног грађанина, када су здравство и школство били 

бесплатни, а посао обезбеђен сваком ко хоће да ради и 

заради, када се радно место врло тешко губило, када су 

социјална давања и уопште живот био достојан човека. 

У старијој књижевној генерацији, која већ спада у 

класике српске литературе, поред Ивана Ивановића, 

Саше Хаџи Танчића и других, слободно можемо 

уврстити и још једног „јужњака“ наше литературе - 

Драгомира С. Радовановића, који до сада није био много 

политички и медијски експониран, у смислу политичких 

хајки и афера, као рецимо Иван Ивановић и други, али 

свакако по свом квалитетном стваралаштву стоји уз 

раме поменутим репрезентима. Па ипак, морамо са 

горчином приметити да се српска култура, српско 

друштво у целини нису одужили овим људима, није им 

одато адекватно признање, које већ одавно заслужују. 

Али, морамо додати и опаску да је тако одувек и било са 

великим и истинитим писцима у нашој литератури, 

посебно оним који живе у тзв. провинцији, за које 

Црњански рече да су то „писци са лошом адресом“. 

Драгомир С. Радовановић пише лако и једноставно, 

разумљиво, што је одлика истински даровитих писаца у 

пуној зрелости. Драгомир С. Радовановић, частан и 

храбар интелектуалац, врстан писац и доктор наука, 

написао је веома озбиљне књиге. У времену општег 

распадања, тоталног посрнућа савременог човека у 

етичком, моралном, правном, економском и сваком 

другом смислу,  у доба тоталне брутализације и давно 

зацарене лажи и неправде, извитоперених личности и 

унакажених карактера, грамзивих и незаситих (не)људи, 

па чак и незаустављивог биолошког изумирања његових 

сународника, писац Драгомир С. Радовановић вапије за 

„старим добрим временима“, када су много више 

поштовани Божји и људски закони, усмено 

патријархално право, када је дата реч била закон, а 

зарекнути или обрекнути људи држали је за светињу, 

чак и по цену  свог погинућа. Сви они који би газили 

своју реч и правду, уништавали светост моралних и 

верских закона – страдали су, било од туђе, било од 

сопствене руке. 
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2) 

ао основна нит у свим његовим 

делима, па наравно и у 

сатричним, провлачи се тежња за 

правдом, жеља да се човек 

„последњих времена“ врати 

класичним моралним и етичким 

узорима, који још увек постоје у 

свести руралног човека на српским 

просторима, народној правици, али 

и библијским, верским и моралним 

начелима, које аутор Радовановић 

врло радо користи као мото, кредо или као цитате на 

почетку својих дела. 

Као пажљив читалац нисам ни једног момента 

посумњао у истинитост неке Радовановићеве приче или 

романескне нарације, јер све су ми деловале као узете из 

стварног живота, све су имале ону златну копчу са 

истином и стварношћу,  све су из ње - израсле, а нису 

литерарно и књишки „натегнуто штиво“, као што је 

врло чест случај са такозваним савременим писцима, 

којима није стало до етничког, а често ни до етичког 

идентитета, а чије се празнословље проглашава вредним 

и узорним писањем. 

Код Драгомира С. Радовановића, насупрот  

(не)поменутима, нема измишљених догађаја, лажљивих 

сцена, натегнутих дијалога... Све је плод искуства, па 

било да се радња неке приче одвија у турским 

временима па до до данашњих дана, када се, нажалост,  

чак и професорска елита понаша као давнашње дахије и 

зулумћари, отимајући новац за оцене и уцењујући своје 

студенте. 

Главни ликови у причама су људи из различитих 

друштвених слојева, са различитих нивоа знања и 

образовања, животног искуства и осећаја за правду и 

праведност. 

У делима Драгомира С. Радовановића налазимо 

охоле и богате сељаке, погођене људе, атеисте, себичне 

К 
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и самољубиве, похлепне и незасите 

„црвоточног блага“ и пролазне 

земаљске славе, богате и сиромашне, 

али и многе који су спремни на 

свако разбојништво, само ради 

остварења свог наума, сулудог и 

увек  безбожног... То је изузетно 

занимљива галерија екстремних 

карактера, који заслужују 

етнопсихолошка разматрања, на 

нивоу литературе. Наравно, примери 

таквих наопаких и изопачених карактера узети су из 

народа или народног предања, деперсонализовани су, 

али и деструктивни и аутодеструктивни. 

Нису то „божји људи“, напротив и најчешће „јунаци“ 

Радовановићевих дела су безбожници, мање или више, 

које готово увек на крају приповести стигне Божја 

правда, рука Божија, прст судбине, казна... И завршавају  

онако како су и заслужили, а на поук другима и наук 

млађима. 

Драгомир С. Радовановић је веома успешан 

приповедач, рекао бих мајстор кратке приче. Реченице 

су му  кратке, јасне, сажете. Поређане као на филмској 

траци, сликовите, понекад и колоритном локалном 

лексиком. 

Нема код њега непотребних вербалних  застоја, 

дискурса, „замуцкивања“ у фабули, затамњених делова 

текста или нејасних порука.... Све тече природним и 

јасним  током и стилом, разумљивом и читљивом 

нарацијом, поучним крајем  са обавезним задовољењем 

правде. Зато је рецимо тираж Прича са Хисара плануо 

за кратко време, али то је случај и са другим 

Радовановићевим делима. 

Драгомир С. Радовановић, иначе већ деценијама 

познат сатиричар и афористичар, својевремено и 

уредник сатиричног листа Лесковачка мућкалица, 

дугогодишњи уредник рубрике „Шале из наше мале“ у 

листу Наша реч, сакупљач народног блага, па и збирке 

шала и вицева из лесковачког краја 2222 шале из наше 

мале, а у припреми је и нова збирка још већег обима, 
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као свестрани стваралац и сатиричар  врло успешно се 

доказује кроз Сатиричне приче са Хисара и двема 

књигама Афоризми са Хисара, 1 и 2, а све у жељи да 

кроз сатиру заузме критички и праведан став према 

свему што је девијантно и неправедно у друштву и код 

појединца, у свом препознатљивом књижевном стилу и 

маниру, у духу и вештини искусног писца и човека, 

указујући, пре свега, на протекле две и по деценије, 

односно на „године које су појели скакавци“, како се 

лепо изразио Б. Пекић. Врло вешто, мудро и паметно 

користећи алегорију, сарказам, цинизам, пародију, 

алузију и - басну, односно све изражајне могућности 

сатире, Драгомир С. Радовановић нам на мајсторски 

начин дочарава време у којем живимо и умиремо, 

додирујући све његове политичке, друштвене, 

економске, етичке и културне аспекте, али и нашега 

друштва и народа у девастацији и пропадању. Српски 

народ, чији се глас и интереси не чују и не заступају у 

Народној скупштини, нити пак у локалним 

скупштинама, част изузецима, упркос томе што је те 

представнике управо народ и бирао, остао је сам на 

тешкој животној позорници. Тако се уместо народних, 

заступају партикуларни, страначки интереси. 

Практично, народ већ одавно нема свог истинског 

гласноговорника, свог портпарола у најважнијим телима 

и органима државе и то управо данас када и заменик 

замениковог заменика има свог пиара, боље рећи 

аброношу, а кога надређени увек може да демантује у 

средствима информисања, уколико му нешто не 

одговара у његовом наступу. Зато Драгомир С. 

Радовановић својом сатиром постаје не формални, већ 

истински, народни портпарол, глас обесправљеног, 

униженог, осиромашеног и залуђеног народа, његов 

гласноговорник и глас савести овог доба. Радовановић 

говори у име избачених радника из својих фабрика 

директно на улицу, у име огољеног сељака, у име 

гладних, босих и голих, болесних и немоћних.  
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3) 

ветски магнати имају своје ризнице: злата, сребра, 

уметнина и слично, а један Србин, др Драгомир С. 

Радовановић, богатији је од свих њих заједно јер има 

књижевну ризницу од око 150 објављених дела. Толики 

учинак није направила, чини ми се, ни академија наука 

за последњих 135 година. 

Нисам рекао која, ни чија академија, већ која се буде 

прва препознала – та је! Већина Срба за живота не 

прочита толики број књига колико их до сада написао 

књижевник Драгомир С. Радовановић. У сваком случају 

Драгомир Радовановић је један од духовно најбогатијих 

људи, и не боји се да ће му то богатство неко покрасти, 

не крије га, већ га несебично расипа у народу. 

На то духовно богатство ни држава не може да му 

наплати ПДВ, иако жарко жели. Деценијама уназад 

пратили смо његове афоризме, мисли, изреке, мудрости, 

народне умотворине у медијима и уверили смо се да је 

Радовановић, не само доктор економије, већ и доктор 

хумора и сатире. Присећамо се неких његових бисера 

мудрости: 
  

• Србин воли да истерује правду. Зато је и нема у 

држави.  

• Само ми на свету можемо издржати да будемо 

Срби.  

• Ропство које нам се спрема, резултат је 

демократије.  

• Савет лекара: не гладујте на празан стомак.  

• Све је скупо. Али кад платиш сахрану, онда си миран 

за сва времена.  

• Мало нам је што имамо оволико странпутица, него 

смо и светска раскрсница.  

• Моји су добро упамтили 1948. годину. Ја сам се тада 

родио.  

• Наша полиција не силази у подземље. То није њен 

ниво.  

• Сва хапшења су реда ради... 

 

С
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     Афоризам се не може 

дефинисати, јер је сам по себи 

дефиниција. Међутим, Радованови 

ћеви афоризми се могу формули 

сати као пламени језичци са 

папира, који греју душу 

обесправљених, а не прегоревају 

хартију. То је мисаони жар на 

папиру. То су реченице-

препеченице, од којих се човек не 

опија као од ракије, већ напротив – трезни, а 

Радовановић их је сврстао по азбучном реду, јер није 

могао све по списку. И ту мора да се зна неки ред. 

     Афоризми са Хисара – друга књига, је сатирички 

параглајдер, на коме др Радовановић лети као извиђач, 

кружи изнад свог економски и привредно опустошеног 

Лесковца и ојађене земље Србије. Из те птичје 

перспективе и највећи му изгледају мали и неспособни 

да ишта озбиљно учине за државу. Гледа то сатиричар 

Радовановић и записује:  
 

• Па шта ако имамо неколико диктатора? То се у 

општој демократији и не примећује.  

• Све конце држи у својим рукама, а нас провлачи кроз 

иглене уши.  

• Код нас се само песимистима остварују снови. 

• Кад гледа на горе, народ ишчекује да падне нека 

звезда.  

• Иако се деца не рађају, у земљи се чује све јачи плач... 

 

Афоризам је најинтелигентнија форма изражавања, 

јер је амбивалентан, двосмислен и вишесмислен. На 

прво читање, он изгледа као пола истине, али кад се 

дубље анализира, он постаје – истина и по. Такви су и 

афоризми Драгомира С. Радовановића. Та његова 

сажетост у говору, у сатири, то умеће двосмила, је само 

резултат, пре свега, генетске способности првородног 

српског народа који измисли прво слово, писмо, даде 

реч и говор, оба бројна система и календар другим 

народима. Ту, у колевци величанствене српске 

винчанске културе, где се налази и колевка белог човека 
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и данас, нажалост, погорђеног 

европеида. На том генетском и 

говорном искуству и др 

Радовановић гради своје виртуозне 

сатиричне реченице, језичке и 

логичке обрте и бравуре, 

двосмислице и вишесмислице, 

како би се одупро политичким и 

другим бесмислицама, страним и 

домаћим. 

Процват српског афоризма од 

шездесетих година до данас је светски феномен, какав 

није виђен на духовној и књижевној мапи света. Тај 

високоумни талас српске мудрости, духовности и 

духовитости, могли су да изведу само најбољи 

говорници, писмењаци и књижевници првописменог 

народа, потомци древних Срба Винчанаца и Лепенаца и 

Мораваца: значи светска духовна аристократија - српска 

по рођењу, а не по сумњиво стеченом злату. То 

белосветска наука одавно зна, али прећуткује и - 

ућуткује. 

Том таласу српских паметара и паметариста, 

паметлија и паметника, духовних аристократа и 

принчева, поред других најбољих, припада и др 

Драгомир С. Радовановић. А култура и величина једног 

народа се не мери материјалним већ духовним благом, 

духовном баштином. Зато један српски сатиричар може 

да буде богатији од било ког светског финансијског 

магната. Зато и сваки читалац ове књиге постаје 

мудрији, искуснији и богатији за нове слободоумне 

мисли и нов поглед на стварност и живот. Сваком 

паметном Радовановићеви афоризми улепшаће дан и 

пролепшаће га у души, натераће га и да се озбиљније 

замисли над својим животом, системом и друштвом у 

коме живи или животари. 

У том смеру нас воде и мисли Лава Толстоја који 

каже да су „афоризми најбоља форма за изношење 

филозофских мисли“.  
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• Систем нам је оригиналан. Не 

личи ни на шта.  

• Влада стално расправља о 

криминалу: Прави људи за праве 

проблеме.  

• Ако сте већ убили истину, 

изнесите је пред народ да је види 

како изгледа.  

• Стално имају пратњу, камо 

среће да им је последња.  

• Сумњив ми је кворум када су сви 

присутни.  

• Сад ил никад, да никад не буде као сад.  

• „Како ли је тек народима који живе у ненародним 

режимима.  

 

    Ово су само су неки од сјајних политичких 

афоризама др Драгомира С. Радовановића, који 

поткрепљују ову нашу тврдњу: 
 

• Тек кад га је испразнио, Диоген се преселио у буре. 

• Паметни не морају бити учени, нити учени паметни.  

• Дописних чланова има више полицијска, него 

академија наука. 

• Математичари треба да одговоре да ли је скуп 

празан када је посећен.  

 

    Упркос званичним ставовима, мрким погледима 

политичара и власти, самоцензури и цензури, афоризам 

буја у Србији, као никада до сада. И европски 

интелектуалци нам признају да су српски афористичари 

светска велесила – како својевремено и написа велики 

Витомир Теофиловић. 

    Тој умној и, пре свега, слободоумној армади писаца – 

тој сатиричној светској велесили, већ одавно се 

придружио и др Драгомир С. Радовановић, и то још пре 

неколико деценија, тако да је данас догурао до врло 

високог чина – велемајстора сатире, признања које му 

је доделила Српска духовна академија. 

    Афоризмима са Хисара, као и целокупним својим 

делима, др Радовановић још једном доказује да му је 
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место у српској интелектуалној 

елити, и књижевној и сатиричној.  

     После књиге Драме са Хисара 

врстан драмски писац, романсијер, 

приповедач, сатиричар и песник 

Драгомир С. Радовановић изашао је 

у јавност најновијом драмом из 

савременог живота, коју је 

насловио Лесковчанка, али драмска 

радња коју развија у овом сјајном 

делу, може да се премести у било 

који други српски град или село, јер је Радовановић у 

њему проговорио о пропасти једне породице, а каквих 

има на милионе у Србији, односно смело реаговао због  

уништавања српског народа, сада и овде и непрестано. 

Јад, глад, беда, сиротиња, и немаштина су српска 

свакодневица. Тај општенародни цвиларник постао је - 

српски бренд. За то време Србија се празни на два 

начина: једни одлазе из земље, а други под земљу. Не 

знаш кога пре да ожалиш: младе и школоване Србе, а 

будуће европске „робове“ или старе српске гробове.  

     Иако др Радовановићу то није била прворазредна 

намера, цела драма је је сама по себи сатира – у којој је 

описан данашњи друштвени тренутак који је 

истовремено и трагичан и циничан.    

     Драгомир С. Радовановић је искусан писац кратке 

форме. Ни његови романи Деда Тошино пиле, Моје 

време, Како (од)живети живот, и Мреже паукова, 

нису обимни, спадају у тзв. кратке романе, примерене 

времену и савременом читаоцу.  

     „Лове, а уловљени“ (стих М. Настасијевића) на 

најлапидарнији начин изражава суштину романа Мреже 

паукова аутора Драгомира С. Радовановића, једног од 

највреднијих и најистакнутијих српских књижевника 

данашњице, који у свом најновијем делу на сликовит и 

пластичан начин приказује истинито стање на једној 

вишој научној установи, у којој руководство или „мозак 

школе“, са својим „сателитима“, плете мреже 

сплеткарења, појединачне и заједничке, за невине жртве 

из професорског и студенског сталежа. Ови „људи-
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пауци“ као у научно-фантастичним хорор филмовима 

исисавају новац и корист из жртве, али истовремено 

убијају и њену жељу и вољу да им се супротстави, 

уништавају најважнији осећај за опстанак човека – 

личну храброст. Изигравајући све просветне законе и 

школске прописе, ти руководећи „људи-пауци“, ловећи 

друге, не схватају да су истовремено и сами себе већ 

давно уловили, постали сами своје жртве. Само је 

питање времена и политичке воље када ће и они бити 

стављени под лупу правде и правосуђа.  

     Драгомир С. Радовановић, частан и храбар 

интелектуалац, врстан писац и доктор наука, написао је 

веома озбиљан роман о ужасном стању у српској 

просвети и школском систему, у којем се за новац може 

купити свако академско звање – али не и знање. 

Систему у коме свака диплома има своју (у)цену, али не 

и стварну вредност, која подразумева стечено и научено 

знање током школовања. Нажалост, данас овако 

купљене дипломе имају своју „примену“ у друштву и 

доносе корист свом имаоцу. Познати књижевник из 

најужег круга српске књижевне пирамиде, Драгомир С. 

Радовановић, истовремено и врло угледан професор, а 

преко свог „алтер ега“ Драгорада, не пристаје да буде 

жртва „(не)људи паукова“, иначе, завидљивих, сујетних, 

љубоморних професора, сумњивог знања и 

интелектуалне ширине, и зато Драгорад, алијас 

професор Радовановић, постаје главна мета њихове 

зловоље и пакости. Задивљује интелектуална и људска 

храброст књижевника и професора Драгомира С. 

Радовановића, илити Драгорада у роману Мреже 

паукова, који успева да се супротстави – сам против 

свих – и у тој неравноправној борби Давида и Голијата 

за право и законитост успева да годинама одолева 

руководству школе, односно „људима пауковима“ и 

њиховим замкама, а при том на сваком кораку ометан, 

спутаван, мобингован, малтретиран, терорисан на 

свакојаке начине од стране управе те више академске 

установе. Зато је роман Мреже паукова јединствено 

књижевно сведочанство о данашњем срозавању, боље 

рећи уништавању просвете и науке у Србији и постаће 
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парадигма интелектуалне и књижевне храбрости, јер др 

Радовановић зна да су интелектуалци, пре свих, дужни 

да говоре истину свом народу, ма каква она била и ма 

колико се не допадала носиоцима власти на свим 

нивоима, јер то је истовремено и посебан задатак 

књижевника и уметника, као најпробуђенијег дела 

нације и културе. 

    На крају бих скренуо пажњу и на Радовановићево 

велико сакупљачко дело из народне баштине и 

традиције. То су књиге које отржу од заборава народну 

културу, обичаје, веровања и празноверице, песме  и 

игре, народни хумор и виспреност, духовитост, један 

зачаран свет  какав се више неће поновити у већ 

пристиглој ери нано технологије.  Зато сматрамо да се 

Радовановићеве књиге морају ишчитавати, јер извиру из 

самог врела живота и врсног пера књижевника др 

Радовановића, писца из народа српскога и 

првописменога, чији преци Винчанци, Лепенци и 

Моравци измислише прва слова и бројке, први календар 

и све друге најважније цивилизацијске тековине… 

Описменише свет. 

    Винчанска цивилизација је аутентично српска, и тада 

смо по речима др Срејовића били „средиште света“, као 

и у култури Лепенског вира. Српским књижевницима су 

писмена у генима, слова у крви, и кад би свако дао 

највише од свога дара и талента, као др Драгомир 

Радовановић, где би нам био крај.
34

  

 

 

 

 

 

 

                                      
• 34Мирослав Димитријевић, књижевник, председник Српске духовне 

академије. Мирослав Димитријевић (1950, Рашевица), књижевник, 

публициста, новинар, есејист, историограф, књижевни критичар, 
антологичар и сакупљач народних умотворина. Објавио више од 90 дела: 

песама, прича, романа, монодрама, сатире, монографијe, 

антропогеографскe и историјскe студијe, есејe, беседe, антологијe, 
народних умотворина и песме за децу. 
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ДРАГОМИР РАДОВАНОВИЋ ЛЕСКОВАЧКИ 

ЛАУРЕАТ 

   

• Живан Стојковић, Драгомир Радовановић –
лесковачки лауреат, Књижевни клуб „Глубочица“, 

Лесковац 2017. 

 

ознавати проф. др Драгомира 

Радовановића је више него част, 

задовољство и привилегија, то је 

богатство духа, племенитост 

осећања, непосредност и искреност, 

ведрина и продуховљеност, то је 

животна радост и невиђени 

оптимизам, искричави поглед и 

опијајућа благост, искрено 

пријатељство, океан страсти за 

новим сазнањима, мистична 

способност стваралаштва, невиђена енергија и 

проницљивост, бурно реаговање за правдом, отворено 

незадовоњство неуспесима у било ком сегменту 

друштвеног развоја, мисијанска жеља да се помогне, 

лековитост изговорених речи, религијска посвећеност и 

спиритуализам, способност за дружење и боемско 

поншање, филантропски трептаји у свакој ситуацији, 

персифлажа до границе пристојности, одсуство 

малициозности, топлина срца, противљење 

хетерономији сваке врсте, спремност да се патриотизам 

искаже у пуном сјају, изузетна способност емпатије, 

видљива особина за врцави хумор, велика радна 

енергија, доказивање у различитим областима 

друштвеног живота, симпатично исказивање 

скромности, неубедљиво свађалаштво, спремност за 

договор и помирљивост, изузетна оданост у дружењу, 

успешно савладавање нових стаза културе духа, 

ауторитативност и озбиљност на свим пословима, 

спремност за самарићанско понашање, наивна 

добоћудност. А да ли ми је све ово помогло да до краја 

П
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упознам овог угледног интелектуалца лесковачког краја. 

Мислим да није. Он и даље остаје до краја недокучива 

тајна, човек за кога ми се чини да и самога себе 

довољно не познаје са свим изазовима које себи 

поставља свакодневно, боље рећи даноноћно. Боји се да 

нема довољно времена да уради све што је наумио. О 

једној таквој личности лесковачког и српског поднебља 

мало је написано да би се до краја одгонетнула у 

оксиморону или уобичајном тексту. Зато смо се 

одлучили да дамо наш скроман допринос будућим 

истраживачима лесковачке и српске културне баштине 

за боље упознавање ове громаде, како га је назвао један 

од најзначајнијих српских књижевника Мирослав 

Димитријевић, председник Српске духовне академије.
35

 

У књизи проф. др Живана Стојковића, објављени су 

следећи прилоз и саопштени о књигама на промоцијама 

у Лесковцу:   
1. Дилеме и џилит (Лесковачки културни центр, 16, јун 

2010); 

2. Легенда у анегдотама – 2222 анегдоте о проф. др 

Драгомиру Радовановићу (приредио за штампу проф. 

Стојковић, промоциа у ЛКЦ 7. априла 2011); 

3. Човек велике имагинације (приредио за штампу проф. 

Стојковић), излагање у ЛКЦ 30. новембра 2011; 

4. Тулча и Булча (Лесковачки културни центар, маја 

2013); 

5. „Моје време“ (Лесковачки културни центар, 26. јун 

2013); 

6. Сатиричне приче са Хисара (промоција, ЛКЦ, 4. 

новембар 2015); 

7. Мрежа паукова,(промоција, ЛКЦ, 7. април 2016);  

8. Лесковчанка (промоција ЛКЦ, 7. април 2016); 

9. “Беседа о Жаку Конфину“ (Вече посвећено 

стваралаштву проф. др Драгомира Радовановића, 

Народни музеј Лесковац, 18. новембра 2016);   

 

                                      
• 35 Књига Драгомир Радовановић лесковачки лауреат (123 странe) има следећа 

поглавља: Проф. др Драгомир Радовановић; Предговор; Драгомир 

Радовановић у акростиху; Драгомир Радовановић у „Кривом огледалу“; 

Драгомир Радовановић – Високошколски Дон Кихот“; Моје беседе о 
Радовановићу; Поговор; Проф. др Живан Стојковић (биографија); 
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ЛЕСКОВАЧКИ ПРОЗНИ  

АКРОСТИХ 

 

• Живан Стојковић, Лесковачки прозни акростих 
(„Драгомир Радовановић у акростиху“), 

Књижевни клуб „Глубочица“, Лесковац 2015. 

 

делу проф. др Живана 

Стојковића, Лесковачки проз 

ни акростих (Књижевни клуб  

„Глубочица“ – Лесковац 2015) 

приказан је лик и дело неколико 

познатих стваралаца, међу којима 

и проф. др Драгомира С. 

Радовановића.  

      У књизи су 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.
36

 

У рецензији Данило Коцић наглашава: „Ово је, могло 

би се рећи, књига – сликовница речи. Све је подређено 

јасном задатку – да се о личностима говори тоном 

заборављених манира. Посебна вредност је управо 

одабир речи као метафорама живота, које су 

својеврсне приче у одломцима. Неке слике су више од 

обичног, конвенционалног приказавања људског 

трајања и дела личности ове прозне песмарице духа. Сам 

аутор не крије да су му личности о којима говори драге, 

али и да (уз биографије које нуди читаоцима) довољно 

образоване и инспиративне да се књига може читати у 

                                      
• 36Живан Стојковић, Лесковачки прозни акростих, Књижевни клуб Глубочица, 

Лесковац 2015. Напомена: Књига је промовисана у Свечаној сали 

лесковачког Технолошког факултета 27. октобра 2015. године. О овом 

делу говорили су мр Миослав Здравковић, Нина Костић, дипломирани 
правник и аутор, а прочитана је рецензија Данила Коцића. 

У
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„одломцима“, као оригинална библиотека, која је 

истовремено нека врста подсетника да још има људи на 

нашим просторима о којима се може беседити на 

духовит и истовремено довољно озбиљан начин.  

Уместо, како аутор у предговору бележи, уобичајног 

стереотипа у приказивању биографије познатих 

личности сваке средине, овога пута лесковачке, дата је 

нова, мање позната, али зато више него занимљива 

биографија дана или боље речено биографија људског 

трајања. 

Иако проф. Стојковић непретензиозно истиче да је 

реч о скромном покушају приказивања карактера, дело 

је далеко од тога. Знамо да по формалном образовању 

проф. Стојковић није психолог, него изузетан 

историчар; ипак од прве до последње странице овога 

дела јасна је његова намера да управо у нијансама које 

се могу тумачити као својеврсно духовито сликање 

карактера, уз психолошки профил, представи све оно 

што је мање познато о пријатељима, који су, могло би се 

рећи, главни јунаци књиге. Не крије проф. Стојковић да 

је у приказивању истакнуто то субјективно осећање, 

које се, једноставно, не може искључити уз занимљиву 

и, рекло би се крајње отворену оцену, да је „невоља 

настала у томе што се ниједан од њих није прихватио да 

уради прозни акростих о аутору, па је он то морао сам 

да учини“. 

И то је, између осталог, (не)обичност обичности ове 

занимљиве књиге, која показује аутора и као писца о 

другима, али и о себи. Дакле, то је, како би рекао један 

умни књижевник, аутобиографија о другима виђена у 

властитом огледалу.  

Вредност овога дела проф. Стојковића је и у трагању 

не само за карактерних особинама својих јунака, него и 

занимљивим речима које су чиста психологија духа, али 

и богата језичко-лингвистичка творевина. Њима се даје 

не само већ поменути психолошки профил, него и 

богато језичко значење, што само потврђује да је 

пишчева намера била вишеслојна, и да је, посматрана и 

са неутралног угла, са тзв. брисаног простора, више 

него успешно остварена. Личности о којима пише проф. 
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Стојковић одавно су познате лесковачкој јавности јер су 

се наметнуле или као изузетно плодни историчари, 

публицисти, књижевници, књижевни критичари и 

универзитетски професори.  

 Лесковачки прозни акростих је јединствено 

литерарно (ауто)биографско дело на лесковачкој 

литерарно-историјској сцени и зато ће, уз богатство 

језичке и психолошке грађе, сигурно привући пажљу 

јавности и ући у ред оних књига без којих, уверен сам 

као писац и историчар лесковачке књижевности, није 

могуће дати целовиту, објективну оцену, стваралаштва 

овога краја.
37

 

Ево како је, између осталих, проф. др Стојковић 

представио проф. др Драгомира Радовановића.
38

  

ДАРОВИТ - Ова престижна особина професора 

Радовановића може да се уочи тек када га ближе 

упознате. Дошла је до изражаја још за време почетног 

школовања, јер и поред изазовних и уобичајених 

послова у родном селу Кацабаћу у лесковачком крају 

показивао је велику енергију и жељу за образовањем, 

чиме је долазила до изражаја његова урођена 

даровитост, пре свега у успешном школовању, које се 

није завршило само до нивоа средњошколског, већ је 

своју потврду добило на Факултету организационих 

наука, а затим и стицањем престижних звања магистра и 

доктора наука. То не значи да и у обављању других 

послова у складу са својим пореклом не би био 

успешан, али га то није интересовало. Своју даровитост 

је потврдио и одлуком да се усавршава у Немачкој, да 

прихвати посао у Тетову у Републици Македонији, да 

                                      
• 37  Akrostih (gr) – врста песме у којој почетна слова стиха, строфе или пасуса 

(у прози) читана одозго на доле, дају неку реч, или наслов дела (нпр. 
Слово љубве). Акростих (грч. ákros, крајњи, горњи; stíchos, ред, редак у 

песми) је у књижевности песма или песмица у којој почетна слова  

стихова читана одозго према доле дају неку реч. То је најчешће реч која 
означава тему песме, аутора или особу којој је песма намењена. Појам 

акростих може означавати ту песму, али и саму реч која се добије 

читањем првих слова стихова. 

• 38 Рецензија Д. Коцића, Лесковачки призни акростих, Књижени клуб 

„Глубочица“, Лесковац 2015. 
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буде успешан привредни руководилац и најзад да крене 

путем универзитетске каријере и да свој радни век 

заврши на Високој пословној школи струковних студија 

у Лесковцу. У породичном животу даровитост је 

потврдио остваривањем успешних планова у изградњи 

велике породичне куће у Лесковцу, кућа за одмор у 

Гавриној, долини код Лесковца и на Власинском језеру. 

А онда је као ерупција вулкана дошла до изражаја 

његова способност да се афирмише на високошколској 

 и универзитетској установи писањем стручних 

уџбеника за предмете које је предавао. Искричавост и 

богатство духа показао је и у афористици, 

књижевности, па и у сликарству. Постао је један од 

најплодотворнијих стваралаца лесковачког краја.       

РАЗДРАГАН - Иако својим физичким изгледом не 

подсећа на особу ведрог духа поготову кад вас прати 

загонетним погледом и погуреним ставом, потребно је 

само да проговори и да вас подари  специфичним 

осмехом који одише благошћу и чудном харизмом, па 

да вам потпуно измени утисак и одагна сваку могућу 

одбојност. Он поседује изузетну моћ рушења баријера 

ауторитета без обзира на ниво саговорника. Већ прве 

његове речи говоре о човеку ведрог духа, виспреном и 

сналажљивом у сваком тренутку и у било каквој 

ситуацији и уливају пријатност у сваком погледу, без 

обзира на тему. У комуникацији са пријатељима 

исказује велику способност оцењивања саговорника и 

истицања његових особина, али без икакве намере да то 

буде увредљиво.  Напротив, свака његова опаска о 

одређеној личности је испуњена симпатичном и 

прихватљивом жаоком и бива пропраћена раздраганим 

смехом. Његове досетке, актуелни афоризми, 

карактерисање личности и конверзације са њима су 

својеврсни изазови којима нико не може да одоли. У 

кафанском амбијенту не дозвољава да било ко буде 

тужан, нерасположан, замишљен и увек жели да 

доминира својим досеткама, прихватљивим 

примедбама, вицевима. Сваки његов монолог одише 

оптимизмом, а у дијалозима увек жели да буде 

победник. У таквом расположењу зна и да запева, да се 
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развесели, да тражи посебно поступање конобара, да 

буде галантан, па и да се напије. Па чак и кад треба да 

изнесе неки свој озбиљнији проблем он то чини са 

великом дозом самоуверености у исправност свога става 

дајући му на крају и хумористички тон. У његовој 

личности доминира осећај способности да прихвати 

сваку врсту примедби на његову личност, али, наравно, 

до граница пристојне толеранције. 

АМБИЦИОЗАН - Иако је изворно значење ове речи 

жеља да се нешто постигне, што је логична особина 

сваког човека, код професора Радовановића она је више 

од надарености, па до изражаја може доћи и друго њено 

значење које се огледа у словољубивости. То је на неки 

начин скривена особина овог врсног професора која не 

изгледа наметљиво, али пажљивијим посматрањем 

његове личности може се закључити да је у основи 

свега ипак слава, односно да буде слављен. Дуго му је 

требало да то и самоме себи призна и тек је на наговор 

свог доброг пријатеља прихватио да његово дело буде 

презентовано на јавним скуповима, промоцијама или 

разговорима. А онда се тек тада открила разноврсност 

његовог интересовања и стекло уверење да може у 

свакој области да постигне успех. Чинило му се да 

ништа не може бити тако тешко што и он сам не би 

могао да достигне, па је тако врло лако доносио одлуке 

да се бави разноврсном проблематиком и то доста 

успешно. Интересантно је његово уверење да може да 

обради било који проблем  друштвеног или културног 

живота, уверен да то успешно ради, упоран у 

опредељењу и на изненађење оних који желе да га прате 

успешан. Никада није спреман да прихвати сугестију да 

одустане од обраде неког питања, проблема, појаве. 

Истовремено не крије своје уверење да може све и да 

пише престижне уџбенике, научне радове, афоризме, 

расправе, анализе, песме, романе, приче, па и да слика. 

Чудна је и његова амбиција да уђе у Гинисову књигу 

рекорда по броју објављених књига, што му у задње 

време постаје необјашњива опсесија. Постепено избија 

у први план његова притајена жеља да увек буде у 

центру пажње, а опредељење да настави радно 
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ангажовање и после пензионисања, доказујући своју 

велику енергију и способност, даје посебну драж при 

оцењивању његове амбициозности. 

ГАЛАНТАН - Руководећи се изворним значењем 

ове речи може се рећи да она потпуно одговара 

професору Радовановићу. Он зна да буде уљудан према 

свакоме ко то заслужује и ретко се може догодити да 

искаже било какву малициозну примедбу. То се у првом 

реду односи и на његово јавно иступање на стручним, 

научним или другим јавним састанцима. Једноставно 

речено тешко га је избацити из такта. Па и кад се то 

догоди нема бурног реаговања, већ само смиреног, али и 

веома оштрог. Галантност се исказује и у његовој 

сусретљивости, пре свега према студентима, али и 

према радницима који су му потчињени или према 

пријатељима. Увек је спреман да пружи помоћ, стручну, 

научну, људску, па и новчану, а у плаћању цеха у 

кафани  био је на првом месту што му је чинило 

задовољство. Нисмо сигурни да ли је то последица 

комплекса или урођена особина, која, међутим, не 

одговара  кацабаћком менталитету. Али он је изузетак 

који потврђује правило. У појмовном значењу ове 

одреднице је дарежљивост, што је опште позната 

Драгомирова особина. Своје књиге дели бесплатно, 

новац позајмљује без великог размишљања, слике је 

поклонио Лесковачкој цркви. И најзад, оно што је 

посебна његова особина је удвориштво или галантност 

према женама, али ипак увек са одговарајућом мером и 

без прелажења границе пристојности, тако да је то више 

резултат лепог васпитања него урођене неконтролисане 

пожуде. 

ОБИЧАН  - По звучним титулама које је имао у 

животу (директор, професор Универзитета, професор 

Високе школе, књижевник, члан Духовне академије) 

могао би се стећи утисак да се ради о недодирљивом 

ауторитету, који снагом свога интелекта одбија све или 

бар улива опрезност при контактирању. Међутим, већ 

при првом сусрету то се необичном брзином руши. 

Само човек респектабилне интелигенције и без икаквих 

комплекса може показати да је тако обичан, непосредан, 



 65

дружељубив, отворен, спреман да се прилагоди 

саговорнику већ после првих изговорених речи. При 

том, не дозвољава да му се ласка и својим искричавим 

досеткама успева брзо да сруши све вештачке препреке. 

Саговорник било ког нивоа не осећа никакву дистанцу, 

а срдачност и познавање разноврсне проблематике 

омогућује му да свакоме покаже да је обичан човек 

наше свакодневнице, човек из народа руралног порекла. 

Способност да око себе окупи већи број пријатеља, међу 

којима има и дугогодишње присне другове, у први план 

истиче његову интересантну продуховљеност. Бити тако 

вредан и истовремено и обичан привилегија је само 

ретких људи. 

МИРОЉУБИВ - Како му се одредница мир садржи 

у имену изгледа да није случајно да га можемо 

окарактерисати као мирољубивог човека. Међутим, ту 

се појављује знатна тешкоћа, јер његово кацабаћко 

порекло указује на особину тог знаменитог села да су у 

једном периоду године врло ратоборни, а у другом 

мирољубиви. Ако се код професора Радовановића прва 

особина становника његовог села повремено испољи 

свом жестином, то не значи да је он уистину такав. Чак 

и када врло оштро указује на неки пропуст или 

неправедну одлуку он то чини доста неубедљиво, не 

зато што се плаши, већ због тога што у његовој 

личности преовладава мирољубивост, а у тону 

притајена благост. И, наравно, одмах је спреман да 

предложи решење, које у већини случајева бива на 

његову штету. У међусобним дуелима са пријатељима 

нема агресивног тона, већ симпатично сатиричног који 

указује на њихову уочљиву особину коју треба 

исмејати, али опет без примеса малициозности. Тако он, 

чак и врло озбиљне сукобе зна да реши помирењем, 

мада никада не прихвата да се евентуално извини. 

Упорност у доказивању нечега нема везе са 

мирољубивошћу, више указује на тврдоглавост. 

ИСКРЕН - Ову особину нечијег карактера доста је 

тешко идентификовати. Јер, да би се схватила искреност 

одређеног човека потребно је познавати комплексно 

његову личност и бити у присним односима са њим. 
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Интересантно је да је професор Радовановић спреман да 

сваком другу и пријатељу врло брзо широм отвори 

врата своје духовне тајновитости и да вас увери да је 

истинољубив, одан и искрен друг и сарадник, али до 

граница могуће толеранције. Детаље из свог 

професионалног и породичног живота може да повери 

само оним пријатељима у које лично верује, али га је, 

међутим, управо то често доводило до разочарења и 

егзалтације. Како су животне ситуације повремено врло 

компликоване у којима свако има своју скривену или 

отворену намеру при њиховом тумачењу искреност 

често добија комичну димензију. Обузет оваквом 

особином своје личности често запада у замке, јер жели 

да чврсто верује да су и други људи искрени, што му се 

често знало да освети и да га доведе у стање бизарности. 

РАЗУМАН -  Ова карактерна особина професора 

Радовановића често може да нас збуни због 

експлозивног вербалног реаговања на одређене 

поступке или појаве које се не уклапају у његово 

поимање света. Ако се, пак, узме у обзир изворно 

значење латинске речи рационалан, онда сем значења 

разуман, можемо прихватити и тумачење да је он 

сврсисходан, добро организован и богат искуством. 

Човек може бити разуман само ако пред собом има 

могући и остварив циљ, што је Драгомир, после 

адолесцентног периода непрекидно потврђивао оним 

што је у животу постизао. Иако на први поглед одаје 

утисак расејаног човека импресионира податак да је 

управо врло добро организован и да зна да користи 

сваки тренутак за остваривање постављеног циља. У 

својој радној каријери није никада постављао себи 

недостижне циљеве, па ако се некада стекао утисак да је 

тако нешто желео то је више била последица 

недефинисане амбиције, него нереалних жеља. Сада, 

пак, када је у зрелим годинама потврђује своју 

рационалност великим радним и стваралачким 

искуством. Међутим, повремено због великог 

адреналина, а вођен сопственим схватањем развоја 

друштва и односа међу људима може да нас збуни 

захтевима који, због очигледне недостижности, могу 
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бити протумачени и као неразумни. Али, кад се суочи са 

таквом ситуацијом зна да испоштује зов разума и 

прихвати реалност. 

РЕЛИГИОЗАН - Друштвени и професионални 

статус професора Радовановића мало одудара од 

његовог поимања света са религиозног аспекта. На први 

поглед сурови реалиста са заслуженим местом у 

економској науци, добар аналитичар друштвено-

економских односа и развоја људског друштва, 

 проницљивог ума изненади вас својим теистичким 

тумачењем света, у првом реду божанским пореклом 

српског народа. Опседнут књигама које се баве таквим 

хипотетичним питањима све жели да подведе под 

мистику у коју и сам хоће да верује. И не само то већ и 

енергично покушва да вас увери у оно у шта он доста 

нејасно верује. И то саопштава са дозом 

страхопоштовања према догмама које су саставни део 

хришћанства. Са њим тако нисте начисто да ли је 

непоправиво религиозно опредељен или је то мешавина 

поштовања народних обичаја, верских схватања и 

 научних достигнућа која у то не могу да се уклопе. 

Изузетан је поштовалац цркве и свештеника. А своју 

оданост њима је доказао и тако што  лесковачкој 

Саборној цркви поклонио слике свих цркви у 

лесковачкој општини у техници уље на платно које је 

насликао са великом посвећеношћу, а онда дозволио да 

буду на  календару за 2012. годину. За то је добио и 

одговарајуће признање на које је поносан. Међутим, не 

мало је био изненађен кад је сазнао да су те слике, 

уместо да красе просторије свештеника у дворишту 

цркве, негде склоњене. То га није поколебало да на 

позив намесника учествује на разговорима о важним 

питањима верског и културног живота у граду. 

Интересантно је да га може баш добро наљутити ако 

неко у његовом присуству исказује атеистичко 

опредељење, али нема вољу да се упушта у дубље 

разматрање те проблематике. Врло је чврст у уверењу 

да су Срби најстарији народ на свету па чак да потичу 

из Нојеве барке. Може вас често изненадити тврдњом да 

је на пример Србин и Александар Македонски или да је 
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Рим српски град, јер су Срби потомци Трачана. 

Међутим, није упоран у доказивању таквих тврдњи и по 

тим екстремима не може да се цени његова 

религиозност. Он је верник хришћанског опредељења и 

то му изузетно годи.   

АЛТРУИСТА -  Ова карактерна особина ма колико 

била тешко уочљива, код професора Радовановића се 

може врло брзо препознати. Његов пријатељски став, 

благи израз лица и продоран поглед врло брзо руши 

баријеру и отвара вам могућност да будете отворени и 

непосредни. Љубав према сваком човеку зна да искаже 

на врло карактеристичан начин својим непосредним и 

отвореним ставом. Захваљујући проницљивом духу 

одмах може да оцени у ком стању духа је саговорник и 

да му и без изговорене речи понуди своју несебичну 

помоћ. Спремност да помогне сваком човеку потврђује 

снагу његове воље да често жртвује и своје интересе да 

би другоме обезбедио успех, али без непотребног 

исказивања сажаљења које може да га повреди. За њега 

је искрено пријатељство вредније и од сваког богатства. 

Зато од оних којима отвори душу тражи да му узврате 

на исти начин. У противном врло одлучно зна и да 

прекине такво дружење. Непоштен однос према послу и 

обавезама, поготову у сфери просвете не само да му је 

стран, него изазива и бурне његове реакције ако уочи да 

неко тако поступа. Међутим, чак и у таквим приликама 

спреман је на компромис, али не да би оправдао туђе 

понашање већ да допринесе да се оно елиминише. Своју 

љубав према другом човеку и док је био у привреди и у 

просветној струци исказивао је на искрен, хумани и 

отворен начин. За њега је радник у предузећу или 

студент у високошколској установи подједнако 

заслужан да му се укаже поштовање и помогне кад је то 

могуће. Иако је врло способан да оствари приходе 

успешним радом никада то није истицао као посебну 

предност у односу на друге људе. Увек је спреман да 

помогне материјално другога или да буде недостижни 

каваљер у дружењу.  

ДОБРИЧИНА -  Вишеслојност човекове личности 

често зна да буде знатна препрека у уочавању ове тако 
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вредне особине. Добричина је човек који никоме не 

мисли зло и истовремено је спреман да му помогне у 

свакој прилици без икаквих условљавања. Ова особина 

се може граничити са алтруизмом, али постоји и знатна 

разлика. Код алтруизма уочљивији је формализам у 

намери да се помогне другим људима, а код човека кога 

можемо означити као добричина то је прожето великом 

племенитошћу, жељом и интимним осећањем 

разумевања туђих невоља или потреба. Доброта се ту 

испољава на специфичан начин који помаже дубљу 

интимизацију личности и садржи елементе отварања 

душе, односно неку врсту исповедништва. Добар је онај 

који зна не само да материјално помогне човеку већ и да 

му пружи вредан савет, да са њим подели патњу, да му 

отвори душу, да говори и о својим проблемима. 

Интересантно је да код професора Радовановића ова 

димензија његовог карактера се врло брзо  препознаје. 

Међутим, оно што је посебна специфичност је да његова 

доброта, ма колико се то не уклапало у опште поимање 

ове урођене особине, може  имати границе. Кад уочи да 

ту његову намеру неко не може, или  неће да разуме зна 

да реагује и да се дистанцира. 

ОЗБИЉАН -  Без  обзира на изузетну ведрину духа 

и спремности да већ у почетној комуникацији приликом 

сусрета направи пријатну атмосферу професор 

Радовановић тачно зна да разграничи према коме ће се 

тако понети. Са пуно респекта и уважавања односи се 

према старијим особама, поготову ако сматра да су 

својим радом заслужили посебну пажњу. Међутим, 

његова озбиљност се може мерити пре свега у односу на 

правила живота и потребе да се радом обезбеди 

одговарајући углед и остави траг за будућа покољења. 

Тачно зна да разликује озбиљну расправу о неком 

питању од пошалице, а свој ауторитет до харизме 

 стекао је посвећеним односом према радним задацима 

како у предузећу тако и у настави на Високој школи и 

факултету. Па чак и кад упути ведрију опаску о некој 

личности или њеном поступку она је изречена са 

великом дозом респекта и са видном симпатијом, која 

не дозвољава да се другачије протумачи. Његова 



 70

озбиљност посебно долази до изражаја када треба да се 

обрати јавном скупу или стручњацима свога нивоа. 

Иако не може бити означен као велики оратор свака 

изговорена реч му је пуна неке озбиљне патине, 

смислена и често изазовна. Па и ако некад заличи на 

самокритичност у шаљивом тону, она оставља поруку 

дубоке озбиљности. Чак и са почетком пензионерских 

дана са пуно озбиљности и преданости наставио је да 

ради у сфери просвете показујући висок степен 

одговорности, па и кад су му лични интереси угрожени. 

Он то ради тако озбиљно и посвећено не да би се 

прилагодио новом статусу већ да настави своју урођену 

сериозност. 

ВЕРАН - Ова особина карактера професора 

Радовановића је више него темељна. Ако се верност 

може означити као безрезервна посвећеност одређеним 

идеалима и идејним опредељењима онда се може рећи 

да је он корифеј таквог опредељења. Као врстан 

стручњак у економској сфери не без велике 

острашћености зна да брани принципе пословања, 

начин рада и очите резултате у друштвеном поретку 

када је градио своју личност. Зато може да доста бурно 

реагује кад је у питању неспособност актуелних власти 

да нађу решење за најједноставније и могуће успешне 

послове у земљи и допринесу стабилизацији како 

привредног, тако и друштвеног живота. Кад се, пак, 

ради о патриотском осећању острашћени је поборник 

љубави према својој домовини што је доказао и својим 

учешћем у одбрани Косова, али је истовремено био и 

разочаран што је то узвишено осећање било знатно 

оскрнављено понашањем појединаца, па и понеким 

политичким одлукама. Веран је друг и пријатељ, а 

истовремено врло ригорозан ако то неко у кога верује не 

зна да поштује. Знатну сметњу му представљају 

постављени постулати у вези са доказивањем 

пријатељства. Не дозвољава било какво одступање од 

општеприхваћених и јасних узуса, а често их 

изједначава са порукама хришћанских догми. Веран је 

породици, везан за њу са дубоко нијансираним 
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осећањима и одговорношћу, спреман да се жртвује и 

учини све што је потребно да би јој удовољио. 

АДАПТИВАН - Срећан је онај који може да се 

прилагоди свакој могућој ситуацији, али не у 

негативном смислу ради постизања неке користи, него 

да својом виспреношћу процени како треба да се 

понаша. То могу постићи само личности које су врло 

сензибилне или како би Латини рекли ad ceptandum 

benevolentiam (да се створи расположење). У сваком 

друштву било какве провенијенције професор 

Радовановић одмах нађе своје место. Та 

прилагодљивост чина га врло пожељним саговорником, 

али и способност да се укључи у расправу без обзира на 

разноврсност тема. При том не дозвољава да доминира 

његова професионално звање, па и када оно буде 

поменуто он га допуни са симпатичном пошалоцим и 

тако отклони било какву баријеру. Не жели да се служи 

високопарним стилом који више одговара научним 

диспутима, већ сваки свој став према одређеном питању 

зна да саопшти на врло једноставан и разумљив начин. 

Познат по великој ведрини духа прихвата чак и опаске 

са видном дозом сарказма као специфичан начин 

изражавања саговорника и то га никада не може да 

наљути. Па чак и када љутито реагује, што је реткост, 

одмах иза тога успева да створи прихватљиво 

расположење. 

НАТПРОСЕЧАН -  У објашњавање ове црте 

карактера одмах се суочавамо са способношћу онога 

који процењује критеријуме за натпросечност. Ако се то 

одређује по успешности у професионалној каријери, 

стваралаштву и научном раду,  материјалном богатству, 

породичном статусу, месту у друштвеном животу, онда 

можемо рећи да је у свим тим сферама професор 

Радовановић достигао могући зенит у условима 

провинцијских могућности. Ако у интелектуалној сфери 

просечност оцењујемо по степену образовања, он га је 

превазишао добијањем звања доктора наука, у научном 

раду објављивањем десетак уџбеника за високошколску 

наставу у својој струци, у стваралаштву јер је ушао у 

сферу књижевника и са више од сто објављених наслова 
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књига постао скоро недостижан не само у 

провинцијској средини већ и на нивоу Србије, у 

породичном окружењу цењен и поштован, али и 

успешан по професионалним звањима својих синова, у 

материјалном богатству власник импозантне куће и две 

викендице. Натпросечан је и у способности да 

непрекидно буде радно активан, па чак и када је стекао 

статус пензионера, да поседује невиђену радну енергију, 

немиран дух и способност да ствара и дању и ноћу. 

Овом словом може се исказати и његова надареност, 

непосредедност, ноншалантност, делимична 

нарцисоидност, натуралност. 

ОПРЕДЕЉЕН - Ако би се опредељеност једног 

човека могла центи према везаности за одређену идеју 

онда се може рећи да је професор Радовановић 

присталица постулата који омогућују бржи развој 

друштва. У вези са тим је у сам пун идеја и предлога 

који би могли допринети бржем економском напретку и 

 не ретко зна да их презентује, али са доста набоја и 

љутње, јер му се ти предлози чине сасвим разумљивим 

и остваривим. У таквим приликама саговорник не може 

да докучи да ли се ради о мешавини социјалистичких 

или транзиционих могућности развоја друштва. Како је 

своју личност до зрелих година формирао у 

социјалистичком друштву, када је имао и важне 

функције у привреди и стекао највиша научна звања, у 

сваком наступу са оваквим предлозима пун је 

оптимизма, често и нереалног и врло упоран у 

доказивању одређених могућности за рад. У заносу 

таквих уверења он штампа књигу у којој саветује 

младима како треба живети живот, и наравно дубоко 

верује у то да је у праву. Његова опредељеност је пуна и 

патриотског набоја, храбрости и спремности да се у 

било какав вид борбе кад је у питању српски народ. 

Заљубљеник је у Србију и њену историју, али и 

ослобођен било каквог вида дискриминације и 

национализма. То што верује у изузетну моћ српског 

народа по пореклу и времену постојања не смета му да 

буде углавном објективан аналитичар друштвених 

процеса уз прихватљиву дозу пристрастности. Међутим, 
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повремено му се догоди да не може да разграничи успех 

од неуспеха у својим захтевима, али кад се прихвати 

једног посла изузетно му је посвећен и до краја истрајан 

уз веру у успех. Па и кад понекад успех изостане он то 

прима са чудном помирљивошћу, поготову ако је за то 

други крив.    

ВЕХЕМЕНТАН - Иако по спољашњем изгледу и 

цртама лица не одаје овакву могућу одредницу свога 

карактера, ипак се може рећи да своју жестину и 

наглост не може да савлада чак и кад је то потребно. 

Интересантно је да се та вехеменција не може 

окарактерисати као агресивност и жеља за физичким 

обрачуном, али она зна буде доста забрињавајућа. Јер, 

по његовим мерилима живота и рада постоје правила 

понашања од којих никада не може да одступи, нити да 

их оправда код другога. Зато, без икаквог колебања, зна 

да директно некоме саопшти шта му се не допада у 

његовом понашању или раду, али не са злом намером, 

него у уверњу да то може да исправи. Кад се, међутим 

суочи са неуспехом своје намере, он зна да се повуче и 

престане да се дружи са таквим човеком, али никада не 

заборавља оно што је проценио да не ваља. У млађим 

годинама и завидном материјалном благостању, своју 

наглост је врло често знао да испољи у кафанском 

амбијенту где је апсолутно доминирао. По садржини 

таквих дијалога са својим друговима неутралан 

посматрач би могао да закључи да ће чак доћи и до 

физичког обрачуна, али то се никада није догодила и 

такве расправе су настављане и у следећим дружењима. 

Његове црте карактера под овим словом су и вредан, 

визионар, верзификатор (песник), ветеран, вигилантан 

(пажљив), виртуозан и најзад вундеркинд. 

ИМПУЛЗИВАН - Етимолошко значење ове речи 

одговара карактеру професора Радовановића. Наиме, 

његов нагон је оличење велике енергије и живости, 

спремности да увек нешто ради, без застоја и празног 

хода, код куће или у канцеларији. Интересантно је да се 

ова реч уклапа у његову спремност да нешто уради на 

основу прве побуде или сазнања, па се често догоди да 

то уради и без великог размишљања или процене 
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успешности. Међутим, ту унутрашњу енергију, која зна 

често да буде и чудна, он не може да савлада и ништа га 

не може зауставити да уради оно што је наумио. Ако се 

ради о стваралаштву довољно је да помисли да може и 

да слика и он прионе послу и открије бар делић 

умешности да то и оствари. Наравно, не очекује да 

добро прође код ликовних критичара, али је тиме 

обогатио свој ego. Или да пише песме, романе, нано 

поезију или чак роман, да штампа празну књигу, да 

пише о тајним друштвима, рату, политичким 

збивањима, поред свега што већ успешно ради. 

Испуњен је неким чудним нагоном који му не да мира 

ни дању ни ноћу. Кад размишља о пчеларењу и он ће 

постати пчелар, одгајању коза и оваца и он ће то радити. 

Иако је свака истина релативна, он се може означити и 

као истинољубив, али често верује у сопствену истину 

без резерве. 

ЋУДЉИВ -  Ова особина Радовановића не може се 

навести у негативном контексту јер је његова 

ћудљивост посве специфична. Наиме, она је више 

реакција на одређено понашање или изјаву и на први 

поглед бурна, али већ следећег тренутка претвара се у 

симпатичну ситуацију. Међутим, када га неко озбиљно 

наљути спреман је да истраје у прекиду везе са њим и на 

дуже стазе. Догађа се да у коментарима буде врло 

искључив, мада и тада оставља малу резерву за 

евентуалну промену. И тако редом. Час насмејан и 

расположен, час снужден и неугодан, љут и буран у 

реаговању на личност или појаву. Али подношљив.
39

       

                                      
• 39 Живан Стојковић рођен је у Великом Трњану, основну школу и Гимназију 

завршио у Лесковцу, Филозофски факултет- група историја у Скопљу, 

где је магистрирао и докторирао. Завршио је и први степен Правног 
факултета у Нишу. У лесковачкој Гимназији као професор радио је 15 

година, а затим био потпредседник Извршног савета Скупштине општине 

Лесковац. Оснивач је и декан  у више мандата Технолошког факултета у 
Лесковцу у саставу Универзитета у Нишу. Био је и први саветник за 

политичка питања Амбасаде Савезне Републике у Скопљу. Пензионисан 

је на Технолошком факултету као редовни професор. Ангажује се у раду 
Градског одбора Савеза удружења бораца Народноослоободилачког рата 

1941-1945. године у Лесковцу. Аутор је и коаутор око четрдесет књига из 

области историографије и социологије и великог броја стручних чланака.  
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ШАЛЕ ИЗ НАШЕ МАЛЕ 

 
• Ненад Кражић, „Смех наш насушни“, предговор, 

Драгомир С. Радовановић, Шале из наше мале – 
3333 вица из лесковачког краја, Лесковачки 

културни центар, Лесковац 2008. 

 

 ако је прибележио у 

предговору књиге Шале из 

наше мале – 3333 вица из 

лесковачког краја („Смех наш 

насушни“) познати лесковачки 

писац Ненад Кражић, „један од 

ретких који је стрпљиво, педантно 

и са искреним усхићењем успео да 

забележи неке од вицева који се 

„мотају“ чашијом је наш 

суграђанин Лесковчанин Драгомир 

С Радовановић, доктор економских наука по 

професионалном опредељењу, афористичар по 

слободној вокацији“.
40

 

  Ево неких шала и вицева које је прибележио 

Радовановић у књигама Шале из наше мале, који се 

односе на догодовштине Лесковчана, њихових 

пријатеља и гостију. 

 
1) 

Чита муж новине, док жена нешто ради у кухињи. 

Наишавши на један чланак, он је позва и рече: 

- Замисли, драга. У новинама пише да у Африци може да се 

купи жена за две козе! 

Жена остави посао у кухињи, па ће запањено: 

- Па то је страшно! 

А муж ће смирено: 

- Ја се не бих сложио с тобом. Зар добра жена не вреди 

колико две козе! 

                                      
• 40 Ненад Кражић, „Смех наш насушни“, предговор, Драгомир С. Радовановић, 

Шале из наше мале – 3333 вица из лесковачког краја, Лесковачки 
културни центар, 2008, стр. 5. Књига штампана у 1.500 примерака.  

К 



 76

 

2) 

Питају Лесковчанку, које су три најлепше ствари на свету: 

- Једно пиће пре, и једна цигара после! 

 

3) 

Жена до касно у ноћ очекује мужа који се запио негде у 

кафани. У касне сате, муж долази, а она ће: 

- Ајде, бре, куде си до сг! Чим залаје куче, ја мислим ти си! 

 

4) 

Доктор Драгомир Радовановић прибележио је много 

занимљивих згода из студетског живота, посебно у време 

полагања испита. 

Намерачио се професор на једног студента, и стално га 

обара. Сада на испиту студент све зна, а професор поново 

намерава да га обори: 

- Колико сијалица има у овој сали! 

Студент брзо избороји и рече: 

- Девет! 

- Е, није тачно - рече професор - него десет! Ево још једне! - 

и извади сијалицу из џепа, и обори студента. 

Следећи пут иста прича. Опет студент све зна. Опет исто 

питање:  

- Колико има сијалица у сали! 

Студент ће ко из топа: 

- Десет! 

- Није десет, него девет! Данас нисам понео сијалицу! - рече 

професор. 

- Е десет! - рече студент и извади сијалицу из џепа. 

 

5) 

Млади брачни пар седа да руча. Муж нађе длаку косе у супи 

и поче да се дере, а жена ће плачним гласом: 

   - Некад си говорио колико ме волиш да би ме целу изео, а 

сад не можеш ниједну длаку да прогуташ. 

 

   6) 

  После два месеца брака који је био из рачуна, муж се обраћа 

жени: 

  - А, мори, па ти си за ова два месеца потрошила све паре које 

сам рачунао да потрошим за развод! 
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7) 

Једна занимљива љубавна прича. 

Разговара новопечени брачни пар. Млада пита: 

- Драги, шта је за тебе љубав! 

- То је оно што ујутру осећам према спавању, пре подне 

према себи, по подне према храни, увече према пићу, а ноћу 

према теби. Шта мислиш, јесам ли ово добро рекао! - упита 

он. 

А она ће: 

-А ја мислим да је љубав борба за парче меса! 

 

8) 

Дође пријатељ пријатељу у кућу. Њега нема. Заприча се он 

са женом, па пошто га је био глас да је швалер, пријатељева 

жена га упита: 

- Је ли, а како ти знаш која жена хоће! 

- Па, помиришем је, и на основу тога закључим. 

- Па, хајде, помириши мене, па ми кажи да ли ми се хоће! 

Онај је помириса и рече: 

- Теби се неће! 

А жена ће: 

    - Ти или лажеш или имаш кијавицу! 

 

  9) 

  Улажи жена у стан и носи у руци три шешира. 

  - Шта ти је то! – нервозно ће муж. 

  А она ће умилним гласом: 

  - Знаш, драги, данас сам три пута прошла на црвено светло, а 

милицајци ме не казнише ниједанпут. Е, од теј паре што сам 

уштедела, ја сам си купила три шешира! 

 

  10) 

  Долази млада, згодна пацијенткиња, лекару и он јој каже: 

 -  Госпођице, прегледаћу вас детаљно. Свуците се потпуно. 

 - Али, докторе, зар је то нужно? – каже она. – Прошле недеље 

сам била код доктора Пере и он ми рече да сам у одличној 

форми. 

 - Знам то. Рекао ми је. Баш зато се и свуците! 
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11) 

Отошао младић да проси девојку. Домаћин поче да га 

испитује чији је, од којих је, шта му раде родитељи, је ли 

завршио школу, ради ли – и тако даље. Пошто је био 

задовољан одговорима, домаћин ће: 
- Је ли, зете, пушиш ли!? 
- Јок! 
- А пијеш ли!? 
- Јок! 
- А јуришли друге женске!? 
- Ма јок! 
- Па добро, бре зете, ти си изгледа идеалан тип. Имаш ли 

ти уопште неку ману!? 
- Имам, неје да немам!? 
- Па која ти је мана!? 
- Млого волим да л'жем! 
 
12) 
Средовечан човек нашао љубавницу, па почео са њом и 

јавно да иде. Сви од фамилије и другови га критикују и 

указују на погрешку, наводећи разне аргументе да га натерају 

да прекине са том везом: 
-Нема смисла! – рече му један друг. – Имаш децу која иду 

у школу! 
-Па што, ја ли сада да их исписујем из школу!? 

 
13) 
Лесковчанину дошли гост. Угостио их он добро и настојао 

да буде љубазан. Но, гости се задржали до касно у ноћ и 

никако да крену, па ће домаћин: 
- Благо си га на вас гости. Мож си идете к'д оћете! 

 
14) 
Летње време. Несносна јулска врућина. Упркос томе, 

припити Лесковчанин навалио на жену да воде љубав. Она се 

супродставља, али мора да пристане. Што од алкохола, што 

од врућине, муж се сав ознојио, а жена ће: 
- Е, јадан мој човек, што се намучи. Што нема с'г некој да 

те одмени! 
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МИРОСЛАВ ЗДРАВКОВИЋ: ТУЛЧА  

И БУЛЧА 

 
• Драгомир С. Радовановић, Тулча и Булча, 

Књижевни клуб „Глубочица“, Лесковац 2013. 

    

   1) 

итао сам Размишљање 

обичног српског вола од Радоја 

Домановића. Како је њему било 

лако. Па, сви знају како размишља 

обичан српски во. И то још у то 

време, када су Србијом владали 

некакви кнезови или краљеви. Када 

није било демократије, када није 

било Европске уније.  

Сада је све другачије. Србије је 

поново Србија, додуше без краља. 

Уведена је демократија. Онако, директно са улице. На 

власт су дошли ти са улице. Школовали су се по 

Европи. Увозили су све и свашта, па сада имамо и 

волове пореклом из Европе. И ко ће га знати како 

размишљају ти проевропски српски волови. Ја сам их 

пратио и нешто сазнао. Сазнајте и ви! 

% 

Тада, док сам још био дете, наша крава Булка, отелила 

је два лепа телета, два бикчића браон боје, од оца 

Сименталца, увезеног негде из Европе, који је служио 

само за приплод. Отац, европејац, а мајка наша обична 

српска крава. Бикчићу су расли и лепо се развијали. 

Дали смо им имена Булча и Тулча. 

Када одрастоше, терао сам их на пашу. Имали су 

обичај да се одвајају од осталих стада. Бирали су бољу 

траву од осталих и, бога ми, упадали у оранице са 

житом и кукурузом. Колико да направе штету. Једног 

дана у ливади један наскочи на другог. Можда се играју, 

мислио сам. Када сам то рекао оцу, одмах је звао неког 

човека и он их је ушкопио.  

Ч
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Онда смо их научили да вуку кола, рало... Вукли су по 

цео дан. Заједно су вукли кола, орали, јели, пили воду, 

спавали, преживели... 

Тулча је био дебљи и лепши и није много размишљао. 

Али, Булча је запажао ствари, размишљао, иако за то 

није био задужен и често пута своје размишљање 

преносио Тулчи. Он је, говорио је, проевропски во. Отац 

му је негде из Европе и он, иако је овде отељен, неке 

ствари не може да схвати, а када већ не може да се врати 

одакле му је отац, тражи да му се овде створе такви 

услови да се тесно повеже са Европом. 

Ево о чему су разговарали.
41

 

 

   2 

њига Тулча и Булча има само 

педесет и девет страница, 

седамнаест поглавља, односно 

седамнаест делова, поднаслова или 

седамнаест врло значајних 

друштвено-економских државних 

и међународних актуелних тема. 

Свака за себе од ових тема 

представља бисер, есенцију, срж за 

разумевање не само волова Тулче 

и Булче, него и нас људи, под 

условима да нисмо Тулче и Булче. 

(...) Главне личности у овој књизи су два вола: Тулча и 

Булча и, нормално, аутор, али не као личност, него само 

као наратор... Сам аутор каже, а вама саветујем да му 

верујете, да је на идеју да напише ово дело дошао 

читајући књигу „Размишљање једног обичног српског 

вола“ од Радоја Домановића. Аутор даље портретише 

две личности овог дела, Тулчу и Булчу, који су, како он 

каже, два бикчића браон боје, од оца сименталца, 

                                      
• 41Драгомир С. Радовановић, „Увод“, Тулча и Булча, Књижевни клуб 

„Глубочица“, Лесковац 2013. Напомена: Пренели смо коплетан уводник. 
Теме разговора: О раду и животу, О економској кризи, О политичкој 

кризи, О Болоњској декларацији, О Слободану Милошевићу, О народном 

хлебу и кухињи, О становима, О држави, О приватизацији, Аутопут, 
Вода, Парадери, Лидерство, Послушност, Ускраћивање, Правда. 

К 
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увезеног у Србију, и мајке, наше обичне српске краве. Ја 

бих лично волео да је аутор направио другачију 

комбинацију: да је отац наш, обичан српски во, а мајка 

сименталка, увезена из Европе „чија мајка црну вуну 

преде“. 

(...) У портретисању главних личности, мислим да 

аутор није био конзистентан, доследан, тако да ни 

литерарни ликови, Тулча и Булча, нису адекватно 

приказани. Њихове ликове аутор даје тако, како каже: 

„Тулча је био дебљи и лепши и није много размишљао, 

али Булча запажа ствари, размишља, иако за то није био 

задужен и често пута своја размишљања преносио 

Тулчи. По аутору, Тулча је више личио на наше српске, 

а Булча на проевропске волове Заитригиран оваквим 

приказом ликова Тулче и Булче, консултовао сам 

речник српскохрватскога књижевног језика из 1960. 

године. У том речнику постоји реч „булка“ (цвет у 

пшеници) и „булче“ (деминутив од булке). Из тога се 

јасно може извести закључак да је во Булча добио име 

по томе што је на челу имао белу боју длаке у виду 

цвета булке, што се из слике волова на насловној 

страници књиге, односно на корицама јасно види. 

Дакле, Булча добија име по урођеним, спољашним 

особинама. Зато и мислим да је Булча требало да буде 

више наш, више српски во. Шта је онда са именом 

Тулча! У поменутом речнику нема тог термина. 

Користећи знање из историје језика, дошао сам до 

закључка да је реч Тулча настала од глагола „тулити“. У 

речнику нема ни тог глагола, јер то није књижевни 

израз, већ провинцијализам, као карактеристичан за 

наше језичко подручје. Пошто није у питању књижевни 

израз, не постоји ни званично, мериторно тумачење тог 

израза „тулча“. Они који мање познају природу језика 

под изразом „тулча“ најчешће подразумевају човека 

будалу, глупака, неспретњаковића, шепртљу. Ја не 

мислим тако. Тулча је, у ствари, човек кога животно 

искуство, животне ситуације науче да се лако, некад и 

бескрупулозно прилагођава новонасталим ситуацијама и 

да се прави невешт, луд, да купус гледа, а месо вади и 

једе.  
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(...) Далеко сам од тога да мислим да је дело Тулча и 

Булча сатира истог ранга, нивоа или квалитета као што 

су сатире Радоја Домановића и Петра Кочића, али се 

усуђујем да кажем да по смелости и храбрости аутора 

Тулче и Булче, по отвореној, оштрој, бескомпромисној 

мисији и снажној критици актуелних негативних појава 

и њихових носилаца у нашој држави Србији и по имену, 

презимену и фунцији, ово дело надмашује обе поменуте 

сатире.
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
• 42 Мирослав Здравковић, уводна реч, промоција књиге проф. др Драгомира 

Радовановића Тулча и Булча, 13. мај 2013. године у ЛКЦ.  

• Мирослав Здравковић рођен је 1935. године у Каштавару, општина Лесковац. 

Завршио је гимназију, вишу педагошку школу - група српскохрватски 

језик и југословенска књижевност, вишу школу друштвено-политичких 
наука и правни факултет. Магистрирао је на правном факултету. 

Положио је и правосудни испит. Здравковић је радио у просвети на 

пословима наставника и директора школе 1956. до 1960. године и 
пословима професора за Привредно право на Вишој економској школи у 

Лесковцу од 1994. до 2001. године. Био је ангажован у органима државне 

управе као самостални референт и шеф одсека друштвених делатности од 
1960. до 1962. године. Мр Мирослав Здравковић био је судија Суда 

удруженог рада од 1984. до 1988. године, директор Међународног сајма у 
Лесковцу од 1988. до 1990. године и директор пословнице организације 

„Југопетрола“ у Лесковцу од 1995. до 2000. године. Здравковић је био 

председник Школског одбора Лесковачке гимназије и председник Савета 
Технолошког факултета у Лесковцу у два мандата, члан Савета 

Филозофског и Правног факултета у Нишу, члан Савета Нишког 

универзитета и члан Савета Више техничке текстилне школе у Лесковцу. 
Учесник је бројних трибина на којима је говорио (подносио уводна 

излагања) о већем броју лесковачких књижевника, публициста и 

историчара. 
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ТИХОМИР ПЕТРОВИЋ: КЊИГА  

О ЉУБАВИ 

 
• Тихомир Петровић, Огледи и критике, Градска 

библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 2009, 

Драгомир Радовановић, Књига о љубави, 

рецензија, Вук Караџић, Ниш 1992. 

 

ао огранак сатиричне књижевне 

речи,  „будилник за успавану 

човекову свест“, реч праскава, 

убојита као запета пушка, афоризам 

одржава ауторов интелектуални 

потенцијал и јаку емоционалну моћ, 

претпоставља уношење у рад, 

готово довођење у стање зен-

смирености. Парафразирамо ли 

мисао Богдана Поповића о сатири и 

поводом ње, то је врло мучна врста 

која малом броју полази за руком и којом нико не би 

требало да се огледа у њој ако за то нема нарочит дар. 

Посреди је плод посматрачког разума, знак мисаоног и 

уметничког сазревања, жанр пред којим, кадикад, 

застану (или стоје немоћни) и људи од дара и ума.
43

 

Као форма испољавања поетске речи, афоризам 

настаје спектакуларним потезом интелигенције, 

спиритуалним потезом духа. У Радовановићевој збирци 

он носи све распознатљиве поетске конституенте: 

мисаоност, лепота, експресивност, проницљивост, 

индивидуални нагласак. 

(...) Ауторове варијације и досетке чине својеврсну 

етику и естетику љубави, пледирају за моралну снагу 

праве и искрене љубави, за њену вредност у човековом 

животу. Љубав је вучна снага, покретач и крила за 

                                      
• 43 Тихомир Петровић, „Слово љубве“, Огледи и критике, Градска библиотека 

„Карло Бијелицки“, Сомбор 2009. 
 

К 
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велика прегнућа, „пола посла до великог дела“; и „мала 

љубав је велика ствар“. 

У афористичкој визури, љубав „траје дуже од 

лепоте“, а „љубомора је мора љубави“. 

Као и љубав, жена још од Платона слови као предмет 

мисаоних и уметничких дела и општи проблем 

филозофске рефлексије. Крхко створење, „програмски 

сензуално“, биће које има „право да воли и да буде 

вољено“, она је, увиђа аутор, уз мало духа и уобразиље, 

биће вилинске лепоте, драга, љуба или љубовца, „увек 

лепа онолико колико је волимо“. У ауторовој замисли 

није робиња мужевљеве похоте и негативна анима. 

Мисаоно-поетски израз као да наткриљује Шекспирова 

девиза: „Слабости, име ти је жена“. 

 (...) Писац афоризма је, у читаочевој уобразиљи, 

озбиљан, дубок, „књижевни мрачњак“ који, са главом у 

рукама, бди над хартијом. Њихово састављање захтева 

трошење церебралне снаге, тензију, читав низ борби, 

отимања и победа, ретко ексцеса у размишљању да би 

се мисао заокружила и изразила на поетски  ефектан 

начин. Неоптерећен књижевном теоријом и естетиком, 

аутор који проговара о жени без женирања, слободно – 

пример је тезе да  завидне домете у одређеној 

дисциплини постижу људи који нису везани за 

конкретну струку, већ јој прилазе из пасиониране 

љубави, из забаве или доколице.   

Доктор економије по звању, стваралац инвентивније 

маште,  књижевни (пред)радник, Радовановић Књигом о 

љубави броди у свет писане речи као у реку. (1992).
44

 

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

школу похађао у родном месту (1956-1964), гимназију у Лесковцу (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, 

са темом Погледи Велибора Глигорића на књижевност реалистичке 
оријентације (1986) и тај рад је проглашен за најбољи у његовој 

генерацији (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) и сада као професор Књижевности, Књижевности за децу и 

Културе говора с реториком на Учитељском факултету у Сомбору. Аутор 
је већег броја изузетно запажених књига. 



 85

 

 

АФОРИЗМИ СА ХИСАРА 

 
• Мирослав Димитријевић, „Афоризми са Хисара“, 

рецензија, Драгомир Радовановић Афоризми са 
Хисара, Књижевна заједница Удружења 

књижевника Србије за Поморавски округ – 

Јагодина – Београд 2016. 

 

ко се збирка лекова на једном 

месту зове апотека, онда је 

збирка афоризама – афотека. Ако 

постоји библиотека, винотека, 

дискотека, фонотека... зашто не би 

постојала и афотека. Она је духовна и 

душевна апотека. Др Драгомир С. 

Радовановић из Лесковца је познати 

српски књижевник, научник, доктор, 

али је и афотекар, који се свом 

снагом труди да излечи појединца, а 

самим тим и друштво. Афоризам је горка реченица-

пилула која човека, ипак, засмеје, ослободи страха, 

разведри, излечи... Афоризам је лековит. Према 

мишљењу Филипа Кавријанија, „болести у друштву 

настају на исти начин као уљудском организму, те да се 

на сличан начин и лече“. Зато су овакве афотеке све 

потребније савременом човеку, неуротичном, 

заплашеном, истраумираном, сиромашном, гладном и 

бедном, без здравствене заштите...
45

 

Смех је лек. Нарочито ако је бесплатан. Не треба ти 

здравствена књижица, рецеписи (рецепти), чекање по 

ходницима, а ни завлачење руке у џеп лекара. Довољно 

је отворити ову Радовановићеву књигу и већ си на путу 

оздрављења и доброг расположења. А то вам гарантује, 

не обичан лекар, већ доктор науча Драгомир С. 

                                      
• 45Мирослав Димитријевић, Афоризми са Хисара, рецензија, Драгомир 

Радовановић Афоризми са Хисара, Књижевна заједница Удружења 

књижевника Србије за Поморавски округ – Јагодина – Београд 2016 
 

А
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Радовановић, прворазредни афористичар и афотекар: 

власник две велике збирке афоризама – ефотеке: 

Афоризми са Хисара (прва књига) и Афоризми са 

Хисара (друга књига). У том га подухвату подржава 

његова колегеница др Дивна Бијелић, која је докторира 

на политичком афоризму, и која сматра да је „афоризам 

за читаоца интересантан, за ствараоца изазован, а за 

друштво лековит и бајковит“. 

Афоризам се тешко може дефинисати. Изгледа да је 

најтеже дефинисати нешто што је само по себи 

дефиниција, јер афоризам на грчком језику управо то 

значи: „aforizam (grč.) = кратка, језгровита мисао или 

изрека, која изражава суштину појаве, ствари, догађаја. 

Па се тако наводи пример: Пола истине – цела лаж. 

(...) Тој умној и пре свега слободоумној армади 

писаца – тој сатиричној светској велесили, већ одавно 

придружио се и др Драгомир С. Радовановић, и то још 

пре неколико деценија, тако да је данас догурао до врло 

високог чина – велемајстора сатире.  

Афоризмима са Хисара др Радовановић још једном 

доказује да му је место у српској интелектуалној елити, 

и књижевној и сатиричној, као што је заузео своје место 

у економској науци.46 

 

 

                                      
46 Ево неких Радовановићевих афоризама (Афоризми са Хисара, књига прива) 

које наводи М. Димитријевић:  

• Систем нам је оригиналан. Не личи ни на шта!  

• Влас не лаје, она уједа! 

• Штрајк глађу је некада био медијски догађај! 

• Влада испуњава задатке владара из сенке! 

• Ако сте већ убили истину, изнесите је пред народ да је види како 

изгледа! 

• Стално имају пратњу, камо среће да им је последња!  

•  Сумњив ми је кворум када су сви присутни!  

• Сад или нкад, да никад не буде као сад! 

• Како ли је тек народима који живе у ненародним режимима! 

• Дописних чланова има више полицијска, него академија наука! 

• Цензори не знају шта је писац хтео да каже, али знају шта ће са 
писцем. 

• Када се новинари продају лако, новине се продају тешко! 

• За болест историје трба утврдити историју болести! 

• Боље је да будем болестан него нездрав! 
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ДНО ДНА ЈЕ НА ВРХУ 

 
• Мирослав Димитријевић, рецензија, „Драгомир 

Радовановић првак државе у афористици“, Дно 
дна је на врху, Књижевна заједница Удружења 

књижевника Србије, Поморавског округа, 

Јагодина, Београд 2017. 

 

рпске сатиричаре често 

називају и – криводринском 

дивизијом. У том случају др 

Драгомир С. Радовановић је један 

од ветерана ове интелектуалне 

борбене елите. Лоциран на својој 

високумној коти, већ више деценија 

испаљује сатиричне „рафале“ у 

разне але, али и аждаје које прете 

да нас однесу у бестрагију.
47

 

И ова најновија збирка 

афоризама Драгомира Радовановића је један заиста врло 

вредан сатирични реденик или рафал од 500 нових, 

оригиналних, мисаоних, духовитих и сатиричних 

реченица, које су настале у последње време и 

представљају израз зрелости и високоумности, 

сатирични врх не самом његовом, изузетно богатог 

опуса, већ и целокупне афористике. Што би се 

његошевски рекло: Вала свака му је на месту! Наслов 

Радовановићеве збирке је сам по себи изванредан 

афоризам „Дно дна је на врху“. А када није било! И то – 

дупло дно! Зна то одлично Драгомир Радовановић, који 

попут искусног цариника не мора да тркељише по 

торбама, већ одмах препозна кријумчаре. А они 

кријумчаре све: Од Пашића до хашића. И сами се одају. 

Чим зину, изговоре по неки „бисер“. Зато Радовановић 

                                      
• 47 Мирослав Димитријевић, рецензија, „Драгомир Радовановић првак државе 

у афористици“, Дно дна је на врху, Књижевна заједница Удружења 

књижевника Србије, Поморавског округа, Јагодина, Београд, 2017. 
године, стр. 55-59. 

С
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каже: „Не пишем афоризме о политичарима, јер нико не 

воли глупе афоризме.“ И подсећа нас на природни закон 

када већ ионако немамо добре друштвене: „Ваљда знају 

да и лист падне када пожути.“ Али наше горе лист 

никако не опадне ни по највећем мразу. „Њима је ово 

рај, а нама је крај“, опомиње нас опет Радовановић да се 

тргнемо из летаргије и безнађа, да на живот гледамо 

мало оптимистичније, па каже: „Цвећка до цвећке – 

букет за сахрану.“ На кога је ово мислио др 

Радовановић не могу никако да се досетим. То је 

општепозната народна тајна, а „Највећа држава тајна је 

– шта народ мисли о њима.“ Ако смо дотле дошли, 

нисмо далеко одмакли. Ведар дух др Радовановића 

износи нам још једну „лепу“ страну нашег политичког 

живота. „Они зависе од нашег гласа, зато нам нема 

спаса.“ Онда, опасуљите се гласачи, кад већ немате 

хлеба. И тако мучи умне и друштвене муке наш 

познати, признати и угледни афористичар Радовановић, 

дубоко се замислио, и треба му мир за то, а не ова 

медијска алабука, па нам рече на растанку: „Одох да 

размислим. Размислио сам – одох!“ „Шта радиш тамо?“ 

- пита га један колега? „Главу бијем како да их бијем“ – 

одговара наш мислилац. „Кога, бре?“ – пита опет 

колега. “Па ове горе!“ – рече му Радовановић. Не вреди 

ти ништа зато што: „Данас сваки мајмун има свог 

горилу“, изговори колега чак и један Радовановићев 

афоризам наизуст. Алал вера Дарвину. Мислим 

мајмунска. Све је погодио. Човек се опет враћа свом 

претку. Црно нам се пише – заврте колега главом и оде. 

„Ако вам је судбина црна, идите у бели свет“ – саветује 

га опет брижни, сатирични угледник Радовановић. 

Тешко оболео државни и друштвни организам др 

Радовановић лечи новом методом – акупунктуром и 

акупресуром. Нема неуралгичне тачке коју није 

додирнуо својом сатиричном иглом. Те оболеле 

друштвене чакре или нервне сплетове, Радовановић 

лечи кинеском методом: благим убодом – игле. А 

његова сатирична игла је, богами, поголема. Неки 

додири су болни, али лековити, а други додири су 

смеховити и духовити, значи опет лековити. А често се 
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деси да др Радовановић убоде и на здраво место. 

Превентиве ради. То је права народна, старинска 

медицина (Када те мој афоризам убоде, не треба ти ни 

хлеба, ни воде). Али ту има један тежи здравствено-

друштвени проблем: „За Косово, душу нашу, боле их 

бели бубрези.“ То ће тешко да се излечи, осим ако се 

одмах не кастрирају. Али, ни то не иде: како ће државни 

органи да буду уштројени? Ко ће, бре, онда да гребе 

оволики народ? Да се “жица“ од њега! Јесте: „Узели су 

нам срце Србије. Сада ће нас ухватити за неки други 

орган.“ Али на срећу: „Они ће ући у историју. 

психијатрије.“ Како један доктор (наука) не чини 

конзилијум, па ни врсни др Радовановић, ове 

здравствене проблеме морају, ипак, решавати лекари из 

клинике „Др Лаза Лазаревић“. 

Афоризам је увек у опозиционом односу према 

недемократији, неправди, неистини, неслободи и свакој 

злости. Афоризам би се могао дефинисати и као врста 

друштвеног барометра према коме колики је притисак, 

пресинг, репресалија, терор држава над појединцем... Са 

социјалног и економског аспекта није добро за народ у 

коме бујају афоризми, али је зато добро за књижевност. 

За ум. Па што си гладнији, ум ти је све бистрији, а 

афоризми све читкији. Све то иде до границе 

издржљивости. Па онда тиква мора једанпут да пукне. 

Али, „ни од тикве суда, ни од државе друга“, вели 

народна изрека. 

Афоризам је кратка књижевна форма, али је зато др 

Драгомир Радовановић дугопругаш, спортским 

жаргоном речено, прави маратонац у афористици. И ту 

је првак државе. Као лидер у сатири добио је бројне 

награде, а међу њима и признање „Велемајстор сатире“, 

а то је добио само још један сатиричар у Србији. Трећег 

још увек нема на видику. Толико га је Драгомир 

Радовановић претекао. Радовановић је два пута био у 

најужем избору за награду „Радоје Домановић“, што је 

податак сам по себи за сваку похвалу. То је за 

сатиричаре као да си два пута био у најужем избору за 

НИН-ову награду. Или за Нобелову награду. Али и 

њоме ће бити овенчан др Радовановић. Иако је једном 
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већ венчан, у овом случају може и други пут да се 

овенча. И црква то дозвољава, која се, иначе, не меша у 

свој посао. Политичари, углавном, нису интелектуалци, 

то се види по посланицима Народне скупштине, па зато 

и не воле сатиру. За њих је афористика – мистика. Тако 

мисли Драгомир Радовановић, па написа: „Оде Марко у 

легенду, а буздовани завладаше.“ Од како они зајахаше, 

у седло јуначко, Србије је данас по бруто друштвеном 

производу чак испод афричког просека. То је то – дно 

дна, а о томе говори Драгомир Радовановић. Али то нам 

ништа не смета да опет будемо лидери у региону и то – 

на врху. Први у свему. Па и у назадовању. Неко мора и 

то да буде. Први отпозади. 

„На дну сам, иако сам средњи слој“, вајка се аутор 

ове књиге блиставих афоризама, али нам најављује и 

„радосне“ вести. „Остаћемо без гладних. Не могу још 

дуго“. А онда саветује: „Све док их гладимо – 

гладоваћемо.“ Замислите свакодневну јадиковку једног 

професора, доктора наука, који каже: „Да сам се на 

улици школовао, сад бих био власт.“ Онда тек схватамо 

колика је туга преголема, пропадамо, а спаса нам нема. 

Али зато има избора сваке године, малтене. Међутим, 

код нас не могу сви ни да гласају: „Деца су искрена. 

Зато немају право гласа“, каже Радовановић. 

Књига афоризама Дно дна је на врху Драгомира 

Радовановића радоваће и обрадоваће сваког искреног 

човека, родољуба и грађанина... Сваког ко добро и брзо 

мисли. А ко споро мисли – брзо пропада. „Како стојимо, 

нећемо дуго да постојимо“, предвиђа Радовановић. 

Ова књига Радовановићевих афоризама личи ми на 

ковчег са благом. Али материјално благо се налази 

негде другде. „Благо њима – ковчег нама“, како рече 

један Драгомиров колега. На крају нам не преостаје 

ништа друго него да отворимо ову књигу и да се слатко 

насмејемо, још једном. Смех је најбоља козметика за 

лице. Јер и кисео осмех је, ипак, осмех. Дно дна је на 

врху, а „Какво нам је друштво на врху добро је да смо 

још увек неко друштво“, закључује првак српске 

афористике Драгомир Радовановић. И свака му је на 

месту. Стоји као саливена. Као златне полуге. 
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   ИЗАБРАНИ АФОРИЗМИ 

 

• Одох да размислим. Размислио сам, одох!  

• Кад завршим причу, проговорићу.  

• Кренули су на државу, а народ на њих.  

• Ако је љубав злочин, учинићу од тебе жртву.  

• Како стојимо, нећемо дуго да постојимо.  

• Главу бијем како да их бијем.  

• Овчице блеју а они се смеју.  

• Када је проговорио, завршио је причу.  

• Срби су се описменили. Разумеју сваки диктат. 

• Трпи и ћути, а трпимо што ћутимо.  

• Да би сачувао образ, покрио се ушима.  

• Не долази у обзир да без обзира немате обзира. 

• Усавршавамо се. За сада су нам само убиства и отмице 

савршене.  

• Стање је драматично боље.  

• Није умео да напише диктат али га је проводио. 

• У мафијашкој држави најбољи статус има заштићени 

сведок.  

• Иако не знам како треба, знам да овако не треба да раде. 

• У кући ме сви воле.Зато ме тако и зову.  

• Само слепац не може да види да нас слепци воде.  

• За народ народне кухиње, а за њихове творце 

националне пензије. 

• Идемо у смрт за бољи живот! 

• Кад атеисти траже бога, нађу ђавола! 

• Таман смо остали боси, а трње прекри снег! 

• Врло су карактерни типови. Немају карактера! 

• Ако немате шта рећи, имајте бар памети да ћутите! 

• Што смо ближи рају, то смо ближи крају! 

• Сви смо паметни, а мишљење јавности сматрамо 

мишњењем будале! 

• За кога је све добро, не зна за добро! 

• Не тражите памет у лудој глави! 

• Лако је волети више, а тешко – само једну жену! 

• Да би престало убијање, неке би требало убити! 

• Има неограничених могућности да се ограничи моћ 

ограничених! 

• Паметан искрористи и непријатеља, а будала ни 

пријатеља! 
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•  Кад би батине доносиле памет, магарци би били 

најпаметнији!
 
 

• Сваком магарцу је сан да постане коњ!
 48

 

• Ако желитеда будете мирни, крадите по закону 

• Алиментација је резултат лошерачунице или 

доброгпрорачуна 

• Бити или не бити – дилема је сваког полицајца. 

• Боље је бити иза решетака, него испред нишана. 

• Боље је умрети од живота него од смрти. 

• Будале су срећније од мудраца, али им они не завиде на 

томе. 

• Да није незадовољног народа, наша демократија би 

била савршена. 

• Да ли су ми вилу да око њихових вилапокупим сено. 

• Деци желимо срећнију будућност а не дамо им да ишта 

мењају. 

• Док он држи говор о срећи и благостању мени црева 

крче. 

• Док ми стварамо историју, други нам кроје географију. 

• Док су нас преводили жедне преко воде, остадосмо 

гладни. 

• Дон Жуан би сада кодмногих жена био приправник. 

• Желим да живим рискантно. Зато се бави писањем. 

• Животбез жена је традедија. Са њима комедија. 

• Животна ивици глади, довео ме је на ивицу лудила. 

• Заљубљени сте када вам је жена лепа, а не знате зашто 

је лепа. 

• Знамо ми који су кривци, али знамо да они о свему 

одлучују. 

• И беда је боља од лажног сјаја. 

• И данас сам забелио незапамћен успех. преживео сам. 

• И желати стално перу руке. 

• Избачен сам из седла. Тражим нову кобилу. 

• Имам сва права, али немам права да сазнам која су. 

• Ја радим. Ти радиш. Он ужива. 

• Ја сам слободан човек. Слободно могу да једем када 

имам. 

• Кад му трагедија успе, редитељ је срећан.  

 

                                      
• 48 Из књиге афоризама Дно дна је на врху (првих двадесет), Још читам 

идиоте и Афоризми са Хисара (прва књига). 
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ВИЛИ ХУБАЧ: ОНА ИЗМЕЂУ  

МЕНЕ И СВЕГА 

 
• Вили Хубач, „О љубави - песмом и афоризмом“, 

Наша реч, Лесковац, 3 фебуар 1996, Борислав 

Здравковић, Драгомир С. Радовановић, Она између 
мене и свега, Реч радника, Алексинац 1996. 

 

есник и афористичар 

Борислав Здравковић и  

Драгомир С Радовановић – овог 

пролећа даровали су нам једну 

необичну књигу у издању Речи 

радника из Алексинца – збирку 

песама и афоризама Она између 

мене и свега. Песме посвећене 

жени и љубави. Исто тако и 

афоризме. И, за дивно чудо, иако 

композиционо строго одељени, 

рекло би се и – подељени, ова два сегмента у књизи 

делују као целина, допуњују се, не потиру, већ, 

напротив, складно делују. Но, чуђењу за овакав исход 

необичног поступка, ипак, има места. Разлог за то је 

врло једноставан: ради се о два врсна ствараоца у 

својим областима и, што је такође важно, добром 

одабиру. И поетски и афористички – љубави и жени се 

пева и говори надахнуто, искрено, са пуно 

осећајности.
49

 

Када се читају стихови и афоризми имате осећај да 

листате неку врсту споменара, да се враћате у неку своју 

прошлост истовремено и да – сањате неку своју 

будућност. Песник нас омами лиричношћу својих 

песама, афористичар благо враћа у свет свакодневице. 

О томе афористичар говори мотом свога одељка, 

исказом „Жена је онолико лепа колико је волимо“, а 

песник опет мотом: 

                                      
49 Вили Хубач, „О љубави - песмом и афоризмом“, Наша реч, Лесковац, 3 
фебуар 1996. 

П 
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Сањај будна и болуј непозната, 

као лампа у ноћи окупљај лептире 

милуј ноктима, кљуном отварај врата 

(волеће те они који се не мире) 

Као ветар, као киша ући у ме, 

Као јаук са којим се изнад пада) 

створи пламен од пепела као нада 

буди птица која буди разуме 

(„Подребрица“) 

 

Поводом педесете књиге проф. Радовановића Д. 

Коцић је у Политици (26. април 2000. године) објавио 

прилог „Писац са лесковачке калдрме“ и поднасловом 

„Кад не знам шта да радим пишем“ – вели професор.  

Аутор констатује: „Писао је и објавио др Радовановић и 

песме (што је најмање проучено). Поменимо збирку Са 

дна живота (Реч радника, Алексинац 1997), а са 

професором Бориславом Здравковићем, лиричарем са 

Дучићеве стазе, објавио је књигу песама и афоризама 

Она између мене и свега.“  

Ова заједничке збирка песама проф. Радовановића и 

проф. Здравковића, нажалост, прошла је у јавности 

прилично незапажено иако је реч о заиста оригиналном 

делу, необичном у српском литерарном простору (на 

једном месту и песме и афоризми о жени). О њој је 

објављено само неколико краћих напомена (у осврту на 

Радовановићев рад) и једини озбиљнији прилог је 

управо текст В. Хубача у Нашој речи. 

Могло би се рећи да је то случај и са осталим 

песничким остварењима проф. Радовановића. Тек после 

објављивама изабраних дела (Удружење књижевника 

Србије, Подружница Поморавског округа, Јагодина и 

Биндер, Београд 2015) године и збирке песама Песме са 

Хисара дата је детаљнија оцена Радовановићевог 

песничког умећа у поговору Мирослава Димитријевића, 

који песника назива последњим браниоцем 

величанствене српске кутуре, традиције и националне 

баштине. 

 



 95

 

 

СТАНКО МИЉКОВИЋ: НА ОШТРИЦИ  

НОЖА 

 
• Станко Миљковић, „Телад гледа у шарена врата“, 

Наша реч, Лесковац, 18. јул 2003, Драган 

Радовановић, На оштрици ножа, СИИС Ниш 

2003. 

 

 разнородном књижевном 

стваралаштву историчари и 

теоретичари књижевности 

сматрају да су две најтеже 

књижевне врсте сатира и драма. 

Обе захтевају не само урођени 

таленат већ и додатну менталну 

кондицију, образовање и 

способност опсервирања и 

изналажења начина да се из живота 

и окружења запази и извуче оно 

што се назива есенција. 

Управо зато српска књижевност је сиромашна у 

сегменту сатиричног стваралаштва, тако да ми имамо 

чињеницу да је на овом пољу стваралаштва остао 

непревазиђени Радоје Домановић, који је стварао пре 

више од сто година. Да је било више среће, можда је 

могао да га превазиђе покојни Спасије Сејић, који је 

трагично млад преминуо, оставивши иза себе четири 

књиге врло квалитетне и актуелне сатире. На овај начин 

српска књижевност осиромашена је за једно велико име, 

тим пре што је Спасоје Сејић из књиге у књигу бивао 

све бољи. Очито је да је одабрао лоше време, јер су 

комунистички властодржци на своје критичаре и 

опоненте гледали крвавим очима, што је довело до 

трагичног скончања Спасоја Сејића, пре неких двадесет 

година. 

Када је у питању локално књижевно стваралаштво, до 

појаве књиге др Драгана Радовановића На оштрици 

ножа владала је апсолутна суша. Овом књигом на неки 

начин покривен је најсиромашнији сегмент лесковачког 

У
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књижевног стваралаштва, па тиме и заслужује одређену 

пажњу. За аутора књиге могло би се рећи да је једна од 

најинтересантнијих и најкомплекснијих књижевних 

фигура у домаћем културном миљеу. Аутор је десетак 

збирки афоризама, вицева из лесковчаког краја, 

неколико драма, романа и песничких збирки и десетак 

књига из економских наука, од којих су већина 

универзитетски уџбеници. Поред тога, Драган Радовић 

се успешно бави и сликарство. Стваралачки разуђен, 

велике радозналости, по животном стилу боем, овај 

аутор је очито велике физичке и стваралашке кондиције, 

што га чини посебнм личношћу лесковачке културне 

чаршије. 

У својој књизи сатира На оштрици ножа Драган 

Радовановић је понудио више текстова у којима је на 

синхрон начин обухватио једно од најтрагичнијих 

времена у новијој српској историји, заправо од 1992. па 

до 2000. године. Користећи, може се рећи успешно, 

алегорију и бројне метафоре, испричао нам је причу о 

вођи и његовим поданицима, о овну предводнику и 

овцама, заправо савремену причу о нама самима, о 

односу власти према поданицима, о људском посртању 

и слепилу, о времену у коме смо, како сам аутор каже, 

гледали као теле у шрена врата. Описујући то време, 

аутор је показао изузетну моћ опсервације да из живота 

запази и извуче оно што је есенцијално, што је било под 

строгом контролом и индоктринацијом власти. Прича је 

то о нама самима и о времену у коме се нисмо показали 

у најбољем светлу. 

Ова књига има и неких својих мана које се своде на 

утисак да је можда рађена на брзину и да текстови нису 

дорађивани,  али је у сваком случају значајна, јер уводи 

сатиру у локално књижевно стваралаштво. Све то даје 

за право њему и нама да ову интересантну књигу најпре 

препоручимо за читање, а потом и за размишљање.
50

 

 

                                      
• 50 Станко Миљковић, „Телад гледа у шарена врата“, Наша реч, Лесковац, 18. 

јул 2003, Драгаomir Радовановић, На оштрици ножа, СИИС Ниш 2003. 
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РОМАНИ СА ХИСАРА 
 

• Мирослав Димитријевић, „Драгомир С. 

Радовановић – великан наше књижевности”, 

рецензија, Драгомир Радовановић, Романи са 

Хисара, Књижевна заједница Удружења 

књижевника Србије Поморавског округа – 

Јагодина 2015. 

 

     1) 

књизи Романи са Хисара 

налазе се три романескна 

осварења: Деда Тошино пиле, Како 

(од)живети живот и Моје време.
51

 

После ишчитавања, односно 

увида у целокупно књижевно 

стваралаштво Драгомира С. 

Радовановића, можемо рећи да овај 

лесковачки писац припада самом 

врху српске књижевне пирамиде. 

Радовановић је великан наше 

књижевности, не само јужносрбијанске, полифона и 

полиграфска личност која са подједнаким успехом пише 

романе, драме, приповетке,сатиричне приче, афоризме... 

Књижевни критичари ће се спорити око тога да ли је 

Драгомир С. Радовановић бољи романсијер, драмски 

писац, приповедач, сатиричар или чувар народне 

традиције и културне баштине. Ни ми нећемо у овом 

осврту прејудицирати нити фаворизовати одређени 

књижевни жанр којим се бави Радовановић да не бисмо 

                                      
 

• 51Удружење књижевника Србије – Београд, Књижевна  заједница 
Поморавског округа – Јагодина (2015). Напомена: Драгомира 

Радовановића објавио је 2015. године неколико дела у чијем је средишту 
– Хисар. Ево њиховим називам: Драме са Хисара, Песме са Хисара, 

Афоризми са Хисара, књига прва и друга, Приче са Хисара, Сатиричне 

приче са Хисара и Романи са Хисара. Овога пута Радовановић је, на 
пример, у Романима под Хисара објавио на једном месту сва три раније 

већ штампана романа: Деда Тошино пиле, Како (од)живети живот и 

Моје време. 
 

У



 98

нехотице нанели евентуалну неправду аутору, 

критичарима или читаоцима, али можемо да укажемо на 

врхунске и максималне домете овог ствараоца. од 

романа бисмо истакли Деда Тошино пиле и Мој живот, 

затим Драме са Хисара, Приче са Хисара, Сатиричне 

приче са Хисара и два тома Афоризми са Хисара.  

У свим овим делима уочава се реалан и реалистички 

приступ описивања друштвене и економске пропасти 

државе и српског народа у целини, који се нашао у 

безнађу и ћорсокаку. По овом свом ставу и перцепцији, 

Радовановић би могао да се пореди са књижевницима 

који су неговали „стварносну прозу“: Видосав 

Стевановић, Милисав Савић, Драгослав Михаиловић... 

(...) Својим романима Деда Тошино пиле и Мој 

живот, Радовановић је осигурао и утврдио свој положај 

у српској романсијерској прози.  

Први роман у овој трилогији, Деда Тошино пиле, чита 

се у даху, и не испушта из руку до последње странице. 

Драгомир С. Радовановић приповеда несхватљиво лако 

и једнoставно, разумљиво и са невероватном лакоћом, 

што је одлика истинских даровитих писаца у пуној 

срелости. Љубавна идила старијег човека – бизнисмена 

деведесетих година и младе сеоске лепотице-трговкиње 

у сеоској продавници, започиње једноставно, као и све 

сличне, али се не зaвршава тако једноставно. Љубав 

двоје, може се рећи, егземплара мушког и женског 

ентитета, што опeт има своју дубљу симболику и 

значење, започиње у тешким друштвеним, политичким 

и економским и ратним условима. Величина Драгомира 

С. Радовановића као писца лежи у чињеници што он 

није у описним реченицама величао њихов љубавни 

идеал и вези, већ је то постигао мајсторским ређањем 

догађаја, слика и прилика из њихове забрањене љубави 

према кодексу сеоског морала. На крају овог романа, 

Радовановић нам оставља три могућности свршетка 

овог дела, односно пружа могућност читаоцу да према 

свом сензибилитету и надахнућу скопи завршетак 

романа. Овако неочекивани начин завршетка романа је 

доста редак у нашој књижевности, мада није непознат, 

па самим тим занимљив. Свака велика река, а романи 
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јесу једна врста вербалног водотока, улива се у своје 

ушће у више рукаваца, уосталом као и Велика Мораца. 

Роман Деда Тошино пиле извире из самог гротла 

живота деведесетих година и почетком двехиљадитих, 

са врло пластично извајаним ликовима, истинитим 

догађајима и ратним страхотама. Љубавна магија која 

држи главне јунаке са страница Радовановићевог 

романа, опчињава и читаоца који једностаvnо не може 

да се одупре страсти читања. 

 

2) 

ко је Деда Тошкино пиле љубавни роман са 

елементима друштвене и социјалне драме, на крају 

20. и почетком 21. века, други величанствени роман 

Драгомира С. Радовановића, Мој живот, може се 

сматрати првасходно социјално политичким штивом 

које обухвата период од пре Првог светског рата, до 

„златних година“ после Другог светског рата, односно 

до данашњих дана. заправо ради се о тешком животном 

искуству оца и сина, односно о две генерације људи из 

пусторечког краја, убого и сиромашног, осуђеног на 

преживљавање и трпљење.  

У роману Мој живот као из извора истиче опис 

живота ауторовог оца, са свим детаљима  суровог 

експлоатисања народа и појединаца, а онда се у роману 

наставља животни водоток наратора, односно самог 

аутора, који је такође препун тешкоћа, проблема и 

напора да се достигне виши смисао живљења достојног 

човека. Могли бисмо слободно рећи да је роман Мој 

живот аутобиографског карактера, али истовремено и 

значајним делом хроника једне сеоске породице из 

сиромашног села Кацабаћа.  

Роман је препун истинитих детаља о тeшком животу 

поменуте породице, али у контексту два друштвена 

уређења-система, капитализма и социјализма. 

Радовановић, као врхунски изданак свог родословног 

стабла, достиже све врхунце, као у привредном, тако и у 

научном и академском звању, као и у књижевној 

уметности. Он представља врх вршка једне бистре 

српске породице, и из сиромаштва временом улази у 

А
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елитне научне и уметничке кругове. А порука је 

једноставна: само упорним радом и жељом може се 

постићи сваки циљ, како га је и саветовала његова 

мудра мајка. 

 

3) 

рећи роман у овој трилогији Како (од)живети 

живот писан је у духу и маниру просветитељства, 

када су романописци и списатељи подучавали своје 

читаоце. Препун животног искуства и најразличитијих 

животних садржаја. Драгомир С. Радовановић је желео 

да млађима остави један образац честитости и 

пошетеног живљења. Овај роман први пут је изашао у 

време тешких друштвених превирања, турбуленције и 

губљења свих моралних и етичких начела. Иако на први 

поглед у класичном смислу ово није типичан роман, 

управо његова атипичност у скоро свим аспектима 

живота чини заокруженим ово приповедање.  

     Кратке, згуснуте и вишезначне слике којима 

дочарава одређене ситуације у својим романима, чисто 

и бистро приповедање, осећај за суштинску линију 

нарације, сва Радовановићева прозна дела, па и ове 

романе, красе изваредни дијалози. Природни, 

једноставни, као живот. То је вероватно и резултат 

Радовановићеве природне разговорности, осећаја за 

дијалог, и врсно умеће једног професора универзитета 

да конвензира са свијим студентима. Тај дар разговора, 

усавршаван међу људима, сада Радовановићу као писцу 

изузетно користи. Осим у романима, изваредне дијалоге 

налазимо у његовим Драмама са Хисара, које заслужују 

да буду постављене на сцени, у позоришту, а верујем, 

могле би се по њима снимити и врло успешне филмске 

приче. Исти предлог важи и за романе Драгомира С. 

Радовановића, који у себи носе врло драматичне сижее, 

паноптикум догађаја у друштву, занимљив судбине, 

необичне ликове, романи који се могу екранизовати у 

свако доба, јер су писани за свако доба. 

 

 

 

Т
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ИНДЕКС ЦРВЕН ОД СТИДА 

 
• Драгомир С. Радовановић, Индекс црвен од стида, 

Лесковачки културни центар, Лесковац 2010. 

 

    1) 

адим у просвети, па самим тим 

сам и суочен са проблемима и 

неправилностима у морал, како 

професора, особља-администраци 

је, тако и студената. У књизи 

Индекс црвен од стида описао сам 

неке од малверзација које су 

присутне на факултетима и 

високим школама у нашој земљи. 

Обрадио сам, углавном, 

злоупотребе професора. Нисам ни 

могао, ни хтео, да описујем шта нама, професорима, 

раде када одемо да завршимо неке сасвим уобичајне 

послове, као што су лекарски преглед, или када нам 

затреба дозвола за градњу, легализацију објеката, 

прикључење струје или воде и тако даље. У тим 

службама увек неко има неког на студијама и треба му 

помоћи. Ради ми, на пример, доктор, коронографију, 

ушао у артерију и каже да у следећем року неко од 

његових треба да полаже код мене. Питам се, сме ли 

неко да каже да неће да помогне?  

Можда тај део живота професора никога и не 

интересује или им није занимљив или се сматра да је то 

нормално. Но, независно од тога, написао сам ову књигу 

да потврдим сумње или наводе у јавности, а у жељи да 

дам свој допринос у смањењу малверзације у просвети. 

Захваљујем се свима са разних факултета и високих 

школа у нашој земљи који су ми ове догађаје испричали 

као веродостојне.
52

 

                                      
• 52 Драгомир С. Радовановић, Увод, Индекс црвен од стида, Лесковачки 

културни центар, Лесковац 2011.) 
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  2) 

 КЊИГА 

рофесор је издао нову књигу, била је обимна, око 

800 страница. Студенте је хватао страх када је 

погледају, обимна, пуна формула, дијаграма, табела. 

Последњих 200 страна је било празно, без икаквог 

текста по образложењу да на тим странама студенти 

вежбају и бележе своје импресије. 

Професор је имао своју рачуницу. Када неко дође да 

ургира, он му понуди да купи књигу и зависности од 

цене коју хоће да наплати обележи поглавље које 

студент треба да научи. Његов добар пријатељ, иначе, 

познати предузетник, дође у кабинет код њега.  

„Шта има ново“, упита он.  

„Дођох, рече предузетник, син у следећем року 

полаже код тебе.“  

„Одлично, има ли он књигу?“  

„Нема!“  

„Е, па мора да има.“  

„Па, добро, купићу.“  

„У реду, убележићу ти шта треба да научи.“  

„Знаш, он ми помаже у раду и има мало времена за 

учење. Колко треба да научи?”  

Па, зависи од цене књиге, видиш колика је.”  

„Па толи она има разне цене.’’ 

,,Разне, рече професор. – За сто евра мора да научи 

пола књиге, за двеста трећину, за триста четвртину и 

тако даље.“  

„А за хиљаду евра, колко ћеш да обележиш?’’  

„Онда да научи последњих 200 страна.“  

„Није ли то много, професоре?’’  

,,Није много, то су ове странице – и показује му 

празне странице књиге. Професор је узео евре и дао 

књигу предузетнику.  

„Хвала, професоре, супер!“  

Зато се обојица задовољно насмејаше.
53

 

                                      
• 53 Драгомир С. Радовановић, Прича „Књига“ објављена у делу Индекс црвен 

од стида (стр. 21-22). 
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МРЕЖЕ ПАУКОВА 

 
• Мирослав Димитријевић, „Роман о „људима -

пауцима“, рецензија, Драгомир Радовановић 

Мреже паукова, Књижевна заједница Удружења 

књижевника Србије за Поморавски округ – 

Јагодина – Београд 2016. 

     

ове, а уловљени (стих М. 

Настасијевића) на најлапи 

дарнији начин изражава суштину 

романа Мреже паукова аутора 

Драгомира С. Радовановића, једног 

од највреднијих и најистакнутијих 

српских књижевника данашњице, 

који у свом најновијем делу на 

сликовит и пластичан начин 

приказује истинито стање на једној 

вишој научној установи, у којој је 

руководство или „мозак школе“, са својим 

„сателитима“, плете мреже сплеткарења, појединачке и 

заједничке, за невине жртве из професорског и 

студентског сталежа. Ови „људи-пауци“, као у научно-

фантастичним хорор филмовима, исисавају новац и 

корист из жртава, али истовремено убијају и њену жељу 

и вољу да им се супротстави, уништавају најважнији 

осећај за опстанак човека – људску храброст. 

     Изигравајући све просветне законе и школске 

прописе, ти руководећи „људи-пауци“, ловећи друге, не 

схватају да су истовремено и сами себе већ давно 

уловили, постали само своје жртве. Само је питање 

времена и политичке воље када ће и они бити стављени 

под лупу правде и правосуђа.
54

 

Драгомир С. Радовановић, частан и храбар 

интелектуалац, врстан писац и доктор наука, написао је 

                                      
• 54Мирослав Димитријевић, „Роман о „људима-пауцима“, рецензија, Драгомир 

Радовановић Мреже паукова, Књижевна заједница Удружења 
књижевника Србије за Поморавски округ – Јагодина 2016, стр. 62 – 65.   
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веома озбиљан роман о ужасном стању у српској 

просвети и школском систему, у којем се за новац може 

купити свако академско звање – али не и знање. 

Систему коме свака диплома има своју (у)цену, али не и 

стварну вредност, која подразумева стечено и научно 

знање током школовања. Нажалост, данас овако 

купљене дипломе имају своју „примену“ у друштву и 

доносе корист сваком имаоцу. 

Познати књижевник из најужег круга српске 

књижевне пирамиде Драгомир С. Радовановић, 

истовремено и врло угледан професор, а преко свог 

„алтер ега“ Драгорада, јединог позитивног лика у 

поменутом роману, не пристаје да буде жртва „(не)људи 

паукова“, иначе, завидљивих, сујетних, љубоморних 

професора, сумњивог знања и интелектуалне ширине, и 

зато Драгорад, алијас професор Радовановић, постаје 

главна мета њихове зловоље и пакости. 

Мало је оваквих писаца у савременој српској 

књижевности који мајсторском књижевном и 

психолошком вивисекцијом разоткривају унутрашње 

стање духа и међуљудских односа такозване 

универзалне етике, као што је Драгомир С. 

Радовановић, познати писац, сликар и интелектуалац, 

који сведочи болну истину из личног искуства. 

Задивљује интелектуална и људска храброст 

књижевника и професора Драгомира С. Радовановића, 

илити Драгорада у роману Мреже паукова, који успева 

да се супротстави – сам против свих – и у тој 

неравноправној борби Давида и Голијата за право и 

законитост успева да годинама одолева руководству 

школе, односно „људима пауковима“ и њиховим 

замкама, а притом на сваком кораку ометан, спутан, 

мобингован, малтретиран, терорисан на свакојаке 

начине од стране управе те више академске установе. 

Зато је роман Мреже паукова јединствено књижевно 

сведочанство о данашњем срозавању, боље рећи 

уништавању просвете и науке у Србији и постаће 

парадигма интелектуалне и књижевне храбрости, јер др 

Радовановић зна да су интелектуалци пре свих дужни да 

говоре истину свом народу, ма каква она била и ма 
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колико се не допадала носиоцима власти на свим 

нивоима, јер то је истовремено и посебан задатак 

књижевника и уметника, као најпробуђенијег дела 

нације и културе.  

Роман Мреже паукова Драгомира С. Радовановића 

има мало другачији стваралачки поступак у односу на 

његове претходне романе. Овога пута фабула се 

остварује преко портретисања главног носиоца радње, 

па се по њима зову и поглавља романа: Жилијен, 

Ивичњак, Мирјам, Драгорад, али и понајважнијим 

догађајима: Писмо, Тужба, Пауци, Напад, Одузимање 

часова... Врстан књижевник, али одличан сликар 

реалиста и симболиста, аутор Драгомир С. Радовановић 

врло вешто портретише главне „јунаке“ свога романа и 

то кроз њихове поступке и (не)чињење и тако их 

препушта да сами себе компромитују, стално доказујући 

своју наопаку ћуд, похлепост, неморалност... 

Незаконитим, често и криминалним радњама и 

нехуманим поступцима и потезима управо они постају и 

остају највећи кривци за катастрофално стање на тој 

вишој научно-образовној установи, али су они 

истовремено и део целокупног оболелог, канцерогеног 

ткива српске просвете и науке, која разара и угрожава 

интелектуалну будућност ове земље и народа, а 

предводи је „професорска елита“, која је трговином 

дипломама и другим изнудама довела просвету и 

образовни систем у Србији до бесмисла.  

Роман Мреже паукова нема класичан заплет, већ 

читав низ заплета сваке личности коју Радовановић 

описује као једног од носиоца радње романа, тако да 

овим поступком Радовановић дочарава двоструки 

„ефекат паукове мреже“: први – у мрежу се заплићу 

постављачи мреже и њихове жртве и други ефекат – где 

се и сам читалац радознало „заплиће“ из поглавља у 

поглавље, упадајући у приповедачеву мрежу, иначе 

врло лепог, јасног и занимљивог причања. На овај начин 

читалац још боље разуме муке Драгорада, алијас 

Драгомира Радовановића, над којим управо школа 

спроводи својеврсну тортуру и малтретирање. 



 106

Драгомир Радовановић је мајстор дијалога. То је 

доказао у свом целокупном књижевном опусу, али пре 

свега у драмама, причама и романима. Ту му заиста 

нема премца. И у овом роману Радовановић показује 

свој свеукупни раскошни књижевни таленат, где су 

дијалози примерени интелектуалној елити, како и 

доликује професору универзитета. Народна изрека вели: 

„Да није ветра, пауци би небо премрежили.“ Нажалост, 

код нас је обрнут случај. Дувају разни природни и 

политички ветрови, смењују се „руже ветрова“, а са 

њима и „политичке цвећке“, али су „људи паукови“, 

ипак, својим мрежама већ одавно премрежили Србију, 

уплели је, заплели је, поробили... Чини се као да јој нема 

спаса, јер нема храбрих и одважних, нема законске 

оштрице која ће да санкционише мито и корупцију, 

криминал и незаконитост, нема младих људи и 

интелектуалаца који ће да донесу истинске промене, 

зато што су отишли из Србије, побегли од „људи 

паукова“. И као што рече афористичар „Србија се 

коначно дозвала памети: памет је одлазак у Европу, 

Америку, Енглеску...“ Нажалост, стање је алармантно, 

црнохуморно и да није жалосно, било би смешно о томе 

и говорити. Последњи је час да се нешто делотворно 

предузме. То би била, у коначној исходичној тачки 

највиша порука романа Мреже паукова Драгомира С. 

Радовановића, који је први у текућој српској 

књижевности отворио заиста озбиљан проблем стања 

науке и просвете. Проблем који се „гура под тепих“ или 

се само „шминка“ у зависности од дневно-политичкихи 

предизборних потреба и обећања. Међутим, људи 

паукови „мреже не растурају, оне су ту, исплетене и 

чекају нове жртве. Докле?“ – пита се аутор Драгомир С. 

Радовановић у епилогу свог романа. И народ се пита.
55

 

    

     

 

                                      
• 55 Роман Мреже паукова промовисан је 7. априла 2016. године (дан рођења 

аутора). Поред рецензента, о књизи су говорили проф. др Живан 

Стојковић и Слађана Младеновић, уредник у ЛКЦ. 
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ЖИВАН СТОЈКОВИЋ: МРЕЖЕ ПАУКОВА 

 
• Живан Стојковић, уводно слово, Драгомир 

Радовановић Мреже паукова, Књижевна 

заједница Удружења књижевника Србије за 

Поморавски округ, Јагодина, Београд 2016. 

 

њига професора Радовановића 

Мрежа паукова има застра 

шујући наслов који изазива језу 

при помисли на чин прождирања у 

мрежи које се не може ослободити. 

У овом случају схваћено као 

алегорија, то се не односи на 

физичко нестајање, већ на духовно 

и морално које може довести и до 

тоталног растакања личности, 

губљење било каквог осећања за 

правду, до беспомоћности, разочарања, депресије, 

револта, ината, али и спремности да се истраје у трагању 

за истином, која у овом случају треба да буде 

сатисфакција делимична или комплетна. А када и после 

свега нема разумног епилога, онда трагика надања у 

тражењу излаза постаје још безначајнија. И управо због 

тога што се не може коначно ослободити од тешког 

загрљаја злокобних мрежа одлучио је проф. 

Радовановић да нам се обрати књигом која се може 

схватити и као аутобиографски абстракт у коме 

доминира само крик за истином и правдом која му је 

ускраћена. На пропушта прилику наш аутор да и сам 

себи постави питање шта му је све ово требало, односно 

зашто да робује истини када му је окружење у лажима и 

преварама и да ли је требало да им се једноставно 

приклони и ћути жртвујући и своју част и углед. Али не, 

то се не уклапа у његов морални профил и зато остаје 

при своме – да истраје! Тешко је обичном читаоцу да 

схвати да се све то догађа у једној високошколској 

установи, међу људима са највишим научним звањима, 

некадашњим блиским сарадницима, васпитачима крема 

К 
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српских интелектуалаца. И онда се намеће логично 

питање да ли су у корелацији степен образовања и 

морални квалитети личности и да ли уопште могу да 

постоје две истине, ма колико оне биле релативне.  

Професор Радовановић нам на потресан начин 

саопштава морални суноврат оних са којима је делио 

радне дане у својој професорској каријери, води нас 

узбурканом матицом сплетки и подметања, 

неколегијалности и издаје пријатеља, које самим тим 

није ни било искрено.  

      Текст се чита у једном даху и има се утисак да се 

налазите на узбирканом океану људских страсти и 

неправде, у чамцу који само што се не преврне, а жртва 

је један човек, у овом случају аутор књиге. Ликови су 

препознатљиви, без обзира на искривљена имена, 

приказани дубински са ауторовом оценом њихових 

карактера, са видним огорчењем, чуђењем, љутњом, 

запрепашћењем, критичношћу и разочарањем. То су они 

у које је веровао, са којима је сарађивао, друговао, 

пословао, кафенисао и са некима био и пријатељ. 

    (...) И сада се поставља питање: шта је ова књига – 

исповест, реквијем, пријатељства, оптужба, критика, 

вапај за правдом, изазов јавном мњењу, патологија 

морала, рушење илузија, неизвесност, немоћ, сламка 

спаса, упозорење или можда надање у праведан исход! 

Она представља и специфичну студију карактера 

личности, колективне заблуделости, самовоље и 

бахатости, атмосферу страха до несхватљивих 

махинација у колективу који и даље опстаје са свим тим 

претпостављеним закључцима. 

    (...) За мене као историчара, оваква сведочанства о 

једном времену су више него драгоцена јер употпуњују 

слику друштвених односа, дају могућност за анализу, 

правилна закључивања и презентовање одређених 

збивања.
56

 

 

                                      
• 56 Излагање проф. Ж. Стојковића на промоцији романа Мреже паукова, 7. 

априла 2016. године (дан рођења аутора). Поред рецензента, о књизи су 

говорили проф. др Живан Стојковић и Слађана Младеновић, уредник у 
ЛКЦ. 
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МОЈЕ ВРЕМЕ 

 
• Живан Стојковић, уводно слово, Драгомир С. 

Радовановић, Моје време, Књижевни клуб 

„Глубочица“, Лесковац 2013. 

 

 осле овако инспиративног и 

стручног излагања професора 

Данила Коцића било би сувише 

храбро и ризично да дајем стручно 

мишљење о овом књижевном 

остварењу проф. Радовановића. То 

сам себи могао да допустим кад сам 

приредио две књиге о њему. Најпре 

као о човеку велике имагинације и 

онда као легенди у анегдотама. У 

првој су писали врсни познаваоци 

његовог стручног, научног и књижевног рада, а у другој 

је дошла до изражаја сва његова луцидност и 

искричавост његовог духа у ситуацијама када се 

надмудривао са својим пријатељима. У свим осталим 

његовим књигама могли смо да се упознамо са краћим 

или дужим приказом биографије аутора, која се иначе 

раде по устаљеном стереотипу. И могли смо се питати 

да ли је то довољно. Зато сам био здушни саговорник да 

ствараоци оваквог сензибилитета и учинка морају да се 

одлуче и на аутобиографски приказ свога животног 

пута. Један од оних који је прихватио моју сугестију је и 

др Вукадин Ристић и подарио нам је књигу Мој 

животни пут. Још једна идеја ми је у мислима и бићу 

срећан ако је неко прихвати. Наиме, ради се о потреби  

обраде профила познатих стваралаца у нашој средини и 

то са свих аспеката за приказивање једне личности. Јер, 

то су наши суграђани, људи које срећемо врло често, а 

ипак их не понајемо довољно. То је значајно и за 

проучавање њиховог укупног стваралаштва. Јер, често 

имамо погрешан утисак о особинама неке личности 

само на основу повремених, кратких сусрета. 

П
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Професор Радовановић је одлучио да нам подари своју 

краћу аутобиографију у књижевној обради, тако питку, 

једноставну, разумљиву, на моменте интригантну 

преузимајући улогу наратора и намећући стил који вам 

тако пријемчиво делује. 

Поглава су без наслова, свако се може доживети као 

посебна прича, коју повезује заједничка нит и чине 

целину која се може доживети и као роман. Наравно, 

ову су моје оцене као обичног читаоца, а не као 

познаваоца суптилних књижевних облика изражавања. 

Зато ћу покушати да вам ову књигу представим са 

аспекта историографског промишљања. Најпре о 

наслову. Моје време може да означава шире значење јер 

подразумева објашњавање свих друштвених кретања у 

периоду одрастања и сазревања актера догађаја, али већ 

са првим страницама текста читаоцу је јасно да се ради 

о животном путу проф. Радовановића, од адолесценције 

до зрелог доба. Али пошто његово време још траје, онда 

се ова књига може доживети као први део 

аутобиографског казивања. 

    (...) Будући историчари моћи ће чак можда и 

објективније просуђивати о времену професора 

Радовановића, на основу онога што је тако сликовито 

приказао аутор ове вредне књиге. Његови квалитети су 

неспорни, а невиђена енергија за стваралаштво 

фасцинира и оплемењује. И да завршим оним што је 

изрекао француски познати мислилац Ренон: „Живети... 

то значи знати, надати се, волети, дивити се, значи 

добро чинити. Најдуже је онај живео који је то доказао 

духом, срцем и радом.“ А то је доказао и проф. др 

Драгомир Радовановић.
57

 

 

 

                                      
 

• 57Проф. др Живан Стојковић, уводно слово (ЛКЦ, 26. јун 2013), Драгомир С. 

Радовановић, Моје време, роман, Књижевни клуб Глубочица, Лесковац 
2013. На промоцији, поред аутора, о књизи је  говорио Данило Коцић, 

новинар и писац. Прилог који преносимо објављен је у књизи Живана 

Стојковића Драгомир Радовановић лесковачки кауреат, КК „Глубочица“, 
Лесковац 2017. 
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ДАНИЛО КОЦИЋ: ГОРСКА  

ВИЛА 

 
• Данило Коцић, приказ, Драгомир С. Радовановић, 

Горска вила, љубавни роман из савременог 

живота, Књижевна заједница Удружења 

књижевника Србије, Поморавски округ, Јагодина, 

Српска духовна академија, Параћин 2017. 

 
ајновији роман проф. др 

Драгомира С. Радовановића  

Горска вила, љубавни роман из 

савременог живота, (Јагодина 

2017) изузетно је кратак 

(седамдесетак страница) и за 

љубитеље ове врсте романескног 

поимања стварности веома 

пријемчив. 

Чини се да је роман, пре свега, 

намењен онима који воле тзв. 

„лаку литературу“, али и узбудљив љубавни 

драматуршки ток. Са те стране ово дело најплоднијег 

лесковачког књижевника (аутора више од 150 књига) 

испуњава све предуслове и заиста се чита, како се 
обично каже, у једном даху. 

То је, дакако, и највећа вредност овога дела, али је – у 

поређењу са ранијим романима овог даровитог писца –  

ипак знатно слабији романесно остварење, што се може 

делимице тумачити пребрзим писањем (по пет, шест, па 

и више књига годишње), као и неком врстом ауторове 

жеље да се „по сваку цену“ потврди и као добар 

афористичар, песник, драмски писац, романописац и 
сликар. 

Сложили бисмо се са оценом рецензента Мирослава 

Димитријевића („Од горске до горке виле: модеран 

љубавни роман из живота“) да „роман Горска вила има 

мајсторски писане дијалоге. Природне. Једноставне. 

Директне, као из живота узете. И овде је познати и 

признати књижевник Радовановић показао високу 

Н
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артифицијелност, изузетан дар за прозно стваралаштво, 

а што је већ толико пута доказао у својим бројним 

претходним романима“. 

Такође смо склони становишту рецезента да је „роман 

Драгомира Радовановића Горска вила, супротно свом 

наслову, модерна и урбана љубавна прича двоје високих 

интелектуалаца остварених у својим професијама, али 

коју прате љубоморни, попреки и завидљиви погледи 

суграђана једног града у унутрашњости Србије, варошке 
средине прилично скученог паланачког менталитета“. 

Истина је, како такође примећује рецензент (уз нешто 

претеривања), да се роман чита „као што се пије добро 

вино“, али се тешко може прихватити оцена да је Горска 

вила „по много чему јединствен, необичан, 

интересантан, занимљив по свим параметрима доброг 

књижевног дела, „нашпанован“, како би рекли сликари, 

неизвесношћу и напетошћу од првог до последњег 
реда“. 

Не може се спорити Радовановићева умешност у 

изналажењу тема, па и вођењу радње, али свакако овом 

роману недостаје метафоричко сликање стварности, 

односно богати стилско-језички оквир, а ако тога нема, 

по моме суду, роман (као и свако друго уметничко 

дело), губи од свога високог уметничког значаја. 

Коначно, стиче се утисак да је Горска вила заправо 

само почетак шире романескне фреске, јер се, ван 

сумње, прича може наставити, доградити и стилски 

дотерати да дело добије нову арому и тако уђе у ред 

оних дела проф. Драгомира Радовановића која заузмају 

сам врх у његовом плодоносном и за сваку похвалу 
вредном стваралаштву.

58
 

 

 

 

 

                                      
• 58 Данило Коцић, приказ, Драгомир С. Радовановић, Горска вила, љубавни 

роман из савременог живота, Књижевна заједница Удружења 

књижевника Србије, Поморавски округа, Јагодина, Српска духовна 

академија Параћин 2017. 
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ДРАМЕ СА ХИСАРА 

 
• Мирослав Димитријевић, поговор, Драгомир 

Радовановић Драме са Хисара, Књижевна 

заједница Удружења књижевника Србије за 

Поморавски округ, Јагодина, Београд 2015. 

     1) 

ваком новом књигом, у 

изабраним делима која управо 

настају и штампају се, Драгомир С 

Радовановић нас увек изнова 

пријатно изненађује. Овога пута  то 

су Драме са Хисара. Заиста два сјајна 

драмска догађаја која носе наслове: 

Бугарче и Кривосеча. Два бисера 

његове литературе, два драгуља у 

његовом импозантном стваралачком 

опусу, која се могу равнати са 

најбољим драмским остварењима.
59

 

О драми српског народа у Првом светском рату, 

албанској Голготи и тријунфалном повратку српског 

ратник, написан је велики број дела у свим жанровима. 

Па ипак, мали је број драмских дела која се баве 

личним, појединачним драмама наших војника после 

свршетка Великог рата и по доласку у родну Србију. 

(...) Станимир, српски ратник, победник, после 

паклених мука и непребољених рана, стиже у своје село 

и у кући затиче дете, које није његово, већ плод 

силовања и бестијалности неког бугарског војника. 

Његова жена Боса, чувши лажну вест да је Станимир 

погинуо, тешком муком одлучује да сачува дете – плод 

похоте пијаног Бугарина – Бугарче, само да би сачувала 

дом и кућу, ако се Станимир ипак врати. Велика је то 

била психолошка драма у души лепе и младе Српкиње, 

чији је муж ратовао негде на југу Балкана за слободу и 

                                      
• 59 Мирослав Димитрфијевић, „Поговор“, Драгомир С. Радовановић, Драме са 

Хисара, Књижевна заједница удружења књижевника Србије, Поморавски 
округ, Јагодина 2015. 

С
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част Србије и српског народа. Тешку драму преживљава 

сада и Станимир, частан и поносан Србин, старог 

домаћинског кова и васпитања. У души племенит, 

опрашта вољеној жени, али у тренутку када чује злобне 

и завидљиве речи сеоских „вештица“ и оговарача, 

изненада погођен у саму жижу свог моралног кода, 

решава се на најтежи чин – самоубиство. То чини и 

његова вољена жена, и пада преко њега мртвог... 

Згуснута радња, пуна садржаја, без иједне сувишне 

речи или слике, драма Бугарче заслужује да се 

екранизује за најширу јавност. Станимир је као лик 

српског ратника и човека, витеза и јунака, раван 

Страхињићу Бану, а можда и часнији од свог епског 

лика. Заиста величанствено. И што је најважније, ова 

драма, сада са књижевним насловом Бугарче, заиста се 

догодила у стварном животу. 

 

2) 

рама Кривосеча одвија се почетком деведесетих 

година 20. века, у време хиперинфлације и дочарава 

нам у првом плану карактере и поступке директора, 

економске елите тога доба. На једној страни је директор 

Жика, руководилац старог социјалистичког кова, коме 

је друштвени идеал био – социјална правда и држава и 

бољи живот радника, а на другој страни је Божа, 

хохштаплер новог и весник сада већ владајућег 

неолибералистичког система, заснованог на брзом 

богаћењу, где циљ не бира средства, где се појединци и 

слична нечасна мањина богати на рачун већине и где 

нема милости и човечности, већ влада само сурова 

експлоатација радне снаге, превара, крађа, изнуривање 

становништва, глад, јад и беда...  

     То је суштина драме Кривосеча Драгомира С. 

Радовановића, који опет руком мајсторског драмског 

писца успешно води радњу драме приказујући и шири 

контекст социјалних збивања тих преломних и 

судбоносних година по српски народ и државу.  

(...) Ово су драмска дела за памћење.   

 

 

Д 
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ЛЕСКОВЧАНКА 

 
• Мирослав Димитријевић, „Драма о српској 

пропасти“, рецензија, Драгомир С. Радовановић, 

Лесковчанка, УК Поморавског округа, Јагодина, 

Београд 2016. 

 

осле књиге Драме са Хисара 

(Бугарче и Дрвосеча), врстан 

драмски писац, романсијер, 

приповедач, сатиричар и песник, 

Драгомир С. Радовановић излази у 

јавност најновијом драмом из 

савременог живота, коју је насловио 

Лесковчанка, али драмска радња 

коју развија у овом сјајном делу, 

може се преместити у било који 

други српски град или село, јер је 

Радовановић у њему проговорио о пропасти једне 

породице, а каквих има на милион у Србији, односно 

смело реаговао звог уништавања српског народа, сада и 

овде и непрестано. Јад, глад, беда, сиротиња и 

немаштина су српска свакодневица. Тај опшенародни 

цвиларник постао је српски бренд. Стручњаци тврде да 

чак 80 одсто, или око пет милиона Срба, живи у 

нареченим условима. Такво стање траје већ 26 година, а 

свака нова доноси нове тегобе. За то време Србија се 

празни на два начина: једни одлазе из земље, а други 

под земљу. Не знаш кога да ожалиш: младе и школоване 

Србе, а будуће европске „робове“ или старе српске 

гробове.
60

 

     Лесковчанка Драгомира Радовановића је драма једне 

типичне српске породице на ивици опстанка. Глава 

породице – отац изгубио је ногу у последњем рату, 

изгубио је потом и посао у фабрици и на крају је 

                                      
• 60 Мирослав Димитријевић, „Драма о српској пропасти“, рецензија драме 

Лесковчанка Драгомира С. Радовановића, КЗ УК Поморавског округа, 
Јагодина, Београд 2016, стр. 44-47. 
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принуђен да проси. Супруга му је такође без радног 

места, тешко болесна, на постељи, немају ни пребијене 

паре, чак ни за пола хлеба, а камо ли за лекове. Зато је 

малолетна ћерка Милунка принуђена да чисти по 

богатијим кућама и да издржава родитеље, уместо они 

њу, као што је ред и као што беше некада. Милунка, са 

надимком Мука, иначе врло симболично датим, и поред 

свих мука и проблема које има, завршава средњу школу, 

без уџбеника и свезака, захваљујући само својој 

интелигенцији. Чак је принуђена да пева и игра у 

кафани, као „кафанска певаљка“ за сендвиче и по коју 

хиљадарку, када се попне на сто да заигра, и да на тај 

начин прехрани родитеље да не би помрли од глади.  

Драма коју описује Драгомир Радовановић је тужна да 

жалоснија не може бити. Можда су само жалосније 

исповести младе Лесковчанке Милунке, монолог њеног 

оца богаља, ратног и радног ветерана, кога је држава 

жртвовала у „транспарентној транзицији“, као и 

жалопојка његове супруге.  Главни актери Радовановиће 

драме ипак не губе наду и не предају се.  

(...) Отац добија инвалидску пензију, жена му 

оздрављује, кћерка Милунка добија диплому о 

завршеној средњој школи и са својим првим и јединим 

момком – лекаром одлази у Немачку на рад. То је 

суштина овог изврног драмског дела Драгомира С. 

Радовановића, познатог српског књижевног ствараоца и 

врсног драмског писца, који увек смело улази у саму 

суштину живота, одабире најтеже теме, као сваки 

озбиљан и одговоран човек и писац.  

А оваквих правих књижевника, као што је 

Радовановић, нажалост, све је мање на нашој књижевној 

сцени, јер се већина њих одлучује за трагикомичне, 

црнохуморне драме, или, чак за козерије повлаћујући 

најнижем укусу, а та њихова дела се мање-више 

подсмевају сопственом народу о коме говоре, себи, али 

истовремено и својим ауторима. Живот је исувише 

озбиљна ствар да би се аутори тако пежоративно 

односили према њему. Такав посмешљив однос 

савремених, назови, драмских писаца, према своме 

народу, иначе веома цењеним и награђиваним од стране 
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српских непријатеља, јесте истовремено хула на Живот, 

на Свети Дух Животодаван (У Новом завету Господ 

Исус Христ се није ниједанпут осмехнуо). 

Зато драма Лесковчанка Драгомира С. Радовановића 

плени својим озбиљним приступом, издваја се од 

других драмских дела српске књижевне продукције и 

заслужује пуно читаочево поверење и поштовање, јер 

читалац у њој препознаје истински живот, туробан, 

тежак, мучан, који је вероватно и њему додељен. Драма 

Лесковчанка писана је јужноморавским-лесковачким 

дијактома, што је чини још животнијом, убедљивијом и 

милозвучнијом, јер тај говор Радовановић познаје још 

од мајчиног наручја и у њему се осећа „као риба у 

води“, а читалац са радошћу упознаје старосрпски говор 

који је сачувао највише особина древног српског, 

односно рашко-белашког језика. За тај говор источне и 

јужне Србије Бранислав Божиновић, експерт за српско-

санскритски, тврди да је баш он (торлачки) сачувао 

највише од особина праисторијског српског језика и да 

савремени српски и санскритски имају много 

заједничких и истоветних речи. Поновићу своје 

мишљење: књижевник Драгомир С.  Радовановић је 

мајстор дијалога, мајстор кратке књижевне форме, 

уверљив и раскошан приповедач и романсијер, сигуран 

водич кроз тајанствени свет српске моравске душе, кроз 

чудесне судбине својих јунака и ликова које презентује 

читаоцу, кроз књижевни вилајет лесковачки. 

 Поред аутентичног језика, Драгомир Радовановић је 

на крају ове књиге понудио и нотне записе изворних 

лесковачких песама, као и нове текстове, а у жељи да 

помогне будућем редитељу, што овом делу даје још 

једну посебност и аутентичност. А Лесковчанка свакако 

заслужује да буде постављена на сцени, јер би имала 

заиста дуг позоришни живот. И ова драма, као и 

преходне поменуте, чекају смеле режисере да на 

телевизији или филму, овековече ово време опште 

српске пропасти. 
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П. С. 
Почетак драме Лесковчанка (Лесковац данас. Привреда 

нешто ради. Занатлије и трговци кубуре. Мафијаши се 

проводе, јер тргују оружјем, дрогом и блеим робљем. Народ 

преживљава. Немају паре ни за хлеб. Отац инвалид, мајка 

болесна, ћерка средњошколка и они немају пара за хлеб, 

лекове и школу. Седе у стану. Хладно је, немају ништа за 

јело, струја је исечена, кров прокишњава. Ћерка је у школи. 

Мужи жена седе у соби – трпезарији. Сто и четири столице, 

кауч уза зид, креденац, витрина и на њој телвизор). 
 

Радиша: Е, које дочекамо! Да ми јенекопричаја, н би 

вероваја... 

Рада: Страшно, мртва сам гладна, Немам лекови. Чекам да 

умрем... 

Радиша: Немој тако. Ваљда ће се некако снајдемо... 

Рада: Како, које да работимо 

Радиша: Ћу почнем да просим. 

Рада: Не ли те срамота. Некад си бија шеф, а сг... 

Радиша: Морам. Ћу узмем кутију од ципеле, једн картон, 

ћу сднем на једн тротоар на мос и ћу турим штаке поред мене. 

На картон ћу напишем: „Уделите сиротињи“ – па ће видимо. 

Рада: Не знам које да ти казујем. Овако више не може. Не 

иде... 

Радиша: Ћу почнем од сутра (устаје, узима штаке и 

излази. Враћа се и носи картон за седење, картон за натпис и 

кутију за ципеле). Еве, најдо у онуј собу... Ћу идем чс куде 

комшију да ми напише на овај картон. Немам ни оловку 

(излази).
61

 
 

 

 

 

 

 

 

                                      
• 61 Драма Лесковчанка има следећа лица: Радиша, отац, Рада, мајка, Милунка, 

Мука, ћерка, Стаменко, комшија, Мишко, бизнисмен, Спасоје, момак, 

лекар, Девојчица, Познаник, Конобар, Жика, Спасојев другар, Другар 1, 

Другар 2 
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БИЉАНА МИЧИЋ: ПРИЧЕ  

СА ХИСАРА 

 
• Мр Биљана Мичић, „Приче са Хисара“, рецензија, 

Драгомир Радовановић Приче са Хисара, 

Књижевна заједница Удружења књижевника 

Србије за Поморавски округ – Јагодина – Београд 

2016 

 

бирку која је пред нама чине 42 

кратке приче, повезане општом 

насловном синтагмом – Приче са 

Хисара. Изузев ове просторне 

одреднице, у причама није 

одређен хронотоп, ни место, ни 

време дешавања. Ипак, 

наслућујемо неколико временских 

равни. Овим причама успоставља 

се вертикална оса времена која 

повезује давно прошла времена са 

савременим светом и животом. Тематски, ови прозни 

записи распоређени су у три циклуса. Прва два имају 

семантичке наслове који наговештавају идејну окосницу 

– „Одговори живота“ и „Индекс црвен од стида“. 

Последњи циклус носи назив који сугерише намеру да 

се окупе различите цртице из живота – „Приче 

свакојаке“. Све приче из збирке постижу сагласност у 

домену поруке, истичући општу моралну хипокризију и 

позивајући на повратак основним моралним начелима, 

алтруизму, пожртвовању и саосећању, захваљујући 

којима је човечанство и опстало. 

Приче из првог циклуса израстају из наталоженог 

искуства наше народне предаје. Оне одражавају 

морални кодекс заједнице, народна веровања, обичајне 

норме и табуе. Ове су приче израз колективне свести да 

се основе традиционално-моралног кодекса морају 

поштовати. Људске особине препознају се у 

ситуацијама које намећу искушење. Представљене 

ситуације нису свакодневне, оне су судбинске. Приче 

З
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груписане око централне теме првог циклуса (зло у 

свету и зло у човеку) имају дводелну композицију: 

представљен је најпре грех, а потом казна. 

Традиционално-моралне норме не познају праштање за 

прекршиоца правде или забране. У неким причама се 

разрађује веровање у табуе, што је део колективне 

свести нашег народа. Забране се морају поштовати. Као 

део традиционалне културе јавиће се и клетва – 

посредно или непосредно изречена, која потврђује 

народно веровање у магијску моћ речи. Ове слике и 

представе упућују на књижевност насталу у народу, а 

насловом збирке успоставиће се веза између прича 

првог циклуса и наше завичајне збирке народног 

стваралаштва коју нам је прота Драгутин Ђорђевић 

оставио. Супротстављањем богатства и сиромаштва у 

спрези са моралом и неморалом, кршење забрана, 

непоштовање светиња, огрешење о племенитост и 

чистоту одражавају нашу патријархалну културу, а став 

заједнице потенциран је безличним глаголским 

формама – прича се, говори се и сл. Тај морал 

традиционалне културе и традиционалних веровања 

препознајемо у наслову чувене народне баладе: Бог 

ником дужан не остаје. 

Десиће се у овим причама и сусрет са оностраним, 

више у домену народне фантастике, мање као 

психолошка пројекција због гриже савести услед 

начињеног греха. Заумно је ту да грешника казни, а 

заједницу опомене.  

Део ових прича има тематику из рата. Не знамо о ком 

се рату конкретно говори, али на основу лексике 

можемо претпоставити да су то ратови који нам 

временски нису далеко. Убиства, отимања, разарања и 

уништавања указују (уз експликацију уводне максиме 

из прича „Телевизор и Гелер – Ко се лати мача, од мача 

ће страдати“, и „Што је отето, то је проклето“) и на 

дехуманизацију човека и деструкцију свих људских 

вредности у рату. 

Други циклус укључује социјалне мотиве и 

временски нам је близак, препознатљив. Ове приче 

доводе у питање интелектуално поштење, 
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професионалну етику, представљају 

ћи, крајње веристички, инцидентне 

ситуације из високог, академског 

света. Истина о свету никада није 

само једна, али овде су укрштене две 

перспективе – оних који узимају, али 

и оних који дају. У овим причама 

правда није увек задовољена. 

Задовољни су поједини актери, 

спремни на све да до циља дођу. Она 

исконска, народна, бескомпромисна 

правда овде постаје римска богиња са повезом преко 

очију, која намерно жмури пред истином. Отуда неке од 

прича из другог циклуса добијају хумористичко-

иронијску интонацију. 

Приче из трећег круга су разнолике. Неке 

садржински кореспондирају са претходним причама, у 

некима, међутим, изостаје казна за почињене грехове, за 

разлику од оних из првог циклуса, где казна доследно 

стигне грешника. Неке од њих (о брачној превари, о 

судбини и грешкама младости) настају из проширене 

анегдоте. Из иницијалног мотива развија се кратак сиже 

са обртом и поентом на крају. Односи у породици, 

брачно неверство, похлепа, сиромаштво, несрећа, 

правда (људска и она судска) смењују се у последњем 

кругу прича попут исечака из наших живота. Неке слике 

из живота својом суровошћу делују готово надреално и 

сугеришу не само слику света, у којем зло одвајкада 

обитава у разним појавним формама, већ и трагичну 

слику друштва које не мари за егзистенцију обичног, 

малог човека. Мрачна визија друштвене стварности 

биће и домановићевски заоденута у форму сна у причи 

иронијски названој „Срећа“, а сам сан сажета је, 

упечатљива слика наше Страдије. И алегоријска, 

шаљиво-иронијска слика о разговору Булче и Тулче 

успоставља везу са чувеним „Размишљањем једног 

обичног српског вола.“ 

Збирку одликује традиционална форма приповедања. 

Мотивација је доследно спроведена. Нема задирања у 

психолошку димензију личности – ликови су 
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супротстављени по доминантној црти карактера. У 

свакој од прича представљен је по један догађај и приче 

су упечатљиве управо по специфичној радњи. Нема 

развијених описа и рефлексија, али се често јави сажет 

коментар на крају. Успоставиће се и дијалог са 

читаоцем, чиме се ствара илузија усменог приповедања. 

У Причама са Хисара нема новина у формалном, 

жанровском и мотивском смислу, већ у смислу 

јединствених, јасно, транспарентно исказаних порука – 

својеврсних савета за живот – и позива на повратак 

ризници искуства наших старих, коју смо давно почели 

да напуштамо, несвесни да напуштајући њу, напуштамо 

сами себе.
62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
• 62 Биљана Мичић (1978, Параћин) – студије српског језика и књижевности 

завршила је на Студијског групи за српски језик и књижевност 

Филозофског факултета у Нишу 2001. године. Магистарску тезу под 
насловом Поезима и поетика Милана Дединца одбранила је 2012. године. 

Бави се књиженом критиком и есејистиком. Од 2009. до 2011. године 

била је у уредништву часописа Наше стварање. Радове је објављивала у 
стручним и научним публикацијама и у часописима и листовима: 

Књижевна реч (Београд), Књижевност и језик (Београд), Књижевни 

магазин (Београд), Књижевни лист (Београд), Књижевне новине 
(Београд), Летопис Матице српске (Нови Сад), Градина (Ниш), Наше 

стварање (Лесковац), Philogija Mediana (Ниш), Прича (Београд), Помак 

(Лесковац), Кораци (Крагујевац), Новине Београдског читалаштва 
(Београд), Hereticus (Београд). Године 2010. београдска Алтера објавила 

је у библиотеци „Калем“ њену књигу Под језиком, над говодом: Огледи о 
Настасијевићу и Џунићу. Године 2012. са Владимиром Мичићем 

приредила је књигу изабраних радова Николаја Тимченка о Андрићу и 

Црњанском – Између стврности и егзистенције. Учествовала је на 
научним скуповима „Књижевност на дијалекту“ (Лесковац 2006), 

„Дијалекат и дијалекатска књижевност“, (Лесковац 208) и на 17. 

Конгресу Савеза славистичких друштава Србије (Сокобања 2009). Од 
2001. до 2004. године радила је као професор српског језика и 

књижевности у Техничкој школи у Лесковцу. Од 2004. године ради у 

Гимназији у Лесковцу. Школске 2006/2007. године била је сарадник на 
Филозофском факултету у Нишу на предмету Савремени српски језик III 
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ПЕСМЕ СА ХИСАРА 

 
• Мирослав Димитријевић, „Поговор“, Драгомир 

Радовановић, Песме са Хисара, Књижевна 

заједница Удружења књижевника Србије за 

Поморавски округ – Јагодина, Београд 2015. 

 

рагомир С. Радовановић је, пре 

свега, уважени и познати 

српски књижевник и 

интелектуалац, који је у српској 

литератури и јавности већ много 

деценија познат као врсни 

афористичар и сатиричар, сјајан 

романсијер и приповедач, сакупљач 

народног усменог стваралаштва, 

фолклорних обичаја и поврх свега 

уважени сликар и дародавац, аутор 

вишеод 150 књига из књижевности, етнографије, као и 

стручних књига, уџбеника и приручника из економије и 

организационих наука, вишеструко талентовани 

стваралац и човек веома широке културе, ренесансног 

профила, добитник бројних признања за своје 

стваралаштво и члан Удружења књижевника Србије, 

најстарије и најугледније књижевне асоцијације на 

Балкану и у Европи, књижевник са почасном титулом 

академика Српске духовне академије, овога пута нам се 

представља и као песник у збирци Песме са Хисара, а у 

оквиру својих изабраних дела, којима хоће да заокружи 

свој огроман, рекли бисмо и, по обиму, дивовски 

стваралачки циклус, али и по врло високим уметничким 

дометима које је постигао у свим жанровима 

литературе.
63

 

                                      
• 63Мирослав Димитријевић, „Поговор“, Драгомир Радовановић, Песме са 

Хисара, Књижевна заједница Удружења књижевника Србије за 

Поморавски округ, Јагодина, Београд 2015. 
 

Д
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У три циклуса књиге Песме са Хисара, а које је 

насловио „Са дна живота“, „Дилеме“ и „Пркосне 

песме“, а у оквиру својих изабраних дела, Радовановић 

је обавио више од педесет изабраних песама, наравно од 

далеко већег броја које је написао и штампао у својим 

песничким збиркама протеклих година. 

У првом циклусу „Са дна живота“, Радовановић 

опевава своје животне почетке, посвећујући, логично, 

прву песму својим родитељима, а затим се упушта у 

најлепше и истовремено најболније тренутке 

младалачких љубави. Богатство емоција и љубавних 

расположења која натапа Радовановићеву поезију има 

широк дијапазон и креће се од егзалтације према жени, 

као савршенству боготворене лепоте на Земљи, до 

разочарења, преко филозофског промишљања, 

социјалног скептицизма, до елегичних и баладичних 

песама, које читаоца не остављају равнодушним. Буде у 

њему осећај за правду, побуну душе „коју баждари сам 

Свети Архангел Михаило“, разочарења у људе 

пакоснике и завидљивце: 

 
„Кад би свако живео живот 

тако да другима не наноси бол, 

он би за све био синфонија, 

а не тужна песма, 

не само де-мол“ 

 

(...) У другом песничком беочугу ове књиге, 

„Дилеме“, сусрећемо се са другачијом песничком 

оријентацијом, сложенијим животним и поетским 

искуствима, дубљим и ширим погледима на стварност, 

али са аспекта родољубља и патриотизма, љубави према 

своме народу, земљи и завичају. То су песме из зрелије  

уметничке фазе поете Радовановића, који у њима 

интегрише социјалне, политичке и моралне дилеме 

друштва и времена у коме ствара. Радовановић као да 

следи ону девизу Светозара Марковића по којој је 

„песник око и ухо свога народа“ и настоји да заиста 

буде будилац и освешћивач заспалих душа и 

разочараних људи. Радовановић нам показује, односно 
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открива дубоку моралну и етичку провалију погођеног; 

војно јачег и богатијег света Европе, који се осилио, 

намерачио на српски род и народ. У томе апсолутно 

следи мудрог и светог владику Николаја српског, на 

основу чега се може закључити да када су у питању 

национални интереси, свака политичка и верска 

идеологија (на пример Марковићева и Велимировићева) 

нестаје и повлачи се пред судбинским питањима српске 

нације. А о њима у овом циклусу песама и пева 

Драгомир Радовановић, желећи само једно – да измири 

разлике и расколе српске, а да подсети моћне војне силе 

на њихово бешчашће, неправду и силеџијство... 

„Пркосне песме“ почињу дужом песмом „Збогом, 

Европо“ у којој жали за оним вредностима хуманизма и 

једнакости, равноправности и слободе, које је иста та 

Европа и пропагирала све време, да би се данас њени 

постулати живота и постојања потпуно посувратили у 

своју супротност. Песме посвећене Србији, слободи, 

одбрани и Србину по својој вокацији су родољубиве, 

отаџбинске, смело изречене, отворено и без трунке 

лицемерја, а које је обузело  највећи део такозване 

политичке елите. Ту бисмо издвојили следеће стихове: 

 
„Не дирај Србина, то кажем свима 

њему је довољно то што има 

нити што тражи, нити што даје 

ко крене силом горко се каје“ 

 

„Моја пркосна“ песма представља једну врсту 

тестаментарне поруке Драгомира Радовановића. У њој 

поручује читаоцу да прими  на себе кривицу за све што 

је урадио, а урадио је као научник, професор, писац и 

сликар, етнограф и филозоф изванредно много, по броју 

дела и наслова толико колико би некоме требало и три 

живота да то све учини. Ипак, то је горко певање, у коме 

се осећа туга  и резигнација што народ и средина којима 

је толико ствари подарио не показује ни трунке 

захвалности. Зато Радовановић поручује својим 

непријатељима, испразним, нерадним, неинвентивним и 
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превртљивим (не)људима: „На крају се броје дела која 

остају иза човека...“  

То је његова најбоља одбрана од „паланачке свести“ 

у којој не живи само Лесковац већ и престоница и 

целокупна паланка Србије тако размишља, нажалост. 

(Радомир Констатиновић). 

Нешто слично својевремено је поручио и Вук 

Карџић, на чијем трагу је и Радовановић, да 

непријатеље своје треба постидети резултатима свог 

рада и стваралаштва. 

У резимеу овог осврта на збирку Песме са Хисара 

намеће нам се неминован закључак да Драгомир С. 

Радовановић остаје доследан својим идеалима, 

ставовима и принципима, људским и уметничким, и у 

најтежим тренуцима и искушењима, па самим тим 

представља духовну и моралну громаду свог времена. 

Човек узорник и светионик слободољубља, 

правдољубља, родољубља... 

И у поезији, и у прози, и у целокупном стваралаштву 

др Радовановића, укључујући и посебно истичући и ову 

збирку песама, осећа се тај позитиван набој, присутан је 

дух једног великог хуманисте, вредног ствараоца и 

песника, рекли бисмо и – последњег истинског 

браниоца величанствене српске културе, традиције и 

националне баштине. Према благослову велике Десанке 

Максимовић, можемо пожелети да се овакви песници и 

уметници – хиљаде.
64

 

 

 

                                      
• 64 У збирци Песме са Хисара, Радовановић је (у три поглавља), уврстио 

следеће песме:  

• СА ДНА ЖИВОТА (прво поглавље): Родитељи, Лепота жене, Немам речи, 

Љубав моја, Сунце моје, уздах, Љубав, завист, Љубав која опија, 

Проблеми, Морал, Околина, Непрелазност љубави, Неук, Нехотица, Циљ, 
Никада, Инат, Судбина, Страх, (не)срећа, Добра земља, У туги, 

Смртници, Рајско цвеће;  

• ДИЛЕМЕ (друго поглавље): Земља, Пријатељство, Косовска истина, 
Обећања, Памћења, Чудо, Космет, Пријатељи, Правда, Нато, Питање, 

Силеџије, Резултати, Власт, Типови, Радници, Стандард, Резултати 
транзиције; * 

• ПРКОСНЕ ПЕСМЕ (треће поглавље): Збогом Европо, Моја пркосна, Србија, 
Одбрана, Слобода, Србин, Сета, и Бескај.   
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ПЕСНИЧКЕ МИНИЈАТУРЕ 

 
• Мирослав Димитријевић, рецензија, Драгомир С. 

Радовановић, Песничке минијатуре, Књижевна 

заједница Удружења књижевника Србије 

Поморавског округа – Јагодина, Београд 2016. 

 

есничке минијатуре Драгоми 

ра С. Радовановића, једног од 

најугледнијих српских књижевника 

данашњице, доктора наука, 

академика, сликара, вишеструко 

талентованог и награђиваног 

уметника и човека, одишу 

истанчаним духом, искуством, 

мудрошћу, зрелошћу и поучношћу. 

Радовановић вешто уплиће у венац 

катрена своју богату песничку и 

животну мудрост, са лепезом својих богатих емоција, у 

славолук речи, а минијатуре су писане препознатљивим 

и однегованим стилом у којем се перо мајстора сигурно 

и вешто креће по белини папира и песничкој чистоти. 

тематика је различита: од родитељске љубави и 

захвалности, преко патриотских, филозофских, 

политичких и судбинских мотива, филантропије и 

хуманизма, религиозних и друштвених, сатиричних 

песама, до моралних и филозофских стихова...  

Могло би се рећи да је песник Радовановић лирик 

посебног кова и високих артистичких захтева: настоји 

да споји и уједини лирику и мисаоност у својим 

песмама, градећи при том посебну врсту изражавања – 

лирозофију, као што су то чинили и успевали многи 

велики песници наше и светске књижевности. У свакој 

песничкој минијатури, а кратка форма је уопште врло 

омиљена код Драгомира Радовановића (што је одлика 

врсних књижевника) има много разлога да је поново 

прочитамо и над њом размислимо. Иако су многе кратке 

песме у овој збирци често духовити и саркастички 

катрени, односно епиграми, сваки његов стих у строфи, 

П 
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ипак, еманира добронамерност, ученост, а свака строфа 

је целина за себе, згуснуто вербално ткиво, пуно 

флуоросцентног значења, позитивног набоја, искуства и 

ликовно изванредно осликана. Види се да је песник 

истовремено и ликовни уметник који зна да користи 

сликопис речи. Песничке минијатуре су мелодичне, 

складно римоване, са обгрљеном или укрштеном римом, 

са јасном дикцијом, са прецизним иктусом и 

реченичним акцентом. Суштина или поента сваке песме 

у Радовановићевим лирским минијатурама налази се 

углавном на крају, у последњем стиху, који пун смисла, 

држи песму као темељ куће. Без обзира о чему певао, 

Радовановић не оставља читаоца у дилеми, већ заузима 

свој став, исказује своје мишљење и даје свој закључак, 

који се очигледно најпре дуго „пекао“ на умној ватри, на 

пламену мудрости и зрелости, да би читаоцу послужио 

као својеврсни оријентир у животу, као временске 

бусола или компас у беспућу човековог путешествија 

кроз живот. Сваки прави песник је неодвојива целина, 

монолитност духа и талента, па тако из песника 

Радовановића проговара и педагог, проф. др 

Радовановић који према читаоцу заузима 

покровитељски однос. Не само ове песничке 

минијатуре, већ и збирке песама објављене коју годину 

раније, номинују књижевника Драгомира Радовановића 

за нову песничку награду, коју одавно заслужује. 

Радовановићеве песничке минијатуре су – поетска 

громада.
65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
• 65 Мирослав Димитријевић, „Минијатуре као громада“, рецензија, Драгомир 

С. Радовановић, Песничке минијатуре, Београд 2016. 
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ОНА КАО МИСАО МОЈИХ МИСЛИ 

 
• Мирослав Димитријевић, поговор, Драгомир С. 

Радовановић, Она као мисао мојих мисли, друго, 

допуњено издање, Српска духовна академија –

Параћин, Књижевна заједница Удружења 

књижевника Србије Поморавског округа – 

Јагодина, Београд 2017. 

 

ико до сада није успео, а 

верујем да није ни покушавао, 

да изброји све песме посвећене жени 

настале само у овом човечанству, 

односно цивилизацији, а камо ли 

друга уметничка дела створена жени 

у част. То је практично врло тешко, 

готово немогуће извести. Насупрот 

мушкарцима, који се у томе здушно 

труде, жене су створиле веома мали 

број песама и посветиле их људима, 

љубавницима и херојима. Тај број дела није тешко 

избројити, чини ми се. 

Жене, очигледно, фунционишу другачије на 

уметничком и менталном плану, и јасно је да им оде, 

химне и песме у част мушкараца не значе баш много. 

Међутим, када су жене у питању, песници носе главе у 

облаку – као у торби, и спремни су да погину за 

изабранице срца свога. 

 Један о оних паметних песника који у својој лирици 

поставаљају и озбиљна, суштинска питања односа жене 

и мушкарца јесте и Драгомир С. Радовановић.  

(...) Врло интересантна ствар са лирским 

минијатурама Драгомира Радовановића је што оне нису 

једноличне, на исти калуп „изливене“, већ могу да буду 

синтенце, гноме, питалице, савети, подуке и поуке, а 

понекад и форма чистог афоризма, што подразумева 

духовитост, алузију и алегорију... Песнику данашњице 

заиста није лако да се ухвати у „љубавни коштац“, или у 

слободном стилу, са женом модерних времена: 

Н
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еманципованом, образованом, друштвено ангажованом, 

нарцисоидном, слободних схватања и драстично 

промењеном патрјархалном свешћу, тако да Драгомиру 

Радовановићу можемо одати признање за овај, слободно 

можемо рећи, песнички пројекат. 

Али,  он је то могао успешно да изведе до краја књиге, 

јер је искусан и зрео интелектуалац и мушкарац, 

научник и мислилац, добар познавалац човекове психе и 

психологије човечанства овога доба, а уз то даровит 

писац и сатиричар, аутор бројних књижевних и научних 

дела, значи са огромним стваралачким потенцијалом. 

Није случајно Радовановић насловио ову песничку 

збирку Она као мисао мојих мисли. Господ Исус Христ 

каже: „Тамо где је благо твоје, тамо је и срце твоје.“ А 

са њим и мисао о томе. А жена (женско), у природи и 

граматичком роду, и јесте, у ствари, наше благо и 

непрекидна мисао. Зато су често код њега срце и разум 

у завади, као код Лазе Костића. Међутим, Радовановић 

у ове песме уводи и борбу душе и срца. Па када срце 

донесе радикалну одлуку, душа зацвили. И она мора 

разум да се умеша. Али тако мудро, да срце не сагори, а 

душа не увене. Или је Дучић био у праву када каже 

жени: „Јер ја у теби волим себе сама“. Међутим, то исто 

може да изговоре и свака женска уста. За разлику од 

његошевско-динароидне психологије, која на жену 

гледа као на ниже биће („Стотину ће промјенит вјера...), 

Радовановић не заборавља да су жене истовремено и 

наше мајке, и сестре, и идеалне драге – истодобно и 

чувари куће и државе. И ту је Драгомир Радовановић 

одао највеће признање жени, што до сада није учинио 

ниједан песник. Јесу мушкарци ратници и браниоци, 

али су жене одржале кућу и државу. И род људски. И 

свака част, Радовановићу.
66

 

 

 

 

                                      
• 66Мирослав Димитријевић, поговор, Драгомир С. Радовановић, Оне као мисао 

мојих мисли, Српска духовна акдемија – Параћин, Књижевна заједница 

Удружења књижевника Србије Поморавског округа – Јагодина, Београд 
2017, стр. 51-56. 
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ОБРЕДНЕ ПЕСМЕ, ПОСЛОВИЦЕ И ИЗРЕКЕ  

ИЗ ПУСТОРЕЧКОГ СЕЛА  

КАЦАБАЋ 

 
• Драгомир С. Радовановић, Обредне песме, 

пословице и изреке пусторечког села Кацабаћ, 

Народни музеј Лесковац 2014. 

 

њига Обредне песме, пословице 

и изреке из пусторечког села 

Кацабаћ Драгомира С. 

Радовановића од посебног су 

значаја за етнолошку науку, али у 

многим својим сегментима може 

користити социолозима, дијалекто 

лозима и истраживачима који се 

баве проучавањем народне 

традиције. Приказане су основне 

одлике живота и народни обичаји 

који изваредно дочаравају друштвене прилике и укупан 

живот у селу Кацабаћ. 

    Преко оваквих пријеката и путем оваквих дела, као 

што је ово о селу Кацабаћ, доприноси се јачању 

националног идентитеа и образовању локалног 

становништва о богатом културном наслеђу које носи 

наша околина.  

     Свако ново презентовање нематеријалне културне 

баштине овога типа доводи до нове документације и 

доприноси научној заједници по питању проучавања 

народне традиције и обичаја.
67

 

% 

Иво Андрић је једном приликом рекао да је човек 

дужан свом завичају и да је то једини дуг који човек не 

осећа као тешку обавезу. Сматрам да сам се граду 

Лесковцу, у коме живим, одужио у приличној мери. 

                                      
• 67 Слађана Рајковић, виши кустос – етнолог, рецензија, Обредне песме, 

пословице и изреке пусторечког села Кацабаћ, Народни музеј Лесковац, 
2014. године, стр. 163 -165. 

К 
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Прикупио сам и објавио 3333 вица из лесковачког краја 

под називом Шале из наше мале, са одговарајућим 

сепаратима (о жени, деци, полицајцима, конобарима, 

ромима, поповима, сељацима, лекарима итд.). Објавио 

сам и књигу Хиљаду зашто, хиљаду зато о обичајима, 

веровању и сујеверју из лесковачког краја, где сам на 

једноставан начин проз питања и одговоре покушао да 

одгонетнем, зашто се неке радње изводе приликом 

неких обреда.
68

  

У даљем раду, успео сам да у једној књизи обрадим 

111, са варијантама преко 120, дечјих игара из 

лесковачког краја под називом Џилит. Допринос у 

раздуживању са градом у коме живим је и тај што сам 

Српској православној цркви, црквена општина 

Лесковац, поклонио 29 уметничких слика, свих цркава 

лесковачке општине, урађених у уљу на платну, после 

успешно одржане изложбе у лесковачкој цркви 

Оџаклији, у периоду од Благовести до Ускрса 2011. 

године. Поклонио сам и одговарајући борј мојих књига 

Историјском архиву Лесковац, Народној библиотеци 

„Радоје Домановић“ и цркваној библиотеци села 

Кутлеш. Узвратили су ми одговарајућим захвалницама. 

Сматрам да је дошло време да се на сличан начин 

одужим и свом родном месту, свом завичају, селу 

Кацабаћ, у Пустој Реци, за које ме везују најлепше 

успомене, али и због тога што у својој биографији увек 

са поносом истичем да сам рођен у њему, од оца 

Станоја и мајке Јованке, а многи од мојих читалаца не 

знају ништа о селу Кацабаћ.
69

 

 

                                      
• 68 Драгомир Радовановић, Обредне песме, пословице и изреке пусторечког 

села Кацабаћ, стр. 23-26. Напомена: Број становника и кућа села Кацабаћ 

по попису од 1953. до 1971. године: 1953. године – 216 кућа, 1961. године 
– 227 кућа и 1971. године 248 кућа. Број становника: 1953. године – 1.290, 

1961. године – 1.160 и 1971. године 1.008 становника.  

• 69 Д. Радовановић, предговор, Обредне песме, пословице и изреке путоречког 
села Кацабаћ, Народни музеј Лесковац 2014. Напомена: О имену села 

Кацабаћ постоји више прича и легенди, како озбиљних, тако и шаљивих. 
Једна од озбиљних је, да је за време Турака, село било велико, да је 

личило на варошицу или на турску касабу, али је током времена, та реч 

прерасла у Касабаћ, како га неки и данас зову, до имена Кацабаћ, како му 
је данашње име. 
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ДОДОЛЕ, ЧЕШЉАНКА И  

ЛЕСКОВАЧКЕ ИЗРЕКЕ 

 
• Слађана Рајковић, Мира Ђермановић, Драгомир 

Радовановић, Лесковачке изреке, Центар за 

економику домаћинства, Лесковац  2017. 

 

а Слађаном Рајковић и 

Миром Ђермановић, проф.  

Радовановић објавио је 2017. 

године књиге: Додоле, Чешљанка 

и Лесковачке изреке.
70

 

 

   1) 

ОДОЛЕ - У нашем народу 

постоје обичаји (адети) који 

се вековима поштују. Обичаји су 

стара правила која регулишу 

понашање појединаца у друштву. Нека од њих настала 

су још у првобитној заједници обухватајући готово све 

стране друштвеног живота. Нормално, развoјем 

друштва, они су се усавршавали и прилагођавали 

новонасталим околностима. Иако су то, у принципу 

неписана правила, била су обавезна за све чланове 

колектива, тј. заједнице. 

По намени, обичаји се дела на: правне, друштвене, 

религиозне, привредне... Обичаји су проистекли из 

                                      
• 70 Слађана Рајковић, Драгомир  С. Радовановић, Додоле. УВОДНИ ДЕО: У 

нашем народу постоје обичаји (адети) који се вековима поштују. Обичаји 
су стара правила која регулишу понашање појединаца у друштву. Нека 

од њих настала су још у првобитној заједници обухватајући готово све 
стране друштвеног живота. Нормално, развoјем друштва, они су се 

усавршавали и прилагођавали новонасталим околностима. Иако су то, у 

принципу неписана правила, била су обавезна за све чланове колектива, 
тј. заједнице. По намени, обичаји се дела на: правне, друштвене, 

религиозне, привредне... Обичаји су проистекли из обреда. Наиме, да би 

се умилостивиле непознате силе или дозвало оно што желимо, изводиле 
су се разне радње (паљење ватре, прскање водом, прескакање разних 

предмета, умивање водом, бацање усева увис и сл.). Скуп ових радњи 

(ритуал), у намери да се умилостиве непознате силе или дозове нека 
појава, назива се обред или ритуал.  

С

Д 
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обреда. Наиме, да би се умилостивиле непознате силе 

или дозвало оно што желимо, изводиле су се разне 

радње (паљење ватре, прскање водом, прескакање 

разних предмета, умивање водом, бацање усева увис и 

сл.). Скуп ових радњи (ритуал), у намери да се 

умилостиве непознате силе или дозове нека појава, 

назива се обред или ритуал.  

Обреди су увек праћени песмом, а често и игром, сем 

оних којима се исказивала жалост. Те песме су се 

задржале до данашњих дана и може се слободно рећи да 

су оне најстарије усмене умотворине. Обреди су се 

изводили пред колективом и та јавна функција је 

задржана до данас.  

Везују се за старе светковине и поједина годишња 

доба и то су такозване календарске обредне песме 

(Божићне, Ускршње, Лазаричке, Краљичке итд.). 

Обред се понављао од прилике до прилике, из године 

у годину и прерастао у обичај. Дакле, обичаји су 

проистекли из обреда као што су обичајне песме 

проистекле из обредних. 

Обичаји су током времена добили снагу закона, па их 

људи спроводе и незнајући, често пута, прави разлог за 

то, јер је то, како кажу, „обичај који су нама оставили 

наши стари“. 

Пошто се друштвена заједница временом ширила и 

постојала бројнија, обичаји и обреди су се споводили на 

разним местима и у различитим срединама. При том су 

извођени изворни обреди, али су се они мењали у 

различитим срединама. Неки су нешто избацивали, 

нешто се заборавило, неки су нешто додавали, мењали 

усавршавали… 

Тако данас имамо да се обичаји спроводе по 

различлитим обредима чак дотле да се неки спроводе по 

једним, а други по више обреда. Узмимо рецимо, за 

пример, крсну славу. Обичај је да се слава слави. 

Обреди који се том приликом спроводе разликују се од 

села до села, па чак и између фамилија у оквиру истог 

села. 

Рекли смо да су из ових обичаја проистекле обичајне 

песме. Најпре су биле везане за култне радње и повезане 
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за узраст човека и његовим фазама развоја (рађање, 

кравај, свадба, сахрана и сл.). 

Неки од обичаја су се уклапали у старе религије 

обожавања Сунца, Земље и култа предака, а временом 

су примали и извесна схватања хришћанста. 

Чување обичаја је прерасло у традицију код народа и 

има велику улога у очувању националног идентитета. 

Због тога се каже „да је боље изгубити државу него 

њене обичаје и традицију“. 

Имајући то у виду, желели смо да овом књигом 

сачувамо од заборава наше, лесковачке обичаје, и 

оставимо их у аманет млађим нараштајима са жељом да 

их никад не забораве. 

Бићемо захвални за сваку добронамерну примедбу 

као и за предлоге који ћете нам дати како би се ови 

обичаји најкомплексније обрадили.
71

 

 

2) 

ЕШЉАНКА - ЧЕШЉАЊЕ - Овај стари обичај 

вуче корене с почетка прошлог века и аутентичан 

је лесковачки обичај. Поуздано се зна да је обичај везан 

искључиво за градско подручје Лесковца и да се не 

упражњава у другим крајевима Србије.  

     Чешљанка спада у групу свадбених обичаја. 

Последњих година прошлог века, а и данас,  изводи се и 

у многим селима лесковачке општине, па баш због тога 

желимо да овај обичај обрадимо како би се сачувао од 

заборава. У другим срединама, пред заказану свадбу, 

приређује се и момачко вече на младожењиној страни, а 

чешљанка се може сматрати еквивалентом за девојачко 

                                      
• 71 ЛИТЕРАТУРА: Проф. др Милутин Ђорђевић, Људи, године, живот, „Вук 

Караџић“ Параћин, 1993; Воја Богојевић, Чедомир Милошевић, Борко 

Томић, Кална црнотравска, ИРО, „Градина“ Ниш, 1987; Владимир 
Стојанчевић, Лесковац и лесковачка нахија у XIX веку (1804-1878), 

Графика Пирот, 1987; Томислав Н. Панајотовић, Адети, Музеј 

понишавља, Пирот, 1986; Др Миодраг Павићевић, Хранислав Ракић, 
Лесковачки и врањски крај, Дом културе младих „Жика Илић Жути“ 

Лесковац, 1986; Драгутин Ђорђевић, Живот и обичаји народни у 

лесковачкој морави, Београд, 1958; Миленко Филиповић, Етнолошке 
белешке из Пусте Реке, Лесковачки зборник, Лесковац, 1961; 

Ч
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вече, али је сценарио карактеристичан само за 

лесковачки крај.
72

 

ПРИПРЕМА - Чешљанку организује млада у дане 

пред заказану свадбу. Наиме, кад двоје младих 

организује свадбу, обично за недељу, раније је било код 

куће, а данас у неком ресторану, у дане који претходе 

свадби, младожења за своје пријатеље организује тзв. 

момачко вече, а девојка, млада чешљанку.  

Чешљанка се организује код куће младе, а у новије 

време у неком ресторану или у ресторану у коме ће се 

организовати свадбено весеље. 

Дан у који се организује чешљанка је најчешће 

четвртак, а некад, субота, може да буде и уторак, ако је 

свадба заказана пре недеље. 

Млада за чешљанку позива своје другарице из 

детињства, ту из комшилука, али и из школе, фамилије, 

са посла. Позива их лично или преко неког из фамилије, 

који позваном уручује бомбону, или три бомбоне 

стављене у мрежасту крпицу (тил беле боје) повезану 

украсном машницом на врху, уз речи: „Еве ти бомбона, 

да у четвртак дођеш на „чешљаку“. Том приликом каже 

и време и место окупљања. 

Позвана се захвали и обећа да ће доћи или се извини 

да неће моћи ако је из неких разлога спречена. Млада 

обично сачини списак кога ће све позвати, па када је 

списак исцрпљен сматра се да су сви које је желела, 

позвани. Сада јој преостаје да чека и да припреми  

послужење за тај дан.
73

 

СПРОВОЂЕЊЕ ОБИЧАЈА - Чешљање женско 

славље - Млада је окружена женском родбином и 

другарицама. Седи на столици ту је и накоњче. Улази 

свекрва са својом свитом носи синију и грaбену погачу. 

Свекрва се љуби са младом, предаје јој синију и грабену 

погачу а ова је одмах предаје девојкама које то односе у 

страну или стављају на празан сто у углу собе.  

                                      
• 72 Слађана Рајковић, Драгомир Радовановић, Чешљанка. 

• 73 Види у књизи опширније о месту чешљања, о томе шта ради млада, шта 

ради њена мајка, шта свекрва, које се песме певају код дочека званица, 
посебно када наиђе свекрва. 
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Свекрва онда каже: “Ајде, снајке, лепо се 

поздрависмо, ајд сад, да те измеримо. Да те измеримо и 

да те одмеримо. Како те измеримо и одмеримо такој ти 

да мериш и одмерујеш пре него ли одлучујеш“.  

Млада каже: „Добро, мамо“ и седа на кантар на који 

је стављен црвени јастук. Зашто кантар? Симболика 

обичаја да се млада измери како би била одмерена у 

браку, али и због тога да предстојећи порођаји иду 

глатко као што кијац (крушка) иде глатко по дршци 

кантара (нумератор). Сада прилази њена мајка и каже 

гласно да чује свекрва. 
 

“Добро је пријо што ће гу измеримо, да виде жене с колко 

кила ти гу ја давам у твоју кућу па ће видимо колко кила ће 

там код тебе да има.“ 

„Ако ако, само немој да ме стигне у тежину ће буде ко 

мечка“ (ако је свекрва дебела), ако је  сувачка, каже: 

„Ако, ако, сигурно неће буде вејка ко што сам ја.“ 

 

Док је на кантар (он је стављен на столице, а преко 

њега црвени јастук) испред младе стоји накоњче које 

држи огледало, које је наопако окренуто и покривено 

марамицом, или везеним пешкиром. Ово се ради због 

тога да се млада не враћа у прошлост и мисли на 

прошле дане када је била слободна, јер сада улази у ред 

удатих жена и да буде спремна на нов начин живота. 

Младу зачешљавају три другарице, две са стране а трећа 

позади и то тупом страном чешља (мазе косу). Том 

приликом жене певају песму: 

 
Трешња се од корен корнеше 

Мома се од мајка делеше. 

Праштавај, мајко, праштавај,  

Ако сам ти нешто згрешила. 

 

(Млада узима накоњче и ставља га у крило и мази га 

по глави а све то ради продужења лозе). 

 
До сада сам тебе слушала 

Од сутра ћу слушам свекрва,  

Свекрва, свекра,  заова, јетрва 
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И најмало ми деверче. 

Праштавај, мајко, праштавај. 

 

Неке жене плачу јер их ова песма дирне, а сузе и не 

треба да се крију. 

 Млада узима накоњче и три пута га подиже увис, јер 

оно представља симбол напретка и продужења лозе. 

Млада онда једној девојци узима чешаљ из руку и 

зачешљује једну своју другарицу (обично се унапред 

договоре коју) а која зажели да се што пре уда. 

Онда поново седа на кантар и онда јој на глави, тј. 

изнад главе ломе грабену погачу. Тада уз вику, цику и 

гурање настаје грабеж за погачу од којих се одмах по 

једно парче поједе, а остало се подели девојкама које 

нису дограбиле или се понесе кући и даје неудатом и 

неожењеном потомству како би се за њих грабили 

момци и девојке. Погача је окићена венцем од цвећа. 

Стихови ове песме потичу из месме „Праштавај, 

мајко, праштавај“ и спада у тужне песме због одвајања 

девојке од мајке и одласка из родитељске куће, тј. 

одвајање од девојашта и увођење у ред удатих жена. У 

Лесковац је стигла у време Вардарске бановине и неки 

је сматрају македонском песмом. После овога, жене 

узимају тањириће и прилазе за постављеном трпезом 

(ако је шведски сто) или седају уз столове и неке, 

ћутећи, неке причајући, или певајући, седе док се трпеза 

не испразни. Почиње музика и певају се прикладне 

песме или песме које гошће поручују. После овога, 

свекрва поведе коло и пева се наредна песма. До ње се у 

коло хвата млада. 

 
Ој, свекрво, весели се сада 

Јер до тебе игра снајка млада. 

 

Ој, свекрво, што нам не казујеш 

Да ти оћеш снајку да дарујеш. 

 

Онда свекрва престаје са игром, доносе јој синију и 

дарује снајку, вадећи из синије део по део и ређајући га 

снајки на рамена и у руке. 
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После даривања снајке (музика сво време свира и 

коло се игра), свекрва прекида музику и гласно каже: 

„Ајде, снајке, довиђења. Мора си идемо дома сутра је 

свадба. Треба гости да се дочекују, а и по тебе треба да 

дођемо.“ 

Онда се сви у весељу поздрављају са свекрвом и 

њеним гостима а потом се уз коло и песме: „Низ Мораву 

ветар дува“, „Казуј крчмо џеримо“, „Башал, башал 

Фејате“… игра коло до капије. На крају, када се свекрва 

љуби и поздравља са младом, око њих стану девојке и 

певају песму: 

 
Ћути, девојко, не плачи 

Туђа је кућа, туга голема 

Туђега оца, оцем да зовеш 

Туђу мајку, мајком да зовеш, 

Туђу сестру, сестом да зовеш. 

Ћути, девојко, не плачи, 

Скидај белило, стављај црнило. 

 

Или следећа песма: 

 
Ћути, девојко, не плачи 

Код мајку беше бела, румена, 

Код мужа жута, зелена 

Тешке црепуље и тешки вршњици 

Тешке су мори мушке чакшире 

Предај се, девојко, не плачи. 

 

Кад се отпева једна од ових песама, свекрва са својом 

свитом враћа се својој кући, а музика са гостима, са 

младине стране, наставља весеље. Мушкарцима је 

приступ забрањен, а једини припадници јачег пола могу 

се видети међу послугом и музиком.  

По другој, такође реалној варијанти у време после 

ломљења грабене погаче када се заигра коло, долази 

младожења са својом свитом и хвата се у коло до младе, 

а музика онда почиње да пева следећу песму: 
 

Младожењо ти си прави лола 

Како кажеш тако бити мора. 
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Младожењо и јеси и ниси 

Покажи се да видим чији си. 

 

Кад се младожења покаже тиме што даје паре 

музици, они свирају лесковачку четворку и онда сви 

играју што представља генералну пробу за свадбену 

игранку. Наш рад се сводио искључиво на разговоре 

који су се водили на терену како у граду тако и у 

околини са наведеним казивачима, али и са осталим 

присутнима. Иначе литература на ову тему нема, пошто 

је обичај релативно новијег датума, из периода 

двадесетих година XX века.
74

  

 

3) 

ЕСКОВАЧКЕ ИЗРЕКЕ - Зашто баш лесковачке 

изреке? Зато што имамо дивних изрека и чак оних 

и онаквих које до сада нису забележене, али и због тога 

што припадају подручју језика који би морали више да 

чувамо, да га чистимо и обогаћујемо.
75

  

О значају језика говорио је Стефан Немања у 

чувеном Завештању језика где каже: „Чувајте, чедо 

моје мило,  језик као земљу. Реч се може изгубити као 

град, као земља, као душа. А шта је народ ако изгуби 

језик, земљу и душу. Боље ти је изгубити и највећи и 

најтврђи град своје земље него најмању и 

најнезначајнију реч свога језика. Језик је хранитељ 

народа. Докле год живи језик дотле га љубимо и 

почитујемо,  њим говоримо и пишемо, пречишћавамо, 

дотле живи и народ, може се међусобно разумевати и 

умно сједињавати, не прелива се у друге, не пропада.“ 

Имајући ово у виду Вук Стефановић Караџић је дао 

огроман допринос очувању и реформисању нашег 

језика. Није се он уплашио великог посла и великих 

опасности но је рекао: „Не брини се ти, мој брајко, оће 

                                      
• 74 Казивачи: Гордана Цветановић, око 65 година старости, рођена у Грделици, 

удата у  Лесковцу); Љубинка Станковић, старости 53. године, из Чекмина 

(Лесковац); Мира Ђермановић, старости око 50 година, из села 

Турековца; Mарија Нешић, старости око 70  година, из Лесковца; Милица 
Николић,  старости око 70 година, из села Шишинца; 

• 75 Слађана Рајковић, Мира Ђермановић, Драгомир Радовановић, Лесковачке 
изреке, Предговор, КК „Глубочица, Лесковац 2017. 

Л
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ли народ пропасти или неће, него ради оно што си 

кадар. Па ако свако уради онолико колико је кадар, неће 

народ никад пропасти.“ 

(...) Иначе изрека  је мисао која је стекла популаран 

статус због честе употребе идентичне формулације, а 

наука о изрекама назива се паремиологија. Она 

изражава одређену истину у култури једног народа.  

„Изрека („у обзир узета реч“) је метафорички израз, 

говорна формула исказана најчешће сликом која чини 

део реченице и у њој се лако одржава и проширује. Од 

пословице је изрека конкретнија, не тежи уопштавању. 

Може изражавати особину (луд-лак испод капе), стање 

ствари (наврат нанос), акцију (метнути неком бубу у 

ухо). Притом изрека користи извесну пренесеност 

значења синтагме као целине. Изрека је и сваки говорни 

облик који се понавља у традиционалној форми: 

поређења из обичног живота,  литературе,  историје (бео 

као снег, шта је ту је, храна и обрана), такође се могу 

сматрати изрекама. 

(...) Сматрамо да изреке попут наведених заслужују 

пажњу и етнолога и антрополога а нарочито 

књижевника: 

1. Баје ко баба пред облак. 

2. Ако нумем да снесем јајце,  знам које је мућак. 

3. Бација кашику. 

4. Ма без њега се ни кучка немож окучи. 

5. Бери кожу на рогожу. 

6. Бија је бог и батина. 

7. Бирала бирка ћоравога мирка. 

8. Блеји ко да је јеја буњике. 

9. Блеји ко метиљава овца. 

10. Обогатија се ко шугав зајац. 

11. Боље је да се обесија, него што се овакој оженија. 

12. Брго ће исцепи крштеницу. 

13. Будалу и врзано куче уапе. 

14. Вампир човек. 

15. Вол бија, вол остаја. 

16. Вуче се по кућу ко пометина. 

17. Гледа се коњ а не самар. 

18. Гњави ко штрк , жабу. 
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19. Дере се ко селски биров. 

20. Цепи се ко шифонске гаће. 

21. Дрпља, нема за које куче да га уапе. 

22. Забраздија ко вол. 

23. Учукао се. 

24. Претупаше га. 

25. Зинуја ко Здравко за спржу. 

26. Напеја пршку. 

27. Куде га не сејеш туј ница. 

28. Б'гим нешто и он знаје. 

29. У мужа вера, ко у кера. 

30. Шпиртосаја се. 

31. Не се знаје Заре игра. 

32. Не иде тај чизма на туј ногу. 

33. Нагњезди се. 

34. Ради ко врзан. 

35. Чист ко суза. 

36. Дреме ко ћуран на мотку. 

37. Клепан камен боље меље. 

38. Празан ко лејка на воду. 

39. Меље ко воденица. 

40. Зајебаја тутку 

41. Запенија ко вепар 

42. И ћорава кокошка да кљуне неко зрно. 

43. Растужија се ко квачка за стрну врцу. 

44. Дреме ко коњ на празно јасле. 

45. Збира ко чума децу. 

46. Исцерија се ко варена глава. 

47. Ниже ги ко ћорав манистра. 

48. Заљубија се ко тетреб. 

49. Забуљија ко жљуна у шупаљ ора. 

50. Убав ко слика. 

51. Меље ко празна воденица. 

52. Иде ко бик на кланицу. 

53. Прошо ко бос по трње. 

54. Колко сирење, толко леб. 

55. Буни се ко Грк у апсу. 

56. Доста је ако је за вајду.  
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ЖИВАН СТОЈКОВИЋ: ЛЕСКОВАЧКЕ 

ИЗРЕКЕ 

 
• Проф. др Живан Стојковић, „Народне изреке“, 

уводно излагање, Слађана Рајковић, Мира 

Ђермановић, Драгомир Радовановић, Лесковачке 
изреке, Центар за економику домаћинства, 

Лесковац  2017. 

 

озив да представим књигу 

Лесковачке изреке аутора 

Слађане Рајковић, Мире 

Ђермановић и Драгомира 

Радовановића прихватио сам, по 

мом убеђењу доста храбро, јер се 

ради о садржају који се у првом 

реду односи на етнолошко благо 

српског народа, у овом случају 

лесковачког краја, затим, о 

богатству језичког израза са свим 

његовим карактеристикама локал 

ног колорита, што је саставни део 

идентитета једног народа и 

појединих подручја па би у сваком 

случају више и успешније то могао 

да уради етнолог или филолог, 

односно лингвиста и  наравно 

књижевник или афирмисани писац и 

афористичар. Но, изгледа да је 

храбрима дозвољена и ова слобода. 

Дакле, представићу вам књигу, као историчар, уверен да 

то могу да ураде и стручњаци овог профила 

приступајући њеној садржају као културном и духовном 

богатству сваког народа, што је и основни услов 

његовог опстајања.  

(...) Кад је реч о народним изрекама, односно 

пословицама, оне представљају нечије животно 

искуство изражено у једној јединој фрази или реченици 

и саставни су део језичког израза, али истовремено 

П
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представљају висок степен способности да се кратким 

језичким формама прикажу најразличитије 

карактеристике појединца, групе људи или народа 

уопште. Ретки су језици као што је српски са толико 

пословица, односно изрека, које на упечатљив, убојит, 

незаменљив начин приказују не само карактере људи, 

него и одређених појава и догађаја, обогаћујући тако 

културну баштину. Вук Караџић је то најбоље уочио и 

прионуо задивљујућем послу да сакупи и објави 1836. и 

1840. године књигу Српске народне пословице и друге 

као и оне у обичај узете ријечи.  

Тако аутори ове књиге и признају „да све што је 

после њега урађено у области прикупљања не само 

изрека, него и осталих народних умотворина, 

представља само допуну већу или мању. Зато су 

одлучили да издвоје оне које се углавном односе на 

лесковачки крај и изврше допуну што је од велике 

важности за очување културног идентитета југа Србије. 

Међутим, иако по нашим сазнањима пословице и изреке 

могу бити исто они се опредељују да устврде да је 

изрека конкретнија од пословице, јер не тежи 

уопштавању. Она може изражавати особину, стање 

ствари или акцију. Наука која се бави пословицама 

њиховом објашњавању и познавању је паремиологија, 

што долази од грчке речи. Дакле, паремиогизми су 

фразеологизми типични за пословички израз (на 

пример, пијан као земља). Изрека користи извесну 

преносност значења синтагме као целине. То је сваки 

говорни облик који се понавља у традиционалној 

форми: поређења из обичног живота, литературе, 

историје, наводе аутори. Поред народних пословица, 

односно изрека, у свакодневном животу се појављују и 

доскочице, узречице, а  афоризми, који су по мом 

скромном мишљењу, најближи пословицама, су 

озбиљна књижевна форма која се изборила за своје 

место у културној баштини, док је један од аутора ове 

књиге, професор Радовановић, међу најбољим 

афористичарима у Србији са завидним бројем већ 

објављених. Колика је вредност изрека у једном језику 

потврђује и Људевит Вукотиновић, познати хрватски 
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књижевник, политичар и научник из 19. века који каже: 

„Кратка реч дугим мислима повод даје.“ А то су управо 

изреке, које тако снажно и упечатљиво са једном или 

неколико речи дају могућност детаљнијег образлагања 

онога о чему говоре, упоређивањем, супротстављањем, 

кратким описом, нагоне на размишљање, утичу на 

понашање, опомињу, остављају поруке са јасном 

персифлажом, критикују, осуђују, уочавају 

негативности, мењају односе, постају саставни део 

свакодневног говора, карактеришу људе, изазивају 

подозривост, доказују проницљивост саговорника, 

његову луцидност, исмевају наивно самарићанство.  

Аутори су сакупили импозантан број од 1688 изрека 

које су карактеристичне и за лесковачки крај. 

Презентовали су их по азбучном реду  и навели 

коришћену литературу, ФБ групе и казиваче. По 

казивачима се може закључити да су наведене изреке 

још увек у употреби, што је фактички још једна потврда 

богатства српског језика и  јасна брана од непожељних 

туђица са јасном поруком да се сачува аутентичност 

језика, а  тиме и целокупна култура. Наведене изреке 

дају велику могућност научницима различитог профила 

за детаљнију анализу и закључивање: лингвистима, 

етнолизима, антрополозима, социолозима, филозофима, 

историчарима, књижевницима. Поред појединачног 

значења сваке изреке, оне се могу класификовати, 

односно груписати по значењу и порукама на оне о 

срећи, мотивацији, љубави, храбрости, пријатељству, 

идејама, успеху, слободи, амбицији, времену, 

образовању, људима. И свака од група може бити повод 

за закључивање о карактеристикама људи одређеног 

периода и поднебља што би знатно помогло и при 

објашњавању одређених историјских процеса. Уз ризик 

да правим непотребан излет, ипак ћу рећи да су српске 

изреке у ствари свака за себе нано роман, што је у свој 

опус успешно уврстио професоре Радовановић. Свака 

од изрека може да послужи као повод за ширу 

елаборацију која би објаснила одређену појаву или 

особину човека. На пример, изрека „врзана врећа“ је 

кратка, али тако убојита и јасна. Односи се човека који 
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је несигуран, несналажљив, ограничен, неагилан, спор,  

неелоквентан, некористан. То је човек који не уме да се 

снађе у некој сложенијој животној ситуацији. Или 

изрека „вицкас ко бивол у фијакер“ је упечатљива 

карактеристика човека који не уме да се снађе у 

комуникацији са другим људима и својим наступима 

изазива подсмех, па и ругање. Јер, тешко је замислити 

бивола у фијакеру, а да то не буде смешно и скоро 

немогуће. А изрека „голем папучар“ може бити основа 

за дубљу анализу односа брачних партнера, а за 

мушкарца представља негативну страну карактера која 

је чак понижавајућа, јер се у традицији српског народа 

увек предност даје мушкарцу, ма колико то звучало 

неправедно. Или „глетав ко глетава погача“ што могу да 

протумаче само људи југа Србије. Односи се на човека 

који нема никакву иницијативу, успорен је и 

неразумљив, чак и неспособан да предузме нешто што 

би користило њему или његовим пријатељима или 

породици. И тако редом. Свака од изрека може бити 

основа за ширу анализу која обогаћује не само српски 

језик, већ и његово друштвено биће. Међутим, треба 

имати у виду да ове изреке може да  разуме само човек 

нашег поднебља, јер су пуне архаичних речи и речи 

локалног жаргона. Онима који су из других крајева 

може да помогне Речник лесковачког говора РЕЧНИК 

Бране Митровића из 1984. године, а можда је требало на 

крају ове књиге дати и значења појединих мање 

познатих речи, за оне који нису са југа Србије.  

(...) И најзад, са пуно вере у велику посвећеност и 

енергију наших вредних аутора, надамо се да ће 

наставити са сакупљањем и објављивањем народног 

блага у име српског неуништивог бића.
76

  

 

 

 

                                      
• 76 Проф. др Живан Стојковић, Народне изреке, уводно излагање на промоцији 

књиге аутора Слађане Рајковић, Мире Ђермановић и Драгомира 

Радовановића, Центар за економику домаћинства, Лесковац, 12. мај 2017. 
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ЛЕСКОВАЧКЕ КЛЕТВЕ 

 
• Мр Мирослав Здравковић, „Предговор“, Слађана 

Рајковић, Мира Ђермановић, Драгомир С. 

Радовановић, Лесковачке клетве, Књижевни клуб 

„Глубочица“, Лесковац 2017.  

 

летве које је група аутора, 

познати и признати  

књижевник и афористичар, проф. 

др Драгомир С. Радовановић, 

музејски саветник Слађана 

Рајковић и дипломирани еконo 

миста Мира Ђермановић, 

прикупила, обрадила, систематизо 

вала и објавила представља 

немерљив и драгоцен допринос 

очувању народног стваралаштва 

овог, нашег, лесковачког краја. Недавно је промовисана 

и књига Лесковачке изреке исте групе аутора, а након 

тога, ова група аутора успева да објави нову књигу 

Клетве у оквиру пројекта народног стваралаштва 

лесковачког краја. Док ишчитавам Клетве, које су 

аутори систематизовали и сврстали по азбучном реду, 

намећу се бројна питања на која треба одговорити.
77

 

Међу тим питањима посебно су интересантна: које је 

то временски периодка да клетве настају, који 

друштвени услови, друштвене и људске потребе утичу 

на стварање клетви и на ком простору су настале. На 

основу језика којим су изговорене и исписане, ове 

клетве су недвосмислено настале у нашем, лесковачком 

крају. У покушају да се одговори на питање у ком 

временском периоду, односно када настају клетве, треба 

истаћи да клетве уопште, народне клетве, настају када и 

сам човек, односно народ и када човек, односно народ 

постану свесни шта је за њих добро, а шта лоше, шта 

                                      
• 77 Мр Мирослав Здравковић, предговор, Лесковачке клетве, Лесковац, 

Књижевни клуб „Глубочица“, Лесковац 2017, стр. 5-10. 

К 
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одобравају, а шта осуђују и одбацују и када бивају 

способни да то искажу у усменој и писаној форми. Из 

садржине ових клетви није тешко закључити да су 

ствараоци, њихови творци, веровали да у животу 

постоји добро и зло, да је оличење доброг Бог, а 

оличење зла ђаво, односно враг. То се лако закључује и 

из следећих примера: „Бог те убија!“, „Бог ти судија!“, 

„Бог нека те казни!“, „Ђаво те однеја!“ „Ђаво ти мозак 

попија!“, „Ђаволе ти у гроб спуштали!“ 

Уз све ово треба рећи још и то да су они који упућују 

клетве, који куну призивајући Бога или ђавола, били 

религиозни и веровали су у моћ и делотворност самих 

клетви. Верујући човек, човек који верује у Бога као 

свемоћног и свемогућег творца света, опажа у својој 

средини, у свом окружењу, одређене појаве и њихове 

носиоце. Међу тим бројним појавама сваки човек, 

посебно поштен, искрен и разуман примећује и 

разликује појаве које су, у складу са правилима 

понашања у одређеној, конкретној средини у складу са 

моралним обичајима те средине. На такве појаве и 

њихове носиоце човек реагује на различите начине. У то 

и такве начине човековог реговања спадају и клетве. 

Само по себи намеће се питање када се човек 

опредељује за клетве као средство у борби против зла, 

против појава, понашања и поступака који одударају од 

устаљених правила понашања, морала и обичаја. 

Поједностављено говорећи, клетве се најчешће користе 

у ситуацијама када надлежни, овлашћени друштвени, 

државни органи, из различитих разлога, не реагују на 

негативне појаве и њихове носиоце. То су, уосталом, све 

оне ситуације када се човек нађе у безнадежном 

положају, када изгуби наду и веру у друштвене 

институције. 

Комплекснији одговор на ово питање, поред осталог, 

треба тражити и у коренима настанка и 

вишемиленијумском одржавању религије, као облика 

друштвене свести. Ти корени се налазе у немогућости 

човека да овлада законитостима природних и 

друштвених кретања, промена и појава у страху од 
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смрти. Зато се он обраћа Богу 

верујући да је он једини који све 

може да реши. 

Поред већ поменутих клетви у 

којима се помиње Бог, аутори ову 

врсту клетви посебно истичу под 

словом Д: „Дабогда да занемиш!“, 

„Дабогда ти последње било!“, 

„Дабогде имаја па немаја“, „Дабогда 

ти се семе замело ко на шарен 

коњи!“ У овом облику, у овој 

књизи, има 58 клетви од укупно 526, колико их она 

садржи. У контексту ових клетви, читаоцима се 

неминовно намеће „Кнежева клетва“: 

 
„Ко не дође у бој на Косову, 

Од руке му ништа не родило, 

Ни у пољу пшенца белица, 

Ни у брду винова лозица, 

Не имао ништа од порода, 

Рђом капом док му је колена.“ 

 

Ова клетва је интересантна не само зато што је 

везана за познати историјски догађај – Косовски бој у 

епским песмама опеван као „Бој на Косову“, који има 

светку димензију, већи по томе што и својом садржином 

и формом служи као пример за угледање када су у 

питању клетве уопште. Аутори ову клетву не наводе из 

разумљивих разлога, јер она није настала на нашем, 

лесковачком простору, али њихова је огромна заслуга 

објављивање књиге Клетви да се „Кнежева клетва“ у 

овом контенсту помене. И по форми и по садржини, 

„Кнежева клетва“ као да је истргнута из неког 

кривичног закона. Она је школски пример кривично-

правне норме у којој се јасно разликују два њена битна 

саставна дела – диспозиција и санкција. Диспозиција 

„Ко не дође на бој на Косову“ има опште, универзално 

значење и односи се на одређени број субјеката, 

односно на сваког појединца који се не одазове 

кнежевом позиву да на Косову брани слободу и част 

своје домовине и свога народа и да жртвује и свој живот 
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„за крст часни и слободу златну“, као што је то учинио и 

сам кнез, односно цар Лазар. Санкција је вишеструка, 

састављена из више делова и дата у виду градације од 

блажих ка строжим казнама: „од руку му ништа не 

родило“, „не имао ништа од порода“, „рђам капом док 

му је колена“. 

Закључујући општи осврт на клетве које су аутори 

сакупили, обрадили, систематизовали, сврстали 

објавили, остаје ми само да изразим захвалност што су 

овај значајан део из богате ризнице народног 

стваралаштва овим чином истргли из заборава.  

 

Ево неколико клетви из ове књиге: 
• Арам да ти је. 

• Бело видело да не видиш. 

• Бог те убија. 

• Бог те у шуму окренуја. 

• Бог нека те казни. 

• Болес’ те изеја. 

• Будиле те змије. 

• Болан по свет да одиш. 

• Вране ти очи извадиле. 

• Вреле ти ћускије на главу падале. 

• Вода те мутна однела. 

• Вуци те изели. 

• Ветар ти по гору коске разносија. 

• Гром те утепаја. 

• Глас да ти се изгуби. 

• Господ ти памет одузеја. 

• Дабогда да зенемиш. 

• Да закукаш па никад да не престанеш. 

• Дабогда људи од тебе бегали. 

• Да кукаш до смрт. 

• Душмани ти судили.
78

 

 

 

                                      
• 78 Напомена: Књига Лесковачке клетве промовисана је 29. септембра 2017. 

године у Центру за економику домаћинства у Лесковцу. Поред аутора, 
говорио је мр Мирослав Здравковић, аутор предговора. 
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НАСТАВНИЦИ ФАКУЛТЕТА О ПРОСВЕТНОМ  

И НАУЧНОМ РАДУ ПРОФ. ДРАГОМИРА  

С. РАДОВАНОВИЋА 

 
• Живан Стојковић, Човек велике имнагинације, 

Лесковачки културни центар, Лесковац 2011. 

 

рагомир Радовановић се 

веома успешно бавио  

педагошким радом. Према 

подацима из његове биографије 

може се закључити да је у 

привреди радио двадесет година, 

а затим се посветио 

професорском послу. Између 

осталог, био је наставник, 

односно професор на Вишој 

економској школи у Лесковцу, 

Економском факултету Универзитета у Приштини, 

Унверзитету БК и Високој школи за пословну 

економију и предузетништво из Београда.
79

 

У публикацији Човек велике имнагинације (Лесковац 

2011, коју је приредио проф. др Живан Стојковић), у 

поглављу „Просвета и наука“, изнето је више 

занимљивих и веома похвалних оцена о педагошком 

раду проф. Радовановића. 

Бранимир Ђорђевић, дугогодишњи ректор 

Универзитета у Нишу и професор на Електронском 

факултету, истиче да је „добијао Радовановићеве књиге 

и радове и био пријатно изненађен ширином његовог 

интересовања и потребом да се изрази као научни 

радник, књижевник и сликар“. 

                                      
• 79 Драгомир С. Радовановић, Романи са Хисара, Књижевна заједница 

удружења књижевника Србије, Поморвско округ – Јагодина,  Београд 
2015. Напомена: Истоветни подаци наводе се и у другим изабраним 

делима: Песме са Хисара (2015), Приче са Хисара (2015), Сатиричне 

приче са Хисара (2015), Драме са Хисара (2015), Афоризми са Хисара – 
књига прва и друга (2015).  

Д 
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Професор. др Влада Вељковић, некадашњи декан 

Технолошког факултета у Лесковцу сматра да 

Радовановић „несумњиво спада међу најплодније 

професоре и ствараоце у граду“. Вељковић констатује 

да је „прегледао све његове уџбенике и уочио да да 

поседују све битне елементе доброг уџбеника, као и да 

их одликује јасан стил, неоптерећен туђицама“. 

Проф. др Милош Симовић, некадашњи декан 

Економског факултета у Приштини, прецизира да је 

Радовановић „научни радник са уметничком душом или 

је, пак, уметник, са смислом за научна истраживања. Ја 

ипак мислим да је он подједнако и једно и друго, што је 

најближе истини“. Професор међу Радовановићевим 

научним радовима издваја уџбенике и монографије 

Предузетништво, Пословно планирање, Анализу 

пословања, Трговински менаџмент, Финансијски 

менаџмент, Економику трговине и Основе о трговини 

за менаџерско одлучивање. 

Радмило Тодосијевић, професор и некадашњи декан 

Економског факултета у Суботици, оцењује да 

„Драганове књиге, једне, друге, треће, нису извештаји о 

прошлости, оне нас упућују на будућност, на 

промишљање о себи и ономе што је око нас“. 

За проф. др Борка Крстића, некадашњег декана 

Економског факултета у Нишу, „Драган Радовановћ је 

постао Институција Лесковца и југа Србије. Он,  

скроман човек великих и разноврсних потенцијала, 

обликује друштвни, научни и уметнички живот 

Лесковца. Не морамо да му у томе помажемо, али му не 

одмажимо!“. 

Проф. др Бранислав Ђорђевић, са Универзитета 

Унион у Београду, сматра да је „укупно стваралаштво 

(Драгомира Радовановића) прожето, једноставно 

речено, лириком озбиљности – заправо снагом да се 

кроз саопштења и казивања докуче многе за сада 

нерешене ствари у нашем животу и прегалаштву“. 

Проф. др Небојша Бацковић, са Високе пословне 

школе у Лпосавићу, оцењује да Радовановић као 

„човека бриљантног ума, широког, енциклопедијског 

знања и опште културе, универзитетског професора, 
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продуктивног истраживача и прагматичара, врсног 

привредника, успешног директора, надахнутог 

књижевника и сликара, поштованог и уваженог 

педагога и, изнад свега, великог човекољупца“. 

Др Божидар Вељковић, са Факултета за туризам у 

Марибору, сматра од Радовановића „нема бољег писца 

међу научницима, нити бољег научника међу писцима“. 

Мр Бојан Сешел уочава да „пажљивим погледом у 

његову (Радовановићеву) стручну и научну 

библиографију, уочава се обиман рад садржан у 

двадесет и седам наслова“. 

По оцени проф. др Науме Мриноски, са Факултета за 

туризам и угоститељство у Охриду, „професор Драган 

узнео се у ред научних радника који су дали значајан 

допринос савременој економској мисли, са укупно 27 

публикација из области које представљају његов 

основни професионални интерес“. 

Мр Владимир Крстић, професор Високе пословне 

школе у Лесковцу, за Радовановића каже да је „као 

веома предузимљив и пун енергије умео да све своје 

идеје систематизује, до детаља планира и разради по 

динамици која не угрожава његове бројне појединачне 

активности“. 

Мр Милорад Илић Парада, некадашњи директор 

Више економске школе у Лесковцу, наглашава да је 

„широк списак научних радова проф. Радовановића“. 

Он истиче неколико наслова: Пословно планирање, 

Анализа пословања, Предузетништво I и II, Основи 

трговинског менаџмента, Трговински менаџмент (три 

издања), Практикум за анализу пословања, Трговински 

менаџмент и Финасијско и девизно пословање“. 

Проф. др Станоје Доганџић и проф. др Радојица Јојић, 

редовни професори Економског факултета у Приштини, 

(Приштина, 2005), после проучавања рукописа књигe 

Предузетништво I – теорија и пракса др Драгомира 

Радовановића, са „задовољством препоручују Научно-

наставничком већу да донесе одлуку о штампању и 

одобравању овог рукописа као универзитетског 

уџбеника за предмет Предузетништво, који се по 

наставном плану овог факултета изучава“. Они 
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закључују: „Једна од значајних карактеристика овог 

рукописа је његова свеобухватност и јасноћа излагања 

веома сложене и значајне материје, па као такав 

заслужује пуну пажњу са теоријског и практичног 

гледишта тим пре што представља значајан прилог 

научној и стручној литератури, што посебно омогућује 

студирање и разумевање појединих тема.“
80

 

 

 

                                      
• 80 СТРУЧНЕ КЊИГЕ: Оперативно планирање као метода контроле и 

организовања производње у трикотажној индустрији (1988),  Графика, 
Пирот, * Свет данас и сутра (1994), Реч радника, Алексинац, * Пословно 

планирање (1995), Реч радника, Алекссинац, * Анализа пословања 

предузећа (1995), Реч радника, Алексинац, * Предузетништво I (1996), 
Економски факултет, Приштина, * Предузетништво II (1996), Економски 

факултет, Приштина, * Основе трговинског менаџмента (1997), Реч 

радника, Алексинац, * Основе финансијског менаџмента (1997), Реч 
радника, Алексинац, * Развој економске мисли (1997), Реч радника, 

Алексинац, * Економика трговине са основама трговинског менаџмента, 

I издање (1998), Реч радника, Алексинац, * Основе трговине 
менаџмента, друго допуњено издање (1998), Реч радника, Алексинац, * 

Економика трговине са основама трговинског менаџмента II, допуњено 

издање (1999), Реч радника, Алексинац, Економика трговине са основама 
трговинског менаџмента, III издање (2000), Виша економска школа, 

Лесковац, Економика трговине (2000), Универзитет БК, Београд 

(коауторство са проф. др Живорадом Златковићем, и проф. др Надом 
Барац), * Основе о трговини за менаџерско одлучивање (2002), СИИЦ, 

Ниш, Трговински менаџмент (2006), Виша економска школа, Лесковац, * 

Технолошки прогрес и електронска трговина (2006), Виша економска 
школа, Лесковац, * Трговински менаџмент, 1. издање (2006), Виша 

економска школа, Лесковац, * Трговински менаџмент, друго допуњено 

издање (2007), Виша економска школа, Лесковац, * Трговински 
менаџмент, треће допуњено и измењено  издање (2008), Виша економска 

школа, Лесковац, * Анализа пословања, друго допуњено и прерађено  

издање (2007),  Виша економска школа, Лесковац, * Финансијско и 
девизно пословање, коауторство са проф. Властимиром  Крстићем (2010), 

Висока пословна школа, Лесковац, * Вежбе за анализу пословања (2008), 

Висока пословна школа, Лесковац, * Вежбе за трговински менаџмент, 
(2008), Виша пословна школа, Лесковац, * Вежбе за финасијско и 

девизно пословање, коауторство са Властимиром  Крстићем (2010), 
Висока пословна школа, Лесковац, * Све о стручној пракси за прву 

годину студија, коауторство са стручним сарадником Жаклином 

Анђелковић (2011), Висока пословна школа, Лесковац, * Протоколки 
сиомских мудраца (2012),  ЛКЦ Лесковац, * Владари у сенци владари из 

сенке (2012), ЛКЦ Лесковац, * Грешке економије и нови пут (2016), 

Висока школа за пословну економију и предузетништво Београд, * 

Напомена: Овај списак објављених књига доставио нам је сам аутор, 

проф. др Драгомир Радовановић (13. април 2016. године), а делимице смо 

га допунили после објављивања нових књига. (Ово није комплетан 
списак радова проф. Радовановића). 
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ГРЕШКЕ ЕКОНОМИЈЕ И НОВИ ПУТ 

 
• Драгомир С. Радовановић, Грешке економије и 

нови пут, предговор, Висока пословна школа за 

економију и предузетништво, Лесковац 2016. 

   1) 

ош на првим предавањима из 

економије, запазио сам да 

нешто није у реду са овом науком 

и њеним принципима.
81

 

Наиме, наставник је онда рекао: 

„Основни економски принцип 

репродукције гласи: “Са што 

мањим улагањима остварити што 

веће резултате“ или још 

скраћеније, а то сам касније 

сазнао: „Уз минималона улагања 

остварити максималне резулта 

те.“ 

Сетим се одмах очевих речи када смо орали и посејали 

њиву да ми по завршетку сејања рече: „Чак и да нас 

послужи време и буде добра година, неће да буде добра 

жетва на овој њиви. „ 

„Зашто?“ – упитао сам 

„Мало сам бацио семе!“ – одговорио је.  

Аха, размишљао сам. Преведено на мој ђачки посао то 

значи да уз минимално учење или неучење чак, 

остварим што више знања и највише оцене. Да ли је то 

логично. Није.  

Па шта онда ова дефиниција треба да значи?  

И завршим школе. Средњу, факултет, магистратуру и 

докторирам на економији. И још пуно сам слушао 

предавања у истом стилу. Био сам и професор на вишим 

и високим школама, као и на факултетима. И ја сам 

понављао исте дефиниције мојим студентима.  

                                      
• 81 Проф. др Драгомир С. Радовановић, Грешке економије и нови пут, 

предговор, стр. 9-13, Лесковац 2016. 

Ј
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Половину радног века провео сам у привреди радећи 

све послове од радника у непосредној производњи до 

генералног директора фирме. И увек се ова дефиниција 

показала нетачном, ако се поштено обавља било који 

рад и мислим да би било исправније рећи „уз 

стандардна, технолошки оправдана улагања, остварити 

оптималне резултате“. 

На непоштеним пословима нисам проверавао, јер 

такве послове нисам ни радио.  

Током времена, прочитао сам много књига, па и књигу 

Протоколи сијонских мудраца, која је изашла 1905. 

године. Књига енигма. Нема аутора. Неки је приписују 

Израелцима, а неки агентима руске тајне службе, где 

сам сазнао, на пример, да циљ оправдава средства, да 

нема економије без политике, да је право у сили итд.  

Уосталом, ево идеја које су у тој књизи изнете:  

1. „Када дође време да се наш господар целога света 

окруни тада ће те исте руке избрисати све што би му 

могло сметати“ (П-3)  

2. „Када ми загосподаримо, наши ће стручњаци 

дискутовати о великим проблемима, који би узбуњивали 

човечанство само зато да би га довели до наше управе. 

Ко ће у том тренутку посумњати да смо ми те проблеме 

сами намештали, јер су они део нашег политичког 

плана, а који нико вековима није успео проникнути.“ (П 

– 13) 

3. „Када наш цар на своју светачку главу стави круну, 

коју ће му понудити Европа, он ће аутоматски постати 

патријарх света. Жртве које треба принети због 

сврсисходности никада неће достићи онолики број 

жртава који су вековима приносили мегаломанија и 

надметања гојинских влада. Наш ће се цар налазити у 

директном контакту са народом и са трибина ће 

говорити, а глас ће се одмах преносити целим светом.“ 

(П – 15) 

4. „Наш ће цар бити прави папа земаљски – патријарх 

међународне цркве.“ (П– 17) 

5. „Када дође наша власт, злочинци ће бити ухапшени 

чим се на њих мање или више посумња.  
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Не може се због опасности да ће се погрешити, 

политичком кривцу или злочинцу допустити да побегне, 

јер ћемо према политичким преступима и злочинима, 

заиста бити немилосрдни.  

Ако се још донекле и може на неки начин отезати са 

посматрањем неких побуда и лакшим преступима, ни у 

ком случају неће бити попуштања за особе које се баве 

питањима о којима нико осим владе не може ништа 

разумети, штавише и све владе не разумеју праву 

политику.“ (П – 18).  

6. Без одређеног плана не да се управљати. Крећући 

неодређеним путем и неодређеним резервама пропаст ће 

и великани и хероји. (П – 20). 

7. „Када ми заседнемо на светско престоље, сва 

финансијска кривудања ће нестати као нешто што не 

одговара нашим интересима. Биће неповратно уништена 

као и фондовске берзе, јер нећемо допустити да углед 

наше Владе буде доведен у питање због промене цене 

драгоцености, које ћемо ми озаконити и објавити у 

износима њихових стварних вредности, без могућности 

подизања и спустања цена (подизање цена даје одмах 

право спуштању цена) како смо ми то покушали код 

гоја.“ (П – 21).  

8. „У нашим је рукама највећа савремена моћ света – 

злато. За два дана ми га можемо из наших трезора 

изнети у жељеним количинама.“ (П – 22).  

9. „Зар треба доказивати да је наша власт од Бога 

предодређена? Зар ми са толиким богатством нећемо 

доказати да је све оно зло, које смо вековима морали 

чинити, на крају послужило истинском добру – 

довођењу свега у ред?!“ ( П- 23) 

10. „Народ произвођач не зна за незапосленост и то га 

веже за постојећи ред, а следом тога и за постојаност 

такве власти. Незапосленост је најопаснија ствар за 

владу. За нас ће улога незапослености бити окончана 

чим власт дође у наше руке.“ (П – 23).
82

 

                                      
* 82 Сергеј Александровић Нилус – Протоколи Сијонских мудраца. 
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Стварно чудна и загонетна књига. Ја сам је 

протумачио као сценарио владара из сенке да се дође до 

новог светског поретка.  

Чудна књига, јер су чудни и путеви Господњи, како 

каже народ. Народ је то рекао јер је хтео да оправда све 

оно што му се дешава, а није у стању да му се одупре 

или да га промени. Али, народ и кад нешто не види, не 

разуме, не може да објасни, не може да схвати шта се и 

зашто се нешто дешава, он осећа. Осећа да нешто није 

логично, није прихватљиво, није поштено, није 

праведно, да му се наноси штета, да му је 

неподношљиво...  

Чуди се народ и властодржцима на мерама које 

спроводе, на понашању, похлепи, дезинформацијама, 

али се чуди и себи што све то трпи, што се мучи, што се 

не буни... 

Иако све зна, испада да ништа не зна. Тешко му је, али 

га је истовремено страх од промена, јер не зна на шта ће 

то све изаћи. Историја га је томе научила. Ћути и плива 

у бурном океану проблема са потајном надом да ће бити 

боље. А ко треба да изврши промене и оствари наде 

народа? Ми. Свако у свом послу и свако на свој начин. 

Ова књига је мој прилог томе. 

 

2) 

УЛOГА ДРЖАВЕ - Државу увек треба посматрати 

као систем, што она, у ствари, и јесте. Она је 

истовремено сложени организациони, отворени, 

динамични и недетерминисани систем.
83

 

Она мора да има планиране резултате и да прати 

остварене резултата, да их упоређује са планираним, да 

утврђује одступања која треба да постану информације 

које долазе до регулатора, а он путем интервенције 

утиче на поновни улаз у систем, како би остварени 

резултати били на нивоу планираних.  

                                      
* 83 Д. Радовановић, Грешке економије и нови пут, други део, Нови пут 

(Улога државе), Висока школа за пословну економију и предузетништво, 
2016. 
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То је посао државе и она то треба да ради преко 

ресорних министарстава и институција које помажу 

њихов рад.  

Држава не сме само да се стара о убирању пореза, да 

немилосрдно наплаћиује којекакве порезе и намете, 

пуни буџет по сваку цену па макар остала без 

становништва и пореских обвезника.  

Свака институција система мора бити у функцији тог 

система. Мора да доприноси да резултати државе буду 

што бољи и на нивоу предвиђених. Институције мора да 

буду флексибилне и да предузимају мере да се 

олакшицама  неких, и додатним опорезивањем других, 

остваре приближно исти услови за пословање и живот 

свих субјеката и грађана, да се истовремено обезбеде 

средства и за сопствено издржавање, али и за будући 

развој.  

Да ли се данас код нас, уопште размишља о развоју?  

Какав развој, шта, где, колико, како, зашто... 

Нико не сме свој рад и опстанак заснивати на страху и 

репресијама него на економској рачуници.  

Каква је ово држава, питају се грађани, када децу 

лечимо SMS порукама, када културно наслеђе пропада, 

када људи умиру због лубеница, када је опасније 

продавати своје производе испред своје куће него 

продавати дрогу на улици, када је све неорганизовано 

сем криминала који је организован. У чијој је функцији 

држава која штити криминалце, ако су јој локални 

функционери шефови организованих банди који 

експлоатишу поштене грађане, ако нема правде, ако 

нема заштите... 

Може ли да  функционише држава ако се само мисли 

на лично богаћење појединаца, ако по сваку цену чува 

свој апарат који је гломазан и нерационалан, а што је 

најгоре, уз то и корумпиран. Може ли нормално да 

функционише држава која некима даје све а некима 

одузима све. Знамо из историје да је било таквих 

периода и знамо како се је све то решавало. Зар на овом 

стадијуму развитка не може да се успостави такав 

систем у коме ће се мислити на све и свакога, систем у 

коме ће се ценити рад, а кажњавати криминал. Зар 
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државни органи треба да изналазе мере и решења за 

заштиту криминала а кажњавања поштених и лојалних 

радних људи? 

Држава мора да обави своју услугу, а не да се повинује 

некаквим модним трендовима или, пак, спровођењу 

туђих налога. 

Сингапур је земља која има тржишну привреду, врло 

је отворена за стране инвестиције и спада у ред врло 

успешних земаља. То се углавном зна. Међутим нико не 

спомиње да је држава Сингапур власник скоро 90% 

укупног земљишта, да чак 85% станова обезбеђује и 

гради државна корпорација, да фирме у државној 

својини дају око 22% БДП (бруто друштвеног 

производа), а међународни просек  је око 9%. 

Не постоји ниједна економска теорија, ни 

неокласична, ни марксистичка, ни аустријска, ни 

шумпетерска која може објаснити феномен Сингапура. 

Не постоји ниједна. Треба познавати све и наћи ону која 

ће давати најбоље резултате или још боље, комбинујући 

све њих и узимајући из сваке оно што држави одговара, 

како би држава била успешна. 

Не треба се заваравати демократијом. Економска 

реалност се тешко мења. Људи који имају користи од 

статуса кво, труде се и трудиће се да спрече промене 

свим средствима, укључујући лобирање, поткупљивање, 

медијску пропаганду, па чак и насиље. У условима 

оволиких социјалних разлика и овакве демократије, 

важи правило један долар – један глас, што значи да они 

који немају новца, немају ни могућности да одбију или 

се изборе против опција које им не одговарају. Због тога 

сиромашни радници немају избора: или ће радити у 

фабрикама под нехуманим условима и за мизерну плату 

или ће умрети од глади. Ово даље значи да ако радници 

и прихватају такве опције, то уопште не значи да их они 

и желе. Они само бирају мање зло. Не треба схватити да 

су пензионери одушевљени смањењем пензија, а 

радници у јавном сектору смањењем плата. Добијање 

отказа била је алтернатива коју су  им неки пласирали. 
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Ма колико да су тешке, промене треба спроводити у 

корист свих, јер, како каже Нелсон Мендела, „увек 

изгледа немогуће док се не изведе“. 

ОДБАЦИТИ ДИЛЕМЕ - Држава, за почетак, мора да 

одбаци дилеме које су усађене у многим главама, а то 

су: 

1. Нема максималних резултата уз минимална 

улагања или чак без улагања. То, можда, може у 

неким пословима који су нерегуларни, неморални 

или на ивици закона и разума.  

2. Не сме да буде дилема ни да ли је боље бити 

запослен или незапослен. Запослен увек даје 

некакав допринос, а незапослен „јариће крсти“. 

3. Лажна је дилема и да ли увозити или, пак, 

производити или куповати или производити. 

Може цена из увоза бити нижа од производне и 

нормално је тада увозити ако радите нешто што 

вам даје могућност и средства да тај увоз 

остварите. Али ако ништа не радите и не 

производите, боље је то што је јефтиније из увоза  

произвести и по већој цени и задовољити своје 

потребе него се задуживати.  

4. Све вишкове производа, по задовољавању 

сопствених потреба, треба извозити по ценама које 

важе на светском тржишту и тиме остваривати 

девизни прилив којим ће се увозити оно што не 

можете да произведете.  

      У време књаза Милоша Обреновића са 

Аустроугарском је био направљен трговински споразум 

по коме је требало да увеземо плугове (рала), а као 

контра робу треба да извеземо свиње у тежини од 

рецимо 100 килограма. 

   Тај однос је био 1:1, тј. једно рало за једну свињу.  

       Аустроугарска је једнострано одлучили и 

предложили за нови уговор однос 1:2, што значи једно 

рало за две свиње!  

      Због познате књажеве прекости, нико ово није смео 

да му саопшти, али ни да прихвати нови предлог без 

његовог знања. После дужег колебања, главни за 
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трговину оде код књаза и нерадо му саопшти нове 

услове. Књаз мало размисли па га пита: 

- Јели, а једу ли се та рала? 

- Па, не... 

- А једу ли се свиње? 

- Па, да... 

- Немојте да пристанете ни за живу главу, донесе 

одлуку књаз. 

    Кад су то саопштили Аустроугарској и били изричити 

да неће прихватити нови предлог, они су брже боље 

вратили старе услове, дакле однос је поново био 1:1. 

    Знао је Милош да је храна важнија од оруђа.  

     И данас треба да знамо да су енергенти, храна и вода 

стратешке ствари и да све друго мора да иде у други 

план.  

 

3) 

ПОГОВОР - После објављивања ове књиге (Грешке 

економије и нови пут) и њеног обелодањивања чуће се, 

са свих страна критике, затим оркестриране критике 

како би се аутор прогласио нестручним, лаиком или чак 

страним плаћеником.
84

  

А критике ће долазити управо од режимских 

стручњака и плаћеника који су за мало пара и 

публицитета спремни да подрже све што могу, 

изигравајући стручњаке, макроекономисте,монетаристе, 

неолиберале и шта ти све не, а све према потреби.  

Рећи ће да се јавио један лаик, лажни стручњак, један 

лудак чак који нам ето држи предавања из области којој 

смо ми посветили цео досадашњи радни век, па још увек 

имамо пуно недоумица. 

Одмах, заради таквих, да кажем да нисам лаик. Још 

као мали почео сам да радим чувајући најпре свиње ту 

око куће, затим овце, па на крају говеда. Радио сам и све 

                                      
* 84 Д. Радовановић, Грешке економије и нови пут, поговор, Лесковац 2016. 

Напомена: Књига је промовисана у Свечаној сали Технлошког факултета у 
Лесковцу, који је део Нишког универзитета, 24. фебруара 2017. године као 

150 књига. Поред аутора, о овом делу говорили су, између осталих, проф. др 

Живан Стојковић и проф. др Драган Момировић, који је један од рецензената 
(други је проф. др Радмила Грозданић). 
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пољопривредне послове (орање, сејање, брање кукуриза, 

пшенице у почетку ручно, а касније комбајном, кошење, 

надгледање баште, брање пасуља, воћа, печење ракије, 

млевење жита...). 

Радио сам и као печалбар, јер сам са оцем ишао да у 

надницу да обављам дунђерске послове како би зарадио 

паре за школовање. 

Радио сам и у предузећима као радник у непосредној 

производњи (рад по норми) контролор, вођа смене, 

технолог, шеф погона, руководилац техничке припреме 

производње, шеф производње, технички директор и 

директор ООУР, помоћник директора РО за економско 

техничке послове и као генерални директор предузећа. 

Радио сам и у образовању од предавача до професора 

више школе и од доцента до професора универзитета на 

факултетима за економију. Објавио сам до сада 28 

књига из економско-организационе проблематике. 

Бавио сам се и књижевношћу, јер сам писао афоризме, 

песме, приче, сатиричне приче, драме и романе. Бавио 

сам се и етнологијом и обрађивао наше народно 

стваралаштво (традиција и обичаје). 

Из ове области књижевности и етнологија објавио сам 

више од 120 књига. Бавио сам се и сликарством и 

урадио до сада више од 1.200 слика. Све у свему имао 

сам испуњен живот и резултате иза себе. Ако би се 

рачунала продуктивнбост појединца на основу 

остварених резултата рада и сагледало колико година 

живота је покривено са колико година резултата, а 

примењујући формулу P = Q/L онда моја лична 

продуктивност изгледа овако:  

Имам 68 година живота. Радом и резултатима рада сам 

покрио до сада: 8 година основне школе, 4 године 

средње школе, 4 године факултета, 3 године 

постипломских студија, 5 година израда и одбрана 

докторске дисертације, 1 година служења војног рока, 

45 година радног стажа, 36 година писања књига (ако 

узмемо да је нормално написати 4 књиге годишње), 24 

године израда слика (ако узмемо да је норма 50 слика 

годишње), Дакле са 68 година живота покрио сам 

резултатима и радом 130 година: P=Q/L = 130/68=191,17 
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Препоручујем онима који ће ме напасти, да пре него 

што то учине, истом методологијом прорачунају своју 

личну продуктивност, па ако су ту негде, закажу 

стручну расправу на којој ћемо сучелити своје ставове. 

Све остале не признајем. Током живота сам увек имао 

неки свој „буџет“ као дечак, као ђак, као студент, као 

„глава породице“, као директор. Ако је човек здрав, 

ништа му није тешко да успешно води себе, породицу 

предузеће, општину, државу. Битно је да има поштене 

намере и знање. Као што у породици располажемо 

хиљадама динара, у предузећу милионима, општини и 

држави милијардама, процес рада је исти.
85

  

Држите се, током рада, оне народне „опружи се према 

губеру“ и „усе и у своје кљусе“, проблема неће бити и 

не сме бити.
86

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
* 85 Литература: 1. Сергеј Александовић Нилус, Протоколи сијонских 

мудраца, 2. Драгомир Радовановић,  Владари у сенци владара из сенке, ЛКЦ 
2012., 3. Лорета Наполеони, Олош економије, 4. Јанус Варуфакис, Овај свет 

би могао да буде бољи, Креативни центар 2015, 5. Јохн Перкинс, Исповест 

економског убице, 6. Интернет – фејзбук 
* 86 Садржај књиге Грешке економије и нови пут: Предговор, Увод, 1. Приче, 

2. Од првобитног до савременог дивљаштва, 3. Робови и савремени робови; I 

ДЕО - Шта не ваља: 1. Незапосленост и друге истине, 2. Необрађене њиве, 3. 
Затворене фабрике, 4. Увоз – извоз, 5. Производња злата, 6. Стране 

инвестиције, 7. Пољопривредно – индустријски комбинат, 8. Банке, 9. СДК, 

10. Железара, Телеком, 11. Дуг и дужнички балон, 12. Шта још?, 13. 
Поверење у државу); II ДЕО - Нови пут: 1. Одбацити дилеме, 2. Улога 

државе, 3. Наше компаративне предности (Енергетике, Пољопривреда и 

прерађивачка индустрија, Туризам (сеоски, бањски, ловни, конгресни), Знање 
и увођење технологија будућности, Домаћа радиност, Културно 

стваралаштво), 4. Шта треба, 5. Рационализовати државу; Поговор, 

Биографија, Литература. 
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ВЛАДАРИ У СЕНЦИ, ВЛАДАРA  

ИЗ СЕНКЕ 
 

• Драгомир С. Радовановић, Влaдари у сенци, 
владарa из сенке, Лесковачки културни центар, 

Лесковац 2012. 

 

анас је неко друго време и све 

мање се поштују економске 

законитости јер се вештим путем 

мењају услови пословања и неки 

са стране могу да управљају 

главним полугама, малих земаља. 

Њима управљају банкарски 

магнати, мултинационалне 

компаније, берзе и њихове 

агенције, наводно независне, за 

оцењивање кредитног рејтинга 

одређених држава. Тамо где 

одлуче, изазивају финансијске кризе (светску или 

појединих земања), које прерастају у економске, затим у 

социјалне и на крају у политичке, које решавају онако 

како њима одговара (освајање тржишта, куповина 

кључних државних ресурса по багателним ценама, 

одобравањем неповољних кредита, чиме економски 

поробљавају земљу, до довођена на власт оних који ће 

радити по њиховом диктату, а све у циљу „заштите 

људских права и развијања демократије на 

транспарентан начин“). 

Економија коју је учила мога генерација, и она пре 

моје, више не важи. Нажалост, ми данашње генерације 

учимо на истом постулатима уз увођење новина из 

области информатичких технологија. Не треба буквално 

схватити да та правила више не ваше. Она су 

фундаментална и трајна, али се више не примењују. Да 

се примењују, сви становници Земље могли би солидни 

да живе. Неки то не дозвољавају. Који су то неки, који 

су зарад увећања, ионако великог, сопственог профита, 

спремни да многе организације униште, притом не 

Д 
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бирајући средства од економских, политичких, до 

изазивања ратова, намерног ширења болести, свесно 

уништавајући људе. 

Покушаћу да дам одговоре, или део одговора, на та 

питања. Са жељом да људи сазнају шта се то спрема и 

шта би требало предузети да се штете, ако већ не могу 

да се избегну, буду сведене на што је могуће мању меру. 

Основна порука је: „Не одупрети се злу, још је веће 

зло.“
87

 

ШТА ПРЕДУЗЕТИ – Сет мера које треба предузети 

мора бити разноврстан и да обухвата све поре 

друштвеног живота. Пошто то захтева доста простора, 

ево најбитнијих: У области економије и политике се не 

треба задуживати, не треба продавати природне ресурсе 

и капиталне објекте, одмах настојати да се споје 

незапослена радна снага и неискоришћени ресурси, 

увести мере штедње  у потрошњи хране, воде и 

енергије, организовати се против владара који су 

наметнути, учити сопствену историју и развијати 

патриотизам, ојачати војску и распустити све НВО, 

задовољавати сопствене потребе домаћом производњом, 

а увозити само када се мора и извозити све оно што 

доноси корист држави, предузети мере за повећање 

наталитета. 

Треба утврдити и националну стратегију за борбу 

против Новог светског поретка за шта постоје три 

могућности: 

1. Стратегија супротстављања; 

2. Стратегија билансирања и одвраћања и 

3. Стратегија прилагођавања и попуштања: 

   У оквиру свих стратегија треба сачинити ревизију 

односа према НАТО-у: а) Забранити деловање 

глобалистичких међународних институција и НВО; б) 

Перманентно попуњавати и модернизовати  одбрамбене 

снаге; в) Одвајање снага за благовремено покривање 

евентуалних „кризних подручја“ унутар државе; г) У 

току акција користити све врсте одмазде по дубини 

                                      
• 87 Драгомира Радовановића Владари у сенци, владарa из сенке, „Предговор“, 

Лесковачки културни центар, Лесковац 2012. 5. октобар 2012. године 
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непријатељске територије иако ће нас прогласити 

терористима, јер ћемо тако бити проглашени иако те 

акције изостану; д) организовано деловање оружаних 

снага на просторима евентуално заузетих територија; ђ) 

ревизија односа према ОУН и ЕУ; е) Преиспитивање 

односа према ММФ-у; ж) деловање пропагандних 

институција и државних медија (ТВ, радио, штампа). 

Акција медија треба да иде у три правца: наступ према 

сопственом становништву, потом према пријатељским 

земљама и на крају према непријатељским земљама. 

Држава, дакле, треба да предузме опсежне мере против 

такозване глобалистичке интернационалне. 

Моћне су, дакле, мрачне силе које су се надвиле над 

нама. Опстати у оваквом окружењу тежак је посао. У 

њега морамо да будемо укључени сви. Бар сви који су 

патриотски оријентисани. Има пуно начина како се то 

може урадити, сем наведеног, окосницу треба да нам 

чине ставови из књиге монаха Теодора Седам србских 

заповести, које гласе: 
• Не чини издају, 

• Помози сваком Србину, 

• Чувај српске завете, 

• Учи од својих великана, 

• Не дај да отимају српско, 

• Славу не остављај, 

• Само слога Србина спаса. 

 

Књига Владари у сенци, владарa из сенке проф. др 

Драгомира Радовановића по својој тематици и 

садржини, представља изузетно актуелно дело у области 

стваралаштва и даје значајан допринос покушају да се 

одговори на бројне изазове актуелног политичког 

тренутка у свету.
88

  

(...) Аутор посебно наглашава да данас живимо у 

време у којем се не поштује и не примењују економске 

законитости и да светом управљају банкарски магнати, 

мултинационалне компаније, берзе и њихове агенције, а 

                                      
• 88 Мирослав Здравковић, уводно излагање, промоција књиге Драгомира 

Радовановића Владари у сенци, владарa из сенке, 5. октобар 2012. године. 
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не националне владе. Ове наднационалне институције 

изазивају финансијске, економске, социјалне и 

политичке кризе у земљама чији им се режими не 

свиђају и под видом заштите људских права и развијања 

демократије доводе на власт оне кадрове који ће радити 

по њиховом диктату. 

Аутор заслужује све похвале што се јасно одређује 

према свим кретањима сматрајући их за највеће зло и 

отворено тражи супродстављање том злу поруком „не 

одупрети се злу, још веће је зло.“ После ове кратке, али 

врло садржајне уводне речи, аутор даљу садржину ове 

књиге даје у виду пет животних прича и дешавања у 

САД.  

 (...) Оно што је посебно интересантно за нас је 

дугачак списак личности на одговорним дужностима у 

државама и међународним организацијама које су 

учествовале у разбијању Југославије. 

У делу књиге под насловом „Циљеви тајних друштава“, 

аутор истиче да је историја човечанства углавном 

заснована на бројним покушајима насилног 

успстављања глобалне доминације почев од периода 

Александра Македонског, Наполеона и Хитлера, до 

данашњих дана. 

 (...) На крају књиге, аутор пише о потреби утврђивања 

националне стратегије за борбу против светског 

поретка.
89

 
 

 

 

                                      
• 89Ево како почиње књига Владари у сенци, владара из сенке (“Прича прва“): 

• „Управо у овом тренутку један брачни пар на периферији великог града у 

Бангладешу, мучи муку да од десеторо деце, колико су изродили, одвоји 
двоје које ће моћи да издржавају, а остале остављају на пољани да се 

сами снађу како знају и умеју. 

• Испред једне картонске уџерице човек се пузећи једва довлачи до неке 
загађене баре, једном руком једва захвата воду и са доста напора стављаје 

у уста. Данима ништа није јео. Трпи страховите болове у сомаку, јер су се 
празна црева већ слепила.  

• У истом том тренутку, на другом крају света, рецимо на Хавајима, окупило се 
друштво да игра бриџ. Сви су стигли својим приватним авионима. Један 

од њих је код куће, у Америциј, заборавио своју лулу од трешњевог 

дрвета ручно израђену у дуборезу. Враћа свог пилота авионом да му ту 
лулу донесе. 
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ПРИРАЂИВАЧКИ РАД, КРИТИКЕ 

И УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА 
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СЕЋАЊЕ НА БОРУ ЗДРАВКОВИЋА 

 
• Драгомир С. Радовановић, Сећања на Бору 

Здравковића, КК Глубочица, Лесковац 2014. 

 

 издању КК Глубочица крајем 

2014. године појавила се књига 

„Сећање на Бору Здравковића“ 

проф. др Драгомира Радовановића. 

Књига је представљена у ЛКЦ 25. 

децембра 2014. и у о њој су 

објављене Здравковићеве песме (по 

избору Данила Коцића, новинара и 

писца) и занимљиве анегдоте из 

заједничког дружења проф. 

Радовановића и Боре Здравковића са 

познатим Лесковча нима, али и са „обичним људима“.
90

  

          Довољно је изговорити његово име па да 

упућенији у просветно-културна збивања осете понос 

што су га познавали. Легендарни професор Лесковачке 

гимназије, узор многим генерацијама, личност огромног 

знања и високе интелигенције, песник без премца.
91

 

     Многи га знају као бомског типа што он и јесте 

заиста био. Али он није био боем зато што је пио, како 

многи мисле, него зато што је живео по својим законима 

                                      
90 Драгомир С. Радовановић, Сећања на Бору Здравковића, КК Глубочица, 
Лесковац 2014. Напомена: У књизи су објављене следеће Здравковићеве 

песме: Варијације на тему: Јесен, Јесен, она и ја, Матуранско вече, Песник и 

ја, Ток, Жени, Песмо, С омчом око врата, Подребрица, Две мајке, Слутња, 
Моје руке, Она између мене и свега, Сан, Животопис (избор песама Данило 

Коцић, новинар и писац). Књига је штампана у 200 примерака, а рецензент је 
проф. др Јаворка Маринковић. 
91 Борислав Здравковић (1930 - 2012, Брестовац, Лесковац) професор 

књижевности, новинар, дугогодишњи уредник Нашег стварања). Објавио 
збирке песама: Тренуци лирике, Лесковац, 1967, На падинама сна, Лесковац, 

2000. Заједничке збирке: „Препознавања“, Лесковац 1962, „Она између мене 

и свега“ (са професором Драгомиром Радовановићем) и  „Она између звезда и 
лишћа“ (са Војиславом Истатковићем, Лесковац 1976). Присутан у 

часописима. Члан је Књижевног клуба Глубочица и Удружења писаца. 

Добитник бројних награда за књижевност. 
 

У



 176

тежећи ка својим циљевима, живећи свој живот 

интензивно, до краја, не марећи притом на оно шта ће 

околина рећи, али никада не угрожавајући ту оклину. 

 И дан данас се испредају приче о његовим 

предавањима, писменим вежбама, рада са младима.  

Његове песме су антологијске. Скоро свима који се 

баве културом и књижевношћу, довољно је поменути 

називе песама као што су: Жени, Она изеђу мене и 

свега, Гуњ, Матуранско вече, Подребница и др. па да се 

одмах погоди да је реч о Бориславу Бори Здравковићу. 

Ја, међутим, вероватно као афористичар, који воли 

кратке форме, скидам капу пред његовим песмама које 

сам назвао песме у афоризмима као што су Ток, Точак, 

Кандило... Колико је истина из живота сабрано у четири 

до шест стихова, то је невероватно и то је прави 

артизам.   

И Бора је, као и сви други људи, сем породичног и 

пословног живота, имао своја кафанска дружења са 

колегама која су незаборавна и од којих се многа 

препричавају. 

Имао сам срећу да будемо пријатељи и другари и 

заједничи посетиоци многих кафана и актери многих 

књижевних вечери. 

Он је феномен. Његова интелигенција је изузетна, 

његова мисао за хумор пун метафора, иронија, па и 

цинизма.  

Дружили смо се и трезни и пијани. Водили свакојаке 

разговоре.Од њега сам доста научио из књижевности и 

теорије књижевности које су ми помогле у мом 

књижевном раду, као што сам и ја њега подучавао 

економији објавшњавајући му оно што га је 

интересовало. 

Волео је да попије и то је било нормално. Били смо 

пуно пута последњи гости у кафани. То сам му и 

говорио. „Остаћемо последњи и ми ћемо затворити 

кафану“, а он је у свом стилу одговарао „многи их 

отварају, а само их ми затварамо“. 

Сматрам, с обзиром на квалитет његовог дела и 

допринос култури не само Лесковца и Србије, него и 

шире, да му Лесковац није поклонио дужну пажњу. 
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Овом књигом покушаћу да забележим многе згоде из 

његовог живота како бих оставио покољењима која 

долазе да виде и схвате какве је све људе Лесковац 

имао, како би настојали да га достигну бар у 

стваралачком раду, јер у оном боемском ће то бити 

много теже. 

Ако ви оцените ову књигу као што сам ја оценио 

Бору, бићу презадовољан.
92

 

% 

Песник, позоришни критичар, професор Борислав 

Здравковић није много писао, али су готово све његове 

песме прави ,,медаљони’’. Последњу збирку ,,На 

падимана сна’’, која је, заправо, одабир његовог 

песничког рада, објавио је 2000. године, а једно 

поглавље ,,Нашег стварања’’ (уредник Димитрије 

Тасић) посвећено је овом занимљивом песнику. 

% 

     У књизи „Сећање на Бору Здравковића“ објављене су 

одабране Борине песме (избор Данило Коцић), али и 

врло занимљиве анегдоте настале најчешће у кафанама. 

Ево неких од анегдота! 

 

ЗАКОН 

Води се разговор у друштву, у кафани „Колиба“, где смо 

најчешће ишли, како се неки новокомпоновани или 

контраверзни бизнисмен, преко ноћи обогатио и да су то 

сумњива посла. А Бора ће на то: 

- Ако желите да будете мирни, крадите по закону! 

 

 

 

                                      
  92 Драгомир С Радовановић, Сећања на Бору Здравковића, Предговор 
(објављујемо у целини, Књижевни клуб Глубочица, Лсковац 2014. Напомена: 

О књизи Сећање на Бору Здравковића, у издању КК Глубочица, чији је члан 

био Бора Здравковића, говорили су, поред аутора проф. Радовановића, 
Слађана Младеновић, уредница у ЛКЦ, Драган Радовновић, песник, уредник 

часописа Наше стварање, Боркица Миловановић, председница КК 

Глубочица, проф. др Живан Стојковић и Данило Коцић, новинар и писац. 
Напомена: Прихваћен је предлог проф. др Живана Стојковића, познатог 

лесковачког историчара, да КК Глубочица, чији је члан био Борислав Бора 

Здравковић, установи књижевну награду која би носила име Боре 
Здравковића. 
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САВЕТ 

Неки млади писци питају Бору како да спроведу 

аутоцензуру и да избегну евентуалну цензуру како не би 

дошли у сукоб са законом, а он им одговара: 

- Ако живите од оног што пишете, не пишите оно што 

мислите! 

 

ГРЕХ 

Повела се расправа о Бориној песми „Жена“. Неки је 

хвале, неки замерају да не приличи његовим годинама, 

његовом занимању и да је грех што просветни радник који 

васпитава младе тако пише, а Бора ће смирено: 

- Ако је грех волети жену никада нећу молити за опроштај 

греха! 

 

СТАДО 

Разматрајући неке политичке теме, неки причају да је 

народ стока, да им се поп Ђујић чак тако и обраћао „народе 

мој, стоко моја“, да је Његош у Горском вијенцу то исто 

рекао, додуше стављајући у уста те речи Турчину „пучина је 

стока једна грдна“, а Бора, слушајући све то, рече: 

- Све то стоји што сте рекли. Али, не заборавите, ако је 

народ стадо, онда је вођа ован! 

 

ДАВИЧО 

У Лесковцу је неким поводом боравио Оскар Давичо и 

имао састанак са радницима из културе града. Како је тих 

дана „Политика“ писала против Давича, један га на састанку 

упита: 

- Друже Давичо, шта нам можете рећи за овај текст из 

„Политике“ који је уперен против вас.  

Давичо, онако лаконски одговори: 

- За добрим коњем прашина се дише!  

А Бора, који је био присутан на састанку, добаци: 

- Да, али због прашине не треба бити коњ! 
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ЦЕНЗУРА 

Питају Бору како то да се против неких писаца воде 

поступци, да их оптужују цензори који мање знају од њих, а 

Бора каже: 

- Ако писац не зна шта је хтео да каже, онда цензор 

сигурно зна! 

 

СТАЊЕ 

Причају о стању у земљи, о стандарду који се свакога дана 

срозава, о незапослености, о школаринама итд, а Бора ће: 

- Ако се још погорша, стање ће бити задовољавајуће! 

 

ВЕЛИЧИНА 

Неки млађи писци причају како је Бора велики песник, али 

да га друштво адекватно не вреднује и не третира: 

- Зашто је то тако!? – пита га један.  

А Бора одговара: 

- Био бих ја велики писац када бих о њима писао да су 

велики људи! 

 

СТРАХ 

Причају о једном који је изненада умро, а иначе је био 

добар Борин пријатељ: 

- Шта му је било, био је баш здрав, изгледао је витално.  

А Бора ће: 

- Бојећи се смрти, од смрти је умро! 

 

КАФАНА 

Питам ја Бору: 

- Боки, оћемо ли данас у Колибу!? 

- Оћемо, како не!? 

- Зашто се не нећкаш, као обично!? 

- Не, са тобом идем и свуда!? 

- А што? – питам га. 

А Бора одговара: 

- Зато што се увек лепоп роведем и што ме са тобом ништа 

не кошта! 
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ОТАЦ 

Сврати Бора код мене враћајући се из кафане мало припит 

и тражи да нешто попијемо. 

- Шта хоћеш!? – питам га ја. 

- Домаћу ракију, ако имаш! 

- Имам, рекох и изнесох флашу и две чашице. Седимо 

Бора и ја, пијемо и причамо исто као у кафани. У једном 

тренутку Бора почиње да плаче: 

- Који ти је ђаво сад!? – питам га. 

- Нећеш да ми верујеш – говори ми јецајући – много ме 

подсећаш на мог покојног оца! 

 

ДОМАНОВИЋ 

Неки млађи писци питају Бору како оцењује књижевни 

опус Радоја Домановића. Бора им одговара: 

- Он као да је описао све наше вође! 

 

СМРТ 

Прича се у неком друштву о неуредном животу, банчењу 

по кафанама, утицају свега тога на здравље, па чак и на смрт. 

А Бора одговара. 

- Боље је умрети од живота него од смрти! 

 

ГОВЕДА 

Враћамо се Бора и ја из кафане пијани ко летва. Довезем 

кола до моје куће и питам хоћемо ли да свратимо код мене на 

кафу. Он се сложи. Улазимо на капију, а Бора ће: 

- Ала смо ти ми говеда! 

- А што!? – питам га. 

- Зато што идемо да пијемо кафу, а ће пијемо, у ствари, 

вињак! 

Тако и би!  

 

БУДАЛА 

Причају како је нека жена побегла од мужа и удалала се за 

другог, а иначе је реч о људима које у друштву сви знају. 

Питају Бору како би он то коментарисао, а Бора каже: 

- Већа је будала онај који од будале узме будалу! 
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ЦРНО 

Прича један у друштву: 

- Нешто нас је лоше потерало: прво суше, па поплаве, па 

ове скупоће, па политичка ситуација... ја мислим црно нам се 

пише! 

А Бораће на то: 

- Више нам се не пише. Већ је црно! 

 

МЕСТО 

Коментаришу неки понашање наших политичара, њихову 

самовољу, па и бахатост, а Бора им каже: 

- Многима од њих је место у лудници или у судници! 

 

ЛУЈКА 

Прича професор Жика Стојковић о француској историји, 

па се дотаче Луја XIV – „Краља сунца“. А Бора га мртав 

хладан упита: 

- Је ли, а да ли је жена тог Луја била Лујка!? 

 

ЉУБАВ 

Питају Бору да ли се дешавало да се понекад заљуби у 

другу жену, а Бора им одговоара: 

- Па нормално! До љубавног судара долази када вам 

откажу све кочнице! 

 

НАСЕДАЊЕ 

Жали се један у друштву да му је жена љута, јер јој је неко 

напунио главу некаквим причама, а она насела па сад не зна 

шта да ради. Бора га одмери, па му каже: 

- Док има на шта, жена не наседа на приче! 

 

ДОН ЖУАН 

Питају Бору да ли је тачно да је Дон жуан био стварно 

толико велики заводник и љубавник. Бора им одговара: 

- Можда и јесте у то време. Данас он код многих жена не 

би могао да буде ни приправник! 
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ДЕФИНИЦИЈА 

Свратимо Бора и код мене, пијемо вињак и причамо: 

- Ти ли стварно пишеш лако афоризме! – пита Бора. 

- Врло лако, чак то и не рачунам у посао! – кажем му. 

Бора ће мени: 

- Ево ти тема: Пратња! Ајде, напиши ми десет афоризама, 

а ја ћу да те чекам! 

Ја на тренутак размислим и кажем што да не. Наставимо 

разговор, а ја већ размишљам о томе и бележим афоризме. 

Пратња као сахрана, пратња као пословна пратња, пратња као 

телохранитељи и тако, разговарајући са њим, а одвајајући део 

пажње на писање, напишем десет афоризама. 

Пијемо даље и причамо, а он ће: 

- Хајде, реко ти, напиши десет афоризама!? 

- Већ сам их написао! – кажем. 

- Кад!? 

- Па сад, док смо причали! 

- Да чујем! 

Ја му их пажљиво прочитам, а Бора ће на то: 

- Дефинитивно закључујем, ти ниси нормалан! 

- Хвала, Боки, ај живели! 

И настависмо да пијемо! 

 

ПЕСМЕ 

На једној књижевној вечери, а стварно смо били уиграни 

тандем, без неких посебних припрема, усудих се да у 

присуству Боре прочитам неке своје песме. По први пут пред 

њим. Бора ћути. Настависмо ми вече наизменично упадајући 

и оно се, како оценише организатори, успешно заврши. 

Излазимо из зграде и питам Бору шта мисли о мојим песмама, 

а он ће: 

- Касно си почео! 

 

ОДЛЕЖАЊЕ 

Причају већ поднапити људи о политичкој гарнитури, 

њиховом раду, успесима и неуспесима, а Бора пресеца 

дискусију: 

- Дуго су боравили на функцијама, ред је да мало одлеже! 
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ДРУГОВИ 

Прича се о демократији, транзицији, пљачкашкој 

приватизацији, стандарду итд. Бора каже: 

- Е па, господо, сад видите да је боље било да смо остали 

другови! 

 

ПИСАЊЕ 

Један млади песник пита Бору зашто се одлучио да пише 

баш песме: 

- Зато што волим да живим раскошно! – одговори Бора. 

 

АФОРИЗМИ 

Пошто смо се много дружили, Бора ми је први читао или 

слушао нове афоризме. Када кажем неки, који се њему није 

свиђао, он ме пита шта сам овим хтео да кажем. Ја му 

објашњавам, а он ће: 

- Онда уз њега на једно две стране објасни шта си хтео! 

То је значило да тај афоризамније добар! 

 

ПОЛИТИЧКО ОБЕЋАЊЕ 

У јеку предизборне кампање коментаришу се свакојака 

обећања политичара, а Бора каже: 

- Зашто нам се оволико удварају, оно што следи после тога 

нас је снашло! 

 

НЕПРИЈАТЕЉ 

Бора је углавном пио вињак. Гледа га један из друштва па 

му каже: 

- Шта ће вам толико пиће, то уништава здравље. Оно је 

највећи човеков непријатељ. 

Бора, испијајући вињак, каже: 

- Ја знам да је непријатељ, али ја нисам кукавица да од 

непријатеља бежим! 

 

УДОВИЦА 

Прича један како је умро неки његов пријатељ па му жена 

остала сама, а Бора ће: 

- Иако све раде на томе, мали је број жена удовица! 
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ЗАРАДА 

Бора је одлично писао, али није знао компјутерску 

технику, нити токове промоције и продаје књига. За један 

Осми март предложим му да објавимо заједничку збирку 

књига посвећену жени где би он дао своје песме, а ја 

афоризме о жени и љубави. Нећкао се, али после дужег 

убеђивања, прихватио је. Одвојимо шта ће ући у књигу и 

одредимо јој наслов по једној његовој песми „Она између 

мене и свега“. 

Одведем га код својих синова и питам га каква би слова 

желео да буду: 

- Не зезај ме, па таква каква имају словослагачи! 

Затражим од синова да му покажу фонтове и да Бора 

изабере, а он се љути, јер мисли да га нешто зезам. Када су му 

моји синови објаснили да то стварно може, он изабере слова. 

Када смо одштампали књигу, искористио сам другарске 

односе са многим директорима предузећа и успем да продам, 

чини ми се, око 2.000 примерака! 

Паре су почеле да пристижу на мој текући рачун и једнога 

дана замолим Бору да одемо до банке да подигнемо паре. 

- Какве паре!? 

- Па од наше књиге! 

- Ајде, не зезај ме!? – рече Бора. 

На моје наваљивање, одосмо до банке, подигох паре, 

пребројим и поделим на два дела и њему дам половину. Он не 

може да схвати. Објасним му од које је фабрике колико 

дошло и он прихвати новац, па ми рече: 

- Знаш ли ти да ми је ово прва књига на којој сам остварио 

зараду! 

- Знам, ти си само песник, а ја сам и комерцијалиста! 

Онда свратисмо у кафану да се частимо, а Бора рече: 

- Ипак, комерцијалиста живи боље него песник! 

 

ЖЕНА 

Прича један како је данас приликом доласка у кафану 

видео неку много лепу жену која је по њему права вила. А 

Бора му каже: 

- Има жена и вајних, и бајних, и сјајних, али највише 

очајних! 
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ИНАЏИЈА 

Прича један о Бори како је добар песник, како је добар 

човек и домаћин, али како је чуо приче да је велики инаџија: 

- Да ли је то тачно!? – упита га. 

Бора му смирено одговара: 

- Инат ми дозвољв да признам да сам инаџија!? 

 

КРОВОВИ 

Питам ја Бору: 

- Да ли је тачно да са посла одеш у хотел да тамо банчиш 

целу ноћ и из хотела одеш на наставу! 

- Дешавало се! – одговори Бора. 

Дођем ја, врти ми се у глави, станем поред прозора на 

спрату и гледам. Видим, на крововима пао мали снег. Ја одем 

до катедре и кажем деци: 

- Децо, данас имамо писмену вежбу. Тема је „Кровови“. 

Они почну да пишу, а ја седнем за сто и мало одремам. 

Некада ме звоно пробуди. Касније, када читам радове, видим 

колико су наша деца маштовита и како су лепо обрадила 

тему. 

Па на крају дода: 

- Видиш да због тог мог банчења може да се појави неки 

нови писац од те деце! 

 

РАВНОПРАВНОСТ 

Говорећи о равноправности, свако износи своје мишљење. 

Те има је, те нема је, те да смо ми као већински народ највише 

обесправљени. А Бора каже: 

- Једина земља где влада равноправност је гробље! 

 

ЗАНИМАЊЕ 

Конобарица доноси нову туру. Бора нешто прича са њом 

па када она оде, он је одгледа од главе до пете: 

- Како је то гледаш, као да те још интересују жене!? – рече 

један. 

А Бора ће њему: 

- Кад почне више да те занима пиће него конобарице онда 

престани да идеш укафану! 
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ГОДИНЕ 

Како то, поред тога што си стар, жене се интересују за 

тебе!? – питају Бору. 

А он им каже: 

- Када си популаран и када имаш пара, женама увек 

изгледаш млађи! 

 

НОВИНЕ 

Прича један новинар како се упркос великом труду, ваљда 

због интернета, новине продају тешко. Бора каже: 

- Када се новинари продају лако, новине се продају тешко! 

 

ЉУБАВ 

Питају Бору како то да неки бракови, упркос свему, 

опстану толико година? 

- Не ради ли се ту о љубави!? – пита један Бору. 

Бора му каже: 

- Када немамо оно што волимо, волимо оно што имамо! 

 

ПИСАЊЕ 

Питају Бору пише ли сада нешто, а он каже „не“ и да га то 

више не занима. 

- А зашто!? – пита га један. 

- Зато што када пожелим да ставим тачку, оно се отвори 

знак питања! – одговори Бора. 

 

НЕПРИЈАТЕЉ 

Питају Бору да ли је тачно да је некада био на листи 

неподобних и да су га пратили органи ДБ. 

- Не знам – каже Бора – кажу да сам био непријатељ, а 

стално су ме звали на разговор! 

 

ГУСКА 

Запило се друштво када из кафане излази једна лепа жена 

оскудно одевена и нападно нашминкана: 

- Каква жена!? – каже један. 

А Бора ће: 

- Каква жена!? А могла је постати дивна гуска! 
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ВЕРНОСТ 

Прича се о женама и о томе да ли им треба веровати. Неки 

су за, неки против. Бора каже: 

- Ко жени верује вара се, а ко не верује биће преварен! 

 

ПАМЕТ 

Прича један како има много пријатеља који су изгубили 

памет из разноразних разлога. Због жена, посла, каријере... А 

Бора ће: 

- Ко ни због чега не изгуби памет тај је нема! 

 

РАД 

Прича један како много ради а једва преживљава. А Бора 

му каже: 

- Мора да знаш следеће. Ко ради живи, ко не ради ужива! 

 

ГЛУПОСТ 

Причају за једног како је много глуп, а убацио се у 

политику и плус успешно води приватни бизнис. А Бора каже: 

- Код нас бити глуп и није тако глупо! 

 

ДЕМОКРАТИЈА 

Питају Бору неки млађи каква је разлика између оног 

(комунистичког) времена и овог демократског. Бора га 

погледа па му рече: 

- Козарачко коле се играло по диктату, а ово демократско 

како банда каже! 

 

ПЕРСИРАЊЕ 

Седи друштво у кафани, а међу њима једна жена. 

Приликом обраћања, Бора једном персира, други пут на „ти“, 

па кад му дојади, он јој рече: 

- Нећу вас персирати. Прећићу на тебе! 

 

ПРОБЛЕМИ 

Прича друштво у кафани и углавном истичу како постоји 

пуно проблема у друштву. На то Бора каже: 

- Пуни смо проблема, јер их нико не краде! 
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БОРИСЛАВ ЗДРАВКОВИЋ – ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ 

 

ВАРИЈАЦИЈЕ НА ТЕМУ: ЈЕСЕН 

 

1. 

Није моја, туђа је ова јесен: 

Ја и живот мој још се нисмо срели. 

И када ћутим над собом наднесен, 

То неко други моје речи вели. 

 

Сакриће тугу дрвореди свели 

И лист у коси са звезда отресен 

Проћи ће младић, пијан и занесен,  

Што нема ништа и не зна шта жели. 

 

2. 

Никоме се толико не опирем 

Ко себи самом. Ето, око цвета 

Целу се јесен са собом препирем, 

Стално нешто зановетам. 

 

И, не знам како, одлутам у влати, 

И тамо дуго о нечему ћутим... 

Не, нисам пијан кад себе грлатим 

Отргнутог лишћем жутим. 

 

3. 

Није ми ништа 

Само ме јесен растужила нечим. 

Изустим нежност, кажем љубав, па одболујем речи 

Крвав и жут као да долазим са бојишта. 

 

И тражим неког. О, коме да се на корак понудим 

Свето обиље тела на којима спавам... 

Треба ли да се стидим што у мени застуди 

Од сасушених трава? 

 

ТОК 

 

Као што дође, тако оде; 

Ништа ти нисам узо, ништа дао. 

Овог тренутка само ми жао 

Што људи теку као воде  
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ЖЕНИ 

 

Увек у бегу, на крилатом ату, 

Стара си песма весела и тужна, 

Најлепша варка и истина ружна, 

Грудва празнине, рђа на мом злату. 

 

Ти си тај слабић од богова јачи, 

Бандит у срцу што плаче и хара, 

Сјај мркле ноћи и хладноћа жара, 

Суза у смех и осмех на ломачи. 

 

Нежна си, мека и тврда ко длето,  

Најслађе чувство и страх иза резе, 

Сребрна чежња усамљене брезе, 

Вино у јесен и извор у лето. 

 

Све си што хоћу, што не могу, нећу, 

Мој пад у лету, посртај на рубу, 

Пругаста мачка у белом голубу 

И ујед змије скривене у свећу. 

 

Све си што ниси, што неће да буде, 

И ништа ниси од свега што јеси; 

Тишине моје мук и ломотреси 

И празне руке које вечно жуде. 

 

ПЕСМО 

 

Ако си истина буди порука несуђеном времену. 

Ако си рођена у тами, буди звезда на пучини дана. 

Ако си људска, иди усправно изуједаним путем. 

Ако је бол најдубље осеђање, у твом бунару је вода студена. 

Ако су сузе бисери, о врату носиш најлепши ђердан. 

Ако је љубав чекање, јаглук ти је од златна ђердефа. 

Ако је срећа у срцу, буди више добра него мудра. 

Ако богатство значи благо, 

Остани на престолу, краљице мога сиромаштва. 
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СЛУТЊА 

 

Ноћ и лавеж узнемирених паса 

Можда је путник, путник из далека 

Што је одавно отишао без гласа 

Кога ли то смрт пред кућом чека? 

 

САН 

 

Ја имам жељу, блистав сан: 

да љубав сиђе међу људе, 

Да срећа сваком шара длан, 

Да нове зоре смехом руде; 

 

Да свака суза у сан процвета, 

Да корак срећних буде тих, 

Да сваки онај који клвета 

Презир и мржња буде свих. 

 

ЖИВОТОПИС 

 

Кад бејах у утроби мајке 

Отац орао њиву, 

Сад он у утроби земље, 

Ја копам. 

Наш земљопис, 

Наш животопис.
93

 

 

 

 

 

                                      
• 93 У Лесковaчком културном центру, 25. децембра 2014. промовисана књига 

проф. др Драгомира Радовановића „Сећање на Бору Здравковића“ у 

издању КК Глубочица чији је члан био овај изванредни лиричар. 
Говорили су, поред аутора проф. Драгомир Радовановића, Слађана 

Младеновић, уредница у ЛКЦ, Драган Радовић, песник, уредник 

часописа Наше стварање, Боркица Миловановић, председница КК 
Глубочица, проф. др Живан Стојковић и Данило Коцић, новинар и писац. 

Прихваћен је предлог проф. др Живана Стојковића, познатог лесковачког 

историчара, да КК Глубочица установи књижевну награду која би носила 
име Боре Здравковића. У књизи су објављене изабране Здравковиће 

песме (избор Данило Коцић, новинара и писца) и занимљиве анегдоте из 

заједничког дружења проф. Радовановића и Боре Здравковића са 
познатим Лесковчанима, али и са „обичним људима“.  
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ЖИВАН ЛЕСКОВАЧКИ  

У АНЕГДОТАМА 

 

• Драгомир С. Радовановић: Живан Лесковачки у 
анегдотама, Књижевни клуб „Глубочица“, 

Лесковац 2016.  

 

оја је то магија проф. др 

Живана Стојковића, алиас 

Живана Лесковачког, да ме 

одушеви, фасцинира, збуни и 

натера да се поново огласим 

опчињен његовим духом, 

ведрином виспреношћу, интели 

генцијом, сналажљивошћу, 

способношћу да се обавије 

опеолом поштовања и 

непосредности, дружељубивости 

и ноншалантности. Која је то 

снага личности, да када је бар 

делимице упознате, бивате 

обузети тугом што се то раније 

није десило да вам улепша живот 

и да не дозволи било какву 

депресивност или апатичност. И 

зато је сасвим разумљиво да ми је 

била посебна част да 2013. године 

о њему приредим за штампу 

Енигма Живан Лесковачки, са 

великом дозом одговорности да 

прикажем једну тако снажну личност у другом светлу. 

За мене је и даље остао човек енигме, јер најтеже 

задатке решаваса лакоћом и проналази најповољнију 

одгонетку. Боравак у њеоговом друштву је више од 

задовољства, више од среће и дужења. 

То је у сваком тренутку откривање нових и 

непознатих животних вибрација, то су тренуци 

испуњени неодољивим шармом комуникације, пуни 

К 
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духовитости и смеха. То је танана линија његовог 

интелекта пошто зна да одмери сваку духовиту реч на 

туђ или на свој начин, да упути опаску или пацку, али 

само онима за које прцени да су дорасли таквом начину 

комуникације. Неретко зна да изрекне да само велики 

људи могу да дозволе шале на свој рачун, а да је 

примитивизам највећи непријатељ правих људских 

вредности. Зато у свакаој прилици иступа без икаквог 

комплекса, свестан својих интелектуалних способности 

и никада неће изрећи увредљиву опаску било коме у 

своме друштву. Свестан свега овога, ипак сам себи 

поставио питање како га могу приказати у анегдотама 

ако никада није био боем и није се у потпуности могао 

да преда кафанском амбијенту, као и да му он буде 

инспирација, подстицај, изазов. 

Међутим, боравећи у његовом друштву, али не у 

кафани, схватио сам да он има другу животну 

филозофију која подразумева атмосферу интимности, 

другарске присности, оданости и достојанствености. 

Свака шала мора бити примерена човеку, добром другу, 

коме је намењена без икакве намере да неко буде 

повређен. Али је потпуно разумљиво да у свакој шали 

постоји и зрно истине, али оне благонаклоне, 

симпатичне, прихватљиве која се лако може претворити 

у духовиту. 

Е, управу је ту Живан Лесковачки мајстор свог 

заната, који у свакој прилици дружења зна и да запева, 

па макар био свестан да то није баш кул. 

Наравно, у приказивању његове улоге у анегдотском 

облику користио сам и своје искуство, које сам 

преточио у посебну књигу. Моја визија је да би се 

Живан Лесковачки у свакој таквој ситуацији снажао 

како сам ја то замислио.
94

 

Ево неколико анегдота из ове књиге: 

 

 

                                      
• 94 Драгомир С. Радовановић, „Предговор“, Живан Лесковачки у анегдотама, 

Књижевни клуб “Глубочица“, Лесковац 2016. године. Напомена: Ово је 
комплетан предговор и 145. књига проф. Радовановића. 
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ПУТ 

Како ти, друже Жико, оцењујеш понашање ових на врху. 

Много су се осилили. 

Жика каже: 

- Ако се неком од њих нађеш на путу или му се клањај или 

му се склањај! 

 

ЗАНОСНА 

Изађе из канцеларије лепа жена, а један рече: 

- Ово је стварно заносна жена... 

Жика му одговори. 

- Тачно. Нема нема... па занесе. 

 

С РЕЧИ НА ДЕЛО 

Зезају Жику пошто се некада бавио политиком, па му 

један каже: 

- Најсмешније ми је било оно на крају „а сад са речи на 

дела“. 

Жика му одговори: 

- Сада видим да би било боље да са неких речи нисмо 

уопште прелзили на дела. 

 

НЕЗДРАВ 

Жали се Жика у друштву да се не осећа најбоље. 

Један му каже: 

- Да ниси можда болестан. 

Жика му одговара: 

- Боље је бити болестан него нездрав. 

 

ПОТЕНЦИЈА 

Причају о једном који је био велики швалер. 

Њему годи тај разговор, па каже: 

- А, бре, могло се је... 

Жика му каже: 

- Ти си успевао више захваљујући туђој импотенцији, него 

својој потенцији. 
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ЦИВИЛНО ДРУШТВО 

Пита један Жику да је чуо како ми већимамо цивилно 

друштво, па га интересује шта је то, у ствари. 

А Жика, смејући се, одговара: 

- То ти је оно када имаш више полицајаца у цивилу него у 

униформи. 

 

ДА ЈЕ НЕКО 

Питају Жику зашто се још увек не бави политиком, јер то 

својевремено успешно радио. 

Жика му каже: 

- Да сам ја данас неко, ови би били нико и ништа. 

 

ПУСТОШ 

Питају Жику како би најкраће оценио резултате 

демократских промена. 

Жика му каже: 

- Ево овако. Дођоше у вихору, направише пустош. 

 

ДОКАЗ 

Један о друштву извали неку глупост, а Жика му рече: 

- Док си ћутао мислио сам да си будала. Сад не мислим, 

јер сам уверен.
95

 

 

 

 

 

  

                                      
• 95У књизи Живан Лесковачки у анеготама записано је: Живан Стојковић 

рођен је у Великом Трњану 1937. године. Основну школу и гимназију 

завршио је у Лесковцу. Филозофски факултет – Група историја у 
Скопљу, где је магистрирао и докторирао. Завршио је и први степен 

Правног факултета у Нишу. У Лесковачкој гимназији као професор радио 
је 15 година, а затим био потпредседник Извршног савета СО Лесковац. 

Оснивач је 1979. године и декан у више наврата Технолошког факултета 

у Лесковцу (у саставу Нишког универзитета). Био је и први саветник за 
политичка питања амбасаде Савезне Републике Србије у Скопљу. 

Пензионисан је на Технолошком факултету као редовни професор. 

Ангажује се у раду ГО Савеза удружења бораца НОР-а 1941-1945. 
године. Аутор је и коаутор око 40 књига из области историографије и 

социологије и великог броја стручних чланака. Члан је Духовне 

академије Србије и добитник Велике повеље за изузетан допринос 
српској историографији, култури и националној баштини. 
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 ЛЕСКОВАЧКА МУЋКАЛИЦА 

 

рофесор др Драгомир 

Радовановић и Саша Хаџи 

Танчић покренули су  средином 

2002. године часопис Лесковачка 

мућкалица, ,,српски лист за 

духовитост и сатиру’’. Иако је 

уредништво најавило да ће се 

годишње појављивати четири пута, 

до почетка 2005. године објављена 

су само два броја. 

У првом броју Лесковачке 

мућкалице (јун 2002), даје се 

објашњење назива часописа. Под 

назнаком ,,Зашто се зовемо тако 

како се зовемо’“ наводи се 

одредница из Речника лесковачког 

говора аутора Бранислава 

Митровића, чувеног професора 

Лесковачке гимназије (издавач 

Речника, Ленекс, Београд, 1992): 

МУЋКАЛИЦА, ф. врста јела. 

,,Салте ми је име лошо, а јело си је 

убаво’’. 1. Речн. МС нема. МУЋКАЛИЦА, м. 

причалица, особа која свашта прича. ,,Голема је 

мућкалица, и кад почне свашта да ти казује - смучи ти 

се’’, 1. Речн. МС нема. МУЋКАЊЕ, н. потајно 

припремање некога посла, в. мућка. ,,Осећам како 

стално мућкав ништо, па ће видимо које ће јетој’. 1. 

Речн. МС, гл. им. од мућкати. К-О, 470. МУЋКА, ф. 

прикривено припремање нечега, в. мућкање. ,,Видим ја, 

да је тој мућка, ама ништо не могу’’, л. Речн. МС нема. 

% 
Поводом књиге проф. др Живана Стојковића Езоп у 

Лесковцу огласио се у часопису Лесковачка мућкалица 

Душан Стошић текстом ,,Откуд Езоп’’ и на почетку 

П
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констатује: Све је у наслову Езоп у Лесковцу. Ако се 

наслов одгонетне, наставља Стошић, онда се може рећи 

да је овај хумор благ, али добар. А писац Живан 

Стојковић више него добар. Ласкамо себи да нам је ова 

књига постала занимљива одамах чим смо схватили да 

је Миле Вељковић - Лав. Ако је Миле Вељковић - Лав, 

онда је писац у овој збирци хумористички и историјских 

шала - Лисац! 

- Око Лава тискају се каријеристи и улизице и сваки 

лик има свој пандам у свету езоповске басне. Јављају се 

ту и Гавран и Магарац, и Папагај... Главна 

хумористичка поента је у лепој игри Писца и Лисца. 

Писац је поштен, а Лисац је препреден и оригинална 

протува. Велика је заслуга писца што је талентовано 

исмејао Лисца. Биће велика заслуга Лисца што ће 

прославити Писца. Лисац је социјалистички 

функционер, а писац је његов духовити критичар! 

Стошић сматра да ,,аутоиронија која прожима ову 

књигу је необичан феномен у културној историји 

Лесковца’’. Била је потребна храбост - додаје Стошић - 

да се такав поступак у приповедању изабере... Ако су 

ово басне, онда треба да имају и поуку. Па, и имају је. 

Она гласи: ,,Љуљај Лава и изврни га кад је стар и већ 

готов!’’ 

Саша Хаџи Танчић, познати лесковачки књижевник, 

добитник Андрићеве и награде „Жак Конфино“, на 

духовит начин представио је у часопису Лесковачка 

мућакица Томислав Н. Цветковића, колегу по перу и 

звању (обојица професори књижевности): 

- Томислав Н. Цветковић постигао да постане знан у 

свету - као Човек године. Скроман, ненаметљив, тих и 

повучен, једва да је поднео. Натерали га, на силу - 

мораш, па мораш, да постанеш Човек! И Хоки - покус 

(пардон: хокус - покус), он то постаде на безрезервну 

радост и опште задовољство нимало сујетних 

Лесковчана. Помак, у сваком случају! Какав помак - 

томак - рече научно др мр Тихомир Петровић. 

- Јеси ли ти разапео Христа! - питао га је једном Жак 

Конфино. 
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- И то бесплатно - одговори 

Томислав Н. Цветковић, док је 

управниковао Народним позориш 

тем без благајне. 

Укротитељ алигатора. Води 

тељ аматера. Саборац Николе 

Скобаљића, мада га Ж. Ракић још 

није примио у Савез бораца. 

Драматизовао Бору Станковића, 

Бранка Ћопића и лесковачку 

културу. Пензионисан: то јест, са 

Тихим и Прлетом - отписан! Књижевник; књижи све 

што стигне. Вуковац, али длаку не мења. Једини верник 

међу неверним Томама! 

У поменутом првом броју Лесковачке мућкалице 

објављен је занимљив (измишљен) интервју са Радојем 

Домановићем. У поднаслову рубрике ,,Октобара ће тек 

бити’“ стоји назнака ,,Разговор са Радојем 

Домановићем, по други пут међу Лесковчанима.“ 

На прво питање да Домановић изнесе најважније 

утиске о поновном сусрету са градом на Ветерници, 

велики писац, који је радио у Лесковачкој гимназији, 

вели: 

- После толиких година један од мојих највећих 

доживљаја је посета Народној библиотеци у вашем 

граду, која носи моје име. Е, рекао сам, нешто се велико 

догодило, а ништа се није променило. Сусрет са братом 

директором и осталима био је заправо сусрет са 

њиховим начином мишљења, са њиховом етиком и 

њиховим, рекао бих, поимањем збивања у друштву, у 

народу, у држави. Имам осећај, као што рекох, да се ни 

у том смислу ништа није променило, иако се много тога 

догодило. 

Пошто је посебним актом од 18. новембра 1896. 

године Домановић био премештен у Лесковац где је као 

наставник ниже гимназије предавао српски језик, сада 

следи (измишљени) одговор: 

- Ако идем редом, онда морам да кажем да су те 

године биле за мене висока школа, универзитет, 

животни универзитет. Имао сам истовремено осећај да 
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сам у Лесковцу привремено. И одавде сам, дакако, 

пратио збивања у тадашњој династији Србије. Већ тада 

схватио сам да обе династије нису у ситуацији да спасе 

Србију и поведу је даље. Та Србија ми се чинила опасно 

слуђена и није ми се допала, нимало. Ситуација у 

Србији - мислим, политичка ситуација, страначка, 

ментална - била је баш слична садашњој. Ми нисмо 

познавали комунизам и социјализам, а познавали смо 

капитализам. То је данас овде супротно: упознали сте 

социјализам и тежили сте комунизму, а заборавили како 

изгледа капитализам. И то ме уопште не одушевљава: 

напротив, веома ме забрињава. Осим тога, остала је 

поново врло малена Србија, читава у чудној ситуацији и 

у сталној опасности, јер се ради на томе да је напусти 

братска Црна Гора.  

На питање уредника Лесковачке мућкакице да је за 

његов (Домановићев) боравак у граду на Ветерници 

везан и рад на трима приповеткама („На младима свет 

остаје“, 1896, „Не разумем“ и „Позориште у паланци“, 

објављене 1898. године и констатацију ,,да сте у трећој 

описали прво дилетанско позориште у Лесковцу, 

Грађанско позориште ,,Југ Богдан’’ - да сте били његов 

члан’’, писац одговара: 

- Знате, свој рад у позоришту ја сам сматрао као 

продужење свог критичког рада у литератури. Има у 

њој, дакако, аутентичних елемената. Рацимо, описујем 

Симу и Мику Бунића (глумца и практиканта), као и себе 

– Воја, професора, то сам ја! 

Моја заслуга за лесковачки позоришни живот тек ће 

се утврдити, али су вас још једном претекли Врањанци, 

искористивши је као књижевни предложак за драмски 

текст и сценски израз.  

% 

У Лесковачкој мућкалици (број 2, септембар 2002), 

Саша Хаџи Танчић је на духовит начин представио и 

самог уредника Драгомира С. Радовановића: 

- Драгомир С. Радовановић је рођен у бојничком 

Кацабаћу. Зато, ко код га питује градски, одговара 

селски. Био је најмлађи директор ,,Србијанке’’. Сад му 

значе и старије. Доктор економске контроле 
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производње. Производи афоризме, хумореске, шале из 

наше мале и (дедине) пилиће. Предаје (се) на Вишој 

економској школи. Најбољи колега му је ранији 

директор Школе Миле Илић ,,Парада’’. ,,Прави се 

Енглез’’ - оговара га, откад му се ћерка удала за 

Британца. ,,А веровао Енгелсу. И у Маркса.’’ 

- Ту ли ти је, момче!? - пита његову супругу, кад га 

тражи код куће. 

- Ту је. Ал’ га не користи’’ - одговара ,,Парадина’’ 

жена.  

Тражи се мобилним, или први другога, или други 

првога. 

- Дођи да те частим! 

- Зашто! 

- Зато што ћу те видим! 

Виђен, најчешће - код ,,Булатку’’. 

Кад претера, уме да каже конобару:  

- Уз кафу - донеси и лед. Да оладим главу!  

Спаринг партнер за кафанским столом - али ,,Код 

Сајмиште’’ - му је ранији директор и уредник Наше 

речи Михајло Дедић. 

- Све што каже – буде! (Дедић за Радовановића). 

- Ће умре што не може да одлучује! (Радовановић за 

Дедића), додајући: 

- Знам му дозу, по очи! 

Воли салате, баштенске: краставац, парадајз и ситно 

сецканог Тому Лидера. А пије искључиво ,,Рубиново’’ 

пиво - вињак! Некад их је брзо хватао. Сада њега брзо 

хвата. Осим носа, који има у изобиљу, потребан му је 

још само језик. Не и знање језика. Провериле. Његов - 

на гурање пали! 

Бране га Михајло Дедић: ,,Није миш који једну рупу 

има’’, и песник Бора Здравковић, цитирајући Дедићеве 

Црногорце: ,,Срећним људима умре жена, а несрећним - 

крава!’’ 

Задовољан одбраном, доктор хумориста, частећи, 

наручи: ,,Кило - кило’’. Збуњен конобар, слегне 

раменима, пошто не разуме. 
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- Што се буниш. Кило чајна и кило ’леба! - одговара, 

мислећи на вино са киселом водом. 

А кад попије ц’пка. 

И обећава: ,,Народ треба сменити’’. 

Ових дана подиже викендицу и дограђује кућу - све 

плоча до плоче. 

- Тако је у животу мушкараца. Ил’ прави кућу ил’ га 

жена вара! 

А он веран - ,,Булатки’’. У тој му кафани и 

изложбена галерија тзв. слика. Заложио их - за отворен 

рачун. И газдарицу. 

Куповао Лесковачкој мућкалици. А кум није ,,Дугме-

комерц’’.  

% 

У Лесковачкој мућкалици било је вести и о 

новинарском раду. У рубрици ,,Албум’’ књижевник 

Саша Хаџи Танчић је у духовитом тону, септембра 2002. 

године, писао и о аутору ове књиге, Данилу Коцићу, 

дугогодишњем дописнику Политике из Лесковца. Хаџи 

Танчићеву ,,хумористичку жаоку’’ наводимо у целини: 

„Из Дадинца, где је рођен, Лесковац му је изгледао 

велики. После му је, из Лесковца, родно село изгледало 

још мање. Увек је бирао - од мањег веће. Био му је мало 

један факултет (филозофски), па је завршио још један 

(правни). Била му је мало Политика, па је покренуо и 

уређује Лесковачки дневник. Била му је мало једна 

књига за децу Чудна лађа, па је објавио роман Изабрани 

живот. Дописује се са Политиком из Лесковца, а и 

судио се с њом када је добио отказ! Враћен, на велику 

радост Милана Момчиловића. Уверава да је и ово време 

,,богомдано за умирање’’. Зато је повремено мртав - 

пијан. То јест, све му се љуља - као чудна лађа. 

Односно, овај свет (му) је наопако постављен, као и 

јунаку његовог романа у коме има карикирања, а и 

иронија му је добро оружје. Зато је овде карикиран, а 

оружје је, као и и факултете - положио!“ 
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ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: НИТ 

 

• Драгомир С. Радовановић, уводно реч, мр Зоран 

Јовановић, Нит, Медивест КТ. Ниш 2015. 

 

раго ми је што могу данас, 

пред вама, да говорим о књизи 

песама аутора Зорана Јовановића 

под  насловом Нит. Драго ми је 

због тога што се ја свакој књизи, а 

поготово књизи из наше средине, 

искрено радујем. Драго ми је и 

због Зорана чији рад пратим и 

што знам како се сада осећа, јер 

претпостављам да се осећа онако 

како сам  се ја осећао када сам 

имао промоцију своје прве 

књиге.
96

  

У свету има пуно народа. Они 

се препознају по великанима из 

својих редова, али и по својој 

култури и уметности коју су 

створили кроз историју. Ми смо 

по овоме оставили значајан траг у 

историји али и у књижевности јер 

смо изненадили  и добитника 

Нобелове награде за књижевност.  

Ако се у књижевности роман 

сматра краљем, онда се по истим критеријумима, песма 

може сматрати краљицом књижевности. Али како у 

животу многи поданици не сматрају много ни краља ни 

краљицу, тако и у књижевности многи читаоци песму 

могу сматрати не као краљицу него као „дворску луду“. 

                                      
• 96 Проф. др Драгомир Радовановић, уводна реч, мр Зоран Јовановић, Нит, 15. 

децембар 2015. године, Књижара „Стошић“.  . 
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Но то није ни битно јер народна пословица каже 

„Паметан и будала једно исто дрво не виде исто.“ 

(...) Песник Зорана Јовановића, које су пред нама су 

изузетне. Оне су кратке, јасне, животне, стварне и 

реалне. У песми „Посебна“,  Зоран каже“... А ја, борећи 

се са олујом, остао насукан на њене груди“ или у песми 

„Нисам ја“ каже „Нисам ја од оних што скупе парфеме 

ко поклоне носе да савест умире, ја ти пишем песме 

чежњиве поеме о љубави која из срца извире“. И тако 

може у недоглед. У свакој ћете пронаћи нешто што вас 

неће оставити равнодушним.  

Уосталом треба веровати ренцензенту збирке Нит, 

књижевници Биљани Станојевић: „Када песник поетски 

текст успешно доведе до песме значи да је умео да се 

ослободи сувишних мисли, да је начинио добру 

селекцију асоцијација и написао само оно једро и битно. 

То јесте умеће, али и афирмација воље која се достиже 

кроз осветљење свесног и несвесног“. Па на крају каже 

„Истински сам уживала читајући ову књигу, 

одмотавајући клупко и пратећи НИТ до одредишта, а 

где је и какво је то одредиште - пронађите сами. Бићете 

задовољни открићем истог. Стога, топло препоручујем 

ову предивну књигу свим љубитељима писане речи. 

Наравно овде се можда нећемо сложити сви, али ја 

износим своје утиске и убеђен сам да не грешим. 

Овом књигом Зоран је само доказао оно што сам већ 

знао о њему: талентован, вредан образован, упоран и 

после ове књиге, сигуран сам скренуће на себе пажњу 

шире читалачке публике, али и критике.  

(...) Драго ми је што смо добили још једну вредну 

књигу у нашој средини, али и у српској књижевности и 

што смо изнедрили једног врсног писца, за сада у нашој 

а врло брзо и признатог у српској књижевности.
97

  

                                      
• 97 М. Јовановић рођен  је новембра 1969. године. Магистар економских наука 

од 2010. године, а писањем се бави од 2006. године. Крајем 2015. године 

објавио je прву песничку збирку Нит, у издању књижевне куће 

„Медивест КТ“ из Ниша, која је представљена у Књижари „Стошић“ 15. 
децембра. Рецензент, књижевница Биљана Станојевић каже да је песник 

успео да доведе поетски текст до песме, што значи да је умео да се 

ослободи сувишних мисли и да је начинио добру селекцију асоцијација и 
написао само оно једро и битно. 
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СВЕТОЛИК СТАНКОВИЋ: ПОСЛЕДЊЕ 

ПУТОВАЊЕ ЈОСИФА МИЉИНА 

 
• Драгомир С. Радовановић, уводна реч, Светолика 

Станковића, Последње путовање Јосифа Миљина, 
„Пресинг“, Младеновац 

 

оворити о стваралачком раду 

Светолика Станковића није 

нимало лако, јер је он аутор 

широке лепезе стваралачког рада и 

још шире лепезе стваралачких 

тема. Човек који би о његовом 

раду говорио мора да буде добро 

информисан о свему ономе што је 

тема његовог стваралачког рада. 

Но, истовремено сматрам да није 

превелики ризик говорити о 

његовом раду због тога што и она 

дела за које он сматра да су испод 

нивоа његовог критеријума, убеђен 

сам, да су изнад просечног 

критеријума у нашој, српској 

књижевности.
98

 

Ја сам се прихватио да говорим 

јер аутор књиге, кога изузетно 

ценим, има животни пут сличан 

моме и силом прилика сузбијао је 

свој стваралачки нагон да би 

обезбедио егзистенцију најпре себи, а касније и 

породици коју је основао. Други разлог је што је књига, 

                                      
• 98Драгомира С. Радовановића, уводна реч на промоцији збирке Светолика 

Станковића Последње путовање Јосифа Миљина, Дом културе, 
Брестовац, 3. март 2017. године. Књига садржи девет прича и две новеле: 

„Радојко“, о последњим данима српског песника Рада Драинца и „Добар 

Дан, Антоне Павловичу“, о судбини побуњеног човека у данашњем свету 
и времену. Последње путовање Јосифа Миљина, у издању Друштва за 

афирмацију културе „Пресинг“ – Младеновац“, појавило се из штампе 

кајем децембра 2016. године. 
 

Г



 204

која је пред нама, по своме квалитету (а у време поплаве 

свакојаких књига) то засигурно заслужује. Могу да 

наведем трећи разлог који уопште није мање важан, а то 

је што данас квалитетни писци остају на маргини, а 

испред њих се, као „вредни“ писци истичу разни 

србомрсци и старлете које као уметност приказују своје 

животне будалаштине. 

Најпре ћу нешто рећи о аутору. Човек у зрелим 

годинама, човек пун знања и искуства, човек изузетне 

интелигенције, човек домаћин, човек достојан свакога 

поштовања. Вредан, радан, скроман, добар саговорник и 

још бољи друг и пријатељ. Читајући друге писце, како 

сам каже, пожелео је да и њега други читају и у томе је 

успео и на томе му захваљујем.  

Како и рецензент каже „аутор танким нитима тка 

стварност југа Србије и води читаоца кроз архаични 

свет у коме се момоилазе прошлост и садашњост, 

ратници и песници, новинари и поратни профитери“. 

Приче аутора Светолика Станковића су животне и 

јасне. Фабула иде устаљеним редом, као на филмској 

траци, нема прескакања, нема недоумица, нема застоја, 

нема филозофирања... Личности су јасно испрофелисане 

и не доводе читаоца у недоумицу каквих да их оцени. 

Језик писања је чист, језгровит, јасан, без туђица. 

Реченице су разумљиве и без употребе сувишних речи. 

Многе од њих, када се изузму из дела, могу да постану 

афоризми. 

Аутор Светолик Станковић пише лако иако му теме 

неких прича нису лаке. Вешто води фабулу, а расплет 

даје онако како сматра да треба, премда је у неким 

причама могао да буде другачији, али то је његово 

стваралаштво, његов рукопис и баш то оставља печат о 

аутору. 

Дакле, описи су кратки и јасни, радња тече као живот, 

а из прича се могу извући задивљујуће дефиниције, 

рецимо живота, старности, равнодушности или оцене 

стања у друштву кроз само један исказ конкретно „воз 

касни 150 минута“. 

Могу слободно да кажем, без икаквог претеривања, да 

је аутор овом књигом уградио још један камичак у зид 
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наше културе, који упркос свему, захваљујући оваквим 

ауторима, расте из дана у дан, или како аутор сам каже, 

он је овом књигом „бацио неколико шаки шодера у рупу 

наше некултуре“.
99

 

Овом, а и претходним књигама, аутор је скренуо 

пажњу на себе. Могао је он и раније да буде запажен, 

могао је да добије и престижне награде, могао је да има 

запажени публицитет, да има велике тираже, али он то 

није хтео, нити желео, јер је требало да се одрекне себе 

и својих убеђења. Требало је да са места пуно топлине 

са којима пише о своме завичају, о тзв. „малим 

људима“, да окрене лист и о њима пише најгоре.  

Ја му се на томе захваљујем, што је успео да остане 

скроман, што је остао веран свом домаћем васпитању, 

својим ставовима и погледима на свет и нашу сурову 

реалност, што је остао свој. И сигуран сам да није 

погрешио при избору. Ми одлазимо и пролазимо, а дела 

остају. Његово дело ће живети и дуго после њега, а не 

као код неких само док су на власти они којима су 

служили. 

Задовољство ми је да баш данас, на овоме скупу, 

саопштим да смо се нас неколико књижевника, чланова 

УКС, договорили да аутора Светолика Станковића 

предложимо за пријем у наше удружење (УКС), које је 

најстарије и најугледније на Балкану и Европи и траје 

више од 100 година. Договорили смо се једногласно, јер 

смо реално оценили његово дело, његово достојанство и 

                                      
• 99 Светолик Станковић рођен је 5. јануара 1945. године у Бабичком, од оца 

Илије и мајке Љубице. Живи у складу са својом поезијом и нескладу са 
временом у којем се по злу случајно нашао. Све остале податке о себи 

сматра безначајним. (Последња лука, песме, Удружење писаца општине 

Лесковац 2003). Свет сам, не својом вољом, угледао једног мразовитог 
јануарског дана 1945. године уз асистенцију баба Милике, на рогожи, у 

соби коју су звали ,,голема соба’’ и служила је, углавном, за дочек 

гостију. Мајка Љубица још није била навршила двадесет година. 
(Лексикон писаца лесковачког краја, стр. 100); Књижевни рад: Последња 

лука (Удружење писаца општине Лесковац 2003); Залудна молитва 

(АМА, Лесковац 2007); Гласови и сенке из „Добре главе“ (Удружење 
писаца Лесковца, Медија центар Лесковац 2013). Последње путовање 

Јосифа Миљина, збирка прича (Друштво за афирмацију културе 

„Пресинг“ – Младеновац“ 2016).  
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част, његову борбу за квалитет у књижевности, његову 

посвећеност раду, његову помоћ коју пружа младима 

још неафирмисаним  ауторима и његове животне 

ставове и погледе на свет, као и његово залагање да се 

ствари мењају набоље не само у књижевности. 

Књигу која је пред вама топло препоручујем да 

прочитате како бисте се уверили у оцене које сам 

изрекао. Нека му је са срећом ова књига и нека настави 

са својим радом не само ради себе, него и ради нас, 

његових читалаца, и ради обогаћивања наше, српске 

књижевности. 

Аутору Светолику Станковићу препоручујем да 

остане веран својим идеалима, ставовима, принципима, 

људским и уметничким, и у најтежим тренуцима и 

искушењима и постане духовно и морално громада 

нашега поднебља и нашега времена. Светионик 

слободољубља, правдољубља и родољубља да остане 

бранилац сјајне српске културе, традиције и националне 

баштине и да се, камо среће по благослову велике 

Десанке Максимовић, овакви уметници – иљаде!
100

 

 

 

 

 

 

                                      
• 100Драгомира С. Радовановића, уводна реч на промоцији збирке Светолика 

Станковића Последње путовање Јосифа Миљина, Дом културе, 

Брестовац, 3. март 2017. године. О раду Светолика Станковића тада је 
говорио и новинар и писац Данило Коцић: „Ако је истина да су сећања 

краљевство сиромашних којем нико ништа не може, нити се боји кога – 

како записује Светолик Станковић у причи „Последње путовање Јосифа 
Миљина“, по којој је и збирци дао именослов, могло би се закључити да 

је писац у овој антологијској причи, пуној драматичних детаља, на 

најбољи начин одсликао поетику људског трајања у којој се, као у 
делима Боре Станковића, испреда тужна прича која се најјаче исказује 

кроз нестално људско трајање у знаку „жал за младос“. 

• Књига прича Последње путовање Јосифа Миљина садржи девет прича и две 
новеле: „Радојко“, о последњим данима српског песника Рада Драинца и 

„Добар Дан, Антоне Павловичу“, о судбини побуњеног човека у 
данашњем свету и времену. Последње путовање Јосифа Миљина, у 

издању Друштва за афирмацију културе „Пресинг“ – Младеновац“, 

појавило се из штампе кајем децембра 2016. године. 
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СЛИКАРСТВО ДРАГОМИРА  
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КРИТИЧАРИ О СЛИКАРСТВУ ДРАГОМИРА  

С. РАДОВАНОВИЋА 

 
• Живан Стојковић, Човек велике имагинације, 

“Сликарство Драгомира С. Радовановића“, 

Лесковачки културни центар, Лесковац  2011. 

 

ије волео слика 

ње, али је волео 

слике. Знао је да не 

може да има у својој 

колекцији светски 

познате сликаре, као 

што су пикасо, Дали, 

Ван Гог, Гоген и 

други. Размишљао је, а 

зашто ја не бих сам 

себи урадио репродукцију тих мајстора. Направио је 

план брзопотезе обуке и почео са радом. Прво, цртежи 

оловком, и то на стотине, а затим аквареле које се исто 

мере са више стотина, да би, на крају, дошао до уља на 

платну. Ради аматерски, у паузама, када се одмара од 

писања и ради, што би он рекао, када му је мерак. 

Нема амбиције, као у књижевности, али је имао 

неколико изложби. Продаје и поклања слике. Опремио 

је својим сликама неколико пословних установа, а 

нарочито кафане, дајући им слике у компензацију за 

направљени рачун. Сада ради пуно осмишљеније, и иза 

себе има, по његовој процени, више од 1000 уља на 

платну. Део је задржао за себе, а остале је отишло. Сада 

је заљубљеник платна и боја. 

По оцени историчара уметности Живојина 

Прокоповића, познатог ликовног критичара, Драгомир 

Радовановић је интелектуалац широких интересовања, 

неуморан, духовит и марљив.“ Прокоповић уочава да 

Радовановићу „преображење из из области науке у 

сферу ликовности као да му годи“. Радовановић, 

примећује Прокоповић, „паралелно са интерпретацијом 

Н 



 210

познатих дела Ван Гога, Пикаса, Гогена и других, слика 

слободне теме у којима долази до изражаја његова 

машта. На овим сликама Радовановић се најбоље 

сналази, јер, технички гледано, његова ликовна 

артикулација је скромна, а маштовитост веома 

развијена“. 

Прокоповић закључује да овај „знаменити 

Пусторечанин“ не може без сликања архитектуре 

цркава и манастира овога поднебља. Његово добро 

познавање скоро свих црквених здања у нашем 

окружењу резултирало је циклусом слика од преко 

тридесет радова, у којима је реалистички перципирао 

визуре ових амбијената. Добро одабране перспективе 

омогућују занимљиве и дубље визуелне продоре у 

архитектонско ткиво. Уз нагонску склоност за 

опсервацију, и уз обиље маштовитости, он своја два 

света, на неки начин, елегантно спаја и допуњује“. 

По оцени сликара и ликовног педагога Радивоја 

Радивојевића, „Драгомир преноси на платно мудрост из 

његовог свакодневног живота, марљиво ради не 

чекајући да сазна оно што већ одувек зна“. 

Братислав Анђелковић, сликар, констатује да је 

Драгомир Радовановић Драгорад „осмишљено, палетом 

овековечио двадесет и девет цркава и светиња 

лесковачког краја. Од основних, изведених боја, ниског 

и високог валерског кључа, урађена дела не остављају 

равнодушним око посматрача. Са печатом његовог 

стваралаштва опстајемо и духовно смо јачи“. 

По оцени Ненада Кражића, Радовановић је „обдарен 

невиђеном енергијом: бави се научним радом, слика, 

пише афоризме, сакупља умотворине, дарује романе и 

збирке песама.“ Кражић, познати лесковачки писац, 

који се такође бави сликарством, уочава да је 

Радовановић „искрено, без икаквих претензија, бојом и 

атмосфером исказао свој однос према верским 

институцијама, месту у коме се чувало и сачувало 

Српство.“
101

 

                                      
• 101 Живан Стојковић, „Сликарство Драгомира С. Радовановића“, Човек велике 

имагинације, Лесковачки културни центар, Лесковац  2011. 
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СТВАРАЛАШТВО ДРАГОМИРА С. 

РАДОВАНОВИЋА У ШТАМПИ 

 

роф. Драгомир С. 

Радовановић књижевним 

радом почео је да се бави пишући 

афоризме. Прва књига његових 

афоризама изашла је из штампе 

1987. године. Како се наводи у 

монографији Човек велике 

имагинације, „журио је да изађе 

дан раније, пред одбрану 

магистарске тезе на Економском 

факултету у Нишу, јер је желео 

да после одбране поклони по примерак члановима 

комисије. Тако је и било. У свим биографским подацима 

управо се налази податак  да се Радовановић активно 

почео да бави књижевним радом 1987. године.  

До сада је објавио велики број књига, из струке (више 

од двадесет), 38 збирки афоризама, две драме, шест 

збирки прича, три романа и две збирке песама. Од 

сакупљених радова, објавио је 26 збирки вицева и шала, 

четири са обичајима народа у јужној Србији, књигу са 

дечјим играма и две књиге из едиције занимљивости, а у 

припреми је још десетак наслова.
102

 

Обимно и разнивесно књижевно и научно 

стваралаштво проф. Радовановића било је предмет 

бројних новинских прилога у Нашој речи, Политици, 

Вечерњим новостима, Народним новинама и другим 

публикацијама.  

О Радовановићевом стваралаштву писали су новинске 

чланке и приказе проф. др Тихомир Петровић, Николај 

                                      
• 102Драгомир С. Радовановић, Драме са Хисара, Књижевна заједница  

Удружења књижевника Србије за Поморавски округ - Јагодина, Биндер – 
Београд 2015. Ти подаци наводе се и у другим изабраним делима проф. 

Радовановића (2015): Сатиричне приче са Хисара, Приче са Хисара, 

Песме са Хисара, Романи са Хисара, Афоризми са Хисара (књига прва и 
књига друга). 

П 
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Тимченко, Вили Хубач, Станко Миљковић, Далиборка 

Миљковић, Милан Момчиловић, Слободан Томић, 

Андреја Томашевић, Данило Коцић и други новинари, 

али и књижевни критичари.  

Проф. Радовановић је у недељнику Наша реч имао 

своје рубрике рубрике „Шале из наше мале“ и „Поглед 

искоса“. У 13. наставку фељтона „Хумор лесковачког 

краја“ Данила Коцића (Политика, 29 мај) објављен је 

део из Радовановићевим хумористичких радова. 

У публикацији Човек велике имагинације, у поглављу 

„Прилози“, објављене су фотокопије тридесетак 

новинских чланака. Први чланак је „Научник и боем“ 

(са наднасловом „О њима се говори“, аутора Д. Коцића: 

„Делује нековенционално, научник, а истински боем, др 

Радовановић је пре неколико дана обележио излажење 

своје 25 књиге! „Ја сам истински раноранилац. Устајем 

готово редовно у три ујутро, радим до седам, а потом се 

бавим текућим пословима или дружим са пријатељима“, 

каже Радовановић поводом изласка књиге Шале из наше 

мале.   

У разговору са А. Томашевићем (21. август 1998), 

Радовановић изјаваљује: „Записујем, објављујем и идем 

даље!“ 

У више листова, посебно Нашој речи, објављено је 

неколико прилога поводом више Радовановићевих 

књига Шале из наше мале. Познати новинар Вили 

Хубач пише прилог „Вицеви наши насушни“ (Наша реч, 

2. јун 1995): „Аутор више збирки афоризама Драгомир 

С Радовановић подарио нам је још једну књигу која, за 

разлику од афоризама, има у себи онај хумор поникао у 

народу, у свакодневици, истовремено указује на 

духовитост људи овог поднебља. Књига Шале из наше 

мале – 1111 вицева из лесковачког краја Драгомира С. 

Радовановића, вишегодишњим сакупљачким радом, 

занимљивим избором, пружа прилику да вицеви 

настали под овим поднебљем, у надахнућу његових 

људи разним приликама, на панорамски начин 

представља и као неку врсту баштине, чува од заборава. 

Јер, и вицеви су подложни „старењу и кварењу“ – време 

чини своје, живот око нас изазива увек нове реакције. А 
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оне су, те реакције, по нашем менталитету, и када се 

радујемо и када се љутимо на нешто, као по правилу, 

претачемо у виц: благонаклон, подсмешљив, понекад и 

отровно убојит. 

Овој, најновијој књизи, која је изашла у библиотеци 

Наше речи под називом „Хумор и разонода“ (уредник 

Миодраг Величковић, познати карикатуриста и 

хумориста аутор је и успеле насловне стране) 

претходила је ранија слична књига мањег обима. Тај 

први корак и позивне реакције нагнале су Драгомира С. 

Радовановића да се овом послу посвети преданије. И, 

ево, подарио је читаоцима 1111 вицева из лесковачког 

краја начинивши занимљив избор из обиља 

прикупљених умотворина усмених књижевника овог 

поднебља. 

Има у овој збирци вицева и оних из старијих времена, 

али и ових најновијих, насталих ових дана. Има и оних 

са са пикантеријама из туђих спаваћих соба, али и оних 

са политичком конотацијом. Има и оних који казују о 

шеретском духу Лесковчана вазда спремних на шалу и 

другарско зачикивање, Значи, заступљени су сви 

садржаји и форме, како би се рекло. Али, нешто је, ипак, 

посебно уочљиво: нема класификације. Вицеви нису 

разврстани по садржају на, рецимо, политичке, 

кафанске, приватне... они теку на страницама књиге 

преплићући се, онако, како и у животу нашем 

свакодневном живе када их причамо и препричавамо. И 

то би, иако је за неке можда то недостатак, управо била 

добра ствар; виц не трпи стегу и формализовање, он је, 

тако и опстаје, нешто свеприсутно, у свакој прилици, у 

свакој својој разноврсности. Све је ствар тренутка, 

расположења, па рцимо и – окружења. 

Драгомир С. Радовановић је све те ствари не само 

уочио већ и обавио значајан сакупљачки, додали бисмо 

и – истраживачки посао.
103

 

                                      
• 103 Драгомир С. Радовановић, Шале из наше мале  - 1111 вицева из 

лесковачког краја, ЈНИП  Наша реч, Лесковац 1995. Прилог објављен 2. 
јуна 1995. године преносимо у целини. 
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Рано преминули угледни лесковачки новинар Станко 

Миљковић објавио је такође у недељнику Наша реч 

врло занимљив прилог „Телад гледа у шарена врата“ 

(наднаслову „Сатира у локалном стваралаштву“). То је, 

у ствари, проказ Радовановићеве књиге сатира На 

оштрици ножа (СИИС, НИШ 2003). Миљковић 

констатује да „када је у питању локално књижевно 

стваралаштво, до појаве књиге др Драгомира С. 

Радовановића На оштрици ножа владала је апсолутна 

суша“. 

Николај Тимченко, познати лесковачки књижевни 

критичар, дугогодишњи лектор у редакцији недељника 

Наша реч, уочава да је „вредност Радовановићевих 

афоризама не у брушености и суптилности исказа, него 

у психолошком и антрополошком богатству 

асоцијација“.
104

 

Новинарка Далиборка Миљковић објавила је 30. 

априла 2008. године у Вечерњим новостима прилог 

„Како се од мужа постаје коњ“, а повод је 

Радовановићева књига 1.000 зашто, 1.000 зато о 

народним веровањима, обичајима и шалама. Новинарка 

наводи да је др Радовановић „сакупио више од 20.000 

афоризама и 3.333 вица из лесковачког краја“. 

Поводом појаве нове књиге проф. Радовановића под 

називом Рат и хир (ДП „Вук Карџић“, Ниш 1992) 

нишке Народне новине објавиле су чланак „Афоризми 

против рата“ (29. мај 1992). У прилогу се наводи да је „у 

последњих месец дана овај лесковачки афористичар 

понудио читаоцима три књиге афоризама, тематски 

уоквирене: Афоризме о жени и љубави, потом оне 

„општег садржаја“ и анегдоте из лесковачког краја, а  

сада ево врло врло ангажованог афористичара у времену 

овом, књиге Рат и хир. 

Хроничар културних дешавања у Лесковцу Вили 

Хубач објавио је у недељнику Наша реч краћи прилог 

„Анегдоте и афоризми завичајни“, а повод је књига 

проф. Радовановића Хоћу да нешто нећу – афоризми и 

                                      
* 104 Николај Тимчено (потисан иницијалима Н. Т.), „О једном афористичару 
– ангажман Драгана Радовановића“, Наша реч, 22. септембар 1989. године. 
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анегдоте из лесковачког краја. Хубач подсећа: „Недуго 

после појаве књиге Отворено у затвореном – афоризми 

и мисли о жени и љубави, Драгомир С. Радовановић 

представља нам се новом књигом код истог издавача, 

ДП „Вук Караџић“ из Ниша: Хоћу да нешто нећу – 

афоризми и анегдоте из лесковачког краја. Хубач 

констатује да је Радовановић плодан афористичар коме 

је ово већ четврта књига и да „аутор шири круг својих 

интересовања придружујући се онима који лесковачку 

баштину оличену у њеном специфичном говору, 

менталитету Лесковчана покушавају да бележењем 

сачувају од заборава, да јој омогуће да и даље траје“. 

Исти новинар, Вили Хубач, представио је још две 

нове књиге проф. Радовановића – Празне главе избијају 

на површину (ДП „Вук Караџић“, Ниш 1993) и Од 

рођења до смрти само нас живот дели (такође из истог 

издавача, Ниш 1993). Хубач уочава да „код њега, по 

учесталости изласка књига – све постаје свакодневно и 

обично, па се прави домети понекад изгубе у мору 

солидности“.
105

 

У прилогу „Живот кроз афоризам“ (Наша реч, 17. 

септембар 1993), Вили Хубач подсећа: „Плодни 

лесковачки афористичар Драгомир С. Радовановић ових 

дана огласио се новом књигом афоризама: Од рођења до 

смрти само нас живот дели. После прве књиге Стално 

су будни зар нису чудни, следиле су Успешни 

промашаји, Отворено у затвореном, Хоћу да нешто 

нећу, Рат и хир, Животне дефиниције недефинисаног 

живота и пре неких месец и нешто више дана књига 

афоризама Празне главе избијају на површину, ево и 

најновије Овога пута Драгомир С. Радовановић се бави 

– животом. Нема ту неке посебне филозофије: он 

покушава да кроз афоризам нађе дефиниције оног што 

наш живот чини и, да ли свесно или несвесно, најмање 

је то битно, и онога – што нам живот чини.“ 

                                      
* 105 В. Хуба, „Празне главе и – површина“, Драган С. Радовановић, Празне 

главе избијају на површину, ДП „Вук Караџић“, Ниш 1993, Наша реч, 9. јул 
1993. 
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Посебно је занимљив прилог Слободана Томића „Од 

радника за машином до доктора наука“ (Наша реч, 5. 

јун 1992). Томић пише: Наш угледни суграђанин 

Драгомир С. Радовановић одбранио је 26. марта (1992. 

примедба Д. К.) на Економском факултету 

Универзитета у Скопљу докторску дисертацију на тему 

Планирање трошкова као услов за систематско 

контролисање економичности пословања са посебним 

освртом на трикотажну индустрију Југославије. 

У поменутом прилогу наводи се да је Радовановић 

пуне 23 године радио у привреди. И то у текстилним 

фабрикама. Почео је као ретко ко „од најелементарнијег 

радничког посла, да би последњих година био директор 

предузећа“.  

У занимљивом прилогу „Не се знаје, Заре игра“, 

(Политика, 30. јануар 1993), Милан Момчиловић 

подсећа да је „лесковачки хумор био тема бројних 

писаца као што су Жак Конфино, Добривоје 

Каписазовић, а у новије време др Драгомир 

Радовановић, професор Више економске школе, иначе 

вишегодишњи директор Трикотаже Србијанка.“
106

 

Проф. Тихомир Петровић у чланку „Приче ухваћене у 

перу“ (Наша реч, 24. септембар 2004) даје краћи осврт 

на нову књигу проф. Радовановића Одговори живота 

(Културни центар Лесковац 2004), уз јасно оцену да 

„нуди читаоцима кратку прозу налик народним 

причама.“ Аутор закључује: „Познајући тајну 

књижевног заната, свестан чињенице да уметнички 

захтев има своје стандарде, Радовановић не губи 

надахнуће нити, записујући са „усне приповедача“, пада 

на ниво обичног записничара. Излаже редом, сцену по 

сцену, једноставно, без траженог израза и пробраних 

метафора; његове кратке и неагресивне приче остају 

повезане у магично коло кроз које струји ритам 

целине.“ 

                                      
* 106 У публикацији Човек велике имагинације, Лесковачки културни центар, 

Лесковац 2011, поред поменутих новинских прилога, наводи се да је др 

Радовановић објавио: белетристика –  94 рада; стручне књиге: 26 радова, 
научна саопштења и чланци: 37 радова. 
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Велики број прилога о раду проф. Драгомира 

Радовановића објавиле су електронске новине Медија 

центар из Лесковца (главни и одговорни уредник 

Данило Коцић). Преносимо само неке од занимљивијих 

акцената: 

У Лесковачком културном центру промовисана је 

145. књига проф. др Драгомира Радовановића Живан 

Лесковачки у анегдотама. О књизи су, поред аутора, 

говорили Слађана Младеновић, уредница у ЛКЦ, која је 

прочитала делове књиге, Боркица Миловановић, 

председница Књижевног клуба “Глубочица”, мр 

Мирослав Здравковић и Нина Костић, дипломирана 

правница, иначе унука проф. др Живана Стојковића, 

главне личности књиге. Сви су истакли изузетну 

радоност проф. Радовановића, најплоднијег лесковачког 

писца, али и занимљивост књиге Живан Лесковачки у 

анегдотама, која на другачији начин одсликава живот и 

дело проф. др Живана Стојковића, некадашњег декана 

Технолошког факултета у Лесковцу и познатог 

историчара.  

Професор  др Драгомир С. Радовановић представио 

је још једну своју књигу, књигу сатире Сатиричне 

приче са Хисара. Као млад писац желео је да афирмише 

себе, али сада жели да афирмише и град. Отуда и назив 

Хисар који је симбол Лесковца и такав назив је, у 

ствари, због Лесковца. Зато и постоје Афоризми са 

Хисара, Приче са Хисара, Драме са Хисара, Роман са 

Хисара… Признаје и да је хтео да радом направи своје 

духовно брдо испод Хисара, где живи. „Циљ ми је био 

да се људи у овим причама препознају. Али, намерно 

пишем у алегорији и басни да бих имао одступницу, 

знамо у каквом друштву живимо. Значи, гађам 

директно, али правим одступницу за сваки случај. 

Уосталом, одавно сам написао афоризам „Сатиричаре 

сатиру! Мене, вала, неће“, уз осмех каже Радовановић. 

Говорећи о књизи и писцу, Мирослав Здравковић је 

најпре рекао да Драгомир Радовановић за свој рад 

заслужује Нобелову награду. Историчар Живан 

Стојковић сматра да књигу треба прочитати зато што је 

професор Радовановић један од оних аутора који не 
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дозвољавају да било који догађај у нашој земљи и 

савременом свету буде необрађен са аспекта сатире.  

Лесковачки културни центар и Књижевни клуб 

Глубочица организовали су промоцију књиге Приче са 

Хисара аутора проф. др. Драгомир Радовановић. 

Промоција је одржана 7. априла 2015. године у 19 

часова у холу на спрату Културног центра. 

Промоцији су, поред осталих гостију, присуствовали и 

чланови Књижевног клуба „Глубочица“ са 

председницом Боркицом Миловановић. 

У Лесковачком културном центру 7. марта 2015. 

године промовисане су две књиге Афоризми са Хисара 

проф. др Дагомира Радовановића. О афористичком и 

укупном стваралачком раду говорио је проф. др Живан 

Стојковић, који је изнео низ занимљивих 

карактеристика о најплоднијем лесковачком 

књижевнику, који је објавио 140 књига! Књижевник и 

председник Удружења књижевника „ИКАД“ из 

Параћина и председник Српске духовне академије 

Мирослав Димитријевић такође је говорио о 

стваралаштву проф. др Радовановића и предао му 

диплому „Велемајстор сатире“, дар Српске духовне 

академије. 
Радовановић је, уз пригодне речи, узвратио 

уручивањем слике коју је сам урадио, јер је познат не 

само као плодни књижевник, него и одличан сликар. 

„Афоризам ми највише одговара. Пишем их лако, 

свакога дана по десетак, а до сада сам објавио око 

30.000 афоризама, а ове године планирам да објавим 

десетак нових дела! – рекао је професор Драгомир 

Радовановић. 

Радовановић је једном приликом рекао, преноси 

Медија центар, да по броју објављених књига – 

афоризама, романа, прича, песама и стручних дела из 

економије, његове најуже области интересовања, али и 

слика, сада има – 115 година живота!  
У конаку СПЦ у Лесковцу одржано је хуманитарно 

вече чији је домаћин био познати лесковачки професор 

и књижевник др Драгомир Драган Радовановић. Вече 

„Дар на дар“ окупило је многе хумане људе. Програм је 
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водила Слађана Младеновић, уредница у Лесковачком 

културном центру. Приче из књиге Одговори живота 

читали су глумци Благоје Ивановић и Наташа 

Станковић. О актуелној ситуацији говорио проф. др 

Живан Стојковић, познати лесковачки историчар, који 

је изнео низ занимљив података из историје Лесковца и 

бројним поплавама које су минулих деценија погодиле 

овај град. Професор Радовановић поклонио је књигу 

Шале из наше мале, са потписом, а посетиоци су као 

улазницу донирали флаширану воду, трајно млеко, 

храну за бебе, пелене, конзервирану храну, шећер, 

зејтин, средства за хигијену, дезинфекцију и друго. О 

акцијама СПЦ у пружању хуманитарне помоћи 

допремању до угрожених места говорио је свештеник 

Мирослав Јовановић. 

Удружења књижевника Србије, 23. јануара 2016. 

године, у Београду, у чувеној Француској 7, доделило је 

проф. др Драгомиру Радовановићу посебно признање 

,,Благодарје“ за трајан допринос угледу и развоју 

Удружења, тј. за целокупно књижевно дело. На 

пригодној свечаности у удружењу награду је, пред 

многобројним званицама, уручио председник Удружења 

књижевника Радомир Андрић. „Улепшали су ми дан као 

ватерполисти после победе над Црном Гором“, каже 

најплоднији лесковачки књижевник, аутор више од 130 

књига, преноси МЦ Лесковац. 
МЦ Лесковац такође обавештава: У ЛКЦ синоћ (7. 

априла 2016) промовисане су две књиге проф. др 

Драгомира С. Радовановића: Мреже паукова, 

фактографски роман и Лесковчанка, савремена драма. О 

књигама су надахнуто беседили Мирослав 

Димитријевић, књижевник из Параћина и проф. Живан 

Стојковић, а присутнима се обратио и аутор. Програм је 

водила Слађана Младеновић, дипломирани социолог, 

која је прочитала делове из романа и монологе из драме. 

Гост вечери био је Горан Таска Младеновић, који је 

извео музичку нумеру коју је специјално компоновао за 

ову драму.  
У Центру за економику домаћинства ,,Даница 

Вуксановић“ одржано је „Музичко сликарско књижевно 
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вече др Драгомира Радовановића“. Гости вечери били 

су: Братислав Анђелковић – Бата уметник који 

је отворио изложбу слика Радовановића и Слободана 

Јанаћковића (аматерски сликари). Приче, песме и један 

монолог из најновије професорове драме Лесковчанка 

говорио је глумац, првак драме Народног позоришта 

Благоја Ивановић, а Радовановић је читао своје 

афоризме. У музичком делу програма наступили је део 

оркестра ,,Сенке из Лесковца“. 
% 
Синоћ је у Центру за економику домаћинства 

одржано књижевно вече „Ретроспектива стваралаштва“ 

проф. др Драгомира С. Радовановића. О ретроспективи 

стваралаштва говорила је дипл. социолог Слађана 

Младеновић, уредница у ЛКЦ, а у забавном делу 

програма учествовао је КУД „Хисарлије“.  

% 

У Центру за економику домаћинства одржано је 

Књижевно-поетско вече „Сећање на Бору Здравковића“. 

О највећем лесковачком песнику говорили су, између 

осталих, проф. др Драгомир Радовановић, проф. Живан 

Стојковић и песникиња Љиљана Миленковић. 

Радовановић је испричао неколико занимљивих 

анегдота из заједничко дружења са великим песником, а 

Стојковић је прочитао део приказа о Здравковићу који је 

објављен у његовој књизи Криво огледало. Песникиња 

Љиљана Миленковић подсетила се првих стваралачких 

корака и подршке коју је добила од Боре Здравковића за 

писање песама. 

У Лесковaчком културном центру, подсетимо се, 25. 

децембра 2014. промовисана књига проф. др Драгомира 

Радовановића Сећања на Бору Здравковића у издању КК 

Глубочица чији је члан био овај изванредни лиричар. 

Говорили су проф. Драгомир Радовановића, Слађана 

Младеновић, уредница у ЛКЦ, Драган Радовић, песник, 

уредник часописа Наше стварање, Боркица 

Миловановић, председница КК Глубочица, проф. 

Живан Стојковић и Данило Коцић, новинар и писац. 

Прихваћен је предлог проф. Живана Стојковића, 

познатог лесковачког историчара, да КК Глубочица 
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установи књижевну награду која би носила име Боре 

Здравковића. У књизи су објављене изабране 

Здравковиће песме (избор Данило Коцић, новинара и 

писца) и занимљиве анегдоте из заједничког дружења 

проф. Радовановића и Боре Здравковића са познатим 

Лесковчанима, али и са „обичним људима“ 

Управо је изашла из штампе најновија књига 

Драгомира Радовановића, збирка песама Она као мисао 

мојих мисли. Новинар и писац Данило Коцић почетком 

године, поводом рођендана проф. Радовановића, објавио 

је књигу Проф. др Драгомир Радовановић: 

хрестоматија и коментари. Први примерак те књиге 

поклонио је на промоцији Радовановиће 151. дела Дно 

дна је на врху (афоризми). 

У међувремену промовисане су још нека дела проф. 

Радовановића и књига о овом аутору Драгомир 

Радовановић - лесковачки лауреат, дело проф. др 

Живана Стојковића. 

Слађана Рајковић, Мира Ђермановићи и проф. 

Радовановић промовисали су књигу Лесковачке изреке, 

једну из серије о обичајима југа Србије. Поводом 

промоције књиге Лесковачке изреке, Медија центар је 

маја 2017. године објавио комплетно уводно излагање 

проф. др Живана Стојковића. 

У Центру за економику домаћинства синоћ (7. 

априла 2017.) обележена је 30. годишњица стваралаштва 

проф. др Драгомира Радовановића, најплоднијег 

лесковачког књижевника. Промовисана је његова 151 

књига Дно дна је на врху и обележен његов 69. 

рођендан. Поред аутора, о књизи, али и стваралаштву 

проф. Радовановића говорио је Данило Коцић, новинар 

и публициста. Делове књиге, једну монодраму и 

неколико одломака из романа, читала је Маја Јовановић, 

глумица лесковачког Народног позоришта, а програм су 

употпунили ученици лесковачке Музичке школе. 

Данило Коцић поклонио је Радовановићу први 

примерак своје књиге Проф. др Драгомир С. 

Радовановић: хрестоматија и коментари (Лесковац 

2017). 
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Медија центар је објавио комплетну рецензију 

Мирослава Димитријевића књиге Дно дна је на врху:   

(...) И ова најновија збирка ефоризама Драгомира 

Радовановића је један заиста врло вредан сатирични 

реденик или рафал од 500 нових, оригиналних, 

мисаоних, духовитих и сатиричних реченица, које су 

настале у последње време и представљају израз 

зрелости и високоумности, сатирични врх не самом 

његовом, изузетно богатог опуса, већ и целокупне 

афористике. Што би се његошевски рекло: Вала свака 

му је на месту!
107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                      
107.Поводом објављивања педесете књиге лесковачког писца проф. др 

Драгомира Радовановића, Политика је објавила прилог Д. Коцића „Писац са 

лесковачке калдрме“ (26. април 2000), али је са уредником (чије име не бих 
помињао) вођен занимљив и (не)пријатан разговор, који је својеврсна 

анегдота. 

-Да ли сте ви, колега Данило! – заповеднички говори уредник. 
-Да! – одговорам – чекујући неугодни наставак разговора. 

-Какве глупости пишете, Данило! – настави уредник. 
Заћутах, неучитовост ме зароби тишином. 

    -Зар је могуће – тако стоји у Вашем иначе добро написаном чланку – да је 

професор Радовановић објавио педесету књига! Мора да је нека грешка! 
    -Не, није грешка. Све је тачно! – победнички одговорам. 

     -Ако је тако, тај професор није нормалан! – рече уредник. 

     -Па и није – одговорих победнички!  Какав је ускоро ће објавити и стоту 
књигу. 

    -Идем онда у Шуматовац да попијем хладно пиво и да испричам колегама 

каквих све људи има! – закључи уредник. 
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ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ 
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ДРАГОМИР С. РАДОВАНОВИЋ: 

ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ 

 

УЛОГА  

 

Свако од нас има  

Своју улогу 

На позорници живота. 

 

Како да будем успешан 

Када не знам 

Када се улога завршава? 

 

ЗЕМЉА 

 

Некада се је земља добијала ратом 

или наслеђивањем од предака 

или куповином од власника 

или поклоном од дародавца 

али само данас и само код нас 

и куповином владара. 

 

ЉУБАВ МОЈА 

 

Лепота је – чути твој глас 

Задовољство је – гледати твој стас 

Срећа је – осетити додир твој 

Милина је – нежан пољубац твој 

Блаженство је – несебична љубав твоја 

Зато љубав моја си ти – само ти 

 

СЕТА 

 

Кратко потраја моја бајна срећа  

од силног пламена догоре ко свећа, 

а могла је, сигуран сам, бити још и већа 

онаква какве се човек целог века сећа. 

 

Јавља се сада тежак осећај боли, 

јер човек губи оно што воли, 

распршта се љубав као грумен соли, 

јер од сутра она другог ће да воли. 
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Да ли је баш све овако морало бити? 

Да ли је требало нешто од мене крити? 

Зар морам због утехе рујно вино пити, 

Јер међусобне љубави још нисмо сити. 

 

Такав је живот, непрестана борба 

глава на рамену а уз њу торба 

некоме је сметала наша не борба 

па нам је, ето, запржена чорба. 

 

Нек се у мом болу слади, нек се сити, 

преболети је нећу, то нећу ни крити 

ја ћу живети ал то ја нећу бити, 

и када будем са другом на њу ћу мислити. 

 

ЧУДО 

 

Да којим чудом могу да учиним неко чудо 

чудом би сте се чудили, шта је у томе чудно. 

 

Не бих дирао народе који су нас бомбардовали 

јер ма колико је чудно, они то нису ни знали 

не бих ништа лоше учинио тим чудацима 

који су то чудо учинили и којима су се сви чудили. 

 

Поставио бих их на неки трг где народ пролази  

да се чудом чуди кад угледа те чудне чудаке 

чудо од нељуди, чудо од аморалности 

чудо од беде, чудо од страха, чудо од људских ништавила. 

 

Ставио бих испред њих нешто попут видео бима 

и  стално им пуштао снимке онога што су урадили. 

 

Нека се чуде своме чуду 

нека се народ чуди чудацима 

нека се народ чуди што је дозволио тим чудацима 

да се чудећи чуде своме чуду. 

 

Чудно или не – ја верујем у чуда 

Чудно или не – чуда ће се тек дешавати. 
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 (НЕ)СРЕЋА 

 

Устаде месар, нахрани децу 

И срећан оде на рад. 

Отвори кључем месару своју 

А унутра неописив склад. 

 

Месара беше пуна к’о око 

А све то пара вреди, 

Рачуна који ће промет бити 

И кога ће како да среди. 

 

Заврши дан, промет к’о никад, 

Фиока пуна пара, 

Изброји их брзо, стави у ташну, 

Ваљда ће бити задовољна стара. 

 

Таман он пође, наиђе жена 

Избледела, тужна и јеца: 

,,Дајте ми меса, сто грама само 

Код куће ме чакају гладна деца.’’ 

 

Погледа је  месар дебео к’о вепар, 

(па жена је ова лепа, 

имам среће овога дана) 

И реши жену да шчепа. 

 

Уведе је у магацин, ту поред радње 

И обави наум свој, 

Даде јој тражених сто грама меса 

И маљавом руком обриса зној. 

 

Закључа врата и пође кући. 

,,Зар нисам срећан човек ја? 

Ташна ми данас пуна пара 

А паде и она лепотица.’’ 

 

Пред њим иде женица скрхана болом 

Једва пушта корак свој, 

Гледа у асфалт, не диже главу. 

,,Такав је, ето, живот мој.’’ 
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Изгубих, ево, поштовање, 

Ал’ деца ће ми бити сита, 

Она мора ово да преживе, 

А како, нико то не пита. 

 

Месар жени предаје паре, 

И седе за столац пун, 

Тамани јело, уз грохот се смеје 

Јер му је живот пун, и препун. 

 

Женица скува чорбицу неку, 

Сузе јој лице квасе, 

Деца весело скачу око шпорета 

И што мама плаче, питају се. 

 

Не знају деца да живот је борба, 

Другачији би био њихов пут 

Да им отац не паде у борби 

А месар одложи вежбу по ко зна који пут. 

 

НЕМАМ РЕЧИ 

 

Мало је рећи волим те, 

мало је рећи желим те, 

зато ништа не треба рећи 

но с тобом лећи, 

а тело ће ти само рећи све 

и колико те волим 

и да не могу без тебе. 

 

УЗДАХ 

 

Мислио самм одахнућу, 

кад је једном имам. 

 

Нисам знао да ћу 

још више уздисати 

што је више немам. 
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РОДИТЕЉИ 

 

Школе сам учио многе, 

стицао многа знања,  

а тога не би било 

без родитељског васпитања. 

 

Отац ме је научио 

како се све постиже радом 

да је поштење најпрече 

и да нема другарства крадом. 

 

Мајка ме је научила 

како се кућа кући 

како се штедњом тече 

и све паметне ствари које народ рече. 

 

НИКАДА 

 

Ја можда јесам твој исток, 

сигурно, твој сан и твој дан, 

такође за твој одбегли камечић 

топао длан. 

 

Ја можда јесам твој творац 

сигурно твој саветник и ослонац, 

такође твој друг на друму, 

али никад рушилац. 

 

ЉУБАВ МОЈА 

Лепота је – чути твој глас, 

задовољство је –  гледати твој стас, 

срећа је – осетити додир твој, 

милина је... нежан пољубац твој, 

блаженство је – несебична љубав твоја 

зато љубав моја си ти – само ти. 
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ЛЕПОТА ЖЕНЕ 

 

Седим на дрвеној клупи и чекам 

на врху кестена месец сео 

звезде трепере око њега 

са очију ми се помера вео. 

 

Долази вила каква је била 

жена из снова, жена сила 

лагано хода кораком газеле 

и за трен се створи крај мене. 

 

Затрепта тело, синуше искре, 

месец се брзо помери иза грана 

нестаде све што беше около 

остадосмо ја и она сама. 

 

Лепа је била предивна ноћ. 

што само сликар може да наслика, 

и својом појавом одагна то 

јер имала је чаробну моћ. 

 

Лепа је околина, лепа ноћ, 

лепа је природа са мном и без мене 

ал нигде нема такве лепоте 

као што је лепота жене. 

 

ЉУБАВ КОЈА ОПИЈА 

 

Када сам тебе срео при пићу сам био,  

а сад кад те видим, као да сам пио. 

Опија ме, душо, те лепота твоја, 

није савршена, ал је само моја. 

 

Опија ме, душо, твоја памет бистра 

увек разборита, ко у дете чиста. 

Опија ме љубав као суза чиста 

јер се надам, срећо, тек ће да заблиста. 

 

 

 

 



 233

 

ПРИЈАТЕЉСТВО 

 

Човек се слободно роди 

и човек слободно живи 

а онда му неко одузме 

све слободе 

па му поставља некакве услове 

да би му неко од слобода вратио и нека 

али да ли због тога човек треба 

да му буде захвалан 

и да ли треба да га сматра пријатељем. 

 
БЕСКРАЈ 

 

Заслужила си да те уздигнем у небеса, 

богињо моја, 

бар оноликоколико нисам заслужио 

да ме бациш у блати. 

 

Иако је игра на концу са тобом била чаробна, 

богиљо моја 

бојим се ње јер је пад болан, 

и води у провалију, 

досегао сам с тобом звездане висине, 

 

богињо моја, 

а онда пожеле да останеш сама 

или са неким другим, 

а мене баци у понор. 

 

Ти остани горе, умишљата жено, 

која не сме ни да волиш 

а ја ко задњи пијанац, 

гацати по блату и о теби писати песме. 

 

Песме ћетрајати дуже од нас 

за наук младима 

ти остани да живиш у облацима 

а ја ћу се попут Феникса 

поново издићи из пепела. 
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СРБИН 

 

Кад му нуде рог за свећу 

Србин дрекне: Нећу! 

 

Кад му нуде богатство веће 

он дрекне неће јер то не чини срећу. 

 

Када му тражеда се нечегодрекне 

он шта ће, поново дрекне. 

 

Када на њега силом крену, 

он прво заштити децу и жену 

а онда им на мегдан изађе 

и њих снађе оно што мора да их снађе. 

 

Не дирај Србина то кажем свима 

њему је довољно то што има 

нити што тражи нити што даје 

ко крене силом горко се каје. 

 

Бити Србин то није лако 

али бити Србин то не може свако.
108

 

 

 

 

                                      
• 108 Пресме преузете из збирке изабраних песама Драгомира С. Радовановића 

Песме са Хисара, Удружење књижевника Србије, подружница 
Поморавског округа Јагодина, Биндер – Београд 2015. Једино песма 

„Улога“ (прва у овом одабиру) није објављена у овој збирци. Збирка има 
три циклуса: „Са дна живота“, „Дилеме“ и „Пркосне песме“. У збирци 

(изабраних песама), Песме са Хисара, Радовановић је (у три поглавља), 

уврстио следеће песме:  

• СА ДНА ЖИВОТА (прво поглавље): Родитељи, Лепота жене, Немам речи, 

Љубав моја, Сунце моје, уздах, Љубав, завист, Љубав која опија, 

Проблеми, Морал, Околина, Непрелазност љубави, Неук, Нехотица, Циљ, 
Никада, Инат, Судбина, Страх, (не)срећа, Добра земља, У туги, 

Смртници, Рајско цвеће;  

• ДИЛЕМЕ (друго поглавље): Земља, Пријатељство, Косовска истина, 
Обећања, Памћења, Чудо, Космет, Пријатељи, Правда, Нато, Питање, 

Силеџије, Резултати, Власт, Типови, Радници, Стандард, Резултати 
транзиције; * 

• ПРКОСНЕ ПЕСМЕ (треће поглавље): Збогом Европо, Моја пркосна, Србија, 
Одбрана, Слобода, Србин, Сета, и Бескај.   
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СТРАХ 

 

Свако има своју љубав 

и свим силама ка њој тежи 

али када дођеу додир са њом 

онда од ње из страха бежи 

 

ХОРОСКОП 

 

Скидао сам јој звезде са неба 

да јој удовољим 

аона је пожелела хороскоп 

и мене као овна. 

 

ЗНАЊЕ 

 

Ја који знам шта хоћу 

и који знам шта могу 

не умем да објасним 

како до ње доћи не могу. 

 

ПАТЊА 

 

Много сам је волео, 

а и много патио. 

Због тога смо се разишли. 

Садавидим да је боље било, 

патити са њом него без ње. 

 

ДЕТИЊАРИЈЕ 

 

Озбиљна си жена 

А правиш се дететом 

А да бих ти се приближио 

Као и ти, и ја сам подетињио 

 

ПОЗИВ 

 

Када ме твојим позивом 

као узнемириш 

Ти ме у ствари смириш. 

 



 236

 

 

ВРЕМЕНА 

 

И када промени много жена, 

човек на крају схвати, 

да, ипак, само једна жена 

остане жена за сва времена. 

 

ПРОЛАЗНОСТ 

 

Договорили смо се да се нађемо после  

50 година 

У исто време, и на истом месту где смо  

започели 

Стар сам, болестан и једва сам дошао, 

Дан леп, место и време никад лепше,  

чини ми се. 

Ње још нема. Неће ни доћи јер неће  

моћи. 

Сазнао сам. 

Тужан закључујем 

да пролазимо ми а не време. 

 

ВОЉА 

 

Када човек нешто воли 

И воли да то свим срцем воли 

а ако притом вољен не буде 

онда почиње све мање да воли 

потом заволида вишене воли 

и на крају уместо да жарко воли 

он једнсотанво вољу преболи. 

 

ДИЛЕМА 

 

Да би билаправа 

мора ли жена 

да послтане последња. 
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РАЗМИШЉАЊА 

 

Док ти размишљаш 

да ли те волим 

ја те волим 

без размишљања. 

 

ОПРЕЗ 

 

Била је мој немир и мој сан 

И то јој је било јасно као дан. 

Но, упркос томе није смела 

да поклоњено срце стегне у свој длан. 

 

ОСМЕХ 

 

И у кишном дану, 

кад се она насмеје 

мене одмах Сунце огреје. 

 

САН 

 

Провео сам са њом цео дан 

и остварио свој давни сан. 

А онда ми је рекла да никада више 

заједно нећемо бити 

и да нећу моћи више своје снове снити. 

 

МЕРА 

 

Стално мислећи на тебе, 

заборавио сам на себе. 

 

ВОЉА 

 

Знам да ме као нећеш, 

ал то није воља твоја, 

и зато знај, бићеш моја, 

јер је то воља и моја и твоја. 
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СВОЈА  

 

Жена је права 

када је своја 

иако је твоја. 

 

ПРАВА ЖЕНА 

 

Права жена је она 

са којом проведете трен 

и заувек останеш њен. 

 

ВОЛЕТИ 

 

Волели смо се лудо 

Док нисмо полудели 

што се волимо. 

 

ОКОЛИНА 

 

Када би свако живео живот 

тако да другима не наноси бол, 

он би за све био синфонија, 

а не тужна песма, не само Д... мол.
109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      
• 109Напомена: Песме (Страх, Хороскоп, Знање, Патња, Детињарија, Позив, 

Времена, Пролазност, Воља, Дилема, Размишљања, Опрез, Осмех, Сан, 
Мера, Воља, Своја, Права жена, Волети, Околина)  преузете из најновије 

збирке Драгомира С. Радовановића Она као мисао мојих мисли, Српска 

духовна академија – Параћин, КЗ Удружења књижевниак Србије 
Поморавског округа – Јагодина, Београд 2017. 
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

 

ПРОФ. ДРАГОМИР С. РАДОВАНОВИЋ: 

ЖИВОТ И МИСАО - ХРЕСТОМАТИЈА  

И КОМЕНТАРИ 

 

бимно и разноврсно научно и 

књижевно дело проф. др 

Драгомира С. Радовановића 

захтева пажљив, озбиљан научни 

приступ добрих зналаца актуелног 

тренутка лесковачке и српске 

књижевности, сликарства, али и 

економије, која је годинама била у 

центру његове пажње.     

    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 Драгомиру С. Радовановићу (као и 

сличне књиге о проф. Душану Јањићу, проф. Тихомиру 

Петровићу и др Добривоју Бошковићу, које су део овога 

серијала) писане са надом да ће некима послужити као 

подстрек да се лате тог заносног, лепог трагања за 

нечим што се зове – литература. 

      Књига „Проф. др Драгомир С. Радовановић: живот 

и мисао - хрестоматија и коментари“ није, наравно, 

О
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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.
110

 

   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.
111

 

     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 Драгомира С. Радовановића, 

чије је стваралаштво подстицајно за нова истраживања, 

упоран и систематски рад историчара завичајне, али 

српске књижевности, публицистике, сликарства, 

економије и других области које су биле у центру 

пажње најплоднијег лесковачког писца нашега доба.
112

     

 

Данило Коцић 

 
 

 

 

 

                                      
• 110 Шта значи хрестоматија? Проучавање онога што највише вреди знати, 

избор узорних места разних писаца, узорних чланака (нарочито за учење 

језика); избор филозофских књижевних дела. 

• 111Тихомир Петровић, Историја српске књижевности за децу, Учитељски 
факултет Врање, прво издање 2001. стр. 547. 

• 112Најважнији извори за писање: библиографија радова проф. др Драгомира С. 
Радовановића, дела аутора ове књиге, посебно двотомна студија 

Лесковачки писци – трагови и трагања (Лесковац 2015, 2016) и 
приложени списак литературе. 
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