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Ђорђе Петковић, Параћин - ПРИНОВЕ У МОЈОЈ БИБЛИОТЕЦИ ЈУБИЛАРНЕ 2020.
У годинама сам кад се прилагођавам актуелним духовним јуришницима, како бих још који стваралачки тренутак
искористио да оставим живо присуство свога духа на папиру („црно на бело“). Истина, осећам да већ полако
цедим „суву дреновину“. Зато још увек не пропуштам све ређе понуђене прилике, па нећу ни ову Небојше
Ђокића, да напишем приказ збирке песама Мириси раја Ане Митић Стошић, младе поетесе из Врања. Он је имао
у виду прошлогодишњу успешну сарадњу, када ме је замолио да прикажем песнички зборник са конкурса
војвођанских Буњеваца и Хрвата са линије Суботица – Сурчин. А Сурчин нам је „слаба“ тачка по основу
пријатељске сарадње својновачког Удружења за културу Логос и сурчинске Хрватске читаонице. Та сарадња је
подстакнута чињеницом, да је у Сурчину живео крајем 19. и првој половини 20. века Јован Петровић Ковач,
најславнији српски устаник родом из Својнова (учесник Кочине крајине, Карађорђевог устанка, а и кнезу Милошу
је био при руци). Идуће године ће бити три деценије од како су му Својновци у центру села поставили споменбисту, то би идуће године вредело на пригодан начин обележити. Ана се, на позив Својноваца, посредством
Ђокића, нашла 24. октобра 2020. у Својнову, када је импровизацијама књижевне и ликовне колоније, уз
присуство људи из редакције зборника „Јухорске зоре“, обележен леп јубилеј – четврт века Културолошког
пројекта „Јухорско око“, чије је с(р)едиште у манастиру Светог Николе изнад Својнова. Добили смо јубиларне
захвалнице од Логоса као организатора, а ја још и неколико књига од учесника. Ана је овде први пут, неки су од
почетка, неки су се временом укључивали, али све нас је зближавао стваралачки дух, без обзира да ли смо га
изражавали пером, кичицом или истраживањем и научно-публицистичком презентацијом прошлости, не само
овога краја, наравно. Ето, укратко, зашто сам без речи прихватио обавезу у вези са Анином књигом. Када сам
почео да се духовно окрећем Мирису раја, схватио сам да чиним неправду другим публикацијама које су у моју
библиотеку пристигле током ове јубиларне 2020. године. Нашао сам у њима значајну духовну, чак и емотивну,
везу која призива да се све те књиге, или бар њихов карактеристичан део, јавности представи, како приказом
Анине књиге не бих повредио остале своје дародавце. Одабрао сам за приказ оне публикације које се сврставају
у два низа књига из моје библиотеке, према којима се различито понашам. Све, истина, у принципу прочитам,
чим ми се за то укаже прилика, то је дуг према поклонодавцу. Публикације из првог низа (оне у којима су и моји
прилози или сам на други начин у њима присутан) задржавам код себе. Оне из другог низа (са посветом или бар
потписом - аутографом аутора) предајем оформљеном фонду Библиотеке „Др Вићентије Ракић“. Остале, по
читању, препуштам другима кроз поклоне и награде које додељујем. Оне са историографском садржином
задржавам да су ми при руци, пошто се на том плану још увек оглашавам, истина све ређе.
II Кратак преглед принова у мојој библиотеци из 2020.- Дакле, овом приликом ћу дати кратак преглед
књижних принова из вишеструко јубиларне 2020. године, како оних са мојим духовним присуством (ауторски
примерци), тако и оних са аутографом аутора, с тим што полазим од првог (четвртог) броја Јухорске зоре1. Радни
Мени је било драго када се, после једног броја који се у Својнову појавио са дотадашњим кључним речима Капија Поморавља у називу, тројка огласила као Јухораки запис, јер лепо кореспондира са Јухорским оком. Утолико пре, што је и назив
којим се именује српско свето дрво из паганских времена, и данас и од хришћана поштовано, о чијој некадашњој сечи је писао покојни Никодије Спасић, један од иницијатора и дугогодишњег координатора КП Јухорско око и о томе је објавио
књигу Сеча записа. Запис, сем лепе везе са Темнићским натписом, у чврстој је вези са Темнићским зборником, што асоцијативно и садржајно, преко Петрушког саборника, води до текућег а јубиларног Саборника. Тек што сам кренуо о томе да
размишљам и да о томе негде оставим траг, а појавила се четворка, на чијим корицама је задржан Јухорски запис (као назив
едиције) а за зборник са научних скупова успостављена Јухорска зора. Ни ока ни записа нема без зоре, без дана, без сунца,
без светлости. А она нам стиже са истока, а не само Својново, већ и подјухорски део Темнића је на његовој источној страни.
Не могу да одолим а да не изразим захвалност за ту радост. Узета је, дакле, веома популарна српска реч, о чему сведоче десетине женских и мушких имена, да их не набрајам. Узимана је и за називе гласила и институција, поменимо најславније:
„Многе културно-просветне установе, листови и часописи носили су име Зора. Зора је био лист за забаву и књижевност који
је излазио у Мостару од 1896. до 1901. године, а уредници су му били Алекса Шантић, Светозар Ћоровић, Јован Дучић и Атанасије Шола. Зора Далматинска је био лист за књижевност који је излазио у Задру од 1844. до 1849. године. Уређивао га је
Анте Кузманић, а у њему је објављивао песме и Петар Прерадовић. Лист је био јгословенски оријентисан. Под именом Зора
у Бечу је 1863. године било основано удружење српске академске омладине које је радило све до почетка Првог светског
рата.“ (Трифун Павловић, Зора као лично име, Расковник, 49/1987. Београд, 137) Један примерак летка ове бечке Зоре из1908.
године с позивом академској омладини да за време распуста отварају сеоске библиотеке ради просвећивања народа, пронашао сам у заоставштини учитеља Чедомира Д. Јовановића из Бачине и публиковао сам га. Верујем да је имао утицаја на Драгића М. Јоксимовића и поменутог Чедомира при оснивању Темнићске библиотеке и читаониц у Бачини, чију смо стогодишњицу свечано обележили прошле године у Варварину. Ове године сам по примерак међуратног дечјег листа Зорица из исте
1

86

(недовршени) примерак сам добио на научном скупу с краја прошле 2019. године у Својнову. Коначну
(непромењену) верзију сам добио почетком 2021. године. Приказ ћу започети и завршити поменутим
публикацијама, а међу њима биће поређане, како је која придолазила у моје руке а читалац ће се са мном може
али не мора сложити да су се лепо пронашле, да својим низом и мене афирмишу као ствараоца и библиофила.
- У овој ниски се налазе публикације чији сам вишегодишњи сарадник као публициста – историограф завичаја
(Параћин и околина) или су у настајању (прве), али и са литерарним прилозима или рецензијама. Овде их је 10
приказаних.
II. 1.1. (Јухорске зоре, тематски зборник, Едиција Јухорски запис, уредници проф. др Голуб Јашовић, проф. др
Предраг Драгојевић, проф. др Глигор Самарџић, др Иван Бецић, др Александра Фестиков, Историјски архив
Крушевац, Друштве за културу и уметност Логос, Својново, 2020.)
Није ово прва публикација са истоврсном садржином на темнићском духовном простору. Небојша Ђокић
при промоцији у Својнову 24. октобра јавно нагласи да је четврти зборник по реду. Њих у суштини повезује његов
стваралачки историографски и организациони потенцијал, локалпатриотски подстакнут (коренима је из Јасике),
без обзира ко их је формално потписивао и потписује са титулама и функцијама. Историјски архив Крушевац је
институција која је својом званичном издавачком позицијом покрила сва четири броја. Уз први се појављује и
Скупштина општине Варварин, пошто се у значајном делу садржај односио на славну Варваринску битку са
Турцима 1810. године. По основу финансирања, као што се и уз остала три броја налази својновачки Логос. Други
зборник је изашао под насловом Капија Поморавља у духовној историји српског народа (2017), трећи као
Јухорски запис (2018), а четврти, најновији, под насловом Јухорске зоре, како је напред већ речено. Текстови су у
овом зборнику подељени у три тематске целине: Јухор, Историја и Јухорски запис.
Прва целина садржи три прилога. Прва три текста дају прегледну основу за даља истраживања јухорског и
подјухорског материјалног и духовног простора, два су и коауторска. Дејан Радисављевић и Александра Фестиков
у свом Прилогу проучавању Јухора и Подјухорја – историјско географско рекогносцирање, прегледно излажу оно
што су из литературе сазнали, а у оствареном теренском истраживању 2019. запазили на у археоогији и
историографији углавном регистрованим локалитетима са културно-историјске вертикале овога краја, како из
праисторије и античког времена, тако и српског средњег века (Момчилов град изнад Поточца, Градиште код
Пајковца, Јеринин град у Секуричу – Беочићу, манастир Св. Јована у Орашју и др.), често запуштених. Указано је да
треба наставити са истраживањима, пошто је на овом географском терену и духовном простору до сада било
само случајних налаза и узгредних истраживања. Колико знам, Момчилов град се везује за Византију.
Небојша Ђокић, Слађана Митровић и Марија Савић су у свом прилогу Цркве и манастири јужног Јухора,
детаљно и прегледно изложили досадашња сазнања о православним светињама Јужног Подјухорја, са
историографског аспекта, остављајући за наредни прилог своја сазнања у вези са архитектуром, фреско и
иконописаним садржајима и сличним питањима. Своју пажњу су, дакле, стваралачки усмерили на светиње у
Својнову, Орашју, Пајковцу, Поточцу, Бачини, Беочићу, Ивковачком Прњавру и др. Текст је илустрован бројним
фотографијама, првенствено са теренског истраживања. Знатижељни читалац са нестрпљењем може очекивати
њихов прилог на најављену тему.
Пролегомена за проучавање књижевно-уметничке топографије источног Подјухорја (С/И Темнића),
наслов је којим је Ђорђе Петковић скренуо пажњу на потребу и дао основу за даља истраживања кјњижевног и
уметничког живота на овом духовном простору. При томе се углавном ослањао на досадашње публикације
Топлице Симића, као и на сопствена сазнања.
Док је први одељак био тематски окренут Јухору и Подјухорју, одговарајући програмском опредељењу
самог зборника, дотле је други, уједно и најбогатији и најобимнији одељак, под општим насловом Историја,
омогућио читаоцу да се упозна са прошлошћу других српских крајева и историографских тема са њихове
вертикале. Рачуна се да ће се тиме привући аутори, који су и сами знатижељници, писати и о овом а не само о
свом крају. Од 12 аутора добијено је исто толико текстова са различитим историографским темама, прегледно
сложеним по времену и темама о којима пишу. По том редоследу ће и овде бити поменути: Рада М. Милићевић,
Истраживања касноантичког наслеђа у Полимљу с посебним освртом на локалитет Коловрат; Лазар Д.
Аксентијевић, Неколико примера оријенталних култова са подручја Горње Мезије; Небојша Ђокић, Методије
(Марковић), Прилог проучавању епископија...2; Дејан Радисављевић, Остаци утврђења на локалитету Градац у
Риђевштици код Трстеника; Иван Бецић, Обласна банка АД Параћин; Славољуб Бојић, Прослава и обележавање
Дана ослобођења Крушевца после Другог светског рата; Александар М. Гајић, Две немачке у две Европе:1961.;
Славомир Војиновић, Обнавља се средњевековни манастир Светог Георгија у Лештанима; Katica Naglić, Božićni
običaji Hrvata u Srijemu, Surčinu i Novim Banovcima; Мирослав Поповић, Канонизација светих у Римокатоличкој
цркви – кратак осврт; Оливера Думић, Поморавље под османском влашћу. Желим да поменем, ради неког
потенцијалног истраживача, који би проверио у Лештанима, да ли је тамо а не у Орашју, сахрањен кнез Јевта
Стано(ј)евић Касавић, после страдања, када га је због учешћа у Хаџи-Продановој буни 1814. године кнез Милош
предао Турцима. О томе сам негде прочитао али нисам успео ближе да се обавестим и то публикујем.
Трећи одељак (Темнићски натпис) ослања се на први (Јухор), с тим што, под уредништвом Голуба Јашовића,
има озбиљније амбиције од до сада представљеног. Ту су два прилога у вези са Српским језиком као научном
облашћу којом се професионално успешно бави. Први је из његовог пера, Ситнице језикословне у књизи песама
Имитације Обрежанина Топлице Симића. У питању је реферат који је представљен на Округлом столу Топлица
Симић – живот и дело, који је пре пар година одржан у Обрежу на Књижевној манифестацији Топличин шешир,
заоставштине дао школи и читаоници у Бачини. Накнадна опаска: Организатор је нови тематски зборник назвао Јухорска
чтенија Звезде над Јухором, за који је фактички овај прилог припреман и за који је узет само одломак (приказ књиге Ане
Митић Стошић).
2
У питању су две епископије из римског периода, немам слова да их запишем у оригиналу.
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коме сам имао част да председавам, с тим што зборник са скупа није објављен. Иначе, манифестација се одржава
једном годишње у Обрежу или Варварину. Марија В. Запутил приказала је објављену студију Јашовићеву
(Ономастика реке Косанице) под насловом Ризница ономастике куршумлијског краја. Ту су и прикази
Александра М. Гајића и Ђорђа Петковића, као и накнадно убачени текст (Лазар Д. Аксентијевић, Леусинијум –
римско насеље код Билеће) изван за овај одељак опредељене области (књњижевност и језик). Гајић је приказао
Кратку историју Француске Роџера Прајса а Петковић песнички зборник Lipi snovi –Lira naiva 2019.
II.1.2. (Митолошки зборник, 42, приређивач Живојин Андрејић, Центар за митолошке студије, Рача)
Зборник садржи прилоге са научнод скупа Академик Драгутин Анастасијевић који је планиран да се одржи
15. децембра 2019. али из техничких разлог није одржан. Зборник је урађен и поштом достављен у јануару. Овде
је прилика да кажемо нешто о једној лепој пракси коју је увео и континуирано остварује Центар за митолошке
студије. Тема научног скупа се утврди раније, достави потенцијалним учесницима, и они су у обавези да до
остављеног рока доставе своје прилога. Потом се, по објављивању зборника, окупе и образложе своје прилоге.
Ствар мало одудара од класичног приступа али је за организатора веома практична а за ауторе подстицајна.
Радови у овом зборнику приређивач је сврстао у две целине, у првој су прилози који дотичу живот и рад
Академика Анастасијевића, зачетника Византологије код нас (Подарје) а у другој су прилози писани њему у част,
уз покушај да се нађе духовна или формална веза са њим (Почаст).
У првом одељку su три оригинална научна рада, уз Прегледну библиографију академика Драгутина
Анастасијевића. Маја М. Аћимовић и Зоран А. Ранковић даровали су нам прилог Библиотека Драгутина
Анастасијевића на Православном богословском фљакултету. „После животописа оставиоца, издвојене су мање
познате чињенице о овом фонду који има изузетан значај за националну културу и који је у многоме потпомогао
развој византолошких студија у Срба.“ Миодраг В. Стојановић, уредник овог Зборника, размотрио је
Анастасијевићев превод Викеласове новеле Лука Ларас (СКЗ 1913). „Поред лепе књижевности, у збиркама
стихова и превода, Викеласов многострани дух бавио се и грчком националном науком; нарочито је заслужан за
историју Византије као претеча потоњем научном нараштају византолога из кога је стасао и наш Анастасијевић,
судећи по енцикмлопедијском речнику Византија и Византинци, који је настао према његовим одредницама у
Станојевићевој енциклопедији.“ Милорад П. Радусиновић разматрао је у свом прилогу Расправу Драгутина
Анастасијевића о „Западној Бугарској“
Други одељак је садржајнији и троструко обимнији. У њему је излжено 12 прилога: 1. Радмило Д. Петровић,
Три случаја коришћења инвокације 'Ab incarnatione' у XI и XII веку у Хрватској и Србији; 2. Живојин Р. Андрејић,
Размишљање и претпоставке о Светом Петру Коришком Новом на основу натписа на кивоту, из 1870.
године, манастира Црна Река; 3. Душан С. Рашковић, Археолшка налазишта раног византијског периода
Централне Србије; 4. Драган С. Јацановић, Средњевековна ритуална посуда из Дубравице; 5. Милош Р.
Миловановић и Александар Имширагић, Спаљивање Светог Саве Српског (Прилог методологији историјског
датовања); 6. Љубиша Б. Васиљевић, Археолошки налази повезани са Готима из крушевачког краја; 7. Небојша
Д. Ђокић, Прилог проучавању фортификацијских система у средњевековној Србији; 8. Живојин Р. Андрејић,
Новооткривени средњевековни и млађи натписи и записи из Шумадије; 9. Душко Б. Грбовић, Јагодина и Средње
Поморавље у периоду 1425-1439. године; 10. Ђорђе С. Петковић, Поводом једног затуреног огледа о епици и
традицији о паду Сталаћа из пера др Тихомира Ђорђевића; 11. Марија М. Савић и Небојша Д. Ђокић, Двор
Данила III у Јелакцу на Копаонику; 12. Мирјана М. Јаковљевић, Теодор Метохит као извор за историју Срба.
II.1.3. (Живот и књижевно дело Мирка Бањевића, Међународни научни скуп, одржан 25.05.2019. године у
Параћину, уредник др Предраг Јашовић, проф., Културни центар Параћин, КК „Мирко Бањевић“, Школа за
васпитаче струковних студија, Алексинац, 2019.)
Мирко Бањевић (1905-1968), српски (црногорски) песник, две школске године пред Други светски рат (19391941) провео је у Параћину, где је у Самоуправној нижој гимназији предавао Српски језик и књижевност.
Параћински књижевни клуб од свог оснивања (1973.) носи његово име, а једна од три награде које се додељују
на традиционалном Светосавском песничком маратону у Параћину насловљена је као Poeta primus „Мирко
Бањевић“.
Научни скуп је организован, као стожерни сегмент, шире књижевне манифестације Петрушки сабор Мирку Бањевићу у походе, чијим је почетком 2018. меморијално обележено 50 година од Бањевићеве трагичне
смрти, а завршена песничком манифестацијом на Грзи, 2019. уз учешће песника из двадесетак градова Србије.
Добио је међународни карактер захваљујући учешћу две научне раднице – универзитетске професорке из Црне
Горе (Никшић, Цетиње) и прилогом црногорског академика – књижевника Жарка Ђуровића (Омаж Мирку
Бањевићу), преминулог између научног скупа и изласка зборника из штампе, иначе великог Мирковог пријатеља
и једног од најбољих познавалаца његове поезије. Овај текст је изговорен у Параћину, када је наш Клуб 2005.
обележио стогодишњицу Бањевићевог рођења и био објављен у нашем Саборнику који је пратио и прати рад
Књижевне колоније у Својнову.
Уз поменути прилог с краја и пригодне уводне речи Уредника с почетка, у Зборнику је 12 нових научних,
стручних и истраживачких прилога о Бањевићу и његовој поезији. Ана Мумовић са Института за српску културу
Приштина - Лепосавић прва је наступила дајући општи осврт (Поезија Мирка Бањевића), назначујући да је у
питању прилог поетолошким истраживањима. Она је истражила и скупу презентирала „најзначајније поетичке
одлике поезије Мирка Бањевића, у развојном луку од збирке Побуне ума, преко песме Тужба Светом Василију
Острошком до поеме Сутјеска, све то доводећи у везу са ауторовом биографијом, те тако скупу представила
сажету а свеобухватну слику о песниковој поетици. Софија Калезић са Факултета за црногорски језик и
књижевност – Цетиње у свом реферату Poetika Banjevićeve poeme Brijest, најпре је нагласила да је Бањевић „jedan
od najpoznatijih crnogorskih pesnika između dva rata“. Ауторка „panoramskm pristupom tretira najznačajnije razvojne
faze u Banjevićevom djelu, od kojih je jedno od najznačajnijih, ali i najmanj proučavanih ostvarenja njegova poema
nastala prije Drugog svjetskog rata – Brijest“. Друга гошћа из Црне Горе, Олга Војичић-Коматина, дошла је из
Никшића, са тамошњег Филозофског факултета а у свом реферату „Desakralizacija kao element avangarde u
Banjevićevom djelu Pobune uma“ бавила се „sljedećim istraživačkim aspektima: harmoničnom organizacijom cikličnih
motiva, simplifikacijom izraza koji predstavlja potencijal asocijativnosti, rasprostranjenošću indeksnog znaka u kojem
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dominira subverzivni lirski subjekt, kao i upotrbom elipse i figura konstrukcije kojima se najsugestivnije postiže efekat
emotivne raspolućenosti“.
Голуб М. Јашовић, са Филозофског факултета – Приштина - Косовска Митровица, представио је реферат
Ономастичке јединице и земљописна лексика и терминологија у поеми Сутјеска Мирка Бањевића. Сам аутор је
истакао да је „ово један од првих покушаја да се проговори о једном лексичком слоју једне Бањевићеве књиге...
Па како радова ове врсте уопште о језику неког писца има мало“, у закључку је изразио наду „да овај текст може
бити подстрек језичким стручњацима да се позабаве и другим лексичким слојевима и уопште језичким
особинама свеукупног Бањевићевог дела јер оно то свакако заслужује“. Са истог факултета су још два прилога
који се баве овом проблематиком, сваки на свој начин. Душан Р. Стефановић се овом тематиком (језичком) бави
на нешто општији начин, како је и насловио свој рад (Језиком поезије Мирка Бањевића), док су се Милица Ј.
Дејановић и Емилија Д. Реџић, у коауторству, у свом прилогу бавиле неологизмима (Неологизми у поезији Мирка
Бањевића).
Организатор, медијатор научног скупа и уредник зборника др Предраг Јашовић може бити задовољан и
одзивом својих колега са високих школа струковних студија. Три реферата, укључујући и његов, су из Алексинца и
један из Врања. Даница В. Столић се у свом прилогу позабавила стилским фигурама (Функционалност звучних
стилских фигура у поезији Мирка Бањевића) а Милутин Ђуричковић је дао прилог о томе како је књижевно дело
прошло код књижевне критике (Мирко Бањевић у књижевној критици). Милорад Ж. Филић се у сарадњи са
Милорадом Ј. Богавцем бавио животним и библиографским прегледом Бањевићевог дела, уз закључак: „Међу
његовим предратним песмама, посебно социјалним, издваја се Тужба светом Василију Острошком, жалопојка
необичне, смеле метафорике чији су извори у народним молитвама и клетвама. Најбоље су му поеме, а међу
њима нарочито Сутјеска (1946), дело херојског, епског замаха, надахнуто најславнијом партизанском битком.“
Мимо високих школа и факултета, на овом научном скупу су се појавила само два исстраживача –
књижевника. Славица Д. Јовановић (Пожаревачка гимназија) позабавила се садржајем Миркове поезије и то
својеврсним ламентирањемј над судбином свога племена и самог себе, уз општи закључак: „Поезија Мирка
Бањевића страсно нагиње танатосу као фаталној заводници.“ Ђорђе С. Петковић је дао Прегршт (не)обичних
узгредица уз читање и разгледање књига Мирка Бањевића из параћинске Библиотеке.
Предраг Јашовић из пажње и захвалности гостима што су се одазвали на његов позив и својим рефератима
омогућили да се научни скуп одржи, свој прилог Ка поетици структуре песме Мирка Бањевића, оставио је за
крај зборника, испред Apendixa, где је још само преузети текст Академика Жарка Ђуровића. Јашовић је, након
анализе Бањевићеве поезије, дошао до следећег закључка, да се ова поезија „потврђује на синтагматској и
парадигматској равни као остварена поезија са тежњом да постане велика. У оквиру структуре песама
проналазимо подструктуре које додатно одређују песничку структуру, усложњавају је и чине је читљивом и
лирском истовремено.“
Укупан напор параћинских посленика културе на овом пројекту заслужује пажњу и подршку. Као свакој
првини, треба се радовати.
II.1.4. (Зборник радова Конференције Развој Астрономије код Срба X, Београд 22-26. април 2019, уредник
Милан С. Димитријевић, Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, Београд 2019.)
Ове конференције се одржавају већ две деценије, с тим што су у принципу држане на две године, једне
године се одржи скуп, друге године се објави зборник. Ја сам овде био присутан у континуитету на њих седам.
Више пута ми је постављено питање од куда ја овде, међу астрономима и астрофизичарима Балкана, јер
конференције имају међународни карактер. Како је конференција конципирана тако да једним својим скромним
делом прима у госте ауторе прилога других струка, под условом да се они на било који начин односе на
астрономска питања, односно да су одраз загледаности аутора у макро, па чак и микрокосмос, прихватили су ме
и као аутора текстова из историје књижевности и књижевне критике, али и песника. То није за чуђење, пошто је
уредник Милан С. Димитријевић, астрофизичар са међународном научном репутацијом али и песник,
некадашњи уредник популарног часописа „Васиона“, у којој је објављивао и пригодну поезију, од које је касније
саставио познату и популарну антологију Космички цвет. На том делу посла, пуну братску подршку имао је од
Николе Цветковића, универзитетског професора књижевности и песника. Радио је он на Косову али је радну
каријеру завршио као професор Педагошког факултета у Јагодини. Отуда и позив учесницима из Поморавља, не
само књижевницима, који су се ангажовали на остваривању Културолошког пројекта „Јухорско око“, чему је и он
својим учешћем својевремено дао подршку, него и другима. Тако сам и ја од четворке ушао у то коло.
Обиман материјал од 800 страница распоређен је у неколико одељака. Најпре су прилози из уже стручних
области: Астрономска опсерваторија у Београду, прилози за историју са радовима: Милан С. Димитријевић,
Сарадња групе за астрофизичку спектроскопију са Енглеском; Предраг Јовановић, Лука Ч. Поповић, Наташа Бон,
Еди Бон, Марко Сталевски, Весна Борка Јовановић, Душко Борка и Марко Стојановић, Истраживања
галактичких и вангалактичких гравитационих појава на Астрономској опсерваторији (2017-2019); Влада А.
Срећковић, Милан С. Димитријевић, Љубинко М. Игњатовић и Дарко Јевремовић, Истраживања радијативних и
сударних атомских процеса у астрофизици: сарадња Института за физику у Београду и Астрономске
опсерваторије; Војислава Протић Бенишек и Софија Чолаковић, Звездано наслеђе: Очување парка и вегетације у
оквиру комплекса Астрономске опсерваторије; Милан С. Димитријевић, О астрономској пошти и интернету
на Астрономској опсерваторији; Милан Радованац, Аутор чувених фотографија Комисије за подизање
опсерваторије на Фрушкој гори је Чедомир Кошевић; Милан Јеличић, Шта се збило 1887. у години када је
основана Астрономска и метереолошка опсерваторија у Београду.
У другом одељку (Астрономска друштва, установе, популаризација и образовање) налазе се следећи
прилози: Анђелка Ковачевић, Катедра за Астрономију у универзитетском наслеђу Републике Србије; Олга
Атанацковић, Бојан Арбутина и Анђелка Ковачевић, Катедра за Астрономију 1999-2018; Сања Видојевић и
Слободан Нинковић, Додатна настава и такмичења из Астрономије 2017. и 2018.; Зоран Томић, Милош
Станковић, Ксенија Кањо, Стефан Анђелковић и Дарко Јовановић, Активност Астрономског удружења „Еурека“
у периоду 2018.2019.; Јарослав Францисти, Изградња и опремање мале астрофото опсерваторије у Гложану у
периоду 2011-2016. године; Вера Прокић, Астрономија у нишкој Гимназији „Светозар Марковић“; Наташа
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Тодоровић и Ивана Милић Житник, Изложба „Астероиди, мали камени светови“ њен повод, садржај и
последице. Снежана Вељковић има два прилога: Учешће у пројекту „WORLD SPACE WEEK“ 2017. и у 2018. год. и у
основним школама Крагујевца и Ниша; Пројекат „Сусрет светова“ 2017. и у 2018. год.
Трећи одељак (Научници, педагози, популаризатори и њихово дело) има 8 прилога са разноврсном
историјском астрономском садржином: Бојан М. Томић и Милица М. Томић, Општа класификација „васионске
енергије“ код Ђорђа Станојевића; Надежда Пејовић и Жарко Мијајловић, О једном прилогу Михаила Петровића
Аласа Астрономији; Славко Максимовић, Милутин Миланковић по други пут међу Србима; Милан Миљушевић,
Миланковић српски Аристарх; Радомир Ђорђевић и Слободан Нинковић, Из наше научне и филозофске мисли:
Миливоје С. Добросављевић (1875-1950); Милан С. Димитријевић, Георги Манев, оснивач Теоријске физике у
Бугарској; Петар Вуца, Коста Сивчев; Виктор Радовић и Надежда Пејовић, Дигитализовани универзитетски
уџбеници Проф. Захарија Бркића. Овим одељком је испуњена ускостручна половина Зборника. Друга половина је
испуњена садржајима којима се Астрономија повезује са другим научним, филозофски и духовним садржајима
уопште. Она је такође груписана у три одељка.
Најобимнији је први (четврти) одељак, Култура, друштвене науке и Астрономија, са десет прилога:
Милорад Стојић, Симболика сунца и месеца на коштаним фигуринама са простарчевачког и винчанског
локалитета у Грчцу; Александра Бајић, Да ли је песма „Хераклов штит“ космогонијски мит или мала лекција
из Астрономије; Гордана Костић има два прилога: Златоруни крилати ован из мита о Аргонаутима –
симболички прелазак услед процесије у ново доба, доба Овна; Аглаоника, прва жена астроном старе Грчке;
Константин Калаханис, Евстратије Теодосију и Милан С. Димитријевић, Критика Јована Филопона
аристотеловског етра и његови погледи на кретање небеских тела; Живојин Р. Андрејић, Условљеност
оријентације римских царских палата у Тимоку, храмова и консекративних објеката према сунцу; Александра
Бајић и Милан С. Димитријевић, Феликс Ромулијана – дворац ни на небу ни на земљи; Љубинка Бабовић,
Компоненте календара – календари, реализовани у нумеричком концепту представа и структури
орнамената богослужбених тканина са везом од XIV до XVIII века, са подручја Пећке Патријаршије; Jaroslav
Francisty, Реконструкција изгледа велике комете C/1769 Р1 на небу Новог Сада (Петроварадинске тврђаве) 5.
септембра 1769. године у О3 ч 30 м на основу списа Ј. Рајића „Астрологическое описаније о кометах и
својствах техже“, цртежа чувеног француског астронома Шарла Месијеа и ефемерида израчунатим РC
програмом „Sky Tools 3 Professional Edition“; Милан С. Димитријевић, Астрономија у „Ђачком напретку“. Овде
ваља скренути пажњу на два аутора који имају велике заслуге за афирмацију праисторијске прошлости Јухора и
његове околине, мислим на Милорада Стојића (књига о праисторији Поморавља, филм о келтским коњаницима)
и Живојина Р. Андрејића („Гривне живота“, о шакастим гривнама типа „Јухор“).
Књижевност, уметност и Астрономија, као наслов, указује на садржај другог (петог) одељка, где се
налазе Светлана Лујак и Никола Цветковић са по два и Зоран Илић са једним прилогом. Светланини су: Звезде у
речницима (страха, добрих бића и бајки); „Корење неба“ или „Приче са облака“: Генеалогија неба. Цветковић, на
чију смо везу са Поморављем указали напред, је приложио: Космички цвет разговора и промишљања; Сликовновизуелна симболика у одабраним илустративним прилозима Аратонових појава (феномена). За нас је Илићев
прилог (Звездозна и звездозналац Зоран Ивановић) посебно занимљив јер је у питању веома успела анализа
космичког са слика познатог параћинског сликара и универзитетског професора.
Трећи (шести) одељак Зборника (Космичко – инспирација поезије) садржи три студијска прилога о поезији и
четири текста са циклусима песничких остварења и коментарима приређивача. Радослав Милошевић је
приложио обимну студију Његошева космогонија, Никоа Цветковић занимљив прилог Елементи аутопоетике
Слободана Ракитића и видови космичког, док је моја маленкост присутна са Прилогом проучавању космичких
иусказа и симбола код Мирка Бањевића: 50 година од смрти. Милан С Димитријевић наставља серију
анталогијских избора песама бугарских песника са космичким темама („С Геом не редутуј“ пред звезданим
вратима II), приказао је мој фанзин (Преселили се међу звезде II), у којима су моји деконструисани сонети с
репом и са акростихом у огледалу и песнички сусрет са Конференције („Космички цвет“ поезије III) , док је
Тамара Лујак приложила рад на тему Свемир и хаику. На крају је дат Индекс аутора и прегршт фотографија са
Конференције.
II.1.5. (Предраг М. Јашовић, Монографија Основне школе Радоје Домановић, Основна школа „Радоје
Домановић“, Књижевно-уметничка асоцијација „Артија“, Параћин, 2019.)
Од четири параћинске градске основне школе, само она која баштини традицију прве градске основне
школе (ОШ „Ђура Јакшић“) нема своју монографију, или је бар ја до сада нисам видео. ОШ „Радоје Домановић“
добија, захваљујући Предрагу Јашовићу, и другу (прву је написао Мирослав Димитријевић и публикао је на крају
прошлог века). Професор Јашовић се и на овај начин одужује за своје прво професорско радно место, по
дипломирању на Групи за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Приштини. Но, има ту још нешто
што ваља поменути. Његово троје деце је овде стекло основношколско образовање, за троје је образовање у
току, а најмлађе ће сјесени 2021. постати прваче. Још док је радио у овој школи, крајем прошлог и почетком овог
века, Јашовић се постарао да овде остави свој стваралачки траг, покренуо је и уређивао школски лист, приредио
је зборник ђачких радова, дао је прилог за познату крагујевачку монографију о српским основним школама које
носе име овог великог српског писца. Уз све то, приредио је из заоставштине Николе Вићића, збирку песама Моја
звезда, некадашњег учитеља и помоћника директора ове школе, али и учитеља у Својнову.
Пошто није у питању, као што је речено, прва монографија ове школе, разумљиво је што се аутор није
држао уобичајене садржајне шеме оваквих публикација, већ је покушао да школу представи на један нов и посве
оригиналан начин, што му може само служити на част и што се, у неку руку, од њега и очекивало. На то су с
правом указали њени рецензенти, посебно Милутин Ђуричковић. При томе, треба имати у виду и чињеницу да је
у години објављивања нове монографије, Школа желела да обележи свој јубилеј – 70 година свога постојања.
Настала је одмах да живи у згради предратне Самоуправне ниже гимназије и то као осмогодишња, чиме у неку
руку баштини и њену гимназијску прошлост. До тога је пуно држао њен први директор Момир Јездић, познати и
признати не само педагошки већ и културни радник Параћина. Његовом заслугом је при школи створена прва
параћинска археолошка збирка, основица садашњег Завичајног музеја. Његовом иницијативом је покренут први

90

параћински основношколски лист Венчић. Он је иницирао а ја сам реализовао прву првомајску изложбу слика
параћинских сликара која је десетак година давала значајан замајац ликовном животу нашега града. Но, вратимо
се монографији и њеном садржају.
Прву трећину монографије заузела су, након уводних напомена, три прилога који на студиозан начин
презентирају: први - личност којом је именована школа и његов значај за српску књижевност, други - развој
школства у модерној Србији, с посебним освртом на Параћин и, на крају, ту је и мој прилог о Параћинцу, српском
професору и школском надзорнику за средње школе Николи Ракићу, који се као пензионер здушно ангажовао да
се оствари давнашња идеја о изградњи школске зграде за Самоуправну гимназију, што је и реализовано 1939.
године.У прва два ауторска текста, дошла је до пуног израза Јашовићева компетентност на плану српске
књижевности, код прилога о Домановићу, а његово педагошко искуство код другог текста. Рецензент Даница
Столић с правом каже: „Колико сам упозната, радио је (аутор) и у овој школи. Стога сматрам да, као што изворе
његове стручности треба тражити у широкој лепези његовог научног ангажовања, тако је могуће ту тражити
изворе топлини исказа у садржини монографије.“
Друга трећина монографије је углавном фактографска, уз ауторов напор да спретно повеже прошлост и
садашњост (слављеничку): хронолошки преглед директора; наставно и ненаставно особље (1949-2019.); списак
наставног и ненаставног особља у јубиларној седамдесетој години; лексикон наставника у јубиларној 2019.
години; успешни ђаци наше школе; списак најбољих ђака у јубиларној години. „Посебан методолошки захват
чини спој добрих ученика некад и сад. То саму школу потврђује као живи расадник знања, посвећених
интелектуалаца, који су увек спремни да одговоре изазовима који су постављени пред њих.“ (Даница Столић)
Трећа трећина монографије обухвата разновстан материјал којим се употпуњава слика школе у трајању, у
њеној просветарској вертикали, као средишњој просветној установи у локалној заједници, све представљено не
само речју него и сликама и документацијом са разноврсним садржајем. Ту су: признања школи; организација
школе и организација њеног рада; школски објекти; трајање школе у записима и књигама; дарови граду; секције
у школи.
Ту су и изводи из рецензије Данице Столић и рецензија Милутина Ђуричковића у целини, из које се даје
општи закључак о монографији: „Сматрам да је и овом Монографијом, аутор показао своју стручност и
стваралачку оригиналност. Он је практично направио књигу која је за све узрасте. Може се читати као својеврсна
историјска читанка о једној школи у унутрашњости, као лексикон, као белетристичко штиво, али и као методички
и методолошки утемељена Монографија.“
II.1.6. (Мр Томислав Петровић, Светислав Петровић, Прешево, историја и судбина, V допуњено издање, СЗР
„Графика Трумпић“, Јагодина, 2019.)
Браћа Петровићи су се удружила и направили, како сам у наслову рецензије рекао, „нешто између
монографије и мемоара“. Књига је изашла прошле године и промовисана маја месеца у Нишу, на дан, када се
традиционално окупљају Прешевљани из целог света, где су отишли на „привремени рад“ и тамо остали. Говорио
сам и, одмах по окончаној промоцији, отишао, да хватам воз за Параћин. Аутори су, наравно, остали на дружењу.
Два дана касније, јавио ми се Томислав. Продаја књиге је лепо кренула и текла све док неко није обратио пажњу
на корице и одмах јавно реаговао. Карта Прешевске долине је била на албанском језику. Не само да је
обустављена продаја већ су и купљени примерци враћени. Дакле, издавач – штампар је читав тираж препаковао
у нове корице и ово је мој примерак у тим новим корицама. Сада имам оба примерка, што се може сматрати
библиофилским раритетом. Посвета је једноставна и само од Томислава: „Ђоки Петковићу, мом рецензенту,
колеги и пријатељу, Томислав, Јул 2020. Јагодина“.
II.1.7. (Томислав Петровић, Мемоари и друге приче, Самиздат, Јагодина, 2020.)
И ова је књига са посветом: „Старом добром другу Ђорђу, књижевнику и историографу а и песнику
сонета, мом рецензенту, захвалан Томислав. 15. Јул“. Захвалан је за рецензију коју сам написао за ову књигу, и
то двоструку, а он је објавио на њеном крају под насловом Прегледан животни ток уз прегршт патриотских
емоција. Она друга је насловљена прозаично (Рецензија у стиху), у питању је деконструисани сонет са репом и
обостраним акростихом у огледалу, чији акростих гласи: Мр Томи Петровићу о деконструкцији. Нисам
пропустио да на почетку рецензије не опишам актуелне догађаје у вези са својом књигом „Тмини у таласе“, од
пре педесет година, када се нисмо познавали а он је приказао у јагодинској „Узданици“. Потом сам истакао:
„Томислав Петровић се окушао на више поља јавног ангажовања и отуда стекао право да се огласи и својим
мемоарским записима. Рано се определио за учешће у јавном животу, просветном, културном, књижевном. У
нашем времену, то је значило обавезно и учешће у политичком животу, пошто су сви људи од пера, а он је и
професионално и успутно био то, третирани као друштвено-политички радници, чак и независно од тога да ли су
и формално били чланови Партије.“ Он је одмах, по завршетку студија Српскохрватског језика и југословенске
књижевности у Скопљу почео да ради у завичају – Прешеву, а потом је дошао у Јагодину, где је био професор на
оба нивоа и директор школа, основне и средње, и Градске библиотеке. По доласку у Јагодину, магистрирао је на
тему идеалне драге у српској поезији. Мени се допало, што је својим мемоарским записима, придружио и своју
аутобиографску прозу, приче из детињства и младости, коју је провео у међунационалној средини. Закључио сам
је 20. марта 2020. речима: „Ова рецензија, ако то уопште јесте, писана је у првим данима изолације од КОВИДА
19 (Корона вируса).“
Мој колега са студија Социологије Града Обрадовић, други рецензент, извршио је ширу анализу текста и с
правом је закључио: „Тома Петровић је имао богати породични, културни и друштвени живот који је. по мом
сагледавању, у двадесетак области углавном успешно приказао. Тамо где је, поред личне исповести натопљене
тугом за прошлим временима детињства, настојао да своје доживљаје прикаже у ширим културолошким и
друштвеним оквирима постојања, његови Мемоари добијају шири друштвени значај, као слика једног времена и
једне епохе.“
II.1.8. (Топлички зборник, Часопис за друштвено-хуманистичке науке, Година IV, бр 4, Главни и одговорни
уредник Дарко Жарић, Историјски архив Топлице, Народни музеј Топлице, Прокупље, 2019.)
Две године раније у Прокупљу је одржан тродневни Међународни научни скуп поводом стогодишњице
познатог Топличког устанка у време када је ова територија била под бугарском окупацијом у Првом светском
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рату. Овај број је, дакле, тематски број и у њему се налазе прилози учесника тог скупа, пристигли из разних
крајева света, укључујући и научнике из Софије. На скупу су поднета 34 реферата, 27 је у часопису публиковано.
Даје се преглед публикованих радова: 1. Дарко Жарић, Опис терена у Топлици на коме су се водиле борбе у
Топличком устанку 1917. године, из аспекта једног историчара и планинара; 2. Слободан Анђелковић, Жељко
Лазић, Драган Станар, Морална оправданост Топличког устанка; 3. Радеивоје Костић, Геноцид бугарских
окупатора у Топлици 1915-1918.; 4. Добросав Туровић, Страдање села Гајтана у Јабланици 1917. за време
Топличког устанка; 5. Саша Марковић, Бугарска окупациона политика као коректив мађарске острашћености
према Србима у „Великом рату“; 6. Зоран Стевановић, Александар Никезић, Страдање народа Алексиначког и
Моравског среза за време окупације од 1915. до 1918. године; 7. Копилов Николај Александрович, 1917. година и
словенско национо формирање на примеру чехословачког корпуса (на руском); 8. Милан Мицић, Српски
добровољачки покрет – облик отпора аустроугарских Срба аустроугарској власти у време „Великог рата“; 9.
Јарослав В. Вишњаков, Србија и Руска армија 1917.(на руском); 10. Милош М. Дамјановић, Портрети хероина
Топличког устанка 1917. – Вукосава Пилетић и Веселинка Вељановић; 11. Ђорђе С. Петковић, Темнићски
трагови аустроугарског капетана Јулиуса Једличке, учесника у гушењу Топличког устанка; 12. Саша Д.
Станојевић, Прота Радивоје Вучинић – прилог биографијама топличких устаника; 13. Калин Крумов, Иван
Сапунџијев, Voivoda Tane Nikolov versus voivoda Kosta Milovanovich (на енглеском); 14. John Paul Newman,
Resurrecting Lazar: modernization, medievalization and the chetniks in the ‘classikal south’ the classical south (на
енглеском); 15. Сузана Петровић, Милана Јовановић, Контраверзности вође устанка Косте Пећанца и Косте
Војиновића; 16. Александар Динчић, Четничка организација у Топлици и Косаници пред народни (Топлички)
устанак; 17. Иван Брборић, Активности устаника на простору Жупе и Копаоника; 18. Предраг М. Видановић,
Пиротски комитетски одред Јована Радовића; 19. Мирољуб Стојчић, Божа Јањић, Поход на Ристовац и
бугарска одмазда; 20. Zvezdan Ćurčić, Refuglee crisis in upper Kosanica in aftermath of the 1917. Toplica uprising (на
енглеском); 21. Јован Ј. Алексић, Север Косова и Метохије (1915-1918): Живећи у аустро-угарској окупационој
зони; 22. Зоран Стевановић, Страдање свештеника Алексиначког намесништва за време бугарске окупације од
1915. до 1918. године; 23. Алексеј Тимофејев, Совјетска теорија партизанског рата између два светска рата и
Топлички устанак као пример народног устанка; 24. John Dayton, Guerilla insurgencies in the American civil war
and world war I Serbia: two cases of miscarried occupier reprisals (на енглеском); 25.Никослав Станојловић,Топлички
устанак у новинским текстовима и белешкама Станислава Кракова; 26. Бошко М. Бранковић, Топлички
устанак у уџбенику “Историја за 9. разред основне школе” у Републици Српској; 27. Љубодраг Поповић,
Јабланици и Топлици, у спомен на 1917. годину. На крају, дата су два текста са организационим подацима о
учесницима и пригодна реч са отварања скупа.
II.1.9. (Саборник, часопис за књижевност, уметност и културу, година XXV, 2020, 12-13. број нове серије,
Јубиларни двоброј зборника са Колоније XXV, Главни и одговорни уредник Предраг Јашовић, Удружење за
културу “Логос”, Параћин - Својново ).
Најпре су дата два пригодна текста, први је свечарски и бележи сиже четвртвековног опстајања и
остваривања Културолошког пројекта “Јухорско око”, оног дела који се одвија у Својнову, где му је с(р)едиште,
док се други текст односи на оснивање и активности Удружења за културу “Логос”, у којем су дати основни
подаци о оснивању, програмској оријентацији и раду у сва три сегмента: Књижевна колонија, Уметничка
колонија и Научни скуп, укључујући и зборник “Јухорске зоре”, са којим сам и почео овај преглед својих
библиотечких принова. Следе два текста из почетних година излажења, док сам га ја уређивао а односе се на
основну тему са Отворене трибине Књижевне колоније (Литература судбина и(ли) избор), како је своје
излагање насловио Слободан Жикић (Јагодина) и прилог Љубисава Милићевића из Бијелог Поља (Црна Гора) под
насловом Између Орфеја и Вејнемејнена. У текућој рубрици Отворена трибина, дати су прилози Небојше Ђокића
и Ђорђа Петковића. Ђокић је исцрпно изложио историјат и актуелно стање Црквених храмова у Својнову, док је
Петковић приредио документе из своје архиве који указују на идејну подлогу настанка КП “Јухорско око” с краја
1994. и с почетка 1995. године, као и неколико докумената из актуелног обележавања јубилеја писмености у
Темнићу. Омашком ту се нашло и његово излаагање са промоције књиге “Ода до Ш” Слбоданке Бебе Радић, који
је био планиран да се нађе међу приказима књига.
У рубрици Огледи налазе се текстови: Предраг Јашовић, Однос религије и поезије; Русија Маринковић,
Осврт на писање поезије за децу; Томислав Ђокић, Топоними села Скорице; Голуб Јашовић, Женски ликови у
књизи Метохијске ледене јабуке учитеља Петра Димитријевог Петровића. Следи излог Нове књиге, где су
фотографијама и кратким пригодним инсертима представљене књиге Томислава Ђокића (Муња над Нијагаром –
мицке приче, Ђачке буре и авантуре), Предрага Јашовића (Живот и књижевно дело Мирка Бањевића – зборник
радова, чији је Јашовић уредник; Монографија Основне школе Радоје Домановић; Ка поетици српског
романтизма; Небеска љуљка) и Слбоданке Бебе Радић (Ода до Ш). Гости из света у овом броју су поетесе:
Тамикио Л. Дулеј (Американка), Ламиа Макадем (Тунижанка у Холандији) и Варда Зергин (Алжирка). Њихове
прилоге добили смо у преводу: Анђелка Шћепановић, С. Сотировски и М.Ђ.
Међу приказима је доста и аутора и још више њихових приказа. Први је Голуб Јашовић са три приказа:
Необична бајка Рала Трифуновића; Приче и паучине, други роман Зорана С. Пиљевића; Српски учитељи из
Гњилана и околине учесници ослободилачких рљатова од 1912. до 1918. (о књизи Милорада Живкова Филића).
Софија Калезић пише о књизи Зорана Паневског “Сара и заборављени трг” (Чаробни свет детињства) а Даница
Столић о књизи графита “Поруке на зиду” Милутина Ђуричковића под насловом Где год нађеш згодно место, ти
графит напиши. Славица Јовановић је најзаступљенија, чак са пет приказа. Њени прилози су под следећим
насловима: Поводом књиге Пут незнанца у свет Прилужанина Слободана Машића; Црно-бели свет љубави (о
књизи Томе Недића, Српска и ромска деца у загрљају Светог Саве); О песмама Миодрага Вукомановића у збирци
Колашински корени;Благодат аутокогнитивног сећања у Небеској љуљци Предрага Јашовића; Калеидоскоп
сећања у Новим метохиским кажама Голуба Јашовића. Марина С. Грујић, учесница наших првих колонијских
дружења у Својнову, дала је за јубиларну годину Саборника приказ под насловом Над прозним рукописом “Од
Белаћевца до Обреновца”, аутора Страхиње Вукше: Заробљен у лавиринту мисли или путник косовског
поднебесја а Милица Утвић: Голуб Јашовић, Књиге и књижевници о језику и белетристици на страницама
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приштинског Јединства. Томислав Ђокић је приложио своју рецензију (Од Прешева до вечности) на књигу
“Ране и позне песме” Томислава Петровића, који је пре 50 година написао приказ моје прве књиге (Тмини у
таласе). Милутин Ђуричковић је приложио свој разговор са књижевницом Оливером Ољом Јелкић а насловио га:
Пишем, јер имам потребу. Гордана Јеж Лазић под насловом Чаролија знања у поезији за децу Русије
Маринковић, говори о својим погледима на иновативни начин писања ове поезије. Уредник овај двоброј из
јубиларне године закључује својим приказима књига двојице аутора из трстеничког краја. Под насловом Вашар
љубави даје нам приказ књиге поезије Љубованке Милоша Милошевића Шике а под насловом Дискретно
саопштавање истине пише о другом издању књиге Одисеја 29 дана Милутина-Миће Бабића.
Добро је што је овај двоброј окупио доста нових сарадника и показује нешто о чему сам при покретању пре
четврт века могао само сањати. Оно што је уочљиво и на први поглед, часопис се све више одваја од формалне
везе са претходном Колонијом. Треба му (можда), бар у прелазном периоду, на корицама назначити да су у
питању текстови колоније која је била и колоније која се очекује, ако већ не може да се обезбеде текстови за
колонију и објаве унапред, као код научних скупова.
II.1.10. (Светосавски сабор, Зборник радова од 2017. до 2020., Главни и одговорни уредник Хаџи Гордана
Војиновић, Књижевни клуб “Мирко Бањевић”, Параћин, 2020.)
У предговору (Светосавски сабор), уз потписе председнице Клуба Олге Манчић Ружић Лодике и уреднице
Зборника Хаџи Гордане Војиновић, дато је сажето образложење овог првенца: “Књижевни клуб ‘Мирко
Бањевић’, у сарадњи са Културним центром Параћин, двадесет седам година у континуитету успешно остварује
саборност песника и публике око Савиндана, организујући ‘Светосавски песнички маратон’ – духовну
манифестацију јединствену на духовном простору Србије. Последњих година, као млади изданак истог
породичног стабла, све више добија на значају ‘Светосавска светковина’ – манифестација која доноси невиност и
лепоту ученичког поетског и прозног израза, награђујући најбоље радове ученика основних и средњих школа у
општини Параћин. Од прошле године још један раскошан пупољак се развија на овом породичном стаблу –
мултикултурна манифестација ‘Петрушни књижевни сабор’, осмишљена да повезује науку, књижевност и
издаваштво. Манифестацију су осмислили др Предраг Јашовић, Гордана Војиновић, уредник књижевноуметничког програма у Културном центру Параћин и Олга Манчић Ружић, председница КК ‘Мирко Бањевић’.“
У наставку се ближе образлаже садржај зборника, у којем су прилози разврстани у четири целине:
Награђени, похваљени и одабрани радови; Учесници фестивала; Уважени гости; Почасни председник. Прва
целина је у два низа песама: најпре су песме са Светосавског песничког маратона, други низ обухвата радове
ученика основних и средњих школа са Светосавске светковине (конкурса). Следе песме учесника Петрушког
књижевног сабора (Мирку Бањевићу у походе 2019.), испред којих се налази песма Ратка Белића из Суботице,
састављене од стихова Мирка Бањевића из збирке “Побуне ума”, сложених тако да образују обострани акростих:
Мирко Бањевић Побуне ума. У рубрици Уважени гости налазе се биографије са стиховима Новице Соврлића,
председника Друштва књижевника Косова и Метохије и Владимира Александровича Бабошина, научника и
песника из Русије. Четврта рубрика Почасни председник је посвећена мени, објављена је шира биографија и један
деконструисан сонет са обостраним акростихом у огледалу (акродексоном). Акродексон ЈУ-ОКО је посвећен 25.
годишњици од када је настала идеја о Културоошком пројекту “Јухорско око” а написан је 20. маја ове године
уочи дана када је о томе разговарано у мом родном месту и у саставу је циклуса песама “Са Короном битка,
Ускршња честитка или Ковид уза зид”, чијих се првих седам песама налази на Сајту “Поезија СРБ” Љубодрага
Обрадовиућа, песника из Крушевца. Остаје иза овога више дилема које тек треба да разјасним. У сваком случају,
хвала им не само за ову почаст него и за Повељу коју су ми 25. октобра уручили на Грзи за допринос развоју
културе у Поморављу. Да не заборавим, ако то негде напред нисам поменуо, хвала и Логосу за јубиларну
Захвалицу поводом четврт века Јухорског ока. Додајем при коначном редиговању: Књижевни клуб “Ђура Јакшић”
из Јагодине, уручио ми је 19.11. своју Велику Повељу поводом 65 година постојања и рада за изузетан допринос
њиховом раду и афирмацији.
Почаст – духовни жар али прећутан скуп!
Отвори ли се ћуп: адиђар ил' чепар?
Смисаони неред са те балустраде
Тражи с моје браде да свитне месец сед!
Ако се с висине преусмерава крес,
Достојанствен је бес и са чисте глине.
Очерупани клон, уз преусмерен след,
Хоће ли тећи јед ил' се винути дрон?
Песми узеше слик – реч у метафори
Остаје да твори својствени праоблик.
Чачкати ритуал, раскринкавати лек,
А са пркоса шмек тражити под егал,
Све је то пораз груб да оствари шалу!
Ни по огледалу тражуцкати ју-тјуб!
Игра је то чиста духовнога смера,
Искушна химера, створена да блиста!
На чију ће страну и о чији ће стуб,
Срозати поруб груб за чију ајману?!
Ако разлучим лук а буде карамбол,
Чији ће бити бол, чије ће млеко смук?
О томе у души преусмераван рак;
Па збрка ми се зрак и сав сам у тмуши.
Храбрио сам пилад на орловски нишан,
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Одступих упишан али доживех с(к)лад.
Девети поче крос са земаљске трасе,
А докле ће, зна се, и ја сам рођен бос!
Тражити превиде а пандемија свуд,
Само је ветар луд док јури ковиде!
Отвори ли се ћуп: адиђар ил' чепар?
Почаст – духовни жар, ако прећутан скуп!

Параћин, 17.10.2020.

- У питању су публикације с потписима (аутографима) аутора, приређивача, уредника. У овом низу их је
приказано само шест. Публикације из овог књижног низа, раније добијене, већ се налазе у посебном фонду
Библиотеке “Др Вићентије Ракић” у Параћину.
II.2.1. (Предраг Јашовић, Небеска љуљка, Доситеј, Горњи Милановац, 2019.)
Високошколски професор, научник и песник, настоји да, уз континуирану предавачку активност и научни
рад, прати и откуцаје свога срца и претаче их у дубоко искрену интимну поезију. У пратећој биографији
забележио је 13 својих књига из области науке о књижевности и књижевне критике, као и пет песничких. Наслови
првих: Књига о Ђорђу, 2003; Књижевне притоке, 2005; Реч и значење, 2006; Рецепција књижевног дела
Доситеја Обрадовића, 2007; Књижевне притоке II, 2008; Транспозиције књижевности за децу, 2008; Живот и
дело Милорада Радуновића, 2008; Притоке књижевности Косова и Метохије, 2010; VeritaS banatske ravnice
Radovan Vlahović u književnoj kritici, 2012; Писци српског реализма као књижевни критичари, 2012; Књижевне
притоке 3, 2013; Увод у доситејологију, 2016; Ка поетици модерне, 2017. Ово је његов шести песнички наслов,
после: Парадокс смислу, Ружа од ножа, Горди изгрцаји, Узлетишта и Житије Никовића из Ништића. За наше
подручје је од значаја и његово публицистичко дело “ОШ Радоје Домановић”. Ових дана му је изашла из штампе
и књига о српском романтизму.Тридесетак књига је приредио, сам или у коауторству, а по стручним и
књижевним часописима велики број прилога, нарочито оних у зборницима са домаћих и међународних научних
скупова. Добитник је бројних награда, међу најзначајнијима је она за књигу о књижевности за децу - “Сима
Цуцић” а за књигу поезије - “Поморавски Орфеј”. Највише признање је свакако почасни докторат педагошких
наука које је добио од Педагошког института “Шевченко” из Кијева (Украјина). Ми наглашавамо да је добио и сва
признања која се додељују у оквиру Културолошког пројекта “Јухорско око”. Он је најзначајнији изданак међу
књижевним ствараоцима који су се од самог почетка нашли на Књижевној колонији и у “Саборнику”, пењући се
од студента књижевности и професора до магистра и доктора наука, универзитетског професора. Истина, има
мишљења по којима наука о књижевност и књижевност сама не могу да се негују успешно упоредо, али од
Умберта Ека и нашег Милорада Павића, све озбиљнију позицију заузима професорска књиживност, као нешто
што врхуни у тој духовној сфери, о чему сведочи и аналитичко (професорско), о чему је напред већ писано, и
поетско дело Предрага Јашовића, обзнањивано четврт века (1995).
Јашовићево песничко дело има свој разложни континуитет, али усуђујемо се да изрекнемо, ова најновија
збирка песама се најнепосредније ослања на збирку Житије Никовића из Ништића која му је донела прву
значајнију песничку награду (Поморавски Орфеј). Стихови из ове збирке су му већ награђивани, па и лепим
признањем (Хаџи Драган) а ових дана ће му бити уручена и прва награда за ову књигу “Багдале” (Крушевац) која
носи име Бранка Л. Лазаревића. Садржи пет цилуса, неједнаких по обиму и значају, углавном провокативних и за
најнеосетљивије читалачко ухо: Речи и утваре; Трилогија о Оном који је ту; Тестаментарне; Балкански
фолклор; Тричарије о богу, љубави и смрти. Можемо се сложити са рецензентом Милутином Ђуричковићем
(Лирски врхунац): “Ово је до сада најпотпуније и најрепрезентативније поетско издање Предрага Јашовића,
карактеристично по одређеним изражајним, стилским и типолошким одликама, а то су, пре свега, следеће:
наративни начин казивања, одсуство риме, изражавање у првом лицу једнине, ауто-биографски детаљи,
разноврсна тематика, стваралачки преображаји, уметничка/артистичка надоградња, етичко и животно
сазревање.”
Осмишљавајући позицију лирског субјекта ове поезије, рецензент збирке успешно разоткрива поетику, слој
по слој, доводећи читаоца на позицију да му се у сазнајном поимању без неких зачајнијих резерви приклони:
“Тражећи равнотежу између рационалног и сомнабулног, односно између сумње и вере, песник се залаже да
свој лични свет усклади са параметрима и етичким моделима вањског/историјског света, па отуда потичу извесни
родољубиви, социјални и интимистички мотиви. Другим речима, Јашовићеви лапидарни стихови представљају
даље развијање и артистичку надоградњу опсесивних тема, од којих издвајамо следеће: историјске и духовне
реминисценције (Косово, Библија), завичајне слике и мелодије (Метохија, Морава), родољубиви тонови и заноси
(Српство, Петрова црква), интимистичко-емотивне исповести (исповест о оцу, породици, деци)етичко и естетичко
осмишљавање света (животна и виртуелна стварност)…”
Заслужује да се у овом прегледном садржајном осврту, нагласи и ова садржајна одлика збирке: “Животна и
унутрашња драматика , као и егзистенцијална стрепња, дати су као одређене слике и детаљи из свакодневног
живота, које су уздигнуте до општих порука и етичких спознаја. Лирска реторика Предрага Јашовића поседује
богату и разноврсну скалу меланхоличних и емотивних исказа, у којој препознајемо устаљени и одвећ
инаугурисани песнички образац, односно стваралачки поступак и начин обраћања. У том смислу, он читаоцу не
саопштава интегралну слику света, него је транспонује само у један индикативан детаљ, апстрахујући тако свет
личних и конкретних представа.”
Пошто природа рецензија јесте и да привуче читаоца, па и читаоца-критичара, погледајмо утиске са једног
од таквих читања. При руци ми је приказ објављен у нашем Саборнику из пера критичарке Славице Јовановић
(Благодат аутокогнитивног сећања у Небеској љуљци Предрага Јашовића).
Пошто га је у уводном слову представила као занимљиву личност – човека који се може посматрати из
различитих углова и на различите начине, уводи читаоца у срж Јашовићеве поетике која је, по њеном мишљењу,
дошла до пуног изражаја у његовој најновијој књизи:
“У овом својеврсном nokturnu, малим ноћним разговорима са својом душом, Предраг Јашовић доноси своје
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завештање, кофер својих успомена кишовских, један породични циклус дифузне експресије и сенза. Његова
поетска књига Небеска љуљка, његов је бревијар, сеница за птице, фантасмагоричне ласте и сновиђења вечно
устрепталог ума. У једној станци, после много лутања и жудног погледа упућеног животу, он пише своје
недоумице и трвења духа, даје нам међаше своје онтолошке ситуације, резонерске и истините заставе свога
creda. Своју легитимацију и легализацију својих снатрења и лебдења, својих атерирања пружа нам песник
Предраг Јашовић. Саму есенцију, до сада скривену и можда затајну овде је дао огољену у версу интимистичком и
блиском. О свему што га држи на свету проговорио је храбро, искрено. И једноставно, у оној првотној
безазлености и лепоти непретенциозних, мирних мисли. О, колико смо чезнули за тим мирним мислима и
мирним данима.”
Пошто је на пар страница анализирала и коментарисала Јашовићеве стихове, тражећи им животну и сновну
потку и основу, закључила је језгровито и подстицајно за за даља читања, промишљања и домишљања ове посве
необичне а искрене поезије:
“И тако Предраг Јашовић пише стилски и семантички добро оркестриране стихове свог животног созерцања.
Но, више него умом, он сагледава срцем својим и артеријама својим болним. Притом следи Чеховљеву поуку да
и у поезији и у прози треба тежити једноставности. Поставио је једно мало огледало и све своје речи и мисли је
пресликао у алтруистичко светло којим обасјава животне меандре и драге ликове у њему. Лирски изражајан и
самосвестан, он црта једну линију и мелодију иманентну његовој души и поимању света. Извор његовог гласа је у
емпиријско-егзистенцијалном и самоспознајном.”
Посвета на овој књизи је новогодишња честитка, кратка и више него јасна: “Ђорђу од Предрага са искреном
жељом да нам што дуже живи. П. Јашовић – 01.01.2020.” Користим свој деконструисани сонет с репом и са
обостраним акростихом у огледалу да му на честитку, после скоро годину дана, узвратим и честитам њему и
његовом јату Нову 2021. годину, уз то и плодотворних 50 година живота:
Преумљено име као духовни чин:
Речја маса је сплин исписане риме!
Емоције чисте изазивају руб,
Да нам утрне зуб с читалачке писте.
Руга се брујни знак: У значењском је ас!
Ако је песма спас, нека је угриз јак!
Гутам пљувачки рој, и није ми лако,
Јер време опако налаже (ч)уман спој.
Астрално у лету засени људски муљ,
Шта год да јесте жуљ, следити комету!
Овенчан сваки коц и по челенки маљ,
Време је скок у даљ и уз отрпљен глоц.
Именовати рај у тој вертикали,
Ћаскање у шали преусмери на кај.
У огледалу ће са те исте тачке,
Украс наглавачке у заумно снуће!
Ћирилица мами у завичајни рој:
Искри са чела зној, да заспим у тами!
Вилене жуљ и жељ, као да причам виц,
Онај од јуче блиц као стихокрпељ!
Шта ли је ту водвиљ, шта вуче у драму,
Акростисну јаму, а шта је кусом циљ,
Јесте оно право питање-неспокој!
Годи ми људски спој а руга се ђаво!
Акростихован бес не изазива рак,
Римујем сваки знак који не мами стрес!
Докле год трне зуб с читалачке писте,
Емоције чисте изазивају руб.
Речја маса је сплин исписане риме,
Преумљено име јесте духовни чин!

Параћин, 20.11.2020.

II.2.2. (Љубица Ненезић, Срећа је чесма што споро тече, (повратак причању), Мали Немо, Панчево, 2019.)
Била нам је драгоцна при остваривању Културолошког пројекта „Јухорско око“, нарочито Књижевне
колоније, чије је с(р)едиште у Својнову, пошто је као агилна председница Подружнице Друштва књижевника
просветних радника за Расински округ, долазила са својим члановима, говорила о новим књигама, али и сама у
више места свога краја, примала нас у госте, не само у Дворану, свом родном месту. Била нам је више пута
чланица различитих књижевних жирија (наш конкурс за прву књигу, на пример). Пленила је пажњу својим
одмереним приказима и занимљивим причама, нарочито оним из свога сеоског детињства. Било је ту пуно
женске топлине и присних загрљаја. Пошто је велики број учесника сусретних књижевних манифестација био
пореклом са села, а више нас је било са њеном сродних генерација, то је и разумљиво.
Седамнаест прича, разврстаних у три циклуса, у прва два (О блискости, Припитомљавање бола) са по шест
прича а у трећем („Пре него што почнете да тражите срећу, проверите можда сте већ срећни“) са пет прича.
Наслов збирке је зналачки изабран, а што је још важније, праћен је у загради једном едукативном опаском
(повратак причању). „Палчићи“ с почетка овог века су започели ојпасну авантуру бекства од разговора и књига,
пренели су се у мобилне телефоне и преселили на друштвене мреже. Живе виртуелни живот. То се као зараза,
актуелна нам је Ковид 19, шири светом. Вратите се причи, разговарајте, читајте, као да чујем њене професорске
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савете. Читалац је већ приметио назив њеног трећег циклуса, благородан, какав је у основи најснажнији део
њеног књижевног потенцијала.
Челно место заузима прича Дукат, коју сам запазио још кад се својевремено појавила у крушевачкој
Багдали. Читава једна људска драма одиграла се у вези са тим дукатом који је чуван од баке да га као поклон од
изгубљене мајке сиротица добије када се буде задевојчила. Нећу да откривам судбину, ако вам ова књига дође
до руке, прочитајте је, макар ову причу.
Ја сам ову књигу читао знатижељно али на необичан начин. Пошто сам, стицајем околности, имао прву
верзију рукописа будуће књиге, погледао сам садржај, да видим да ли је шта избачено и шта је ново убачено.
Зашто сам почео од Цветине одлуке, више се не сећам. Кад сам дошао до краја, почео сам од већ познатог
Дуката. Изненађење ме је чекало у причи Поклони. Прича садржински не доноси ништа ново, реч је о времену
инфлације када су се и писци довијали, не само да преживе, већ и да објаве своје првенце. Тако сам и ја уведен у
причу:
„Она се сети: месец дана пре тога је учествовала на књижевним сусретима у Параћину и тамо су причали о
неком издавачу који ради добро. Позва колегу Ђорђа из Параћина за број, он све зна, а издавача замоли да дође
и понесе неку књигу коју је штампао да се договореоко цене и ако може да буде одштампана за Сајам.“ Наравно,
ово је прича и ја сам само узгред поменут, али ми је било мило и хвала јој и за толико.
Посвета је прјатељски искрена и породична: „Породицама Петковић и Јашовић за пријатељство. 11.12.2019.
Крушевац. Срдачно, Љ. Ненезић.“
II.2. 3. (Вуковим трагом на Косову и Метохији, уредник Проф. др Голуб Јашовић, Филозофски факултет
Универзитете у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, Градска бииблиотека „Вук Караџић“,
Косовска Митровица, 2019.)
Зборник научних радова објављен поводом 200 година од објављивања првог издања Рјечника Вука
Стефановића Караџића (1818-2018). Заступљено је 16 научника са 15 прилога, пошто један коауторски, с тим што
се Недељко Р. Богдановић појављује и са пригодним свечарским уводним текстом (избором текстова) Речавање о
Рјечнику, чија је основна порука: „Онима који су спремни да уче овде преносимо занимљиве оцене умних људи
српског народа и науке, који су се на Рјечнику учили.“ Следе оригинални научни прилози следећих научних
радника: Недељко Р. Гвозденовић, Српска дијалекатска лексикографија; Јована Д. Бојовић, Једно искуство
дијалекатског лексикографа; Рајна М. Драгићевић, О човеку у Вуковом Рјечнику; Мирјана К. Илић, Пастирска
лексика Старе планине и Пећког Подгора; Драгана М. Исаиловић, Именослов власника имања у Латковцуи
Великој Врбници од 1844. до 1886.; Голуб М. Јашовић, Колебања и недоумице у дефинисању неких одредница у
речнику Глише Елезовића и њихово значење у данашњим говорима Северне Метохије; Ана Ж. Јовановић, Записи
Поменика Хоче; Драган В. Лилић, Дефинисање лексема нелексичким средствима у Српском рјечнику Вука
Караџића; Софија Р. Милорадовић, „Не да се, али ће се дати!“: Вуков Српски рјечник из 1818. као извор првога
реда за новију српску културну историју; Милица П. Мимовић, Турцизми у збирци приповедака Мој Колашин
Григорија Божовића; Првослав Т. Радић, О србистичким међама и размеђама и нашој савременој збиљи: Од
В.Караџића до А. Белића и назад; Драгана И. Радовановић, Милица Ј. Дејановић, Из одвне лексике у Вуковом
Рјечнику; Емилија Д. Реџић, Обредна храна и пиће мештана Сиринићке жупе; Ана Р. Савић-Грујић, Призренски
говор – судбина и наука; Душан Р. Стефановић, Ратарска лексика села Трњана код Алексинца.
При читању, посебну пажњу сам поклонио својим познаницима-цама, као и оним текстовима који су имали
историографске секвенце, уз пажљиво читање уводног текста. Драгана М. Исаиловић (Народна библиотека
Крушевац) ми је у више наврата помагала око потребне литературе из области мојих интересовања, бавила се у
свом прилогу именима власника имања два насеља из крушевачког краја с краја 19. века. Једном од њих (Великој
Врбници) посветио је хронику учитељ Томислав Милетић, сада почивши, с којим сам лепо сарађивао у оквиру
остваривања Културолошког пројекта „Јухорско око“. Драгана је навела његову књигу у литератури уз свој рад.
„На основу спискова власника у периоду од 1884. до 1886. године у земљишној књизи општине Латковац дошли
смо до битних антропонимских података. Забележена су лична мушка имена, јер су пописане „главе“ породица и
домаћинстава. Стиче се увид у заступљеност словенских и несловенских имена, као и у њихову лексичкосемантичку анализу. Представљена је грађа забележених презимена и разврстана по патронимијским основама
од којих су презимена изведена.“
Голуб Јашовић је један од оних књижевника и научника који су на Књижевној колонији скро од самог њеног
очетка и континуирано све до данас, на чему му се и овом приликом захваљујем. Захваљујем му се и на књигама
које ми је поклонио, па и о лепим речима када је о њој и мени писао. Не знам да ли је икад пропустио да ми,
одмах по доласку, односно изласку из штамп, нову књигу поклони. Предмет расправе Голуба Јашовића у овом
зборнику, су извесна колебања и недоумице које је имао знаменити Глиша Елезовић при изради Речника
косовско-метохијског дијалекта. „Ексцерпирани су примери оних одредница у којим аутор поменутог речника
изричито каже да не зна шта тај облик значи, или где се то место налази (код ономастичких одредница), или није
сигуран шта одређени појам значи, када само претпоставља његово могуће или његова могућа значења. И на
крају урађене су и неке компаративне анализе оних лексема за које смо претпостављали или знали да имају
нешто друкчија значења у данашњим говорима северне Метохије (у Пећи и околини) од оних којима су
дефинисане у анализираном Елезовићевом двотомном речнику.“
Софија Р. Милорадовић нам је својим присуством и активним учешћем на Књижевној колонији у Својнову
дала значајан допринос свеукупној афирмсцији Културолошког пројекта „Јухорско око“, у почетним годинама
његовог остваривања, што је сматрала својом научничком него и завичајном обавезом. На нашој Отвореној
трибини је више пута говорила о различитим аспектима језика овдашњег краја. У овом зборниу, Софијин прилог
је рађен као својеврсна ретроспектива интелектуалног ангажовања српских умова који су полазили од Вуковог
Рјечника, што она сама овако објашњава: „За пригоду обележавања двестоте годишњице од објављивања овога
знаменитог дела, које је много више од великоиг лексикографског подухвата, замислили смо наш прилог као
колаж сачињен од тридесетак извода појединих српских лингвису новијој српскојта, историчара и теоретичара
књижевности, фолклориста и етнолога, али не ни само њихових навода, који сведоче о богатству и разноврсности
садржаја, о улози и значају Вуковог Српског рјечника (1818), сведочећи на тај начин једновремено о његовом
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престижном месту у новијојсрпској културној историји.“
Примерак ове књиге добио сам на традиционалном Светосавском песничком маратону, који је одржан
јануара 2020. године, уз кратку, за мене значајну, посвету: „Пријатељу Ђорђу Петковићу, песнику и знанственику
срдачно Јашовић Г. Параћин 2020.“
II.2.4. (Каја Николић Стојановић, Прелет, Нова књига БСМ, Ниш, Ражањ, 2019.)
Каја Николић Стојановић припада оном кругу књижевних стваралаца која је дала значајан допринос
остваривању КП „Јухорско око“. Као председница Књижевног клуба „Десанка Максимовић“ имала је пуну
иницијативу да колонијски рад и маратонске песничке сусрете преузима и одржава у селима ражањске општине.
Добитница је бројних песничких признања, а и Скупштина општине Ражањ јој је додељивала највиша своја
признања за активно ангажовање у култури. Њена књижевна и публицистичка активност садржана је у десетак
књига разноврсног садржаја, поезије, прозе, од којих је најзначајнија монографија о некада популарном фрулашу
Сави Јеремићу. Ова збирка прича, уз четири непослата исма пријатељима и једну репортажу, њена је девета
књига, уз то књига у којој је она као прозаиста нружила највиши домет свога умећа на овом плану. Ево како је то
њено умеће видео најбољи познавалац њеног књижевног дела Књижевник Томислав Ђокић:
„Сада је дошао прави тренутак да их синтетизује у целину и она управо то чини и она управо то чини овом
збирком, названом Прелет у којој се на величанствен начин преплићу рођење и смрт, срећа и туга, нада и
очајање, нада и безнађе, понос и стид... Кроз ових тридесетак прича Каја је надахнуто дала целу панорам живота,
углавном завичајно колорисаног, али обавезно и са универзалном поруком, важећом за све људе и све
меридијане. Књигу отвара прича Сузе, везана за најраније детињство књижевнице. То је, заправо, судар
суровости живота и наивности и безазлености детињства. Успут сликајући ентеријер старе сеоске куће,
списатељица открива чистоту дечје душе која није свесна смрти као крајњег исходишта сваког људског живота.
Али кад она неумитно дође, прати је искрена, топла дечја суза и туга за чије мерење још није измишљен 'кантар'.
Једна од уметнички најубедљивији јесте прича Бокал. Необична по заплету, ипак има логичан расплет. То је
узбудљиво казивање о деди који је из напуштене куће банатског фокдојчера донео прекрасан порцелански бокал
за вино. Над том лепотом ипак лебди сенка проклетства отетог, па зато тај лепи бокал, из кога су на европским
баловима пили и грофови и цареви, на крају, логично, 'без поклопца и напуклог дна', 'чами на полици у дневној
соби'.“ Довољно је као позив на читање оних до чијих руку дође ова Кајина књига.
С моје стране једна узгредица. За разлику од Љубичине књиге, где сам поменут 'виртуелно', у Кајиној
репортажи о прослави 80. годишњице школе у Пардику има ме стварно: „Придружује му се врли пријатељ
Пардичана, Параћинац Ђорђе Петковић, износећи нове моменте из богате прошлости овога краја...“ Нисам тамо
био случајно, већ као уредник пардичког листа „Завичајац“ у коме је била објављена монографија пардичке
школе Мирослава Гагића.
Њена посвета је једноставна и, делимично, старинска: „Мом дугогодишњем другу и пријатељу Ђорђу
Петковићу, Срдачно Каја. 04.03.2020.“

Отворим ли Прелет, уз читалачки крос,
Годи ми: Трчим бос акродексонов сплет!
Ђорђев се речји рој пресипа у слово,
Из старог у ново, уз постмодерни крој.
Каја сеоски звон младалачких дана,
Астралних ајмана, подиже с дна на трон.
Јесте већ пао кров, опустело село,
Име му увело, чека се прилив нов.
Неки се нови птић јавља да обнови
Име у основи: голф уместо попић!
Корално острво наследило хаос,
Очистило наос: Подижи се, мрво!
Лајковане слутње за демонски екран;
Искаче нови дан из заумне ћутње.
Ћирилица опет кренула у инат,
Ћутке чисти доксат за еколошки смет.
Истрајава несан историјске муве,
Лије сузе суве, уздах чека пресан!
Остварује се плус кроз (ч)умно цедило;
Колеба се гњило, подржава га кус!
И у тој се маси преображава злић,
Назире ново ић а старо се гаси!
Ишчилиће ило, стиже поуздан плов;
Јури нас живот нов: сеоско појило!
Акропоезија кроз сликовани чун
Користи сваки жбун да опет исија!
Из старог у ново, уз постмодерни крој,
Ђорђев је речји рој пресипан у ново.
Годи ми: трчах бос акродексонов сплет;
Отворих њен Прелет, уз читалачки крос!

Параћин, 2.12. ковидске 2020.

II.2.5. (Голуб Јашовић, Славица Јовановић, Ономастика Малог Црнића, Филозофски факултет, Косовска
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Митровица, Библиотека „Србољуб Митић“, Мало Црниће, 2020.)
Ову обимну књигу о ономастици општине Мало Црниће сам, признајем, само прегледао, пошто она и није
за уобичајено читање. Био сам само у седишту општине два пута, први пут као гост на ФЕДРАС-у, седамдесетих
година прошлога века, као секретар Општинске заједнице културе у Параћину, а други пут смо почетком овог
века Предраг Јашовић и ја тркнули до Ане Дудаш, уреднице „Стига“. Зато ћу се овом приликом задовољити
речима уважених стручњака за ономастику, а верујем да ће и евентуални читалац-знатижељник тиме задовољити
своје интересовање. Ако су професорска мишљења изнета и на корице књиге, значи да су одабрани они длови
рецензија који најбоље одражавају квалитете ове књиге.
„Будући да је ономастика овог подручја мало истраживана, монографија 'Ономастика Малог Црнића'
представља вредан допринос бољем упознавању пре свега топонимије, али и антропонимије северног дела
косовско-ресавског лингвистичког дијалекатског подручја. Осим синхронијске димензије – попис садашње
ономастичке грађе – мо нографија има делимично и дијахронијску димензију, јер су аутори навели имена
становника истражених насеља записана у разним документима из XIV-XV века, чињеница која монографији
придаје додатну вредност, јер омогућава стручњацима (и нестручњацима) увид у демографска кретања на овом
подручју током неколико векова, односно увид у међуетничке односе и њихове последице на лингвистичком
плану.“ (Проф. др Михај Н. Радан)
„Овај обиман рукопис доноси драгоцену, пре свега теренску грађу и то је његова највећа вредност. Имајући
у виду чињеницу да је грађа најчешће прикупљана од најстаријих становника, оних који још увек памте
микротопонимске, али и друге називе којима прети заборав, веома је важно конзервирати ову грађу у
штампаном облику и тиме је сачувати као извор бројних података за будуће генерације. Ти подаци говоре о
становништву тога краја, његовом начину живота и његову историју и они су непобитно сведочанство о
прошлости и садашњости одређеног краја. (Проф. др Јордана Марковић)
„Презентована богата ономастичка грађа у раду Ономастика Малог Црнића значајан је прилог ономастици,
али и другим наукама које ће у њему наћи материјал за разноврсна истраживања.
Не треба сметнути с ума да се и на истраживаном подручју, као и на многим другим просторима српског
језичког простора, поготово у сеоским срединама, свако бележење, па и бележење ономастичких чињеница
одвија у 'последњем тренутку', будући да се села услед миграције млађих у градове у потрази за послом, а
нестају и поуздани информатори. (Проф. др Драган Лилић)
II.2.6. (Ана Митић Стошић, Мириси раја, Удружење књижевника, Врање, 2019.)
Чињеница да је уредник књиге Благоје Савић, знаменити косовско-метохијски песник, који нам је
свјевремено чинио част својим учешћем на Књижевној колонији у Својновву, додатно ме је обавезала да се и на
њу осврнем. Ту је, као један од рецензената, песник Анђелко Заблаћански, чију сам књигу песама добио и
прочитао, захваљујући руском песнику Бабошину, приликом његовог боравка у Лешју 2019. године. Дакле, с
његовом оценом Анине поезије ћу и почети овај свој приказ:
„Лепота поезије Ане Митић Стошић је, пре свега, у томе што је сваки стих откинут из најдубљих ходника
њене душе. То није поезија уличног речника и псовки чему тежи најсавременија српска, али, са друге стране,
њене песме по своме изразу не спадају у стереотипе давно прошлих времена. Мотиви у песмама Ане Митић
Стошић су разнородни, а најчешће је то обраћање Богу и љубави. Она нема сумње да ли постоје Бог и љубав, већ
је уверена у то, као и у чињеницу да их може пронаћи искључиво у себи.“
На први поглед, за читаоца у мојим годинама, за кога уствари и није писана ова поезија, изузетан је напор да
се нешто о њој каже а да се не повреди лирски субјект, једна изузетно нежна и као струна осетљива душа.
Обећао сам да ћу нешто написати и написаћу, знам то. Прелистаћу је још једном и одабрати неколико целовитих
песама довољно инспиративних и за другачије уво од оних које су огласили рецнзенти. Прочитајмо пажљиво
мото збирке: „Треба стићи до онога што прогласиш самом себи као светињу или проклетство.“ Први рецензент је
у целој збирци видео само светиње, Бога и љубав, што је у основи једно, јер и Бог је љубав. Само, не треба
заборавити да се иза термина љубав крије безброј могућих истина, не само у поезији. Има ли овде и неког
проклетства, не мора да је лични терет самог лирског субјекта. Може да буде и литерарни нанос, јер, не треба
занемаривати чињеницу, да је у питању ревносни читалац (критичар) белетристике и њен професор – тумач? Ко
је лирски субјект Пред светом, како је насловљена прва песма, да ли се ту свуда осећају Мириси раја, како је
насловљена збирка, када, примера ради, у четвртој строфи закључује: Не плачи пред светом/ Утробу дај Богу/
Светлост је далеко/ А очи слепе/ Не знаш које је време/ Унутра си затворен? Да ли је мушко лице једнине у
ком је исказана песма само успешна камуфлажа лирског субјекта? За читаоца је, и треба да буде, отворено
питање, пошто је читалац онај ко песму доживљава, промишља, па и домишља. Коме то поручује, када у другој
песми (Пупољак) каже: Покупи лишће/ И ћути? Или, погледајмо крај треће веома успеле мисаоне песме
(Сличности): Једног ћеш дана разумети/ Језик којим ти саопштава/ Сећање. Да ли је ту цвет лирски субјект или
је лирски субјект цвет, да парафразирам прастарог Чуанг Цеа. Ови стихови су намењени младима, моје уво је за
тај говор постало глуво, признајем. Нека се уче, за мене је касно. Они нека одговоре, одговориће и песнииња,
када прође још која година и од илузије раја остану само сећања. Уклетост песника је, најблаже речено, њихова
(не)моћ пред белином хартије.
У овим тренуцимма, лирском субјекту је песма (Одбрана) све, и Бог и љубав, наравно. Ево је у целини: Само
ми песму не дирај!// Не узимај ми лек/ Не отимај ми грех/ Песма је одбрана// Њу ми не дирај!// Ти што немаш
своју/ Не разумеш моју/ Пусти нек лира свира// Светињу ми не дирај!/ Вера се не објашњава/ Нада се не
разуме/ Али храни// Песма/ Уме да оваплоти/ Љубав// Ништа ме не питај/ Ништа не брани! Ту би требало
стати, јер забрана је изричита, са ускличником четири пута, остатак је без интерпункције. Но, ја не могу да станем.
Још при првом читању запазио сам песму диогеновску, оног античког, из бурета, који је с упаљеним фењером
тражио усред бела дана човека а човека никако да нађе. Како је наша поетеса, уз то професорка, разрешила ту
античку енигму у својој песми Људи. Она је двадесет стихова, започетих истом насловном именицом, разврстала
у пет катрена. Ово разврставање има значаја само визуелно, може да разбије монотонију, да скрене пажњу
знатижељном оку читаоца. Након сваке поновљене а стиху почетне одреднице, дата је сентенциозно иза
раставне цртице, по која одлика људи (гримасе лица, згрчена тела, постиђени поражени; од крви и меса, од
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блата и песка, незнани далеки, свети и проклети; од људи удаљени, са собом посвађани, горки чемерни, мали
уплашени; у групама гомилама, наслови у новинама, непријатељи душмани, послушни успавани; у свету
изгубљени, у неког заљубљени, патници грешници, људи промашени). На овако садржајно богатих а
неиздиференцираних пет катрена, долази на изненађене читаоца (ето мене, на пример), као хладан туш, потпуно
равнодушан дистих: Људи – ко људи/ А најмање – људи. Оно што смо знали још од времена Диогена, зар не?! У
духу наше народне: Колико људи, толико ћуди. Али, Диоген је отворио неку перспективу, наставио је да трага за
човеком, није остао равнодушан. Верујем да није ни наша поетеса, односно лиски субјект, пошто су у овој поезији
углавном једно.
Но, наша поетеса (наш лирски субјект) није још изградила о било чему чврст доследан став. Јер тек што у
песми Препород рече: Нико није усамљен ако има себе, у песми Дарежљивост сва се предаје другима: И би дан/
И би светлост/ Дарежљивост се усели међу људе// Делећи љубав – множимо је/ Дајући себе - растемо/
Ширимо руке случајним сусретима// Дограђујемо још један спрат/ У згради живота.
Као што то често бива, у првим збиркама се често појављују и младалачки изданци, који, истина, лепо звуче
али често немају неки дубљи значај. Ближи су исписима у девојачким споменарима. Сваки строжији избор би их
ставио под знак питања, добро би размислио да ли да их остави у збирци. Има таквих песама и у овој збирци,
захваљујући болећивости аутора према својим првенцима, што је општа појава, и не треба јој замерити. Таква је
песма Пробуди се сутра, узимам је као пример: Кажеш/ Мир ти недостаје/ Кажем ти/ Недостајеш себи
самом// Кажеш/ Тешко је живети/ Кажем ти/ Уживај у малом// Кажеш/ Почео би из почетка/ Кажем ти/
Пробуди се сутра. Песма одражава конверзационо шапутање на јастуку, младих, наравно. Или њена нешто дужа
претходница Реч на В. Ја не поричем да овакви стихови могу да придобију читаоце међу младима, али то је већ
нешто друго, води ка сладуњавој другоразредној поезији, какве су стихозбирке преплавиле духовни живот код
нас. А од наше песникиње се очекује нешто далеко озбиљније, пуно је стихова у овој збирци који то обећавају, те
и ја се ни мало не устручавам да јој то и пожелим. Верујем чак, да је већ кренула у добром правцу, чим је и
књижевном критиком почела да се бави. Сама чињеница да се опробала и у сонету, што чини сваки озбиљнији
стихотворац. Ретко ко одоли том систему (4-4-3-3). Има их два, један је доследно римован (После сна), као и
класичан. Ево га у целини: Грлим лептирицу напетим чулима/ Из очију ми капље жеља за близином/ Као
уплашен миш шћућурен у мислима/ Грицкам старе књиге на рафу прашњавом// Док тражим у мраку њено
бистро око/ Као угашена светиљка стојим на улици/ И чекам, чекам до ње путе високо/ До незнаног места на
њеној Ибици// Сав да се сакријем под скуте њене/ Илузијом створим миловања проста/ А душа ће вечно бити
жељна госта// Име њено на уснама као молитва/ И шта ми после сна овог јутра оста/ Наше топле риме као
војна заклетва. Други (Мирише цвет), на исту тему, иста је кључна реч лептирица као симбол љубави за којом
се чезне, одликује се скраћивањем стихова, све друго је у истом замаху и размаху: Лептирица крилом шара/
Милује непознати цвет/ Какав је то свет/ Који се отвара пред њом?// Она вене, осећа то/ Она се рађа, осећа
нови живот/ Пољуби ме, не љуби ме/ Узми ме, не дирај ме// Који је то цвет/ Који тако далеко/ Мирише?//
Можда је лаж истина/ А истина обмана/ Обмана у нама и ништа више?
Као што сам почео цитатом једног рецнзента, тако и завршавам цитатом другог: „Подарила нам је благост
једне чежње за оним Заувек, за спознајом себе, па чак и ако морамо да се одрекнемо душе и такви уђемо у
калупе живота, на кратко. Песма је, за Ану – окрепљење, висина Раја, његови цветови који су посебни и разликују
се међусобно, иако, на први поглед – сви изгледају исто. Од првих до последњих стихова ове поезије, Ана је
своја, посебна, одлучна у ономе што говори. Ту снагу преноси и на читаоца, што је редак дар најталентованијих.“
(Бранка Марковић) У сваком случају, живи били па видели, неће она престати са писањем, то је уклетост песника,
мора се писати, зар не, Ана? Ја јој желим успешан развој и достигнућа за понос.
Њена посвета је одмерена и, вероватно, већ стандардизована: „Поштованом Ђорђу за дуг и радостан
живот, С љубављу, Ана: У Својнову, октобар, 2020. лета Господњег.“ Хвала јој, уз овај акродексон и жељу да
допринесе афирмацији будућих зборника еиције Јухорски запис:

Аниној љубави, уз издашан наум,
Низаћу чумни ум, стих да се прослави;
Акростисни жири тражи уклети жар,
Мелпомена је чар испред харикири.
Изражајној моћи нуди се речји спас,
То је зауман глас слушан о поноћи.
И сва устрептала главиња там-овам,
Ћутке јој нудим рам, он зја као ала.
Слетела је птица, стиховани псалтир,
Тражи од мене пир иза зазубица.
Остарела душа неће умилан пој,
Шушти јој словни рој, дреновину куша.
И док сасвим сува, чека коначан пад,
Ћаскању увек рад, Ковид ме још чува.
У огледалу жир постаће врлуд жар,
Увојак пада - чар да не ремети мир.
Ћелији свакој рад, стих ми исклијава,
Издашна је јава за сновни променад.
Шеви у житу рај, у гнезду га сања,
Овој души с пања приличи завичај!
Трећину чека збир иза паравана,
Стих – духовна храна кад се распрсне чир.

99

Ћаскање грам по грам: мора се до краја
Испричати шта ја спрам ње могу да дам.
Мелпомена је чар испред харикири,
Акростисни жири даде уклети жар.
Нишчица - чумни чум: стиховано слави,
Аниној љубави, уз издашан наум!

Параћин, 21.11.2020.
III. Уместо закључка. - Мојих осамдесет година живота (1940.-2020.) обележени су и пристиглим књигама за
моју библиотеку, те нисам пропустио прилику да их у овом прилогу представим. Представио сам их у два низа,
најпре оне у којима су и моји прилози (10) а потом и оне са посветама - аутографима аутора (6). Садржај
публикација је разноврстан али значајно је оно што их повезује - то су аутори и њихово дружење на Књижевној
колонији и научним скуповима у Својнову. Мени је пуно срце, што је, мада због Ковида 19 скромно, у Својнову,
24. октобра 2020. обележено четврт века од покретања и остваривања Културолошког пројекта „Јухорско око“
(1995-2020). Пригодним текстовима у часопису „Саборник“ и тематском научном зборнику Јухорска чтенија
Звезде над Јухором дао сам скромни допринос подстицају да до сада започете мултидисциплинарне активности у
Својнову и шире опстану и даље се садржајно богате и гранају.
Параћин, 22.11. ковидске 2020.
Хоће ли овај сврб у сонетно слово
Винути шта ново за Поезију СРБ?
Акростисна плима није обичан хир,
Луцкасти речји пир, да опстане рима?!
Ако је сонетно пронашло речји склад
Где је духовни жад, уплетено спретно;
Љути неспокоји умину као врв,
Умилостиве крв – дух се оспокоји!
Бити у покрету, као што је то птић,
Одиграти попић, пољубити фоту?!
Доживети све то за у словни калуп,
Речја маса за скуп пронађе решето.
А онда Љубин сајт засија са гране,
Где песма осване за продуховљен бајт.
У заумној речи и у њеној снази
Ума се налази која душу лечи.
Где год место нађе да украси сонет,
Акростихом донет, од сновне је грађе.
Распрши ли се сноп, испразни се слово:
Дајеш нешто ново а оно бедан троп.
Обрисати је моћ и по свом сигналу
Бацам све на шалу, преспавам лаку ноћ.
Ујутру стрв и јав више нису исти:
Љути мазохисти, ако ми образ плав.
Годи ми (ч)умна ћуд за поетско ткиво,
Ако буде живо избачено на спруд.
Луцкасти речји пир, да опстане рима?
Акростисна плима није обичан хир!
Винух нешто ново за Поезију СРБ:
Хитнух сопствени сврб у сонетно слово.
Параћин, 29.04. ковидске 2021.
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ХУМОР И САТИРА

Саша Милетић, Крушевац - АФОРИЗМИ

101

Драгиша Павловић Расински, Крушевац
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Др Михајло Ћирковић - Ћ и р а, Крушевац - АФОРИЗМИ
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Драган Матејић, Крушевац - А Ф О Р И З М И
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Јован Арсић Јовче, Боботе, Александровац – АФОРИЗМИ
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Ивко Михајловић – Крушевац - АФОРИЗМИ
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Братислав Костадинов – Крушевац - АФОРИЗМИ
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Дејан Ристић, Крушевац - АФОРИЗМИ
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•
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*
Ко чини, њему много чине,
тако да му се само чини да ће успети.
*
Да би успео међу нама, не смеш бити наш.
Најбоље је да ниси ни сав свој.
*
Не разумем се много у вакцине,
али серум истине би ного помогао овом народу.
*
Ко нема став, он има.
*
Они што иду по своје мишљење,
ужасавају се оних који га имају.
*
Топло време, али хладни људи...
Има и оних којима је ,,ладовина“ да се смрзнеш.
*
Када се партијским кључем пише историја,
прошлост је закључана за народ, а установе за
најбоље.
*
Понављамо историјске грешке.
Нисмо још утврдили градиво.
*
Своје великане често не признајемо.
Тражимо само да их призна свет.
*
Не морате бити против нас,
можемо ми то сами.
*
Поштеном човеку остало је само да ,,краде Богу
дане“.
*
Што више радим, више каријерно тонем.
Пробудићу се једног дана као кинески
историчар.
*
Кажу да долази наше време,
Ваљда ће доћи када ми прођемо.
*
Од када сам се ућутао,
пажљиво ме слушају.
*
Слободно ме цитирајте.
да поделимо терет и опасност.
*
Ми хумор,
они сатиру...
*
На крају,
опет смо на почетку...

Дарко Михајловић, Крушевац - АФОРИЗМИ

*
Он је афористичар.
За њега је писање песма.
*
Неозбиљни су брже напредовали.
Нико их није схватио озбиљно.
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ДУША ТРОМОРАВЉА 2020.
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ЉУБАВ И ВИНО – ВЕЧИТА ИНСПИРАЦИЈА 2021 - Одлуке жирија
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Бранка Драгосављевић, Београд

Јована Марковић, Крушевац

115

Милко Стојковић, Смедеревска Паланка

116

дравка Бабић, Билећа
„

У златном сутону септембарске ноћи
трепере двије звијезде на небу у њима двије дубоке тајне,
Свети заручници.
Ноћас, небо се Твојим именом зове, ЈоАкиме!
А ја сам Ана!
Најблаженија од свих, невина,
бремена у ванвремену.
Потписала благовијест, трен ухватила да Ти љубим очи!
Пожаром шапата, пламеном молитвом,
повијам уснама риме Твоје самоће!
Уз звук црквених звона
шапућем Ти тајну вјечности.
Моја нијема силуета буди ти сјећање на загрљај првог
сусрета.
Ја ноћас бдијем над Твојим лицем литургијским,
док на дну олтара кадиш, исконски, бол.
Искри грозница мојих усана
у храму Твоје божанствене душе!
У ћутању твојих прстију, расипам арију
свилених додираљубавним криком …
Врати се ЈоАкиме!
Додиром Адамовским, обој бакарном бојом
моје зреле винограде.
У откосу дјетелине, на мојим сазрелим њедрима,
исконским угризом мудрости повиј небеску дјевојчицу.
Во вјеки вјеков ...
Амин !
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Лајош Мате Лазар, Лозница, Нови Сад,
Stuttgart…
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Милош Ристић, Крушевац

Лепа Симић, Цирих

123

Снежана Марко-Мусинов, Земун

124
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126

Звездана Милосављевић, Ћуприја

127

Слободан Цвитковић, Шид

128

Жељко Поштић, Смедеревска Паланка

129

Љиљана Андрић, Мачкат

130

Александра Жуњанин, Почековина - Трстеник

131

Оливера Цветић, Трстеник

132

Зорица Матицки, Трстеник

133

Миливоје Илић, Панчево

134

Велимир Ралевић-Беране

â

135

Владислав Петковић, Ниш

136

Зора Митровић, Крушевац

137

Дејан Петровић Кенац, Крушевац

138

Богдан Јевтић, Крушевац

139

Дејан Милошевић, Крушевац

140

Миодраг Шароњић, Александровац

141

Анта Џамић, Александровац

142

Живота Трифуновић, Кобиље

143

144

Милутин Мишко Плочић, Жабаре

145

Градимир Карајовић, Крушевац

146

Мирослава Смиљанић, Град Сталаћ

147

Драгош Павић.проф., Великo Градиште

148

Милена Вукоје Стаменковић, Берн

149

Спасоје Ж. Миловановић, Крушевац - Ниш

Драган Тодосијевић, Треботин

150

Латинка Ђорђевић, Цирих – Крушевац

151

Светлана Ђурђевић, Крушевац/

152

Драгојло Јовић, Крушевац

153

Љубодраг Обрадовић, Треботин
– Крушевац
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Ауторски хонорар за објављивање у часопису нисмо у ситуацији да платимо!
Ако сте са тим сагласни пошаљите нам свој рад на мејл: pesnik@poezija.rs
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