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Мени су ми речи тешке, 

Као и на нама свима, 

Па док зборим правим грешке  

По питању акцентима. 

 

Ја разумем тог из Чачак, 

Тај кад збори, он се пази, 

Зна за кратак и дугачак, 

Кој улази, кој силази. 

 

С тог сам ствари раскрстио 

И с’г другу бригу водим. 

Од јучер сам сретан био 

Кад си успем реч да згодим. 

        Драган Радовић: “Акценти“
1
 

                                      
1 Напомена: Песма објављена у збирци Драгана Радовића Купен петл – 

(Лесковац 2013), писана у духу говора југа Србије. У књизи, како стоји у 

наслову „Подаци од мене“, песник је записао: „Мајка ме родила на пунлетан 
дан у девети месец у годину иљаду деветстотина педесет и (Ахилову) пету 

(19. 9. 1955) у селу Добра Вода. Школувао сам се у Лесковац и Београд. Там 

сам завршио белосвецку књижевност на ФилОлошки факултет. Преминули 
рад стицао сам у културне установе по Лесковац: Боблијотеку десет године, 

Позориште још толко и у Културни центар еве више од десет године 

прођоше. Објавио сам једну малецку књигу за децу и приредио једну од 
Лесковац за големи. Уређувао сам лис за књижевност и уметност „Пом(п)ак“ 

и саг су ме турав на уређујем „Нашо стварање“.  У „Посвети“, Радовић у 

шаљивом тону записује: „Не се препоручује на малолетни, малоумни и 
малодушни. (А кој нормалан ће чита овој?)“. Збирка песама Драгана Радовића 

има пет поглавља: Сиротињска патка, Тристаћ на клоцне, Мушице под реп, 

Чорба без ич и Угасла скара. Напомен: У Камерној сали Лесковачког 
културног центра одржан је 12. фебруара 2021. године програм „Сећање на 

Драгана Радовића”, посвећен недавно преминулом упосленику ове установе у 

пензији. Представљен је и роман Златне кочије, који је Лесковачки културни 
центар објавио постхумно. Директорка ЛКЦ-а Сања Цонић каже да је то била 

жеља покојног Драгана. „Када је одлазио у пензију, није желео да му 

колектив купује неки поклон и да се на тај начин поздрављамо. Договорили 
смо се да му објавимо роман, то није могао да нам одбије. Нажалост, ми 

роман Златне кочије објављујемо постхумно. Жао ми је што Драган није 
дочекао да види ово издање и да га заједно промовишемо. Али, макар на овај 

начин одајемо му почаст. Кроз ову књигу ће Драган Радовић наставити да 

живи.“ У организацији ЛКЦ први пут је крајем јуна 2021. одржана 
манифестација „У ритму дијалекта" посвећена Драгану Радовићу. Аутору 

најлепше песме, Власти Ценићу, припала је награда "Драганово перо" и 

приказан филм о Драгану Радовићу (1955-2021), који јее преминуо после 
краће болести 3. јанаура 2021. године. 
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I 

език којим људи међу собом 

опште и споразумевају се, који 

једни другима исказују своје 

мисли, осећања и расположења, 

није ништа друго већ низ веза 

појединих речи. То је сасвим 

једноставна и позната истина за 

коју не треба никаквих посебних 

доказа.
2
 

(...) Обично се узима да 

српскохрватски језик има три основна или главна 

дијалекта и то: штокавски, чакавски и кајкавски, који су 

ове називе добили према томе како у њима гласи упитна 

заменица што (одн. шта). Овај облик те речи има само 

у говорима првог од набројена три дијалекта, у другом 

она гласи ча, а у трећем кај. А сваки од тих дијалеката 

има опет по већи број говора у понечему различитих 

међу собом.
3
 

(...) Најстарији штокавки говори протежу се правцем 

југозапад – североисток од призренског краја до 

Тимока, те се зову призренско-тимочки говори. Они 

захватају источну и јужну Србију између горе означене 

јужне и источне границе штокавког дијалекта према 

Републици Македонији и Бугарској и северозападне 

његове границе, источно од Зајечар, иде нешто јужније 

од овога града, преко планине Тупижнице, Ртња и 

Буковника (на запад) до Сталаћа, а одавде скреће на југ 

између Малог и Великог Јастрепца, иде према 

Прокупљу и Куршумлији и даље пролази источно од 

Приштине на Косову. Одавде та граница опет скреће, 

сад према југозападу, преко вароши Липљан и 

                                      
2 Михаило Стевановић, Савремени српскохрвстски језик, II, „Научна књига“ 

Београд 1969, стр. 1. 
3 М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик, I, „Научна књига“, 
Београд 1970, стр. 7. 

Ј
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планинеГолеша силази у Подрим, обухвата призренски 

крај и допире до Ђаковице.
4
 

% 

Говор Лесковца (и околине) спада у призренско-

јужноморавски говорни тип призренско-тимочког 

дијалекта. Као такав он се налази у корену српске 

дијалектологије као науке. Једино у Вуковом осврту на 

српске народне говоре нема помена о лесковачком 

говору, као што нема ни говора југоисточне Србије 

уопште. Вук, као што знамо, није познавао говоре 

источне и јужне Србије и они нису нашли своје место у 

његовој подели српских народних говора. Он, нажалост, 

у свом Речнику под одредницом Торлак даје тумачење 

да је то “човјек који нити говори чисто српски ни 
бугарски”, што је – обично у негативном контексту и са 

лошом намером – често цитирано место из Вуковог 

речника.
5
  

    Своје место лесковачки говор налази већ у раду 

норвешког слависте Олафа Броха – Дијалекти 
најјужније Србије. Олаф Брох је Лесковац сврстао у 

говоре моравске долине, којима по њему припадају 

врањски и лесковачко-власотиначки говор. 
    Оснивач српске дијалектологије у правом смислу – 

Александар Белић – уврстио је говор овога града у своје 

обимно дело Дијалекти источне и јучне Србије, те је 

тако лесковачки говор предмет проучавања дијалек-

тологије још од самих њених почетака, а то значи од 

1905, када је А. Белић објавио своју обимну 

монографију. 
% 

    Лесковачки говор у фонетском смисли каратеришу 

ударни акценат и полуглас (у лингвистици се обележава 

са ь) (лькьчь́к, чь́чкалица, петь́л…). Остали гласови се 

углавном изговарају као и у књижевном језику, осим 

гласа ч који се изговара меко (појаву називају цокањем). 
У морфолошком смислу, главна карактеристика је 

                                      
4 М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик, I, „Научна књига“, 

Београд 1970. стр. 11. 
5 Јордан Марковић, Лесковачки говор и српска дијалектологија, „Наше 
стварање“, Лесковац 2007. 
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постојање само два падежа: номинатива и падежа за све 
друге облике именских речи (casus generalis).  

     Глаголи немају инфинитив, а код неких глагола има 
специфинчних облика (работив, певав, бегав…).     
Карактеристичне су и заменице (ги, га, гу, њума, 

њојзим)… Особена је и компарација придева, која иде са 
предлозима (убав, поубав, наујубав). У овом говору се 
компарирају и именице (човек, почовек, најчовек). На 
лесковачком говору написана је вредна књижевно и 
лингвистички релевантна литература а сакупљен је 
драгоцен лексички и фолклорни материјал. 
     % 

ТАРА АКЦЕНТОЛОГИЈА – За илустрацију 
говора Лесковца и југа Србије (уз обележене 

акценте) наводимо примере:6  
• Идо̀мо ја и То̀ма у Леско̀вац, купѝмо на уну̀ке 

мло̀го у̀баве аљѝнке на крнѐри. 
• Понѐси амрѐл, мож заврн̀е, видѝш да се обла̀чи. 
• Ба̀бе пошлѐ у сабо̀р у а̀к пла̀дне, па разапѐле 

амрѐли. 
• Мло̀го ву доса̀ђује тај ка̀мењ у жљу̀ч, ће мо̀ра да 

ѝде на апера̀цију. 
• Изучѝја се у̀баво да свѝра рамунѝку, рамунѝкаш 

на мѐсто. 
• Донѐси артѝшке да подло̀жим о̀гањ! 
• Од ово̀ј бѐло бра̀шно нѐма арчѐње до Велѝгден. 

Мло̀го се даја̀ на арчѐње, а нѝшта нѐће рабо̀ти. 
• Нѐмам атьр нѝшта да рабо̀тим, нѐмам за куга̀  да 

се му̀чим, деца̀ ми се по свѐт растика̀ла. 
• Сабра̀ле се ба̀бе пред капѝју, седѝв у ѐндек и 

ора̀тив. 
• Немо̀ј се мло̀го ба̀виш у Леба̀не, детѐ ће се 

разбу̀ди па ће пла̀че! 
 

       
 
    

                                      
6 Радмила Жугић, Речник говора јабланичког краја, „Српски дијалектолошки 
збирник“, LII, Београд 2005. 

С
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ва су аутора оставили значајна дела о лесковачком 

говору. Јован С. Михајловић објавио је 1977. године 

расправу Лесковачки говор. Књига је лепо замишљена; 

има лепе прилоге у облику записа народног 

стваралаштва и речника. Све је у овој књизи занимљиво 

али као да за обраду грађе није била довољна ауторова 

уистину велика љубав за родни крај и његов говор, а 

вероватно су стајале и тешкоће да се до поузданије 

грађе дође на најбољи начин. Највише омашки има у 

систематизацији, у распореду правих примера на права 

места. Због тога неупућен читалац на многим местима 

може бити изложен заблудама, а онај ко више о 

народним говорима јужне Србије зна неће бити 

задовољан резултатима који су овде изложени. У 

методолошке недовољности спада и некритички избор 

информатора: већином су то људи града са сељачким 

пореклом, неретко из шире околине. Природно је, онда, 

што је грађа неуједначена и не увек репрезентативна. 

Ипак, расправа је лепо дочекана од Лесковчана, али 

својом појавом она просто моли да је нека нова студија 

замени и превазиђе. На то се још чека. Докле? 

Други један посленик на језичком проучавању 

Лесковца није тако лепо дочекан, иако му заслуга није 

мања од Михајловићеве. Наиме, Брана Митровић 

објавио је 1984. године Речник лесковачког говора (који 

је доживео друго издање). 

Митровић је у „Лесковачком зборнику“ објавио и 

друге радове о лесковачком говору: „Пред лесковчаким 

говором“ (1979), „Лесковачки говор“ (1981), „Путевима 

етимологије лесковачког говора“ (1984), па му се не би 

могло замерити на неупућености, а укупан рад 

обезбеђује му лепо место међу не баш многобројним 

проучаваоцима лесковачког говора. 

ва књига је својеврсни дуг свима који су се бавили 

језиком југа Србије. Њихова дела била су и 

основни извор за обраду ове занимљиве, али деликатне 

и, мора се признати, недовољно проучене теме. 

 

 
 

Д 

О
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II 

ЕСКОВАЧКИ ГОВОР припада 

варијанти јужноморавских гово 

ра призренско-тимочког дијалекта. У 

фонетском смисли каратеришу га 

ударни акценат и полуглас (у 

лингвистици се обележава са ь) 

(лькьчь́к, чь́чкалица, петьл́…). Остали 

гласови се углавном изговарају као и 

у књижевном језику, осим гласа ч 

који се изговара меко (појаву називају 
цокањем). У морфолошком смислу, главна 

карактеристика је постојање само два падежа: 

номинатива и падежа за све друге облике именских речи 

(casus generalis). Глаголи немају инфинитив, а код неких 

глагола има специфинчних облика (работив, певав, 

бегав…).   Карактеристичне су и заменице (ги, га, гу, 
њума, њојзим)… Особена је и компарација придева, која 

иде са предлозима (убав, поубав, наујубав). У овом 

говору се компарирају и именице (човек, почовек, 
најчовек). На лесковачком говору написана је обилна и 

књижевно и лингвистички релевантна литература, а 

сакупљен је драгоцен лексички и фолклорни материјал. 

% 

У Лесковцу је 2006. године одржан први научни скуп 

о дијалекту и дијалекатској књижевности у 

организацији Лесковачког културног центра. Тог 7. 

децембра 2006. године, Лесковац је био престоница 

научне мисли о дијалекту. Саопштено је петнаест 

реферата дијалектолога и књижевника који пишу на 

дијалекту и промовисан Речник говора јабланичког краја 
Радмиле Жугић.

7  
 

 

                                      
7 Радмила Жугић, научни саветник Института за српски језик САНУ, „О 
лесковачком научном скупу у овом зборнику“, „Наше стварање“, Лесковац 

2009, стр. 5.  Напомена: Дијалекат – дијалекатска књижевност (Зборник 

радова са научног скупа у Лесковачком културном центру 25. и 26. септембра 
2008. године). 

Л 
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    III 

вде, на југу, људи се сасвим добро разумеју и без 

акцената (а тек им дужина није ни на крај 

памети!) Ипак, тек када сам одслушала прво предавање 

свог професора акцентологије Петра Ђукановића, 

схватила сам колико је леп српски књижевни језик – 

записала ја на свом ФБ профилу једна студенткиња и 

закључила: „Тајна је у акцентима и дужинама!“
8
 

    Али, кренимо редом: 

     1. акцентовани слог је онај 

слог који је доминантан у 

некој речи, онај који је 

најистакнутији у речи, 

најгласнији; 

      2. овако се обележавају 

(видети слику): 

   СКИЈЕ: Како се спуштате најбрже низ брдо – на две 

или на једној скији? Наравно, на две, па је ово 

подсећање на КРАТКОСИЛАЗНИ акценат; БРДО: А кад 

се спустите низ брдо, а нема жичаре – дууугоооо се 

пењете, па је ово подсећање на ДУГОУЗЛАЗНИ 

акценат;  

   ЈЕДНА СКИЈА: као краткосилазни али једна црта –   

КРАТКОУЗЛАЗНИ; Једна скија: супротно од 

краткоузлазног –   ДУГОУЗЛАЗНИ.  

     Ето, сад кад смо научили како 

се који обележава, прешли смо 

пола пута. А сад редослед 

одређивања акцента: Поделите 

реч на слогове (као кад 

скандирате: Пар-ти-зан, Звез-да, 

Ми-ле-на, Мар-ко);  

     1. корак – МЕСТО 

АКЦЕНТА; одређивање места 

акцента: СУН-ЦО-КРЕТ – на 

                                      
8 Маја Радоман Цветићанин, „Акценти“. Напомена: Видети сајт 
www.majaradoman.com 

О
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последњем није, СУНцокрет или сунЦОкрет-ово прво, 

дакле СУН-цо-крет; фо-ТЕ-ља, МАС-ли-на, КЛА-вир… 

     2. корак: ДУГ – КРАТАК 

     3. корак: СИЛАЗНИ-УЗЛАЗНИ 

     За ово под 2. и 3. мала помоћ следи. И наравно, још 

да додамо нека правила: 

      1. једносложна реч има само силазне акценте; 

лав – вал, сан – нас.. само силазни дуг или 

кратак (скијице – кратак, капица-дуг); 

      2. унутрашњи слог вишесложних речи носи само 

узлазне акценте; (цртица лево, цртица десно; треба само 

одредити да ли је дуг или кратак); 

      3. на првом слогу може да стоји сваки акценат; 

      4. на последњем слогу никад не стоји акценат; 

      И шта онда?! Многи све ово знају, а не знају да 

одреде акценат, јер ми који нисмо рођени у подручју 

које препознаје акценте, тешко да можемо да научимо 

да их изговарамо. Можемо да их препознамо кад чујемо 

правилно изговорене; мислим, то можемо да научимо, 

али врло ћемо тешко научити да их изговарамо, тешко, 

али не немогуће, иначе не би било доброх глумаца и 

рецитатора ни из Ниша, ни из Врања, Пирота, Лесковца, 

а знамо да их има! 

      Па, како?! Једноставно, све се учи, па и акценат! 

Само треба да замислите како би ту реч изговорио неки 

ваш рођак из Ужица или Ваљева, а ако га немате, можда 

неки лик из серије из тог краја, можда Дракче, рођак са 

села.  

      Издвајање и истицање одређеног слога у оквиру 

речи назива се акценат. Акценатски систем српског 

језика делује доста компликовано. Већина нас се 

„плаши” сусрета са њима. Тај бојажљиви приступ 

највише долази до изражаја када треба спремати испит. 

Кроз следећи текст показаћемо да акценти нису баук! 

      Српски језик, дакле, има четири акцента који се 

разликују по трајању и тону: дугосилазни, 

краткосилазни, дугоузлазни, краткоузлазни. Уз њих 

постоји и постакценатска дужина. 
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     Иако све делује доста сложено, постоје одређена 

правила која нам помажу да схватимо њихову природу. 

Хајде да их се подсетимо! 

    Једносложне речи имају само силазне акценте. 

    Када реч има само један слог, акценат је дугосилазни, 

као у речима мрâв, ђâк, јêж, или краткосилазни цȁр, 

брȁт, кȍш. Треба обратити пажњу када мењамо 

одређену једносложну реч кроз падеже. Уколико 

мењамо реч која означава нешто живо, она неће мењати 

акценат. Када мењамо реч која означава нешто неживо, 

онда ће она променити акценат из силазног у узлазни: 

глâс – о глáсу, зûб – о зúбу. Изговорите ове примере и 

чућете да не звуче исто! 

     Мали савет: обавезно изаберите по две речи да вам 

буду „калуп“ за сваки пример на који наиђете. Тако ћете 

најлакше одредити акценат у датој речи. Наши примери 

су дрûг и сȁн. 

    Покушајте сами да акцентујете следеће примере: 

миш, филм, век, крш, лом, зид, топ. Није било тако 

тешко, зар не?   

     % 

    Унутрашњи слог вишесложних речи има само узлазне 

акценте. 

     Ова тврдња одмах нас усмерава на то да се силазни 

акценти не могу наћи на унутрашњим слоговима, па нам 

то олакшава посао. У примерима сигúрност, 

наговáрати, ведрìна, матемàтика, возáчи, 

астронòмија имамо дугоузлазне и краткоузлазне 

акценте. 

      Ево примера за вежбање: барикада, балада, кривина, 

спаваћица, претрчати. Дакле, знамо да иду узлазни 

акценти, треба само одредити да ли су кратки или дуги. 

      % 

     На првом слогу може стајати било који акценат. 

     Е, ово нам задаје доста мука. Како одредити акценат? 

Када наиђемо на неку вишесложну реч, прво одређујемо 

место акцента (у овом случају први слог), а онда и 

дужину (Да ли изговарамо баааалон или балон). У 

многим примерима може нам помоћи и дијалекат. 

Сетите се серије „Село гори…“ и њиховог изговора нпр. 
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речи лекар? Акценат је на последњем слогу: лекâр. 

Пошто у српском стандардном језику акценат никада не 

стоји на последњем слогу, он се мора померити за један 

слог напред. Тада он мења и тон – прелази из силазног у 

краткоузлазни. Тако добијемо лèкар. Такве су и 

речи: белешка, зубар, крунисати, кармин, лажов итд. 

     Наша два примера као калуп за узлазне акценте 

су рúка и àтлас. 

     Неакцентовани слогови могу бити кратки и дуги. 

Дуги слог може бити само иза акцентованог слога и 

назива се постакценатска дужина. Кòпам, чìтам су 

примери где нам опет може помоћи дијалекат. Ако је у 

дијалекту акцентован последњи слог (копâм, читâм), у 

стандардном језику силазни акценат прелази напред, а 

на том месту остаје дужина, па добијамо кòпāм, чìтāм. 

     % 

     Акценат спада вероватно у, благо речено, најмање 

омиљене лекције, када је српски језик у питању. Једна 

студенткиња је прибележила: „Ја сам лично на 

факултету имала професора са Катедре за српски језик, 

који је докторирао на акцентима и о чему год да се 

причало и предавало, он је то некако повезивао са 

акцентима и користио прилику да прозове некога и да 

му акцентује одређене речима и одреди врсту акцента. 

Резултат је био да смо сви, генерацијски, замрзели 

акценат. Више смо се бавили акцентима у страном 

језику, него у сопственом.  

      Шалу на страну, акценат мучи многе од вас, знам 

поуздано од оних са којима сам у контакту. Да смислим 

нешто оригинално, да вам помогнем, тешко!  

      % 

     Реч акценат потиче од латинске речи (accentus), што 

би значило буквално песма, запевање додато говору. 

Тамо где је потребно да акцентујемо, ту на неки начин 

мало и запевамо а да нисмо тога свесни. Шта год да 

књиге пишу и стручњаци кажу, одређивање акцента у 

српском језику највише зависи од осећаја за слух, 

односно ритам а то спада у урођене таленте.  
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ЛЕСКОВАЧКИ ГОВОР 

У ЈЕЗИЧКОЈ НАУЦИ 

 

од лесковачким говором 

подразумева се говор града 

Лесковца и његове околине. Тај 

говор, са доста елемената да се сматра 

лингвистичком реалношћу, тј. такав 

да буде препознатљив својим 

одликама у односу на говоре из своје 

непосредне и шире околине, још није 

подробно и поуздано описан, иако 

сви – и Лесковчани и нелесковчани – 

радо овај назив користе, уверени да је управо тако, да је 

то засебан, свој и такав, довољно самосвојан систем 

језичких јединица за споразумевање, како се, иначе, без 

много примедаба, дефинише и језик уопште.
9
 

   Несумљиво је, ипак, да је то (у дијалектолошком 

смислу, дакле у науци и народним говорима) само један 

тип, ако не и подтип, тзв. јужноморавских говора 

простране призренско-тимочке дијалектолошке области, 

а по архаизмима и по бројним иновацијама необично 

занимљиве периферијске зоне српског језика на 

југоистоку  српске националне и државне територије.  

Термин ,,говор’’ узимамо у овом смислу којим се у 

дијалектологији везује за језички систем (фонолошки, 

морфолошки, синтаксички и лексички) који 

функционише на једном простору ужем од језика, са 

особинама које се могу сматрати карактеристичним, јер 

се – разуме се, у границама језика (овде српског) као 

ширег система – по њима одликују од других говора, 

остављајући по страни друга значења ове речи као што 

су ,,говорење’’, тј. комуницирање путем језичких 

средстава, или ,,способност људи да произвођењем, 

                                      
9 Др Недељко Богдановић, „Лесковачки говор у језичкој науци“, 

„Лесковчанин“, бр. 2, 15. мај 1997. 
 

П
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одашиљањем и прихватањем језичких сигнала’’ 

разговарају међусобно. 

Као и језик, говор једног краја или једне социјалне 

заједнице резултат је људске праксе, човековог 

материјалног, историјског и духовног искуства током 

дуге историје народне на томе простору. Каже се, не без 

основа, да све чега се људска рука дотакла и што је 

људски ум икада схватио оставило је трага у језику. Све 

што је сазнао и спознао човек је именово, створио знак 

од тако крхке, а опет толико трајне реалности као што је 

људски глас, а после тај знак употребљавао – најчешће 

непогрешиво – кад год му је то било потребно. Чувајући 

га у своме памћењу (много дуже него што је то у 

реченицама или неком другом писаном виду, јер је 

његова ера била неупоредиво дуже усмена него што је 

писана!) и преносећи с генерације на генерацију. А 

могло би се и другачије рећи: све ово чега у језику има, 

као реч и као појам, као значење изражено титрајем 

човекових гласница и контролисано његовим ухом и 

слухом, доказ је да је било и у људском животу (и назив 

за воћку, и име бубе и реч за њен зуј или бруј, за облик 

облака и силину вихора, за лепоту лица и боју гласа, за 

приближавање и удаљавање, страх и наду, бол и радост, 

живот и смрт...). 

(...) Разуме се, Лесковчани као и други говорници, 

свесни су били свога језика, његове унутрашње 

организације, његове имплицитне граматике, његовог 

речничког обиља и с љубављу су истицали своју 

припадност у томе језику, оволико колико је и сам тај 

језик припадао њима, једнако им будући слуга и једнако 

бивајући њихов господар, њихово духовно биће и друго 

лице, јер су они на њему мислили и њиме се један 

другом, а сви заједно неком трећем – намернику, 

сараднику или насртнику (окупатору) представљали. 

(...) Ослобођењем, и развојем просвете, а то за наше 

крајева једва да је више од једног века, стварају се и 

услови за научне задатке. И заиста није требало дуго 

чекати да се европска наука, пре него српска, полетна 

али у повоју, окрене југу Србије и отпочне црпсти из 

живота врела народних говора, задовољавајући научне 
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(и не само научне?!) побуде и тражећи научне доказе за 

многе историјске односе које је језик на свој начин 

сачувао и кроз векове пренео. Било је и неке среће па се 

и српска наука, у лику свога тада и дуго потом најбољег 

научника (у области језика) Александра Белића окренула 

југу, говорима којима и лесковачки припада и тако наше 

крајеве увела у науку где сада заузима врло високо 

место и својим особеностима и радовима у којима се те 

особености проучавају. 

Већ 1903. године норвешки слависта Олаф Брок 

објављује у Бечу (на немачком) своје дело Дијалекти 

најјужније Србије. Толико необично и јуначки да то 

није могло проћи изван оне епске прилике ,,кад удари 

јунак на јунака’’. Доиста наша наука имала је среће а 

наш гост-научник много мање да се већ 1905. године 

објављује монументална расправа Белићева Дијалекти 

источне и јужне Србије и брзо баца у засенак иначе 

ваљану Брокову студију. И на њу се, какав је био, Белић 

одмах осврнуо не дајући могућност необавештенима да 

успутне Брокове налазе прихвати за коначне, да би неку 

годину потом (1911) врло студиозно прокоментарисао 

многе стране Брокове радње, исправљајући објављене 

закључке и поправљајући научну слику о говорима 

овога дела Србије. 

Ипак, овај рад, који обухвата и говор лесковачког 

краја, заслужује да се о њему наведу речи нашег 

најауторитативнијег живог научника Павла Ивића, на 

научном скупу у Нишкој Бањи (1992. године) 

посвећеном управо говорима призренско-тимочке 

области. 

,,Можемо слободно рећи да се права научна 

литература о говорима призренско-тимочке области 

јавља тек почетком XX века. Она почиње монографијом  

норвешког слависте Олафа Брока из 1903. године
10

 и 

капиталним делом Александра Белића из 1905. године.
11

  

                                      
10 Olaf Broch, Die Dialekte des sudlichten der Balkankommission Linguistische, 

Abteilung III, Wien 1903. 
11 Александар Белић, Дијалекти источне и јужне Србије, „Српски 
дијалектолошки зборник“, књ. I, СК Београд 1905. 
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Књига Олафа Брока (...) заснована је на теренском 

раду 1899. године у околини Ниша и пределима јужно и 

источно одатле, до тадашњих граница Бугарске и 

Турске, а објављена је у Бечу, те је прва тако обимна и 

тако садржајна монографија о српским дијалектима. 

Аутор, озбиљан научник и добар фонетичар, сабрао је 

знатну количину грађе, махом тачно забележене. Као 

информаторе узимао је људе школоване или такве који 

су имали доста додира ,,са господом’’. Отуда у његовим 

записима има много наноса из књижевног језика, далеко 

више него што је могло бити у самом дијалекту тек две 

деценије после ослобођења 1877. године.
12

 

Белићева расправа, захватом источносрбијанских 

говора (по ширини и дубини), методологијом, трудом и 

знањем великог научника даће далеко прецизнију слику 

о говорима и језичким системима више дијалектских 

типова призренско-тимочке зоне. Јужноморавски говор 

у тој расправи, истина више врањски него лесковачки, а 

овај многи више него алексиначки, имаће своје место 

које није скоро ни у чему доведено у питање 

пручавањима која су дошла после Белићевих.
13

 

(...) Два су аутори, својим делима, ипак оставили 

трајне трагове проучавања лесковачког говора. Јован С. 

Михајловић објавио је 1977. године расправу Лесковачки 

говор. Књига је лепо замишљена, са лепим прилозима у 

облику записа народног стваралаштва и речника. Све је 

у овој књизи занимљиво али као да за обраду грађе није 

била довољна ауторова уистину велика љубав за родни 

                                      
12 Павле Ивић, Дијалектолошка проучавања говора призренско-тимочке зоне; 

Зборник радова са научног скупа ,,Говори призренско-тимочке области и 
суседних дијалеката’’ (Нишка Бања, јун 1992), Филозофски факултет у Нишу, 

Ниш 1994. Прештампано у: Призренско-тимочки говори (серија издања из 
пројекта Лексиколошка проучавања југоисточне Србије), Ниш 1996, стр. 6-8.  
13 Др Недељко Богдановић, „Лесковачки говор у језичкој науци“: Надајући се 

да о појединим одликама лесковачког говора и у другој прилици више 
проговорим, овде остајем на констатацији да се после наведених значајних 

радова Брока и Белића научни интерес за јужноморавске, као и друге 

источносрбијанске говоре не смањује и број научних и стручних прилога о 
њима већ премашује цифру од 500  јединица. Лесковац и лесковачко 

подручје, међутим, у тој библиографији имају часне изузетке, али не и 

довољне и задовољавајуће резултате науке у области језика. Видети 
опширније „Лесковчанин“, бр. 2, мај 1997, стр. 8. 
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крај и његов говор, а вероватно су стајале и тешкоће да 

се до поузданије грађе дође на најбољи начин. Највише 

омашки има у систематизацији, у распореду правих 

примера на права места. Због тога неупућен читалац на 

многим местима може бити изложен заблудама, а онај 

ко више о народним говорима јужне Србије зна неће 

бити задовољан резултатима који су овде изложени. У 

методолошке недовољности спада и некритички избор 

информатора: већином су то људи града са сељачким 

пореклом, неретко из шире околине. Природно је, онда, 

што је грађа неуједначена и не увек репрезентативна. 

Ипак, расправа је лепо дочекана од Лесковчана, али 

својом појавом она просто моли да је нека нова студија 

замени и превазиђе. На то се још чека. Докле? 

Други један посленик на језичком проучавању 

Лесковца није тако лепо дочекан, иако му заслуга није 

мања од Михајловићеве. Наиме, Брана Митровић 

објавио је 1984. године Речник лесковачког говора (који 

је претходних месеци доживео друго, сада већ 

распродато издање). 

Речник је лепо схваћен у научним круговима, али је 

ражестио неке Лесковчане до мере да су чинили осврте 

пуне једа, некритичке и скоро непријатељске. Штета. 

Један напор сасечен је у зачетку, када је ваљало после 

првог искуства дорадити речник (тако да се он сада 

појављује у првобитном виду, а могао је лако бити 

побољшан). 

Ваља признати да Митровићев речник има озбиљне 

слабости, од којих већина долази од стања дијалекталне 

лексикологије и лексикографије код Срба уопште, а сам 

подухват долази много година после (дотад јединог) 

речника народног говора Г. Елезовића (Речник косовско-

метохијског дијалекта) из тридесетих година нашег 

века, а да је ,,повукао ногу’’, те су га убрзо следили и по 

нечему превазишли речници народних говора Пирота, 

Тимока, Црне Реке. 

Митровић је у Лесковачком зборнику објавио и друге 

радове о лесковачком говору: Пред лесковчаким 

говором (1979), Лесковачки говор (1981), Путевима 

етимологије лесковчаког говора (1984), па му се не би 
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могло замерити на неупућености, а укупан рад 

обезбеђује му лепо место међу не баш многобројним 

проучаваоцима лесковчаког говора. 

У томе своје место има и Јован Јовановић. Он је 

изучавајући поједине регије лесковачке околине 

забележио многе микротопониме, имена радова и 

фамилија, а оставио је и тумачење неких од тих 

чињеница, углавном она која живе у народу. Објавио је, 

међутим, и посебне прилоге: Лесковачки надимци (1962) 

и О лесковчаком говору (1988).  

Посебну књигу Лесковачки надимци (1978) објавио је 

Добривоје Каписазовић. Ваља речи да се све ове 

публикације везују за Народни музеј у Лесковцу и 

,,Лесковачки зборник’’, једну од најбољих дуговечнијих 

публикација у нас. 

(...) По свему судећи, лесковачки говор, иако 

занимљив многим својим странама, није добио 

адекватну студију, уз сва уважавања, домета који су 

постигли наведени прилози науци, од којих су ипак 

најбољи кратка монографија Ј. Михајловића и речник Б. 

Митровића. 

У 42. књизи едиције Српски дијалектолошки зборник, 

најстарије и најпознатије публикације народних говора 

код Јужних Словена (издање отпочиње 1905. године 

Белићевим Дијалектима источне и јужне Србије), који 

издаје Институт за српски језик САНУ, под 

руководством академика Павла Ивића, објављена је 

монографија Говор Црне Траве и Власине недавно 

преминулог др Вилотија Вукадиновића, доцента 

Филозофског факултета у Нишу. Монографија доноси 

опис граматичког система два типа говора (једног са 

одликама тимочко-лужничког, а други са одликама 

сврљишко-заплањског типа) којима говоре житељи 

најисточнијих предела дуж државне границе према 

Бугарској, и у непосредном суседству са бугарским 

језиком. Црна Трава и Власина спадају у пасивне 

крајеве који су се у толикој мери раселили да ће (не дао 

Бог) ускоро можда остати њихов најважнији споменик и 

поменик да су постојали и да су имали свој говор који 



 22

информише и о ономе шта су знали, у шта су веровали и 

како су именовали садржаје своје свести и праксе.
14

 

 % 
Утврђујући несумњиву српску основицу ових говора 

на простору од границе с Албанијом на западу, 

Македонијом на југу, бугарским говорима (који у 

околини Босилеграда и Димитровграда улазе у 

територију Србије) на истоку, а онда до Зајечара преко 

равни Тупижница, Слемен и планина Ртањ и Буковник 

до окoлине Сталаћа, па потом на југ до Прокупља, а 

онда висовима Пасјаче и Петрове горе на југозападу до 

Подујева и дијагонално на ушће Лаба у Ситницу и преко 

Метохије до Дечана и Ђаковице – приближно, А. Белић 

описује најбитније њихове одлике (чак и за просторе 

који онда, 1900 - 1903, није могао посетити), настојећи 

да их протумачи.
15

 

(...) Лесковац по Белићевој схеми припада трећој зони, 

најширој и најшароликој, која се од тог времена зове 

призренско-јужноморавски дијалект. Истина, називи се 

мењају, а мења се с временом у науци и дијалектолошка 

номенклатура, па и сазнања да и ово није јединствена 

област, већ је у њој могуће наћи обележја ужих области, 

више дијалекатских типова. Говори Призрена и околине, 

говор Сретечке жупе, Јањева, врањског краја, 

Алексиначког Поморавља – сви они, као и Лесковац, у 

оквиру опште слике, имају и по неку специфичност, 

иако целином својих одлика остају у границама (не само 

територијално већ и по језичком систему) призренско-

тимочке области као целине. 

Од источних српских говора, који се у науци зову 

сврљишко-заплањски и тимочко-лужнички, ове говоре 

територијално оштро одвајају висови десне стране 

долине Јужне Мораве, а језик се и већ на први поглед 

(или по слуху) црта.  

Према бил на истоку, бија је на западу, с њим се слаже 

дође (на истоку дојде), имав (источно имају), слунце, 

                                      
14 Видети оцену Н. Богдановић, „Лесковчанин“, бр. 6, 1998, стр. 8..  
15 Др Недељко Богдановић, „Лесковачки говор међу српским дијалектима“, 

„Лесковчанин“, бр. 3, август 1997, стр. 9. Видети: А. Белић, Дијалекти 

источне и јужне Србије, „Српски дијалектолошки зборник“, Београд 1905. 
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слуза, са другачијим изговором на истоку итд. Разуме 

се, много више је одлика које их повезују у јединствену 

ширу језичку област, а онда и њу приближавају самом 

српском језику, нарочито оном стању тога језика које је 

настојало и настало до турске окупације. 

(...) Само се неуким, или необавештеним људима чини 

како је њихов говор као ,,ниједан други’’, а у основи је 

то иста гласовна или морфолошка система са 

разумљивим и објашњивим разликама.  

Разумљиво је, с тога, констатација Ј. Михајловића, која 

мање-више вреди и за нека друга ужа подручја 

југоисточне Србије да: ,,Лесковачком говору, као и 

осталим говорима призренско-тимочке зоне припада 

посебно место у оквиру штокавске области. Ови говори 

се оштро издвајају у два правца: већем броју арахаизама 

и, нарочито, низом иновација које иначе нису обичне.’’
16

 

Михајловићева књига, дочекана с много знатижеље, 

дошла је као израз стварне потребе да се говор Лесковца 

и оклине опише. Аутор је, међутим, вероватно радећи уз 

више ограничења, само делимично одговорио задатку. 

Најпре, остаје недефинисано да ли је описиван говор 

града, чаршије, или говор града и околине. Судећи по 

фактима, овде има и једног и другог.
17

   

 (...) Али оно што Лесковцу, ипак, обезбеђује видно и 

посебно место у кругу говора јужноморавског типа 

призренско-тимочке области није само у броју и 

систему гласова и граматичких облика. Још је видније 

то у лексици, у фонду речи којима се људи Лесковца већ 

вековима служе, узимајући не само број тих речи већ и 

специфична значења (са бројним преливима социјално и 

психолошки условљеним), потом у систему имена за 

различите ознаке (имена, презимена, надимци, људи, 

животиње, места у простору, форми, појединим 

производима из области кулинарства, одевања и сл).  

(...) Својим гласовним и граматичким особинама, да то 

поновимо, говор Лесковца и околине чврсто стоји у 

                                      
16 Ј. Михајловић, Лесковачки говор, Народни музеј, Лесковац 1977, стр. 6. 
17Др Н. Богдановић, „Лесковачки говор међу српским дијалектима“, 
„Лесковчанин“, августа 1997, стр. 9. 
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систему источносрбијанских говора призренско-

тимочког типа, укључујући се тако у шире штокавско 

подручје српског језика. 

Својим социолингвистичким (па и психо лингвисти 

чким) обележјима језичке праксе говор Лесковца и 

његове најуже околине има посебне карактеристике, 

које га чине препознатљивим међу говорницима српског 

језика.
18

 

(...) Иначе, мислим да се под лесковачким говором 

подразумева говор ширег подручја, па би неко наредно 

истраживање говора Лесковца морало да приђе као 

урбаном идиому, у чему наша наука доиста касни.
19

 

Ипак, на основу досадашњих гледања, а на основу 

споменутих радова, истакли бисмо неке од одлика 

лесковачког говора, подразумевајући под тим говор 

старих Лесковчана и села у његовом залеђу.
20

   

% 

Морфолошки систем лесковачког говора обележава 

неколико развојних тенденција које га удаљавају од 

просечног штокавског или чине особеним у односу на 

ближе говоре (сврљишко-заплањски и тимочко-

лужнички) исте, призренско-тимочке области.  

Има и појава које су заједничке целој области, па и 

лесковачком говору у њој, а нису заједничке осталом 

делу штокавског наречја српског језика.  

Прве особине су оне које се називају балканистичким, 

друге су типично јужноморавске, а треће представљају 

                                      
18 Томислав Н. Цветковић, „О лесковачком говору с поводом“, „Помак“, бр. 3, 
јануар-март 1998. године, стр. 1.   
19 Др Недељко Богдановић, „Лесковачки говор као лингвистичка реалност“, 
„Лесковчанин“, бр. 5, децембар 1997, март 1998, стр. 9. Напомена: На самом 

почетку овог чланка, др Недељко Богдановић даје напомену: Овај прилог 

није настао на основу самосталног теренског истраживања, већ на основу 
грађе коју налазимо у издањима: А. Белић: Дијалекти источне и јужне 

Србије, Београд 1905; Ј.Михајловић: Речник лесковачког говора, Лесковац (2. 

изд. Београд 1992); као и на основу чланака Б.Митровића: „Пред лесковачким 
говором“ (Лзб. 19/1979), Путевима етимологије лесковчаког говора (Лзб. 

21/1981); Ј. Јовановић: „О лесковачком говору“ (Лзб 18/1988). 
20 Видети: Д. Богдановић, „Лесковачки говор...“, „Лесковчанин“, децембар 
1997, стр. 9. 
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присуство неких архаизама или појаву специфичних 

иновација.
21

  

(...) Вероватно постоје регионалне разлике у говору 

лесковачке околине, на једној страни, и нејасна слика 

говора Лесковца као чаршије, као урбаног идиома, на 

другој страни. До руке нам стижу богате збирке 

жаргонизама младих града Лесковца, затим зборници 

лесковачких надимака, а сва је прилика да је крајњи 

тренутак да се организовано ради и на попису лексике 

старих заната. Најзад, неопходно је обратити пажњу и 

на оне промене  које долазе са променама у савременом 

начину живота, са школом, са све бројнијим  средствима 

масовног општења и са пословном комуникацијом.
22

 

 
 

 
 
 

 
 

                                      
21 Др Недељко Богдановић, „Лесковачки говор као лингвистичка реалност“, 
„Лесковчанин“, септембар 1998. године. Напомена: Недељко Богдановић 

(Бучум, код Сврљига, 1938), је српски лингвиста, књижевник и професор 

универзитета у пензији. Основну школу је завршио у Бучумету, Нижу 
гимназију у Сврљигу, средњу економску и Вишу педагошку у Нишу (1966) и 

дипломирао на Филолошком факултету у Београду (1968). Магистрирао је 

1976. и докторирао 1985. на Филолошком факултету у Београду из области 
дијалектологије. Службовао је у Сврљигу, Белом Потоку и Нишу. Радио је у 

издавачкој установи Градина (Ниш). Универзитска служба: Филозофски 

факултет у Приштини (1980 – 1988), предмет Дијалектологија, Филозофски 
факултет у Нишу (1988 – 2004), предмети: Дијалектологија, Историја језика, 

Старословенски језик. Лингвистичке студије: Говори Бучумета и Белог 

Потока, 1979; Говор Алексиначког Поморавља, 1987; О говору и именима, 
1990; Изоглосе југоисточне Србије, 1992; Језик и говор, 1992; Инвентар 

морфолошке проблематике призренско-тимочких говора, 2000; Етно-
културолошке теме, 2002; Топонимија Сврљига, 2006; Змијски речник 

(сепарат) 2007; Земљописна и њој сродна лексика југоисточне Србије 

(сепарат) 2008; О лесковачком говору, 2009; Именослови српских писаца (са 
Аном Савић-Грујић), 2009; „Реч и песма“ („Утва златокрила“ Бранка 

Миљковића), 2011; „Поетски речник Гордане Тодоровић“, 2011; Лексички 

слојеви – прилози фреквенцијском речнику српског језика (прир. са Аном 
Савић Грујић) 2012; Подмиџорски јеловник, монографија, 2015; Језик и говор 

Старопланинаца, 2015. 
22 Др Недеко Богдановић, „Лесковачки говор као лингвистичка реалност“, 
„Лесковчанин“, септембар 1998, стр. 8. 
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   РЕЧНИК ЛЕСКОВАЧКОГ ГОВОРА 

 

њижевни, као и уопште речник 

једног народа обично се схвата 

и примењује првенствено као 

средство његовог усменог и 

писменог споразумевања.
23

  

На првом месту он то и јесте. 

Међутим, у суштини је он много 

више од тога. Он је сложена духовна 

творевина, много значајнија и више 

вредносна, која на јединствен начин 

изражава синтезу народног 

духовнога постојања у прошлости и 

садашњости, његових сазнања и 

искустава. Разумљиво је, отуда, 

настојање да се речник објасни, 

опише и писмено среди. Из тих 

околности и потиче нарочита 

активност у наше време на 

обједињавању речника. Објављен је 

већ низ различитих речника према 

њиховој природи. Нарочито је жив рад на објављивању 

речника књижевног језика. Тако је после читавог века 

штампања коначно завршен Речник хрватског или 

српског књижевног језика Југословенске академије 

знаности и умјетносит у Загребу. Објављен је 1976. 

године Речник српскохрватскога књижевног језика 

Матице српске, а од 1959. године закључно са 1978. 

годином, после читавог века припремања, Српска 

академија наука и уметности у Београду објавила је 

десет свезака српскохрватског књижевног и народног 

језика.  

                                      
23 Брана Митровић, Речник лесковачког говора, Народни музеј Лесковац, књ. 
32, Лесковац 1984. Напомена: Уредник издања Хранислав Ракић, рецензенти 

Милија Станић и Драгољуб Трајковић. Аутор је записао: ,,Дело посвећујем 

свом несрећно преминулом сину Радмилу.’’ Преносимо уводни текст  проф. 
Митровића под назнаком ,,Поводом овог речника’’. 

К 
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Појава овог, дијалекатског, односно речника једног 

говора, какав је Речник лесковачког говора, треба да 

попуни празнине у издавању дијалекатског речника, 

пошто, сем познатог Речника косовско-метохијског 

говора Г. Елезовића, не постоји више ниједан објављени 

речник те врсте. Сем тога, он треба да пружи општој и 

научној јавности материјал о суштини овог, још увек 

недовољно проученог говора.
24

 

% 

Лесковачки говор као посебни облик јужноморавскога 

наречја, који се одликује изразитим особинама једнога 

давно оформљенога језика читавог лесковачког региона, 

представља изванредан материјал не само о духовном 

животу овога дела јужне Србије него и пружа обиље 

података за проучавање развића нашег књижевног 

језика. То се јасно огледа у око 10.000 његових 

пописаних и описаних речи, иако оне нису све његово 

речничко благо. Центар његове лексике је сам Лесковац, 

мада она обухвата читав регион. Грађу за овај речник 

прикупљао сам како из живог народног говора тако и из 

писаних извора доста објављене литературе о говору, 

тачно наведене где и како је она изнета, као и из бројних 

умотворина разне врсте (приповедака, пословица, 

питалица, загонетака, изрека и др.).  

На прикупљању и приповедању материјала за овај 

речник помогли су ми бројни сарадници, из самог 

Лесковца и ближе и даље његове околине. Од сарадника 

из самог Лесковца највише су ми помагали Драган 

Миловановић, правник, Јулијана Свилар, домаћица, 

Едита Лазаревић, службеница Сајма, пок. Светозар 

Миљковић, судија у пензији, Славољуб Гребенаревић, 

                                      
24 Др Недељко Богдановић, „Лексика лесковачког говора“, „Лесковчанин“, бр. 
7, 1998, стр. 7. Напомена др Богдановића: У нашој науци нема много речника 

народног говора. Лесковац је имао среће да у овоме буде нешто друго. 

Лесковац је имао Бранислава Брану Митровића, а сад има Речник лесковачког 

говора, најпре објављен заслугом Народног музеја 1984. године, а потом 

поновљен заслугом ауторове породице 1992. године. Напомена: Н. 

Богановића: Лично нам није позната историја Речника, чак ни животни пут 
његовог творца, али је вероватно да се он израдом речника био ,,заразио’’ већ 

док је објављивао претходне радове: „Пред лесковачким говором“ 

(„Лесковачки зборник“ 19/1979), „Лесковачки говор“ (Лзб 21/1981), 
„Путевима етимологије лесковачког говора“ (Лзб 24/1984). 
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сајџија, Драган Тасић, технички директор Сајма, Петар 

Митић, судија у пензији. Што се тиче сарадника који су 

ми помагали за утврђивање грађе из околине Лесковца, 

нарочито су ми били при руци: Љубомир Ковачевић, 

професор у пензији, за подручје Кукавице, инж. 

Живојин Ђорђевић за Печењевце, кустос Музеја 

Десанка Костић за Цекавицу, др Божидар Стоиљковић 

за Грделицу, књиговођа Музеја Драган Ђорђевић за 

Тодоровце, социјални радник Одељења трансфузије 

Медицинског центра ,,Моше Пијаде’’ Станко 

Милисављевић из Градашнице, председник Општинског 

суда Борислав Станковић за Ђинђушу. Прикупљени 

материјал сам упоређивао с речником САНУ, Матице 

Српске, с речницима турцизма А. Смиљића и 

етимолошким речником П. Скока. Не сматрам, и поред 

свега, да сам сав посао у назначеном правцу обавио, па 

га треба и даље наставити. 

Сав овај посао сматрам својим друштвеним дугом 

према завичају, матерњем језику, науци и друштву 

уопште. 

(...) Кад је Митровић објављивао ово капитално дело 

лесковачке културе није могао знати да ће тиме можда 

покренути силне напоре више стваралаца те да ће за 

неколико година потом југоисточна и источна Србија 

постати лексички ,,најпроученије области нашег 

народног језика“. Речници су сустизали сваки доносећи 

неку новину и померајући искуство наше 

лексикографије.
25

 

 
 

                                      
25 Бојан Попов је високо оценио дело Бране Митровића (видети „Зборник 

Матице српске за филологију и лингвистику“, 30/2, Нови Сад 1987), 
учинивши тако приговоре који су долазили из завичајне средине 

маргиналним, иако многе напомене и даље стоје, али сада као разумљиве 

слабости које се у оваквим пословима могу јавити и у много осмишљенијим 
издањима и у срединама које традицију у оваквим пословима. (...) У“ 

Зборнику Матице српске за филогију и лингвистику“ (30/2, Нови Сад 1987), 

Бојан Попов свој приказ започиње речима: Прегалац на овом главоломном 
послу, човек који је школовао четрдесет генерација Лесковачке гимназије, 

уградио је и свој живот у овај речник. Дочекавши његов излазак из 

штампарије, његов аутор Брана Митровић није дочекао и Нову 1985. 
годину!’’ 
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ечник лесковачког говора Бране Митровића доживео 

је два издања. О том речнику писали су веома 

опширно и са тежњом да искажу своје критичке 

примедбе и своје поштовање према напору састављача 

Јован Јовановић и Добривоје Каписазовић, Лесковчани 

који су из љубави проучавали лесковачку прошлост и 

Лесковчане. Позитивно мишљење о речнику изразио је 

познати језички стручњак Милија Станић, који се и 

потписао као рецензент. 
% 

Лесковачки говор данас треба, да би се схватио како 

ваља, посматрати са два становишта. Са становишта 

онога шта он представља до данас, као говор и језик 

једне јужноморавске области, и према друштвеној улози 

и важности коју је обележио у свом постојању и 

деловању.
26

 

Само, да бисмо могли макар у општим цртама да 

назначимо оно што је основно у оба та правца у њему 

данас, јер је скоро непремостиви проблем ближе 

одредити како је то било од његовог почетка пре 

деценија и векова, треба пре свега рашчистити појам 

говора уопште у лингвистичком значењу. Нажалост, ни 

о томе данас наука још не може много да каже.  

Проблем говора у лингвистичком значењу још увек 

стоји отворен. Он тек треба довољно да буде пречишћен 

и објашњен. Као научни проблем је у науци новија 

појава у испитивању, мада он као такав постоји заједно 

са постојањем дијалеката у нашем језику. Говор је, 

дакле, стара појава у језицима скоро колико и дијалекти 

у њима, с којимаје он ишао више или мање упоредо. А 

како се наука још увек недовољно бавила дијалектима, у 

толико је још мање застајала на говорима у њима. Тек 

ново време је довело до тога да се говорима посвети 

одговарајућа пажња. Оно најважније, после свега овога, 

ипак назиремо у природи говора. 

                                      
26 Проф. Брана Митровић, „Пред лесковачким говором данас“, „Помак“, бр 

11/12, април-септембар 1999, стр. 44. Напомена: Пренето из „Лесковачког 
зборника“ бр. XIX 1979. године. 

Р



 30

Под појмом говора у лингвистичком значењу данас 

се подразумева нарочита, најмања језичка целина у 

оквиру једног дијалекта, заправо – претежно у оквиру 

једног наречја. Др Асим Пецо је у једном осврту овако 

означио његову појаву: ,,Унутар граница једног наречја 

може бити речи о различитим говорима или говорним 

типовима било да је у њима диференцирање према 

акценту, гласовним, обичним или неким другим 

особинама’’. Говор се, дакле, оформљује у оквирима 

постојања и деловања једног наречја. Ми данас још не 

знамо сигурно, ствар је у испитивању, колико се говор 

конкретно, под којим непосредним околностима, 

временским, територијалним и индивидуалним, најпре 

образује а затим и даље развија. Проф. Милија Станић је 

објавио 1974. године обимну студију о свом родном, 

ускочком говору („Ускочки говор“, Бгд, 1974, Институт 

за српскохрватски језик), али је више описао његово 

стање него што је улазио у његову генезу. Истом 

поступку је прибегао и публициста Јован Михајловић са 

лесковачким говором у својој брошури („Лесковачки 

говор“, Лесковац, 1977, Библиотека музеја у Лесковцу). 

Можда су све поменуте околности присутне при појави 

једнога говора. Ипак, оне су, по свој прилици, посебне и 

различите код сваког говора, и крећу се од говора до 

говора. Опште обележје им је, свакако, регионалност. 

Говор је на првом месту везан за простор на коме је 

поникао, развио се и функционисао изграђујући на њему 

своју језичку особеност. Сви наши дијалекти имају, 

тако, своје говоре, мање или више развијене, само 

усмене или и усмене и посмене. 

Један од најпознатијих међу њима је и наш, 

лесковачки говор. Оно што се односи на говоре уопште 

важи и за њега. То дуго није било јасно. Почетком овога 

века (XX века – примедба Д.К.), када је писао своје 

Дијалекте („Дијалекти источне и јужне Србије“, Бгд, 

1905) др Александар Белић га није разликовао од 

јужноморавског наречја: ,,Јужноморавски говор 

представља интересантну и поучну слику постанка 

многих дијалеката Балканског полуострва. Таквих 

говора на Балканском полуострву има више него што се 



 31

мисли. Они се развијају и сада, на наше очи’’ (стр. 

LXIII). Јасно да се овде радило о јужноморавском 

наречју, а не говору, пошто је данас и обичном логиком 

јасно како је говор само себи циљ, и из њега се не 

развија ништа и даље од њега. За науку је данас 

непобитно јасно како лесковачки говор проистиче из 

јужноморавског наречја, и међу њима је сада видна 

разлика поред њиховог очигледног сродства. Иако су на 

истој територији свако од њих има своју област на којој 

развија унутрашње особине. Док према самоме Белићу 

јужноморавско наречје захвата ширу територију, између 

Врања и Сталаћа и Влашког поља и Црног врха, 

лесковачки говор се у том оквиру сместио између 

Грделице и Брестовца и Равног Дела и Бублице, ако се 

усвоји граница коју му је у својој брошури обележио 

публициста Михајловић. Према овоме, док 

јужноморавско наречје води језичке особине једне 

широке, врло разнолике територије јужног Поморавља, 

лесковачки говор их је кондензовао у регионалном 

оквиру у коме се оформио и развио. Он се више држао 

свог средњовековног узора него наречја, које је примило 

утицаје са разних страна. Оставши доследно на старој, 

средњовековној језичкој варијанти, на првобитној 

рецензији, како у фонетици тако и у морфологији, 

етимологији, синтакси и акценту, он представља 

потпуну диференцијацију од јужноморавског наречја. 

Градећи специфичне своје локалне особине, према 

одговарајућих околностима и потребама, лесковачки 

говор је до данас остао њима веран, чувајући полуглас, 

дифонг, сводећи именску промену на два падежа, 

редуцирајући коњугацију на најнужније облике и 

пунећи лексику подједнако старим и новим изразима и 

речима. 

Тако је постао регионални језик лесковачког краја, 

лесковачки говор. Тек треба утврдити када и како је до 

тога дошло. То је проблем далеке прошлости нашег 

краја. Оно што можемо са већом сигурношћу да 

потврдимо то је зашто је до тога дошло. Врло је рано 

постојала потреба, коју више наслућујемо него што 

можемо да докажемо, за образовањем таквог говора 



 32

нашега краја. Развијање Лесковца као центра јужног 

Поморавља изискивало је непосредније говорно 

средство. Државни центар се све више удаљавао од 

лесковачког подручја према северу, а касније га је 

уоште нестало с окупацијом јужне Србије све до краја 

XIX века. Лесковачки крај је престао да учествује, због 

тога, у развијању књижевног језика, одсечен од тога 

процеса вековном окупацијом, па се осврнуо око себе у 

стварању својег језичког средства. Тако је постала 

основа и друштвена потреба за лесковачким говором. 

Друштвена активност и друштвене потребе су то све 

више наметале. Лесковац је привредно и друштвено све 

виче јачао, наметао се читавом јужном Поморављу као 

предводник. Публициста Михајловић у поменутој својој 

брошури о томе примећује: ,,Скоро од самог оснивања 

је Лесковац већа насеобина. У XIV веку, на пример, био 

је станица за караване. Дубровник је с Лесковцем имао 

трговинске везе још у XV веку’’. У време губљења 

независности српске средњовековне државе Лесковац је 

привредно био повезан тако не само са севером, него и 

са југом, тргујући и са Мекедонијом и Грчком. За то му 

је био потребан језик усмено и писмено. Он је 

прерађивао наслеђене језичке елементе рецензије, 

мешавине старословенског и народног језика, и тако 

градио лесковачки говор. Намењен првобитно 

практичним усменим и писменим потребама, тај говор 

природно није остао само на тој фази развоја. Он се 

развијао, све више ширио као такав, па је прешао и у 

народно стваралаштво као књижевни језик краја 

уопште. На лесковачком говору су некле фолкорне 

књижевне творевине, лирска поезија са нешто епском, 

разноврсна проза (приповетке, пословице, загонетке и 

друго). А када се са ослобођењем националне 

територије и лесковачки регион повезао са вуковским 

књижевним језиком, он није одбацио свој говор. У њега 

су већ у толикој мери биле уграђене локалне и 

индивидуалне особине, да га је и даље задржао, 

практично у свакодневном саобраћају и у области 

књижевног фолклора. Он је имао своју суштину и своје 

даље потребе постојања које нису биле у супротности, 
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противуречности с књижевним језиком земље. Онако 

исто као што ни говор кајкавског и чакавског подручја 

српскохрватског књижевног језика нису само били ни у 

каквој противуречности са књижевним језиком, него су 

општеусвојени као други књижевни језици. То је, у 

ствари, за своје подручје био, иако непризнат као такав, 

и лесковачки говор. Он је вршио своју књижевну и 

културну улогу не само као језик уопште, него и кроз 

књижевни фолкор на читавом свом региону. Није му 

много требало да се од практичног језичког средства 

преобрази временом, у недостатку књижевног језика, у 

регионални књижевни језик, који је усменим путем 

описивао живот, навике и духовну развијеност људи 

нашега краја у борби за опстанак и живот, као и вечите 

људске борбе и постојање уопште. У том погледу је 

лесковачки говор давао највише што један говор може 

давати, испуњавао улогу регионалног уметничког 

средства. Тако је лесковачки говор испунио обе своје 

улоге, као језичко и уметничко средство подржавања и 

подизања народа. Тиме, разуме се, није речено све што 

данас треба рећи и урадити са лесковачким говором. 

У вези са његовим постојањем и деловањем имамо 

дуг према њему. Њему је данас потребна подршка у 

даљем настојању, друштвена подршка и оживљавању и 

преображају и сређивању онога што је он већ дао и даје 

и даље, у његовом проучавању из друштвених и 

научних разлога. Ако смо са тим закаснили, па је један 

део стваралаштва лесковачког говора неповратно 

нестао, као све што је усменог карактера и не буде на 

време забележено, време је да прекинемо с тим 

пропустима. Ако је до сада било оправданих и 

неоправданих разлога за ово закашњење, друштвени је 

моменат сада да се и једни и други отклоне без великих 

жртава. Прва је наука дала повода за то занемаривање 

нашег говора. Још у својим чувеним студијама др 

Александар Белић није поклонио пажњу лесковачком 

говору. Ни једну изворну фолклорну ствар лесковачког 

говора он није забележио, што није случај и са говорима 

источне Србије. Други после њега су још мање 

настојали на лесковачком говору. Први покушај у том 
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правцу, у настојању да се да основна језичка слика 

лесковачког говора настао је тек у наше дане са 

поменутом брошуром публицисте Михајловића. И сама 

лесковачка јавност, усмена и писмена, слагала се с тим 

пренебрегавањем свог сопственог говора. Поред 

несхватања његове важности, на то је деловала и 

предрасуда о њему. Према њој лесковачки говор није 

ништа друго него само искривљени, изврнути говор 

књижевног језика. Према тој предрасуди многим 

Лесковчанима је чак њихов говор био смешан. То 

схватање се држало и у школама, где су наставници 

,,бранили’’ књижевни језик од негативног деловања 

говора. 

Напоредо, дакле, са отклањањем разних предрасуда и 

пропуста из прошлости треба то учинити и са 

лесковачким говором. Звуци нашег говора успешно 

одјекују преко наше радио станице сваких петнаест 

дана. Прикупљена је оригинална грађа за обиман речник 

нашега говора са 6.000 одредница чије планирање за 

објављивање ове године није далеко. Само је то почетак. 

Још ни једна приредба у граду, а нарочито шире од њега 

у самој земљи, није организована у циљу манифестације 

онога што је најлепше у нашем говору. Једна шира и 

организована акција треба не само да подигне наш говор 

на висину која му одавно припада, него и да сакупи и 

објави оно што је до сада створено. Као што спасавамо 

већ деценијама средњовековне фреске из њихових 

наслага малтера и креча да бисмо очували један део 

некадашњег сликарства, тако треба да скинемо наносе, 

предрасуде и неразумевања и са многих творевина 

нашега говора. Он има не само културну него и научну 

важност као документ за упознавање наше прошлости и 

садашњости. Он је једно од ретких сведочанстава о 

путевима којима је до данас прошао наш савремени 

књижевни језик. Његова језичка особеност, изражајност 

и лепота не смеју се више препустити њему самом.  
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МИЛОШ ЦРЊАНСКИ 

О БРАНИ МИТРОВИЋУ 

 

 њижевни летописци завичај 

ног поднебља Лесковца не би 

смели испустити из вида овај 

драгоцени прилог аутора „Сеоба“ и 

„Дневника о Чарнојевићу“, 

поготово што их, таквих прилога, 

баш нема у књижевној историји 

овог краја Србије, а и због Бране 

Митровића кога заслужено 

памтимо по Речнику лесковчаког 

говора, као посебном облику јужноморавског наречја. 

Први пут штампан је под насловом „Брана Митровић – 

један нови таленат наше књижевности“, у часопису 

„Идеје“, Београд, 13.04.1935., број 22. стр. 6, ћирилицом 

и са потписом М. Цр. Текст преузимамо из Дела 

Милоша Црњанског, том десети, књига 21, у издању 

Задужбине Милоша Црњанског и Нашег дома – Editions 

l”age d/home, Lausanne, Есеји и чланци I, Књижевност – 

Уметност, Београд, 1999.
27

 

Неспорна чињеница да у провинцији имамо много 

часописа. Литература се распарчала и провинција 

лизирала. Стоји и то да у провинцији имамо много 

„писаца“. Ко све није „песник“ и „књижевник“ код нас 

по паланкаман.
28

 

Ретко се, у томе, нађе ма шта утешно. Па најбоља је 

та детињаста игра уређивања литерарних ревија, тог 

окупљања песника, тог издавања књига још у Босни, где 

је најозбиљнија, и у Црној Гори где је, кад се одбију 

неколико марксистичких дрекаваца, најсимпатичнија. 

У Сарајеву и часописи, и књижевни рад уопште, носе 

обележје озбиљнијег потхвата, а на Цетињу, у 

                                      
27 М. Црњански, „Брана Митровић“, „Успења“, бр. 2, Лесковац, 2007, стр. 24. 
28 М. Црњански, „Брана Митровић“, „Успења“, бр. 2, стр. 24. Напомена: 
Преносимо комплетан текст. 

К 
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Подгорици и Никшићу, међу најмлађим писцима има 

неколико младих људи који не само што нису без 

талента, него имају и искрену жељу рашчишћавања 

наших, ни мало ружичастих, књижевних прилика. Ипак, 

овај млади писац и његова прва, мала збирка, заслужује 

исто тако пажњу, јер је литерарна вредност ове мале 

збирке реална. Родом из Прокупља, син занатлије, са 

утисцима из ратова и тешких дана после рата, новинар у 

индустријском Лесковцу, г. Брана Митровић, самим 

својим животом стекао је, нема сумње, оштро око 

опажања. Литерарна атмосфера у знаку социјалне 

књижевности може с правом да му годи. Само што, у 

исто време, на почетку свога рада, овај млади писац 

показује у својим причама и много лирског, поетичног у 

својој прози која није тенденциона ни суха. Овај млади 

писац, као мало ко после Б. Станковића и Сремца, 

полази у своју литерарну каријеру нечим дубљим од 

обичног фотографисања оних крајева, и књижевних 

репортажа. Нешто истинско и меко има на себи његова 

проза, печат свога завичаја и те кратке приче о Панету 

божјаку, баба Станки коју цела варош неправедно 

прогања, или она сјајна дата о Динчи, пекару који у 

свом пијанству додирује главном највише добро, све су 

то књижевни покушаји који су далеко изнад данас у нас 

уобичајних фељтона. Име, г. Бране Митровића први пут 

се јавља на нашем књижевном хоризонту, у редовима 

наших почетника, али његова мала збирка прича, бар се 

нама тако чини, од почетка значи пун литерарни успех, 

и боља је, дубље вредности, од свих других које је наш 

лист имао да прикаже у последње време. Нама се чини 

да је Дубочица, у овом младом писцу, добила 

талентованог приповедача који већ првом својом 

збирком даје књижевни рад заслужан да се примети и 

ван уских граница једног провинцијалног листа. 
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ЈЕЗИК У КЊИЖЕВНИМ ДЕЛИМА 

БРАНЕ МИТРОВИЋА 

 

рана Митровић се наметнуо 

јавности као плодан и марљив 

радник и као један од најистакнутијих 

представника групе која је унела 

свежину у културни живот Лесковца и 

подигла ниво писане речи у овој 

средини. У сећању Лесковчана остао је 

упамћен најпре као професор, а затим и 

као писац и журналиста. Свој рад у 

области дијалектологије крунисао је 

Речником лесковачког говора по коме је постао познат и 

ван свог подручја. Бавио се проучавањем лесковачког 

говора на свим нивоима, а не само на нивоу лексике. 

Писао је приповетке, приче и драме у којима је 

обрађивао из локалног и локално-друштвеног живота, 

али не искључујући из њега ни опште моменте живота. 

Његова једина послератна збирка приповедака је „Време 

протекло“, драма „Срца у бури“ и књига прича 

„Искрице из Дубочице“.
29

 

„Време протекло“ састоји се од приповедака: Кад се 

сретну капикомшике, Дане се бори за љубав, и Тала је 

хтела да прослави Ускрс, Свој своме, Писмо пријатељу, 

писмо на часу, Била је то борба, Између дана и ноћи, 

Победа Прокопа Самарџијског и На новом путу, док се 

„Искрице из Дубочице“ састоје од свега пет кратких 

прича од којих је највећу пажњу привукла прича Динче. 

У њој и Црњански проналази „нешто истинско и меко“ 

                                      
29 Напомена: Биљана Златковић (1986, Лесковац). Дипломирала на 
Филозофском факултету у Нишу, Група за српски језик и књижевност. 

Студент је на докторским студијама Филолошко-уметничког факултета у 

Крагујевцу – смер наука о језику. Област интересовања: савремени српски 
језик и семантика. Радила годину дана на Филолошком факултету 

Универзитета Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову на позицији 

асистента у звању страног лектора. Наше стварање, број 1-2 и 3-4/2015. 
године. 

Б
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и „печат завичаја“, дакле атмосферу туге и носталгије 

која прожима најбоље Митровићеве приче. 

Митровићеве приче су лесковачке у пуном смислу те 

речи и њих ваља, пре свега испитати и са психолошког и 

социолошког становишта, без обзира на то што овај 

писац не располаже нарочито истанчаним смислом за 

прављење психолошких портрета својих јунака... То 

није велика литература, али је у сваком случају 

литерарни прилог социологији и психологији 

Лесковачке паланке (Н. Тимченко, Књижевна баштина 

Лесковца, 2007, стр. 104). 

(...) Литерарна дела стварана на дијалекту могу се 

условно сврстати у две најшире групе. Једна обухвата 

дале у којима дијалекатске одлике припадају дијалозима 

и служе пре свега карактеризацији ликова, а друге 

скупине су она књижевна дела која су у целини писана 

на дијалекту.  

Књижевна дела која је написао Брана Митровић не 

могу се сврстати ни у једну групу, или, прецизније 

речено, могу се сврстати у обе. Дијалози су, углавном, 

већим делом писани дијалектом, а приповедачев текст 

углавном књижевним језиком. Стандардним језиком 

говоре и школоване личности у овом делима. 

Већ у првој приповетки „Време протекло“ имамо 

разговор двојице комшија, младог судије Радмила и 

Трајчета. Радмило говори стандардним језиком: Знаш, 

није ми лако да их се сећам? Како ти живиш? Како су 

твоји?; док Трајче говори својим дијалектом: На куде 

ћемо? Арно. Направија сам и убаву кућицу. Радњица ми 

иде добро, па си богами убаво живим. Имам и нешто 

паре, готовину. Имам с’г и два сина. Не се ич за њи 

брини. Које ћу прајим?... 

Сличну ситуацију налазимо и у драми „Срца у бури“. 

Док Роска чита писмо мајци, које је послао школован 

брат, написано стандардним језиком, мајка не разуме о 

чему заправо говори њен син: „Не разбирам које му је, 

ал га убаво осићам. На ли га ти разбираш, Росо, од које 

он тој збори?... Куде ћу га разбирем к’д је толко школе 

учија, па више и не збори по нашински.“   
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Дијалекатске речи, облици или конструкције су 

продуктивна естетичка категорија. Дијалектизам у 

науци о језику означава реч ограничену на уже језичко 

подручје; реч која не улази у књижевно језичку норму, а 

која се у књижевном језику понекад појављује. Писци 

прибегавају употреби дијалекатских речи или 

конструкција ради остварења одређеног утиска, али и за 

стварање локалног колорита. Они имају не само 

илустративну, већ и стилску функцију.  

Лесковачки говор има своје специфичне локалне 

особине: чува полугласник, дифтонг дз, своди именску 

промену на два падежа, редукује конјугацију на 

најнужније облике и обогаћује лексику подједнако 

старим и новим изразима и речима. 

(...) Лесковачки говор има не само своју културну него 

и научну важност, као документ за упознавање наше 

прошлости. На лесковачком говору је написана 

разноврсна проза и поезија, забележене разне фолклорне 

књижевне творевине и ко зна, како каже Николај 

Тимченко, можда ће се показати да је у Брани 

Митровићу Лесковац имао свог писца.  

Јер, Митровић је у правом смислу писац Лесковца, 

Лесковчана, лесковачких сокака и менталитета, начина 

и услова живота, нарочито оног његовог сиротињског 

дела становништва и он се увек бавио темама из овог 

града.
30

 

 

 

                                      
30 Напомена: Видети опширније Биљана Златковић: „Језик у књижевним 

делима Бране Митровића“, „Наше стварање“, 3-4/2015. године, стр. 300 – 310. 

Уз пролог стоји да је Б. Златковић користила следеће изворе: Брана 
Митровић, Време протекло, Раднички универзитет Лесковац 1971, 5 – 63; 

Брана Митровић, „Срца у бури“ (сепарат из часописа „Наше стварање“, бр. 1 
– 2, 1978), 107 – 132; Брана Митровић, Искрице из Дубочице, Лесковац, 1935. 

Златковићева је користила, између осталог, и следећу литературу: 

Александар Белић, Дијалекти источне и јужне Србије, „Српски 
дијалектолошки зборник I“, Српска краљевска академија, Београд, 1905; 

Недељко Богановић, „О лесковачком говору“, ЛКЦ, 2009; Недељко 

Богдановић, Јордан Марковић, Практикум за дијалектологију, Ниш, 2000; 
Брана Митровић, Речник лесковачког говора, Лесковац, Библиотека Народног 

музеја Лесковац, 1984; Јован Михајловић, Лесковачки говор, Народни музеј 

Лесковац, 1977; Николај Тимченко, Књижевна баштина Лесковца, 
Лесковачки културни центар, Лесковац, 2007; 
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ЛЕСКОВАЧКИ ГОВОР  

ЈОВАНА С. МИХАЈЛОВИЋА 

 

ме Јована Јоце Михајловића, 

по ономе што је у родном 

Лесковцу радио и урадио, стварао 

и створио, мислио и осмислио, до 

његовог одласка из Лесковца 

1957. године, и после тога, до 

кобног дана, убележено је у 

летопис скоро свих организација 

из области културе и образовања 

Лесковца.
31

 

Михајловић је био сарадник 

Речника личних имена код Срба, зборника Прилози 

проучавању језика и Дијалектолошког речника 

Војводине, Института Филозофског факултета у Новом 

Саду за југословенске језике, Речника српскохрватског 

књижевног и народног језика Института за 

српскохрватски језик САНУ, Енциклопедије Војводине. 

Зборника народних хероја Југославије (II и III издање), 

Споменице просветних радника Србије палих у НОР-у“. 

Био је и сарадник ,,Лесковачког зборника’’, часописа 

,,Наше стварање’’ и листа ,,Наша реч’’. Од великог 

броја студија и чланака навешћемо следеће: ,,Бата 

Тимчина писма из Лесковац’’ (Јеж, 1952. до 1954. 

године). ,,Шест деценија КУД ,,Абрашевић’’, ,,Надимци 

Лесковчана’’, ,,Лесковачке изреке’’, ,,Епика Јабланице’’, 

,,Лесковачке пословице’’, ,,Топоними и микротопоними 

у Лесковцу’’, ,,Пословице и изреке у Војводини’’, 

,,Војвођански бећарац данас’’, ,,Ромске умотворине’’ 

Михајловић је објавио збирку песама Раскалашне 

кише (1969), потом књигу романсираних биографија 

знаменитих људи Неувели откоси, а у издању Народног 

                                      
31 Т. Н. Цветковић, Лексикон писаца лесковачког краја, стр. 180. Напомена: О 

раду Јована Јоце Михајловића видети опширније студије Лесковачки писци – 

трагови и трагања (Лесковац 2015) и Лесковачки писци и њихово доба, 
(Лесковац 2021). 

И
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музеја у Лесковцу, дијалектолошку студију Лесковачки 

говор (1977).
32

 

% 

Говор Лесковца и његове околине спада у оквир 

призренско-јужноморавског поддијалекта, који са 

сврљишко-заплањским и тимочко-лужничким сачињава 

призренско-тимочку дијалекатску зону, односно групу 

говора српског језика.
33

 

Јужноморавски говор представља интересантну и 

поучну слику постанка многих дијалеката Балканског 

полуострва. Таквих говора на Балканском полуострву 

има више него што се мисли. Они се развијају и сада, на 

наше очи... У овом дијалекту, ако га разгледамо са чисто 

језичке тачке гледишта, можемо констатовати неколико 

дијалекатских таласа.
34

 

Пошто се Лесковац налази у средишњем делу 

територије призренско-јужноморавског поддијалекта, 

али и врло близу јужног дела сврљишко-заплањског 

поддијалекта, разумљиво је да ће се у његовим 

карактеристикама сусретати утицаји ове близине. 

                                      
32 Јоца Михајловић је рођен 6. јануара 1924. године у Лесковцу где је завршио 

средњу техничку текстилну школу. Студије македонског и српскогхрватског 
језика и југословенске књижевности завршио је на Педагошкој академији у 

Скопљу и на Филозофском факултету у Новом Саду. Радни век Јован Јоца 

Михајловић почео је као техничар у текстилној фабрици ,,Црвена звезда’’ у 
Лесковцу. Био је наставник у Средњој пољопривредној и Мешовито-стручној 

школи у Лесковцу. Једно време је био уредник, лектор и коректор листа 

,,Наша реч’’ и штампарског предузећа ,,Напредак’’ у Лесковцу. Јован Јоца 
Михајловић умро је 1. фебруара 1988. године, а сахрањен на Градском 

гробљу у Новом Саду. У име Лесковца и Лесковчана, које је неизмерно волео, 

о којима је с љубављу причао и писао, опростио се Томислав Н. Цветковић, 
његов велики пријатељ и најбољи познавалац његовог живота и рада.  
33 Јован С. Михајловић, „Лесковачки говор“, Библитека народног музеја, 

књига 24, Лесковац 1977, стр. 5. Напомена: У Уводу, аутор пише: За овај рад, 
замишљен као прилог науци о језику, определио сам се после читања Говора 

Јањева професора др Миливоја Павловића, а са широким ослонцем на рад 
професора др Александра Белића и уз дијалекатска расправљања од стране 

професора др Михаила Стевановића, др Павла Ивића и др Бранка Милетића. 

Професору Миливоју Павловићу дугујем посебну захвалност што ми је рад 
прегледао и изразио своје мишљење да би га требало објавити. Захвалан сам 

и на помоћи коју су ми указали доцент др Јован Кашић и мр Мате Пижурица. 

Књигу је аутор посветио сенима драгог и поштованог професора др Миливоја 
Павловића. Уредник књиге био је Хранислав Ракић, а рецензенти су др 

Драгољуб Петровић, др Момчило Златановић и Томислав Н. Цветковић, 

књижевник 
34 Александар Белић, Дијалекти источне и јужне Србије, Београд 1905. 
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Уосталом, многе особине јужноморавског говора 

показују да је у њему у различита времена било 

,,подмлађивања’’, уношењем свежег, новог материјала 

из околних дијалеката. Поред тога, суседство околних 

говора условило је извесну сличност њихове лексике, 

фразеологије и синтаксе са говором Лесковца и околине, 

при чему је овај тип говора потпуно сачувао своју 

српску штокавско-екавску карактеристику. Вишевеков 

ни боравак Турака у овим крајевима такође је оставио 

траг у лесковачком говору, као што ће се касније у ово 

раду и показати. И на крају, померање становништва, 

изазвано низом историјских догађаја, разног степена 

јачине и разних изражаја, условило је процесе 

неусклађених супстратних слојева и укрштање 

дијалекатских типова и појединих изоглоса. Лесковац од 

свега тога није био заштићен, углавном због свог 

географског положаја. Лесковачком говору, као и 

осталим говорима призренско-тимочке говорне зоне, 

припада посебно место у оквиру штокавске области. 

Ови говори се оштро издвајају у два правца: већим 

бројем архаизама и, нарочито, низом иновација које 

иначе нису обичне. 

Као насељено место, Лесковац се помиње још у XII 

веку. Византијски цар Манојло Комнен је најмлађем 

сину жупана Завиде, Немањи, поклонио Дубочицу, 

предео око данашњег Лесковца, говорећи: ,,Теби буди и 

потомству твојему по теби, ни с ким у заједници, ни са 

мном, ни са сродницима мојим по мени.
35

 

Од тада, 1159. године, Лесковац је остао у држави 

Немањића, затим под турском влашћу, и ослобођен од 

Турака 1877. године. Скоро од самог оснивања је 

Лесковац био већа насеобина. У XIV веку, на пример, 

био је станица за караване. Дубровник је с Лесковцем 

имао трговинску везу још у XV веку. Учествовао је 

Лесковац са својим људима у свим бунама и устанцима 

српског народа, цветао и сиромашио. Са његовом 

националном и економском историјом развијао се и 

његов говор. Отуда извесне унутрашње разноликости 

                                      
35 Старе српске биографије, стр. 33. 
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језичког развоја. По ослобођању од Турака 11. децембра 

1877. године, према првом попису насеља ,,варош 

Лесковац има: српских 1785, јеврејске 32, турских 115, 

осим тога (близу) 700 кућа од Турака који су одбегли.
36

  

У склопу призренско-јужноморавског поддијалекта 

налази се и лесковачки говор. Он се простире, 

отприлике, до села Брестовца према северу, до села 

Пискупово, Власотинца и Грделице на југоистоку, али 

,,не источније од пруге која везује Рамни Дел и 

Купиновицу.
37

 и до Ћеновца и Бублице са западне 

стране. Обухвата сливове река Ветернице, Јабланице, 

Вучјанке и Власине. Ову територију, која је улазила у 

нешто ширу област некадашњег лесковачког среза, 

реорганизованог шесдесетих година, насељава око 

150.000 становника. Имајући у виду архаизме и 

иновације као значајну групу особина лесковачког 

говора, треба да их као такве у прегледу нагласимо.  

(...) Језички фонд лесковачког говора (лексика), можда 

више него других српских екавско-штокавских говора 

призренско-тимочке дијалекатске зоне, одликује се 

позајмицама из турског језика. Општи тип је објашњив 

географским и другим условима. Данашњи говор 

Лесковца и околине није у потпуности онакав какав је 

био пре 100, 200 и више година. Он се понeчем 

разликује и од говора који је испитивао проф. 

Александар Белић.  

% 

У књизи Јована С. Михајловића Лесковачки говор  

налази се и речник мање познатих речи.  

Укупно их је нешто више од 900 речи.
38

 

% 

За илустрацију, ево неких примера: 

                                      
36 „Етничке карактеристике лесковачког краја у време ослобађања од Турака 

1877/78“, с. 25. 
37 Дијалекти источне и јужне Србије, Увод, стр, XCVI, пасус 2. 
38 Јован Јоца Михајловић је за писање Лесковачког говора користио богату 

литературу, као што су радови проф. Александра Белића, Павла Ивића, 

Бранка Милетића. Миливој Павловића, али и књигу завичајних стараралаца 
Хранислава Ракића и др. Лесковац и околина, Лесковац 1961. 
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А: аир ар. корист, доброта; акл тур. памет, мозак, 

разум; алиште турц; чудо, поруга, призор, несрећа; 

алосија им. прождрљивац; аљинче им. хаљина; аранфиг. 

честит, добар; арно прид. ср. р. добро; прил. добро; 

Б: баја, бата, баци хип. брат; бајгим турц. (ко)бајаги; 

баница окрњени облик им. гибаница одомаћен на селу 

(у граду пита); бањање им. купање; баспратња, друштво 

(Прија му бас); бача башта, вођњак, повртњак; бе бејах; 

бевбејаху; бија, -ја пом. гл. био; бричен бријан, обријан; 

бује им. буве; буковинафиг. неотесанко, простак; бутне 

гл. гурне, увуче; 

В: виђување им. виђење, посета; врови мн. им. врхови; 

врс им. узраст; врћагл. враћа; 

Г: ги енкл. их; глеј импер. гледај; гора планина; 

госпоцки господски, отмено;дава гл. даје; 

Д: длибина дубина; довден довде; дођува, ја гл. 

долази; доклен, а прил. Докле; доктур доктор, лекар; 

другачке им. мн. другарице; дувар (перс.) зид;дмно 

прил. давно; 

Е: ебанџија (пер. тур.) незнанац, несрећник; ев(е) ево; 

ега, егда синт, ваљда ће, да би, не би ли; едва прил. 

једва; ел, ели или; ене ено; 

Ж: жал жалост, јад; жмије гл. жмури; 

З: зајутро прил. рано јутро; зајучер прил. прекјуче; 

залупајка им. будаласта особа; заорује, фиг. не мирује; 

заповиђа заповеда, наређује; запојајазапевао; засеја 

засео; зацепотина спадало, неозбиљна особа; зачс зачас, 

у тренутку; зорле прил. силом; зл зао; звирка рупа; 

И: играв играју исписник им. истогодишњак, вршњак; 

ич (пер. и тур.) имало, ништа; 

Ј: јуже им. уже; јем скр. једем; јутре сутра; јучер, -ке, 

прил. јуче; 

К: кадр (ар.) могућан, способан, казување 

приповедање, прича излагање, кво модиф. зам. какво, 

кове гл. кује, крошња корпа, куга кога; кује шта, куково 

лето прил. никад, кд прил. кад, а, лојзе виноград; лк лак; 

М: маз мас маст; Марава Морава; мачуга мотка, 

батина; мешина стомак;млого много;мртвц мртвац, леш; 

мгла магла; 
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Н: наврни импер. наврати; надвивав надјачавају; на 

њи дат. њима; на њуминстр. ј. њој; на сви зам. свима; 

неје није; несте нисте; ники неки; ноћом прил. ноћу; 

ноћс, -ке ноћас; 

Њ: њигов његов; њо(ј)ан њен; њум, на њум дат. њој; 

О: обален оборен; обукло одећа и рубље; овденак 

прил. овде; овуј ову; огњогањ, ватра; освем, освен осим, 

сем; оточ, -ке, мод. прил. малопре; 

Н: паднуја пао; пошеја гл. пошао; потам прил. тамо, 

подаље; 

П: праји гл. прави, израђује; пустосује гл. куне, 

клетвом жели да нешто или неко опусти, остане сам; 

Р: работи гл. ради; рана им. храна; раним гл. храним; 

распаранда им. особа у ритама; рове гл. завија, плаче; 

С: сас с, са; седеја гл. седео; слунце им. сунце; спијев 

гл. спавају; суни гл. сипај, пружи; сс, с, предлог с, са; 

Т: таја зам. та; такој прил. тако; тија зам. ти; триес 

тридесет; трупка удара ногама; тј тај; ткв такав; 

Ћ: ће ђеш, хођеш да; употр. ће дођеш – доћи ћеш?; 

У: уапаја ујео; умреја умро; фалиа хвалио; фурња 

пекара; 

Х: У лесковачком језику ниједна реч не почиње овим 

словом   

Ц: цепен цепан, није цео; цивор прид. најкиселији; 

Ч: човечиште пеј. им. човек; чукљав гл. лупају; чк (чг) 

чак; 

Џ: џембосаја г. затурио; 

Ш: шес бр. шест; шће мод. шта ће; шпну гл. шапну; 

Ц: цепен цепан, није цео; цивор прид. најкиселији; 

Ч: ча мед. чича, чешире чакшире, човечиште пеј. им. 

човек, чукав гл. лупају: 

Џ: џамбосаја гл. затурио, џопче им. део одеће (сви 

примери); 

Ш: шатка пловка, шашко им. шашавко, шљака - ница 

шамар; 
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ДАНИЈЕЛА КОСТАДИНОВИЋ: ЈЕДНО 

ВИЂЕЊЕ ГОВОРА ЛЕСКОВАЧКОГ КРАЈА 

 

I 

њига „Добра мисла оро игра: 

пословице, изреке и друге 

кратке говорне форме лесковачког 

краја“ настала је у оквиру 

истраживачког рада на пројекту 

Књижевни живот на југу и 

југоистоку Србије у XIX и XX веку, 

који је био реализован у Центру за 

научна истраживања САНУ и 

Универзитета у Нишу под 

генералним руководством академика Мирослава 

Пантића. Књига представља обимну збирку паремија 

прикупљених на подручју Лесковца и околине и 

приређивача, др Данијелу Костадиновић, несумњиво 

увршћује у низ врсних познавалаца паремиологије у 

јужној Србији.
39

  

Осим пословица, изрека и других кратких говорних 

форми из рукописне збирке приређивача, књигу чине и 

паремије које су се нашле у различитим изворима – од 

паремиолошких, етнографских, лексикографских и 

дијалектолошких студија до индивидуалних књижевних 

остварења писаних говором овог краја (призренско-

јужноморавски дијалекат). Захваљујући чињеници да су 

у употреби били извори из различитих временских 

периода (од 1889. до 1997. године), читаоцима је 

пружена прилика да, осим сагледавања грађе, имају 

увид и у континуитет и карактер измена и развоја ове 

врсте народних умотворина. Књигу, сем паремиолошке 

грађе, чине и уводно обраћање приређивача, речник 

                                      
39 Књига Добра мисла оро игр: пословице, изреке и друге кратке говорне 
форме лесковачког краја настала је у оквиру истраживачког рада на пројекту 

„Књижевни живот на југу и југоистоку Србије у XIX и XX веку“, који је био 

реализован у Центру за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу 
под генералним руководством академика Мирослава Пантића. 

К 
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мање познатих речи, попис извора из којих је преузета 

грађа, као и попис цитиране литературе. 

Приређивач нас у уводном обраћању упознаје са 

начином на који је у доступним изворима презентована 

паремиолошка грађа, при чему изводи закључак да су у 

њима паремије само пописиване без икаквих или 

недовољних покушаја да се оне и класификују. Управо 

због чињенице да су се у понуђеним изворима, поред 

пословица, измешане нашле и остале кратке говорне 

форме, приређивач усмерава своју активност на 

класификовање грађе и издвајање посебних врста 

кратких говорних форми, желећи да, притом, представи 

што обимнију грађу.  

Грађа је у књизи класификована на следећи начин: 

Пословице (праве, анегдотске, дијалошке, стиховане); 

Изреке; Остале кратке говорне форме (поређења, 

благослови, клетве, заклетве). Свестан недостатака које 

има азбучни редослед презентовања грађе, приређивач 

се, ипак, опредељује за њега сматрајући да грађа 

систематизована на тај начин има већу прегледност, те 

да је стручно употребљивија.  

Након уводног обраћања, читаоцима је презентована 

изузетно обимна грађа, тематски разнолика, различитог 

порекла и структуре, грађа која је локалног, али и 

општег и интернационалног карактера.  

Радом „Тело у кратким говорним формама 

лесковачког краја“  презентовани су паремиолошки 

искази (пословице, изреке, поређења, клетве и заклетве) 

 прикупљени на подручју Лесковца у којима се срећу 

називи тела и испитиване су њихове функције. 

Ослањајући се на класификацију Миливоја В. 

Кнежевићева понуђену у „Антологији говорних 

народних умотворина“ и на класификациону схему 

Твртка Чубелића, који поређења третира само као 

подскуп пословица подводећи их под одредницу 

пословице фразеологизми, у раду „Народна поређења из 

лесковачког краја“ извршена је систематизација грађе 

прикупљене на подручју Лесковца и околине на права и 

супротна поређења и успостављена дистинкција између 

пословичких поређења, које имају функцију правих 
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поређења, и поређења у дословном смислу без 

пословичког значења. С обзиром на то да лесковачки 

говор припада призренско-јужноморавској зони српског 

језика, те да је у потпуности очувао своју српску, 

штокавско-екавску карактеристику, да обилује архаизми 

ма, турцизмима, као и да се у погледу лексике битно 

разликује од стандардног српског књижевног језика, на 

крају рада, као засебан прилог, дат је и речник мање 

познатих речи. На тај начин, презентована грађа 

учињена је доступнијом и разумљивијом широј 

читалачкој публици.
40

 

 

 
 
 

                                      
40 Данијела Костадиновић (Лесковац 1973), књижевни историчар, књижевни 

критичар, паремиолог, библиограф, преводилац и професор Универзитета у 
Нишу. Основну школу и гимназију завршила је у Лесковцу. Дипломирала је 

на Филозофском факултету у Нишу на Групи за српскохрватски језик и 

југословенске књижевности. Дипломски рад „Екстровертни и интровертни 
типови у романима Абаџиева и Георгиевског“ објављен је у едицији 

најбољих дипломских и семинарских радова Филозофског факултета у 

Нишу. Магистрирала је и докторирала на Филолошком факултету 
Универзитета у Београду. Предаје Упоредно проучавање јужнословенских 

књижевности и Књижевност за децу на Департману за српску и 

компаративну књижевност на Филозофском факултету у Нишу. Живи у 
Нишу. 

КЊИГЕ: Психолошко у романима Абаџиева и Георгиевског: екстровертни и 

ентровертни психолошки типови у роману Пустиња и тетралогији Црно 
семе, Филозофски факултет у Нишу, Студијска група за српски језик и 

књижевност, Библиотека семинарских и дипломских радова, Коло II, Књига 

6, 115 стр.; Добра мисла оро игра: пословице, изреке и друге кратке говорне 
форме лесковачког краја, приређивач, Центар за научна истраживања САНУ 

и Универзитета у Нишу/Филозофски факултет/СГ за српски језик и 

књижевност, Ниш, 2000, 220 стр.; Одблесци, одјеци: српске теме македонске 
књижевности, Алтера, Библиотека КАЛЕМ, Књига 13, Београд, 2010, 162 

стр. Радове је објављивала у стручним публикацијама и научним зборницима, 
и листовима и часописима: Facta Universitatis (Ниш), Philologia Mediana 

(Ниш), Градина (Ниш), Славистика (Београд), Современост (Скопје), 

Книжевна академија (Скопје), ThinkTank (Лесковац), Браничево (Пожаревац). 
Преводи са македонског и руског језика књижевну критику, есејистику, 

поезију и прозу. Почасни је члан међународне књижевне академије 

Македонија презент. Добитница је награда Вељко Видаковић, Гоцева мисла, а 
антологија македонске љубавне лирике Од чежње до ероса (библ. 

„Градинарник“, књ. 5, НКЦ, 2014), коју је превела са македонског на српски 

језик, понела је награду Светосавски печат за ауторски и издавачки 
подухват године. 
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IV 

 раду је презентована грађа везана за народна 

поређења из лесковачког краја. Поређења су, 

сходно Кнежевићевој класификацији, систематизована 

на права и супротна поређења, а такође је успостављена 

и разлика између пословичких поређења, која имају 

функцију правих пословица, и поређења у дословном 

смислу без пословичког значења којима смо се у раду и 

бавили. С обзиром на то да лесковачки говор значајно 

одступа од српског књижевног стандарда, на крају рада, 

као посебан прилог, дат је Речник мање познатих речи, 

који ће, надамо се, омогућити боље разумевање 

понуђене грађе. 

% 

Вук Стефановић Караџић насловио је своју књигу 

Српске народне пословице и друге различне као оне у 

обичај узете ријечи, при чему је пословичке исказе 

разделио на две скупине: на оне „које се свагда једнако 

говоре“ и на оне „које се различно говоре“ (КАРАЏИЋ 

1967: 18). У „друге различне као оне у обичај узете 

ријечи“ можемо сврстати поређења која чине предмет 

нашег рада. Поређење се дефинише као „зближавање, 

довођење у суоднос двију појава на темељу њихове 

сличности или подударања у једној или више особина, 

па се једна од тих појава сликовито приказује, 

објашњава, афективно појачава успоређивањем с 

другом“ (ДУКАТ 1992: 622), или као „необично 

захвална, експресивна, живописна и поетска грађа, од 

које постаје јак и сажет, фигуративан, понајпре 

метафорички израз. По својој каквоћи и намени 

поређења стоје на прелазу између говорних израза 

дословног и говорних израза преносног значења“. 

(КНЕЖЕВИЋ 1972: 12). 

Разлика између пословица и „у обичај узетих 

ријечи“, у које се убрајају и поређења, није оштра. 

Сходно томе, поређења би се могла поделити на 

поређења која се срећу у функцији правих пословица, а 

која бисмо могли подвести под одредницу пословичка 

поређења (нпр. Брак си је ко лутрија; Жена си је ко 

У
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гвоздена кошуља) и поређења у дословном смислу, дакле 

поређења без пословичког значења, која заправо и чине 

предмет нашег истраживања (нпр. Бел ко сирење, 

Развукује се ко пометина). 
     Поређења су била тема бројних истраживања у 

области народне књижевности, посебно у области 

паремиологије, науке која се бави испитивањем и 

тумачењем пословица и других кратких говорних 

облика. Овом приликом издвојили бисмо „Антологију 

говорних народних умотворина“ Миливоја В. 

Кнежевића у којој је аутор извршио поделу на права и 

супротна поређења. (КНЕЖЕВИЋ 1972: 12-13) У оквиру 

своје класификационе схеме Твртко Чубелић поређења 

третира само као подскуп пословица подводећи их под 

одредницу пословице-фразеологизми и истичући да је у 

овом „подскупу пословица фразеолошки карактер 

најпотпуније изражен. (ЧУБЕЛИЋ 1975: LXIV) Неки, 

пак, истраживачи и приређивачи, попут Марије Клеут, у 

својим класификацијама не одвајају поређења од 

осталих кратких говорних облика у чему су блиски Вуку 

Ст. Караџићу
41

, али их разврставају по тематским 

скуповима о човеку, људском телу, жени, богу, ђаволу, 

свету, животу и смрти и слично. (в. КЛЕУТ 2010). 

   Прикупљањем и проучавањем пословица, изрека, 

поређења и других кратких говорних облика из 

лесковачког краја бавили су се Сергије Димитријевић (в. 

ДИМИТРИЈЕВИЋ 1954), Драгутин М. Ђорђевић (в. 

ЂОРЂЕВИЋ 1964: 54-58; ЂОРЂЕВИЋ 1970: 89-112), 

Јоца Михајловић (в. МИХАЈЛОВИЋ 1968: 107-113; 

МИХАЈЛОВИЋ 1970: 110-120), Данијела Костадиновић 

(в. КОСТАДИНОВИЋ 2000), али су се амбиције 

сакупљача, до појаве наше књиге „Добра мисла оро 

                                      
41 Иако је сам Вук Ст. Караџић посебну пажњу обраћао на питање како се и 

на који начин исказује и изражава пословички смисао и у складу с тим их 
поделио на оне које се „једнако говоре“ и оне које се „различно говоре“, дао 

је класификацију пословица по азбучном редоследу сврставајући пословице, 

изреке, поређења и друге кратке говорне облике у равноправну пословичку 
грађу, што је свакако допринело, како наводи Твртко Чубелић „прегледности 

и практичкој, стручној употребљивости, док се је врло мало говорило о самим 

пословицама. Заправо ништа“ (ЧУБЕЛИЋ 1975: LVI). 
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игра“, објављене 2000. године, завршавале на њиховом 

пописивању, без икаквих или недовољних покушаја да 

се оне систематизују и класификују (делимичан 

изузетак чине радови Јоце Михајловића). 

     Грађа коју нудимо у овом раду добрим делом је 

објављена у књизи Добра мисла оро игра, али смо је за 

ову прилику допунили новим поређењима које смо у 

међувремену забележили, а које прикупљамо, као и 

друге народне умотворине из лесковачког краја, више 

од десет година. 

    Иако у књизи Добра мисла оро игра постоји знатно 

већи број поређења, од којих су многа преузета од 

других записивача и из различитих извора, ми смо се 

одлучили да овим радом прикажемо само она поређења 

која смо сами забележили на терену. Будући да у 

народним поређењима из лесковачког краја срећемо две 

поредбене копуле „ко“ и „к`ко“, а да је поредбена 

копула „к`ко“, у којој је сачуван полуглас, данас готово 

избледела из говора Лесковчана, одлучили смо се за 

прву варијанту. Сам полуглас обележили смо у раду 

апострофом из практичних разлога иако сматрамо да је 

знак „ə“ (шва) прикладнији. Aфрикату „s“ у раду смо 

обележавали графемом „дз“. 

    С обзиром на чињеницу да лесковачки говор припада 

призренско-тимочкој зони српског језика, односно да се 

подручје лесковачког говора простире на северу до 

Брестовца, на југу и југоистоку до Пискупова, 

Власотинца и Грделице, али, како наводи Александар 

Белић, „не источније од пруге која везује Рамни дел и 

Купиновицу“ (в. БЕЛИЋ 1905), да је лесковачки говор у 

потпуности очувао своју српску, штокавско-екавску 

карактеристику, да обилује архаизмима, турцизмима, те 

да се у погледу лексике битно разликује од стандардног 

српског књижевног језика, као засебан прилог дали смо 

и Речник мање познатих речи како бисмо презентовану 

грађу учинили разумљивом ширем читалачком 

аудиторијуму. Из истих разлога, уз поједина поређења 

навели смо и додатна објашњења.  

      У даљем тексту прилажемо грађу коју смо, по угледу 

на поменуту Кнежевићеву класификацију, систематизо 
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вали на тај начин што смо поређења поделили на права 

и супротна поређења. 

    

ГРАЂА: 

    

а) права поређења 
 

• Ака се ко коло без наплат.  Каже се за човека који 

узалуд ради. Лута без циља. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. 

збирка) Варијанту: Ака се ко коло без наплати 

забележио је Драгутин М. Ђорђевић (в. ЂОРЂЕВИЋ 

1958: 659). 

• Балдиса ко пцето. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. збирка) 

• Бачка се ко свиња у блато. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

149) 

• Бега ко ђавол од тамњан. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

149). Ово поређење забележили су и Сергије 

Димитријевић (в. ДИМИТРИЈЕВИЋ 1954: 46) и 

Драгутин М. Ђорђевић (в. ЂОРЂЕВИЋ 1958: 659). 

• Бел ко сирење. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 149) 

• Бел ко булка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 149) 

• Бере ко пета гној. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 149). 

Ово поређење забележили су и Сергије Димитријевић 

(в. ДИМИТРИЈЕВИЋ 1954: 63) и Јоца Михајловић (в. 

МИХАЈЛОВИЋ 1968: 110). 

• Бесан ко куче к`д га пуштив од ланац. 

(КОСТАДИНОВИЋ: рук. збирка) 

• Бечи се ко крава на изјаловче. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 149) 

• Бије ко Св. Илија. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 149) 

• Блаји ко овца. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 149) 

• Блед ко да му је ташта исисала крв. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 149) 

• Боде ко с иглу. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. збирка) 

• Боде ко с ножеви. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. збирка) 

• Буљи ко буљина. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 150) 

• Ватија се за реч ко пијан за тарабу. 

(КОСТАДИНОВИЋ: рук. збирка) 

• Ватија се ко сирома за патку. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 150) 

• Вије ко задушна баба. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 150) 
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• Вије се ко црв у рану. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 150.) 

Ово поређење забележили су и Сергије Димитријевић 

(в. ДИМИТРИЈЕВИЋ 1954: 64), Драгутин М. 

Ђорђевић (в. ЂОРЂЕВИЋ 1958: 661) и Јоца 

Михајловић. (в. МИХАЈЛОВИЋ 1968: 112). 

• Вика ко по орла. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 150) 

• Води га ко краву с јулар. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

150) 

• Водив се ко петак и субота. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 150) 

• Водив се ко Сима и Дима. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

150) 

• Врзали смо се за Лесковац ко куче за сиџимку. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 150) 

• Врну се ко посран голуб. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

150. Ово поређење пронашли смо у књизи Добривоја 

С. Каписазовића Лесковачке заврзламе и чарламе (в. 

КАПИСАЗОВИЋ 1980: 16). 

• Вртив га ко точак. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 151) 

• Врти се ко брљива кокошка. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 151) 

• Врти се ко кусо кравче. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

151) 

• Врти се ко кусо куче. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 151) 

• Врти се ко кусо петле. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 151) 

• Вуче ко мрав. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 151) 

• Вуче се ко згажено куче. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

151) 

• Вуче се ко липсано маче. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

151) 

• Вуче се ко липсотина. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 151) 

• Вуче се ко метиљава овца. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

151) 

• Вучев се ко црева. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 151) 

• Гига се ко на гигаље. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. 

збирка) 

• Глава му ко лојзарска кова. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. 

збирка) 

• Глава му ко буздован на Краљевића Марка. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000:151) 

• Глава му ко на вола. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. 

збирка) 

• Гладан ко курјак. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 151) 
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• Гладан ко кер. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 151) 

• Гледа ко крава мртво теле. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

151) 

• Гледа ко Карча бивол. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 151) 

• Гледа ко младеневеста. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

152) 

• Гледа ме ко да сам му сви живи заклаја. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000:152) 

• Глића ко шатка трице. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 152) 

• Глође ме ко куче коску. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. 

збирка) 

• Глође ме ко свињску ногу. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

152) 

• Глув ко топ. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 152) 

• Глуп ко танакија. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 152) 

• Глуп ко Торник. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 152) 

• Глуп ко точак. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 152) 

• Гол ко пиштољ. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 152) 

• Д`кће ко да има асму. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 152) 

• Дави га ко змија жабу. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 152) 

• Девојке ко сојке. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. збирка) 

• Девојче ко грутка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 152) 

• Дигла главу ко гуска у маглу. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 152.) Ово поређење забележио је и Драгутин М. 

Ђорђевић (в. ЂОРЂЕВИЋ 1958: 663). 

• Диже се ко попарен. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 152) 

• Добар ко врућ леб. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 152) 

• Добар ко лебац. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 152) 

• Дођо ко шугав зајац. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 153) 

• Досадан је ко стеница. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

153.) Варијанту: Досадан ко стеница. забележио је 

Сергије Димитријевић (в. ДИМИТРИЈЕВИЋ 1954: 

54). 

• Дотерало се ко за сабор. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

153); Дотерало се ко селско дете за куде доктора. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 153) 

• Дотерује се ко младеневеста. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 153) 

• Дочека ме ко на нож. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 153) 

• Дошеја ко гробник. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 153) 

• Дошеја ко коруба. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 153) 
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• Дреме ко мува на мокра муда. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 153) 

• Дреме ко младеневеста у нову кошуљу. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 153) 

• Дреме ко сојка на југовину. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 153.) Ово поређење забележили су и Сергије 

Димитријевић (в. ДИМИТРИЈЕВИЋ 1954: 59) и 

Драгутин М. Ђорђевић (в. ЂОРЂЕВИЋ 1958: 663) 

• Држи ко за очи. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 153) 

• Жљува ко да једе сламу. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

153) 

• Жмије ко коњ на празно јасле. (КОСТАДИНОВИЋ: 

рук. збирка) 

• Жмије ко мачка испод накладено кубе. 

(КОСТАДИНОВИЋ: рук. збирка) 

• Жмије ко ћуран на мотку. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. 

збирка) 

• Жут ко восак. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 153) 

• Жут ко лимун. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 153) 

• Жут ко свећа. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 154) 

• Забраздија ко вол у купус. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

154) 

• Забрљавила се ко мачка у сланину. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 154) 

• Забуљија ко маче уз бучку. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

154) 

• Завива ко кучка на месечину. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 154) 

• Загореја ко цигански тигањ. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 154) 

• Загракаше ко чавке на мршу. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 154) 

• Задробија ко млински камен. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 154) 

• Задужија се ко Грчка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 154) 

• Зазнојија се ко да је парадајс под леју садија. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 154) 

• Залепија се ко дроз за грозје. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 154) 

• Залепија се ко таксена марка. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 154) 

• Залетеја се ко куче за воду. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

154) 
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• Залетеја се ко мушица на сирутку. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 154) 

• Залића ко муве гомна. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 154) 

• Заоди ко маче око бучку. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

155) 

• Запатили се ко пировина. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

155) 

• Запеја ко нерез. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 155) 

• Запеја ко свиња на јер`м. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

155.) Ово поређење забележио је и Драгутин М. 

Ђорђевић (в. ЂОРЂЕВИЋ 1958: 664). 

• Запенија ко сивоња. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 155) 

• Заудара j__________:ко џибра. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 155) 

• Збори ко да му је врућ качамак у уста. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 155) 

• Збори ко из б`чву. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 155) 

• Збори ко из кацу. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 155) 

• Збори ко да му је гомно под језик. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 155) 

• Збраја се ко терајеж. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 155) 

• Збрали се ко да игра мечка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

155) 

• Згази га ко Паћа питу. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 155) 

• Згрчија се ко да га је сраћка уватила. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 155) 

• Здрав ко тресак. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 156) 

• Здрвенија се ко кочан. Каже се за оног ко се смрзнуо 

или за оног ко је преминуо. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. 

збирка) 

• Зинуја ко клен. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 156) 

• Знаје га ко лошо време. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

156) 

• Игра ко на воду. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 156) 

• Игра ко на млад месец. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

156) 

• Идев ко на почудиште. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. 

збирка) 

• Иде ко алва. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 156) 

• Иде ко вејка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 156) 

• Иде ко подмазано. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 156) 
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• Избуљила очи ко џивџан груди. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 156) 

• Извалија се ко шаров пред праг. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 156) 

• Изврзани ко свињска црева. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 156) 

• Издиза се ко маче од таван. Каже се кад се неко 

превише хвали или говори глупости. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 157) 

• Издуја се ко да су га челе јеле. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 157) 

• Издуја се ко теле у росну детелину. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 157) 

• Изели прасе ко мачка миша. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 157) 

• Израснула ко топола. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. 

збирка) 

• Израснула ко бучумика уз клозет. Каже се кад се 

жели умањити девојачка лепота. (КОСТАДИНОВИЋ: 

рук. збирка) 

• Изровија очи ко бивол. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

157) Ово поређење забележио је и Сергије 

Димитријевић (в. ДИМИТРИЈЕВИЋ 1954: 42). 

• Изрота га ко бивол кучку. Каже се кад неко неког 

нагрди. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. збирка) Варијанту: 

Изротаја га ко бивол кучку, забележио је и Драгутин 

М. Ђорђевић (в. ЂОРЂЕВИЋ 1985: 211). 

• Има дупе ко шиник. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 157) 

• Имам груди ко амбар, па берем, берем, берем, док 

неки пут све одјед`нпут не издушим. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 157) 

• Искривила се ко притка за леју. (КОСТАДИНОВИЋ: 

рук. збирка) 

• Искрши га ко кисел леб. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

157) 

• Искрши гу ко стару канту. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

157) 

• Искуба гу ко кокошку. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

157) 

• Исполегали ко кокошке. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

157) 

• Исправија се ко да има кол`ц у грбину. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 157) 
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• Испречија се ко дирек. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

157) 

• Испрсија груди ко џивџан. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

157) 

• Истеза се ко јалова лесица. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

157) 

• Иструћали се ко праци. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

157) 

• Исуши се ко чемерика. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

157) 

• Ишчокљан ко меанџиски праг. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 157) Ово поређење забележио је и Сергије 

Димитријевић (в. ДИМИТРИЈЕВИЋ 1954: 47). 

• Ицепен ко циганско решето. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 158) 

• Ицепи га ко ловџија зајца с дрмлију. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 158) 

• Ицепи га ко пиле дзиву. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

158) 

• Ицепи га ко поганци празну врећу. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 158) 

• Ицепи га ко поп сарму на задушницу. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 158) 

• Ицепи га ко свиња мрсан џак. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 158) 

• Ицепи га ко сељак ладно пиво пред задругу. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 158) 

• Ицепи га ко шифон. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 158) 

• Јак ко бик. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 158) 

• Јаша га ко вола. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 158) 

• Јаша га ко магарца. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 158) 

• Једе ко свиња. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 158) 

• Јури га ко Бог ђавола. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 158) 

• К`к`в је ко да је на бућку ватан. Каже се за 

неугледног човека. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 158) 

• Ко рипчики без воду. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 158) 

• Ква је ко караконџула. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

158) Варијанта: Каква је ко караконџула среће се у 

Речнику лесковачког говора Бране Митровића (в. 

МИТРОВИЋ 1984: 143). 

• Клати се ко муда у косидбу. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 158) 
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• Клати се ко патка у зору. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

158) 

• Кљује ме ко сврака мрзло гомно. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 159) 

• Ко да га је крава жвакала. Каже се за неуредног 

човека. (КОСТАДИНОВИЋ 2000:159) 

• Ко да га је одсекла од гузицу. Каже се кад личи на 

неког, обично се мисли на мајку или на оца. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 159) 

• Ко да га фрљи поза мене. Јести, а не заситити се. У 

истом значењу често се користи и изрека: Дадо га на 

ђавола. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 159) 

• Ко да једе тел. Каже се за мршавог човека. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 159) 

• Ко да је у земљу пропало. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

159) 

• Ко да капку крв нема. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 159) 

• Ко да леб неје јеја. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 159) 

• Ко да сам га попарија с врелу воду. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 159) 

• Ко да му је од татка остануло. (КОСТАДИНОВИЋ: 

рук. збирка) 

• Ко с ексери да се рани. Каже се за мршавог човека. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 159) 

• Крије се ко змија ноге. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

159) 

• Л`же ко недокрстен. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. 

збирка) 

• Л`же ко куче. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 159) 

• Л`же ко стар Циганин. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

159) 

• Л`же ко Циганка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 159) 

• Л`жљив ко сојка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 159) 

• Лаје ме ко куче. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 159) 

• Лапка ко куче. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 160) 

• Легло ко мртвак у сандук. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

160) 

• Лепив гим се паре за прсти ко чичак за руно. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 160) 

• Лепи се ко крљеж за овцу. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

160) 

• Лепи се ко шамар за будалу. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 160) 
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• Лепи се ко шамар за тил. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

160) 

• Лизнуја ко куче полог. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

160) 

• Личив ко јајце на јајце. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

160) 

• Личив ко расечена јабука. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

160) 

• Ломоти ко празна воденица. (КОСТАДИНОВИЋ: 

рук. збирка) Варијанту: Ламоти ко празна воденица 

забележили су Сергије Димитријевић (в. 

ДИМИТРИЈЕВИЋ 1954: 54) и Драгутин М. Ђорђевић 

(в. ЂОРЂЕВИЋ 1958: 668; ЂОРЂЕВИЋ 1970: 95). Ми 

смо се одлучили за глаголски облик „ломоти“, јер смо 

тако чули од извора. 

• Лош ко лош д`н. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 160) 

• Луња се ко глува кучка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

160) 

• Луња се ко крња крава. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

• 160) 

• Љуто ко џинче. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 160) 

• Мава ко поп с кандилницу. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. 

збирка) 

• Маје се ко глува кучка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

160) 

• Маје се ко недобивен. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 160) 

• Маје се ко убивен у главу. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

161) 

• Мек ко душица. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 161) 

• Меље ко клопетало. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 161) 

• Меље ко празна воденица. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

161) 

• Мења ги ко матрапаз коњи. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 161) 

• Мења ги ко чарапе. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 161) 

• Мрачно ко у чижму. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 161) 

• Мрда ко да су ву кондрци у дупе. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 161) 

• Мртав ко свећа. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 162) 

• Мува се ко муда кроз цепене гаће. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 161) 

• Мучи се ко ђавол у тињу. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

161) 
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• Навалија ________Q_,ко Здравко на спржу. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 161) 

• Навалиле ко чавке на мршу. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 162) 

• Нагорела ко циганска тојага. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 162) Варијанту: Нагореја ко циганска тојага 

забележио је Сергије Димитријевић (в. 

ДИМИТРИЈЕВИЋ 1954: 37). 

• Награиса ко жути. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. збирка) 

• Нагрнули ко јагањчики на туђ тор. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 162) 

• Надуја се ко да је с осе спаја. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 162) 

• Напатили се ко зајци. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 162) 

• Натрпано ко у цигански логор. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 162) 

• Нашаран ко ускршње јајце. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

162) 

• Не дава ко куче коску. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 163) 

• Не двојив се ко Б`дњи вечер и Божић. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 163) 

• Не сматра ме ко куче у јендек. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 163) 

• Ништо си не знаје ко животињка к`д се окоти. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 163) 

• Облића ко стршљен око трмку. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 163) 

• Образи му ко детиње дупе. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

163) 

• Обрћа се ко жер. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 163) 

• Овртеја се ко зло време око голога човека. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000:163) 

• Остаде ко посран. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 163) 

• Офуцан ко стар џулов. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. 

збирка) 

• Офуцана ко манастирска мачка. (КОСТАДИНОВИЋ: 

рук. збирка ) 

• Очи су му ко дзивт. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. збирка) 

• Очи су му ко филџани. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

164) 

• Паде ко камен. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 164) 

• Паде у севдак ко сливче у гомно. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 164) 
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• Паднуја ко плот. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 164) 

• Пасује ко шамар по шију. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

164) 

• Пијан ко буре. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 164) 

• Пијан ко гузица. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 164) 

• Пијан ко земља. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 164) 

• Пијан ко летва. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 164) 

• Пијан ко љуљка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 164) 

• Пијан ко маљица. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 164) 

• Пијан ко чеп. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 164) 

• Пије ко смук. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 164) 

• Пије ко сунђер. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 164) 

• Пишти ко црв у дрво. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 164) 

• Пландује ко сојка у примку. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 164) 

• Подуја ко челарски приправник. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 165) 

• Познавам га ко црвено јајце на Велигден. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000:165) 

• Поје ко славуј из бару. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

165) 

• Покварен ко мућак. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 165) 

• Помодреја ко жељудица. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

165) 

• Помодреја ко измрзли купус. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 165) 

• Потура ко кукавица јајце. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

165) 

• Поцрвенеја ко сува поприка. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 165) 

• Прди ко задружна кобила. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

165) 

• Прди ко јабукарска кобила. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 165) 

• Прди ко кобила к`д гу претоварив у купус. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000:165) 

• Прежива ко крава. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 165) 

• Прежмава ко кукумевка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

165) Ово поређење забележио је и Јоца Михајловић 

(в. МИХАЈЛОВИЋ 1970: 112) 

• Преплића ноге ко метиљава овца. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 165) 
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• Претопара се ко гледана курва. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 165) 

• Прореди ми зуби ко тарабе. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 166) 

• Протеза се ко гладна година. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 166) 

• Пукла му челенка ко тиква. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 166) 

• Пун ко буре. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 166) 

• Пун ко око. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 166) 

• Пуштило корење ко ора. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. 

збирка) 

• Работи ко сат. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 166) 

• Работи ко тресак. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 166) 

• Работи ко Црнац. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 166) 

• Радује се ко дете за сиску. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

166) 

• Ражљебила се ко Тривунова кобила. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 166) 

• Разбацано ко пролив по џбуње. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 167) 

• Развртела дупе ко удовица. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

167) 

• Развукла се ко глиста на кишу. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 167) 

• Развукује се ко пометина. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

167) 

• Разјарен ко курјак. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 167) 

• Разлетели се ко коледари. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

167) 

• Распучија се ко лубенче. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

167) 

• Распучија се ко тиква. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 167) 

• Растезав се ко свињска црева. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 167) 

• Растресла се ко крава. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 167) 

• Расушија се ко буре. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 167) 

• Рацавтела се ко петунија. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

167) 

• Рацавтела се ко ружа. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 167) 

• Раширија се ко ага. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 167) 
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• Раширија се ко да је цел свет освојија. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 167) 

• Раширија се ко кокошка над пилики. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 167) 

• Раширија се ко пировина. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

168) 

• Рије ко свиња с прњицу. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

168) 

• Ринта ко кириџијски коњ. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

168) 

• Рипа ко заклана кокошка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

168) 

• Ружан ко куче у цегер. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

168) 

• Ружан ко лопов у дванес. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

168) 

• Рутав ко мајмун. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 168) 

• Сама ко глува кучка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 168) 

• Свађав се ко јетрве. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 168) 

• Свађав се ко Цигани. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 168) 

• Седи ко Турчин. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 168) 

• Седи ко на игле. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 168) 

Варијанту: Седи ко на чепељушке (чепељушка=игла), 

забележио је Брана Митровић (в. МИТРОВИЋ 1980: 

364). 

• Сикти ко змија троглавка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

168) 

• Сксрстила руке ко богомољка. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 169) 

• Смотаја се ко клубе. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 169) 

• Смуца се ко божјак. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 169) 

• Сп`шкаја се ко неполивена поприка. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 169) 

• Спије ко гузица. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 169) 

• Спије ко заклан. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 169) 

• Спије ко заклано јагње. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

169) 

• Спије ко на грањку. Има лак сан. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 169) 

• Спрегла се ко две паре у кесу. Каже се за жену која је 

циција. (КОС-ТАДИНОВИЋ 2000: 169) 
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• Стиснуја се ко да га је мајка у стипсу бањала. Каже се 

за мушкарца који је циција. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 169) 

• Страшљив ко зајац. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. збирка) 

• Сув ко вејка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 170) 

• Сув ко притка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 170) 

• Сув ко тутка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 170) 

• Сув ко ч`чкалица. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 170) 

• Тврд ко камен. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 170) 

• Тврдоглав ко мазга. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 170) 

• Тепан ко бивол у купус. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

170) 

• Тепан ко турски младожења. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 170) 

• Тера га ко ђавол Циганина. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

170) 

• Тера га ко керови зајца низ брег. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 170) 

• Тешко ко туч. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 170) 

• Траска ко стара воденица. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

170) 

• Треба ми ко лебац. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 170) 

• Тресев му се руке ко да је аманет изеја. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 170). 

• Ово поређење забележио је и Драгутин М. Ђорђевић 

(в. ЂОРЂЕВИЋ 1958: 675). 

• Тресе глас ко куче ланац. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

170) 

• Тресе се ко да је живци изгубија у рат. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 170) 

• Тресе се ко кучка од суви бес. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 170) 

• Тресе се ко питије. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 170) 

• Тресе се ко прут. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 170) 

• Тропа ко маче на таван. Каже се кад неко говори 

глупости. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 170) 

• Тропа ко танакија. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 170) 

• Трпи ко кучка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 171) 

• Трупа с ноге ко коњ. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 171) 

Трчи ко ждребе пред руду. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

171) 

• Трчи ко клисар. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 171) 
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• Трчи ко овца на сол. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 171) 

• Ће плати ко вук с кожу. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

171) 

• Ћу пукнем ко крљеж. Обично од муке. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 171) 

• Ћу се утепам ко сироче. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

171) 

• Ћутиш ко клен. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 171) Ово 

поређење пронашли смо у књизи Ненада Кражића 

Будење, (монодраме и драмолет) (в. КРАЖИЋ 1981: 

10). 

• Ћути ко купен пет`л. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 171) 

• Ћути ко курва. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 171) 

• Ћути ко млатка у понеденик. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 171) 

• Ћути ко мулац. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 171) 

• Ћутање ко на парастас. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. 

збирка). Ово поређење пронашли смо у књизи 

Сретена Динића Наша работа, комад из лесковачког 

живота с певањем у пет чинова (в. ДИНИЋ 1925: 38). 

• Убава ко лутка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 171) 

• Убачкаја се ко прасе. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 171) 

• Угојила се ко мечка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 172) 

• Ударија ко вол на јер`м. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

172) 

• Ударили га ко дзиву од калдрму. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 172) 

• Удрвила се ко да је прогутала мотку. Каже се за 

уображену жену. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 172) 

• Улетеја ко шаче у брзак. Каже се када неко донесе 

исхитрену одлуку, или га преваре. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 172) 

• Унуче ко куче. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. збирка) 

• Уозбиљија се ко маче уз бучку. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 172) 

• Уозбиљија се ко прасе кад мочка. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 172) 

• Уплеја се ко пиле у кучине. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 172) 

• Урасја ко гомно у траву. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

172) 

• Успрчија косу ко пет`л кресту. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 172) 
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• Усукала се ко куса биволица. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 172) 

• Утврдија главу ко коњ. Каже се за тврдоглавог 

човека. (КОСТАДИНОВИЋ 2000:172) 

• Утепа се ко маче од таван. Каже се кад неко изговори 

глупости. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 172) 

• Утовила се ко свиња рањеница. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 172) 

• Утрпује се ко гра на Божић. Каже се за наметљиву 

особу. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 173) 

• Ућутаја се ко млатка. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. 

збирка) 

• Уштркљала се ко крава. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

173) 

• Фаћа ги ко паук муве у мрежу. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 173) 

• Цвили ко змија у трн. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 173) 

• Цвили ко кучка на ланац. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

173) 

• Целивав се ко тетке на пијац. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 173) 

• Целивав се ко Цигани на вашар. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 173) 

• Црвен ко рак. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 173) 

• Црн ко ђавол. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 173) 

• Црн ко катран. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 173) 

• Црн ко дзивт. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 173) 

• Чека га ко печен леб. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 173) 

• Чеша се ко шугава овца. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

174) 

• Чивта се ко бесна кобила. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

174) 

• Чува ко девојка поштење. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

174) 

• Џгаје ко Циганка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 174) 

• Шарен ко сврака. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 174) 

• Шепури се ко гугутан. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 174) 

• Шетав ме ко певаљку. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 174) 

• Шири се ко врабац у дуд. Каже се за хвалисавог 

човека. (КОСТАДИНОВИЋ 2000:174) 

• Штрба баба ко тестера. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

174) 
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б) супротна поређења 
 

• Боде ко ћорав манистра. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

150) 

• Весело ко на погробину. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. 

збирка) 

• Воли гу ко кучики Циганку. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 150) 

• Волив се ко миш и мачка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

150) 

• Воли га ко квачка црну врцу. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 150) 

• Вредан ко доњи воденични. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 150) 

• Голем ко глава у маче. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

152) 

• Гоји се ко змија на трн. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

152) 

• Дете ко бомбонче на ластешче: куде га од`пнеш, там 

одлети. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 152) 

• Добар ко јабука благичка. Каже се за рђавог човека. 

Уместо поређења често се у истом значењу 

употребљава само изрека: Благичка јабука. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 152) Варијанту: Добар ко 

благичка јабука забележио је Сергије Димитријевић 

(в. ДИМИТРИЈЕВИЋ 1954: 37) 

• Држи ко чичак за огледало. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 153) 

• Држи се ко Коце симиџија за тарабу. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 153) 

• Зрел ко гњила крушка. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

156) 

• Истискује се ко гладан на срање. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 157) 

• Лети ко мува без главу. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

160) 

• Личи му ко катанац на кочину. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 160) 

• Личи му ко на магаре самар. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 160) 

• Личи му ко на пиле сиске. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

160) 
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• Личи му ко на Циганче дзива. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 160) 

• Мазна ко невеста пред прво спање. Каже се за лукаву 

особу. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. збирка) 

• Миран ко бува у гаће. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 161) 

• Надуја се ко р`жен леб. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

162) 

• Неће пијење ко божјак баницу. (КОСТАДИНОВИЋ: 

рук. збирка) Варијанту: Не воли пијење ко божјак 

баницу забележио је Сергије Димитријевић (в. 

ДИМИТРИЈЕВИЋ 1954: 79). 

• Обелеја образ ко чавка чело. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 163) 

• Огојила се ко притка за парадајс. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 163) 

• Окретан ко бивол у тињу. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

163) 

• Опасан ко штрба мачка и згажен терајеж. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000:163) 

• Плива ко секирче. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 164) 

• Пожурија ко жељка преко угар. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 165) 

• Покретан ко доњи воденични. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 165) 

• Почистили ко лесица с реп. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 165) 

• Прати ме срећа ко куче тојага. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 165) 

• Притресја се ко сирома за волови. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 165) 

• Провеја се ко бос по трње. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

165) 

• Провеја ____________се ко куче на мос. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 166) 

• Пун с паре ко жаба с длаку. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 166) 

• Работи ко врзан. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 166) 

• Развртела дупе ко сиротињско н`ћве. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 167) 

• Разбира се ко могаре у кантар. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 167) 

• Развијен ко џивџан у коленца. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 167) 
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• Развијотка ко мотка. (КОСТАДИНОВИЋ: рук. 

збирка) 

• Развреднила се ко снајка у понеденик. 

• (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 167) 

• Разуме се ко Марица у кантар. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 167) 

• Разуме се ко Марица у онуј работу. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 167) 

• Саставили се ко гроб и крстача. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 168) 

• Све знаје ко селска учитељица пред пендзију. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 168) 

• Сигуран ко врбов клин. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

168) 

• Сија се ко цигански тигањ. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

168) 

• Среди га ко Зорка Благоју са секирче. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 169) 

• Среди га ко Панта бабу за Врбицу. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 169) 

• Средија га ко свиња бачу. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

169) 

• Уватија се ко ћорав за тојагу. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 171) 

• Ужива ко маче у детиње руке. (КОСТАДИНОВИЋ 

2000: 172) 

• Ужива ко миш у гвожђарску радњу. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 172) 

• Фаћа се за реч ко смола за кучину. 

(КОСТАДИНОВИЋ 2000: 173) 

• Фираје ко зеље у дупе. (КОСТАДИНОВИЋ 2000: 

173) 

 

          Прилог: Речник мање познатих речи 

 

• áкам, несвр. 1. муштрам, прогоним; 2. узалудно се 

трудим; 3. злостављам, физички искориштавам; 4. 

грдим. 

• бáчкам се, несвр. купам се у блатњавом виру. 

• бóжјак, м. просјак, убоги човек. 

• брљив, прид. блесан, лудак. 

• бýћка, ф. бућкалица. 

• бучумика, ф. л. врста отровне зељасте биљке. 
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• вéјка, ф. грана. 

• гигáље, ф. мотке са ракљама за ходање преко 

мочварног земљишта. 

• глићам, несв. гутам 

• дирéк, м. греда; дрвени стуб. 

• жéљка, ф. корњача. 

• жељудица, ф. желудац живине, бубац. 

• жéр, м. жеравица, жар. 

• жмијем, несвр. жмурим. 

• каракóнџула, ф. вештица. 

• кáрча, прид. црномањаст. 

• клопетáло, н. 1. звоно овна предводника; 2. даска за 

објављивање црквене службе. 

• колó, н. точак. 

• кóндрк, м. немирлук, несташлук, враг. 

• корýба, ф. кора. 

• кочáн, м. корен кукурузног клипа. 

• кукумáвка, ф. 1. кукумавка; 2. жена која плаче, 

нариче. 

• љýљка, ф. љуљашка. 

• маљица, ф. маљ. 

• матрапáз, м. трговац разноврсном марвом. 

• мрша, ф. стрвина. 

• мýлац, мазгов. 

• нерéз, м. вепар за бокорење свиње. 

• погрóбина, ф. загробно јело и пиће. 

• полóг, м. јаје које се стално налази у кокошињем 

гнезду, насад. 

• помéтина, ф. 1. постељица; 2. нечистоћа, 

прљавштина. 

• почýдиште, н. чудо, призор. 

• примка, м. справа за ловљење птица. 

• прњица, ф. њушка, нос. 

• сéвдак, м. љубав, љубавна чежња и страст. 

• сиџимка, ф. узица, парче канапа. 

• сп`шкам се, свр. ослабим, истопим се, иструлим, 

скапам се. 

• тел, м. 1. жица; 2. метални конац за вез. 

• терáјеж, м. јеж. 

• тил, м. врат, задњи део врата. 

• трмка, ф. кошница од прућа и сламе, вршкара. 

• трóпам, несвр. лупам, стварам буку. 
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• тýтка, ф. сасушена стабљика конопље. 

• филџáн, м. шољица за кафу. 

• фирáјем, несвр. напредујем, развијам се. 

• челéнка, ф. средина главе, лобања. 

• чепáтим се, несвр. дерем се, вичем. 

• дзива, ф. слина. 

• дзивт, прид. црн. 

• џгáјем, несвр. упорно тражим. 

• џивџáн, м. врабац. 

• џинче, н. 1. ситна, љута папричица; 2. неразвијено 

ситно дете. 

• џулóв, м. пас. 

• шиник, м. суд за мерење жита.
42
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II 

АЈСТОРСКO ПИСМO РАДЕ 

ТА ЈОВИЋА - Читав један 

минули свет остаће/вечита тајна 

уколико се будућност/ не смилује да 

одреши кесу и баци који златник/ 

сунца да осветли прошлост.
43

 

Познати руски песник Александар 

Блок, у оквиру својих сећања на 

путовања по Италији 1909. године, 

записао је у својој недовршеној 

књизи Муње уметности следеће: „Време лети, 

цивилизација расте, човечанство напредује ... Али ја сам 

одавно схватио да по цену многих узалудно изгубљених 

часова, по цену духовних понижења која са собом носи 

живот у старинским собама из 18. века, по цену многих 

ноћних кошмара ништа не могу да учиним, пошло ми је 

за руком ипак да уграбим понешто од старог света.
44

 

Вредности старог света су вредности подељене 

уметности ... А ове моје белешке ће имати смисла и ако 

у само неколико речи и понекоманалогијом будем у 

стању да на вас пренесем оно што сам успео да разазнам 

кроз нестварно искричаво треперења туђег мртвог 

живота...“ 

Ове речи Александра Блока наводим овде зато што 

ми се чини да је и Радету Јовићу, познатом лесковачком 

песнику, романсијеру и драмском писцу.
45

 том „вечно 

                                      
43 Раде Јовић, Срећно царство (роман), Просвета, Београд, 1998. Апстракт: 

У раду ће бити анализирана збирка стихова Лесковачка мајсторска писма 

(стихови старовремски или јеванђеље лесковачког менталитета), објављена 

у Лесковцу 2000. године. Кључне речи: Раде Јовић, Лесковац, мајсторско 
писмо, наративна песма, писмо, Коста Рацин, На Струги дућан да имам. 
44 Данијела Костадиновић (Лесковац 1973), књижевни историчар, књижевни 

критичар, паремиолог, библиограф, преводилац и професор Универзитета у 
Нишу 
45 Раде (Радомир) Јовић рођен је у Лесковцу 1937. године. Школовао се у 
родном граду и у Београду. Збирке песама: Небески морнари, Мапа (за децу), 

Вињете, Разговор са Ветерницом, Препознавања, Улица Нишка, Ћораво 

злато, Наша чаршија, Лесковачка мајсторска писма, Саопштења, Грумен 
земље из Медвеђе (за децу), Грумен земље (за децу), Лесковачка ћебап 

артиљерија, Ћефли тефтер. Романи: Сезона клања, Perpetuum mobile, 
Срећно царство, Бесна кобила. Бајка: Принц Леско и принцеза Леска. 

М
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заљубљеном маслачку“ у „нашу чаршију“, у „наш 

Лесковац“, пошло за руком да књигом, која носи наслов 

Лесковачка мајсторска писма, уграби понешто од 

старог света и да на читаоце, кроз „искричаво 

треперење“ својих стихова, пренесе дух и боју 

лесковачке чаршије из доба „кад је време имало име, 

људи очи“ и пре но што су „из пошту јавили да је време 

остарело“. 

Збирка Лесковачка мајсторска писма: јеванђеље 

лесковачког менталитета: стихови старовремски (Дом 

културе, Лесковац, 2000) заправо је треће издање 

стихова посвећених старом Лесковцу проистеклих из 

пера Радета Јовића. Сама чињеница да је ова поезија 

доживела три издања (прво издање појавило се под 

називом Ћораво злато (1988), потом је уследило друго 

проширено издање Наша чаршија – стихови 

старовремски (1997), као и чињеница да је 2000. године 

преведена и на македонски језик (Чаршиски муабети, 

КММ, Медија, Скопје, 2000; превод Гордана 

Стојковска), довољан су показатељ њене популарности 

и пријемчивости код читалачке публике. 

Заљубљеник у лесковачку чаршију и лесковачки 

говор, овај „мајстор од лесковачки реч“, како га с 

правом назива Димитрије Тасић, и песничку књигу 

Лесковачка мајсторска писма спевао је на призренско- 

јужноморавском дијалекту којем припада и лесковачки 

                                                                     
Драмски текстови: Нудим ти пуне руке живота, Пут у светлост, Време 
препознавања, Гозба, симпосион о љубави, Лесковчанин у Паризу, Мој пас 

Краб, адаптација Шекспирових дела, Ласте јастребарске, Не се знаје, Заре 

игра. Аутор је и лесковачког П(р)озиришта у авлији, један од оснивача 
колоније младих југословенских сликара „Копашница `74“. Бавио се и 

аматерским филмом и стекао звање кандидата мајстора аматерског филма 
Југославије. Добитник је „Октобарске награде града Лесковца“. Умро је у 

Лесковцу 2004. године. Напомена: ЛИТЕРАТУРА - Раде Јовић, Срећно 

царство (роман), Просвета, Београд, 1998; Томислав Н. Цветковић, О говору, 
у: Раде Јовић, Лесковачка мајсторска писма – јеванђеље лесковачког 

менталитета, стихови старовремски, Лесковац, 2000; Бора Ољачић, Златни 
стихови, у: Раде Јовић, Лесковачка мајсторска писма – јеванђеље 

лесковачког менталитета, стихови старовремски; Николај Тимченко, 

Трагања Р. Јовића, у: Раде Јовић, Лесковачка мајсторска писма – јеванђеље 
лесковачког менталитета, стихови старовремски; Драган Тасић, 

Несвакидашња сентенца, у: Раде Јовић, Лесковачка мајсторска писма – 
јеванђеље лесковачког менталитета, стихови старовремски. 
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говор. Збирку одликује и обиље архаизама, турцизама и 

фразеологије типичне за говор старих Лесковчана, те 

може бити значајна не само у књижевно-критичким и 

књижевно-историјским сагледавањима него и у 

дијалекто-лошким и лингвистичким истраживањима, 

будући да лесковачки говор данас, под притиском 

књижевног стандарда, све више нестаје. 

Вишеструки значај ове збирке истакао је и Томислав 

Н. Цветковић, јер је, како наводи, народни језик чувар 

историје и традиције, оно што се у дијалекту чува не 

може се мерити годинама, већ епохама, у њему се слаже 

искуство генерација и генерација народа.
46

 

Збирка Лесковачка мајсторска писма састоји се из 

два дела: Мајсторска писма и Стихови старовремски. 

Лесковац је у прошлости био град занатлија и мајстора, 

центар текстилне индустрије, звали су га малим 

Манчестером, а „мајсторско писмо“ је крајем 19. и у 

првој половини 20. века подразумевало не само 

својеврстан документ – ди-плому којом се потврђивало 

да је мајстор изучио занат и пред комисијом положио 

мајсторски испит него и највише признање занатском 

умећу. 

Имајући то у виду, Раде Јовић у првом делу пева о 

мајсторима, који су „поголеми од медведи/поубави од 

црквене слике/попаметни од кадију.“ 

Први део збирке Лесковачка мајсторска писма има 

претежно документарни карактер, који јасно показује да 

су се интенције аутора кретале у правцу остављања 

записа о познатим лесковачким мајсторима и 

занатлијама, чији би се рад и мајсторије својом лепотом, 

својим естетским квалитетима, могли мерити са 

уметничким. 

Други, пак део, Стихови старовремски, посвећен је 

лесковачкој чаршији „која на малечку столичку седи, 

ал` у големо небо гледа“ и менталитету њених житеља. 

У овом делу, на трагикомичан начин, пева се о старим 

                                      
46 Томислав Н. Цветковић, О говору, у: Раде Јовић, Лесковачка мајсторска 

писма – јеванђеље лесковачког менталитета, стихови старовремски, 
Лесковац, 2000. 
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Лесковчанима који „једев паприке, па зидав фабрике, 

који терав инат и сеир сас Бога“, пева се о људској 

судбини и трагици, јер је човек „на триста муке турен 

с`мо ги не зна име“, о силама белосветским које се 

„префрљујев“ преко живота Лесковчана, о фатализму 

женске лепоте. 

Иако ови стихови нису увек најбоље стилски 

избрушени, понекад им запрети опасност да склизну у 

банално, њихова драж огледа се у томе што Раде Јовић 

полази од свог завичаја, полази од локалног, да би га 

потом уздигао на један општи, универзални ниво. У 

томе му у великој мери помаже и велики број 

функционално употребљених пословица и изрека, 

насталих као резултат вековног промишљања народа о 

природним и друштвеним појавама, са циљем да се 

успоставе константне вредности у животу и утврде 

регулативи односа у колективу. Илустрације ради, 

навешћу само неке примере: „Народ кити, народ 

разграђује“, „ И немање има крај“ и слично. 

Стихови Радета Јовића у збирци Лесковачка 

мајсторска писма показују извесне карактеристике 

приповедних текстова. Излагање о догађајима и људима 

из прошлости, у овој поезији блиско анегдотском, 

језгровитом казивању о неком занимљивом или 

смешном догађају са неретко драматичном поентом на 

крају, организовано је у складу са уметничким 

интенцијама аутора. Због тога би можда најпримереније 

било назвати их наративним песмама. Бора Ољачић у 

предговору првом издању, такође, указује на жанровску 

неодређеност збирке Радета Јовића: 

„...Стихови су то који мудрују, трепте као вилин 

коњиц, зачикавају, провоцирају, намигују као шерети па 

тугују. А кад их читате, одједном се изгубе и мудраци и 

шерети и све се заједно стопи у једну чврсту громаду, 

која јесте и није песма, која јесте и није проза, јер 

поседује суптилност и темперамент песме, али и 

чврстину и ток мисли прозе.“
47

 Ипак, ваљало би 

                                      
47 Бора Ољачић, Златни стихови, у: Раде Јовић, Лесковачка мајсторска 
писма –јеванђеље лесковачког менталитета, стихови старовремски. 
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нагласити да су наративна обележја секундарна, а да је 

поетско, лирско примарно.  

Дакле, збирку Лесковачка мајсторска писма 

карактеришу две битне компоненте: документарност и 

афективност. У збирци Лесковачка мајсторска писма 

смењују се строфе од по неколико и више стихова са 

оним састављеним од једног или два стиха, као што је 

наведено, често афористички згуснутим и блиским 

гномској мудрости. Стихове прати народски обојена 

реч, која није лишена ни псовки, ни скарадних израза. 

До сличних закључака дошли су и Николај Тимченко и 

Драган Тасић. 

Поводом новог издања Ћоравог злата, дела које је 

било објављено као књига својеручно исписана и 

нацртана руком сликара и писара Слободана Костића, 

Николај Тимченко је нагласио да су ти исти стихови 

сада штампани под насловом Наша чаршија, узети за 

себе, такође необични, јер су испевани на дијалекту и у 

руху које носи печат свог аутора – творца – али и једну 

исконску мудрост која произилази не само из искуства 

него и из патње.
48

  

Пишући о поезији Радета Јовића, Драган Тасић исто 

тако уочава „несвакидашњу сентенцу“
49

, чак иде тако 

далеко да успоставља паралелу између Његошевог 

Горског вијенца и песничке збирке Наша чаршија 

Радета Јовића на основу „наречјем натруњеног језика 

спевова“, присуства жене и сентенциозности, при чему, 

како сам каже, нема намеру да тврди да стихови 

Његошевог Горског вијенца и стихови Радета Јовића из 

поменуте збирке, имају исти значај за српску 

књижевност.
50

 

Сам песнички субјект појављује се као лик који из 

наглашено субјективне, интимне перспективе сведочи о 

                                      
48 Николај Тимченко, Трагања Р. Јовића, у: Раде Јовић, Лесковачка 

мајсторска писма – јеванђеље лесковачког менталитета, стихови 
старовремски. 
49Драган Тасић, Несвакидашња сентенца, у: Раде Јовић, Лесковачка 

мајсторска писма – јеванђеље лесковачког менталитета, стихови 
старовремски. 
50 Драган Тасић, Сентенца и дијалект, „Наше стварање“, XLVI, бр. 1-2, 
Лесковац, 1999, стр. 98. 
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прошлим временима, он стоји по страни, уочава 

догађаје и, ако се тако може рећи, „пева причу“ о 

њима. Збирка, а нарочито њен други део Стихови 

старовремски, састоји се од низа таквих „прича-

песама“, које су нумерисане и на први погледостављају 

утисак фрагментарности. Ту су приче о Тики Шљати и 

његовом сину Спаси који су били у Београду да гледају 

трамбелаји; потом о Алекси Сербезу који је псовком 

бранио Немцима да ломе гране; о Дунди-шнајдеру; о 

аљчи
51

 Мицикином; о Перси шићерџики која својом 

лепотом узбуркала крв многих Лесковчана, о кафанама, 

паприкама, ћевапима... Приче-песме нижу се једна за 

другом: „Прва прича малечка/Друга голема/Трећа нема 

крај“, а њиховим склапањем добија се јединствени 

мозаик живота у старом Лесковцу. 

     С тим у вези, мишљења сам да је у приступу овој 

збирци неопходно обратити пажњу на синтагму 

„мајсторско писмо“, присутну и у самом наслову, и 

посебно на други члан синтагме - писмо. Она, с једне 

стране, упућује на директну везу између мајсторства и 

уметности, о чему је већ било извесних напомена, а, с 

друге стране, „мајсторско писмо“ или мајсторска 

диплома може само по себи бити важан документ, 

важно сведочанство о људима и догађајима из 

прошлости. Опредељење за „мајсторско писмо“, 

схваћено у овом контексту, указује на то да се песник 

тиме позива на веродостојност и аутентичност онога о 

чему пева. 

    Други члан синтагме – писмо посматраћемо засебно 

из разлога што и 

сам песник када пише о писмима користи различиту 

графију, те их на тај 

начин и формално издваја: писму даје иницијално и 

епилошко место у структури збирке, која се и својом 

целином приближава епистоларној форми. 

     Писмо, као што је познато, може бити написано без 

неког нарочитог реда, може обухватити најразличитије 

теме, повезивати и оно што на први поглед изгледа 

                                      
51 Именица аљча означава будаластог човека. 
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неспојиво. По тим особеностима, блиско је разговорној 

форми, а то су уједно и карактеристике ове поезије. 

Писмо као облик комуникације подразумева одређеног 

пошиљаоца и примаоца, за писмо је типичан наглашени 

субјективни моменат, који се јавља као последица жеље 

да другима пружимо обавештења о себи. Ако све ово 

имамо у виду, онда нам је и основни стваралачки 

импулс Радета Јовића потпуно јасан. Његово 

„мајсторско писмо“, односно збирка стихова, заправо је 

позив упућен појединачном читаоцу, али намењен 

ширем, са циљем да се пруже информације о оном 

Лесковцу кога су чинили вешти мајстори и трговци, о 

специфичном лесковачком духу који је, нажалост, почео 

да одумире. Стога су у овој збирци присутна и 

носталгична осећања и неки жал, да се послужимо 

речником Боре Станковића, за прошлошћу:  

„Викали су не:/Паприкари, баштовани 

/Ситничари/Викали су не:/Трговци, 

шпекуланти/Бађавџије/Викали су не:/Содаџије, 

сладолеџије/Сластичари/ Викали су не:/Музиканти, 

зајебанти/Забушанти/Викали су не:/Кочијаши, 

таљигаши/Рабаџије/Викали су не:/Ковачи, 

албатини/Мутавџије/Како не све несу викали/Они су 

викали/Ми смо ћутали/С`г ми викамо/Тој смо/Они 

ћутив.“ 

    И нимало случајно збирка Лесковачка мајсторска 

писма завршава се доласком јабанџија
52

, а самим тим 

новог духа и промена. Отуда се завршни стихови могу 

схватити и као отворено питање упућено читаоцу: 

„Има још да се казује/Треба ли...“ 

    У том смислу, посебно у свом завршном делу, збирка 

Лесковачка мајсторска писма има додирних тачака са 

циклусом На Струги дућан да имам (На Струга дуќан 

да имам) македонског песника Косте Апостолова 

Солева, познатијег међу читалачком публиком као Коче 

Рацина. Циклус песама На Струги дућан да имам 

објављен је у оквиру збирке Бели мугри 1939. године у 

Самобору крај Загреба у штампарији Драгутина 

                                      
52 296 Именица јабанџија означава странца. 
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Шпулера. Полазећи од истоимене македонске народне 

песме и узимајући за мото циклуса народну пословицу 

„Занат је златан...“, Рацин са истом носталгијом пева о 

старим струшким мајсторима и занатлијама, о 

временима која су нестала, суптилно провлачећи 

алузију, преко мита о Краљевићу Марку и његовој 

волшебној сабљи, о неопходности повратка и 

обнављања која је приметна и у стиховима Радета 

Јовића.
53

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

                                      
53 С обзиром на то да би испитивање веза и односа између циклуса песама 

Коче Рацина На Струги дућан да имам и збирке стихова Радета Јовића 

Лесковачка мајсторска писма, како у формалном тако и у тематско-
мотивском, стилском и семантичком погледу, могла бити тема засебног 

научног рада, овде смо указали само на њихову елементарну сличност. 
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ЈОРДАН МАРКОВИЋ: ЛЕСКОВАЧКИ ГОВОР  

И СРПСКА ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈА 

 

овор Лесковца (и околине) спада у 

призренско-јужноморавски говор 

ни тип призренско-тимочког дијалекта. 

Као такав он се налази у корену српске 

дијалектологије као науке. Једино у 

Вуковом осврту на српске народне 

говоре нема помена о лесковачком 

говору, као што нема ни говора 

југоисточне Србије уопште. Вук, као 

што знамо, није познавао говоре 

источне и јужне Србије и они нису нашли своје место у 

његовој подели српских народних говора. Он, нажалост, 

у свом Речнику под одредницом Торлак даје тумачење 

да је то “човјек који нити говори чисто српски ни 

бугарски”, што је – обично у негативном контексту и са 

лошом намером – често цитирано место из Вуковог 

речника.
54

  
    Своје место лесковачки говор налази већ у раду 

норвешког слависте Олафа Броха – Дијалекти 

најјужније Србије. Олаф Брох је Лесковац сврстао у 

говоре моравске долине, којима по њему припадају 

врањски и лесковачко-власотиначки говор. 
    И оснивач српске дијалектологије у правом смислу – 

Александар Белић – уврстио је говор овога града у своје 

обимно дело Дијалекти источне и јучне Србије, те је 

тако лесковачки говор предмет проучавања дијалек-

тологије још од самих њених почетака, а то значи од 

1905, када је А. Белић објавио своју обимну 

монографију. 
    У Белићевој монографији Лесковац је, судећи по 

грађи, доста заступљен. Белић, међутим, није посебно 

говорио о лесковачком говору јер то и није био циљ 

                                      
54 Напомена: Видети опширније: Јордан Марковић, „Лесковачки говор и 
српска дијалектологија“, „Наше стварање“, Лесковац 2007. 

Г
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његовог рада. Лесковачки говор у Белићевој студији 

саставни је део призренско-јужноморавског, те се 

обимна грађа из овога града и нашла као аргументација 

у вези са особинама овог говорног типа. 
     Први осврт само на говор Лесковца, заправо – краћи 

опис овог говора налазимо у раду Лесковачки говор 

Јована Михајловића. Похвално је што се један 

Лесковчанин осврнуо на свој говор, похвално је и што је 

књига штампана у Лесковцу. Све то значи да су људи 

овога краја свесни значаја народног говора и 

истраживања у тој области и да су спремни да у тај рад 

инвестирају. 
     У тој невеликој књижици своје место нашао је говор 

града Лесковца. Под лесковачким говором аутор 

подразумева простор “до села Брестовца према северу, 

до села Пискупова, Власотинца и Грделице на 

југоистоку, али “не источније од пруге која везује Рамни 

Дел и Купиновицу”, и до Ђеновца и Бублице са западне 

стране. Обухвата сливове река Ветернице, Јабланице, 

Вучјанке и Власине” (Ј. Михајловић, Лесковачки говор, 

стр. 71). Из списка информатора види се да су му 

информатори, по правилу, људи из Лесковца, они који 

су ту рођени или ту живе. Већина тих информатора су 

школовани људи – службеници, занатлије или пензио 

нери. Многи су рођени у Лесковцу, али живе у другим 

местима, и то доста дуго. Ови подаци говоре о томе да 

избор информатора није најсрећније решен. То што су 

информатори занатлије - школовани људи, може бити и 

оправдано. Ако се жели дати увид у градски говор, а 

чини се да је аутор баш то желео, онда је оправдано да 

информатори буду баш људи који су стално у граду и 

који као такви долазе у додир са осталим становницима. 

То би, међутим, значило да ће ово бити рад из 

социолингвистике, али аутор није свој рад тако 

замислио.  
     Књига има и извесне недостатке. Тај недостатак 

понекад представљају тумачења која је аутор дао. Она 

нису увек у складу са тумачењиима савремене науке о 

језику. И грађа на основу које је рад урађен није богата. 

Често аутор даје своје примере, тј. сам прави разне 
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реченичне конструкције у жељи да дочара појаву о којој 

говори.  
     Отуда ово значајно дело треба “допунити”, тј. добро 

би било да се учини један поновни, прецизнији осврт на 

говор Лесковца. Уосталом и сам аутор даје повода 

оваквом закључку. На крају свог рада он каже: 

“Данашњи говор Лесковца и околине није у потпуности 

онакав какав је био пре 100, 200 и више година. Он се у 

понечем разликује и од говора које је испитивао проф. 

Александар Белић” (стр. 72). 
     Велики искорак у српској дијалектологији 

представља појава Речника лесковачког говора 

Бранислава Митровића. Пре њега постојао је само један 

обиман речник таквог типа – Речник косовско-

метохиског говора Глише Елезовића.  
     Уобличивши овај говор у речник (Речник лесковачког 

говора) Бранислав Митровић је успео да за собом 

покрене многе заљубљенике у народни говор да крену 

његовим путем.  

     (...) Наравно, речник представља праву ризницу 

лексема народног лесковачког говора, те ова 

непрецизност више представља погрешно решену 

техничку страну, заправо показује да аутор није био 

лексиколог од заната.  
     (...) Вредност Митровићеве књиге је и у томе да без 

ње, убеђена сам, не би било ни ове друге. Посебно је 

добро што су аутори са простора којим се баве. Странац 

или човек који потиче са другог језичког простора може 

продрети у граматички систем, али тешко ће успети да 

сакупи тако бројну лексику карактеристичну за 

одређени крај. То најбоље може да учини аутохтони 

говорник.  
     И проф. др Недељко Богдановић дао је више осврта 

на лексовачки говор. Ти осврти су различитог типа, 

писани у различитим приликама и са различитим 

поводом. Неки представљају прости осврт на народни 

говор, док су други осврт на књижевно стваралаштво 

аутора који потичу са ових простора.  
     Лесковчани као да настоје да у језичком погледу 

буду стално у центру. Тако се баш у Лесковцу и 
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околини појавила необична (наравно и нестандардна) 

артикулација гласа ч, а потом и x. Тај језички феномен, 

који представља иновацију у језику, “прославио” је 

народни говор овога краја и доспео и до телевизијских 

емисија, те су многи почели да, макар у шали, усвајају 

такав изговор ових гласова. Колегиница Мирјана 

Соколовић, која потиче са ових простора, желела је да 

укаже на ову појаву и на неки начин осветли тај 

феномен у раду насловљеном као Лесковачко ч  – о 

променама у изговору појединих гласова у говору јужне 

Србије, објављеном у Српском језику број VII, 1-2. Она 

у том раду евидентира појаву и у првом делу рада 

говори о артикулацији гласова ч и x (појава се шири и на 

ћ и ж), а надаље даје историјски осврт на појаву – када 

се први пут чуо тај глас, ко га је изговарао, где и у којим 

околностима и приликама.      

     (...) Појаву је “прославила” хумористичка ТВ серија 

“Породично благо” и њени јунаци Тика Шпиц и Ђоша. 

Иако су неки могли помислити да је то нечија 

измишљотина у циљу постизања јачег уметничког 

ефекта, “ликови Тике Шпица и Ђоше представљају 

верну слику стварне говорне ситуације на терену”. Мада 

ова тврдња не важи за све говорнике, није мали број 

оних који ову артикулациону особину имају и чувају.  
   Народни говор Лесковца и околине нашао је своје 

место и у кжижевним делима. Како размишљају, какве 

закључке и судове доносе о животу и другим појавама – 

аутори са ових простора покушали су да покажу и у 

дијалекту. Неке изреке, које су плод народне 

филозофије и мудрости, једино је могуће схватити у 

дијалекту – “превод” на стандардни или је немогућ или 

се при преводу губи лепота и стилогеност израза.  
    Овај кратак преглед литературе о лесковачком говору 

показује да људи овога краја воле свој говор и брину о 

њему. У исто време овај осврт указује и на чињеницу да 

лесковачки говор није детаљно монографски описан, те 

да такав посао чека млађе нараштаје. 
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НЕДЕЉКО БОГДАНОВИЋ: ЛЕКСИКА 

ЛЕСКОВАЧКОГ ГОВОРА 

 

ексика или именословље једног 

језика представља најновији 

свет човека одређеног времена и 

поднебља претворен у појмове и у 

речи као ознаке појмова. Али, овако 

речено – речено је превише 

упрошћено. Истина је да један човек 

зна најмање онолико речи колико 

појмова има у својој свести и у своме 

искуству, али је истина и да за неки 

појам има и више речи, потом да нису све речи 

појмовне, не стоји иза сваке и испод сваке речи 

представа ствари, појава итд..., већ су неке и помоћне. 

Оне (предлози, именице, прилози, речце) служе да се 

изрази неки однос међу речима у комуникацији. Потом, 

човек речи наслеђује, што значи да наслеђује и појмове, 

односно значења које му те речи доносе, чак и када се 

његово животно искуство није додирнуло са представом 

која је реч некад и у нечијем говору именовала.
55

 

 (...) Овако некако, истина много комплексније (...) 

стоји и са лексиком, односно речником лесковачког 

говора. А речник, он је скуп речи које има сваки човек 

понаособ и сви људи заједно, чему унапред треба 

дописати и да и само једна реч може код више људи 

изазивати различите представе, а уз то сваки говорник 

може дотичну реч употребити и у преносном, најчешће 

метефоричком значењу, па тако број појмова, представа 

и значења речи увећава у несагледивој перспективи. 

Стоји задатак науке да прати све промене у речнику, 

региструје их, проучава, смешта у речнике, ставља у 

употребу, уграђује у културно наслеђе народа и преноси 

новим генерацијама. Тако би било добро радити, али 

                                      
55 Др Недељко Богдановић, „Лексика лесковачког говора“, „Лесковчанин“, бр. 
7, децембар 1998, стр. 7. 
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тако се, најчешће, не ради, а кад се ради – то ипак остаје 

недовољно. 

(...) У Зборнику Матице српске за филогију и 

лингвистику (30/2, Нови Сад 1987), Бојан Попов свој 

приказ започиње речима: Прегалац на овом 

главоломном послу, човек који је школовао четрдесет 

генерација Лесковачке гимназије, уградио је и свој 

живот у овај речник. Дочекавши његов излазак из 

штампарије, његов аутор Брана Митровић није дочекао 

и Нову 1985. годину!’’ 

Кад је Митровић објављивао ово капитално дело 

лесковачке културе није могао знати да ће тиме можда 

покренути силне напоре више стваралаца те да ће за 

неколико година потом југоисточна и источна Србија 

постати лексички ,,најпроученије области нашег 

народног језика. Речници су сустизали сваки доносећи 

неку новину и померајући искуство наше 

лексикографије. 

(...) Деценија и по после Митровићевог речника била 

је довољна да лексика лесковачког говора уђе у многе 

радове наше језичке науке. Служе се њим домаћи 

стручњаци, не мање и странци. Својом архаичном 

лексиком он је нарочито користан етимолозима 

(недавно је српска наука добила прву, посебну свеску 

Етимолошког речника, где се лесковачка лексика 

обилато цитира). 

Крајем XX века изашли су: Речник тимочког говора 

Јакше Динића (с двема допунама), Речник народног 

говора у Црној Реци Миодрага Марковића (с једном 

допуном), Речник пиротског говора Новице Живковића, 

Лужнички речник Драгослава Манића и Речник говора 

јужне Србије Момчила Златановића. И поред исте 

дијалекатске базе и релативно блиског начина живота, 

као и природних и историјских околности, ови речници 

показују висок степен самосталности, и свако од њих 

доноси методолошке помаке.  
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ДАНИЈЕЛА РАДОЊИЋ: ЛЕКСИКА 

ЛЕСКОВАЧКОГ КРАЈА У РЕЧНИКУ САНУ 

 

есто се истиче да Велики речник Српске академије  

наука и уметности представља ризницу свеколиког 

лексичког блага српског народа.
56

  

     Речник САНУ конципиран је као речник књижевног 

и народног језика, што је условило избор, а донекле и 

начин прикупљања грађе потребне за његову израду. 

Поред неколико хиљада књижевних, стручних и 

популарних дела, бројних часописа, новина и других 

публикација, али и речника и енциклопедија у којима се 

могла пронаћи релевантна грађа, поред дела народног 

стваралаштва, грађа је обухватила и неколико стотине 

збирки речи прикупљених у народу.
57

  

    У Уводу прве књиге Речника њен главни уредник, А. 

Белић, напомиње да поред штампане књижевности 

најглавнији извори јесу знатне „збирке речничке грађе 

сакупљене у народу, и пре и после покретања рада на 

овом Речнику“ (Белић 1959, VII). Од самих почетака 

                                      
56 Речник српскохрватског књижевног и народног језика Српске академије 

наука и уметности, даље у тексту Речник САНУ или Речник. 
57 Напомена: Данијела Радоњић рођена је 10. јуна 1978. године у Београду, 

где је завршила основну школу и Трећу београдску гимназију. Дипломирала 

је на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2005. године 
(студијска група Српски језик и књижевност) са просечном оценом у току 

студија 9,16. Године 2005. уписала је постдипломске магистарске студије, 

смер Наука о језику, на Филолошком факултету Универзитета у Београду. 
Положила је испите из предмета: Методологија лингвистичких истраживања, 

Општа лингвистика, Упоредна граматика 2 индоевропских језика, Техника 

научног рада. Магистарске студије завршила је са просечном оценом 9,50. 
Године 2009. одобрено јој је пребацивање на постдипломске докторске 

студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Уписала се на 
студијски програм Језик, књижевност, култура, модул Језик. Просечна оцена 

на докторским студијама јој је 9,77. Од 2007. године запослена је у Институту 

за српски језик САНУ у звању истраживач приправник и као обрађивач 
приправник ангажована је на пројекту Лингвистичка истраживања 

савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског 

књижевног и народног језика. Звање истраживача сарадника и 
лексикографско звање обрађивача добила је у децембру 2009. године (Подаци 

преузети са сајта Филолошког факултета у Београду – Извештај о подобности 

теме кандидата и ментора за израду докторске дисертације. Назив 
дисертације Кулинарска лексика у савременом српском књижевном језику. 

Ч
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рада на Речнику САНУ почело је и организовано 

прикупљање лексике свих српских народних говора, а 

откупљиване су и готове збирке речи, што је знатно 

обогатило речничку картотеку.
58

  

     Временом се у корпус који служи за израду Речника 

слило укупно 245 дијалекатских збирки речи (Јошић 

2008).
59

 Међу њима је и шест збирки које доносе 

лексику лесковачког краја. Навешћемо их: Збирка речи 

из Лесковца и среза пчињског Јована Стојановића, из 

1899. године; Збирка речи из Лесковца и околине Јосифа 

Цветановића, из 1900. године; Збирка речи из 

Власотинца, Лесковца и околине Христифора 

Станковића, из 1910. године; Збирка речи из Градње 

(пољанички срез), Новог Сада и Лесковца Мирка 

Поповића, из 1900. и 1933. године; Збирка речи из 

Лесковца и околине Сергија Димитријевића, из 1955. 

године; Збирка речи из Лесковца и околине Радоша 

Требјешанина, из 1964. године.  

Важан извор лексике лесковачког краја представља и 

један дијалекатски речник, Речник лесковачког говора 

Бране Митровића, објављен 1984. године. Ово свакако 

није исцрпан списак извора лексике лесковачког краја 

заступљене у Речнику САНУ.  

(...) На примеру наведених извора (6 дијалекатских 

збирки речи и једног дијалекатског речника), покушали 

смо да утврдимо колико је лексика лесковачког краја 

заступљена у Речнику САНУ, односно у његових до сада 

објављених 17 томова Речника, који доносе лексику од 

слова А до слова О. Прегледањем и издвајањем лексема 

и њихових појединачних значења која су у самом тексту 

Речника потврђена овим изворима, установљено је да 

њихов број прелази 1000.
60

 

                                      
58 Збирка речи Христифора Станковића, из 1910. године, наводи се као 

потврда за 42 лексеме, односно њихова појединачна значења. 
59 Говорећи о регионалној заступљености речи из народних говора у корпусу 

за Речник САНУ, Н. Јошић показује да су у грађи Речника говори штокавског 

наречја прилично равномерно заступљени (Јошић 2008). 
60 Без претензија на потпуну тачност напомињемо да је у нашем истраживању 

издвојено 1047 појединачних потврда. 
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Најстарија разматрана збирка речи, Збирка Јована 

Стојановића, из 1899. године, наведена је као потврда за 

19 лексема, односно њихових појединачних значења, од 

којих је за 6 то једина потврда, а међу њима бисмо 

издвојили вртенче (чокањче), гргурци (гребени за вуну), 

машиште (ситни отпаци од кучине), колешњача (врста 

крушке), наглавач (деоулара, оглав).  

Збирка речи из Лесковца и околине, Јосифа 

Цветановића, из 1900. године, потврђује 173 значења 

лексема, а за 46 представља једину потврду. Неке од 

њих су: булка (кокица, раскокано кукурузно зрно), 

булутин (страшило), гледац (мање огледало), кајар 

(умереност у јелу), лајевица (обућа без пете), малокаван 

(болешљив). Међу њима је и око 20 турцизама, нпр. 

бардак (земљани суд у облику чаше за захватање воде), 

ђугум (велики земљани ћуп са уским отвором), бурма 

(славина). 

Збирка речи Мирка Поповића из 1900. и 1933. године, 

која између осталог обухвата и лексику из Лесковца, 

заступљена је са 7 потврда. За 4 значења лексема нема 

других потврда: глаголац (бренце, клатно), дечурљак 

(дечурлија), јаркати се (надлагивати се при 

проводаџисању), напрапошњу (без чарапа, на босу ногу 

обути). 

Издвојићемо неколико лексема које се тичу исхране и 

припремања хране: белка (беланце), вариво (јело од 

куваног киселог купуса), мешчина (крто месо), дрчан 

(халапљив), глађосати (изнемоћи од глади), 

кавардисати (запржити), набаћати се (најести се). За 8 

лексема нема других потврда; међу њима су и лагам 

(бука), ознобити (пасти, о слани), оломуња (олуја са 

градом). 

Збирка речи Сергија Димитријевића која, према 

подацима које наводи Белић у Уводу објављеном у 

првом тому Речника (Белић 1959, XXVI), садржи 182 

речи, заступљена је у Речнику са 42 потврде лексема, 

односно њихових појединих значења, од чега је за 22 

лексеме то једина потврда. Међу њима су: база (врста 

чорбе), блањав (приглуп), бодица (богиње), божемске 

(бајаги), ботуња (тром, нерадан човек). 
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Збирка речи из Лесковца и околине, Радоша 

Требјешанина, из 1955. године потврђује велики број 

значења лексема, чак 654, међу којима је и 395 оних које 

немају других потврда. Међу заиста богато заступљеном 

лексиком издвојили бисмо ону која означава имена 

домаћих животиња – име кози: ђаволче, ђерманка, 

жутка, зајкоша, зекоша, јорђуша, име овци или кози: 

зуза, зриче, карабашка, крави: жуљка, псу: журов, јаза, 

волу: златоња, коњу: звечко... Бројне лексеме 

означавају имена разних врста воћа и поврћа. Међу 

њима су називи за крушку: ђерманка, какичка, жутац, 

за трешњу: ђурђевка, за црни лук: зимњак.  

Како је Речник лесковачког говора Бране Митровића, 

објављен 1984. године, у грађу Речника САНУ могао је 

бити укључен тек у обради лексике на слово М иако се 

као извор јавља почев од XIII тома, потврђује 110 

лексема и њихових појединачних значења. 

(...) На основу свега наведеног можемо закључити да 

је лексика лесковачког краја добро заступљена не само у 

грађи Речника САНУ, већ и у до сада објављеним 

томовима овог речника. Укључивањем нових извора 

дијалекатске лексике у грађу Речника
61

 извесно је да ће 

у наредним томовима Речника САНУ лексика 

лесковачког говора, односно југоисточне Србије, бити 

још богатије представљена.
62

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                      
61 Радмила Жугић, Речник говора јабланичког краја (Жугић 2005). 
62 Данијела Радоњић, Институт за српски језик САНУ, Београд, Лексика 

лесковачког краја у Речнику САНУ, Наше стварање, Лесковац, 2009, стр. 243. 

. 
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БИЉАНА МИЧИЋ: ЈЕЗИК И ДУХ У НАРОДНИМ 

ЛЕГЕНДАМА И ПРЕДАЊИМА  

ИЗ ЛЕСКОВАЧКОГ КРАЈА 

 

ародно стваралаштво одређе 

нога краја, поред тога што је 

драгоцен извор за проучавање 

усмене уметности речи, омогућује 

увид у народна веровања, обичајне 

норме и табуе, у свакодневну 

животну праксу ондашњих људи. На 

основу народног стваралаштва 

могуће је изградити карактеролошки 

профил народа у којем је сачувано. 

Бележено на изворном дијалекту, фолклорно благо 

права је ризница за дијалектологе у смислу проучавања 

аутентичних дијалекатских црта, али и за сагледавање 

њиховог повлачења пред књижевним језиком.
63

 

У збирци Српске народне приповетке и предања из 

лесковачке области
64

 налази се прозно народно 

стваралаштво лесковачке Мораве, које је од 1953. до 

1971. сакупљао прота Драгутин Ђорђевић, а које је 

према међународном каталогу разврстала и потребном 

научном апаратуром опремила Нада Милошевић – 

Ђорђевић. Према напомени сакупљача, сви записи 

забележени су на изворном дијалекту и, мада има доста 

преплитања са књижевним језиком, једна од важних 

карактеристика приповедача јесте задржавање изворне 

акцентуације.  

                                      
63 Напомена: Биљана Мичић, Језик и дух у народним легендама и предањима 

из лесковачког краја, Наше стварање, Лесковац, 2009. стр. 178. Апстракт: У 
раду се разматрају народна предања и легенде из лесковачког краја. Ови 

облици прозног народног стваралаштва дају могућност етнолошке 
интерпретације текста. Значајан су део усмене уметности речи код нас и 

важан извор за дијалектологе. Кључне речи: народне легенде и предања, 

етнолошка интерпретација, дијалекат. Ту се прича од памти век, кој знаје од 
к’д. 
64Драгутин Ђорђевић, Српске народне приповетке и предања из лесковачке 

области, САНУ, Београд 1988. 

Н
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Из обимнога корпуса, за ову прилику одабрали смо 

народна предања и легенде из лесковачког краја, јер она 

у највећој мери дају могућност етнолошке интерпрета 

ције.
65

 

Од међународном класификацијом утврђених врста 

предања
66

 у лесковачкој збирци препознајемо етиолош 

ка („Зашто се слунце неје оженило“, „Зашто човек тули 

главу“, „Како је Господ створио жену“, „Како је 

постанула шеница“, „Зрно пшенично ко крушка 

големо“, „Зашто здетвина снаоди правога човека“...) и 

демонолошка и митолошка („Два побратима“, „Муж 

вампир“, „Пцоглави“, „Пцоглав, поп и ђак“, „Деца и 

дивљан“, „У лојзе за крушке“, „У гробље за крстачу“, 

„Пицика свекрва и добродушна снајка“...). 

У садржајном и формалном погледу, ова предања могу 

се разврстати у три групе. Прву групу чине предања у 

којима је кратко објашњење неке појаве, дато у 

нарацији. Другу групу чине предања у којима из 

иницијалног мотива произлази развијенија фабула у 

којој се смењују наративни сегменти и дијалози. Она су 

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

завршила је на Студијског групи за српски језик и књижевност Филозофског 
факултета у Нишу 2001. године. Магистарску тезу под насловом Поезима и 

поетика Милана Дединца одбранила је 2012. године. Бави се књиженом 

критиком и есејистиком. Од 2009. до 2011. године била је у уредништву 
часописа Наше стварање. Радове је објављивала у стручним и научним 

публикацијама и у часописима и листовима: Књижевна реч (Београд), 

Књижевност и језик (Београд), Књижевни магазин (Београд), Књижевни лист 
(Београд), Књижевне новине (Београд), Летопис Матице српске (Нови Сад), 

Градина (Ниш), Наше стварање (Лесковац), Philogija Mediana (Ниш), Прича 

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

објавила је у библиотеци „Калем“ њену књигу Под језиком, над говодом: 

Огледи о Настасијевићу и Џунићу. Године 2012. са Владимиром Мичићем 
приредила је књигу изабраних радова Николаја Тимченка о Андрићу и 

Црњанском – „Између стврности и егзистенције.“ Учествовала је на научним 

скуповима „Књижевност на дијалекту“ (Лесковац 2006), „Дијалекат и 
дијалекатска књижевност“, (Лесковац 2008) и на 17. Конгресу Савеза 

славистичких друштава Србије (Сокобања 2009). Од 2001. до 2004. године 

радила је као професор српског језика и књижевности у Техничкој школи у 
Лесковцу. Од 2004. године ради у Гимназији у Лесковцу. Школске 2006/2007. 

године била је сарадник на Филозофском факултету у Нишу на предмету 

Савремени српски језик III. 
66 Напомена: Видети о томе: Радмила Пешић/Нада Милошевић-Ђорђевић, 

Народна књижевност, Требник, Београд 1997. 
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и најбројнија. Неколико њих има кратку дијалошку 

секвенцу на почетку, дату у функцији изазивања, иза 

чега следи нарација. У структури предања из друге 

групе разликују се две целине: у првој је испричан 

догађај, а у другој је дато објашњење. Трећу групу чине 

развијенија предања у којима се могу уочити епизоде. 

Она су, међутим, најмалобројнија („Зрно пшенично ко 

крушка големо“, „Зашто баба воли зета“). Епизоде су 

чврсто повезане јер имају заједничку функцију – 

објашњење неке појаве, или неког сегмента обичајног, 

традиционалног кодекса. 

Иако су уводни изрази разнолики, материјал показује 

да се приповедачи опредељују или за презентативну 

перспективу (бија јед’н човек, били брат и сестра, бија 

неки човек, били два другара, била једна девојка), или за 

наративну (нашло се једно пшенично зрно, сејаја човек, 

ишли неки пут, правили, живео). 

У финалној позицији врло често се јављају коментари 

који треба да увере у истинитост испричаног: Такој је 

тој било и тако остало до века; и тако је било. Ти 

метатекстуални коментари указују на изворност 

предања као говорног жанра. Усмени дискурс 

подразумева пошиљаоца и примаоца поруке: Што је 

урадеја он’ј, не знам. Они осташе, а ја се врну другу 

причу да ви казујем. Такав се коментар у два случаја 

јавља на почетку, изражавајући дистанцу (знам овако), 

или се пак јавља позивање на колективно знање (јес ли 

је, или не, причав људи). Временско одређење своди се 

на исказе типа неки пут и у старо време. Просторног 

одређења нема. Ипак постoји један изузетак: у предању 

„Бајрамско јаре“ испричани догађај дешава се у 

воденицу у Стајковце.  

У језичком погледу, као што је већ речено, 

препознајемо све особине лесковачког говора: чување 

полугласника (свет’ц, с’г, к’д, пет’л, пол’к, одм’ца), 

замена вокалног л са лу (слунце), или са и (дибок); 

аналитичка деклинација и компарација (на туј 
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животињку, из воду; потакши)
67

 појава партикула код 

заменица (тој, овој); радни глаголски придев на – ја у 

мушком роду једнине (ишеја, бија, носија, отишеја, 

јашија), треће лице множине презента на -в (одморив, 

носив, закопав); множински облицислунчики, кучики, 

сиромачики); глаголски прилог садашњи на -м 

(трчећим). 

У лексичком слоју налазе се дијалектизми за чије нам 

је разумевање данас потребан речник: пупуњак, ржов, 

шупељка, бробињак, минче куче, старејко. Јављају се и 

германизми: шустер, шнајдер, фруштук. Међутим, само 

један број записа садржи доследно све дијалекатске 

црте. Код неких се дијалекат меша са књижевним 

језиком.
68

 

Та се одступања тичу полугласника (није забележен), 

спорадичног јављања падежне флексије (најчешће у 

локативу и дативу: по земљи, Богу), појаве футура са 

инфинитивом (ће наћи) и радног глаголског придева на -

о (био, створио). И у оваквим записима преовлађују 

дијалекатске црте.
69

 Само је у једном предању („Како је 

Бог створио жену“) информатор приповедао књижевним 

језиком, а дијалекатске црте сведене су на изостављање 

финалног -т (храброс), иницијалног х- (ајде) и на облике 

узне и отне. Отуда се чини да ово предање не изражава у 

потпуности дух народа у којем је забележено. 

Као специфична форма народне књижевности, 

предања изражавају веровања, обичаје, начин живота. 

Иза површинског приповедног слоја, у дубинској 

структури уочавају се пагански слојеви, који се у 

појединим предањима прожимају са хришћанским. 

Демонолошка предања, тако, откривају веровање у 

загробни живот: бришу се границе између овостраног и 

оностраног, откривају веровања у фантастична бића 

                                      
67 Смиљана Ђорђевић, Етиолошко предање о настанку голубачке мушице 

изоколине Неготина: творбени потенцијал архитекста, Књижевност и језик 

(Београд), 

LIV/3–4 (2007), 261–281. 
68 Мешања су присутна код млађих, школованих информатора. 
69 Тако се уз локатив по земљи јавља куде ђаволски двор, из воду; уз ће се 
наћи ће те удавимо и сл. 
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(пцоглаве/цоглаве, дивљане, вампире). Она задиру у 

подручје табуа,
70

 мада не морају увек да осликавају 

магијско-религиозно поимање света већ веровање да се 

забране морају поштовати. Иако постоји рационално 

објашњење, казна сустиже прекршиоца; она је производ 

психичког притиска услед свести да је табу прекршен 

(страх),  чиме се веровање у табуе испољава као део 

колективне свести.  

У етиолошким предањима сусрећемо се са предметно-

искуственим светом наших људи. Она говоре о постанку 

пшенице, о хтонским и соларним животињама
71

 (овци, 

кози, терајежу, петлу, кукавици, змији). Мешања су 

присутна код млађих, школованих информатора. Тако се 

уз локатив по земљи јавља куде ђаволски двор, из воду); 

уз ће се наћи ће те удавимо и сл.
72

  

Откривају и културне стереотипе засноване на полу и 

националним разликама. Говоре о постанку жене од 

ђавољег репа, о кучешкој, мачешкој и човечјој сорти 

жена, о постанку турске вере, Циганима и Јеврејима. 

За потврду норме која је прихваћена није увек 

довољан сам расплет, већ и коментар приповедача. Када 

двојица рабаџије сретну неко тркаљајесто, црно, 

ваљчасто створење, живо ко терајеж, које једва одмиче, 

добијају објашњење: Не ме дирајте, ја с’м несрећа. Идем 

куде тога и тога. Тамо сам пратен. Пол’к идем, али ћу 

стигнем. На овај расплет приповедач додаје експресив 

ни коментар: За тој се људи не треба чудив кад и 

правога снађе несрећа. Неки од стари згреши па његови 

параунуци и чукунунуци испаштав. Здетвина иде до 

девето колено. 

Мали број предања приближава се жанру легенде и 

легендарне приче. У њима се, као актери, уз човека 

                                      
70 Напомена: Више о томе видети: Душан Бандић, Табу у традиционалној 

култури Срба, Београд 1980. 
71 Вид. Љубинко Раденковић, Симболика света у народној магији Јужних 

Словена, Просвета, Ниш / Балканолошки институт САНУ, Београд 1996, као 

и: Ласта Ђаповић, Земља: веровања и ритуали, Етнографски институт САНУ, 
Београд 1995. 
72 Више о томе видети: Душан Бандић, Табу у традиционалној култури Срба, 
Београд 1980. 
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јављају и хришћански свеци (св. Ранђел) и сам Господ 

Бог. 

Легенде су, као и иначе у нашој усменој народној 

књижевности, и у овој збирци мање заступљен жанр. 

Број сижеа је мали. Кроз варијанте неких од њих могуће 

је пратити како један сиже функционише код 

различитих казивача („Три брата и свет’ц“, „Невоља“). 

Сусрет човека са натприродним одвија се према 

утврђеној шеми: сусрет човека са вишом силом и 

даривање; други сусрет и искушавање и награда или 

казна.
73

 

 (...) Иако записи из лесковачке збирке мотивски, 

садржајно и структурално углавном не представљају 

новину, они су важан део усмене уметности речи у 

Срба. Веровања људи лесковачке Мораве ни не могу се 

битно разликовати од веровања у другим крајевима. 

Оно што овим записима даје дух, живост и снагу, што 

их чини аутентичним, јесте њихов језик – неопипљива, 

али жива материја, верни пратилац који чува и изражава 

целокупно искуство једног народа, а чија обележја све 

више нестају. Отуда су ови записи, са речником који их 

прати, значајно подручје за дијалектологе, а по речима 

Наде Милошевић-Ђорђевић, „изванредан, аутентичан 

извор за проучавање савремене усмене уметности речи“. 

Уметничка снага ових остварења извире из њихове 

експресивности, из магичног споја животне реалности и 

фантастике, универзалног и локалног, и из дијалекта 

који, борећи се са урбаним идиомом, изражава дух 

старине, драгоцено наслеђе и извориште.
74

 

                                      
73 Радмила Пешић / Нада Милошевић – Ђорђевић, нав. дело. 
74 Напомена: Биљана Мичић наводи да је користила следећу литературу: 
Драгутин Ђорђевић, Српске народне приповетке и предања из лесковачке 

области, САНУ, Београд 1988; Радмила Пешић / Нада Милошевић-Ђорђевић, 

Народна књижевност, Требник, Београд 1997; Смиљана Ђорђевић, 
Етиолошко предање о настанку голубачке мушице из околине Неготина: 

творбени потенцијал архитекста, Књижевност и језик (Београд),LIV/3–4 
(2007); Душан Бандић, Табу у традиционалној култури Срба, Београд, 1980; 

Вид. Љубинко Раденковић, Симболика света у народној магији Јужних 

Словена, Просвета, Ниш / Балканолошки институт САНУ, Београд 1996; 
Ласта Ђаповић, Земља: веровања и ритуали, Етнографски институт САНУ, 

Београд 1995. 
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МИОДРАГ ЂОРЂЕВИЋ:  

ЛЕСКОВАЧКИ НАДИМЦИ 

 

удима је мало што имају 

властита имена (крштена), 

наслеђена или породична 

(презимена), већ надевају, не баш 

свакоме и нека додатна, а то су 

надимци. Лесковац је познат по 

непознавању језичких правила 

(падежа), али је у свету познат по 

укусним ћевапчићима, по паприци а 

и по надимцима.
75

 

Како појединци добијају те надимке? У настанку разна 

су порекла њиховог постојања; поједини су у вези са 

пореклом особе на коју се односе, поједини истичу 

извесне личне особине, говорне или телесне, добре, 

лоше или, пак, увредљиве, изазивачке. Надимци се дају 

и придевају, ту и тамо, повезујући их са неком и нечијом 

узречицом. Веома су разнолики, каткад и чудни – у 

сваком случају надимци одржавају схватање извесних 

слојева друштва, или насталих догађаја, или неких 

потреба. Има породица чији се надимак преноси с 

колена на колено, а има и оних који припадају само 

појединцима. Има неких надимака где не постоји или 

нема ничег службеног, него су пуни неке присности, 

вољености. У надевању надимака има чак и 

необичности: наиме, постоје женски надимци а односе 

се на мушкарца (свакако да су такви разумљиви или 

                                      
75 Миодраг Ђорђевић, Лесковачки надимци, Белешка о аутору, Удружење 

писаца Лесковац 2005, стр. 61. Миодраг Николе Ђорђевић рођен је у 

Лесковцу 1930. године. Основну школу и гимназију завршио је у свом 
родном граду, а Филозофски факултет у Београду, Група италијански и 

француски језик. Радио је као професор француског језика и књижевности у 

основној школи у Бошњацу и основној школи у Предејану. Најдуже је био 
професор француског језика и књижевности у Првој текстилној школи у 

Лесковцу. Био је овлашћени судски тумач за италијански језик.Ђорђевић је 

аутор уџбеника за француски језик и књижевност за текстилну струку. 
Добитник је значајних друштвених признања. 

Љ
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оправдани тек ако им се зна узрок, порекло и околности 

у којима су настали); има и увредљивих, понешто 

скаредних али, чудно, њихови носиоци не мисле баш 

тако... 

Да су они у нашим српским крајевима пријемчиви, па 

и значајни, нашао сам извесна туђа објашњења, 

нажалост неприхватљива, површна, мада им лично не 

одричем њихову значајност: када је војни старешина 

вршио прозивку уочио је да му се један војник није 

одазвао на прочитано име и презиме, па се досетио да је 

војник о коме је реч ,,откуда Лесковац’’. Поново је 

погледао списак и видео да је дотичном војнику уписан 

и надимак и тек тада се овај огласио.  

 (...) Ту скоро, ономадне, један који је такође скупљао 

надимке, али не у Лесковцу, већ у свом граду, описује 

случај: тражио неки човек некога по имену и презимену 

обраћајући се групи деце која су се играла на улици. 

Нико није знао да одговори, али се овај веома 

сналажљиви човек досетио да и овде има људи са 

надимцима, и тек што је уз име и презиме траженог 

додао надимак, један дечак је узвикнуо: ,,Па то ми 

татко!’’ 

% 

Ево само неколико објашњења (немогуће их је све 

објаснити, мада су извесни сами по себи разумљиви) о 

настанку тек неколико надимака 

Радиомилевка – здушно и искрено је преносио када 

треба и када не треба све што би чуо преко радија – чим 

тај види неког познаника почне да га салеће: ,,У толико 

и толико сунце излази, а у толико и толико пак залази, 

те дан толико траје, а ноћ толико.’’  

Дзрдзољак – у лесковачком наречеју означава особу 

врло ниског раста, суву, неразвијену, па је тој особини 

она прозвана на речен начин. 

Врањанац – близу Врања је била граница када су 

Турци били потискивани из целе Србије, после скоро 

пет векова ропства. Али су Турци, пљачкашки и 

осветнички настројени, упадали у погранична српска 

села крадући све што су моги и убијајући, па је прадеда 

сакупљача лесковачких надимака прешао у Врање са 
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два брата који су ту и умрли. Прадеда се убрзо доселио 

у Лесковац са женом, пет синова и једном ћерком. И ко 

би могао одмах све да им попамти имена, већ су их 

Лесковчани у почетку означавали: Па ови, из Врања, 

Врањанци!’’ Тако им оста тај надимак. 
Бгд – предавач у школи имао је обичај да Београд скраћено 

изговара како се не би у целини писало, а ђаци – као ђаци – 

прозваше га Бгд.  

% 

Ево примера лесковачких надимака, онако како их је 

забележио проф. Миодраг Ђорђевић: 

А: Абаџијски, Авионче, Абдул, Абрам, Абраш, Агицва, 

Ајданац, Американац, Андикољ, Арабат, Анџијски, Арап, 

Арапче, Аргилови, Арнаут, Арначуче, Арсенко, Арсеновски, 

Асага, Аџија, Аџиплакови, Аџитанци. 

Б: Баба, Бабан, Бабаџика, Баја, Бајоз, Багателка, Бадерка, 

Бакам, Бандаш, Бане, Банџур, Бата, Батко, Бацко, 

Бачоваџијски, Баџа, Беба, Бебинци, Бегине, Бејаз, Бела Вера, 

Бело јагње, Бела мачка, Белич, Бичлика, Бибац, Бига, Бигља, 

Бибче, Биџак, Благошија, Блек, Близнак, Бобичинац, 

Богојевачки, Божјачки, Бојаџијски, Бојковци, Бокини, 

Боранија, Босанац, Брзак, Брка, Брођа, Брока, Бузда, Бузин, 

Буре, Бућка, Буцко. 

В: Ваљачкине, Вангелови, Вардарови, Васа прва класа, 

Вашарски, Вики, Вла(х), Врањанац, Врањанче, Врањски, 

Велики Џо, Велков, Везенко, Врапче, Владика, Врдупче, 

Вртивага, Врћуп, Врућка, Врца, Врцкољ. 

Г: Гајдарче, Гајдариче, Гаћине, Гаџа, Герзине, Геџа, Гига, 

Гилка, Гипи, Гицка, Главоња, Главосек, Главотоп, Главуш, 

Глођосија, Гложански, Говедарац, Гоне, Голотрпче, Грамада, 

Гранда, Грданички, Грне, Грнчарски, Грк, Грозничка, Грче, 

Хугутче, Гургус, Гурман, Гусар, Гуска, Гуштер. 

Д: Дај-дам, Даскало, Дваеспарац, Двоцевка, Демек, Дивље 

пиле, Дрвен поп, Дрвени адвокат, Дрвењак, Дрда, Дренка, 

Дунђерка, Динија, Душе, Дурини. 

Ђ: Ђаволика, Ђемандинка, Ђикини, Ђорковски (сви 

примери из књиге). 

Е: Електрика, Елита, Ера, Ерсеновски. 

Ж: Жер, Жикине, Жичка, Житар, Жишка, Жмигавац, Жути, 

Жућа, Жц. 

З: Зајачки, Зајац, Зајка, Звер, Закасотина, Звонцар, Ѕверка, 

Зеба, Зец, Зис, Зојкине, Зољка, Зонкин, Зубан, Зубин, Зврк. 

И: Игине, Инајет, Инђилиз, Ипче, Ицине. 
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Ј: Јабуче, Јагурџија, Јапанац, Јашмалка, Јеврејче, Јорга, 

Јорча, Јоргаћ, Јужин. 

К: Кајмакан, Кајса, Капетан, Карадак, Каракашеви, 

Каракеја, Каспар, Качамак, Кека, Кентра, Киза, Кијамет, 

Кикирез, Килча, Кинез, Кица, Кликер, Коде, Код Тоше на 

ћоше, Козак, Конзул, Копе, Коце, Кочан, Кравче, Крвопија, 

Крџалија, Кривошија, Крња, Кромпир, Крњоз, Кузи, Кукурек, 

, Кумашин, Кумбара, Курсула, Кучкарка. 

Л: Л(а)жов, Лајкучка, Лала, Лалунка, Лађа, Лемби, Лебанац, 

Липса, Лиска, Лешњак, Лола, Лопов, Лубура, Лудајка. 

Љ: Љоља, Љољчини, Љошкови. 

М: Маврин, Магаирчка, Мазан, Мајкул, Макси, Малиган, 

Мали Џон, Мандрци, Мантини, Манчин, Мањин, Маше више, 

Матрапаз, Мафта, Маче, Мачин, Медар, мечка, Мечкоступ, 

Микуља, Минге, Мојсинче, Мондиш, Морис, Муњин, Мурко, 

Мутавџијски, Мф. 

Н: Нагазаљка, Назланкине, Најанџијски, Наполеонче, Нађа, 

Нафта, Никац, Нишкин, Ноња, Нф. 

О: Ороигра, Оџачаров. 

П: Пакља, Палојац, Паљка, Папир, Паризлија, Пачавра, 

Пепељуга, Пепек, Перуника, Петле, Пеца, Печено главче, 

Пинтер, Плуг, Пљака, Покрет, Политика, Поп, Прасе, Прда, 

Премда, Прима Сима све што има, Прцко, Пуклица, Пшка. 

Р: Радиомилевка, Радиче, Ракетла, Раца, Решетар, Рипан, 

Рогушкин, Роска, Роталија, Ротко, Рубан, Рупица, Рус. 

С: Саија, Сале, Савко, Светац, Свитка, Сврака, Северови, 

Сека даша, Селе, Сеља, Сербез, Сирће, Скачка, Слезинка, 

Смејурија, Старо гвожђе, Суља, Сучкар. 

Т: Табак, Тапарланка, Тежак живот, Тужно брашно Тулча, 

Тута, Тутурче. 

Ћ: Ћарушка, Ђата, Ђелеш, Ћораво куче, Ћоса, Ћосат, 

Ћуран, Ћућулија 

У: Угусуз, Урф. 

Ф: Фабер, Фајда, Фајдичине, Фантазија, Фарбар, Фирка, 

Фифица, Флека, Фока, Форма, Франташ. 

Х: Хараламови, Хисар, Хорват. 

Ц: Цаја, Цака, Цвећка, Цекине, Цепено либаде, Цивун, 

Цилко, Цкцк, Црни. 

Ч: Чавка, Чавче, Чауш, Чвор, Чекерка, Чекрк, Чокалија, 

Чорба. 

Џ: Џамакеј, Џгара, Џојка, Џумба, Џуџа. 

Ш:Шаторче, Шаче, Шебек, Шемшир, Шиша, Шмокљан, 

Шоња, Шоп, Шнајдер, Шука, Шукрија, Шуманка, Шуца, 

Шушмула,  
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Дз:Дзвер, Дзвиска, Дзвонцар, Дзврчкин, Дзиван, Дзинге, 

Дзрдза, Дзрдзољак (сви примери из књиге). 

% 

У рецензији проф. др Момчила Златановића и проф. 

др Тихомира Петровића је, између осталог, записано: 

Професор Миодраг Ђорђевић, из старе градске 

породице, брижљиво је истраживао ову појаву у граду 

на Ветерници, прикупио мношто интересантних 

надимака и припремио краћу збирку за објављивање. 

Ова збирка је интересантна за даље истраживања – 

социолошка, етнографска, психолошка и друга. Разуме 

се, посебно може бити предмет лингвистичких 

испитива.
76

 

Лесковац је препознатљив не само по свом роштиљу 

већ и по својим надимцима у којима физичке и 

карактерне особине Лесковчана имају веће значење од 

презимена.
77

 

% 

Овако стоје ствари у Лесковцу. Недавно су гости из 

Сомбора и Новог Сада пуна четири сата тражили 

Слободана и Драгицу С. како би присуствовали венчању 

њиховог сина. Узалуд су знали пуна имена и презимена, 

улицу и број, кад нису знали надимак. Случај је хтео да 

наиђу на Цобијевог (Слободановог) школског друга, 

који је одмах „укапирао“ да се ради о ‘’Цоби 

Шушмулу’’ с којим је седео у клупи. 

- Знаш, млађи Шушмул се оженио Сармом - рекао је 

супрузи, а Новосађанима објаснио како да стигну до 

свадбеног весеља. 

% 

                                      
76 Миодраг Ђорђевић, Лесковачки надимци, Удружење писаца Лесковац 2005. 
77 Напомена: Видети сајт Чаршијске приче Лесковац. Многи су се у Лесковцу 

бавили бележењем надимака. Ипак, тренутно на томе највише ради Радивоје 
Митић, који каже да му је циљ да сакупи 10.000 надимака. „Побројаћу их све 

у једној књизи и том књигом Лесковац и ја ћемо ући у Гинисову књигу 

рекорда - планира Митић. Они који су погледали његове белешке могу да 
сазнају да и зграде у Лесковцу имају надимке, и то по електричним 

апаратима, именима естрадних уметника.. - Нема сумње да Лесковчани од 

давнина држе до својих надимака, које наслеђују или добијају у детињству и 
поносно носе - истиче Митић. 
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 Прича се као анегдота да је још 1960. године извесни 

Милован Поповић из Београда, који је хтео да се сретне 

са другом из војске Ђорђем Стојановићем, три дана  

тражио док се за ручком у једној лесковачкој кафани 

није сетио да су тог његовог најбољег пријатеља звали 

по једном специјалитету. 

   -Није ли ћевапче, није ли спржа, гулаш... а није ли, 

можда, симит..." 

   Убрзо је проблем решен. 

   -А, па то је „Ђока Симиче“ - уследио је одговор. 

   За непуних десет минута два друга из војске су били 

заједно у кафани, у срдачном разговору. 

   % 

   Друга, такође нимало (не)занимљива анегдота из 

лесковачког краја записана је у - армији. Старешина је 

више пута прозивао Драгана Стојановића, а овај је ћутао 

као заливен. То је досадило његовом земљаку, који је са 

њим служио војску, па му одбруси: 

   -„Згуљчо“, јави се, тебе викају! 

   -Па што не кажу „Драге Згуљче“, кад мене викају! - 

одговори полушаљииво Драган Стојановић. 

    % 

  О Лесковчанима, њиховом говору, али и надимцима, 

писали су, између осталих и књижевник Томислав Н. 

Цветковић, новинар Сава Димитријевић и драмски 

писац и сликар Ненад Кражић и многи други.  

   Догађа се често да се ни веома блиски рођаци не 

познају - бар не за друге - по имену и презимену већ 

само по надимку.  

   Прибележен је лесковачком Општинском суду готово 

невероватан случај: сестрићи нису могли да се сете 

имена свога ујака него само његовог надимка, а требало 

је, кажу, да наследе велико имање! 

    % 

   Добривоје Каписазовић, познати лесковачки писац, 

написао је и песму о надимцима! 
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ДОБРИВОЈЕ КАПИСАЗОВИЋ:  

ЛЕСКОВАЧКИ НАДИМЦИ 

 

Они стари Лесковчани: 

Мераклије и гурмани — 

Сви шалције, сојтерије 

И големи подсмешџије... 

Све у подсмеху и шали 

НАДИМКЕ су себи дали — 

И ти надимци остали, 

Сви су се по њима знали. 

Надимака има много, 

Па не знамо ко би мого 

Да нам тако, све у шали, 

Каже: како су настали. 

И неко нам тада каза: 

Питај Добри Каписаза! 

Он зна и шта који значи, 

Па нека нам протумачи. 

Синчића свог мајка кани: 

"Каки, нани! Каки, нани!" 

За надимак то је мамац, 

Прозвали га "Какинанац". 

Због милоште друге нане: 

Мој Стојане, гугутане! 

Имамо од тога дана 

И Стојана "Гугутана" — 

За опкладу, и то бива: 

Попио је буре пива — 

Надимак му одмах дали, 

Мита "Буре" га призвали. 

Неки Трајко — на ПОКЛАДЕ – 

Дош'о "рано" из кафане — 

Да обичај не пропане — 

Он због старог обичаја, 

У свануће "ламка јаја" — 

Пролазници то спазили: 
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"Топрв ламка!" — говорили, 

И о томе свуд причали — 

"Топрвламка" га прозвали. 

Лесковачки чорбаџија 

Био голем инаџија — 

То је знао цео свет, 

Прозвали га "ИНАЈЕТ". 

Јова Илић, рабаџија, 

Кажу "голем ти јв ђавол бија" 

Ђаволија знао доста, 

ЂАВОЛИНКА за то поста. 

А Јовић Мика, ћурчија 

Цео Псалтир изучија 

И попвске ствари знао — 

Зато "Дрвен поп" постао. 

Вока пак фијакерциј, 

Кад је гајде научија, 

Стално свир'о: дили! дили! 

То му за надимак турили. 

Отац му је говорио: 

"Моје синче, моје синче!" 

Надимак му одмах дали: 

Ост'о Мика "Мојсинче". 

Кад музика оро свира, 

Горча скаче, нема мира, 

Но се врти као чигра — 

Прозвали га ОРОИГРА. 

"Шућур! Шућур! — стално виче, 

И надимак нови ниче, 

И по њему сви су знани: 

Шућурани! Шућурани! 

Нека Ленка "све" је знала, 

"Нове" вести казивала — 

Ал најчешће лаж одвали, 

ТРЧОМОЧКА је прозвали. 

На поселу жене седе, 

А Митина маца "преде" — 

Али Мити се омаче 
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И он прдну мало јаче — 

Ал се снађе и повика: прде маче 

Све се жене насмејале — 

ПРДИМАЧЕ га прозвале. 

Примера је мислим доста: 

Како који надимак поста, 

А за друге ког је брига, 

Казаће му моја књига... 

Ту ћу само, нека чују, 

Како надимци римују: 

Прво: Мита Смејурија 

И с њим Трајко Таралија, 

Мика ћуре, Милан Буре, 

Миче Џивџан, Бока Штрбан, 

Горча Трењка, Спаса Дрењка, 

Па Дунћерка, па Чекерка, 

Па Ченгене, па Диване, 

Трајко Кукар, Коста Каспар, 

Тимче Дршкан, Трајко Пљачкан, 

Тоша Зуцка, Мита Гуцка, 

Мита Врућка, Миле Бућка, 

Па Црвенко и Везенко, 

Горча Плећка, Ване Цвећка, 

Па Гургуче, Арнауче, 

Владика и Бачованџика, 

Циле Абраш, Блашко Кулаш, 

Па Шуманка, Топрламка, 

Па Ајданац, Бабичанац, 

Па Кијамет, па Инајет 

И Јапанац—Какинанац, 

Коле Рубан, па Безрћан, 

Па Коскарка, па Кучкарка, 

И Тужичка и Грозничка, 

Па Милинче и Мојсинче, 

Па Џебања и Кумања 

И Силавче и Сисалче, 

Па Сикичка, Магаричка, 

Топодупче, Коле Пупче, 

Баволинка, Половинка 
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И Дрндало, па Врждало, 

Бабацика, Електрика, 

Па Рупица и Фајдица, 

Тоша Скачка и Ваљачка, 

Калиманац, Кукуданац, 

Бока Цврца, Миче Мрца, 

Бошко Шоп, па Дрвен поп, 

Па Шаторче, Наполонче, 

Лека Зврчка, Коста Цврчка, 

Дивље пиле, Џинџа Миле, 

Па Аџија и Саија, 

Па Патрунче и Славујче, 

Горча Млазин, Миле Талин. 

Борче Џгара, па Кумбара, 

Паштркуља, Миле Пуља, 

Спира Сојка, Бока Џојка, 

Васиљ Шарко, Шумка Трајко, 

Па Главосек, па Криворек 

И Урош Печно главче... 

И још Трајко ПРДИМАЧЕ... 

Сакупих да с' не заборави, 

Ком је мало, нек настави. 

Од надимка песма поста, 

А за шалу то је доста. 
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РАДМИЛА ЖУГИЋ: РЕЧНИК ГОВОРА 

ЈАБЛАНИЧКОГ КРАЈА 

 

 Белићевим Дијалектима источ 

не и јужне Србије  (у даљем 

тексту БАДИЈУС), у оквиру 

разматрања јужноморавских говора, 

помиње се и Лесковац са селима 

источно од њега, Градашницом, 

Јашуњом и Предејаном, али се не 

помиње ни једно место са подручја 

јабланичког краја.
78

  

Макар и у овако сажетом облику, на 

основу језичких црта које ћу касније изнети, може се 

потврдити Белићева констатација, да ,,места (која он 

наводи у Дијалекту, јер из њих није уносио грађу, а 

међу њима су и места која припадају подручју 

приказаном у Речнику говора јабланичког краја) која се 

наводе између ове пруге (мисли се на пругу која пролази 

поред Пасјаче, Соколске планине и Петрове Горе) и 

оних места, која ја ниже спомињем (међу поменутим 

местима је и Лесковац са наведеним селима), припадају, 

уколико нису насељена у најновије време, овоме говору 

(мисли на јужноморавски).
79

  

% 

Јабланички крај обухвата насеља у сливу реке 

Јабланице. Подручје слива Јабланице, заједно са 

сливовима Пусте реке и Ветернице заузимају средишњи 

део леве стране Јужне Мораве.
80

 

                                      
78 Радмила Жугић, Речник говора јабланичког краја, Српски дијалектолошки 

зборник, LII, стр. XI. Напомена: На почетку ове књиге, Радмила Жугић је 

записала: ,,,Да ви неје просто ни на овај ни на онај свет, ако гу не школујете 
све докле оће да иде у школу. – Овај аманет деде Јосима испунише моји 

родитељи Велимир и Ружа, стриц Мирко и стрина Лепка, тетке Јованка и 

Боска. Речник говора јабланичког краја је бескрајна захвалност свима њима. 
79 Александар Белић, Дијалекти источне и јужне Србије, СДЗб I, Београд 

1905. 
80 Радомир Илић, Јабланица, Ветерница и Пуста река, СГД, књ. 46, стр. 5, 
Београд 1978. године. 

У
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У геоморфолошком смислу, дакле, пратећи вододелни 

це слива Јабланице, јабланички крај је омеђен са 

северозапада планином Раданом, са севера сливом 

Пусте реке, односно пусторечким крајем, са 

североистока средишњим делом леве стране слива 

Јужне Мораве. Источну границу испитиваног подручја 

чини слив Ветернице а југоисточну врањски крај. Са 

јужне и западне стране јабланички крај је отворен према 

Косову. 

(...) У насељима мешовите етничке структуре Срби 

говоре јужноморавским говором, Црногорци 

источнохерце говачким говором, а Шиптари албанским 

језиком. Јасно је да Шиптари свој језик користе само у 

међусобној комуникацији, јер је званични језик 

проучаване области српски језик. Говор јабланичког 

краја, са изузетком малог броја насеља настањен 

искључиво Црногорцима, јужноморавски је говор.  

% 
Дијалекти источне и јужне Србије А. Балића су 

основа за сва каснија дијалекатска истраживања ових 

језичких простора. Тако данас постоје бројне 

монографије и радови у којима су описани говори 

појединачних подручја или само парцијални језички 

феномени с једне стране, као и дијалекатски речници 

који ове говоре лексикографски представљају.  

(...)  Говор Лесковца Ј. Михајловића, нажалост, није 

овде цитиран, али ће као расправа о говору пункта који 

је у саставу подручја јабланичког краја, ући као 

библиографска јединица. Међутим, дијалекатски 

речници из источне и јужне Србије, као лексикографски 

извори консултовани приликом писања Речника говора 

јабланичког краја били су од велике користи у погледу 

одабира лексике, систематизације грађе и сл. Велики 

речник САНУ као и шестотомни Матице српске 

разрешавали су многе моје дилеме техничке или 

суштинске природе и без њих би Речник говора 

јабланичког краја био знатно мањкавији. 

(...) Речник говора јабланичког краја броји око девет 

хиљада одредница које се претежно јављају са најмање 

две семантичке реализације. У јединственом азбучном 
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редоследу, уз апелативску лексику, наведен је мањи број 

ономастичких јединица. То су називи једног броја села 

са подручја чији је говор представљен, њихови етници и 

ктетици, поједини микротопоними, морфолошки 

занимљиви ликови личних имена, скраћених личних 

имена и хипокористика поменутих у потврдама.  

(...) Речник говора јабланичког краја је рађен по 

методици Речника српскохрватског књижевног и 

народног језика САНУ, уз нужна одступања условљена с 

једне стране специфичностима дијалекта о коме је реч, с 

друге стране захтевима које намеће природа оваквог, 

диференцијалног речника и назад елиминисањем неких 

техничких решења.
81

  

Ево неких примера из Речника говора јабланичког 

краја:
82

 

А 

абење – Тој што ти даваш на деца да се играв да месив 

баницу, тој е абење брашно, и немој више да ги алиш на 

теј работе! 

автобус – Утепа се чекаећи за некуде Лебане, нема га 

автобус сат време. 

алиште – Сестра ву муж напуди, и на њум алишта да 

ву се нагледам, па ако ћу умрем! 

апатека – Нема ги у апатеку твоји лекови, а моји па 

млого скупи, такој см џабе ишла. 

артија – Замотала нешто у артију и отиде куде Циле. 

Коверат ми дадоше у пошту, ал викав немав артију. 

бађав – Бађав му море толка школа кдћутећим прође 

поредд човека, нуме се јави! 

бађавџија – Ја имам сто работе, а ја горим на слунце 

па ћу ву бађава дадем паприлу и петлижани. 

баљезгање – Искочише људи преко праг, да не 

слушав твоје баљезгање. 

бањам – Аједе, донеси воду да згрејемо, треба дете да 

бањамо! 

                                      
81 Напомена: Видети опирније Радмила Жугић, Речник говора јабланичког 

краја, САНУ, Институт за српски језик САНУ, Српски дијалектолошки 

зборник, XL, Београд 2005. 
82 Напомена: Примери су преузети без навођења акцената. 
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бача – Бачу да посипеш напридвечер, цвећке да се не 

осушив! 

бел – Толко ме мучиш, кд умреш има белу мараму да 

забулим! 

бљантав – Овај ми вода, не ми убава, време ће се 

сигурно мењава. Убава ти чорба, ал мене ми неје добро, 

имам ватру, свеми бљантаво. 

бутање – Нема бутање, овде има стари људи и деца, 

један по једн, сви ће улегнете! Да му се згади на човека 

од твоје бутање, не можеш се заситиш! 
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РАДОСАВ СТОЈАНОВИЋ:  

ЦРНОТРАВСКИ РЕЧНИК  

 

 издању Српске академије наука 

и уметности и Института за 

српски језик САНУ 2010. године 

објављен је на 1.060 страна 

Црнотравски речник Радосава 

Стојановића, професора и познатог 

књижевника.
83

 

Црнотравски говор припада 

сврљишко-заплањском типу говора у 

оквиру призренско-тимочке зоне 

српског језика, онако како је одредио Александар Белић 

у Дијалектима источне и јужне Србије. Но, овај говор 

не захвата само насеља која су у непосредном окружењу 

варошице Црна Трава, нити само села која припадају 

овој општини, већ нешто шири појас, пружајући се 

према насељима Грделичке клисуре у којима доминира 

јужноморавски говорни тип, а која досадашњим 

дијалектолошким проучавањима нису била овухваћена. 

Његове лингвистишке карактеристике је сасвим добро 

обрадио и описао др Вилотије Вукадиновић у Говору 

                                      
83 Српски дијалектолошки зборник LVII, Београд, 2010, стр. 11-17. Напомена: 

Стојановић је рођен је 1. новембра 1950. године у Паруновцу, код Крушевца. 

Одрастао је у Млачишту, у Црној Трави. Школовао се у Млачишту и Црној 
Трави, Нишу и Приштини.  Дипломирао српскохрватски језик и 

југословенску књижевност на Универзитету у Приштини. Био је професор у 

Гимназији ,,Иво Лола Рибар’’ у Приштини, новинар, уредник и главни и 
одговорни уредник (1990-1993) листа ,,Јединство’’ и директор Покрајинског 

народног позоришта (1993-2004). Члан је Удружења књижевника Србије од 
1985. године и Удружења новинара Србије од 1979. године. Са Косова је 

прогнан јуна 1999. године. Живи у Нишу и на Чемернику. Стојановић је 

објавио велики број књига песама и приповедака, три романа, неколико 
драма, научних и публицистичких студија. За досадашњи рад Стојановић је 

добио више годишњих награда за новинарство листа ,,Јединство’’, као и 

књижевне награде ,,Стеван Сремац’’, ,,Лазар Вучковић’’, ,,Златно 
перо Стефана Лазаревића’’, ,,Милутин Ускоковић’’, Награду Књижевног 

друштва Косова и Метохије за најбољу књигу, 1999. године, награду ,,Лаза К. 

Лазаревић’’, ,,Раде Драинац’’ и специјалну награду Сусрета професионалних 
позоришта Србије ,,Јоаким Вујић’’, 2000. године. 

У
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Црне Траве и Власине, тако да у нашем Црнотравском 

речнику није неопходно давати посебна објашњења и 

назнаке о овом говору. Другим речима, Вукадиновићева 

студија у нашем речнику, и обратно, наш речни у 

Вукадиновићевој студији има одговарајућу језичку 

потврду, када је реч о црнотравском говору. Но, не 

испустимо из вида да се Вукадиновићева студија бави и 

говором Власине, коме припадају и нека насеља 

црнотравске општине.
84

 

 (...) С обзиром на чињеницу да је ово, у последњих 

педесет година, изразито депопулациони крај и да ће, 

колико за деценију-две, његова насеља остати без 

житеља чији је матерњи црнотравски говор,  

Црнотравским речником настојали смо да обухватимо 

(колико се то могло) лексику која је (била) у употреби у 

временском распону од стотину последњих година а 

која не припада стандардном српском језичком изразу. 

Осим чињенице да је аутор овог речника у дубокој вези 

с родним крајем (Млачиште, Жутини, Село), (те да је 

објавио више приповедачких књига везаних за 

поднебље Црне Траве), у изради Речника коришћени су 

фонолошки записи стари и до три деценије, а обављена 

су и нова снимања на терену говора саговорника који 

нису напуштали родни праг, а имали смо на увид и 

литературу (доста скромну) везану за лексику овога 

краја. 

Кад помињемо ту литературу, мислимо пре свега на 

речи црнотравског говора (око 500), које је проф. 

Миодраг Поповић записао од своје мајке Евгеније и бабе 

Гиздаве, лета 1950. године, а које се налазе у 

оставштини Сергија Димитријевића. Речи су, без већих 

претензија сакупљача, дате са оскудним тумачењем и 

без акцента. Према његовом каснијем присећању, оне 

још онда нису биле у употреби. Оне речи које је М. 

Поповић записао, а на које ми нисмо наишли у говору 

Црнотраваца и чије нам значење није било познато, у 

                                      
84 Радосав Стојановић, Увод у Црнотравски речник, Српски дијалектолошки 
зборник LVII, Београд, 1910, стр. 11. 
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речнику смо означили са: (записао М. П.) или само (М. 

П.). 

(...) У Лесковачком зборнику XLIV, 2004. године, 

Татјана Јанков је објавила рад Лексика прераде вуне и 

конопље у селу Горње Гаре (рађен под руководством 

проф. Недељка Богдановића), које припада црнотрав 

ском говору, са речником (око 250 речи) који је дат са 

примерима из народног говора, али су речи и овог пута, 

заслугом редакције, објављене неакцентоване. Срећко С. 

Станковић је у обимној књизи Брод, село код Црне 

Траве (2006) без неког реда и критеријума донео један 

број речи овога говора, са приличним импровизацијама 

и честим неадекватним тумачењима и, такође, без 

акцента. 

(...) Речник је припремљен по методологији по којој је 

рађена већина дијалекатских речника објављених у 

издањима САНУ и њеног Института за српски језик са 

евентуалним незнатним одступањима. Можда је, 

евентуално, могао бити и квалитетније урађен да 

Институт има јасно конципиране критеријуме и начине 

уноса лексичке грађе. На крају овога обимног посла, 

свесни смо да смо могли много тога другачије и боље 

урадити. Но, основна чињеница да је лексика ту, 

забележена, и да је време неће потрти, чини нас 

задовољним, уз напомену да смо се трудили да 

објашњења лексема буду што концизнија и краћа, јер 

нам није био циљ да детаљно описујемо оно што наши 

читаоци већ знају. 

 (…) Имајући у виду да је црнотравски говор на неки 

начин уклињен између два доста различита говорна типа 

тимочко-лужничког и јужноморавског, то смо за оне 

лексеме које се не срећу на целом подручју овога говора 

назначавали и места где су најфреквентније. Наравно, 

историјска кретања становништва овога краја била су 

усмеренија према Морави, Предејану, Владичином 

Хану, Грделици, где је пролазио воз, једино превозно 

средство у дугом временском периоду, понајвише због 

печалбарства, а и због чињенице да су то били 

развијенији крајеви, то је утицај моравског говора код 

појединих лексема евидентнији, док је народ остао 
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имунији на утицај власинског говора, који припада 

тимочко-лужничком типу. Отуда се и срећу лексеме: 

слуба, слупац, брго, улегњује и сл. уместо 

доминантнијих слаба, слапац, брзо, улази итд. Наравно, 

ми смо и ове облике речи бележили, али не све. Овакви 

варијетети јављају се понајвише у местима која су 

гранична са моравским (Мачкатица, Мрковица, Црвени 

Брег, Ново Село), односно са лужничким говорним 

типом (Криви Дел и Дарковце), ако се кадгод сретну 

неке речи с њиховим варијантама. 

У Речник је ушао, наравно, и један број речи које су 

одраз савременог живота, а које продиру на рурална 

подручја како путем медија тако и већом и бржом 

комуникацијом и фреквенцијом људи између села и 

града. Тамо где су породице на селу остале с једним 

чланом, чији је брачни друг умро, такве особе зиму 

најчешће проводе код деце или рођака у граду, да би се 

с првим пролећем вратиле у родни крај. Везе с рођацима 

одржавају већ десетак година мобилним телефонима, 

док фиксне немају. Те савремене речи (из културе, 

технике, образовања, политике, жаргона) преломљене су 

кроз народни осећај за језик, добивши нешто 

измењеније ликове, а некад и померенија значења.
85

  

Са Црнотравским речником, Црна Трава биће ретко 

подручје српског језика, ако не и једино, које има своју 

и дијалектолошку моногрфију и дијалектолошки 

речник. Значај Речника видимо у обезбеђењу обилне 

грађе за етимолошка проучавања, чиме се он директно 

укључује у грађу за Етимолошки речник српског 

језика. Речник има и значајну културолошку вредност, 

будући да похрањује значења и сазнања стариначког 

                                      
85 Радосав Стојановић, Увод у Црнотравски речник, Београд, 2010, стр. 11-17. 
Напомена: У фусноти стоји да је рад настао у оквиру пројекта Дијалетолошка 

истраживања српског језичког простора, који финансира Министарство науке 

и технолошког развоја Републике Србије. Уреднички одбор: др Недљко 
Богдановић, др Милан Драгичевић, др Александар Младеновић, др Мирослав 

Николић, др Драгољуб Петровић, др Асим Пецо, др Слободан Реметић, др 

Драго Ћупић. Напомена: Аутор је записао „Посвећено свим црнотравским 
неимарима и печалбарима, који у XX веку у овој земљи оставише немерљив 

трагове својих градитешских руку, и женама Црнотравкама, које, у исто 

време, на оскудној црнотравској земљи, однеговаше часне градитеље и 
бранитеље српске земље“. 
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становништва, удаљеног од главних комуникација, и 

смештеног у брдовитим пределима, упућеног да 

сопственим трудом, довијањем, веровањем, и на основу 

сопственог искуства решава питања живота и опстанка. 

Померањем пажње на лексику из новијег 

периода, Речник улази у пажњу социолингвистике 

(додајмо да већ десетак година постоје Власински 

сусрети, као годишњи скупови научника социологије 

села, којима би садржина овог речника била добродоиш 

лица са становишта појмова и термина насталих на 

вишевековној пракси – радној и комуникативној) соског 

живља управо са подручја Власине. Речник је нискорис 

тив и за наставу завичајне историје и наставу матерњег 

језика. 

Више година трају напори на проучавању такозване 

дијалекатске књижевности, нарочито оне која се ствара 

на локалним идиомима југоисточне Србије, удаљенијим 

од основице књижевног језика (Лесковац, Врање, 

Пирот, Ниш). Стваран од књижевника, домороца,  

Црнотравски речник Радосава Стојановића је од велике 

помоћи и евентуалним радницима (сам аутор не припада 

тој књижевности, иако је многе завичајне лексеме 

уградио у своју прозу), који свој израз темеље на говору 

ужег региона. Најзад, Речник је велики резултат пројек 

та „Дијалектолошка истраживања српског језичког 

простора“ Института за српски језик САНУ. 

Због свега изложеног, чему додајемо и невеселу 

чињеницу да је демографско и социјално подручје овога 

речника у потпуној девастацији, а његов говор на удару 

многих промена које захватају његов дијалекатски 

статус, предлажемо да се Црнотравски речник Радосава 

Стојановића објави као целовито издање, као прилог 

проучавању српских говора са југоистока Србије, као 

грађа за Етимолошки речник српског језика и као 

резултат научноистраживачког пројекта „дијалек 

толошка истраживања српског језичког простора“.
86

 

Радосав Стојановић, дипломирани филолог за српски 

језик, књижевник (...) после вишегодишњих теренских 

                                      
86 Др Недељко Богдановић, извод из рецензије. 
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истраживања говора Црне Траве (југоисточна Србија) 

сачинио је обиман дијалекатски речник, на 1.060 страна. 

У овоме послу аутор се показао као добар познавалац 

свога завичајног говора, а филолошко образовање и 

литерарно умеће омогућили су му да забележену 

лексику обликује у прецизно дело лексикографског 

описа једног говора удаљеног од основице књижевног 

језика, у националном и социјалном региону 

југоисточне Србије који је у потпуном замирању. 

Забележена лексика, у којој егзистирају речи из 

дубоке старине, са специфичним значењима, које 

одсликавају и некадашњи живот сељака у високим 

пограничним пределима југоисточне Србије, смешта се 

овим речником у духовне трезоре српског језика, 

будући да је то језик најстаријег слоја (већ значајно 

проређеног) становништва.  

(...) Лексикографска обрада је у традицији дијалек 

толошких речника који се објављују у Српском 

дијалектолошком зборнику, а овај речник карактерише 

пажња аутора на регистровању језичке полисемије, као 

и ка функционалном разлучивању комуникативне 

функције од стилске функције и народне фразеологије. 

То га, у скоро свакој другој речи, чини богатијим у 

односу на друге речнике дијалектолошке науке.
87

 

% 

У вокалном систему црнотравски говор је сачувао 

полуглас (ь), чија се артикулација креће према гласу а: 

(кьд сьм бил момьк рабаџисувал сьм с волови до 

Предене...). Последњих деценија, под утицајем 

урбанизације, полуглас се претвара у глас а. 

Вокално л је дало рефлекс ла (слаба, сланце, сланчо 

глед, слаза, слапац, Длаги рид). Вокално р се задржало 

(рж, ржен, рженица, рженичиште, рбне, ргне, рка, 

ркање). У консонатском систему нема гласа х (леб, 

артија, аљина, мејур, итар, снаа, рана, нарањет, оћу, 

стреја, мејане). Фонема ф се супституше са в (вабрика, 

варба, кова, кава, кувер, ћев, вењер, валинка, совра, 

                                      
87 Извод из рецензије проф. др. Слободана Реметића, главног уредника 
Српског дијалектолошког зборника.  
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севте). Јавља се африката ѕ (дз): (ѕид, ѕавни, ѕвиждаљка, 

ѕука, ѕверка, ѕивли, проѕукне, ѕвонац, оѕрћа се, 

проѕиран), на крају речи се задржао глас л (сол, пепел, 

вол, петал, бел, дебел, залва, тил, орьл, сврдел). Чува 

нејотовану групу јд: (дојдем, пројдем, прејде, најдем, 

Најден), не познаје јотовање: гробје, снопје, сливје, 

лисје, грозје, Рупје, Скопје, лисје, тресен, крстен, 

наместен, газен, млатен, купен, ломен, славен, мутен, 

наљутен, граден). 

У црнотравском, као и у осталим призренско-

тимочким говорима, именска промена је сведена на три 

падежа – номинатив, акузатив и вокатив – остали се 

падежни односи изграђују уз употребу предлога. Мада 

све ређе, али се још користе удвојене личне заменице за 

наглашену заменичку форму (А мене ми дојде жал на 

дете. Кьд тебе те ватим, ћу те распучим!). Код придева 

је описна компарација (убав – поубав – најубав, добар – 

подобар – најдобар, малечак – помалечак – најмалечак). 

У глаголском систему, као и други архаични говори, 

црнотравски не познаје инфинитив, мушки род 

глаголског придева у једнини се завршава на л (работил, 

орал, врл-врал, ишал, дошал, умрел), трпни придев 

(заробен, сцепен, закрпен, задавен, истресен, скратен), 

треће лице мн. презента има облик (носу, славу, питују), 

чува облике старог императива: (виђ - виђте, јеђ – јеђте), 

има и облик глеј – глејте, док је дистрибуција наставка 

другог л. мн. императива: дојдете, носете, бегејте, 

најдете. 

Акценат је експираторни, по карактеру најближи 

краткосилазном акценту стандардног језика и најчешће 

заузима позицију старог акцента. 

У црнотравском говору се за оца каже башта (бьшта) 

и мати, матер, за мајку, а у јужноморавском:  

татко и мајка, док у власинском: бьшта и мајћа. На 

црнотравском се орати (говори), на власинском вреви, 

на црнотравском се вика (зове, дозива), на власин 

ском ока итд. 

Имајући у виду да је црнотравско становништво било 

упућено према Морави где пролази воз, једино превозно 

средство у дугом временском периоду, поготову због 
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печалбарства, а и због чињенице да су то били 

развијенији крајеви с којима се трговало, то је долазило 

до сталног мешања људи, и тиме је објашњив известан 

утицај јужноморавског говора на лексику и говор 

Црнотраваца, па и на опште језичке карактеристике код 

становништва рубног појаса према Грделичкој клисури. 

Без обзира на контакте становништва, таквог утицаја 

нема од стране власинског, тј. тимочко-лужничког 

говора на црнотравски. 

Од свих српских говора данас је црнотравски говор 

најбоље описан и проучен захваљујући студији 

Вилотија Вукадиновића Говор Црне Траве и Власине и 

Црнотравском речнику Радосава Стојановића који је до 

данас најобимнији дијалекатски речник једног говора. 

Можда је то и добро с обзиром на чињеницу да је овај 

крај један од најдепопулационих у Србији и да ће 

колико за деценију остати без сеоског становништва. 

 

На слици: Црна Трава – центар варошице 
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МОМЧИЛО ЗЛАТАНОВИЋ: РЕЧНИК  

ГОВОРА ЈУГА СРБИЈЕ  

 

едан од највећих зналаца говора 

југа Србије несумљиво је проф. 

др Момчило Златановић, дуго 

годишњи редовни професор Учи 

тељског факултета у Врању. 

     Из штампе је управо изашло 

капитално дело Речник говора југа 

Србије (провинцијализми, дијалек 

тизми, варваризми и др.), књижев 

ника и универзитетског професора 

у пензији др Момчила Златановића (1934) из Врања. 

Ово четврто допуњено издање, најобимнијег 

лексикографског дела говора Јужне Србије, са више од 

20 хиљада речи и појмова, на 810 страна, издао је 

Учитељски факултет из Врања. Показујући први 

примерак потписан од издавача, професор др 

Златановић каже да је необично срећан што једно 

велико и свеобухватно дело о говору југу Србије 

оставља науци и генерацијама. 

     - У ово велико моје задовољство, уграђена је велика 

мука. Све речи сам сакупио на терену, у различитим 

приликама, слушајући скоро 50 година жив, гибак, 

сочан и ћудљив народни говор од Црне Траве и 

Грделице, преко Власине, до Прешевске Црне горе – 

каже Златановић. 

     Први његов речник штампан је 1998, други десет 

година касније, а трећи пре три године. Издавачка кућа 

Врањске књиге, 2008. године, штампала у десет књига 

комплетно научно и књижевно стваралаштво др 

Момчила Златановића.
88

 

                                      
88 Напомена: Прилог објављен  на ОК радију 14.септембра 2014. године. 
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У организацији Народног музеја у Лесковцу и 

Учитељског факултета у Врању, септембра 1998. 

године, представљен је Речник говора јужне Србије 

проф. др Момчила Златановића, добитника Вукове 

награде. О речнику су словили проф. др Недељко 

Богдановић, проф. др Тихомор Петровић и аутор, чију 

језгровиту беседу објављујемо: ,,Мој главни циљ и 

најомиљенији посао је истраживање народног 

песништва у јужној Србији и на Косову. Из ове области 

сам објавио највише радова (око триста). Моје 

најзначајније књиге су Народно песништво јужне 

Србије (1982) и Народне песме и басне јужне Србије 

(издање Српске академије наука, 1994. године). Радећи 

десетлећима овај посао, нисам могао и да се не 

интересујем и за језик, односно за лексику. Речник сам 

припремао више година, али са прекидима. Још као 

студент ВПШ у Нишу написао сам рад о говору моје 

баке. Иначе, радове из лексике објављујем од 1979. 

године. Једну расправу ми је објавила САНУ (1979). 

Најзначајнији ми је рад Варваризми, провинцијализми и 

друге мање познате речи у књижевном делу Боре 

Станковића (1995). Прибирање и објашњавање речи је 

велика мука и велико задовољство. Права је радост када 

чујете звучну завичајну реч, која вам нешто другачије 

дочарава животну стварност. Да поменем један 

занимљив случај. Наиме, 1880. године, из Загреба је у 

Београд допутовао познати лингивиста Ђуро Даничић. 

Путовао је са одабраним друштвом у Ниш, Пирот и 

Грделичку клисуру да ослушне народни говор. У 

Грделичкој клисури чуо је реч комај, која га је својом 

гласовном структуром просто одушевила. ,,Само за ову 

ријеч вриједело је оволико путовање!’’ – рекао је 

пратиоцима.  

Речи сам записивао на терену, слушајући жив, гибак, 

сочан и ћудљив народни говор. Бележио сам речи и на 

састанцима, нарочито у селима, у локалним аутобусима, 

у свакодневним контактима с људима. Свака реч је 

одмах добијала посебно парче хартије. Прелиставао сам 

многе наше и стране речнике. Најтеже је одредити 

речима право значење, или финесу у значењу. Само 
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један пример. Постоји турска реч тафра, арапског 

порекла. Код нас је променила значење. Од ње имамо 

глагол тафрити се. Како га објаснити? Кад кажемо за 

неку девојку да се тафри, не значи да се само дотерује, 

него и да пред светом истиче своју гиздавост и 

отменост. Тафрено девојче – није само лепо обучено 

девојче него и гиздаво и отмено, а то настоји и да 

покаже. Речи су из Врањског Поморавља, Пчиње, 

Пољанице, Иногошта, Прешевске Моравице и 

Прешевске Црне горе, Грделичке клисуре, Власине и 

Црне Траве. А то су предели за које сам присно везан. О 

Пчињи сам објавио књигу, а о Пољаници ће изаћи из 

штампе монографија, и то ових дана. (То се недавно и 

догодило - напомена Д.К.). На овом пространом 

подручју постоје разлике у говору: у фонетици, 

морфологији, па и лексици. Све је блиско, али није исто. 

Сложена је миграциона композиција у насељима на југу 

Србије. У једном селу живе родови досељени из разних 

крајева. Све се то, мислим, види и у овом Речнику. 

Рачници су својеврсна енциклопедија. Узмите Вуков 

Ријечник. Не садржи он само лексичко благо српског 

народа. Зар нам он не помаже да боље упознамо Србију, 

њену историју, њен дух? У њему је битије нашег народа. 

У мом Речнику ћете наћи изреке, пословице, стихове, 

етнографске и ботаничке речи, сточарску терминологију 

итд. Моје намере је прозрео песник Светислав 

Стевановић, родом из Пољанице. Ево шта ми пише: ,,За 

мене је то много више од речника у обичајном смислу. 

Низ богатих асоцијација и живих успомена, шифраник 

чаробног света детињства, дух и атмосфера у којој сам 

одрастао.’’ Навео је у писму дивну сентенцу: ,,Језик 

олакшава оријентацију у стварности.’’ Дијалекатски 

речници помажу да боље упознамо поједине наше 

крајеве. У реч највише стане. Све што је људско – има 

слабости, па и овај Речник. Надам се да ће други Речник, 

на којем радим, бити бољи. Ако искуство није 

варљиво.’’
89

 

                                      
89 Напомена: О Речнику говора јужне Србије проф. др Момчила Златановића 
видети прилог у Помаку бр. 9, октобар 1998, стр. 11. 
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игитални Речник говора југа Србије део је 

дијалекта врањског краја. Иницијално 

садржи  10.950 појмова. Креиран је на основу 

3. издања    истоименог   речника проф. др. Момчила 

Златановића на чијој изради је радио 10 година. Речи 

које се налазе у овом речнику у употреби су у Врању и 

околини: Пољаници, Пчињи, Прешевској Моравици, 

Прешевској Црној гори, Грделичкој клисури, Власини, 

Црној Трави и др. У њему се налазе и неке речи 

преузете из Путописа Хаџи-Анте Калиманца којег је 

објавио Јован Хаџивасиљевић и за који је истакао да је 

написан „правим и верним врањским говором“. 

Известан број речи аутор је прибележио захваљујући 

свом професору руског језика у гимназији „Бора 

Станковић“ у Врању, Тихомиру Стефановићу. Оне носе 

додатну ознаку (Т.С.). За разлику од књижевног српског 

језика, дијалекат југа Србије садржи 32 гласа (фонема). 

Словне ознаке за два додатна гласа избор су самог 

аутора. Један је „меки глас“ који води порекло из 

старословенског и за њега је употребљена ознака 

(графема) Ь. Други је диграф дз који у овом речнику има 

словну ознаку. У говору јужне Србије у употреби су и 

речи страног порекла. Претрагом овог речника може се 

лако установити да има речи, пре свега, турског 

порекла, али исто тако и латинског, немачког, грчког, па 

чак и санскрита. Дигиталном верзијом овог речника 

желимо да подстакнемо широку интернет заједницу у 

процесу допуне, доградње и чувања дијалекта јужне 

Србије. Због тога постоји отворен позив свим 

заинтересованим да се укључе у рад на доградњи овог 

речника. Процедура регистрације је једноставна, а 

такође и сам рад на речнику.
90 

 
 
    

                                      
90 Напомена: Видети: www.vranje.co.rs  Напомена: У процесу снимања 

изговора речи и примера из овог речника учествовала је глумица врањског 

позоришта „Бора Станковић“ Радмила Ђорђевић, на чијој несебичној помоћи 
захваљују аутори овог сајта. 

Д 
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САША СТАНКОВИЋ: ПРЕДРАСУДЕ  

О СРПСКИМ ГОВОРИМА ЈУЖНE СРБИЈЕ 

 

аша Станковић, професор, 

приповедач и књижевни  

критичар из Власотинца бавио се 

занимљивом темом коју је насловио 

Предрасуде о српским говорима 

јужне Србије. 

    (...) Ретки су Срби са југа Србије 

који се нису осећали непријатно због 

свога говора када су отишли било 

где северније од Ниша.
91

 

 Неувиђајни сународници са севера понекад нам 

говоре да нисмо Срби већ Бугари. Не треба посебно 

наглашавати да постоје поједини Бугари који су убеђени 

да етничка Бугарска трeба да се простире до Ниша.  

    (...) Пошто је објашњено зашто призренско-тимочки 

говори нису бугарски, треба објаснити зашто 

                                      
91 Саша Станковић, Предрасуде о српским говорима јужне Србије, Нова 

Алтера. Напомена: Саша Станковић рођен је 4. августа 1980. године у 

Лесковцу. Основну школу и гимназију завршио у Власотинцу. Дипломирао је 
на Филозофском факултету у Нишу на Студијској групи књижевност и 

српски језик са темом Владар и владање - идеолошко читање Гетеовог  

„Фауста“. Године 2007. штампа песме у колективној збирци Кућа од 
расцветалих жеља, Фондација даровирих Христифор Црниловић – 

Власотинце. Прву самосталну књигу прозе Двадесет жуљева објавила је 

Књижевна омладина Србије у едицији „Пегаз“ (2010). Објавио је обимну 
студију Влада Илић, први модерни градоначелник Београда. Пошто га поред 

књижевности занима језик и историја јужне Србије у Власотиначком 

зборнику 3. и 4. објавио је следеће студије: Предрасуде о српским говорима 
Јужне Србије, Илија Стреља Петровић у народној и ауторској књижевности и 

Влада Илић – Власотинчанин на челу Београда. У часопису Наше Власотинце 
публикује радове о Дари Секулић, Живојину Мишићу и прву приповетку о 

животу лесковачког и београдског индустријалца Владе Илића – Сан 

најбогатијег Србина.  Паралелно са почетком педагошког рада у школама 
Јабланичког округа објављује у Просветном прегледу наставне јединице из 

методике српског језика и књижевности: Гласовна промена прелаз Л у О 

(2005) и Супротне реченице – Село гори, а баба се чешља (2012). Напомена: 
О Станковићу опширније видети студију Д. Коцића: Лесковачки писци –

трагови и трагања (Лесковац 2015) и Лесковачки писци и њихово доба 

(Лесковац 2021) 
 

С
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припадници других српских говора имају подругљив 

однос према својим јужним сународницима. Није 

потребно познавати историју језика да би се закључило 

да се призренско-тимочки говори највише разликују од 

стандардног српског језика. Многи критичари оваквог 

стања виде као главног кривца Вука Караџића са 

његовом језичком нормом. Међутим, то је површан 

закључак. Доласком Турака на Балкан и након пада 

српске средњевоковне државе српски језик је делио 

судбину свог народа. Честе српске сеобе услед ратова и 

глади, затим непостојање културних и језичких веза, све 

је то утицало на удаљавање појединих делова Српства. 

Српска црква није могла да преузме све улоге пропале 

српске средњеваковне државе. Баш због непостојања 

готово никаквих културних веза (у најширем смислу 

речи) призренско-тимочки говори су се различито 

развијали у односу на друге српске говоре, а нарочито у 

односу на новије источнохерцеговачке и шумадијско-

војвођанске говоре, који су током 19. века постали 

основица данашњег стандардног српског језика.  Још 

пре рођења Вука Караџића  источнохерцеговачки говор  

био је најраспрострањенији  међу српским говорима.  

     (...) Очигладно да је ток српске историје после смрти 

Вука Караџића ишао у правцу његове језичке реформе. 

Важно је напоменути да Вуку није ни дозвољено да 

посети јужне српске крајеве, па свакако ни сам није 

најбоље познавао ситуацију на терену. 

    Све горе наведено не значи да Вукова језичка 

реформа није подложна променама и да је данас 150 

година после Вука не треба кориговати. Ако је Вук 

ишао испред свога времена,  данашњи српски лингвисти 

каскају за историјским дешавањима. Скоро двадесет 

година после распада заједничке државе са Хрватима, 

ми се још увек скоро у свему држимо српскохрватског 

језика, осим у називу језика. Наравно да  то није ствар 

само науке о језику него и државе. Данас негативан 

друштвени статус нема само књижевност на 

призренско-тимочкоким говорима, већ и дела и аутори 

који пишу језиком косовско-ресавског дијалекта. 

Најпознатије дело на овом дијалекту је Петријин венац  
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Драгослава Михаиловића, које представља више 

изузетак него потврду да наведени говори имају бољи 

статус у српској култури. Косовско-ресавски говор 

можемо чути у популарним серијама Љубав на сеоски 

начин и Село гори, а баба се чешља, али зато у српској 

књижевности он има другоразредни значај. Тако да су 

оба српска говора, које потичу са Косова и Метохије, 

угрожена, са једне стране, нестајањем Срба са Косова, а, 

са друге стране, што имају маргиналан положај у 

српској култури. Док се данас источнохерцеговачки 

говор дели на четири језика (српски, хрватски, 

бошњачки и црногорски), сами Срби потискују своје 

старије србијанске говоре. Српски академик и један од 

најзначајнијих живих српских књижавника Драгослав 

Михаиловић
92

 годинама указије на ову појаву:  

Новоштокавски је обухватио Београд и западну Србију, 

док нас 3,2 милиона који говоримо староштокавским 

или, како би лингвисти рекли, старије новоштокавским, 

доминирајућа доктрина науке о језику игнорише. Нема 

сумње да се на новоштокавском дијалекту боље и лепше 

говори, али нетрпељивост науке према србијанским 

дијалектима изазива тешке моралне и цивилизацијске 

последице по културу српског народа. Без обзира на 

историјске лекције и географску реалност, као да 

живимо и даље у 19. веку. Када би била боља позиција у 

српској кулрури косовско-ресавских говора  мање би 

било предрасуда и о призренско-тимочким говорима. 

Ако се они лаички пореде са стандардним српским 

језиком, онда се доведи у питање и њихово српско 

порекло. Али, ако се упореде са себи најсроднијим 

српским дијалектом (косовско-ресавским), онда се слика 

драстично мења. Чак и читаоцу који нема стручних 

знања из историје српског језика, довољно је рећи да 

упореди говоре ликова провинцијалаца у филмовима 

Синише Павића са ликовима провинцијалаца из 

филмова Радоша Бајића, па ће приметити сродност 

                                      
92 Драгослав Михаиловић, Мука је писати о ономе што се не познаје, 

Интервју, „Блиц“, 28.09.2008. 
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старијих србијанских говора. Што се тиче бриге о језику 

ту много тога можемо научити од Хрвата. Они су много 

веће разике међу својим дијалектима успели да усагласе 

и успоставили континуитет неговања дијалекатске 

књижевности. 

    После свега реченог јасно је да постоји потреба да се 

нешто уради  како би се одбациле већ доста укорењене 

предрасуде о призренско-тимочким говорима. Треба 

уврстити дела вредних писаца са овог поднебња у 

обавезну школску лектиру. Поред Боре Станковића и 

Стевана Сремца (који није из ових крајева, али је о њима 

писао) постоји још књижевника са југа Србије, који су 

вредни пажње. Глигорије Божовић је већ деценијама 

запостављен, пре свега из политичких разлога, иако 

његове приповетке о Косову и југу Србије представњају 

оно чиме се српска књижевност представила у свету 

између два светска рата. Највећи писац из пиротског 

краја Слободан Џунић неправедно је запостављен само 

што се у својим делима служио говором свога родног 

краја. Он је користио магијски реализам истовремено са 

светским признатим прозаистима Латинске Америке. 

Наравно, да озбиљније треба приступати и живим 

писцима са овог поднебља и на њиховом примеру 

показати да држава води рачуна о равномерном 

културном развоју. 

    У школским програмима треба нагласити чињенице 

да неке одлике српскословенског језика данас можемо 

чути само у архаичним призренско-тимочким говорима. 

Рецимо, гласовна промена прелазак Л у О једино није 

извршена у сврљишко-заплањским и тимочко-лужнич 

ким говрима, само у призренско-јужноморавском говору 

данас се чује иманица СЛУНЦЕ, како  се некад писало у 

најстаријим српским сачуваним записима, или чување 

полугласа у речима типа Д6Н и С6Н од чега је добијено 

данашње ДАН и САН и сл. У погледу лексике можемо 

приметити да се у савременом српском језики користи 

реч БАШТИНА, али само у јужним српским крајевима 

чује се БАШТА као синоним за оца. Сигурно да је 

ученицима са ових поднебља лакше објаснити значење 
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речи БАШТИНА. Реч ВАТРА
93

 је по неким тумачењима 

несловенског порекла, а у призренско-тимочким говори 

ма више се користи реч ОГАЊ, која је типична за све 

словенске говоре.  Дакле, ови говори су у неким својим 

одликама једина жива веза између најстаријег српског 

књижевног језика и савременог српског језика.  

    Нарочито на плану лексике може се доста учинити 

ако би се уврстиле неке словенске лексеме из призрен 

ско-тимочких говора у стандардни српски језик. У 

стандарном српском језику користи се реч КАШИКА, 

која је турског порекла, док се у наведеним говорима и 

данас каже ЛОЖИЦА, која је словенског порекла. Тако 

се под утицајем стандардног језика избацује из језичког 

фонда једна словенска реч и уместо ње користи 

турцизам. Зашто се не би поред КАШИКЕ у стандардни 

српски језик као дублет уврстила ЛОЖИЦА, са 

тенденцијом да се временом да предност српској 

(словенској) речи. Хрвати су сачували ЖЛИЦУ као 

своју варијанту ове речи словенског порекла. Слична је 

ситуација и са речју МАКАЗЕ, такође су турцизам, а у 

старијим српским говорима имамо нашу реч НОЖИЦЕ, 

мада овде постоји проблем са хомонимним значењем – 

НОЖИЦЕ као мале ноге. Ми још увек нисмо очистили 

српски језик од хрватских дублета, иако српскохрватски 

језик не постоји скоро 20 година. Детаљним истражива 

њем призренско-тимочких говора треба издвојити 

архајичне српске речи и укључивати их у стандардни 

лексички фонд  свуда где имамо туђице. Неговање 

матерњег језика је део неговања културе једног народа. 

Колико су питања језика битна доказ је да свака нова 

нација на Балкану тежи да створи свој језик. 

Кориговање Вукове реформе српског језика је 

неминовност, због низа историјских догађаја који су се 

десили у последњим деценијама. Том послу треба 

приступи плански уз ангажовање целокупне стручне 

јавности као што  то раде сви културни народи. 

                                      
93 Коста В. Костић, Прилиг етноисторији Торлака, Футура, Нови Сад, 1995, 

стр.149. 
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Невођење рачуна о матерњем језику је први корак у 

губљењу националног идентитета. Стварање српско 

хрватског језика претходило је стварању Југославије, 

као што је подели државе претходила подела језика. 

Зато реформа мора, више него до сада, да води рачуна о 

старијим србијанским говорима. Сада већ морамо да 

доказујемо да Црногорци говоре српским језиком, а да 

не говоримо о другима сродним народима. Плашим се 

да ћемо сутра морати да доказујемо како Срби на југу не 

говоре бугарским или македонским језиком, јер неки 

бугарски лингвисти и данас заступају ставове Крста П. 

Мисиркова
94

 да се западна граница „бугарског“ језика 

креће Моравом и Ибром преко Скадра до Јадранског 

мора. Благовременим системским деловањем стручне 

јавности ојачао би српски национални идентитет, који је 

данас вишеструко угрожен, а стало би се на пут неким 

предрасудама које за последицу имају да се Срби стиде 

српског језика.
95

     

     

 

 

 

 

 

                                      
94 Првослав Радић, Дијалекат и норма у настави српског језика, Књижевност 

и језик, Београд, 2008, LX, бр. 1-2,  стр. 137. 
95 Напомена: За писање овога рада професор Саша Станковић користио је 

следећу литертуру: Јован Цвијић, Балканско полуострво, Сабрана дела 2, 

САНУ-Књижевне новина-Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 

1987; Милорад Екмечић, Србија између Средње Европе и Европе, Политика-

БМГ, Београд, 1992; Петар Милосављевић, Систем српске књижевности, 

Народна и уневерзитетска библиотека Приштина, Приштина, 1996; Недељко 

Богдановић и Јордана Марковић, Практикум из дијалектологије, Филозофски 

факултет у Нишу, Ниш, 2000; Владимир Дворниковић, Карактелогија 

Југословена, Просвета, Београд, 2000; Павле Ивић, Српски народ и његов 

језик, Издавачка књижница Зорана Станојевића, Нови Сад, 2001; Милош 

Ковачевић, Српски језик и српски језици, СКЗ-БИГЗ, Београд, 2003; Мирослав 

Јовановић приредио хрестоматију, Против Вука, Стубови културе, Београд, 

2004; Јеремија Д. Митровић, Србофобија и њени извори, Службени гласник, 

Београд. 2005; Радивоје Микић, Књижевни језик и језик књижевности, 

Успења. бр.5, Филекс, Лесковац, 2008. 
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ТОМИСЛАВ Н. ЦВЕТКОВИЋ 

О ЛЕСКОВАЧКОМ ГОВОРУ 

 

ојава књиге Рада Јовића 

Ћораво злато – стихови 

старовремски, 1988. године 

(цртеж и манускрипт Слободан 

Костић - Коста), наишла је на 

благонаклон пријем читалаца, а и 

код критике. У издању Удружења 

писаца општине Лесковац 

објављена је, у нешто проширеном 

облику, и под другим насловом: 

Наша чаршија - стихови старовремски, друго издање, 

Ћораво злато (1997).  

Пре појаве Јовићевог Ћоравог злата, Ненад Кражић је 

објавио две монодраме (Зорка Мантина и Копе 

Шустер) и драмолет (Нек иде и јуже), 1981. године, под 

заједничким насловом Будење. Значајно је поменути да 

је рецензент Будења био професор Јован Јоца С. 

Михајловић, врстан зналац лесковачког говора и аутор 

књиге Лесковачки говор (1977). Др Момчило 

Златановић, други рецензент Будења истиче: Ненад 

Кражић до присности познаје дијалекатске особине 

лесковчаког говора. Поред тога зналац је и многих 

локалних пословичних поредби и изрека. Њих је 

изванредно уткао у монологе и дијалоге и тако 

потпуније дочарао староградску лесковачку средину.’’ 

Гордана Томић - Радојевић објавила је 1989. године 

збирку песама Исцв’тена стрњика. Ђорђе Ј. Јанић, 

књижевни критичар у рецензији бележи: ,,Збирка песама 

Гордане Томић Радојевић састављена је од изразито 

лирских песама писаних у дијалекту, што им даје 

посебан шарм, чији је уметнички ниво врло висок. Она 

представља драгоцен допринос развоју дијалекатске 

поезије код Срба и освежење у савременој поезији.’’ 

Бриљантна књига записа Саве Димитријевића Свеће у 

П 
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снегу, људи и сокаци старог Лесковца (1990), Камењ на 

памет (1994), Баче поголеме од сокаци (1994) – такође 

су писане у дијалекту. У дијалекту ,,на лесковачком’’ 

пре (Другог светског) рата писали су: Наталија 

Драгомировић (Лесковчани у Паризу), Сретен Динић 

(Наша работа), Добровоје Каписазовић (Лесковачке 

чараламе и заврзламе, Драгољуб М. Трајковић 

(Ладовинке и фотељке), Брана Митровић (Искрице из 
Дубочице).

96
 

 
 

                                      
96 Томислав Н. Цветковић, О лесковачком говору с поводом, Помаку, бр. 3, 
јануар-март 1998. године, стр. 1. Напомена: Томислав Н. Цветковић је рођен 

18. јула 1933. године у Горњем Синковцу, селу надомак Лесковца. Основну 

школу је похађао у Турековцу, гимназију у Лесковцу, Филозофски факултет 
завршио у Скопљу, Високу школу друштвено политичких наука у Београду. 

Објавио је пет књига поезије: Отимања, Наша реч, Лесковац, 1968, Веку 

ветру, Стражилово, Нови Сад, 1974, Хисарски одзиви, Слово љубве, Београд, 
1979, Земно бреме, Градина, Ниш, 1984, Увир, Књижевна заједница Нови 

Сад, 1991. године. Цветковић је објавио две збирке прича: Пукотине, Запис, 

УКС, Београд, 1979, Фотографија изнад кревета, Просвета, Београд, 1996. 
године; Лесковац – црвени град, романсирану монографију (у коауторство), 

Народни музеј, Лесковац, 1989. године, добитник награде ,,Драгојло Дудић’’ 

Републичког одбора СУБНОР-а. Аутор је историјске драме Војвода Никола 
Скобаљић, која је доживела три издања: у Лесковцу (Народно позориште, 

1972) у Београду (Издавачко предузеће Рад, 1994. и Завод за уџбенике и 

наставна средства, 2000. године). За драмски текст Алигатори – отужна 
комедија, добио је 1991. године награду ,,Исак Самоковлија’’, Међународна 

заједница за културу Пљевља. Аутор је прве послератне драматизације 

култног романа Нечиста крв Борисава Станковића (Југословенска агенција, 
1968) и нове верзије Доживљаја Николетине Бурсаћа Бранка Ћопића, 1971, 

која је извођена на сценама позоришта Лесковца, Приштине, Битоља, Скопља 

(Театар народности – на турском језику). Објавио је две поеме: Бакља комуне 
букти, 1979. и Од преслице до посветнице, 1984. Аутор је низа сценарија за 

ТВ Београд и радио (Београд, Лесковац): ,,Староградски бисери’’, ,,У спомен 

Жака Конфина’’, ,,Кад засвира златна труба’’ и др. ,,Нечиста крв’’ је три пута 
емитована преко Радио Београда, као и ,,Војвода Никола Скобаљић’’, 

премијера и две репризе, а емитована је и преко Радио Лесковца и Радио 016, 
Лесковац. Објављивао је на македонском, бугарском, италијанском и 

француском језику. Добитник је Октобарске награде и Медаље града 

Лесковца, Златне значке културе и Вукове награда Културно-просветне 
заједнице Србије. Амерички биографски институт (Северна Каролина) 

доделио му је престижну награду ,,Човек године 1997’’ и уврстио га је у 

енциклопедију ,,Миленијум славних’’. Цветковић је члан Удружења 
књижевника Србије, Удружења драмских уметника Србије и Удружења 

новинара Србије. Напомена: Опширније о Т. Н. Цветковићу видети студију 

Д. Коцића Лесковачки писци и њихово доба (Лесковац 2021). 

.  
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ДР ЖАК КОНФИНО  

И ЛЕСКОВАЧКИ ГОВОР 

 

ак Конфино и Брана 

Митровић су први леско 

вачки приповедачи са извесном 

књижевном културом и у исто 

време са књижевним претензи 

јама.
97

  

До (Другог) светског рата су 

изашле четири збирке Конфинових 

прича: Моји општинари (1934), 

Лица и наличја (1936), Мој Јоцко 

(1937) и Хумореске (1941). Оне су највећим делом 

посвећене Лескочанима и лесковачким Јеврејима. 

,,Конфино је започео свој приповедачки рад као 

приказивач архаичне јеврејске општине у Лесковцу, 

једне заједнице где је живот био диригован исконским 

верским регулама... (...) Али Конфино није сликар-

приповедач, јер у његовим списима, па ни у јеврејским 

причама чија му је тематика била најближа, уопште 

нема сликароског елемента, нема боја.
98

 

Причање у првој збирци, у Мојим општинарима, 

испуњено је бригом око организације црквене општине 

која има правила од 130 параграфа, а свега 18 

општинара и ,,ил Светозар деветнаести’’ или око тога 

како да се уравнотеже општинске финансије 

одстрањењем тија – Грасје, која је постала права напаст, 

јер добровољне прилоге скупља у своју ташну, или око 

тога како да се са лицитације мицвота (црквених 

обреда) уклони Аврам Каталин, који узима афтару на 

вересију; или како да се удоми општинска удовица тија 

– Амада, која је ницала где је нису сејали... која је знала 

                                      
97 Д. Трајковић, Преглед лесковачког књижевног стваралаштва, Лесковац 
1973, стр. 31. Напомена: Видети опширније Д. Коцић, Лесковачки писци –

трагови и трагања“ (Лесковац 2015) и Лесковачки писци и њихово доба 

(Лесковац 2021) 
98 Исто, стр. 31. 

Ж
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све, видела све, чула све’’, и никог није остављала на 

миру, или како да се тију – Менахем разведе од своје 

жене зато што је о празнику изнела на сто празну 

шерпу; итд. Сличне су му и остале јеврејске приче из 

друге и четврте збирке.
99

 

На унутрашњој страни омота друге збирке 

Конфинових прича Лица и наличја, написано је: ,,О 

Лесковцу и Лесковчанима морали сте да чујете. Можда 

их и познајете. Али сте несумљиво далеко од тога да их 

разумете потпуно ако их нисте упознали кроз ведри 

хумор првог Лесковчанина у нашој литератури – Жака 

Конфина. Конфино је пронашао старо мађионичарско 

огледало и пустио незлобљиво да се у њему огледају и 

једни и други (тј. православци и Јевреји), цео његов 

родни Лесковац и сво његови драги Лесковчани’’. 

Д. Трајковић у Прегледу лесковачког књижевног 

стваралаштва каже о тој збирци да се из ње ,,не види 

прави лик овога града’’ и додаје да је  Жак Конфино 

(ставља под знаке навода) ,,први Лесковчанин у нашој 

литератури’’.
100

 

По Трајковићевој оцени, ,,изузев донекле првог и 

последњег поглавља’’, (,,Иза божјих леђа’’ и ,,Јоцко 

решава и крупнија питања’’),  ,,слику Лесковца не 

показује ни књига Мој Јоцко, коју је писац иначе 

пласирао као лесковачки роман.’’.  

(...) Додир живота у Лесковцу је површан. Ипак, у 

првом је дато као неко ,,земљиште радње’’ овог јединог 

али и неуспелог лесковачког романа, који као да се и не 

развија у лесковачкој средини, а у другом – једна 

конкретна слика у прилично живим локалним бојама, 

пуна динамике, реалистична слика која подсећа на оне 

из Сремчевих приповедака и која би можда била и боља 

да се не налази у низу других исто таквих и да 

Конфиново схватање друштва и збивања у њему није 

површно и магловито, мада с претензијама да буде 

исправно и јасно. У ново издање овог романа (под 

насловом Моје једниче, 1952. године), убачено је и 

                                      
99 Д. Трајковић, Преглед..., стр. 33. 
100 Д. Трајковић, Преглед..., стр. 35. 



 133

неколико нових глава. Али ствар тиме није постала 

нимало интересантнија, нити је штогод добила у својој 

локалној боји и композицији.
101

 

Последња предратна збирка Конфинових прича, 

објављена под насловом Хумореске, показује више и 

ведрине и зрелости него остале његове предратне 

књиге, и највише доприноси позитивним странама 

његовог дела. 

За осам предратних година објављене су и четири 

збирке Конфинових приповедака, а ван њих остало је 

још неколико у ,,Политици’’ и две-три у ,,Српском 

књижевном гласнику’’. То је довољно да један 

приповедач покаже да ли његово дело има књижевну 

вредност, да ли он сам има довољно снаге за уметничко 

обликовање извесне друштвене стварности. 

Своју литерарну делатност Конфино је почео у 

Лесковцу, месту у сваком погледу интересантном за 

уметника било које врсте, у једној средини која обилује 

грађом за све књижевне облике. Истина, почео је 

хумором и сатиром, па и свака срећнија досетка, виц 

или ,,реч с реп’’, јако цене, макар и у усменом 

приповедању, и где колорисана и голицава прича о 

месним догађајима и људима вреди колико и добар 

ђувеч и добро вино и могао да осети, чак и да буде и 

сведок многих историја, често врло интимних, свеједно 

да ли су комичне, гротескне или трагичне.
102

 

Конфино је само изузетно умео да удеси и одржи 

дистанцу између себе и свога дале, да се ослободи свог 

манирског излагања и да свом причању обезбеди 

природни ток. Д. Трајковић додаје уз ове критичке 

опаске, да Конфино ,,има особитог дара за хумор’’. 

Најбоље Конфинове приче су оне које су 

инспирисане стварним животом, оне чију садржину није 

морао да измишља: ,,Душевна храна’’, ,,Скоро једна 

драма’’, ,,Уверење за женидбу’’, а нарочито 

,,Пријатељи’’, озбиљна тема за велику причу о свирепом 

ударању на таламбасу сопствене бруке, о непромишље 

                                      
101 Исто, стр. 35. 
102 Д. Трајковић, Преглед..., стр. 36. 
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ном садистичком изазивању сопствене несреће, из 

патријархалних обзира. У исти ред иде ,,Последња 

љубав’’, као и неке које су остале само приче 

,,Политике’’: ,,Луд на свој начин’’, ,,Деда Васиљко’’, 

,,Мени стига’’, ,,Сто година - девет гроша’’ и 

,,Меница’’. Но, иако садржајне и локално обојене, и ове 

су у ствари заостале на најповршнијој скици, са 

плитком и примитивном психологијом, мада су могле 

бити развијеније у веће приповетке.
103

  

Кад се прочита нежна прича ,,Миленко, регрут’’, 

стиче се уверење да би Конфино могао бити бољи у 

нехумористичкој него у хумористичкој приповетки.  

Ово уверење још више учвршћују и две његове 

приповетке објављене у ,,Срском књижевном гласни 

ку’’, 1940/41. Прва од њих је ,,Сирена’’, изузетно 

садржајна, скоро увод у роман о нашим Менчестерцима, 

показује знатан напредак у раду овог приповедача, јер 

није голо варирање једне исте идеје, као што је иначе 

случај са највећим бројем његових прича.  

Друга је необично фина приповетка ,,Спасилац’’, 

сликовита, добро постављена и психолошки довољно 

образложена. Та приповетка, у којој се имало праве 

мере за оно што је опште, и да причање не изгуби од 

локалне боје која му даје особиту драж, и да не буде 

лишена извесног хумора, али правог, неусиљеног, 

најбољи је доказ за то да би Конфино у озбиљној причи 

могао да пружи и дела од трајније вредности. И доказ за 

оно чему иначе нису потребни докази: да је живот 

најбољи покретач уметничког стваралаштва, да се 

најбољи израз даје оној ,,повести’’, како каже Д. 

Трајковић, ,,која је уједно и повест нашег срца, па били 

то лични дожиљаји или догађаји који су нас потресли 

као свесну друштвену јединку. ,,Спасилац’’ је успела 

приповетка о болести једне мајке која ,,треба да умре 

зато што је страх да рађа децу коју неће моћи да 

исхрани’’. 

Очекивало се од Конфина, и још неких, да литерарно 

уобличе Лесковац, да на животу његовог друштва што 

                                      
103 Исто, стр. 37. 
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пре изврше пресек и да га унесу у књижевност. 

Конфинова прича ,,Кијамет с гробљем’’ примљена је 

као лак убод у тему коју је био дужан да обради ваљано, 

ако је хтео да његово спосатељство представља извесну 

културну вредност. Исти је случај и са његовом причом 

,,Једна афера’’, али не по њеној уметничкој обради већ 

по њеној концепцији која је ако не у целини, довољно 

поентирана да би могла послужити за основу већег 

књижевног дела о Лесковцу (,,Али никад се није десило, 

бар не у нашем граду, да је један адвокат био 

покраден’’).
104

  

Жак Конфино је имао све материјалне услове да би 

слободно могао приказати живот једног интересантног 

града у свој његовој наготи и нескладу, да би се 

слободно могао ухватити у коштац са једном 

бандитском немани у чијем ропству је стењао велики 

број његових земљака, а да би оштрим оруђем (и 

сатиром, а не само хумором) могао ударити по њој.  

Али стварни реквизити којим је овај писац 

располагао били су, како изгледа, и сметња за једно 

уметничко стварање са прогресивним тежњама, јер је и 

Конфино плаћао трибут својој друштвеној класи.
105

 

Пре рата Конфино је написао (заједно са својом 

супругом Гретом) и две комедије - Плагијат пред 

академијом и Крв није вода од којих је прва играна у 

Народном позоришту у Скопљу и Сарајеву, а друга у 

Скопљу и Нишу. 

После рата, исти писац објавио је неколико збирки 

хумористичких прича: Ротаријанци, 1947, 100 година – 

90 гроша, 1952, Лекареве приче, 1953, Нове хумореске, 

1960. и Пожури, докторе!, 1972. године. Сем тога, као 

што смо поменули, његов предратни роман Мој Јоцко 

доживео је ново издање као Моје јединче, 1953. године. 

Од Конфинових послератних драмских дела 

објављена су: У среду се региструјем, 1952, Заклињем 

се, 1957. и радио-драма Мамин велики син, 1960, а 

игране у разним позориштима: У среду се региструјем, 

                                      
104 Д. Трајковић, Преглед..., стр. 38. 
105 Д. Трајковић, Из нашег Манчестера, Београд 1953. године, стр. 110 -122. 
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Сирото моје паметно дете, Експримент и Луда болест 

– љубомора. Као радио драме извођене су: Мамин 

велики син, Лекар у дилеми, Трешњин рођендан и Зденко 

Надувенко.  

Конфинова збирка хуморески Лица и наличја 

преведена је на португалски и објављена у Рио де 

Жанеиру (Бразил), док је њен аутор превео роман 

Шалома Алејхејма Маријенбал.
106

 

Конфино је био врло плодан као хумориста и 

комедиограф. Његовом укупном делу може се дати 

позитивна оцена са критичком оградом какве ја напред 

изнета, као што је она која потиче од рецензената 

Конфиновог романа Јеси ли ти разапео Христа (Беград, 

1968). О тој књизи, која у ствари није роман, већ 

представља својеврсни концерт разних ауторових 

хуморески, са ликовима нама већином познатим из 

ранијих његових прича, у који је грађен на некаквом 

топожем антагонизму у респективној друштвеној 

средини, Оскар Давичо је написао: ,,Роман Жака 

Конфина Јеси ли разапео Христа - прича са својственим 

шармом овог старог и угледног писца судбину Јевреја 

из једне србијанске паланке. Радња се дешава пред 

Други светски рат и завршава се окупацијом и масовном 

,,ликвидацијом јеврејског питања’’.  

То је онај трагичан акценат финала који лебди над 

овом књигом од часа кад је отворите. Нека се прича 

судбина дечака и девојчице, мучан живот јеврејске и 

српске сиротиње, нека се причају љубавне згоде младих 

људи разних вера, нека се описују празници, 

свечаности, отварања ,,радњи’’ и друге перипетије овог 

романа, нека то приповеда Жак Конфино на свој 

хумористички начин у традицији Переца и најбољих 

странаца Шалома Алејхема, трагичан је ваздух, 

покрети, ликови свих људи који пролазе овом књигом. 

И можда је то разлог што издвајам ову књигу из 

обимног опуса овог писца, што је сматрам његовим 

најбољим и најкомплетнијим делом, делом високе 

људске и књижевне вредности.’’ 

                                      
106 Д. Трајковић: ,,Преглед...’’, стр. 39. 
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ао гимназиста, био сам ученик Жака Конфина.
107

 

Касније, кад год бисмо се срели, Жак ме је 

ословљавао са ,,драги земљаче’’ (а свакако и своје друге 

ђаке – земљаке). Знао је за моје склоности према хумору 

и шали и да радо причам и препричавам вицеве, па га је 

то, можда, више мени приближавало. Увек, кад год 

бисмо се срели, застао би да мало поразговарамо. 

Његово прилажење било је присно, другарско, што ме је 

храбрило да пред њим ,,свашта’’ причам. Жак је увек 

више волео да слуша, више да ,,купује’’ но да продаје 

оно што у себи има хумора. Бивало је да ја у његовом 

друштву пред другим изнесем и неку шалу на његов 

рачун. Он би се слатко смејао што је за мене био знак да 

ми не замера. Ево неких анегдота из живота др Жака 

Конфина, мога земљака.
108

  

Био сам службом у Скопљу када је Скопско 

позориште припремало и приказало Жаков комад Крв 

није вода. Срели смо се у кафани ,,Маргер’’ и он се јако 

обрадовао и позвао за његов сто. Са њим су седели неки 

глумци које сам ја добро познавао, а и неки непознати. 

Понудио ми је улазницу за премијеру, али сам ја одбио, 

јер сам уживао бесплатну карту, као новинар. 

После премијере, по договору, нашли смо се опет код 

,,Маргера’’. Он је већ седео са својим друштвом и кад ја 

нађох, он ме пресретне шалом на свој рачун: 

,,Е, мој земљаче – пропаде твој Жаче!’’ 

То изазва смех, а ја онда одвалих: 

,,Христос је од воде правио вино,/ А крви и воду 

помеша Конфино...’’ 

% 

Кад се после рата сретосмо први пут (Жак је још 

носио неку униформу и титовку), ја узвикнух: 

,,Поздрављам доктора Жака/ партизанског јунака!’’ 

                                      
107 У Лесковачкој гимназији Конфино је предавао хигијену. 
108 Добровоје Каписазовић, „Сећање на др Жака Конфина“, Помак, бр. 2. 

јануар 1997. У напомени уредника стоји да је достављен Т. Н. Цветковићу 

1981. године за I манифестацију Конфинови дани хумора и сатире, одржаној 
јуна 1981. године у Лесковцу. 

К 
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Једном код ,,Безистана’’ беше са неким глумцима 

(сећам се Геца) и када ја приђох, Жак ми рече да ће 

ускоро премијера његовог комада Сирото моје 

паметно дете, а ја одвалих: 

,,Лако је Вама! Ем Јеврејин, ем Лесковчанин, ем 

доктор, ем писац...’’ 

А Жак прихвати: 

,,Ато – ем Лесковчанин, ем поп, ем новинар, ем – 

лисац!’’ 

И кад се сви насмејаше, он ме благо ухвати за руку и 

другом помилова, желећи да ублажи своју жаоку, и 

рече: 

,,Знаш, оно ,,Л’’ је штампарска грешка’’. 

% 

Због своје бољке (био је асматичар), избегавао је 

кафане, али би, ипак, навратио понекад, али на кратко. 

Шетао је више. Па ни кад се седи по кафанама није 

остајао дуго. Ја сам редовно са својим друштвом био 

испред ,,Градске кафане’’. Кад наиђе Жак, приђе, чучне 

и обично ме пита: 

,,Нешто ново?” 

То је значило: имали ли који виц. Ја бих му увек 

понешто испричао и он би одмах устајао и одлазио 

даље. 

Када га је његова бољка више притегла, почео је да 

носи штап. Први пут када је наишао са штапом, ја га, 

као да га окуражим, дочекам: 

,,Гура Жаки као младић сваки!’’ 

Он се насмеја болно и узврати. Боље да си рекао: 

,,Види Конфина пост’о – вуцибатина!’’ (Показа на 

штап и продужи). 

Када беше издао књигу ,,Јеси ли ти разапео Христа’’ 

– позвао ме телефоном да га посетим - ,,да нешто 

поратимо’’. Ја му одговорих: 

,,Пошто ти ниси разапео Христа, доћи ћу!’’ 

Посетио сам га, наравно, и тада ми рече да је наумио 

да заједнички напишемо један позоришни комад, 

комедију на рачун лесковачких чорбаџија, који су били 

нека врста мецене, за оснивање и издржавање 

лесковачког Народног позоришта. То је идеја коју би 
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требало да остваримо. И зато да претходно сваки 

понасоб сачини скицу – па да после усагласимо шта 

ћемо и како ћемо. Ставили смо и рок. Њему се журило, 

вањда због болести и неког предосећања. Сачинили смо 

скице по својој замисли и одржали неколико радних 

састанака, али нисмо докрајчили посао. Његова се 

бољка погоршавала, и прекинули смо рад. 

Ти ,,синопсиси’’ (радне скице) код њега су остали, а 

ја, после његове смрти, нисам се постарао да их 

потражим од његове супруге, а видим да сам погрешио. 

Ускоро умре и Жакова супруга, а у његовој 

заоставштини не пронађох тај рукопис. 

% 

од насловом ,,Жак Конфино – 

хуманиста и писац’’, проф. др 

Тихомир Петровић пише да је др Жак 

Конфино био личност скројена од 

неколико бића, свестран – писао је 

приче, романе, драмске текстове, 

репортаже, преводе. Мало је плодова 

имагинације, које он, као писац, није 

окусио.
109

 

Иако је Конфино писац  који, у 

строгом одабиру стваралаца нашег поднебља заузима 

значајно место, његов свеукупни рад до данас није 

истражен. Конфино није уметник средње руке и 

слабашне имагинације. Уколико његово дело подлеже 

белетристичком просеку, оно не оскудева у погледу 

инвенције и оригиналности.  Конфинов дело, зацело, 

карактеришу конститутивни елементи класичне школе; 

комплетна фабула, објективност, затворена 

конструкција, логично устројена синтакса и поступак 

који не измиче контроли.  

Аутор је у свом сразмерно богатом књижевном опусу 

обухватио шири круг тема и мотива. Слободна 

имагинација, песничка слика, метафора и смех, идеја, 

                                      
109 Проф. др Тихомир Петровић, „Жак Конфино – хуманиста и писац“, 
„Помак“, бр. 19, јануар 2001. године. 

П 
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елементи су његове поетике и његовог певања и 

мишљења.  

Притиснут, међутим, стегом владајуће (ондашње) 

књижевне праксе и лекарском етиком, Конфино писац 

је био телеолошки усмерен.  

Полазећи од става да нема бољег и здравијег штива 

од оног које проширује знање и упућује поруку, аутор 

ствара дело несумљиве катарзичне функције, дело кадро 

да лечи и уздиже дух.  

Неизбегавање моралних импликација, едукативна 

компонента која проводи читаоце сазнању, чини каткад 

Конфиново дело дидактичним. На поуци, спровођењу 

тезе, оклизнули су се писци велике репутације. Ту је 

зајазио свој таленат и др Жак Кофино. Но, не бих се, 

ипак, могло рећи да се Конфинова проза гуши под 

теретом дидактике. У бољим ауторовим причама и 

романима, сугестија извире, спонтано из садржине дела, 

из делања јунака, из радње и њене карактеризације, из 

тока приповедања и начина обликовања. Неретко, 

порука засија поетском сликом, ликови говоре сами од 

себе. 

Хумор прожима свеукупно дело Жака Конфина; 

хумор је његова рудокопна жица и императив његове 

творачке природе. Конфинов хумор је радостан, 

доброћудан, пријатељски, благонаклон, благ, топао. 

Његов хумор није оштрих и грубих тонова, као што је, 

на пример, Нушићев или Домановићев. Нема говора о 

комици која наружује и вређа. Али, писац се чува да не 

пређе у нижу врсту комике и јефтини ефекат. 

Реч ,,хумор’’ у европске језике ушла је с 

медицинском терминологијом. Хумор, опште је 

познато, чини човека здравим и психофизичком смислу. 

Но, Конфино би зацело рекао: ,,Драги моји, хумор 

оживљава и регенерише организам, побољшава 

целокупно расположење, одстрањује унутрашњу 

напетост. Здрав смех који извире нехотице тресе цело 

тело... 

Могло би се, свакако, говорити и о другим аспектима 

Конфиновог дела. Књижевни зналац и хроничар мирне 

савести може потписати да је у питању дело солиден 
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књижевне вредности, опус пред којим се застаје с 

дужном пажњом и естетичном поштом по свим 

оцењивачким теразијама. 

    % 

 преводилачком раду Жака 

Конфина врло се мало зна. 

Нашој културној јавности познато је 

да је ,,преводио’’ с немачког и 

португалског’’ (Лексикон писаца 

Југославије). С немачког је на српски 

превео књигу Шалома Алејхема 

Маријенбад (Беогад, 1952), а са 

португалског две комедије савреме 

ног бразилског писца Педра Блока. 

Жак Конфино је, међутим, преводио не само са 

страних језика на српски већ је и са српског на стране 

језике.  

Конфино је био полиглота. Говорио је немачки, 

француски, италијански, португалски, знао је сигурно и 

сефардски ладино језик, а преко њега вероватно и 

шпански (поред осталог, више књига на шпанском у 

његовој библиотеци говоре у прилог овој претпостав 

ци). Има индиција да се служио и јидишем и руским 

језиком; његов биограф Живојин Јевтић, у брошури 

издатој у Нишу 1985. године, поводом 10. годишњице 

пишчеве смрти, напомиње, тако, да је Конфино још као 

студент преводио Шалома Алејхема и Мијаила 

Зошченка.  

Могуће је да је познавао, бар у основним цртама, и 

хебрејски језик (провео је извесно време у Израелу, а у 

његовој заоставштини се налазе и књиге на хебрејском 

језику).  

На треба зато да чуди што се упуштао у превођење са 

страних језика на српски.
 110

  

 

 

                                      
110 Проф. др Душан Јањић, Жак Конфино као књижевни преводилац, Помак, 

бр. 19, јануар 2001. Напомена: Видети опширније студију Д. Коцића 

Лесковачки писци – трагови и трагања (Лесковац 2015) и Лесковачки писци 
и њихово доба (Лесковац 2021)  

О
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онфино је писац кога 

књижевна историја и критика 

нису мимоишле, али му нису ни 

одредиле место међу писцима 

књижевности којој је припадао 

нити су шире и дубље анализирале 

и оцењивале његово дело – што, 

када је реч о српској књижевности, 

није никакав ни изузетак, нити 

посебан случај. Додуше, 

акрибични и поуздани Предраг Палавестра, у својој 

Послератној књижевности 1945-1970 (Београд 1972), 

помиње Конфина на два места, међу прозним писцима 

који су сарађивали у првим бројевима часописа 

„Књижевност“ (што значи да је учесвовао у обнови 

књижевног живота непосредно после рата), и међу 

хумористима и сатиричарима, одајући му признање и 

констатујући, мислећи на сатиру уопште и његов прилог 

сатиричном сагледавању наше стварности: Принуђена 

на тегобна прилагођавања и на мучно вегетирање на 

нивоу безазлених пошалица са људима без одбране, она 

се окренула хумору и бурлески, за коју су изразити 

смисао показивали Жак Конфино и Миле Станковић“.
111

 

Конфина помиње и Јован Деретић у првом, ширем 

издању своје Историје српске књижевности (1983), 

наводећи да је овај писац написао неколико комедија, 

међу којима се издваја Сирото моје паметно дете, и да 

се огладао и у хуморористичкој прози.
112

 

Наравно, Конфино припада и лесковачкој књижевној 

баштини, он је и лесковачки писац, и то је свакако 

разлог што су лесковачки хроничари културног и јавног 

живота и критичари написали у литератури о Конфину 

најопсежније текстове о његовом животу и делу. Ту 

првенствено мислим на Драгољуба Трајковића, Брану 

Митровића и Јована Јовановића, чијим је текстовима 

                                      
111 Николај Тинченко, Књижевна баштина Лесковца, „Жак Конфино 

позоришни писац,“ Лесковачки културни центар, Задужбина „Николај 

Тимченко“, Лесковац 2007, стр. 74-75. 
112 Исто, стр. 75. 
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заједничко не само настојање да што свестраније 

прикажу Конфиново дело него и чињеница да у 

извесном смислу прозно дело претпостављају драмском 

и комедиографском. Трајковиће је у свом „Прегледу“ 

Конфину дао прво место међу предратним лесковачким 

писцима стављајући поред њега само Брану Митровића. 

Међутим, најамбициознији међу Конфиновим 

критичарима, Јован Јовановић, питао се „ко је Конфино 

и који су корени његове личности и врело инспирације 

његових дела“. Брана Митровић, пак, има неке 

карактеристичне опсервације и даје општу оцену 

Конфиновог рада, констатујући да је Конфино „ишао у 

разноврсност врста и материја све на рачун 

квалитета у обради, у разноврсност и обимност место 

у дубину“ и да се – како дословно каже – „може 

сматрати драматичарем“. Митровић додаје да су 

Конфинова дела приказивана у позориштима 

Југославије, али да он све до тог момента није стигао да 

их објави. Притим је набројао следећа Конфинова 

драмска дела: Плагијат, Сирото моје паметно дете, 

Заклињем се, У среду се региструјем, Крв није вода или 

Експеримент. На жалост, многа Конфинова дела остала 

су необјављена, а није утврђена ни тачна 

библиографија; велика је штета што није угледала 

светло дана библиографија коју је сачинио и за коју је 

чак награђен наш заслужни библиограф и преводилац 

Добрило Аранитовић.
113

 

(...) Тако, рецимо, Драгољуб Трајковић каже да је 

Конфино пре рата у заједници са супругом Гретом 

написао две комедије – Плагијат пред академијом и Крв 

није вода, и да су оба ова комада играни; први у Скопљу 

и Сарајеву, а други у Скопљу и Нишу. 

После рата објављени су следећи комади: У среду се 

региструјем (1952), драма Заклињем се (1957) и радио 

драма Мамим велики син (1960). У разним позориштима 

играни су ови комади: У среду се региструјем, Сирото 

моје паметно дете, Експрименти и Луда болест – 

љубомира. Изведене су и радио драме Мамим влеики 

                                      
113 Николај Тимченко, Књижевна баштина, стр. 75-76. 
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син, Лекар и дилеми, Прешњин рођендан и Зденко 

Надувенко. Према Библиографији оригиналне српске 

позоришне драме објављене на српскохрватском језику 

1944. до 1977. Душана Јовановића, штампани су ови 

Конфинови радови: Код нас су сви млади (једночинка, у 

књизи Седам једночинки, Београд 1950), У среду се 

региструјем (Весела игра, Београд 1951), Заклињем се 

(драма у пет слика, Београд 1957), Крв није вода (фарса 

у три чина, Београд 1972), две комедије (Луда болест –

љубомора и Сирото моје паметно дете, Лесковац 

1973). Према истом библиографу, у позориштима 

Србије и Југославије играни су ови Конфинови комади: 

Три савремене комедије (Ниш), Како сви – тако и ми 

(Сомбор), Заклињем се (Ниш), Сирото моје паметно 

дете (Шабац, Лесковац, Вршац), Луда боест – 

љубомора (Лесковац). И најзад, да погледамо податке 

наведене у Лексикону српских писаца, књ. II, Матица 

српска: У среду се региструјем, 1952, Заклињем се, 1957 

(овде означена као комедија), Мамин велики син (овде 

означена као роман), Крв није вода, 1972, Две комедије, 

1973, у лексикону се даље наводи да су изведени ови 

комади: Плагијат, 1935, Стари и млади, 1952, Сирото 

моје паметно дете, Луда болест љубомора. Конфино је 

с правом сматрао Сирото моје паметно дете за свој 

највећи сценски успех; то је комад који је игран у 

највећем броју позоришних кућа, а у Београду, у 

београдској комедији доживео је несумљив успех јер га 

је публика прихватила и радо гледала, а о премијери су 

писали, између осталих, и Финци, Бора Глишић, 

Слободан Селенић, Јован Путник – све значајна имена 

наше театрологије и позоришта. Критика се сложила и у 

оцени комада и природе Конфиновог комедиографског 

талента и проседеа.
114

  

 

  
 
 
 

                                      
114 Николај Тимченко, Књижевна баштина Лесковца, стр. 78. 
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ДОБРИВОЈЕ КАПИСАЗОВИЋ: „ТОШКЕ ИЗ 

ЛЕСКОВАЦ И ЊЕГОВЕ ГОВОРАНЦИЈЕ“  

 

 лесковачком језику, односно 

хумору, згодама и незгодама 

Лесковчана доста је писао Добривоје 

Каписазовић.
115

  

     Аутор је познате књиге Тошке из 

Лесковац и његове говоранције. Једно 

од његових најпознатијих дело је, 

свакако, Лесковачке заврзламе и 

чарламе – цртице из старог 

Лесковца, које је, као обновљено 

издање, изашло 1995. године. 

Каписазовић је на почетку књиге, у 

одељку „Уместо предговора“, између 

осталог, прибележио: 

Их, бре, тија стари Лесковац! ... 

Кам ги. Куде се дедоше, куде 

штукнуше, нестануше! Растикаше се 

кко манастирске мачке, потикаше се 

по бел’ свет. Помреше, отидоше, 

изгубише се... 

Нема, бре, да чујеш к’ко да с’лте од њи збори: 

трговац из Лесковац! Манчестерац! Из српски 

Манчестер, индустријалац! И киде мрднеш, ће нађеш 

Лесковчанина. Беше се размилели по трговију, па по 

бел’ свет. А у Београд: индустријалац Лесковчанин, а у 

Скопље, а у Куманово, у Битољ, у Карловац и куде ти 

не, они стварав индустрију, зидав фабрике, млинови... И 

тргују, тргују и на големо и на мало. И од њи се збореше 

млого. А и куде да отидну, одма ги познав: фрљав се с 

падежи! 

                                      
115 Добривоје Каписазовић, аутор књиге Лесковачке чарламе и заврзламе 
(1995), добар је зналац лесковачког менталитета. 

O
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И Лесковац беше расја: индустрија, фабрике оволике! 

Пуно оџаци изникли, па се само пушив. А трговина! Тој 

си је па башка прича. Умејаше да тргују. 

И прича од њи свуд се причашев, те овакви, те 

онакви: једев паприке, па зидав фабрике! И, истина, тој 

си бев све ем-ем човеци! ... Ем, радише! Ем, трговци, 

извозници, увозници, шпекуланти! Ем, индустријалци, 

фабриканти..! 

Ем, чивије, шићарџије, подвалџије, илиџије! И 

нарафлије, инаџије! Ем, мераклије, песнопојци, ороигре, 

севдалије! Ем, шалџије, подсмеџије, сојторије!... 

Ем, гурмани, аламани на ћевапчићи и чкембићи, на 

печене главе и на цревца, на тенџере и ђувечи, на 

паприкаши и гулаши, на пинџури и јаније, на пуњене 

паприке, папазјаније и на пите катце и ракије... 

Кам ги! Кам ги! 

Ето, од њи остануше салте приче и цртице. Затој ‘оћу 

да ви ги прикажем. И то онакој како сам ги чуја и 

записаја. Ништа несам измислија, ништа несам додаваја. 

Има и арно, има и понешто лоше за њи. Ама, тој м’ги је! 

Садашњи Лесковчани немој да се љутив због овој. И 

ја сам Лесковчанин, кој ми је крив! 

% 

Лесковчани си је бија глас да су тој човеци с’с 

нарочите одлике: довитљиви, сналажљиви, промућурни, 

радни, вредни, чувари. К’ко рођени за трговију. 

Филаделфије. Ербапи - Фифик – човеци! Несу волели 

кавгу. Трудили су се да све прође без белај. Боље мршав 

мир но дебела парница. Сас сви арно и убаво, питомо, 

благо. Боље му рекни: аго! него: манго! Такој су стари 

зборили. И с’с такву своју филозофију добро су 

проодили и свршавали работу. Умејали су да спрам 

човека пронађев к’ко ћев па да се увајдив. А тој си је за 

њи било најглавно: да сврши работу и да шићари. 

Чудија сам се и ја к’ко се такви задаше. Погледаш га, 

мислиш не знаје две ункрс, а он ти знаје триста ђаволи! 

И без школу и без ишта, ама уме на свакога да доскочи 

и свакога да обгрлати. 
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То ме је копкало, копкало и интересовало. Кога ти 

нес’м питуваја: од куд так’в да је Лесковчанин! И 

једанпут чу. Објасни ми, некако шеретски, један старац 

што још носеше чакшире и шубару, деда – Васиљко 

Шарко. Рече: 

- Укрстили се Јеврејин и Цинцарин па се родија 

Лесковчанин! Затој он уме свакога да преоноди и 

прешиша! 

% 

Једна од најзанимљивијих шала везана је за познатог 

књижевника Радоја Домановића, који је био наставник у 

Лесковачкој гимназији: 

Радоје Домановић је бија у Лесковац наставник, 

волеја је такој да поседи с’с друштво, да проћаска па и 

да ,,купи’’ понешта за његово писување. У тој време 

Лесковац још није имаја електрично осветљење. 

Лесковчани су били радни и вредни и рано се легали, 

ал’ рано се и дизали. Чека ги работа. ,,Рано пиле, рано 

поје’’ - викали су они. А Радоје па волеја да гледа у 

лампу - причали су Лесковчани. Ама на њега несу 

замерали, он је бија јебанџија. 

К’д Лесковац добија електрику, прича се, дошеја 

Домановић у Лесковац. Интересовало га да види како 

с’г живив Лесковчани. И изненадио се јербо си је све 

било ко пре: Лесковчани па рано ишли на спавање. И 

затој је, викав, написаја:  

,,Иако сад у Лесковац електрика светли, 

Лесковчани ипак лежу 

Кад и петли!’’ 

Лесковац је трећи град у Србији који добија 

електрично осветљење (после Београда и Ужица). То је 

било 1903. године. 

% 

Море, шће ни школе и големо знање! 

За Лесковчанина си је доста да научи да чита и пише 

и убаво да изуче рачуницу. Шће му поголемо знање. За 

њега си је трговија. И затој дете треба да изучи: три 

године трговију у Лесковац, три године да учи штедњу у 

Пирот, и три године у Ужице да изучи њини 
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мерифетлуци. И више му не треба. Доста. За живот му 

друго не треба. К’д тој убаво изучи, тој му је повише од 

сви факултети и све школе. 

К’д сам овиј чуја зачудија сам се: К’ко тој 

Лесковчани признавав да су Пироћанци поголеме 

штедише од њи! 

% 

Бија у Лесковац неки много добар доктор. Од 

милоште, сви су га звали: докторче Жаче! 

Бија је цењен и омиљен, јербо је умејаја с’а људи и 

да ги саветује и да се интересује за њино здравље. И 

човек трезвен, паметан и исправан. Што се вика: мане 

неје имаја! 

Одједанпут протурили глас: 

- Докторче живи с’с шофера! 

И цел’ се Лесковац почеја да чуди: к’ко па тој, зар тој 

може да буде истина! Неки поверовали, неки несу, ама 

глас се пронеја... А оно које било. Купија докторче Жак 

ауто, а његова жена Грета шоферирала, управљала с 

ауто... И л’кнуло на сви. 

% 

Ево још једне згоде, али о другом доктору, др 

Мазнићу: 

Прича се по Лесковац к’ко је тој волеја да каже 

чувени доктор Мазнић, кој си је млого волеја друштво, 

седељке, песму, свирку, па и добру капљицу. Он је 

објашњавао како је још Шекспир рекја: 

 

,,Тешко је Србин бити! 

За кога је све једно: 

бити ил не бити, 

Ал неје све једно: 

пити ил’ не пити! 

 

Да л’ је тој сам Мазнић турија у Шекспирова уста, 

ил’ па чуја од некога, не се знаје. Ама, сигурно је да тој 

Шекспир неје казаја. 

% 
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После Првог светског рата имаја је само јед’н 

фармацеутски факултет, и тој у Загреб. Там студирали 

студенти из сви крајеви Југославије, па и из Бугарске, и 

неке друге земље. Било је и неколико Лесковчана. 

Видели Лесковчани како си Бугари збори на 

бугарски, Словенац на словеначки, сваки више на свој 

језик, а не онакој књижевно, граматички. И договоре се 

Лесковчани да си и они одговарав на лесковачки. Кој ће 

му гледа на граматику и на падежи. К’д можев други да 

си зборив како умев, зашто да не и они. 

И к’д је први Лесковчанин искочија на испит и почеја 

да одговара на лесковачки, упитаја га професор, Хрват, 

којим то језиком говори, он одговорија: 

- Па на мој, матерњи, професор! 

% 

Среја неки Лесковчанин својега другара што се скоро 

оженија и питаја га: 

- Како, како, снашка! 

- Убаво, убаво! 

- Слагате ли се! 

- Слагамо се! 

- Па, задовољан ли си! 

- Сигурно, сигурно! 

- Значи - срећан си! 

- Срећан сам, дабоме! 

- А кој ти беше наводаџија, а! 

- Трајче, мајку му његову! 

% 

Адвокат Благоје Манић, као и сваки Србин, обожавао 

је прасетину. Једном тако, уђе у касапиницу и затражи 

кило свињских кременадли. 

- Гос’н Благоје, поче да муца касапин, снебивајући 

се, данас је голем празник, пости се! 

- Знам де - одговори Благоје - на зејтни ћу да их 

испржим! 

% 

Друга, такође занимљива прича, везана за познатог 

адвоката Манића: 
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Манић је школовао истовремено четворо деце у 

Београду. Да би смањио трошкове, Благоје је својој деци 

сваке недеље слао храну у картонским кутијама... Те 

кутије су деца враћала натраг. Једном га неки пријатељ 

упита како је и како напредују деца на студијама. 

Благоје кратко одговори: 

- Кутије се исцепише, деца школу не свршише, ја не 

могу више! 

% 

Једне године би изузетно велика потражња свиња на 

бечкој пијаци. Упркос традицији лесковачке чаршије, 

један лесковачки трговац одлучи да овећи контигент 

свиња потера за Беч. 

На српско-аустријској граници, у Земуну, гужва; 

стекло се више извозника из Србије. 

Лесковчанин да би пре свих обавио царинске 

формалности, достојанствено приђе царинском 

службенику, Аустријанцу, и обрати му се на ,,лепом’’ 

немачком језику: 

- Ih bite šene, пропустите наше švajn! 

Цариник га погледа и одбруси му на српском: 

- Чекај туј, или ћу те чак там! И ману главом на 

страну одакле је дошао. 

% 

Кад смо код лесковачког говора на можемо а да не 

споменемо једну његову особину: све што има име - и 

надимак има. Дешавало се често да је надимак важнији 

од имена. 

Ево једне такве згоде: 

Године 1900. одлази Горча, ћата из Лесковац, са 

регрутима у Врање и списком њихових имена и 

презимена. Три регрута - истог имена: Милан 

Стојановић. 

Уз списак, неки водник из врањског војног округа 

звани СУТРА стаде прозивати. Прозове: Милан 

Стојановић! Нико се од регрута не одазва. Он штиклира 

то име.  

Прочитала мало касније опет: Милан Стојановић!  

Нико се опет не одазва...  
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Десило се то и трећи пут. Кад је завршио прозивку, 

окрене се Горчи, ћати, па му рече: 

- Абре, ћато, па овде ти нема сви регрути! 

- Туј су сви! Дај овам тај списак па ће видиш да су 

туј! 

Узе ћата списак и прочита штиклиране регруте: 

- Милан Стојановић - Голотроче! 

- Ја! 

- Милан Стојановић - Звер! 

- Ја! 

- Милан Стојановић - Близнак! 

- Ја! - одазва се трећи. 

Водник звани СУТРА приђе Милану Стојановићу 

Голотрпчету и рече: 

- Је ли, бре, што се ти не одазва кад те је прозва, а! 

- Знам ли, бре, водниче, кога ти Милана прозиваш и 

од коју фамилију! 

Да си казаја ,,Голотрпче’’, ја би знаја, овакој што 

знам на кога Милана Стојановића ти мислиш! 

% 

Некад је Лесковац био издељен на квартове. Сваки 

кварт је имао чувара, а над свим чуварима постојао је 

старешина који се звао квартаљник. За време радикала, 

Душко ,,Шиљокап’’ је био лесковачки ,,Квартаљник’’. 

Сваке вечери, пре него пођу на дужност, чувари 

квартова сакупе се у једно одељење старе општине, па 

како није било столица то они поседају уза зид и чекају 

,,Квартаљника’’ да им изда наређење за ту ноћ. И тако 

сваког дана.  

Чувари поређани уза зид, а Душко ,,Шиљокап’’ шета 

се испред њих држећи у руци штап са џидом и каже 

свакоме: 

- Ти ће идеш у Каспаров сокак! 

- Ти у Пиџино сокаче! 

- Ти, па, у Шефтели сокак! 

- А ти, мустро, у главну чаршију! Само пази - 

наставља са инструкцијама ономе који има да чува 

главну чаршију: прво и прво, на сваки дућан да повучеш 

катанац и да видиш да неки дућан неје закључан. Јер, 
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шта знаш, можда је трговац и заборавија да повуче 

катанац од радос’, од жалос’ или такој нешто. Па ако 

видиш да је дућан отворен - ти трк куде газду да му 

јавиш! А ако, чувај Боже, видиш унутра огањ, прво куде 

Дину каплара да дође једн’ сас шмрк да гаси! 

- Разбрасте ли, бре, ћелаши, а! - издра се квартиљник. 

- У де! - одапеше у један глас и уватише прклицу. 

% 

Наруџба једног лесковачког трговца пословном 

партнеру, негде на северу наше земље, гласила је: 

- Коџа смо купци за вашу робу. Јавите ни цену одма! 

Пословни партнер одговара: 

- Примили смо вашу поруку, али да бисмо вам робу 

испоручили - објасните нам шта значи реч: коџа!!!
116

 

    
 
    

                                      
116 Напомена: Као изданак старе лесковачке породице, чак веома образоване 

по критеријумима с почетка XX века, Каписазовић је у Лесковцу похађао 
Нижу гимназију, Богословију у Битољу, па се 1927. године уписао на 

Богословски факултет који није завршио. Био је писар приправник Духовног 

суда у Скопљу, па је отпуштен, због писања песама под псеудонимом 
,,Монах Венијамин’’; по казни је премештен у Духовни суд у Шапцу због 

збирке песама Алтана поново је премештен у Скопље, где ради као писар, па 

секретар Духовног суда. Потом постаје ђакон, па протођакон. Пошто је 
протеран из Скопља, ради у Лесковцу и Врању као секретар Црвеног крста и 

заменик митрополита скопског, а априла 1947. године напушта црквену 

службу. У Лесковцу је био сарадник и уредник недељника ,,Наша реч’’, 
директор Народног позоришта, службеник просветног одељења Лесковца, 

секретар Музичке школе и Економске школе. Средином педесетих година 

одлази за Београд где је био уредник фабричког листа ,,Галеника’’. Уређивао 
је ,,Весник’’, лист православног свештенства СФРЈ и часопис ,,Православна 

мисао’’. У необјављеним аутобиографским белешкама Шта ме је све 

интересовало, чиме сам се све бавио, Добривоје Каписазовић је записао: ,,Од 
самог детињства, пре школе, знао сам да читам и пишем и многе сам песмице 

учио и знао и да декламујем и да певам. Као гимназијалац, записао сам песме 
које су се певале. После четвртог разреда гимназије почео сам да сакупљам 

народне песме, а тада сам почео и да пишем стихове. Не сећам се назива 

своје прве песме, али мислим да је била нека серенада (тада су биле у моди), 
а знам да сам се осмелио да је прочитам старијем другу (који је важио као 

критичар на литерарним састанцима). Он ми је онда рекао да је песма добра, 

али да му кажем одакле сам је преписао. А мене је баш то окуражило јер сам 
био сигуран да је нисам преписао, већ сам је измислио. То је значило да сам 

успео. Тај се друг звао Радмило Димитријевић, доцније је био професор 

универзитета. Године 1923. већ сам се пробио као песник. Прву збирку Песме 
штампао сам 1927. а другу Алтана 1930. године. 
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НЕНАД КРАЖИЋ: „БУДЕЊЕ“  

И ЛЕСКОВАЧКА РАЗГЛЕДНИЦА 

 

рву књигу Будења са три дрмска 

текста - ,,Зорка Мантина’’, ,,Копе 

Шустер’’ и ,,Драмолет’’ – дуо драма са 

два лица, Ненад Кражић објавио је 1981. 

године.
117

 

Драмски текст Димитрије, сине 

Митре објавио је 1989. Историјски 

архив. Туристички савез општине 

Лесковац издаје књигу Време прошло -

време садашње (у коауторству са 

професором Живаном Стојковићем). То је мала 

моногрфија Лесковца, са сликама и илустрацијама. 

Кражићу је ,,Наша реч’’ (1991. године) објавила Зорку 

Мантину, Историјски архив (1996. године) објављује 

заједничко дело Н. Кражића и Ж. Стојковића 

Занатство у Лесковцу.  

% 

Књига Будење (монодрама и драмолет) Ненада 

Кражића писана је, ако се не варамо, кад се аутор 

опорављао после једне саобраћајне несреће и објављена 

1981. године када су пристигле ,,најлепше године’’. Из 

лепо опремене књиге (по формату и изгледу 

најоригиналнија међу лесковачким писцима) дознајемо 

да је свечано промовисана у Дому културе ,,Стари град’’ 

у Београду, 17. децембра 1981. године. 

                                      
117 Ненад Кражић (1941, Лесковац) завршио је Позоришну академију у 

Београду. Објавио књиге: Буђење, монодрама и драмолет из лесковачког 

живота, 1981, Зорка Мантина, монодрама из старог Лесковца, 1989, 
Димитрије, сине Митре, драма из старог Врања, 1989, Лесковац, време 

прошло, време садашње, монографија о Лесковцу (коаутор др Живан 

Стојковић), Занатство Лесковца (коаутор др Живан Стојковић). Објављивао 
у бројним часописима и добио бројне награде. Предисторију Будења, можда, 

најбоље показује Ненад Кражић, који и лепо описује стари Лесковац и његове 

људе у антологијском делу Како су се заволели и узели Зорка Мантина и Копе 
Шустер. 

П 
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Зналац лесковачког говора, аутор Раскалашних киша, 

Јован Јоца Михајловић, који пева ,,Сад, самоћама 

спојени ћутимо у мраку./ Далеко, смех нечији ори се 

раскалашно’’ о Кражићевом Будењу пише: ,,Ненад 

Кражић, аутор књиге Будење, писане лесковачким 

говором, и лепим стилом пуним народних изрека и 

пословица, у двема једночиним монодрамама (једна за 

жену, друга за мушкарца) и дијалошком драмолету даје 

пластичну слику старог Лесковца с почетка нашег (XX 

века) и између два светска рата. 

% 

Свуда, у лику избирачице Зорке Мантине, и у 

догодовштинама Копета, шустера, и у вереничкој 

предигри и брачним Колетовим и Биљаниним 

искушењима, аутор књиге Ненад Кражић вешто и 

допадљиво приповеда, заплиће и разрешава ситне 

људске зађевице, али и вечите теме – физички, 

психички, морални и друштвени опстанак.  

Наоко сличне и обичне животне истине у 

Кражићевим монодрамама и драмолету, казане уз 

досетке, метафору или дубоку мисао, засмеју нас, 

замисле и неодољиво привуку. Коначно, монодраме и 

драмолет књиге Будење јесу буђење многих Зорки, 

Копета и дргих Лесковчана, заправо њихово ослобађање 

од стега патријалхалног живота и пут ка подизању 

друштвене свести и емоционалном и интелектуалном 

богаћењу људи.’’ 

У некој врсти предговора Будења, читамо и оцену 

проф. др Момчила Златановића, великог зналца народне 

књижевности и обичаја југа Србије: ,,Ненад Кражић до 

присности познаје дијалекатске особености лесковачког 

говора. Поред тога, зналац је и многих локалних 

пословичких поредби и израза. Њих је изванредно уткао 

у монолог и дијалог и тако потпуније и реалније дочарао 

староградску лесковачку средину. У једночинки Зорка 

Мантина, у монологу, дат је верно и сочно лик девојке 

удаваче из старог Лесковца. Драмолет Нек иде и јуже је 

такође занимљива слика из живота у старом Лесковцу. 

Копе је из саме лесковачке занатлијске средине. Сав је у 

пунобојном локалном колориту.’’ 
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% 

У којој су мери ,,реалан свет’’ и овај из драматуршке 

обраде у дослуху? На то колико једноставно, важно 

питање, одговор као на длану, на неком брисаном 

простору, нуди сам аутор. Он пише у поглављу ,,Реч 

аутора’’: 

,,Стара грађанска занатлијска и патријархална 

породица оптерећена традиционалним и конзерватив 

ним погледима на живот, на однос према човеку у 

друштву носила је, ипак, у својим недрима искру, један 

пламичак, буђења и једно трзање које је представљало 

благу наду за боље и сигурније сутра. То буђење (или 

како би Лесковчани рекли БУДЕЊЕ). Испољило се, пре 

свега, у људима који су поседовали интелектуалну, а 

наравно, и образовну предиспозицију. Да није тих 

искри, друштво би тапкало у месту. То су у књизи Зорка 

Мантина и у блажој форми Копе шустер. Они говоре 

својим језиком али мисле својом главом, не као њихови 

суграђани. Њихово будење – буђење је искричаво и 

нековенцијално. У тексту књиге наводе се аутентични 

лесковачки надимци за које су везана измишљена имена. 

Све је плод замишљене приповедачке конструкције која 

је, додуше, уоквирена могућим варијантама приказива 

ња ситуација и догађаја људи лесковачког менталитета. 

Према томе, свака сличност са знаним именима и 

надимцима је случајна.
118

 

Његову популарну Зорку Мантину прва је 

интрепретирала Милка Газикаловић, а потом Весна 

Анђелковић... Ненад Кражић, рекли смо, интензивно се 

бави и сликарством, а његово интересовање је усмерено 

ка – старом Лесковцу. 

                                      
118 У књизи Будење (у делу ,,Реч аутора’’), Кражић даје следећу напомену: У 

току писања и довршавања књиге, знатно су ми помогли другови и пријатељи 

Живан Стојковић, Томислав Цветковић, Хранислав Ракић, Владимир 
Величковић, Љубиша Антић, Бранислав Литрић и Милан Ђермановић, који 

су својим зналачким и конкретним примедбама на језик и стил битно утицали 

на коначно уобличавање текста. Поред ваљано обављене рецензентске 
дужности, друг Јоца Михајловић, изузетан познавала лесковачког говора, 

обавио је и нарочите лекторске интервенције. Добронамерна и пријатељска 

интервенција професора др Момчила Златановића учинила је, такође, да 
књига добије коначну верзију монодраме и драмолета. 



 156

 

 енад Кражић је у недељним 

новинама „Тачка“, (Филекс – 

Лесковац), које су пре неколико 

година излазиле, објавио занимљи 

ве прилога о старом Лесковцу и 

његовим људима у рубрици 

„Лесковачка разгледница“. 

   % 

   Између два рата у Лесковцу су 

радила три биоскопа: биоскоп у 

хотелу „Костић“, биоскоп „Корзо“ и 

биоскоп „Славуј“. Најагилнији и 

најнапреднији у рекламирању својих 

биоскопских представа био је Драги 

„Славуј“ власник биоскопа „Сла 

вуј“. Генерална реклама његовог 

биоскопа била је са употребом 

магарца који је на леђима носио 

паное на којима је писало: „Само ја 

не идем у биоскоп Славуј“. Магарца 

је, наравно, водио градом костимирани човек који је, 

такође, својим изгледом скретао пажњу пролазника. И 

за филмове који су му били на репертоару Драги 

„Славуј“ је смишљао рекламе. Филм „Синг-синг“ је 

рекалмирао је на тај начин што је плаћеног човека 

костимирао као робијаша, везаног у ланце, и тако 

прошетао градом у шпедитерским колима. Прича се да 

је досетљиви Драги офарбао две фудбалске лопте црном 

бојом које је требало да представљају робијашке кугле. 

(...) И кад публика уђе у салу и заузме своја места на 

дрвеним столицама и клупама у партнеру и невеликом 

балкону пре почетка представе појављивао се газда 

Драги да поздрави публику, да каже неколико речи о 

садржају филма и тешкоћама на које је наилазио при 

набавци филма: 

- Драги и поштовани посетиоци, добро дошли у ваш 

биоскоп! Ви, који сте писмени, и прочитали сте у наш 

„Лесковачки гласник“ о чему се ради у филму  што ћемо 

вам да пуштамо, али неје на одмет да и ја кажем (чита): 

Н
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„Филм „Лажни супруг“ је сто одсто немачка тон перета 

пуна песама и музике акције и модерног спорта...“ 

...Да вас обавестим и то да ускоро намеравам да 

монтирам најновији пројекциони апарат, који дозвољава 

и слабо писменим посетиоцима лако читање натписа 

филма.  

И на крај да замолим да је у мој, хоћу кажем ваш 

биоскоп, забрањено семке грицкање, безобрано фатање 

и... 

Е, с’д мож почне филм. Мајстор Влајче, омцај га. 

Фала!
119

 

% 

Према подацима које износи Сергије Димитријевић 

1952. године у књизи Грађа за проучавање Лесковца и 

околине,, први мотоцикл виђен је у Лесковцу 1910. 

године, први ауто 1911, први нентген 1924, први радио 

1925. године. Можда највише интересовања изазвао је 

грамофон који је у Лесковац донео лесковачки 

авантуриста Јован „Портартурац“ 1905. године. 

Поводом тог догађаја бележимо коментар. Испред 

хотела „Круна“ много света, да чују грамофон.  

- Спиро, па неке ђаволије донеја Јован из бел свет! 

- Неће све овој на арно да искочи. 

- Неће, неће. Куде ли су се слте тој сакрили, па појев. 

Тој су неки малецки људи у туј ђаволску кутијетину, а 

глас ги искача на трубу.  

- Дошло последње време. 

- То је, бре, грамофон, умеша се газда Лаза. - Преко 

плочу се преноси глас и музика на трубу. Тој су 

измислили светски научници. 

-Ти па, Лазо, све знајеш. Мож бит лично познаваш 

тога научењака што га измислија па си дошеја да ни 

држиш предавање од тој? 

-Не знајем ја никаквог научењака, слте сам овој што 

свира и пева што се вика грамофон видеја кд см бија у 

Беч и Пешту у набавку. 

                                      
119 Ненад Кражић, Лесковачка разгледница – „Биоскоп „Славуј“, лесковачке 
новине „Тачка“, бр. 5, година I, 13. Фебруар 2006, стр. 8 
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-  Па што га ти неси донеја, него си чекаја да га Јова 

„Портартурац“ први донесе. Неси мож бит имаја 

ситнину да га купиш! Тој ли је? 

-Мож бит см га и ја купија, ал ете ти неси имаја 

време да наврнеш куде мене да ти га показујем. Ја га не 

износим у чаршију да се народ лези. 

-Уууу, тој ти верујемо слте још да не одведеш дом па 

ће видимо све. 

-Несам те ни викаја, нит ћу те викам. Мој грамофон – 

моја работа. И, мајстор Спиро, ако не верујеш промај се 

на предвече поред моју кућу ће чујеш музику из мој 

грамофон. Ја ћу га турим у авлију. 

-Знајем, знајем, газда Лазо: на сваки пет паметни 

један се рађа! 

Да ли је газда Лаза стварно имао грамофон или не то 

никада није утврђено, али је ипак код својих саговор 

ника створио сумњу и изазвао знатижељу. Те исте 

вечери 1905. године испред газда Лазине куће окупило 

се много света очекујући музику из грамофона која 

никако није допирала до њихових ушију.
120

 

   
 

                                      
120 Ненад Кражић, „Лесковачка разгледница“ „Први ауто, рендген, радио и 
грамофон“, лесковачке новине „Тачка“, 27. фебруар 2006, стр. 8. Напомена: У 

лесковачким новинама „Тачка“, које су излазиле недељно (или два пута 

месечно), Кражић је присутан готово из броја у број. Први број „Тачке“ 
појавио се 26. децембра 2005, а последњи 26. фебруара 2007. године. Кражић 

је објавио следеће прилоге: „Мајсторско писмо“ (13. март 2006), „Комшијско 

пецкање“ (27. март 2006), „Првенство чиновништво“ (10. април 2006), 
„Лесковачки ероплан“ (24. април 2006), „Предавање од брак“ (8. мај 2006), 

„Украдени амрели“ (27. мај 2006), „Јавно купатило“ (5. јун 2006), „Енглески 

нужници у Лесковац“ (19. јун 2006), „Лесковачки срмлк“ (3. јул 2006), 
„Машина за прање веш“ (17. јул 2006), „Кам ги три“ (31. јул 2006), „Банане у 

Лесковац“ (14. август 2006), „Флизура буби копе а ла гасон“ (28. август 2006), 
„Скопљанско позориште гостује у Лесковац“ (11. септембар 2006), „Буретови 

ћевапчики“ (25. септембар 2006), „Царски ручак“ (6. новембар 2006), 

„Кркалуци лесковачких ловџија“ (20. новембар 2006), „Случај с лед“ ( 4. 
децембар 2006), „Лепи манири модерних игара за Нову годину“ (18. децембар 

2006), „Барјактар Стевана Дечанског у Лесковцу“ (15. јануар 2007), 

„Направили уговор сас Турци“ (12. фебрар 2007), „Мират порушио двор Југа 
Богдана у Лесковцу“ (26. фебруар 2007. године. То је био и последњи број 

„Тачке“ у коме је објављена информација да је изашла књига Ненада 

Кражића о старом Лесковцу „Кад су Ветерницом пловили чамци“ (26. 
фебруар 2007, стр. 8). 
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МИЈА КУЛИЋ: „ЦИРКУС М“ 

 

оследњих двадесетак година 

нико није тако слатко  

насмејао Лесковчане као Мија 

Кулић и то емисијама на Радио 

Лесковцу (после једне од њих 

скинута са програма). Имао је 

емисије и на неколико нишких 

радио и ТВ станица и стекао велику 

популарност. Кулић је, између 

осталог, објавио и књигу 

занимљивих згода и незгода Циркус М – како му се та 

емисија годинама и звала. (Графика „Галеб“, Ниш 

2001).
121

 

Ево, на пример, како Мија Кулић тумачи градацију 

„по лесковачки“: кисело – покисело – најкисело и – 

цивор; брз – побрз – најбрз и – метла; полак – попплак – 

најполак и клај-клај; ладно – поладно – најладно и – 

змиче; богат – побогат – најбогат – и још га нису 

уфатили! А онда би уследио коментар: „Злочин се не 

исплати, ако те милиција уфати!“ 

                                      
121 Mиомир Мија Кулић рођен је 9. јануара 1952. године у Лесковцу. Завршио 
је средњу машинску школу, али се позивом за који се школовао никада није 

бавио. Бави се и сликарством. Са Николом Митровићем Коканом започео је 

маја 1995. године Школу стрипа у Лесковцу, у којој је неколико месеци радио 
као предавач. Самосталну изложбу слика имао је у лесковачком Дому 

културе „Жика Илић Жути“ 19. маја 1997. године. Изложбе портрета имао је 

у Задру и Народном музеју у Лесковцу („Портрети бораца лесковачког 
краја“). Бавио се израдом слика за надгробне споменике и за себе у шали 

каже да има сталну поставку портрета на Шпитаљском и Светоилијском 
гробљу. Аутор је књиге Циркус М, објављене новембра 1999. године у издању 

„Графике Галеб“, Ниш. Аутор је монодрама Пегава и  Желиш ли да ти вежем 

очи (извођење Нинослав Милићевић, режија Радиша Грујић), Милисав и  Ав, 

ав (извођење Ђорђе Томић, режија Миомир Кулић) постављених у Народном 

позоришту у Лесковцу, као и монодраме Кучка (извођење Ивана Ђокић), 

постављена у позоришту „Дадов“ (Београд). Био је аутор и водитељ емисија 
„Мушки разговори“ на ТВ Лесковац, 1995. године. Започиње ауторску 

емисију „Циркус М“ 3. јануара 1996. године, коју су емитовали многе радио и 

ТВ станице. Напомена: Опширније видети студију Д. Коцића Лесковачки 

писци и њихово доба, Лесковац 2021. 

П 
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Следи и нова градација: муж – помуж – најмуж и 

л’же; жена – пожена – најжена – неје моја; стар – постар 

– најстар – и кречана; млад – помлад – најмлад и – 

побачен;  

Ту, наравно, следи и једна поучна лекција: 

- Како се на изворном лесковачком каже: 

- Извините, молим вас, да ли бисте били тако 

љубазни да ме оставите на миру! 

- Мрш! 

А онда долази и питање: 

- У чему је суштина живота? 

- У 6. падеж! Млади питају С КИМ, а стари С ЧИМ! 

% 

Ново рођење „по лесковачки“: 

- Штрокав – поштрокав – најштрокав... и - пачавра! 

- Глуп – поглуп – најглуп... и с мотку правен! 

% 

Кулић сматра да је, на пример, виц без Пироћанца 

„ко јајце без жуманца“, а виц „без милицајца ко торта 

без јајца“, а виц без Црногорца „ко шума без борца“, док 

су вицеви без плавуше „ко конзерва без скуше“. 

% 

Шта је то, или по лесковачки – које је тој: Пре 

употребе се претресеш, за време употребе круто стоји, а 

после употребе га цедиш? 

- Кишобран! 

% 

Пита комшија комшику: 

- А бе, комшике, волиш ли ти јоргован!? 

А комшике ће: 

- Волим, комшијо, волим! 

- Е па, комшике, ако је таква ствар, дођи поза кућу да 

ти га накршим! 

% 

Буди мајка сина за школу: 

- Ај, сине... ај, полак. Ај, устани! 

Овај се врти, неће да иде, а мајка ће онако благо: 

- Дал ти неје добро, сине! 
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А овај ће: 

- Нећу да идем! Сви ме тамо мрзе, за све ме грде, 

измишљају ми најгори надимци, увек ја испаднем крив 

за све! Цртају моје карикатуре по зидови, исмевају ме, и 

што онда да идем! Нећу! Нећу и тачка! 

А мајка ће: 

- Знаш шта, сине, има два добра разлога зашто мораш 

у школу. Ко прво: имаш већ 54 године, а друго, ти си, 

сине, у ту школу директор! 

% 

Најдражи виц који Лесковчани причају о Власотинча 

нима: 

Позајми Власотинчанин на Јеврејина јаја. Када је 

дошло време да се врне дуг, Власотинчанин се брже – 

боље уфати за вагу, а Јеврејин, онако зачуђен, ће га 

пита: 

- Побогу, човече, шта ће ти вага? 

- Па да измерим јајца, да видим дал су исто тако 

тешка ко онај моја што сам ти ги позајмио! 

Отад у Власотине више нема Јевреја! 

% 

Отишла ћерка код мајку у гости у оближње село и 

сад разговарав тако оне две и ћу гу пита мајка: 

- А бре, ћеро, што ме бре твој муж не воли? 

- Ма, јок, мајко, мож само тако изгледа! 

- Него.. ај ће га проверимо! 

- Како? 

- Па ће му испратимо телеграм да си умрела и ће га 

питамо дал да те саранимо ел да те кремирамо! 

Ураде оне тако, и исти дан стиже телеграм! Одговор 

од зета: 

- Три пута кремирати и дубоко закопати! 

% 

Чувени певач Бошко, звани Цвајбаши још звани 

Савет у своје време, женија сина Бобана са Виленом, а 

како је брат Бошко до сад два – три пута шибну 

инфаркт, пре почетка весеља изјави: 
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- Дрмне ли ме срце и умрем ли, немој да сте 

прекинули свадбу! 

% 

Каже госн Саша... Био час из читање, туј буквар, туј 

ђаци и пита учитељ једног будућег директора из 

Лесковац: 

- Извините господине, пардон, друже, знате ли ви да 

читате!? 

Леле! Како се само овај увредио! Па кад је рокнуо: 

- Па нормално да знам! 

- Добро, добро! Ајде, молим вас, прочитајте ми ово 

(и покаже му у буквар на слику зеца), а испод слике 

крупним словима пише – зец! 

Друг увређен узме па забоде прст код првог слова, па 

почне: 

- Зеее... ззз...аааа... јац! 

% 

Како се на цигански каже: 

- Извините, господине, да ли бисте били љубазни да 

поновите ваше питање, јер ја вас нисам баш сасвим 

добро чуо? 

- А! 

% 

Ко није чуо шта је чувени „лесковачки воз“, а није ни 

могао да чује, пошто он не иде по брзе пруге, него иде 

по подмазани кафански астали... „Лесковачки воз“ је: 15 

ћевапа, пљескавица од 15 ћевапа, 5 уштипака, пар 

кобасица, вешаљка, и на крају падла и кременадла! 

Ето, то је „лесковачки воз“, а „пироћански воз“ је: 

две ћевапа – један за други! 

% 

Шта је комшика од комшику тражила када је рекла: 

- Дај ми твој, па кад се дигне мој, ја ћу ти вратим 

твој! 

- Квасац! 

% 

Ево и друге питалице. Како се на чист лесковачки 

језик каже: 
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- Ни вруће, ни ладно, ни црно ни бело, ни слатко, ни 

горко, ни јесте ни није? 

- Е, до мојега! 

% 

Газила нека жена Мораву, засукала се до површи 

колена и бута (у смислу жури се) да преће на другу 

страну. Гледао гу један човек па ће ву вика: 

- Пази, снајке, немој се напије риба сас воду! 

А она ће му каже: 

- Море, не се ти много секирај! Она што је изела 

месо, не може гу напоји ни Дунав, а камо ли Морава! 

% 

Како „моравске“ (близу реке Мораве, примедба Д. К.) 

таште госте зетови кад гим они дођев у гости. 

Она кажу: 

- Зете, једи рибу, немој се срамујеш! На нас си је 

риба при сам дупе! 

% 

Знате ли кво (какво) је обавештење писало на дувар 

(зид) кад је отворен први биоскоп у Лесковац? 

(хумориста Мија Кулић је чуо за ову варијанту): 

- Забрањено појење, семенке једење, нож вадење, по 

патос пљување, за ноге ваћање и онођување, и што није 

за гласно казување, мисли се на псовање и поштовање... 

Драги Славуј. 

% 

Продавала Циганка (из Лесковац) на пијац неке 

ствари, и међу њи и једну кожну јакну, и после неко 

време, наиђе неки тип, види добра јакна, па пита 

Циганку: 

- Пошто бе јакна? 

- Четири марке, бато! 

- Могу ли да је пробам!? 

- А што не би мого? 

Узме тип да проба јакну и пошто му се свиђа, и била 

му таман, ко за њега, обрне се он и – бегање! 
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Циганка дигне галаму, ал пошто не може да га јури и 

да га стигне, почне да се куне и... смири се она некако 

после неко време кад... ето ти га њен муж: 

- А, мори, прода ли нешто? 

- Прода јакну! 

- Па по коју цену? 

- Па по набавну! 

% 

Мија Кулић је често добијао писма својих верних 

обожавалаца. Писали су како се живи на селу, шта раде 

и шта намеравају у животу. Често се јављао Граца, 

песник из Чекмин. Мија вели да он једном приликом 

послао дивни стихови, који нормално глатко мож да се 

углазбив, само треба један класичан композитор који 

зна истовремено да свира у дудуче и унуче... плус, ако 

још има нека од ове певачице... Дакле, Граца Магија и 

једна дивна љубавна песма за радос под наслов: 

„Наћуранио ћуран ћурку, на ћуранску журку“. 

Кулић, међутим, додаје да се шали и наводи стихове 

из песме „Ти“:  

„Ја сам махер за тучу и за чипс 

спремам руке и ноге за у гипс!“ 

У потпису: Све вас воле, сви поздравља и наздравља, 

један момак, врло фин, Граца песник из Чекмин! Познат 

као Граца Магија! 

% 

Једна занимљива прича везана је и за Лебане, 

општину на југу Србије. Свратио тамо Мија Кулић и ево 

његових утисака: Ја у петку био у топло и брaцко 

Лебане, или... што би рекли на ТеЛе Лесковац, у 

Хлебану! Јер не каже се леб, него хлеб, а они на 

телевизију су бар квалификовани граматичари! Дакле, 8. 

март, Лебане, хотел Царичин град! Кој неје био, 

поуздано знам да се каје, али зна се: „После Лебане нема 

кајање!“ 

Или што би опет Мија Кулић рекао, позивајући се на 

искуство других: „Гњурио не гњурио, време гњурцу 

пролази!“ 

% 



 165

Пита комшија комшику: 

- А бе, комшике, које работиш!? 

А овај ће: 

- Ништа! И па не ваљам! 

% 

Пита једна лесковачка учитељица Перицу: 

- Ајде, Перице, измењај глагол „купати се“. 

- Ја се купам, ти се купаш, он се купа, ми се купамо, 

ви се купате и они се купају! 

- Браво, Перице! А кажи ми, које је то време? 

- Па… у суботу предвече! 

% 

Разговарају два пензионера: 

- Куде беше, комшијо! 

- Па у пензионерско! 

- А што? 

- Ма да уплатим чланарину. Знаш оној, плаћаш сваки 

месец по два динара, па кад умреш – узмеш све паре на 

куп! 

% 

Стоје тако две „лесковачке сељанке” за тезгу и 

досађујев се и једна од њи ће узме новине и ко ће чита 

хороскоп. А она друга ће: 

- Ај, прочитај и за мене! 

- А кој си знак! 

- Паланза! 

% 

Изгубио се неки Лесковчанин у планину, а удари 

нека олуја, снег, мећава, куде ће, шта ће, и случајно 

натрча на некакву колибу! Куцне на врата, отвори му 

неки деда и он ће му каже: 

- Добро вече, добро вече, така и така ствар, изгубио 

сам се... да преноћим код вас? 

- Ако, синко, само ако ти неће буде на смећу да 

спаваш са бебу! 

- Ма нема проблема! 

Уђе он, оде у собу, и онако у мрак, полако се увуче у 

кревет да не пробуди бебу и одма заспа. 
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Буди се он ујутру, кад погледа, а оно поред њега –

плавуша - авион! Ко шећер! Промршкољи се она, онако, 

а на себе имала само некакву предивну спаваћицу, 

погледа га кроз трепавице са полуотворене очи и ће му 

каже, мазно: 

- Ћао, ја сам Беба! 

- Ћао, ја сам кретен! 

% 

Седи један чича (из Лесковац) у кафану за астал и 

прилази му други чичица па му каже: 

- Како те, бе, није срамота, јуриш курве, а унучики ти 

идев у школу!? 

- Па које, дал да ги исписујем из школу? 

% 

Субота, пијац, дан за бањање, њему му се ко излегује 

у кревет, а жена ће: 

- Ај, ај, дизај се, доста си се излегувао! Узми цегер па 

на пијац. Знаш да смо све потрошили! 

А муж ће: 

- Не ме дирај, тој си је женска работа! 

- Добро, а ја ћу идем на пијац, а ти узми па опери ови 

судови из судоперу! 

- А бе, жено, реко ли ти ја – не ме дирај, тој си 

женске работе!? 

- Женске, а!? 

- Па фала богу! 

- Добро, онда бар узми усивач па... 

- Ама, женска главо, које си ме, бре, запуцала од 

сабајле са теј женске работе!? 

- Женске, а!? 

- Туго, боже, што си недоказана!? 

- Добро, значи женске... добро – поче она да се скида. 

- Које тој работиш!? 

- Ништа, ништа!? – настави она да се скида и скине 

се скроз гола па га зајаше на кревет. 

- Ај, сд, бајо, еве за мушки работи! 

А он ће: 

- Кам га цигер!? 
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% 

Дешава се на Мораву, док је још била чиста и дубока, 

на чувену Биљаничку ривијеру. Лето, упекла звезда ко 

скара, пичи сунце на шестицу, није субота, а људе се 

бањав! Има чак и спасилац на плажу, и... у један 

тренутак примети он да се неко дави. Рипне у воду, 

доплива до оног што се дави и извуче га на обалу! Одма 

почне с прву помоћ, оно – уста на уста (без језик), и 

осети да овај дављеник „базди“ на ракију! У тај 

тренутак, освешћује се он, а спасилац ће му каже: 

- Па добро бе, дал си ти нормалан! Па шћеш у 

Мораву кад не знаш да пливач! А онај ће: 

- Па... ја оћу... да се научим да пливам! 

- А што си се онда, који компири, толко напио! 

- Па ја, брате, не смем трезан! 

% 

Фино јутро, птичице цвркућу. Дивота једна и... улази 

наставник у учионицу (једне лесковачке школе), а они, 

сви ученици, сањиви, крмељиви, спава им се, натмурени 

и стално зевају. 

Погледа их наставник, па ће каже: 

- Па, децо, ви ли мислите да се мени свако јутро 

диже!? 

% 

Чекају три (лесковачка) другара воз, а пошто воз 

нормално касни, седну они у станичну кафану мало да 

се освеже и... чашка по чашку, фино се онако загреју, 

што би се рекло, благо су алкохолисани; заруче им још 

једну туру, и у тај тренутак воз дође у станицу. Рипну 

они брзо, истрчав напоље, а оно воз већ пошо! Почну да 

га јуре, душа у зуби, и двојица успев да се попну, а један 

остане и сад... враћа се овај на станицу и цепи се од 

смејање! Ма сам што не побаци колко се смеје. Гледа га 

онај отправник, па ће га пита: 

- Побеже ти воз, твоји другари се укрцаше, а ти се 

исцепи од смејање! Које је толко смешно!? 

- Па ја сам требаја да путујем, а они су дошли да ме 

отпрате! 

% 
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Мија Кулић записао је једну занимљиву анегдоту у 

којој је једна од главних личности једна од лесковачких 

професорских легенди. Прича тече овако: 

Дешава се давно, срећних седамдесетих година, и 

тада је Мома месар, звани Чапа, полагао српски језик 

код чувеног професора госн. Тролиша. Прво се, као што 

је ред, полагао писмени, и ђаци, и старији и млађи, 

добили су тему на напишу: „Тито, револуција, мир“ и 

пошто је госн Мома нормално ишао преко дебелу везу, 

позове он Трошу, као није му јасно, па га пита: 

- Професоре, ч’с малко! 

Приђе Тролиш, а он тако некад помало, што се каже, 

Бог га обдарио, па мало трокирао кад говори, па га пита: 

- К-к-к бе Ч-ч-Чапо, к-к-које оћеш? 

А Момо ће почне да шапка: 

- Па не знам које да пишем! 

- П-п-па пиши, р-р-рат. Тито п-п-партија, с-с-с-с... 

А Момо ће: 

- Стаљин! 

- Н-не бе, Чапо, с-с-самоуправљање, мир и т-т-тако! 

Прође неко време, а Момо опет вика Тролиша: 

- Професоре, професоре!? 

Приђе Тролиш: 

- А к-к-које с-с-сад оћеш!? 

- Па не знам куде да турим тачку, запету, па овај знак 

питања, па... 

А Тролиш ће: 

- Ч-ч-Чапо, т-т-тури ги с-с-с-сви на једно место, ј-ја 

ћу ги р-р-р-распоредим! 

% 

Дешава се у (лесковачко) село пред задругу. Два 

сељака пијев млакачко пиво, па ће пита један овог 

другог: 

- А бе, комши, које си ти даваја на твоју краву 

прошлу годину кад беше болна! 

Овај опије један гутљај, па ће каже: 

- Терпентин! 
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Отидев си он дом и сутрадан рачукао (разлупао) се 

овај први на врата: 

- Комшијо, комшијо, отварај, бе! 

Овај отвори и ће каже: 

- Које си се толко рачукаја! 

- Како, које сам се рачукаја! Пал си ми ти јучер рекја 

за терапију, и ја ги дадо на краву и она после петнаест 

минута липса! 

- Па које туј има чудно! Исто ко моја прошлу годину! 

% 

Када је Циркус М, емисија Радио Лесковца, коју је 

уређивао Мија Кулић, била на врхунцу популарности, 

уреднику Кулићу стигло је писмо из Голему Њиву: 

- Мијо, царе, поздравља те Голема Њива цела и 

околна села! Да ти Циркус М буде вечан, па и тој да је 

малко! У потпису: Џуџа Американац, малецак зет у 

Голему Њиву! 

% 

Чувени лесковачки карикатуриста испричао Мији 

Кулићу анегдоту, а ми је овде преносимо „од реч до 

реч“: 

- Времешни глумац, човек у године, после много 

време долази у град у чије је позориште својевремено 

био глумац, а за то време је на много њи остао дужан 

пуно паре, и сад... пита он једног старијег другара: 

- Је ли, бре, спомињу ли ме још овде!? 

- Па знаш које, тебе и тако и тако, ал много ти 

спомињу мајку и сестру! 

% 

Умре неки човек (из Лесковац), и на сарани његова 

жена се начисто утепала од плакање! И сад... био на 

сарану и један комшија, вратио се дом, а његова жена, 

која није ишла на сарану, стегнуло гу нешто у 

петокраку, ће га пита како је било: 

- Ћути, не питуј! Жена му плаче ко чесма, сачувај 

Боже! 

- А нормално да плаче, а још... које работи!? 

- Плаче и реди! 

- Реди!? 
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- Плаче и реди! 

- Па, како реди!? 

- Реди! 

- Ту бре, какав си, све човек мора да извлачи речи из 

уста! Па, причај!? 

- Па да ти кажем... ти знаш да се покојник, Бог да му 

душу прости, ти знаш да се викао Стојко! 

- Знам, и које!? 

- Е па, она јадница, паднула на гроб и све запомагала: 

„Туго што сам жална ја, сама и несрећна. Што ми се 

отвори рана, те постадо удовица на Стојка капетана! На 

гроб сам јадна пала, па сам заплакала! Ој ти, рупо, црна 

и дубока, што прогута мога милог Стојка, па сад нисам 

жена ни девојка.“ 

% 

Слава, св. Никола, јес да је посна, али се па добро 

крка, нормално риба, а риба оће и да плива па мора и да 

се залије и... једна лесковачка госпођа од гости ће пита 

домаћина: 

- А где сте ги набавили, мислим, рибе!? 

- Па туј, одма у твој комшилук, у рибарницу код 

Гаретову палату. 

А госпођа ће: 

- Ете, риба ми при дупе, а ја нeсам знала!? 

% 

Како се паметан Лесковчанин обраћа на глупог 

Лесковчанина! 

- Са телефон из Београд! 

% 

Мија Кулић, који за себе каже да је „црна овца 

црвеног Лесковца“ (како се потписао у „завршној речи“ 

своје књиге Циркус М), испевао је песму: 

„У Лесковцу некад беше 

кресало се, са д се теше! 

кресали су наши стари 

казанџије, опанчари... 

У Лесковац некад беше 

годинице пролетеше...“ 
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САВА ДИМИТРИЈЕВИЋ: КАКО ЈЕ ПОРАСЈА 

ЉУБА ГАРДA 

 

акво је време било. Неси могја 

ни да порастеш док ти мајка и 

татко не кажев да си порасја. И од 

како се човек роди пола живот ти 

изедев татко и мајка, а другу 

половину – жена и деца! Увек мора 

други да слушаш. Док си дете – мора 

да слушаш татка и мајку, а они те с’с 

стринке, тетке, бабе и деде задзрћав 

– гледав те на куга личиш. Па на 

куга си по нарав и на куга ли ће испаднеш кад 

пораснеш. Па исти си чича Софроније што је изгледаја, 

а тај Софроније је бија – ко да су га кроз цевку од казан 

за ракију протињали. Стринке па казујев да имаш 

котлајасте ноге на деду кој, к’д се напије, слази у бунар 

дибок дванаест метра – едва га после с’с дебели 

конопци на чекрк извадив напоље, а он, к’д га пребацив 

преко сантрач и турив на земљу вика: „Млого ми 

врућина па сам слегја у бунар мало да се оладим.“
122

 

Ел, па, недај Боже, да имаш нараф на прадеду 

Милисава куга су од милос’ викали – Тате липса коњ! 

Он је, кол’ко се у фамилију и шире памти – бија 

зликовац. А ти какав си и како изгледаш – има да га 

надмашиш! А кад пораснеш – пратив те у школу! Там па 

мора да слушаш учитеља. Ако га не слушаш тепа те с’с 

шибљинку, па те тури да клечиш на камењчики, ел на 

зрна од мумуруз и гра! И т-мн искочиш из школу и 

почнеш да наликујеш на самога себе – пратив те у 

војску. Там слушаш каплара, поднаредника, наредника и 

све такој до бригадног и дивизијског ђенерала. Сви ти 

наређујев и ти – сви слушаш! Лези, дик се, пушка к 

нози, пушка на готовс, па разне дневне и ноћне узбуне, 

                                      
122 Напомена: Причу Саве Димитријевића „Како је порасја Љуба Гарда“ 
објављена у Новој нашој речи, јануара 2016. преносимо у целини. 

Т
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трчи, стани, пери ноге, сечи нокти и на руке и на ноге, 

крпи блузу и гаће, пази да не изгубиш иглу и конац из 

шајкачу! Ако не послушаш ел па нешто погрешиш – 

тепа те каплар, тепа те наредник, поручник, сви те тепав 

– за оној што неси направија – да га не направиш, али и 

за оној што си направија, ал неси га добро урадеја. 

А и да нема за које друго – тепав те – памет да набереш! 

И тој се некако заврши, пуштив те из војску, туриш онај 

зелени дрвени војнички с’ндк на раме, све ти руке и 

грбину искида док га донесеш дома! К’д дођеш из 

војску, помислиш – готово је – прође и војска! С’г с’м 

свој човек! К’д оно – ‘ајде ће те женив! Ал, и туј мора 

татка и мајку, тетке и стринке, ујне и ујке да слушаш – с 

коју да се ожениш! Нађев ти девојку, ти гим викаш – 

нећу њума, волим другу, а они се искидав од смејање и 

не те ни слушав кое гим ти причаш, него си терав по 

њино и викав ти: Па кое ву фали – млада је! А младо се 

и меси и кроји – ко тесто и штоф! Како га омесиш т’кој 

ће си га ‘едеш и како га скројиш – т’кој ће си га сашијеш 

и носиш! Па, мајка удари у кукњаву, слузе оволке, 

крокодилске – ми смо вићем стари, вика. Нема кој да не 

послуша, ни воду да ни принесе да пинемо! И ти, које 

ћеш – ожениш се с’ коју ти они кажев! И дођев деца и 

ондак слушаш и жену и децу! Жена ти стално нешто 

прича и уњка – дању уз астал док ручате, а ноћом, што 

је и најгоре – теби се спије, а она се увива око тебе, дува 

ти у шију и уши, наплакује, уздише – те ОВОЈ ТРЕБА, 

па ОВОЈ ћемо ОВАКОЈ, а ОНОЈ - ОНАКОЈ! И ти, ко’е 

ћеш – како она каже – т’кој и буде! А деца – она ти па 

викав да си остареја и заостаја, да те време прегазило, да 

ништа не знаш и које ћеш – слушаш и децу! После те па 

стигнев године – ни не приметиш к’д остариш. Дође 

болес’ од овој и од оној. Не мож’ се савијеш. Ако се па 

савијеш не мож’ се усправиш. Овој ти се укочило, оној 

откачило, овој попуштило, оној уцврстило, шија ти 

дошла ко увртена, па не можеш главу да обрнеш на 

‘едну страну, него мора цел’ да се обрнеш и све у ‘едн 

глед-ц да гледаш! Све ти се убакнуло у памет и помело 

у главу – не можеш да се сетиш ни које си теја да кажеш 

ни које си пре тој казаја – памет ти се аметом батисаја! 
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И које ћеш – отиднеш куде доктори па и њи мораш да 

слушаш – овој да ‘едеш, оној немој да ‘едеш, а овој па 

немој да пијеш, немој ладно, избегавај врућо, немој 

никако слано, немој љуто, не једи кисело, а нарочито се 

варкај од благо да не добијеш шићер! И све такој, цел’ 

век смо никога слушаш! И куде и у које отидоше све теј 

године – у нигде и ништа! И човеку почне да му се чини 

да му је млого – и овој мало што је проживеја!
123

 

% 

књизи под занимљивим 

насловом Баче поголеме од 

сокаци (људи и сокаци старог 

Лесковца, Наша реч, уредник 

Михајло Дедић), Сава Димитријевић 

је записао много занимљивих згода 

и незгода. Писао је језиком препо 

знатљивим за југ Србије, односно 

лесковачки крај, а по властитом 

признању, све његове приче су - 

истините. Из те занимљиве књиге, која је, можда, и 

понајбоље дело Саве Димитријевића, издвајамо неколи 

ко прича које приказују дух старог, непоновљивог 

Лесковца и његове људе спремне на шалу, досетке и 

дружења. 
 

% 

Милан Мазнић воли да попије, а највише се весели у 

хотелу ,,Круна’’. Цигани кд чујев да је у кафану - 

саберев се и цело Подворце иде да гледа како се Милан 

весели. Из Подворце је и музика сс трубача Шефкета.  

- Марсељезу! Марсељезу ми свирајте! – казује Милан. 

Шефкет и цела музика свирив му Марсељезу и било 

коју песму оће да чује. Милан је највише у друштву 

                                      
123 У свечаном четвороброју Нашег стварања 4/2003, у одредници ,,Белешке о 
ауторима’’, уз име Саве Димитријевића стоји: Сава Димитријевић, 

књижевник. Рођен 1938. у Лесковцу. Књиге прозе: Свеће у снегу, Баче 

поголеме од сокаци, Камењ на памет и Подсисарчани. ТВ драме: Господин 
Клео и Мој ујак чудо од детета; позоришна драма: Верглаши и драмски текст 

у рукопису: Ће се жени Мика Дуз. Живи у Лесковцу. И он, Сава 

Димитријевић, мој колега, дугогодишњи новинар Радио Лесковца, сматра да 
ова одредница довољно казују о њему. 

У
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Душана Чолака, касапина, у дрвену касапницу над реку 

куде мос. И едев они и пијев и на Милана се пријела 

џигерица од теле. 

-За тебе, Милане, ако треба и теле ћу да закољем! – 

казује Душан Чолак. 

И ткој и направи - доведе теле, заклаше га куде реку, 

извадише из теле џигерицу и онакој још врућу испекоше 

гу на цкару куде ноћне ћевапџије. 

У поноћ Милан и Душан Чолак отидев сс фијакер у 

Светоилијску цркву. Милан улегне у дзвонару и повуче 

конопац и зазвони дзвонара у поноћ, дзмни дзвонара и 

од силно звонење град се пробуди и узбуни. Јер, 

дзвонара кд дзвони у тој доба и у било кое доба кд неје 

време за тој - тој је или узбуна или мобилизација. 

Ујутру, Милана викнев у општину и он плати казну што 

је у нић кд му нее време звонија дзвонару Светоилијску. 

% 

Милан млого време проводи по кафане – ако га дом не 

испрати музика, ондак га пијаног донесе неки од 

пандури. У кафани му се пријатељи и други гости 

обраћају за лекарску помоћ. 

-Докторе! – казуе му еднпут ники кафански гост – 

млого кашљам, начесто сам заневаљаја, назеб ники 

може бити! 

-Добро је кд кашљаш! - казује му Милан. 

-Како добро, докторе! Кд ме уфати кашаљ не могу до 

ваздух да дођем! 

-Е, сг ће видиш за које је боље да кашљаш него да не 

кашљаш! - казује Милан и наручује да дође фијакер. 

Седоше у фијакер и отидоше на Светоилијско гробље. 

На гробље искочише из фијакер и Милан казује: 

-Јованееее! Јоване, кашљаш ли, бре, како си! 

Ал, из гробље – ништа се не чује. 

-Живадине! – вика Милан - кашљаш ли, Живадине, 

како си, бре, Живадине! 

Из гробље - па се ништа не чује. 

-Ете - казује Милан на онога што је пошја с њега из 

кафану - ете, чујеш нешто, јавља ли се ники, жали ли се 

ники на кашљање, чу ли се Јован, јавља ли се Живадин! 
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-Не чујем ништа! - казује онј човек - не чујем ништа и 

ники се не јавља! 

-Ееее! - вика Милан Мазнић - и не мож ги чујеш - они 

не кашљав и нема ги више. А ти кашљаш и туј си. Добро 

је. См ти кашљај и ништа се не секирај! 

% 

Тома Ципулка кд се напије цели штосеви паре од 

иљадо и две иљаде фрља у шпорет. У јесен закла свињу, 

направи вешаљке и спржу и викну Бошка Јаћимовога, 

Леку берберина Каракеју, а њи се нагњете и Мика 

Каракеја. На астал све што од свињу може да буде - 

изнесе се. Жена на Тому Ципулку донесе бокал од три 

четири кила вино – ладно, дирек из бчву у подрум, пени 

се. Она донесе - они попише. Савка донесе и други 

болак - они га попише, побрго него онј први. Бошко 

Јаћимов и Лека Какакеја - суви бурићи. Све што се 

изнесе на астал, а нее вода – они одма попиев. Тома 

Ципулка казуе: 

- Савке, донеси други бокал! 

- То је трећи! - казује Савка. 

- Добро, Савке, донеси трећи бокал! 

Савка стоји пред врата, а Бошко Јаћимов казуе: 

- А, не, не, Савке, немој да доносиш, више не можемо! 

А Тома Ципулка диже руку па акну у астал - све се 

чаше окренуше наопачке. 

- Па, добро, бе - вика Тома Ципулка - кој је овдена 

наређује и господари, мајку му! Савке - донеси! Ја сам 

газда. 

У собу - зорт. Седиш туј и нема мрдање док Тома не 

каже да се иде. И ткој - до пладне едење и пиење! 

% 

Сава Димитријевић, тај виспрени лесковачки новинар, 

приповедач и песник, записа:  

,,Оној што је имало да буде - дође и беше!’’
124

 

 

 

                                      
124 О раду Саве Димитријевића писао сам у Политици, али и другим 

листоивима и часописма и притом посебну пажњу посветио његовом 

познавању лесковaчког дијалекта и уметничким вредностима његовим дела, 
која су својеврсна хроника старог Лесковца. 
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МИЛЕНА СТОЈАНОВИЋ: СТАРИ ЛЕСКОВАЦ  

САВЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА 
  

 

ије фамилије нема у 

хроничарским записима Саве 

Димитријевића, тај ће тешко доказати 

да је Лесковчанин. Тако некако 

говоре у Лесковцу. А како и не кад 

Сава Димитијевић већ деценијама 

марљиво и предано бележи приче о 

људима и сокацима старог Лесковца, 

добронамерно завирујући преко плота 

у комшијске баче.
125

 

Како у првој књизи своје трилогије обједињене 

речитим поднасловом Људи и сокаци старог Лесковца, 

Свеће у снегу, сам аутор каже, то је само покушај да се о 

људима који су постојали и још живе исприча понешто, 

и то њиховим аутентичним језиком и начином 

мишљења, о нечему што припада и њиховим животима 

и Лесковцу.  

(...) Наслов друге књиге Баче поголеме од сокаци 

могао би да буде заједнички наслов читаве трилогије. 

Пробамо ли ову синтагму да „преведемо“ на књижевни 

језик, видећемо колико губи на значењу, које јој управо 

даје дијалекат: „Баште веће од улица“. 

(...) Књига која затвара трилогију носи једноставан 

наслов, сасвим другачији од претходна два: 

Подисарчани. Већ на самом почетку јасно је одређена и 

(опет просторно) омеђена тема прича које је чине. Реч је 

о фамилијама које живе у сокацима подно Хисара, брда 

чија је историја нераскидиво везана за судбину града. 

 

                                      
125 Милена Стојановић, „Поглед из баче на сокак – Стари Лесковац Саве 
Димитријевића“, „Наше стварање“, 3 – 4, 2008, стр. 117. Напомена: Милена 

Стојановић рођена је 1974. године у Лесковцу. Филозофски факултет (Група 

за српски језик и књижевност) завршила је у Нишу, а магистрирала на 
Филолошком факултету у Београду. 

Ч
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ДАНИЛО КОЦИЋ: ГОВОР  

РОДНОГ КРАЈА 

 

омшика Живана ће иде јутре у 

Власотинце, испрати по њум 

абер на Персу да дође појутре. Пера 

си па срам нема, ете пладне, а он 

спије. Жали ми се да је чекаја 

автобус сат време, па је прилегја од 

умор. Еј, он ништа не работи, од 

ништа не мисли, усилија се па не 

дава реч да му се каже, азгин човек. 

Голема је аздисотина, све има у 

кућу, па тражи друго да купуе, овој му неваљашно. 

Побеснеја у овој сиротињско време. Муке су моје с тија 

аламани што смо седију, за работу се не ваћају. За њега 

је пладне јутро. Ко да нема акл у главу. Убаво ми је 

комшика збори да га млого алим, ал ћу видим с моје 

алење какав ће да будне кд нема више да му се дава. 

Које ћу, видиш ли какав је алосија, с зуби ће ме носи, да 

се никој не дира с њега. Ал’ ће има и за њега лек. Ће му 

доће аљава жена: носетина оволика, очи рогљасте, да гу 

не погледаш.
126

 

- Јес, јес, али па… Оженија се с онуј аљаву, не за 

убавило, но за имање. И баба ву една аљавка, ни се 

опрала, ни се измила, не мога куде њу да ручам. 

- Онј комшиче, убаво девојче ги је изучило школу, 

оно је из учену фамилију, татко му је бија апотекар. Од 

њум тражи лек. Нема ги у апотеку твоји лекови, а моји 

па млого скупи, такој сам џабе ишла у Власотинце. 

- Добро, не га је кучиште млого уапало, апнуло га 

мало, ал дете се поплашило. 

- Тој је од онуј. Жена арна, и да те пречека, и убав 

реч да ти каже и на прав пут да те испрати, а онај њојан 

мужетина голем баксуз армуникаш. 

                                      
126 Данило Коцић: Говор села Дадинца, прича „Ората“, објављена у збирци 
Невреме, Лесковац 2016. 

К 
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- Затој ли се докарала на триес кила, од његову 

арноћу овакој пропала. 

- Комшике, узми овој лекови ако ти требају, ја ги тија 

лекови не арчим! 

- Ма, немој, немам за куга да ги пијем, да се мучим, 

за куга па да се мучим, деца ми се по цел’ свет 

растикали. 

- Комшике, арно ли је, не ли је. Моја ујна слави 

Светиилију, да идемо, там, у Грдиште, и на сабор ће 

идемо. Да видимо младиња. 

- Која младиња. Овај младиња се полошили. Сг не 

викају мајку на жену си бабо, ко однапред, но вика гу по 

госпоцки ташто. 

- Комшике, онј комшика рече бгим да дође па гу 

нема. 

- Мож отишла на сабор, или се попишманила да дође 

и куде тебе. 

- Бађав толка школа на онија комшијску децу, кд 

ћутећим прођу поред човеци, па се не јаве. 

- Бађава, бађава. Које све неје бађава. Бађава садимо 

бостан, све изгореја. Онј комшика цел дн седи у лад, а ја 

горим на слунце па ћу ву бађава дадем поприку и 

петлижани. 

- Абре, жена мераклика и бађавџика, нема другу 

работу, седи пред капију и гледа кој куде иде и с куга 

иде. 

- Она бгим иде у Власотинце сирење да продава, али 

мисли на другу работу. 

- Такој си је, такој, комшике. 

- Миле, напуни тој бокалче с ладну воду, жедна 

комшика. 

- Море мани се, онј комшика ономаде беше куде 

доктура. 

- Не се секирај, комшике, неје јој ништа. 

- Море, ћерка му је млого бандоглавеста, и на њоно 

мора да буде. На бандоглавоњу не се доказује, ти га 

учиш једно, он работи друго. 

- Тако је, море онај мој неменкућа ће устане. Баничку 

да гу направим, тој млого воли. После може идемо да се 
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бањамо у нашу реку. За комшику, комшике, лсно, она 

има време свки дн да се бањка. 

- Не мож се, комшике, она барабари с тебе, ја с њум 

несам барабар, ми смо се друкше у све. 

- Јемпут ће каже на моја мужа: ,,Човек се батисује 

ако млого пије, а не једе лебац, оболив му живци!“ 

- Млого она знаје да збори. Бцне и мене, па како да 

неје ништа било. Ал јој јенпут викну: ,,Туј нема кућа 

куде сви једев башка! 

- Немој да пушташ у кућу туј жентурачу. Неси 

видела које работи с очи накуде твојега мужа, ти кд 

отиде да ву свариш каву, отрула се од њум. 

- Јенпут чу које је викала на мужа си: ,,Толко ме 

мучиш, кд умреш има белу мараму да забулим! 

- Поганија жена, казујем ти! 

- Комшике, за домаћина се не секирам. Има си и за 

мене доста. Белотреп коња једн. Нема ги дом, отишеја у 

Гаће дрва да береју с Јована. 

- Побеснели, комшике. Ће добију ћутек. Сви 

побеснели за онуј Јованову кучку, кучики по њум по цел 

ноћ. Бесуља, од мужа на мужа. 

- Комшике, овј лек је бигор, не мог га пијем. 

- Домаћину вика, док се не разболе: ,,Не ме, бре, 

човеку више дирај! Биркаш ме по работу ко да см у 

двајез године! Неје ми више блгц! 

- Јенпут ми викаја: ,,Божјакиња си дошла у имућну 

кућу, ал нумеш да поштујеш! 

- Комшике, и мој викаја: ,,Ако си болна иди куде 

доктура, ја доктур несам!’’ Такој ти је кд здрав болнога 

не верује! 

- Комшике, вика неки на капију, искочи ти, не мог 

овакој да искачам! 

- Ти ли си, комшике, каква си ми ти па тој, неси 

бујерка, какав је твој богтлк па да наодиш ману на 

пријатељи! 

- Неје тој, моја се свиња букари, мора гу терам на 

букарење. 

- Добро, комшике, варкај се ти од букарење. Свиње 

су опасне кд се терају да се букаре! 
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- Несе се секирај. Онј мој викаја: ,,Овој вепре треба 

га шкопимо па да га ранимо до зиму. Оној друго вепре 

неће га шкопимо, ће га чувамо да букари.“ 

- Не опива се, комшике. Беше ли трезан или онакој 

весел. 

- Комшике, сећаш ли се како се он исвеселија на 

Јованову свадбу, комшике, веселџија човек, поја, игра, 

весели се ко сина да је женија. 

- Ко онј мој баџабвџија. Ко да ги една мајка родила. 

- Онј комшика прича: ,,Он гу свки ноћ тепа, а она 

нададе вијарник. Истина ли је, комшике!“ 

- Јес, јес. И она ми казује: ,,Комшике, неки викот там 

на сокак чу, па да искочим да видим дал се свађају.“ 

- Комшике, њу вракнула промаја, одма ги уши 

заболели. Чујем ја њојно врекање чк из друг обор. Да јој 

вржем једну шљаканицу, има да се пуши цел дн. 

- Немој комшике, она се врзала за мужа па га 

непушта нигде сам да иде. Врзала ву език, смо она 

збори, он несме реч да изусти. Еј, врзана врећа. Казује: 

,,Ја копам други ред мумуруз, он се још бечи на први 

ред!’’ 

- Чујем гу ја на обор које она све бељезга од снају: не 

дава да једе, тера мужа да ги бие, не га пере, бута га од 

праг да га утепа. Ама, врије ми у груди. Тепала би гу ко 

малечко дете. 

- Комшике, лоша је, врљила је она и мајку и татка, 

више не ву требају. 

-Ти си, море, с њума, врсница, сам ти беше мало 

малецка, па те татко не пушта у школу с твоји врсници. 

- Ти мори, врцло, затој ли ме подеваш и врцкаш што 

си опасала нову вутарку. Куде је домаћица. 

- Енегу, нешто се дрнди на домаћина. 

- Он вика, чујеј ли, мори разведотине: ,,Овј кућа неје 

врчкарник, не доводи ми више теј твоје косодупке.“ 

- Ти си разведотина. Уваљала си се, огојила, 

направила си врчву. 

- Комшике, за тебе је с твој памет габрова мотка, ти 

друкше неће слушаш. 

-Не бери гајле, све ће се будне, комшике! 

- Комшике, млого те гале. Затој си се усампасила! 
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- Ти си, комшике, ко мој гаћест голуб, кљујеш све 

редом. 

- Ако сам, комшике, нешто лоше помислила, да ми 

ови глеци испадну што кроз свет терају да идем. 

- Сс твоје глођосување од бес, не од муку, разболела 

си се, сд ли муж да те вуче по доктури! 

- Не ми те око ваћа, комшике. Толко си убава, ора из 

руку да ти не узнем. 

- Комшике, у твоју кућу сви глувани и поштрокљани. 

Дибоко им корито за бањање. 

- Које се големиш, ко да си од не знам коју фамилију! 

- Па које су па твоје другачке? 

- Одала си се за једног голетара, нигде ништа нема, 

кућа распадотина. 

- Ја см се закућила с таткову миразовину и сс моју 

работу. 

- Јес, комшије зборе! 

- Комшике, чујеш ли комшију које вика! 

- Не!!! 

- Пал ти реко да си глува! 

- Које вика! 

- Оне немају другу работу, сваки дн дооде, не могу 

сваки дн да их гостим. 

- Ће си идемо! 

- Ће си идемо! 

- Него да те питујем за оној девојче, комшиче, неје ли 

лошо или другога да питујем, они ги можда боље 

познају! 

- Убаво, високо, тнчко. Сваки дн га виђујем, млого 

работи. 

- Убаво збориш, не ли ме полагујеш? 

- Неје ми мерак што поткусила вистанче, да сам јој 

татко утепаја би је кад би је такој затекнула. 

- Ма, комшике, ће докарамо у ред, сам да дође куде 

нас. 

- Комшике, не се надај на голему миразовину. Имају 

само волови за теглење, за орање, једну краву за млеко, 

иде на едну страну, не може се упари у јрм. 

- Немој, комшике, да ме ворташ. Важно је да неје 

врдалама. 
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- Јучер смела обор, па ђубре исфрљила, па собе 

наместила, све тој уработила, докле сам ја гледала њума. 

И куче врзала да не изеде никога. И език врзала. 

- Да неје, комшике, мутава! 

- Неје, јучер појала. Ожњела онуј голему њиву. И 

апетит има, ако је сувачка. 

 - И деда по мајку, не ли? 

- Татко јој стално жмије на пијац. 

- Ма, комшике, он је глетоња, али се големи као што 

га нигде нема! 

- Добро, комшике, ал је убава, па неје бш ни голка, 

загаћили су се одвно. 

- Гостирамо, у дом да си идемо. 

- Комшике, фала ти на орту!
127

 

 

Село Дадинце (фото: Д. Коцић) 

 

 

 

 

 

   

                                      
127 Дадинце је насеље у Србији (општина Власотинце, Јабланички округ). 

Према попису из 2002. године било је 195 (према попису из 1991. године 266 
становника). 
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ЗОРИЦА МИТИЋ: ЖЕНСКА  

КАЗИВАЊА 

 

ладне смте што је прошло, а 

жене се сабрале у Мицину 

авлију. Она јес да има убаву башчу, 

пуну сс цвеће, и да тој цвеће убаво 

мирише, али што је много, много је. 

Почесто се куда њума сабирав. 

Верујем да ву свекрва пребацује за 

тој сабирање комшике. Не смо за 

сабирање, него и за галаму, а и за 

кафу што гим вари. А кд седив пред 

капију ретко која тд вари кафу. Оне јес да се смањујев, 

али на Дику тј трошак почесто пада.
128

 

Отодо и ја. Понесо печене семке на које се оне 

обрадоваше. Обрадоваше се онеј које имав зуби, па 

може да ги грицкав и да се забављав, а онеј које немав 

зуби оне ги па лупив. Такој гим донесо занимацију, да 

немав секирацију, или да гу заборавив секирацију коју 

имав. И ево које чу там: ,,Комшика Живка се одава, а 

има две године како је удовица, а и ћерку одава сс коју 

седи. Оне се такој договориле да се одава у исто време, 

како не би једна остала само у кућу.’’
129

 

И такој и било. Уговорили венчање за Живку за 

петнајест дна, а за ћерку Винку за два месеца, јер су 

пости за Велигден и нема за тој време венчање. 

Прошло мало време и седеле су такој и причале од 

свашта, а највише од њино одавање. Живка ће на ћерку 

рекне: ,,Днс торник, па среда, па четвртак, па петак, па 

                                      
128 Зорица Митић, Женска казивања, КК „Глубочица“, Лесковац 2000, стр. 62. 

Напомена: Зорица Митић цео радни век провела је у Народној библиотеци у 
Лесковцу, где је радила као виши књижничар. Објавила је: Узлетимо са 

ветровима, збирка песама, 1994. године, Женске приче, 1994. године, Женски 

разговори, 1997. године, Женске приче, допуњено издање 1998. године, 
Женска казивања, 2000. године (подаци преузети са званичног сајта Народне 

библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу) 
129 Подаци преузети из књиге З. Митић, Женска казивања, КК „Глубочица“, 
Лесковац 2000.  

П 
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субота, па тек недеља кд треба да се одам за Жику. 

Много дна требав да прођев.’’ 

А ћерка на њу: ,,Мајке, мајке, твоји пет дна за час ће 

прођев, а моји много дна, има много да чекам, а и 

Станко може за тој време да се предомисли.’’ 

А Живка тешила ћерку: ,,Ћерко, не се секирај, дн по 

дн ете га Ђурђевдан, а моје је чекање дугачко.’’ 

Дарка наставила да се смеје сс комшике, што се 

журило на Живку да пређе куде Жику што пре. Много 

ву било пет дна да чека, а на ћерку много повише неје 

много она сматра. Понављала Дарка: ,,Дн по дн и ете га 

Ђурђевдан.’’ 

Лесковачки културни центар (фото: Д. Коцић) 
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ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ:  

ОРАЊЕ ДИЧКОВ 

 

а сам имаја шеснаес, а она 

деветнаес године. Ја још 

несам умеја нос да обришем а 

она... она је сигурно знала да 

обрише и нос, и све што је 

спадало у брисачке работе. 

Такво је време било, момци су се 

женили са постаре и зреле 

девојке, које су одма могле да 

рађају. Родитељи од девојку и 

момка се договоре, и девојка буде доведена у кућу 

момка, а да се пре тој никад несу видели. Куј те питуваја 

дал ти се неки свиђа или не, и дал некога волиш. Имаш 

време пред тебе, па це засвиђаш, це заволиш. А, 

питујешев људи мојега татка: „Радивчо, што не жениш 

овој твоје магаре?“ 

  - Какво магаре, бре? 

  -Пал, Дичка твојега. Видиш колки је изџикљаја и 

стасаја за женидбу. 

  - Полак... ћу га женим кад га млатне по пупак, има 

време. 

   Татка таг несам разумеја које му тој значи, а несам теја 

ни да га питујем. Знаја сам да је нешто млого важно, 

татко ми беше паметан човек. Тој сам запантија од 

татка, а од баба Севетку речи: „Не бригај се, кад се тури 

пупак на пупак, све си дође на своје место“. Ни тој 

несам разумеја. 

   Тај дан се бео дигја рано да косим ливаду у Витли-

ште. У њу је таква је трава да се може коси само јутром, 

док још има роса. После, кад мајско слунце опече, 

мандај с косу колко оћеш, нема ни травку да покосиш. 

Али, иако сам пикљав по природу, бија сам жилав. С 

висину несам марија али, бео си бре, некако т'н'к, 

сувоњав. Комотно сам могја да се сакријем поза дирек 

Ј
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од нашу кућу. Али, ужигала ме пољопривреда, чудо 

једно. 

   Смлати ја онуј ливаду, још је долеко било пладне. 

Дођо дом, мајка направила киселу баницу, ма прсти да 

изедеш сас њума. Ја, онакој гладан, а и јешан, с очи би 

гу изеја. А бија сам си млад, јак, здрав, могаја сам да 

изедем и црепуљу. После ручак, прилего малко да 

оданем, а умор ме превараја па сам се успаја. У оној 

спање, сањам како бушим неке рупе па после пропадам 

у њи. А онеј рупе немају дно! У оној пропадање, ко да 

чујем неку галаму изодолек. Пол'к, галама се 

приближује и појачава, та ме пробуди. Онакој сањив 

ослушкујем, чујем мајкин и татков глас. Одјемпут, врата 

се отворише на собу. Унутра, у улеже мајка, татко и 

једно непознато девојче. 

   - Еве, синко Диле, довели смо ти девојку! - рече мајка. 

   - Ааа!? 

   - Довели смо ти Јевросију, тој ће ти жена буде. Али, 

неће се жениш одма. Сас пријатељи смо се договорили 

да свадбу прајмо следећи месец - рече отац. 

   - А до свадбу ће Јевросија спије сас мене - додаде 

мајка. 

   Гледам ја Јевросију, крупна, црвена у лице, на главу 

шамија боја кајсија, а испод њу, исплетене кике. Малко 

буцкаста, али убава. На снагу носи белу кошуљку, преко 

њу, јелек везени. Одмери гу и на доле: вута ишарана сас 

три боје, зелено, алено и бело, а порубена са црн гајтан. 

Гледа она у мене, гледам ја у сви и чини мо се да још 

сањам. Приђе Јевросија да се с мене поздрави, па пружи 

руку, а пружи и ја. Е, кад се поздравимо, сватија сам да 

више не сањам онеј рупе, да се с'н завршија и да је овој 

с'д стварнос. Тој поподне и несам млого обраћаја пажњу 

на Јевросију. 

   Сутрадан се диго, па ми чудно што имамо још једнога 

члана у кућу али, гледам си моју работу. Доручкувамо 

сви заједно а по доручак, укачи ми татко тријес кила џак 

на грбину, па отидо да самељем жито у воденицу. Кад се 

после пладне врну дома, затеко Јевросију пред кућу 

како пере крпаре у дрвено корито. Таман реко да 

прилегнем и одморим, кд... она ме викну да ицедимо 
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воду из крпаре. А мило ми беше што ме викну, мора си 

признам. Увати крпару за један крај, а она за други па 

врти, сучи... Како окренемо по један круг, вода липти из 

крпаре. Јака, бре! Колко ја вртим у једну страну, толко и 

она у супротну. А обукла неку белу ланену кошуљку, па 

подбрала рукави, а горе откопчала дугмићи. Како се 

суне да увати крпару из корито, оно се забели у њојне 

груди, беле ко снег. Море, заковаше ми се очи за тој 

место па не гледам које ми пружа да држим. Некако 

истрпе и теј муке. Ал кад се у кућу суну да накладе 

шпорет, синуше њојне ноге испод вуту... беле... ко 

слунце да ме огреја. Оно, видеја сам ја млоге ноге. 

Видеја сам таткове ноге, дедине исто, овеј моје кукаље 

гледам сваки дн, али онакве ноге још несам. Узигра 

нешто у мене, устресо се ко сливу кад тресем. Мислим 

се, ја овој више не могу да истрпим, ћу љоснем. Увече, 

питујем мајку да спијем с Јевроску, мајка не дава док 

свадба не буде. Тео се посвађам с мајку. Намрзе гу, не 

могу да гу гледам. А Јевроску гледам, видим гу и кад 

зажмијем. Млого ми се спије с њу, без њу не могу да 

заспим. Поче се сушим ко исечен вилдан. Такој сам се 

мучија све до свадбу. 

   Да не би мислија на њу, ја ујутро штукнем негде, 

работим по њиве или лојзе, идем у шибак, врнем се дома 

тек пред вече. Мучија сам туј муку скоро месец дана, 

док не беше свадба. Весеље је трајало целу ноћ до 

сабајле. Онакој капносали од умор, легја је куј је куде 

стигја. Ја сам се успаја уз остал, куј ти свет да мислим 

на Јевросију. Али, прође и тај алос и таланта, и такој, 

дође дан да легнемо заједно, Јевроска и ја. Мајка ни 

наместила нову постељу и нове черге миришљаве на 

нафталин, па рече: „Синко, од вечерас ће спијете заједно 

ти и Јевросија!“ 

   Леле, кад ми тој рече, преко мешинку ме нешто 

амитом пресече. Све до тај дан сам једва чекаја да 

легнем с њум а с'г... Нумем се снађем ништа, све ми се 

измешало, не знам кво на мајку да рекнем. Види она да 

сам се ја унезверија па ме окуражи: „Ајде, ајде... Кад 

можеш да ореш с онолки плуг, ће искараш и овуј бразду 

наћаске!“ 
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    Кво ћу, што ћу јадан, мора на све да пристањујем, 

мож се мајка предомисли. Како се приближује вече а ја 

све више трним, ал трпим. Поче пада први мрак, мајка 

упали лампу та повечерамо. Ја једва прогута неколко 

залка лебац. Не иде, ја га гутам, оно се врћа. Узнем та 

пивнем од воду, а мајка ме питује, што малко једем. Ја 

вуј казујем како сам за ручак прејеја гра. Татко ме брани 

па вика: „Не га дирај, мори, дете си има муку!“ 

   А гледам Јевросију, само глића залци и муси се. Ласно 

је њој да се муси, она неће ни да оре, ни да копа...   

   Плугови, матике, ашови... све је тој у моје руке. Бразду 

мора да искарам! 

   После вечеру, улегомо у нашу собу, а она ми рече да 

искочим, да се спреми за спијење. Искочи из собу, ал 

стојим на врата и чекам, ослушкујем. Нема неко време 

кад, из собу чу глас: „Улегни си, Диле!“ 

   На мене мило, ћу полетим. Кад улего, затеко гу већ се 

беше мунула у черге. Поче се соружујем, прво кошуљу, 

па панталоне... Увати се за панталоне па погледа у њу. 

Видим да ме гледа, па вуј реко да се окрене натам. Чим 

се окрену, ја стрго панталоне све гледајећи накуд 

кревет. Остадо у гаће. Ко да ме је гледала. 

   - Скини и гаће, немој да забравиш тој - рече ми! 

   - Леле Јевроске, срамота ме... 

   - Неје срамота, тој је природно. Скинеш ги такој ласно, 

ко кад скиђаш сено од таван за Булку и Шаруљу. И, иди, 

плакни се у лавор малко - рече ми. 

   - Што да се плакнем и кво да плакнем, јучер сам се 

бањаја. 

   - Tакав је ред да се плакнеш. 

   Аха, сети се ја, несам глуп. Она све припремила, 

донела и лавор с воду. Ја чучну та се зами како личи и 

приличи. Такав је ред. По тој, дуну у лампу та гу угаси. 

Полак, лего и ја у кревет. Лего и не мрдам ич. Ма, не 

дишем. Јевросија легла до зид, ја на ивицу кревет. Вика 

она: „Диле, легни си по блиско до мене, ће испаднеш из 

кревет!“ 

   - Еј, навикја сам такој да си спијем на крај од кревет. 

   - Море, приђи по накуд мене да ме слободиш, малко 

ме стра у овуј помрчину. 
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    Видим ја да неам куде него се приближи накуд њум. 

У тај ма, ноге ни се додирнуше! Леле, брале... оне меке, 

па топле, па... ма нумем да опишем. Ћутимо. Осећам, 

поче да горим изнутра. Али, и њојна нога се упали. Ја 

мрдну с руку, кобајагим, да се почешам по моју ногу, а 

пипну и њојну. И, таман да си врнем руку, кад она рече: 

   - Ај бар почешај и моју ногу, баш туј ме засврбе куде 

ме дирну. 

   Ја сабра све што сам имаја од храброс па гу малко 

почеша на тој место. Кад, она рече: „Е, с'г малко по 

нагоре... још малко по горе... е туј! Ох-ох, баш туј!“ 

   Али... кад и она мене пипну за ногу... леле... само 

осети како ме нешто млатну по пупак! Е тад ми је све 

било јасно што викаше татко. У онај мрак, на мене се 

још више смрачи! 

   - Ајде, дођи врз мене - рече она, а ја... изгуби се, не 

могу се поврнем. Које ћу, јадан, што се мора, мора се, ал 

одуговлачим па викам: „Како, врз тебе, не ли ћу те 

упишорим!? - реко а помисли се: куде ћу гу упишорим с 

моји шесет кила, и тој кад обучем мој гуњ. Море, реко, 

дај се качим ја врз њу, иначе, пишорење ће буде ако се 

она укачи врз мене! Полак, ко кад се качим са слубу на 

таван, поче пребацујем ногу преко њу. Некако се 

намести изнад њу али, и она се намешћа. Кад се малко 

спушти, снаге ни се додирнуше... она гола! Гола, па 

врућа, па мека, па миришљава... У главу ми зазунча, 

нека ватра ме предузела... Ма, на све сам забравија али, 

једно ми је било у памет: да турим „пупак на пупак!“ И 

беше си такој... таман наместимо пупци, оној си само 

дође на своје место. А кад се и тој намести како ваља... 

лелке мајке! Ко да ми се понови онај сан с'с бушење 

рупу, и оној пропадање... пропадање у рупу без дно! 

Презноји се ал, искара и туј бразду! И издрља!
130

 
 

                                      
130 Јован Димитријевић, рођен у Грделици 1961. Пише кратке приче у 

књижевној форми и на тимочко-призренском дијалекту, песме и афоризме. У 

марту 2020. објавио  Ја... само нешто да питам, збирка прича и афоризама, а  
јула 2021. збирку прича под насловом Записано. Добитник је бројних 

признања и диплома на разним књижевним сусретима. Члан је удружења 

писаца УСУД, Поезија 016 Лесковац и  Удружења писаца Лесковац. 
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ГОРДАНА ТОМИЋ – РАДОЈЕВИЋ: 

ИСЦВ’ТЕНА СТРЊИКА 

 

АРАТ’ЛК 

 

Мој јелек преклапач што ми снагу брани 

Д’ти дам 

Куде би га од ебанџије крија 

Д’те викнем д’оратимо 

К’ко би ме у очи погледаја 

К’д би ти рекла д’од твој 

Глас мир немам 

Дал’ би ме више познаваја 

А ако би ме више познаваја 

А ако би рекла да с’м ти 

Татли гугутка 

Од радос’ који би работија 

 

БЕГАЊЕ 

 

К’д се слунце угаси и вет’р се примири 

И к’д њива с’с т’мнину почне д’ збори 

К’д се река покрива с’с ћутање 

И трава з’ неми 

Све што с’м ја отидне у бегање 

Из очи ми се жеравица исели 

Из груди отерам муку и плакање 

И т’г ми се низ снагу 

Л’довина р’злије 

Из косу ми се с’н исели у р’довање 

За славује с’м и целивање и миловање 

К’д се слунце угаси и месец 

Ноћ дарује с’с смејање 
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ДОКТОРКА АНГЕЛИНА ДЕКЛЕВА 

                            Доктору Николи Деклеви 

 

К’ко башча с’с мириси млади пробудена 

Чаршија лесковачка у слунце је гледала 

Калд’рма у меку свилу се обукувала 

К’год је докторка Деклевка прођувала 

Високо чело њојно н’слунце је пркосило 

У зберену косу с’с сребрне игле царске 

Сву т’мнину од густу боровницу носила 

У око зрело црно гројзе и вино преврело 

Убаву од убавињу старо и младо је гледало 

У Деклевин род господски и голем 

Српско господство је старински сребрила 

Све што је пипнула тој и озлатила 

Рука ву н’детињу главу преперуга 

Ко да је здравац здравље је досипувала 

Докторка Деклевка здраво цвеће садила 

З’ сви докторка з’ децу сву мајка голема 

К’д глас неје подизала н’ далеко се чула 

Реч ву кротка мелемна испред њума ишла 

Ко песма росна на леје налегла је срмила 

Башча лесковачка и д’нс од убавињу излудела 

К’д ноћ падне и месечина гу пригрли н’смејана 

Чека песму свилену руку 

Топлу благнину меку 

Чека он’ј од убав на 

Докторку Ангелину Деклевку.
131

 

                                      
131 Гордана Томић – Радојевић (1939 - 2002) рођена је у Лесковцу 1939. 
године. Преласком у Београд, радила је у Југословенском библиографско-

информационом институту, водила је КК ,,Ђуро Салај’’ при Радничком 
универзитету. Гордана се одлучила да прву збирку песама објави на 

лесковачком дијалекту. Реч је о поезији Исцв’тена стрњика (издавач 

Културни центар ,,Милентије Поповић’’, Лесковац 1986. године, уредник мр 
Слободан А. Младеновић). Године 1990. у издању Књижевног друштва 

,,Душан Радовић’’ у Београду, објављује другу збирку Жедна Јефимија . 

Гордана Томић Радојевић, по оцени Томислава Н. Цветковића и Драгана 
Радовића, заузима часно и завидно место међу ствараоцима Лесковчана у 

послератном периоду. (Т. Н. Цветковић, Гордана Томић – Радојевић, 

Лексикон писаца лесковачког краја, Лесковац 2003). 
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МИРА ЂЕРМАНОВИЋ: ИЗБОР ПРИЧА  

И ПЕСАМА 

   

   РАЗМАШИЈА МРЕШКУ 

 

оболеја се деда Жика, легја у 

постељу, дал' га почесто 

ударало сливово гранче по главу, 

кој би га знаја. Главно, да работи 

не може. 

    Прикука Живанка куде сина и 

куде снашку: „Водите овога човека 

на доктура, загубија омлаз и обрћа 

очи, неће он још млого да гледа 

бело видело.“  

    Послушаше мајку, тури га син у кола и откараше га у 

болницу. Како су се млого журили, несу б'ш чули које 

доктур вика. 

   -Што је до нас – викав – ми смо си наш дуг одужили.     

Ко си знајев доктури с њега.  

  Прођоше три дана, прођоше четири дана... никој за 

деда Жику не питује. Кад је посета, он се обрне према 

дувар, бајагим спије, да се не нервира што нема никој.  

   -Еее Жикооо – п'њка си сам у браду, и тој дочекааа. 

   Седми дан, тегу Живанка, распитала се у коју је собу, 

виче да вије још од болничку капију: „Лелеее Жикооо, 

дал' те откараше у капелууу!“ 

   Дере се она такој, што могајећи, дзвери се народ. 

  - Сирота Жена, сигурно ву је неки млад умреја, шће 

чини. 

   Жика беше цврсто заспаја, ич не чује. Надзрну она на 

врата, виде га, фати му главу сас обедве руке. 

   -Бошкеее, он још врућ, скоро је умреја! Мртва га ја, 

како порано не дођо, мож' би ми надокрајку рекја неки 

реч. Ееее, мученику мооој! 

   Од оној дрмсање, разбуди се деда Жика, извргољи очи 

накуде њум.  

   -А мори, које се десило?! 

П 
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   Живанка не мож' да верује: „Ти ли оживе, бре?“ 

  - Полудела ли си ти, спијем. Које има ново дом, које 

работив син и снашка? Нема ви да доодите.  

  - Пал' растребујемо, те, ти ће умреш, нека будне све 

како треба, да не терав сељани сеир сас нас. Унесомо 

голем астал у гостинску собу, туј ће ти туримо сандук, 

заслужија си ти тој. Ја, идући навам, гледа сандуци, 

изабрала сам ти убав, јес' да је скуп, ал'  на паре неће 

гледамо. 

    Жика ич не трепка, само гу слуша и виче да глића 

кнедле. 

   -А мори, ти си остригла косу, никад неси таква била.  

  - Ошиша се, кад турим црн шал, чипкан, убаво да ми 

стоји, нећу носим шамију.  

   - Ааа... за које црн шал? 

   - Пал' за тебе... 

   - Живанке, на мене ми доктур вика, од пијење ми се 

стужнило. Ћу си живим још. 

   - Како ће живиш?!  Ја, на сабајле, јави на твојега брата 

у Немачко да будне спреман, да дооди. По родови се 

рашчуло, сваки дан питујев које има ново. Ја ли сам 

забађав викала људи?! 

  - Збраја сам џопке у овуј кесу, ће си идемо заједно. 

Такси ће платимо, да се никој не мучи. И да сам теја да 

мрејем, саг размаши, нећу си жалостим фамилију.  

 

    НЕЧАСТИВИ 

 

рћаја се Цветко милицајац из Лесковац за 

Власотинце. Пошја пешки, све се надаја ће га 

стигне неки, ће му скрати пут.  

   Оно почело невреме, врне, дува, грми, сева. Дизаја он 

такој руку и негде на пола пут, стануше кола покре 

њега. Отвори он врата и урипи у кола. Поче се одзрћа 

лево-десно, сам у кола, нема шофер, кола си идев. 

Пружи се нека рука кроз прозор, окрећа волан. 

Нечастиви је умешаја прсти.  

    Цветко се заледија од стра, све сам видеја, ал' да кола 

идев сами, несам видеја. Примакоше се према 

В
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Власотинце, он беж из кола, у прву кафану. Потражи 

нешто за пијење, не мож' се поврне. 

   - Људи, које сам ја видеја, неке нечастиве силе ме 

довезоше с кола... 

   Отворише се врата од кафану, улегоше двојица и један 

показује накуд Цветка: „Еве га овај што га цел пут 

гурамо у кола, а ми покисомо!“ 

 

   ГУРНУЈА ГА НЕКИ 

 

шја неки Лесковчанин поред реку, оклизнуја се и 

шљус у Ветерницу, удавија се. Жена никако не 

верује које му се десило, па на сарану виче да вије: 

  - Не ми је он сам упаднуја, неки ми га је гурнуја.  

     

   ПОЖАР 

 

збија пожар у Лесковац, одма викнули ватрогасци 

брзо тој угасили, човек повређен, турили у хитну, 

правац у болницу. Удзира му се доктур, чудом се чуди: 

   - А бре, па ти си повиш искршен, него изгорен.  

   Овај вика жално: 

   - Доктуре, гасили ме с лопату. 

 

ПУСТЕЛИЈА  

 

На лесу рђав катанац, 

тарабе се све покршиле, 

местом китке, чичке израснуле, 

паучина се свуде преплела. 

Дигни се татко! 

Наша авлија пустелија. 

 

Карлица заповртена покре плот, 

од време препукнула,  

на кутре кућку ветар клати,  

к'д се одзрнеш, стра' да те вати, 

све празно зјаји, 

крв ми се у жиле леди.  

 

И 

И 
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Дигни се мајке!  

Дете ти иде! 

Наклади кубе, студено ми око срце. 

Намокрили ми се образи, 

нешто ми из очи течи, 

цуни ме, сас руке пригрни; 

ајде мајке, ко неки пут,  

да ти паднем на груди. 

 

На кућу арабат врата, 

Срч растрвен на све стране, 

Ни поганче нема да протрчи, 

Да ме оплаши. 

Овдека се смркнуло, 

све мртво, у таму утонуло. 

 

На дувар лампа стара, 

на астал све чађаво и црно. 

Климава троношка у ћоше, 

као неми сведоци, 

да људи туј, неки пут, беоше. 

 

Искочи и стану пред лесу, 

у комшилак никој нема, 

само празни обори, 

на међу ора се накривија. 

Да видиш татко, 

да видиш мајке, 

нашо село пустелија.132 

 

                                      
132 Mира (Мирослава) Ђермановић рођена је 29. маја 1958. године у Петровцу. 

Завршила је Економску школу у Лесковцу и Економски факултет у Нишу. 
Живи у Турековцу. Пише кратке приче, стихове и изреке о животу  

Лесковчана. У едицији Обреди, обичаји и народне умотворине лесковачког 

краја, објавила (у коауторству): Чешљанка, Додолице, Лазарице, Краљице, 
Лесковачке псовке, Лесковачке клетве, Лесковачке изреке, Лесковачке 

градације, Лесковачка прела, Ускрс. Драмски текстови (члан тима: проф. 

Драгомир Радовановић, Слађана Младеновић, Љиљана Стаменковић, Мира 
Ђермановић): Кафана је моја судбина, Анђел и змај, Вештица и вампир. 

Самосталне збирке: Лесковчани и ја (књига на дијалекту, песме и кратке 

приче), Песме о љубави (родољубиве, љубавне). 
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ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ: ТЌОЈ ТИ  
ЗАПИСАНО! 

 

Чим се родиш, они те жигошев 

Обележе, и туре ти прњку 

„Т'ј му татко, о'ј му је деда“ 

И ти више не мож' д'прогледаш. 

 

Тќој растеш, жалос те убива 

Гледаш татка кќо се снебива 

Копа, прска, оре, разорује 

С'м да успе д'те ишколује. 

 

К'д у школу, поново подела: 

„Грацска деца и ови са села“ 

На овога татко има фирму 

Овој ни је дете од колегу“. 

 

Лоши ђаци , они си ги буткав 

После гледав негде да ги скуткав 

Пошто нејће школу да изучив 

Да работе, да се не намучив. 

 

Куј се снађе он ће си заради 

Ће преживи , децу ће си збрине 

Ће изникне ако се посади 

Беда, мука, нејће ни промине. 

 

Р'ЗБУЛКАЛО СЕ У ДУШУ 

Р'ц'втели се зумбули у баче 

Р'ц'втеле се љубичице у шуму 

У ливаде се р'ц'втеја вртипоп 

С'мо се у моју душу р'збулкало 

Па на никуд 

Нит ц'вти, нит вене. 
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Д'Л ЋЕ МИ ДОЂЕШ 

 

Морава с'вни, ноћ ме притиска 

Голему жалос у воду кријем 

Душу ми нека ладноћа стиска 

Врапче на грањку песму к'зује 

З'што те нема, срце питује. 

 

Сенка од тебе је ис'нула 

С куга да легнем, с куга да зборим 

К'д би се с'мо з' ч'с врнула 

Т'д би ти рекја колко те волим. 

 

К'Д РЕЧЕ ЋЕ ДОЂЕШ, ШТО НЕ ДОЂЕ 

 

Ноћ се отегнула, сви спијев 

с'мо ја не спијем с'н на очи ми не дооди. 

К'д рече ће дођеш, з'што не дође. 

 

На седенку, седенке седив, 

предев, плетев и нашу песму с'стављав. 

К'д рече ће дођеш, з'што не дође. 

 

Сви се радујев, с'мо сам ја тужан 

Слунце ће брзо излегне, а ја те питујем: 

К'д рече ће дођеш, з'што не дође. 

 

ТОМО, БРАТЕ, НЕ ЗНАМ ШТА ДА КАЖЕМ! 

 

Томо, брате, не знам шта да кажем 

Скроз сам искрен, не могу да лажем 

Ови д'ни неки полуђујев 

С филм од тебе начисто збуњујев. 

 

Вечерас ће т'ј филм да престављав 

Не брини се, не те заборављав 

У Београд и књигу штампали 

Лесковчани све искупували. 
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За филм, викав, толко емотиван 

Слузе течев и с'ме се сливав 

Лесковчани у овој предњаче 

Куј одгледа обавезно плаче. 

 

На Лесковац не мож се пожалиш 

Там, куде си, има да га фалиш 

Топ да буде, неје се жалило 

Од буџет се мушки окрњило.
133

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
133 Дејан Ђорђевић рођен је 2. јануара 1970. године у Великој Сејаници. 
Гимназију „Станимир Вељковић-Зеле“ завршио у Лесковцу, а Филолошки 

факултет у Скопљу. Поезија и есеји Дејана Ђорђевића превођени су на 

енглески, француски, грчки, руски, бугарски и македонски језик. Збирке 
песама: Јесам и нисам (Филекс, Лесковац, 2007), Не/пристајање (Филекс, 

Лесковац, 2008) и Будим се да бих те волео (Филекс, Лесковац, 2014) и друге. 

Живи у Лесковцу. 
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ДРАГОМИР РАДОВАНОВИЋ: АФОРИЗМИ  

НА ДИЈАЛЕКТУ 

 

1. Иако му није до играње, сас 

народ се сви играју.  

2. После корону, многи ће 

отиднев у изолацији. 

3. Коју је струку струка, кад 

предлажев само присилне 

мере.  

4. Кад  је на влас, пацијент  и  

на доктури наређује. 

5. Заражени су у болнице, здрави у карантин, а 

болесници на влас.  

6. Малечка смо ми земља, за оволко големи лопови.  

7. Неје све у паре, све је у шерпе. 

8. За њи неје нормално, што оћемо да живимо 

нормално.  

9. Гледам ги, па мислим, како је глупос безгранична.  

10. Ће променимо правац, кад се промени кривац. 

11. Наши вође, такој убаво работив, да су за 

посматрање.  

12. Страни инвеститори, куде нас, су наши. 

13. Народ не треба да бега, него да ги јури.  

14. Све је уработила да сачува брак, али је он пукја. 

15. Изиграва орла, а дружи се сас ћурке.  

16.  Редовно, ел ванредно, стање је неподношљиво.  

17. Просто је невероватно, да су невероватно прости. 

18. Снег је прекрија сокаци. Народе, искочимо да ги 

почистимо.  

19. У циљу одржавања физичке дистанце, на избори 

треба да искочимо сас мотке од два метра.  

20. Сваки град у нашу земљу има својега Јутку. 
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21. Овој благостање ми искача на нос. 

22. У магарећу клупу седив и коњи. 

23. Овој наше и слепци видив.  

24. Овија од вр, довели су  до  дно. 

25. Да би те примили у болницу, мора будеш здрав.  

26. Пошто се не ослањав на народ, треба ги туримо 

уза зид.  

27. Бија сам глуп, што сам бија паметан. 

28. Што више чинив за народ, све му је погоре.  

29. Кроз историју се смањујев само женске гаће и 

пензије. 

30. Приче ме не интересујев. Ја сам своју диплому 

поштено платија.134   

 

 
 
 
 

                                      
134 Драгомир С. Радовановић рођен је 7. априла 1948. године у Кацабаћу, 

општина Бојник, од оца Станоја и мајке Јованке. Основну школу завршио је у 
Кацабаћу и Косанчићу, а средњу у Лесковцу и ФОН у Београду. Аутор је 

вишеод 200 књига. Магистрирао је на Економском факултету у Нишу, а 

докторирао на Економском факултету у Скопљу. Радио је у привреди 20 
година, и то у комбинату „Тетекс“ у Тетову, „Вучјанки“ у Вучју и 

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

школи у Лесковцу, Економском факултета Универзитета у Приштини. Био је 
ванредни професор на Универзитету БК и Економском факултету 

Универзитета у Приштини.  Активно је почео да се бави књижевним радом 

од 1987. године. Члан је Удружења књижевника Србије, а успешно се бави и 
сликарством. Био је оснивач и одговорни уредник Лесковачке мућкалице, 

српског часописа за хумор и сатиру. Сврстан је у књигу Ко је ко у хумору и 

сатири Југославије, Лексикону писаца просветних радника СРЈ и Републике 
Српске, публикацији Знаменити Пусторечани, као и у неколико антологија 

афористичара Југославије. За свој рад добио је многа признања: Орден рада 
са златним венцем, Октобарске награда за рад у привреди, Првомајска 

награда Привредне коморе Србије, награде КПЗ Лесковца, награде 

„Велемајстор сатире“ за трајан допринос српској сатиричној књижевности, 
коју додељује Српска духовна академија из Параћина, као и награде 

„Раваничанин“ – за трајни допринос српској књижевности, духовности, 

култури и националној баштини – награде за животно дело Српске духовне 
академије из Параћина и „Велике повеље“ Књижевне заједнице Удружења 

књижевника Србије у Јагодини, за трајни допринос српској књижевности. 

Добитник је и награде „Благодарје“ Удружења књижевника Србије из 
Београда за целокупно књижевно дело. 
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СВЕТОЛИК СТАНКОВИЋ: 

СИМКА  БОЋЕВКА 

 
аклем, овакој се све одиграло 

сас мене и мој живот.
135

 

   На летњи Свети Јован, мислим 

да је било тој онуј годину кад 

умре Тита. Јес, тај година је била, 

добро пантим, отидо ја сас још 

две другачке, на собор у 

Грдилницу. Родом сам из 

Боћевицу, тој ти је село између 

Грдилницу и Предејане, па ме 

затој сви викав Симка Боћевка. У 

Грдилницу ме не би никад нашеја 

ако ме тражиш по име и презиме, Смиљка Лазаревић. А 

јок, такој ме ники не познава, ал’ ако питаш куде је кућа 

на Симку Боћевку, свако дете ће ти каже. Дабогме. 

                                      
135 Светолик Станковић рођен је 5. јануара 1945. године у Бабичком, од оца 

Илије и мајке Љубице. Живи у складу са својом поезијом и нескладу са 
временом у којем се по злу случајно нашао. Све остале податке о себи сматра 

безначајним. Свет сам, не својом вољом, угледао једног мразовитог 

јануарског дана 1945. године уз асистенцију баба Милике, на рогожи, у соби 
коју су звали ,,голема соба’’ и служила је, углавном, за дочек гостију. Мајка 

Љубица још није била навршила двадесет година. Објавио је десет књига 

међу којима пет романа Пише поезију, приповетке, романе, есеје и афоризме. 
Добитник је Повеље највишег признања „Равничанин“ Српске духовне 

академије у Параћину. Поред књиге афоризама Непоћудне мисли, написао је и 

објавио следеће књиге: Последња лука, књига песама (ауторско издање, 
Лесковац 2003), Залудна молитва, књига песама (АМА, Лесковац 2007), 

Гласови и сенке из Добре главе, роман  (ауторско издање, Лесковац 2014), 

Последње путовање Јосифа Миљина, приповетке, (Пресинг, Младеновац 
2016), Сидонијин поглед, роман о Исидори Секулић (Пресинг, Младеновац 

2017), Бивши људи, роман (Пресинг, Младеновац 2018), Горко-сатирична 

стварност у делима Драгомира С. Радовановића, есеји (Српска духовна 
акдемија Параћин, Удружење књижевника Србије, Београд, Подружница 

УКС Поморавског округа, Јагодина 2019), Сизиф између Буњина и Хесеа, 

роман (Пресинг, Младеновац 2019), Брест (Врста дрвета који нестаје), роман 
(Српска духовна акдемија, Параћин, Удружење књижевника Србије, Београд, 

Подружница УКС Поморавског округа, Јагодина, извршни издавач Нова 

Делта, Београд 2021). 

 

Д 
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    Дођомо ми на собор, ко што ти реко, улегомо у 

црквену порту, народ бели свет. Дошли чак из 

Буниброд, Губеревац, Грабовницу и остала околна села, 

куј ће ги све знаје. Стари, млади, мушко женсско. 

Дошла и деца, момчики и девојчики од десет, дванајес 

године. Три ора играју. Грдилнички Цигани не да дувају 

у банде и не да чука гоч него се земља тресе. Под 

голему липу седи поп сас старији људди, домаћини. 

Пред њи печење, ладно вино и још по ладно пиво. 

Уживају људи. Свти Јован је млого  поштуван светац. 

На тај дан ники не работи ништа. Ни у кућу, ни у поље, 

Боже не суди. Људи се обучев у чисто и ново руво, па 

‘ајд у собор. Такој је тој од вајкада. 

   Е, и овој мора ти кажем. Ми селски девојчики, кад 

пођемо од дом, собујемо ципеле и идемо босе. Тек кад 

дојдемо там куде смо пошле, оперемо ноге и обујемо 

ципеле. Зашто такој работимо? Да пошпарамо обућу, јел 

наши родитељи су сиротиња па немав паре да ни често 

купујев обућу. По једне ципеле за лето, по једне за зиму, 

и тој ти је за неколко године. 

    % 

    Следећу недељу, беше четвртак, пазарни дан у 

Предејане. Отидо ја да купим неке ситнице и да се 

промајем. Девојка, осамнајес године, ихај, куј ће с мене. 

Улегли неки кондраци у мене, ћу се одавам. Младос’ 

лудос’, које да ти причам. Мајем се ја по онуј главну 

улицу, туј је пијац, кад ете ти га Тикомир Личиндолац. 

Иде право на мене. Мислим се овај ће ме нешто 

замлаћује, ће ми збори нешто, ће тропа к’о воденично 

чекетало, таки су момци. Има ги и онија што нумев ни 

реч да прозборив сас девојку него само нешто муцав, да 

се искидаш од смејање кад ги видиш онакој сметени и 

сплетени. Ја брате волим кад момак буде конкретан и 

јасан, па ел џа, ел бу, што се вика. Несам се преварала. 

Приђе и стану пред мене. Вика ми: „Девојченце, мож’ 

ли ти бата Тика шапне нешто на тај убава устанца?“ 

   Ја се насмеја, па му реко: „Може, Тико, може. Ал’ ће 

прођеш к’о Биџа на собор у Грдилницу.’’ 

   Он се цимну, погледа ме сас онија његови црни 

големи очи, па ће рекне: „Откуд ти тој знаш, ђаволке 
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једна?“ „Гледала сам све што се десило. Очанчи човека 

па побеже, баш си јунак.’’   

   - Епа, девојче, да знаш, таки сам ја. Кад ме неки 

увреди, ел се па задева сас мене због ништа, ударам 

изненада и бегам. Знаш како се вика, Стојанова мајка 

плаче, а Бежанова не. Него, лепојко, што ти и ја не би 

попили по једно пиво у кафанче и да прозборимо неки 

речи?“  

   А ја узвилнела, једва сам чекала да ме понуди, одма 

рекнем: „Што да не, вруће време па сам ожеднела.’’ 

   Улегомо у кафану, она пуна, једва некaко нађомо 

место у један ћош. Седомо, донесоше ни пиво, чукнумо 

се. Онакој сас флаше, куј ће га сипује у чаше, па да јури 

пену по астал, кад истрчи из њума. Богами, остадомо ми 

туј скоро два сата. Собалимо још по једно пиво. Мене 

ми се услади, а и нека врућица ми пође уз груди, ако је 

пиво било ладно к’о срч. 

Опричамо који смо, што смо и одокле смо. Казујем му: 

„Ја сам Смиља Маринковић, а викав ме Симка.  Из 

Боћевицу сам. Имам старејога брата, живи у  Београд, то 

је овај што с’г идем киде њега, ради у фабрику за 

трактори, чини ми се да гу вика Раковица. Имам и 

сестру, она је одата у Грабовницу. Ја сам најмлада и 

живим куде татка и мајку, докле се не одадем. Они ће 

останев сами у кућу, к’о ћутуци.  

   - Ће се одаваш ли, колко имаш године? - питује ме 

Тикомир.  

   - Оћу, викам ја, на Ђурђовдан сам напунила осамнајес 

године, време ми је да се одавам, само чекам прелику. 

   - А дал сам ја тај прелика, рекни ми поштено? – питује 

ме, а све му се лице растегло у неко, ни смејање, ни 

плакање, и зацрвенeло се, к’о да се срамује. 

   - Како да ти кажем, данас се први пут видимо. Не знам 

те куј си. Добро, знам да си из Личин Дол, ал’ од који 

си, каки сте људи, домаћини, све тој мора да се знаје. 

Човек отиде на пијац да купује говече па му показују 

билет, од как’у је сорту и све такој. А камо ли овој, што 

ме ти питујеш, тој ти је мало по заврзана работа! - 

рекнем му ја. 
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   - Знаш како се зовем и одокле сам. Јединац сам. Татка 

немам, погину у шуму кад је секаја дрва, од тој смо 

живели. Остадомо мајка и ја, имаја сам шес године. Од 

детињство сам почеја да се мучим, да работим најтеже 

работе и да будем  домаћин у кућу. Изучи дунђерл’к сас 

неки мајстори из Ново Село и поче да работим у 

грађевинско предузеће „Рад“ - Грдилница. Радимо по 

целу Југославију. С’г сам на градилиште у Титоград, у 

Црну Гору. Молија сам пословођу да ме пушти на 

одмор, ал’ како је грађевинска сезона, даде ми само 

десет дана. Зајутре мора се врћам на работу. Зарађујем 

добро, не мог се пожалим, ал’ и работа голема. Цел дан 

ме пече  дзвезда, ради се на висине, опаснос на сваку 

страну. Малко ли се не пазиш отиде глава, ал’ шће 

човек, навикне се на све. Најгора мука је за воду. 

Знојимо се млого, пијемо воду сваки час, а док ти горе, 

на дванајести спрат, донесу воду, ће се начекаш. Но, 

како се вика, што се мора неје тешко. Ето, тој ти је од 

мене. Размисли се, распитај се, па решавај. Што би 

рекли наши стари, не рипај сас кратку тојагу у длибоку 

воду. Гледам те, има те. Убава си, јака, цврста, так’а ми 

жена треба. Онеј скапане и труле, ел па суве ко притке у 

бачу,  што се цел дан мацкав и лицкав пред огледало, 

потам гим кућа. Несу такве за мене. 

Заврши Тикомир орату и ућута се к’о снашка кад прдне 

пред кума. Ја, ни на земљу, ни на небо. Један памет ми 

вика овакој, други онакој. Гледам га, гледам, све више 

ми улази у вољу, земља га претиснула. Реко му: 

  - Тикомире, брго ће Свети Илија, т’г је собор овде у 

Предејане. Дал би ти могаја некако да дођеш тај дан да 

се видимо, дотле ћу решим питање, како знам и умем. 

  - Симке, доодим из Титоград, макар пешки. Ако ме 

пословођа не пушти, ћу узнем боловање. Само нека је 

здрављее од Бога, доодим сигурно. 

   Поздравимо се ми, цуну ме у један, па у други образ, ја 

ћу полетим. Не стојим на земљу. Реко, Симке готова си, 

ти се затреска к’о секира у пањугу. Овај те смота на 

брзака. 

   Оде он на једну, ја на другу страну. Ал’ знам сигурно, 

брго ће се сретнемо. Осићам, судбина је такој шарнула. 



 205

   Опричам ја на мајку куде сам била и које ми се десило. 

Рекнем ву одма, без измотавање и заврзување: „Мајке, ја 

сам решила  да се одадем за тога Тикомира из Личин 

Дол, млого ми се допаднуја. А и ја на њега се допадам. 

Молим те кажи на татка, да и он знаје и да ми не прави 

сметње. Пунолетна сам, здрава, могу да работим, он има 

занат, ради у предузеће, прима добру плату, ш’ће ни 

више. Ће напарајимо кућу у Грдилницу. Ја ћу чувам 

децу, а  ако се запослим за чистачицу у тој његово 

предузеће, ете ги две плате у кућу. Ихај, куј ти дава. До 

Светога Илију морам да му кажем које сам решила, па 

ти гледај да сас татка збориш што пре. И кажи му да се 

на чепати на мене како има обичај, јел ако ме он не даде, 

ја ћу побегнем за Тикомира. Од мен’ толко.’’ 

   Које да ти казујем, татко изгледа да је једва чекаја да 

се курталише од мене и избута ме из кућу, па је сас децу 

рачистија. Оженија, одаја, мож накриви капу, прс’ у уво 

пада запоје. 

    Беше како беше. Одма по Светог Аранђела, венчамо 

се ја и Тикомир. У општину.  Црква не венчава у тој 

време због божићеви пости. Нађомо прифатно стан куде 

једни стари људи. Имав голему кућу, а дец гим отишла у 

Шведско да радив. Зајебали, кућу, родитељи, земљу, па 

ватили свет. Ал’ нема везе, тој је њин проблем. Ја си 

гледам мој живот. 

   Куј је к’о мене, одата жена, домаћица. Једва чекам да 

се ст’мни, да полегамо. Мерак ми, пусто остало, благо 

ми, које да ти причам. Он јак к’о медвед, ја јака, па 

никад ни неје доста. Мора  ти рекнем, прике, ја сам од 

теј работе слушала још к’о девојчурљак и увек сам се 

помалко плашила како ћу тој да работим кад дође време, 

како ће све тој да изгледа. Кад дође време, видо да је 

млого убаво. Чини ми се да ћу полетим под облаци, ако 

је он преко мене, ич га не осићам, а нека лепотиња 

испуни ме целу целцату, па би си сам’ тој работила. 

Вика ми Тикомир: „Симке, бре, ти си незасита к’о 

ждребица, боже ми опрости.’’ „Така сам ја за све 

работе’’, рекнем и стегнем га сас овеј моје руке, к’о сас 

менгеле. Једва се извуче из мој загрљај, све вика, „ајде, 
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доста је, ћу задоцним на работу’’, и извукује се из 

кревет. 

   % 

   Дан по дан, прођоше године. Протрча живот покрај 

нас к’о експресни воз поред железничку постају 

Ђорђево, између Лесковац и Грдилницу. Дођомо у 

Германију млади, док се обрнумо око нас, улегомо у 

средње године и надзртамо накуд старос’. За двајес и 

пет године, колко смо били на привремен рад, како га 

викав политичари, у Србију смо дошли четири пут. Кад 

ни се одава ћерка Светлана, кад се жени син Ратко, кад 

ми умре татко, и на крај, брго по њега умре ми и мајка. 

   Ми несмо били од онија што дођу сас нека колишта, 

купена на отпад, не излазив из њи, ел чим излегнев из 

кола, остају оној што су и били. Гољаци и ништа. Овден 

се курчив и надувају к’о усрани ћурани, као млого су 

постигли, там у тај туђ свет. Водив другари у кафане и 

частив ги, па после једва намакнев паре за бензин да се 

врнев натраг у Германију. Ал’ такав ти је наш човек, 

млого воли да се пува и лажно приказује. Ми Срби смо 

големе пуваџије, уууу... нема ни равни у туј работу. Све 

најбоље знамо, увек смо најпаметни, све што је нашо, 

најбољо је, да те бог сачува. 

   А док смо тамо преко црту, мањи смо од маково 

зрнце, гулимо лебац и конзерве за кучики, стањујемо по 

бараке и ћумези. Затој кад дођемо у Србију правимо 

палате за које потрошимо све што смо зарадели. Деца, 

већина њи, остану тамо, родитељи помреју, и онеј 

палате зврјив празне и пусте, док не почнев да се 

рспадају. Куде си бија, нигде. Које си работија, ништа. 

    % 

   Преметим ја поче мој домаћин да се бричи свако јутро, 

да се намерисује сас неки скупи мириси и сваки д’н 

мења кошуљу, а на сваки  други д’н обукује друго 

одело. Машне, да ти не казујем. По две ги мења на д’н. 

К’о да је неки министар, ел па прецедник у општину. 

Черапе обавезно морав да му буду оперене и намерисане 

сас бохор, иначе неће ги обува. Ја га гледам, не мог’ да 

верујем. Од онаквога љапшу и распаранду, куј неје 

мењаја кошуљу по две недеље, а једно одело кад обуче 
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н’уме да га собуче док се не ицепи, постану господин, 

намерисан и пицнут к’о за изложбу. Ништа. Нека га, ће 

видимо које је у питање. 

    Једно јутро, дурдиса се он по пропис, зграби кључеви 

од мерцедес и потрча на врата к’о да га  вирке носив. Не 

мога да издржим, реко му: „Тикомире, полак, несу 

Немци у Лапово, куде јуриш? Спремила сам ти 

подручак, после да попијемо кафу к’о домаћини људи, 

да прооратимо неки реч. Премећавам да ме опште не 

констатујеш, к’о да сам неки ствар у кућу. Да сам метла 

позади  врата, уватија би се за мене, а не овакој што сам 

ти жена. Које се тој сас тебе дешавља?“ Он ме салте 

погледа и ману сас десну руку, па ми вика: „Симке, не 

ме замарај сас твоји глупости. Ја сам с’г бизмисмен, 

виђен човек у овај крај. Несам више онај Тикомир 

Личиндолац на кога ће свака ала и кила да се истриса, а 

рак патку да вади. Јок море, прошло је тој, с’г је моје 

време дошло, морам да га искористим. Имам млого 

важан састанак сас неки големци из општину, и не га 

разуме које министарство, млого важни у овуј власт. А 

ти ме замлаћујеш, ко залудна Мара. ‘Ајд здраво, отидо.’’ 

   Ааааа..., Симке, овден нешто неје арно, викам ја на 

себе. Има нека бељавна работа, овај човек је уфатија по 

криве путинке. Дај боже да га неје смотала нека 

курветина, има ги данаске такве колко оћеш. Само чекав 

сома куј ће загризе мамац. Сукњичики гим до пупак, да 

простиш гаћице гим се видив, уснице надуле к’о да су 

дувале у кланету, намазале нокти к’о вештице, да те бог 

сачува. Кад видив некога постарога, а има паре, бесну 

лимузину и све остало што иде уз тој, кидишу на њега 

к’о орал на кокошке. А мој Тикомир неје кокошка, он је 

ћуран, голем ћуран. Цел век је само работија да заради, 

да створи, да има, да постане газда, да се извуче из онуј  

личиндолску сиротињу. За теј работе, оћу рекнем 

курвалци, неје имаја време. Сем мене за другу жену неје 

знаја. Ал’ с’г  га изгледа уватија неки бес, подстарос. 

Забрину се ја цврсто. Син и ћерка ме питујев: „Које ти је 

мајке, неси ли болна, казуј што је да на време тражимо 

лек.’’ 
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- Ништа ми неје, здрава сам, фала на бога. Ваш татко ме 

секира. Нешто се сас њега дешава, и тој покрупно. 

Стално негде јурца, никад дом неје, сас мене не 

прозбори ни два реча кад дође, па да се ко домаћини 

допитамо,  шћемо и како ћемо. У последњо време поче 

ми се надирује и чепати, к’о да сам му слушкиња. Туј 

неје чиста работа. Има нешто, рекнем гим ја и поче 

плачем. 

   Син ћути, пали цигару од цигару, па ће ми рекне: 

„Мамо, и ја премећавам да нешто неје у реду сас татка. 

Дигаја је руке од фабрику, све је паднуло на моју 

грбину, не знам докле ћу издржим. Морам да работим 

барабар сас радници, а морам и његове обавезе да 

преузимам. Ћу прозборим сас њега да видим које мисли 

и докле мисли овакој. Не брини се ти ништа.’’ 

   Ћерка сво време ћути и гледа пред себе у патос. 

Одјенпут, погледа ме право у очи, бесна к’о лафица, 

никад гу несам видела такву, па ће ми рекне: „Мамо, 

млого  ми те жал што си такој несрећна. Твој муж, наш 

татко Тикомир, ће ускоро да добије сина.’’ 

   Ко да ме гром удари. „Каквога сина, ћерко, које тој 

збориш?“  – врисну ја и падо сасвема столицу, под 

астал. Једва ме поврнуше сас воду и шићер. 

  - Таквога каквога је направија на једну влинту из 

Мрштане. Знам гу ишле смо у исти разред у текстилну 

школу. Моја вршњакињња. У фабрику „Тиг“ жене 

ништо друго не зборив, сем од Тикомира и његову 

љубав. Мен ме зајебавају, викав ми: „Светлано, радујеш 

ли се за брата, мори. Благо си га на тебе кад си такој 

батлика.“ Изеде ме жив срам, не смем да улегнем у 

мензу на ручак, од зајебанцију и циркосување на мој 

рачун, к’о да сам тој дете ја напрајила.“ 

   - Леле, леле, леле... вренка га изела, земља га 

претиснула! Тај човек је скроз на скроз полудеја, викам 

ја и ударам се у груди. Ћу ги одробијам и њега и њума, 

нема ми други  спас.  

   % 

   Тикомир? Сас њега је било како сам му прорекла, како 

сам му врљала жарја. Све што је имаја паре узела му је 

његова Силвана. Продаја је и мерцедес, па је возија 
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бициклу, ал’ половну. Виђували су га људи сваки дан 

пијанога, док је имаја неку пару да плаћа пијење. После 

је пошеја од кућу до кућу и ни срам ни очи, тражија да 

му давају да пије. К’о свака пијандура. И тој онеј 

најгоре и дибидус пропале. 
    Силванче се пушти у промет јавно и без стид и срам. 

Сваки куј је имаја да плати, куде њума је могаја да 

клати.  

    Једну ноћ, била нека густа магла, не се видеја прс’ 

пред око, Тикомир се врћаја из град, на онуј његову 

кршену бициклу. Пијан, по обичај,  возио по сред пут, 

наиђе неки камион из Бабушницу и оманда га. Нашли га 

ујутро у јендек, а бицикла педесет метра по долеко од 

њега. 

    Кад ни јавише за случај, питује ме син: „Мамо, које да 

работимо, ја би га саранија у нашо гробје, да ни се људи 

не смеју. Ако је он бија шашав, немој ми да будемо по 

шашави. Татко ми је, нека га ђавол носи, ко што га је и 

однеја.“ 

   Реко му, ко синко, нека буде како ти рекнеш, ал’ једно 

ће те мајка моли, кад умрем немој случајно да ме 

сарањујеш покрај њега. Само по долеко од њега, ни на 

онај свет нећу се мирим сас њега. Тој да знаш. 

Обећевам, рече мој Ратко и загрли ме. Поче плаче, једва 

сам га зауставила. „Зашто плачеш, синко’’, питујем га. 

„Мамо, млого ми је тешко, млого... несам овакој 

замишљаја наш живот и твој и татков старос’... ал’ беше 

му работа.’’ 

   Изведомо ред, саранимо Тикомира, како бог наређује 

и људи обичују.  Подигомо му и спомен од црн мермер, 

а име и презие му написамо сас позлаћена слова. 

Туримо му и слику на спомен, онуј на коју је млад и 

убав.  

   Прике, живот ти je к’о кафез, затворен си у њега и 

немаш куде. А на там, а на вам, па си туј, мора се мириш 

сас судбину. 

    Нема година по његов смрт, онај влинта Силвана 

одаде се за некога Македонца, овија што возив 

‘ладњаче. Нашла га поред аутопут, ел она је почела да 

ординира покрај путеви, к’о свака камењарка. Оставила 
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малецко детенце и ватила свет. Родитељи ву сиротињка. 

Чујемо ми да му људи давају по комаче лебац да 

преживи. Иде у цепене дрешкице, босо, да прецркнеш 

од тугу.  

   Кaд чумо за  тој, диже се мој Ратко и  отиде у 

Мрштане. Замолија онија стари људи, деду му и бабу, да 

му дозволив да узне дете и доведе га киде нас. Ми ће га 

чувамо, ел оно је нашо, како год да обрнемо. Људи 

добри, расплакали се, исцеливали дете и дали га. Чудо 

једно, опште се неје бунило и опирало. Пошло сас Ратка 

к’о да је онакој малецко знало да му је он стареј брат.  

   А оно не да је убаво детенце, ко анђелче. Нека плава 

косица, плаве окице, округло бело лице, к’о насликано. 

Заволела сам га од први пут кад сам га видела, к’о да 

сам га ја родила. Ене га расте поред моји унучики. Не 

разликујемо га од њи ни оволицко. Шће дете, неје оно 

криво што је такој дошло на овај свет. Никој од нас не 

мож’ да бира родитељи, куде ће и како ће се роди. 

Волела би да доживим да порасте и да дочекам да га 

оженим. Играла би му на свадбу боса, само у черапке. 

Тој ми је најголема жеља! 
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ДР ДОБРИВОЈЕ БОШКОВИЋ: ДРАГИ  

МОЈИ ЛЕСКОВЧАНИ! 

 

раги моји Лесковчани! Које да ви 

казујем, да ме утепате не знам 

зашто стего срце и одлучи да узмем 

плавез у руку и напишем ви ово 

писмо како би знали да још увек 

постојим и да на вас и мој крај 

мислим. Б’ш ме брига што ви ја и 

моје писување млого не интересује. 

Рекја би да нису чиста посла к’д ме 

јебанџије фале и викају да сам се на 

најбољи начин одужија на свој завичај и кроз своје дело 

први открио југ Србије, а ви ме ни за црвљиву сливу не 

зарезујете. К’о да не постојим. Ч’к и кад се организује 

промоција, нема ги онија који би волеја да видим. Мрзи 

ги. Град замреја, људи си немају работу, а на њи не пада 

на памет да искоче из кућу и чују које с’м написаја и 

к’кву песму с’м испеваја и на гитару одсвираја. Ваљда 

затој што не могу да отсаве телевизију (опустела је!) и 

компјутерске игре.
136

 

                                      
136Напомена: Писмо написано на „лесковачком језику“ објављено у студији 

Лесковачки писци и њихово доба (Лесковац 2016). Напомена: Добривоје Ј. 
Бошковић рођен је 4. јануара 1936. године у Грделици код Лесковца. Основно 

и средње образовање стекао је у Грделици, Лесковцу и Нишу. Дипломирао је 

на Медицинском факултету у Београду, а последипломске студије и 
специјализацију завршио је на Универзитету у Гетингену, Келну, Марбургу 

на Лану и Лондону. Напомена: КЊИЖЕВНИ РАД - Аутор је поема: 

Посланица, Чежња, Суд и усуд, Сан и јава, Жена и Грех; трагедије у 
стиховима Крик понора, комедије Грделички крос; сатире Анатомија сујете и 

заблуде; драма: Растко, Српски краљеви Стефан Драгутин и Стефан Урош 
Други Милутин, Цар Душан Силни, Цар Лазар и Смрт вилењака; романа: 

Сагореле сени и Валсотино империјал; стручних дела (уџбеника): Муцање 

као говорна мана (заједно са сином Дејаном) и Физиологија уметничког 
певања. За комедију Грделички крос добио је награду издавача Србије за 

најбољу драму (2000).  За роман Сагореле сени – награду „Златни венац“ 

издавачке куће „Књиготека“ (2003); за роман Валсотино империјал – 
међународну награду „Арка“ (2007). Бошковић је композитор, певач и 

гитариста. 

 
 

Д 
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Да ви испричам и овој. К’д беше најгусто и онај 

белосветске але и душовадници уведоше санкције и за 

лекови на децу, реши да напишем једну комендију и 

насмејем мој намучен народ. Написа ја Грделички крос и 

однесо га у лесковачко позориште. Т’г беше управник 

Г.Р. К’д му реко зашто с’м дошја, обрадова се к’о да је 

рођеног брата видеја. ,,Ће гу изведемо, како да не, такој 

нешто ни с’г треба!’’ – рече и пригрли ме к’о да ће 

валцер с мене да игра. Он обећа, а ја, мамлаз јед’н, у тој 

поверова. Које да работим к’д верујем на људи; таквог 

ме мајка родила и тој не може да се измени. К’о малецко 

дете. И такој, излагаше ме и од претставу не беше 

ништа. После дође из Београд нека друга шушумига за 

управника. Он (к’о Скерлић на Бору Станковића) 

викаше да док је он жив ,,лесковачки језик се неће чути 

на позорници ,,његовог’’ позоришта!’’ Чувај Боже! Али, 

к’д причамо од такве работе, да чујете и овој. Маја се ја 

јед’н д’н по чарчију к’о убивен у главу и наврати у 

Народну библиотеку да питам д’л се читају моје књиге. 

Погледа ја у полицу ,,за домаће ауторе’’, к’д – нема гу 

ниједна моја књига. Куде су, питујем ја, а они не знају. 

Једва ги нађоше, али за то директор неје бија крив. 

Замерам му с’мо што моје драме на нишку бину неје 

поставија. Бија је директор и тој је могаја. Од големињу 

ми се неје ни јављаја. Беше ми криво, али које да се 

работи... Ја тој викам ,,аварски синдром’’. У старо време 

Авари беше млого голем народ; због неслогу гим се и 

траг изгубија. Е, тај бољка је, изгледа, и на нас прешла. 

Имам и доказ за тој. К’д ономад беше промоција на мој 

роман Валсотино империјал, онија из лесковачки центар 

за културу у исто време заказали гостовање на неког 

поградског писца, неки ми рече – плагијатор! Леле, да 

знате како с’м се наљутија! Отрча ја там к’о да ме 

стршељи јуре и навика гим се. ,,То је, господо, 

диверзија!’’ – реко гим, а они – мртви ладни! Но, руку 

на срце, на телевизију и радијо су ме испоштовали. 

Свака час, такој и треба. Тој се вика: локални 

патриотизам! 

Онија у Београд, к’д чују да је неко дело човек из наш 

крај написаја, због наш говор одма помисле да тој не 
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вреди ни лулу дуван. Неки тој називају ,,предрасуда’’, а 

ја би пре рекја да је то он’ј ,,аварски синдром’’. 

Ем с’г и овој да ви испричам и ондк да завршимо и 

затој што на орату крај нема. Бе ја јед’нпут у Културни 

центар у Грделицу, попи кафу и отидо у библиотеку. 

К’д тамо видом да моју моралистичку поему (450 

стихова) Суд и усуд никој неје узеја у руке. Неје ни 

корице, да види моју слику. Куј ће га знаје, ваљда затој 

што ти је завладало лоше време, али тај неје ни млого 

важно, иако с’м гу писаја и за лошо и за добра време. 

Млого се обрадова к’д ми у библиотеку рекоше да гим 

увече у гости долазе власотиначки писци, па се зачуди 

што ми тој не рекоше (?!) у Културни центар. 

Заборавили од млого седење и кафу пијење! 

И такој одлучи ја да дођем на туј седељку и читам 

стихови из песму Суд и усуд. Да гим угодим, понесо и 

гитару. Направи ја сефте на моју поему, а после запева 

што боље могу, а глас служеше... Све би било убаво да 

ме слушаше. Донесе неки сепетку с’с тазе кифле, 

рипнуше и грабе ли грабе, да Бог сачува... Певам ја на 

онија што ме слушају, све док ми не досади да се 

забађав чепатим. 

Дође и крај на нашу седенку. Пита ја мога пријатеља 

што с’м га турија у мој роман Валсотино империјал, да 

ме повезе до Лесковац, а он не може: ,,Ћу седнем у ноге 

или у скут’’ – реко му ја. ,,Тој не дозвољава полиција’’ – 

врти главу и бега он. ,,Онда ме тури у ,,гепек’’ – молим 

га ја, али ни тој неје помогло, те узо гитару у руке и ко 

посран некако одо преко врата. Напоље тавнина, прс 

пред нос се не види, а Грделичани полегали, нигде 

светло се не види. Шетам ја там-овам к’о убивен у главу 

и чекам да наиђе неки авто, па ако треба ћу му платим 

кол’ко тражи. Чека, чека и ондак наиђе неки човек и 

стаде пред мене. Гледа он, а лице му се не види. Куј ми 

је ов’ј и које ’оће од мене – пита се ја, б’ш к’д се окрену 

и изгуби се у тавнину. Прође једно време, а ондак видо 

светло и обрадова се. К’д стаде поред мене јед’н стари 

,,стојадин“ к’о да ме усред ноћ слунце огреја. Још више 

се обрадова к’д отвори врата и рече: ,,Улазите, 

последњи автобус је отишја пре јед’н сат’’ Неје мораја 
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двапут да ми казује; док длан о длан, ја сам седеје до 

њега, а он даде гас и – правац Лесковац. Ћутим ја, ћути 

он. К’д запали цигару, рече: ,,Опростите, огрешили смо 

се од вас!’’ Такој рече и млого ме обрадова. Покајали се, 

помисли ја. Оставили својег човека да усред ноћ дрежди 

на автобуску станицу и онда гим савес прорадила. Боље 

икад, него никад! У своје место никој владика неје 

постаја. Затој се у лесковачки крај не читају моје књиге 

и не играју моји комади. Еј, немој се љутите што ви 

досади! Л’кнуло ми је што овој онакој како се код нас 

орати написа, и затој што млого волим наш крај и наши 

људи.  

                                                                      Ваш Добри  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

На слици: Стари Лесковац 
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„Исписујем живот чудним речима, а 

каткад ми се чини да оне немају никаквог 

смисла. И то је, уверавам себе, још једна 

голема заблуда која ме прати можда још 

од раних дана када сам почео да бележим 

почетак свога памћења и истовремено 

завршетак вечитог нестајања...“ 
Д. Коцић: „Изабрани живот“ 

 
1) 

во је истинита, документарна прича  о „изгубљеним 

илузијама“, о животу који је био суров; леп, узбудљив, 

али и монотон, као и сваки други живот. Ово је истовремено и 

нека врста мога дневника, јер се у човековој души, повремено, 

уз наду да ће наредни дани бити много лепши, рађа туга, та 

силна бољка од које се често побољева за сва времена! 

Ма колико ће се некима учинити да у овој причи има 

понешто од литературе, праве литературе, све је писано са 

једном жељом – да се не заборави оно што би морало да се 

памти и за дане када се креће у „вечиту тишину.“ 

Ако у људским невољама, кроз које сви пролазимо, има 

некога лека, то је уверење да је све ипак могло да буде много, 

много горе. Због тога, како ће се видети, у мојој причи нема, 

надам се, горчине, нема ни жеље за било којом врстом 

реваншизма. Све је испричано да би се извукла поука, ако из 

оваквих и сличних случајева поуке имају смисла! 

Знам да ће неке ова истинита прича растужити и 

истовремено разочарати, да ће друге натерати на 

промишљање и неку врсту „добронамерне осуде“, али ово и 

не пишем да би се задовољила туђа очекивања и властита 

сујета, него једноставно да би се казало како иза обичних дана 

има и узбудљивих тренутака за вечито памћење! 

Ниједно лице ове приче није измишљено; сви догађаји су 

забележени објективно, онолико колико људски разум 

допушта и око главне личности осећа. Јер, зна се, наша 

објективност је увек у знаку наших осенчаних боја 

стварности. И ма колико се чинило да смо све добро видели и 

попамтили, други људи ту исту прошлост виде другачије, 

можда много боље од нас, сигурно и непристрасније. Ово је 

тужна прича о (не)промашеној младости, о изгубљеним 

пријатељима, о погрешно изабраном позиву. Све је, дакле, ту: 

О
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и прошлост, и оптужница и бројни сведоци. Довољно је то 

разлога да се ова невелика књига посматра другачије, можда 

критичније, да се види бар онај најважнији исечак људске 

драме који је свему претходио и који је довео до коначног 

расплета! У неким другим, бољим временима, прича једног 

провинцијског новинара ће, засигурно, добити нове, можда 

узбудљивије странице. За сада остаје аутору да одслушне глас 

оних који су имали довољно времена и стрпљења да 

прочитају ову књигу, која се може сматрати и као део личног 

дневника. 

 

2) 

епосредно после историјске Осме седнице
137

 у 

Новинском предузећу „Политика“ почео је обрачун, 

односно уклањање  - чистка тзв. “неподобних новинара и 

уредника“. Колегијум листа „Политика“ је Радничком савету 

те најстарије куће упутио писмо следеће садржине: 

„Колегијум листа „Политика“ је у склопу укупне 

реорганизације и реформи НО „Политика“, у неколико 

наврата разматрао  и остваривање уређивачке политике листа 

„Политика“. Том приликом посебна пажња посвећена је раду 

Дописничке рубрике и дописника из унутрашњости. У 

највећем броју случајева задатке које пред њих поставља 

уређивачка политика обављају на задовољавајући начин. 

Истовремено, на састанцима Колегијума указивано је на 

чињеницу да поједини дописници „Политике“ својим 

новинарским квалитетом и ангажовањем  нису у стању да са 

успехом испуњавају све обавезе које проистичу из 

сложености политичког и привредног стања у срединама 

одакле извештавају. То се односи на дописнике „Политике“ у 

неким веома значајним регионима Србије, на пример Титовом 

Ужицу и Лесковцу. 

Дописници Ђорђе Пилчевић из Титовог Ужица и Данило 

Коцић из Лесковца нису – по више пута поновљеном и 

                                      
137 Осма седница Централног комитета Савеза комуниста Србије одржана је 

23. и 24. септембра 1987. године. Сединцом је председавао тадашњи 
председник Председништва ЦК СКС Слободан Милошевић. На тој седници 

огромном већином гласова разрешен је чланства у ЦК СК Србије Драгиша 

Павловић, тадашњи председник београдске партијске организације. Ова 
седница је представљала коначни разлаз Слободана Милошевића и Ивана 

Стамболића. Осму седницу многи сматрају уводом у касније крваве догађаје 

у Југославији. 

 

Н
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једногласном мишљењу Колегијума – својим квалитетом и 

ангажовањем дали одговарајући допринос листу. 

Сматрајући да су са овог подручја „Политици“ потребни 

сарадници много ширег новинарског ангажмана и модернијег 

сензибилитета него што поседују Пилчевић и Коцић, 

Колегијум „Политике“ предлаже да са друговима Ђорђем 

Пилчевићем и Данилом Коцићема НО „Политика“ раскине 

радни однос, а да у Титовом Ужицу и Лесковцу обезбеди 

дописнике који су у стању да много боље одговоре високим 

професионалним захтевима неопходним за извештавање 

„Политике“ из ових крајева.“ 

Писмо је у име колегијума потписао Слободан Лазаревић, 

који је тих година био председник Удружења новинара 

Србије. Истовремено је са овим предлогом Колегијума листа 

„Политика“ посебно образована комисија упутила Радничком 

савету следеће писмо: 

„На предлог Колегијума листа „Политика“, Раднички 

савет ООУР „Политика“ образовао је комисију са задатаком 

да испита могућност под којим се може реализовати одлука 

Колегијума да се раскине радни однос са друговима Ђорђем 

Пилчевићем, дописником из Титовог Ужица и Данилом 

Коцићем, дописником из Лесковца. 

Комисија у саставу Петар Јанковић (председник), 

Милутин Живковић и Невенка Матекало, разговарали су са 

друговима Пилчевићем и Коцићем и у исцрпно и 

вишечасовном разговору закључено је следеће: 

- Другови Ђорђе Пилчевић и Данило Коцић прихватили су 

предлог Колегијума и Комисије да са НО „Политика“ 

споразумно раскину радни однос; 

- НО „Политика“ ће се ангажовати да друговима Пилчевићу и 

Коцићу помогне да заснују нови радни однос са неком 

информативном или другом одговарајућом установом у 

Титовом Ужицу, односно Лесковцу, у складу са њиховим 

могућностима, квалификацијама и жељама; 

     -  За то време „Политика“ ће – у складу са законским 

прописима – обезбедити лични доходак Ђорђу Пилчевићу и 

Данилу Коцићу, тако да њихова материјална егзистенција 

неће бити доведена у питање.“ 

        Ово писмо, односно став комисије, потписао је Петар 

Јанковић, један од уредника Политике. 

Све су то биле велике обмане, али у времену после Осме 

седнице, када је морало да се мисли у духу „великог 

догађаја“, свака лаж, ма колико била „праведна“, требало је 
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да поткрепи величину победе и значај времена у коме се 

живело. 

Деловало је то, мени „дечаку из планинске забити“, 

толико „смешно“ и наивно; чудио сам се како сам се уопште 

могао да нађем у драми која је требало да покаже снагу мојих 

непријатеља. У ствари, питао сам се: у чему је величина мога 

малог – великог отпора, али на одговор нисам морао тако дуго 

да чекам? 

Само писмо – ма колико правнички недефинисано и 

језички рогобатно изгледало, деловало је као најтежа 

оптужница. Уосталом, оптужнице и не морају да имају баш 

сасвим јасну формулацију (могу се касније допунити), али је 

важно да се на неког односе! Све остало је ствар можда 

случајности, упорности и – правде! 

Мора бити, на пример, чудновато да је Колегијум листа 

„Политика“ „посебну пажњу“ посветио раду Дописничке 

рубрике из унутрашњости!!! Као да, на пример, није нимало 

важна рубрика која се у редакцији бави – политиком! Мора 

бити, такође, чудновато да се Колегијум, и поред свих брига, 

бавио управо ангажманом дописника из Лесковца и Титовог 

Ужица, као да су та два града – централна места на земаљској 

кугли!!! 

А колико је тек чудновата формулација да поједини 

новинари свијим новинарским квалитетима и ангажовањем 

нису у стању да са успехом испуњавају све обавезе које 

проистичу из „сложености политичког и привредног стања 

средине одакле извештавају!!! Формулација разоткрива 

творца и још више – његове намере!!! 

Касније се испоставило да су и све друге формулације – 

посебно оне о ангажовању људи из „Политике“ око 

обезбеђења посла и материјалне егзистенције новинара – 

дописника биле чиста обмана! Од људи из тако моћне 

информативне куће, засигурно, очекивало се да бар поштују 

став „задате речи!“ Али, како је главна личност ове 

„новинарске и људске драме“ знала ментални склоп тих 

људских створења – ништа га није изненадило!!! 

Као да се, у ствари, челним људима НО „Политика“, али и 

неким лесковачким политичарима, журило да „случај Коцић“ 

реше што пре.  

Трећег октобра 1989. године, у просторијама тадашњег ОК 

ССРН у Лесковцу, одржан је састанак и сачињена службена 

белешка. 

Та белешка у целини гласи: 
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Службена белешка са састанка у ОК ССРН 

Лесковац са представницима  

РО „Политика“ Београд 

 

Састанак је одржан 3. октобра 1989. године, у 9 сати. 

Присуствовали су: Петар Јанковић, помоћник главног 

уредника „Политике“, Мирјана Белић – Корочки, уредник 

дописништва „Политике“, Данило Коцић, дописник 

„Политике“ из Лесковца, Александар Давинић, дописник 

„Политике експрес“ из Лесковца, др Живан Стојковић, 

председник ОК ССРН Лесковац, Зоран Јанаћковић, 

председник МОК СКС, Веселин Савић, председник МОК 

ССРН и Гојко Величковић, секретар Председништва ОК 

ССРН Лесковац. 

У уводној речи, Петар Јанковић је изнео чињенице у вези 

са радним ангажовањем Данила Коцића и закључка 

„Политике“ да се споразумно раскине радни однос са њим као 

дописником из Лесковца и новинаром „Политике“. У питању 

су, пре свега, кадровска опредељења „Политике“, а не 

морално – политички разлози. 

Др Живан Стојковић је истакао неспоразум са Коцићем у 

вези са праћењем и обавештавањем јавности око кадровских 

промена у Лесковцу. Истакао је да се о томе са Коцићем 

разговарало и да он лично сматра да су ту проблеми 

превазиђени, као и да се лично слаже да Коцић буде и даље 

ангажован у „Политици“. Његов статус у „Политици“ ОК 

ССРН није био јасан до овог тренутка. Прихвата обавезу да се 

лично и по функцији, на предлог Петра Јанковића и на захтев 

„Политике“, ангажује на решавању стамбеног питања Коцића, 

као и с обзиром да се ради о споразумном раскиду радног 

односа, допринесе решавању проблема његовог запошљавања 

у току месеца октобра. 

Петар Јанковић је поновио разлоге споразумног раскида 

радног односа пре свега због потребе даљег кадровског 

оспособљавања дописништва „Политике“. 

Данило Коцић је изразио жељу да ради у „Политици“, али 

пошто то није могуће, прихвата споразумни раскид радног 

односа и тражи да му се омогући радно ангажовање у 

образовању где је успешно радио. 

Стојковић и Јанковић су инсистирали да Коцић шире 

дефинише област интересовања због лакшег решавања 

питања запошљавања. 

Зоран Јанаћковић је подржао предлог у име друштвено-

политичких организација региона да се регулише стамбено 
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питање Коцићу, као и спремност на конкретном ангажовању у 

решавању питања радног ангажовања Коцића. 

Божидар Вучковић инсистира на проширивању листе 

интересовања Данила Коцића и не прихвата рок од месец дана 

за решавање питања његовог запошљавања у образовању 

уколико он не помене и друге могућности. Сложио се са 

решавањем Коцићевог стамбеног питања. 

Данило Коцић у натавку истиче да, пошто је завршио са 

ангажовањем у „Политици“, предлаже рад у Економској 

школи на групи правних предмета или ангажовање као 

професора српског језика, рад у Дому ученика и студента у 

Лесковцу као васпитача и могућност ангажовања за секретара 

Хемијске школе, са половином радног времена и обезбеђењем 

ангажовања од 50 одсто у образовању у школи у Власотинцу. 

Поменуо је и могућност радног ангажовања у Скупштини 

региона. 

Божидар Вучковић је предложио радно ангажовање у 

једном од фабричких листова, што је Коцић одбио. 

За дање радно ангажовање Данила Коцића прихваћена су 

следећа решења: 

• Професор у средњој школи (правна група предмета 

или српски језик); 

• Дом студента и ученика – као васпитач; 

• Ако се не реализују ова решења, обавити разговоре у 

привреди општине о Коцићевом радном ангажовању; 

Закључено је једногласно да Комисија СО Лесковац за 

доделу станова, на првој седници додели Данилу Коцићу на 

трајно коришћење стан у коме се сада налази или други 

двособни стан. 

% 

Време ће врло брзо показати сву лицемерност лесковачких 

политичара, али и руководилаца из НО „Политика“ који су 

дошли у град на Ветерници да разреше кадровске проблеме 

везане око дописништа листа „Политика“. 

У то време долази до избора у ССРН; одлазе др Стојковић 

и Гојко Величковић, па „случај Коцић“ више није 

интересантан! 

На мој предлог (пошто је изостала реализација раније 

донетих закључака), новоизабрани председник ОК ССРН 

Звонимир Недељковић послао је СО Лесковац – Комисији за 

доделу станова којима располаже – писмо следеће садржине: 

„У Општинској конференцији ССРН Лесковац, на 

састанку који је одржан 3. октобра 1989. године и у чијем 

раду су учествовали председник МОК СКС Јабланичког 
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округа Зоран Јанаћковић, председник МОК ССРН Веселин 

Савић, председник ОК СКС Лесковац Божидар Вучковић, 

председник и секретар Председништва ОК ССРН Лесковац др 

Живан Стојковић и Гојко Величковић, као и уредници 

„Политике“ Петар Јанковић и Мирјана Белић – Корочки, 

једногласно је закључено да се предложи Комисији за доделу 

станова којима располаже општина Лесковац да додели на 

трајно коришћење двособни стан Данилу Коцићу, дописнику 

„Политике“ из Лесковца. 

Данило Коцић је, иначе, завршио правни и филозофски 

факултет (професор српског језика), ожењен је, има двоје 

деце (ћерку и сина који похађају пети, односно први разред 

Основне школе „Јосиф Костић“). 

Закључено је да комисија о овом захтеву расправља и 

донесе одлуку о додели стана на првој својој седници, 

најкасније до краја октобра 1989. године.“ 

Писмо је заведено под бројем 331/3, а датирано са 19. 

октобром 1989. године. 

У исто време препорученом поштом из „Политике“ ми је 

упућена радна књижица, одјава осигурања и одлука 

Радничког савета о „споразумном раскиду радног односа“. 

Поменута одлука у целини гласи: 

„На основу чл. 114. Правилника о радним односима ООУР 

„Политика“, Раднички савет ООУР „Политика“, на седници 

одржаној 30. јуна 1989. године, разматрајући предлог 

Комисије, донео је следећу 

 

О Д Л У К У  

 

Да се Данилом Коцићем, дописником листа „Политика“ из 

Лесковца, раскине радни однос на основу споразума. 

Наведена одлука донета је на основу оцене стручне 

комисије која је дала мишљење о способности радника, 

резултатима рада, утврђеном чињеничном стању и изјавама 

радника. 

Комисија је била формирана, односно именована од стране 

Радничког савета ООУР „Политика“ на седници одржаној 11. 

маја 1989. године. 

Ова одлука важи од 1. новембра 1989. године.“ 

% 

Одлука без икаквог броја има датум 5. јул 1989. године. 

Потпис: председник Радничког савета “Политике“ Мирослав 

Ћосић. Достављена ми је последњег дана октобра 1989. 

године!!! 
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Истовремено, на основу чл. 12. Правилника о радним 

односима ООУР „Политика“, Раднички савет ООУР 

„Политика“, на седници одржаној 10. новембра 1989. године, 

а на предлог Комисије за радне односе ООУР „Политика“, 

између осталог, доноси одлуку да се за дописника листа 

„Политика“ из Лесковца – Споразумом о преузимању – 

ангажује тадашњи в.д. директора лесковачке „Наше речи“ 

Милан Момчиловић. У одлуци је прецизирано да ће сви 

почети да раде када одлуке буду коначне што је и природно и 

једино по закону. Ако се закон једне земље буде поштовао! 

Занимљиво је рећи да тих дана, пошто још формално 

нисам добио отказ, али како ми текстове уредници 

„Политике“ нису хтели да  објављивљују, лесковачки 

политичари, уз сагласност др Живорада Миновића, директора 

и главног и одговорног уредника „Политике“, ангажују за 

дописника из Лесковца Александра Давинића, који је 

неколико година раније почео да ради у „Експрес политици“. 

Касније га, међутим, нису изабрали за дописника „Политике“, 

па сам и ја – као и сви који су пратили његов рад – могао о 

томе да изводим разне претпоставке. Наравно, нисам се 

нимало чудио што је Давинић прихватио да истовремено ради 

за два дневна листа (додуше из исте куће), јер сам 

претпостављао да је у питању – уцена! Све остало је, дабоме, 

у домену шпекулација! 

За сада узгред неколико речи коментара поменуте одлуке 

Радничког савета. Прецизирано је да се доноси на основу 

„споразумног раскида радног односа“ (правници добро знају 

шта то значи). Касније, на суду, показаће се (не)знање и 

полтронство правника НО „Политика“, као што ће се показати 

да никакве комисије за оцену стручног рада није ни било. Јер, 

да је таква комисија постојала, она би, ваљда, донела одлуку 

да дописник из Лесковца није ваљано извршавао задатке и да 

му, дабоме, следи – отказ! Ако ништа друго, можда што, на 

пример, није јавио вест о посети неког „значајног“ српског 

политичара југу Србије! Све је изостало и све је постало тако 

провидно па је и сваки коментар – сувишан! 

% 

Оно што је сигурно најважније, бар као питање, гласи: 

Зашто су политичари из Лесковца нагнали руководство НО 

„Политика“ да се обрачуна са мном и да ме уклоне из 

дописништва, односно са периферног радног места у 

најстаријој медијској кући на Балкану? 
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То питање свих ових година често ми је постављано, а 

одговор се крије (!!! – какав је ово живот?!) у само једном 

тексту, можда у једној јединој реченици! 

Ево објашњења: „Политика“ је 22. јануара 1989. године на 

три ступца објавила мој прилог „Пораз политичке 

комбинаторике“ са наднасловом „У Лесковцу се наставља 

рашчишћавање“. 

Тај текст у целини гласи: 

„У граду на Ветерници брзо је прострујила вест да је 

Синиша Петровић постављен за в.д. директора „Здравља“, 

једног од највећих лесковачких колектива. Наравно, у самој 

радној организацији је повратак Петровића бурно 

прослављен, јер је огромна већина запослених сматрала да 

једино он може да заустави даље „пропадање брода“ и врати 

„Здрављу“ стару славу. 

Повртак Петровића на чело „Здравља“ многи  су у 

Лесковцу с правом протумачили као знак пораза садашње 

политике. Наиме, управо су садашњи лесковачки политичари 

у минуле две године били велики заговорници Петровићевог 

одласка са места генералног директора „Здравља“. Показало 

се, међутим, врло брзо да у „Здрављу“ нема довољно снажне 

личности која би могла да поврати углед овом колективу и 

„мостове мржње“ претвори у „мостове пријатељства“. 

На последњи конкурс, који је, нека узгред буде казано пун 

мањкавости, јавило се више кандидата. Раднички савет се 

одлучио да за в.д. директора постави Петровића, који иначе 

није конкурисао за место првог човека тог колектива. 

У Лесковцу, као што смо већ јавили, са функције 

председника Општинског комитета морао је да оде Момчило 

Стојановић. Званично је речено да се Стојановић разрешава 

ове дужности како би се испоштовали закључци 17. седнице 

ЦК СКЈ. Наиме, Момчило Стојановић је истовремено био и 

председник Окружног привредног суда, али су те две 

функције неспојиве. Зна се, међутим, да су разлози за његово 

разрешење много дубљи. У последње време дошло је до 

озбиљног застоја у раду Општинског комитета, а у самом 

Комитету, па и у Председништву, није владало довољно 

акционо јединство. 

Сада је у Лесковцу актуелно питање: ко ће поред 

Стојановића морати да оде са функције. Понајвише се на 

састанцима, а и у широј јавности, прозивају функционери у 

Скупштини општине, пре свих Слободан Митровић, 

председник СО. Такође, многи мисле да др Живан Стојковић, 

који је истовремено и декан овдашњег Технолошког 
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факултета и председник ОК ССРН, мора да се ослободи једне 

од ових дужности. Зна се да је он креатор кадровских решења 

у немалом броју колектива која су се убрзо показала – 

погрешним. Нема сумње, само због „случаја Здравље“, 

Стојковић би морао да положи рачуне и поднесе део не мале 

одговорности. 

Када је, иначе, реч о др Стојковићу, још један податак 

изазива чуђење: како је уопште могуће да доктор историјских 

наука буде декан Технолошког факултета!? На то питање, 

дабоме, требало би понајпре да се потражи одговор на самом 

факултету, али и у ОК ССРН Лесковца. 

У старим лесковачким ливницама управо је окончан 

дводневни штрајк. Радници су незадовољни условима рада и 

награђивањем. Они такође траже да буду одвојени од новог 

ливничког комплекса. Лесковачки металци не могу да схвате 

да имају „тање коверте“ од својих колега у новом 

ливничком комплексу када им је продуктивност знатно већа.“ 

% 

О овом тексту никада није вођена расправа на седници 

Председништва ОК ССРН Лесковац, али је формирана 

посебна комисија која би требало да утврди како извештавају 

новинари београдских гласила и како се спроводи уређивачка 

политика у локалним медијима. Сви ти састанци су били 

затворени за јавност, али су се убрзо сазнало за најважније 

оцене чија је суштина да се осуђује писање дописника 

„Политике“ и истовремено хвале неки други новинари –

дописници за објективно, правовремено и истинито 

информисање! 

% 

Синхронизовано, време је потврдило,  поводом једне 

кратке информације, односно извештаја са седнице 

Председништва ОК СКС, огласио се „демантијем“ у 

„Политици“ (прво званично реговање на моје дотадашње 

вишегодишње писање у „Политици“ – примедба Д. К.) 

председник ОК СКС Божидар Вучковић.  

Занимљиво је рећи да је страна „Међу нама“, где се тај 

текст објављен, морала да се мења за друго „Политикино“ 

издање само да би се поменути „демант“ појавио сутрадан у 

„Политици“!!!  

То је за уређивачку политику овога листа својеврсни 

преседан, али и јасан доказ да је притисак лесковачких 

моћника на уреднике био изван сваке мере.  

Очигледно, била је спремна дефинитивна омча за моје 

удаљавање! 
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Текст „демантија“ у целини гласи: 

„У вези са написом новинара Данила Коцића – Рад 

Председништва ОК СКС Лесковац – два виђења изборног 

поступка – објављеног у „Политици“ од 19. фебруара 1989. 

године, Председништво ОК СКС Лесковац одлучно демантује 

тврдњу аутора чланка да међу члановима Председништва 

влада опортунизам, да нису довољно одлучни, а ни спремни 

да разреше питање покретања поступка за избор новог 

председника ОК СКС Лесковац. 

Наиме, на седници Председништва ОК СКС Лесковац, 

одржаној 17. фебруара ове године, у оквиру 3. тачке дневног 

реда, прочитани су критеријуми и иницијални предлози 

кадровске комисије. На самом почетку дискусије указано је на 

потребу да у овај поступак треба ићи са више кандидата. 

Чланови Председништва су прихватили предлог да се у 

процедуру иде са више кандидата, али с обзиром да нису 

имали сву потребну докментацију за рад у оквиру ове тачке 

дневног реда, која је обухватала и предлагање кандидата за 

нове чланове ОК СК, закључено је да се рад по овом питању 

кадровске обнове настави у понедељак, 20. овог месеца, што 

је данас, после седнице Комисије за кадровска питања и 

Председништва, учињено. 

Према томе, наведена тврдња вашег новинара не одговара 

истини и не доприноси информисању јавности већ је 

тенденциозна и као таква дезинформише јавност. 

Неприхватљива је и у тексту интерпретација дискусије др 

Живана Стојковића, председника ОК ССРН Лесковац. 

Понајпре с тога што је једна његова мисао истргнута из ширег 

контекста излагања о изборима и кадровској обнови уопште, 

и друго, изостао суштински део ове дискусије, који се тицао 

демократизације кадровске политике. 

Овим написом покушава се поново отварање и 

продубљивање подвојености и подела које су у Лесковцу 

успешно превазиђене. 

Председништво ОК СК оцењује да овакво писање иде на 

прејудицирање ствари и стварање негативног јавног мњења у 

тренутку када се само одговорним и конструктивним 

потезима може да допринесе акционој оспособљености 

руководства ОК СКС Лесковац.“ 

% 

Како би читаоци „Политике“ били „ваљано информисани 

о актуелном стању у Лесковцу“, на предлог општинског 

руководства из Београда (знате већ оно – из Б е о г р а д а!!! 

Хеј, Нушићу!!!) долази уредник Дописничке рубрике 
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Владимир Мандић, који је заједно са мном (Д. Коцићем) 

разговарао са свим тадашњим фунционерима.  

У уторак, 21. фебруара, објављен је опширан чланак на чак 

пет стубаца (што је за тадашњи уређивачки концепт 

„Политике“ било крајње неуобичајно, али је тиме очигледно 

уредништво хтело да стави до знања колико им је стало до 

целовитог информисања јавности о стању у „српском 

Манчестеру“), 

Чланак је имао наслов „Промене као питоказ“, а у њему 

су, углавном, изнети ставови тадашњих функционера. 

Нажалост, иако је дата „уравнотежена слика“ нико од 

ондашњих моћника Лесковца није био задовољан. Због једног 

„антрфилеа“ у тексту под насловом „Није рачунао на 

замену“ посебно је био љут др Живан Стојковић.  

Тај текст гласи: 

„О стању у кадровској политици Лесковца говори и оцена 

коју је изнео председник ОК ССРН Лесковца Живан 

Стојковић. 

- У разговору са једним директором, који је пуне три 

деценије био на челу колектива, добијам информацију да он 

за те силне године директоровања није успео да обезбеди 

замену. Био сам отворен. Рекао сам му да због тога што није 

обезбедио замену заслужује да буде – ухапшен! 

% 

Наредних неколико недеља „Политика“ је објавила само 

неколико мојих краћих текстова. Радио сам, истина, уз велике 

напоре, али сам свакога дана слао по два – три, а понекад и 

пет информација. Нажалост, било ми је јасно да се спрема оно 

што је касније дошло – моје дефинитивно уклањање из 

„Политике“. 

Уредник Влада Мандић, иначе невероватно виспрен 

новинар, саопштио ми је да би било добро да одем на 

годишњи одмор, а после – видећемо!!! Тако је и било. После 

повратка, више ми нису објављивали прилоге, али сам 

редовно примао плату све до 31. октобра 1989. године. 

 

3) 

а већ поменуту седницу Радничког савета од 30. јуна 

1989. године био сам позван (формално сам био на 

годишњем одмору) и тада је на мене и колегу Ђоку Пилчевића 

извршен невероватан притисак да пристанем на споразумни 

раскид радног односа. Дописник из Ужица захвалио се 

члановима Радничког савета и после неколико дана обавестио 

Н
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ме да је само пола сата после одласка из „Политике“ засновао 

стални радни однос у „Борби“!!! 

Објашњавао сам члановима Радничког савета да се одлука 

о споразумном раскиду радног односа не може да донесе без 

мог пристанка, али ме нису слушали! Мирослав Ћосић, 

председник Радничког савета, кажу, дипломирани правник, 

није нимало обраћао пажњу на моје излагање, већ се – 

подругљиво смејао! 

Предложио сам да будем дисциплински гоњен, па ако има 

кривице, пристајем да одем и на вешала!!! Није вредело! 

Као појединост тортуре и цинизма можда је занимљиво 

рећи да је седница Радничког савета каснила више од једног 

сата, јер није било кворума; чекали су да дође једна млада 

колегеница из Париза! Била је сва поносна што се, ето, нашла 

у „важном друштву“, али је, ваљда не знајући да је 

„осумњичени ту“, у просторији где су и остали чланови 

савета, узвикнула: „Па побогу, ја не знам о чему се ради, али 

гласаћу као и сви остали!“ И тако је, углавном и било, јер је 

против „споразумног раскида радног односа“ гласао само 

један члан Радничког савета! 

Када је, дакле, одлука о мом удаљавању из „Политике“ 

формулисана како је, ваљда, правна служба веровала да је 

најбоље (!!!) - никаквог савета о правном леку није било - 

започела је моја одисеја по судовима до – коначне победе! 

% 

На мој захтев, заменик руководиоца „Политике“ Наташа 

Зечар, 25. октобра послала ми је следећу оцену (заведена под 

бр. 148/89): 

Овим се потврђује да се против Данила Коцића, 

дописника листа „Политика“ из Лесковца, у периоду од 

31. децембеа 1978. године, односно од почетка рада у 

ООУР „Политика“, није водио дисциплински поступак. 

Ова потврда је издата на лични захтев наведеног 

радника. 

25. октобра 1989. године 

Б е о г р а д  

Заменик руководиоца  

ООУР „Политика“ 

Наташа Зечар 

 

Све је, дакле, јасно, ако желимо да буде јасно. Али, 

многима чињенице нису никада биле важне. Ту потврду сам 

користио као један од доказа „одсуства моје кривице“. И 

вредело је – бар за суд! 
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Имао сам и друге, мање важне потврде, као доказ 

ангажовања у „Политици“ на радном месту дописника из 

Лесковца. Суштина је била да нисам кажњаван и да сам свој 

део задатака коректно обављао. 

Све остало, наравно, за суд није било од посебног значаја. 

Испоставиће се да је за суд најважније (оно што сам и ја 

сматрао најважнијим): да ли је било п и с м е н о г 

споразумног раскида радног односа?  
Јер, било је доказа – видљивих као сунчев дан – да је све, 

баш све, у моме случају био – политички прогон! 

Овде зато, ипак, износим само најважније, сувопарне 

податке, а све остало препуштам машти читалаца! 

% 

На одлуку Радничког савета од 30. јуна 1989. године 

благовремено подносим приговор, али одговора – нема! 

Суштина мог приговора била је да никада нисам пристао, ни 

потписао споразумни раскид радног односа. Подсетио сам да 

радни однос (члан 75. Закона о основним правима из радног 

односа) може престати уз сагласност радника ако п и с м е н о 

изјави да жели да га раскине, што у мом случају није био 

случај. Поменуту жалбу, јер сам сматрао мој прогон 

„политичком мером“ шаљем и председнику Председништва 

СР Србије, као и најутицајнијим функционерима, укључујући 

и Слободана Милошевића. 

Како, дакле, одговора није било, обратио сам се Суду 

удруженог рада предлогом за поништај одлуке Радничког 

савета. 

Комплетан захтев гласи: 

 

ОСНОВНОМ СУДУ УДРУЖЕНОГ РАДА 

– В р а њ е 

 

ПРЕДЛАГАЧ:  Данило Коцић, дописник „Политике“ из 

Лесковца, 16.000 Лесковац, Ул. Страхињића Бана 4/13 

ДРУГИ УЧЕСНИК: ООУР „Политика“ – Београд, 11.000 

Београд, Македонска 29. 

 

П Р Е Д Л О Г 

 

За поништај одлуке Радничког савета о престанку радног 

односа на основу „споразума“ 

• Раднички савет ООУР „Политика“ је на својој 

седници од 30. јуна 1989. године донео одлуку да се 

са прелагачем споразумно раскине радни однос; 
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       ДОКАЗ: Записник са седнице Радничког савета објављен 

у „Политици за нас; 

• Одлука Радничког савета донета је на предлог 

Колегијума листа „Политика“ и посебно формиране 

комосије; 

       ДОКАЗ: Закључак Колегијума листа „Политике“ и 

посебно формиране комисије; 

• На седницу Радничког савета нисам био уредно 

позван, али сам присуствовао. У самој одбрани указао 

сам да не желим споразумни раскид радног односа и 

да би доношење споразумног раскида радног односа 

без мог пристанка било у супротности са чл. 75. став 

1. тачка 1. и 2. Закона о основним правима из радног 

односа; 

       ДОКАЗ: Излагање на седници Радничког савета које ћу 

доставити на самој расправи; 

• После силних интервенција, тек средином новембра у 

писменом облику достављена ми је одлука Радничког 

савета која, иначе, није у складу са оним што је 

одлучено  на самој седници, јер је у последњем ставу 

речено „ова одлука важи од 1. новембра 1989. 

године“. Пошто је реч о грубом фалсификату и 

грубом кршењу функције, на основу чл.149. Закона о 

кривичном поступку поднео сам посебну пријаву 

јавном тужиоцу против председника савета и других 

лица; 

       ДОКАЗ: Одлука Радничког савета и пријава; 

• На основу последњег става поменуте одлуке, 

референт за инвалидско, пензионо и здравствено 

осигурање „Политике“ доставио ми је 19. октобра 

1989. године  одјаву осигурања и радну књижицу; 

       ДОКАЗ: Одјава осигурања и радна књижица; 

• На основу чл. 80. став 1. и 2. поднео сам приговор 

Радничком савету ради заштите својих права, али 

Раднички савет тај мој приговор није ни разматрао, 

па у складу са чл. 83. ст. 1. подносим овај захтев суду; 

       ДОКАЗ: Препорука из лесковачке поште; 

• Не поштујући чак ни елементарне законске норме, 

Раднички савет „Политике“ је на једној од 

новембарских седница донео одлуку да преузме 

Милана Момчиловића, новинара – уредника „Наше 

речи“ из Лесковца за сталног дописника „Политике“ 

из Лесковца. На основу чл. 84. Закона о основним 
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правима из радног односа, поднео сам Радничком 

савету приговор тражећи поништај те одлуке. 

      ДОКАЗ: Приговор савету; 

• Напомињем да сам у сталном радном односу у 

„Политици“ од 31. децембра 1978. године; успешно 

сам извршавао постављене задатке, више пута 

награђиван и против мене није вођен никада 

дисциплински или други поступак; 

      ДОКАЗ: Потврда о примањима за 1988. годину и потврда 

да никада против мене није вођен дисциплински поступак; 

• Предглагач сматра да су његова права грубо 

повређена, па предлаже суду да након спроведеног 

поступка, увида у доказни материјал и саслушање 

предлагача и других учесника, донесе 

 

О Д Л У К У  

 

• Поништава се као незаконита одлука другог учесника 

од 30. јуна 1989. године и утврђује да је предлагач у 

сталном радном односу са другим учесником од 31. 

децембра 1978. године и надаље; 

• Предлагачу припадају сва права која имају и остали 

запослени код другог учесника; 

• Други учесник у поступку дужан је да надокнади 

предлагачу судске, путне и друге трошкове; 

      Лесковац 

     20. новембра 1989. године 

 

ПРЕДЛАГАЧ 

Данило Коцић, дописник Политике 

из Лесковца, 16.000 Лесковац 

Ул. Страхињића Бана 4/13 

 

     У одговору, правни заступник „Политике“ оспорио је 

наводе и остао при одлуци Радничког савета. Ни на једном 

од претреса у Основном суду удруженог рада у Врању 

(седиште тог суда било је и у згради Окружног суда у 

Лесковцу) нико се никада из Политике није појавио! 

Могло би се казати да Основни суд удруженог рада није 

имао деликатан посао, па предлагача враћа на старо радно 

место. 

Одлуку суда, због значаја, преносимо у целини: 
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ОСНОВНИ СУД УДРУЖЕНОГ РАДА  

У ВРАЊУ 

Ро. бр. 2386/89 

 

1.  Данило Коцић из Лесковца покренуо је поступак пред 

овим судом предлогом По. бр. 2386/89 од 21. новембра 1989. 

године против Новинско-издавачког и графичког предузећа 

„Политика“ у Београду због престанка радног односа; 

У предлогу и током расправе, Данило је навео да је у 

сталном радном односу код ове организације те да му је радни 

однос незаконито прекинут 31. октобра 1989. године мада за 

то нису били испуњени законски услови. Наводи да је 

благовремено поднео приговор, али да по истом није донета 

никаква одлука о спорзумном раскиду радног односа, јер 

такав захтв он није постигао, нити пак желео, па тражи да се 

поништи одлука Радничког савета од 30. јуна 1989. године где 

је одлучено да се постигне споразум о престанку радног 

односа и утврди да је у сталном радном односу, те наложи 

организацији да га врати на рад. 

Навео је и то да је организација, још док је трајао поступак 

око престанка радног односа, а у фази по његовом приговору, 

извршила преузимање Милана Момчиловића, в.д. директора 

Издавачке организације „Наша реч“ у Лесковцу на основу 

одлуке Радничког савета од 10. новембра 1989. године за 

послове дописника „Политике“ из Лесковца – на радно место 

које је он раније имао. Такође наводи да је благовремено 

поднео приговор против одлуке о преузимању, а с обзиром да 

је имао непосредног правног интереса за поништај исте, али 

да по његовом приговору није донета никаква одлука у 

законско року. 

Предложио је усвајање захтева, а трошкове није тражио. 

 

2. Новинско-издавачко предузеће „Политика“, у одговоре 

на предлоге, оспорило је захтев предлагача. Навело је да је 

заменик главног уредника Слободан Лазаревић, преко 

Колегијума листа информисао Раднички савет да поједини 

дописници „Политике“, поред којих и предлагач, не 

испуњавају са успехом обавезе које проистичу из праћења 

проблематике региона из којег извештавају, те да конкретно 

предлагач није давао одговарајући допринос листу, па да се 

због тога покрене поступак утврђивања даље могућности 

обављања послова предлагача, односно да се испита 

могућност раскида радног односа. На седници Радничког 

савета од 11. маја 1989. године формирана је трочлана 
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комисија у смислу чл. 110. у вези чл. 114. Правилника о 

радним однисима, те да је ова комисија имала циљ да утврди 

да ли исти пристаје на споразумни раскид радног односа. Да 

је након тога Комисија доставила извештај Радничком савету 

из кога се види да је предлагач прихватио предлог Колегијума 

и Комисије за споразумни раскид радног односа, те да је 

Раднички савет 30. јуна 1989. године донео одлуку да се са 

предлагачем споразумно раскине радни однос. Навела је и то 

да је предлагач дао писмену сагласност о споразумном 

престанку радног односа на састанку ОК ССРН Лесковац 3. 

октобра 1989. године, те да је на том састанку присуствовао 

представник „Политике“ и представници друштвено – 

политичких заједница Лесковца, као и предлагач, те да је 

договорено да предлагач споразумно раскине радни однос. 

Такође, организација је оспорила и захтев за поништај одлуке 

о преузимању Милана Момчиловића на послове дописника 

„Политике“ из Лесковца. Навела је да предлагачу нису 

повређена самоуправна права преузимањем овог радника, те 

да нема места вођењу поступка. Надаље је навела да је 

Раднички савет на седници од 10. новембра 1989. године, на 

предлог Комисије за радне односе, донео одлуку о 

преузимању Милана Момчиловића на послове дописника 

„Политике“ из Лесковца где је сачињен Самоуправни 

споразум о преузимању, те да је ово преузимање извршено у 

складу са чл. 15. Закона о основним правима из радног односа 

и чл. 43. Правилника о радним односима организације. 

     Организација је преко пуномоћника предложила одбијање 

захтева, а и као уредно позвана њен пуномоћник на заказану 

расправу од 30. јануара 1990. године није дошао, па како 

изостанак није оправдао, иста је одржана у његовом одсуству. 

     Умешач Милан Момчиловић није оспорио захтев 

предлагача, нити наводе, а и како уредно позван на заказану 

расправу од 30. јануара 1990. године није дошао, па како 

изостанак није оправдао, иста је одржана у његовом одсуству. 

 

     3. Суд је у овој правној ствари извео све потребне доказе, 

па је оцењивањем истих, као и оцењивањем навода учесника, 

утврдио следеће чињенично стање: 

 

     Данило Коцић из Лесковца био је у сталном радном односу 

код бивше ООУР „Политика“ у саставу Новинско издавачко-

графичке радне организације „Политика“ у Београду који је 

трансформисан 1. јануара 1990. године у Новинско предузеће 

„Политика“, где је обављао послове и радне задатке 
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дописника „Политике“ из Лесковца. Главни и одговорни 

уредник „Политике“ дописом преко Колегијума инфомисао је 

Раднички савет да поједини дописници овога листа не 

испуњавају са успехом обавезе, а међу којима је и предлагач 

Данило Коцић. Поводом ове информације, Раднички савет је 

на седници од 11. маја 1989. године формирао комисију са 

циљем да утврди да ли код предлагача Коцића постоји 

способност за извршавање поверених послова. Ова комисија 

је обавила разговор са предлагачем Коцићем те је закључила 

да Коцић прихвата предлог Колегијума и Комисије за 

споразумни раскид радног односа, те је после тога Радничком 

савету послат писмени извештај од стране председника 

комисије. Раднички савет је на седници од 30. јуна 1989. 

године донео одлуку да се са предлагачем Данилом Коцићем 

раскине радни однос на основу споразума. По добијању ове 

одлуке, Данило Коцић је благовремено поднео приговор, али 

по истом није донета никаква одлука већ је организација 

предлагачу раскинула радни однос 31. октобра 1989. године 

одјавивши га одјавом осигурања и пријавом престанка радног 

односа, те му је враћена радна књижица 19. октобра 1989. 

године. По раскиду радног односа са предлагачем, Раднички 

савет организације је на седници од 10. новембра 1989. године 

донео одлуку о преузимању Милана Момчиловића за 

дописника „Политике“ из Лесковца из Издавачке 

организације „Наша реч“ у Лесковцу где је обављао послове 

в.д. директора сачинивши споразум о преузимању радника. 

     Предлагач је благовремено поднео приговор на одлуку о 

преузимању Милана Момчиловића, али по истом није донета 

никаква одлука. 

     Овакво чињенично стање утврђено је на основу списа 

поступка о престанку радног односа и преузимања Милана 

Момчиловића, као и на основу навода предлагачаи 

органиације. 

 

     4. На основу овако утврђеног чињеничног стања, суд је 

нашао да су захтеви предлагача основани. 

    Према чл. 75. ст.1. тач. 2. Закона о основним правима  из 

радног односа предвиђено је да раднику престане радни однос 

уз његову сагласност ако се са овлашћеним органом у 

организацији писмено споразуме да му престане радни однос, 

а према чл. 15. истог закона радник може бити преузет на рад 

у другу организацију под условима и у случајевима 

утврђеним општим актом. Сходно томе, према чл. 109. 
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Правилника о радним односима раднику може у свако доба да 

престане радни однос на основу писменог споразума. 

     Одлуку у смислу претходног става доноси Раднички савет, 

а према чл. 43. ст. 3. истог правилника изузетно организација 

може да преузме радника за чијим радом је престала потреба 

у другом ООУР због економских тешкоћа или технички, 

технолошких разлога и без претход обављеног конкурса, 

односно огласа. 

   У конкретном случају, суд је утврдио да предлагач Данило 

Коцић није постигао споразумни писмени споразум са 

организацијом  о престанку радног односа, тј. да нема 

писменог споразума са Радничким саветом  организације о 

престанку радног односа, па имајући у вуду наведене 

прописе, произилази да је организација незаконито поступила 

када му је прекинула радни однос 31. октобра 1989. године, па 

је ваљало усвојити му захтев, те поништити одлуку Радничког 

савета од 30. јуна 1989. године којом је одлучено да се са 

предлагачем раскине радни однос и наложи организацији да 

га врати на рад. Наиме, не постоји писмени споразум о 

престанку радног односа предлагача са надлежном 

организацијом, а конкретно са Радничким саветом, па овај 

Раднички савет није могао да 30. јуна 1989. године донесе 

одлуку о раскиду радног односа са предлагачем Коцић 

Данилом на основу споразума, јер фактички таквог споразума 

није било. 

     Суд је ценио наводе пуномоћника организације да је 

предлагач дао сагласност за споразумни раскид радног радног 

односа на састанку Општинске конференције ССРН у 

Лесковцу о чему је сачињена службена белешка под бројем 

331/1 од 5. октобра 1989. године, па је нашао да исти нису од 

утицаја на доношење другачије одлуке с обзиром да се у 

смислу наведених прописа писмени споразум о престанку 

радног односа заључује са надлежним органом организације, 

а не на евентуалном састанку, па произилази да евентуално 

дата сагласност предлагача на том састанку је правно 

ирелевентна за одлучивање у овој правној ствари. 

     Предлагачу је евентуално могао престати радни однос у 

случају и условима утврђеним законом и самоуправним 

општим актом ако се утврди од стране надлежне комисије да 

не може са успехом обављати поверене послове и радне 

задатке што је у конкуретном случају изостало, јер комисија 

која је именована од стране Радничког савета није утврђивала 

ове чињенице. 
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     Што се тиче преузимања Момчиловић Милана на послове 

дописника „Политике“ из Лесковца из Издавачке 

организације „Наша реч“ са послова в.д. директора и 

поништаја ове одлуке о преузимању, суд налази да су 

испуњени услови мериторног одлучивања с обзиром да се 

ради о непосредном интересу предлагача, јер је овај радник 

фактички преузет на његове послове и радне задатке 

дописника, па није уважио приговор организације у том 

смислу. Како је у конкретном случају организација извршила 

преузимање Милана Момчиловића са послова в.д. директора 

и главног и одговорног уредника, суд налази да исти ни у ком 

случају није могао бити технолошки вишак с обзиром да без 

оваквих послова и радних задатака и сама организација 

„Наша реч“ не би могла да фунционише, па је ваљало 

усвојити захтев предлагача и поништити одлуку о 

преузимању. 

    Са изложеног, Суд је донео  

 

О Д Л У К У 

     НИШТИ се одлука Радничког савета ООУР „Политика“  у 

саставу Новинско-издавачке организа ције – бивша од 30. јуна 

1989. године којом је одлучено да се раскине радни односа са 

предлагачем Данилом Коцићем, дописником листа 

„Политика“ из Лесковца, па се УТВРЂУЈЕ да је Данилу 

Коцићу НЕЗАКОНИТО престао радни однос код ове 

организације, те се НАЛАЖЕ Новинско-издавачком 

предузећу „Политика“ у Београду, Ул. Македонска бр. 29. као 

правном следбенику да овог радника врати на посао у року од 

15 дана. 

     НИШТИ СЕ одлука Радничког савета ООУР „Политика“ 

у саставу Новинско-издавачке и графичке радне организације 

„Политика“ у Београду од 10. новембра 1989. године којом је 

на основу споразума о преузимању преузет из Издачке 

органиације „Наша реч“ Милан Момчиловић дотадашњи в.д. 

директора и главног и одговорног уредника за обављање 

послова дописника „Политике“ из Лесковца, као 

НЕЗАКОНИТА.  

       Ову одлуку донело је веће Основног суда удруженог рада 

у Врању у саставу од судија: Властимир Стаменковић, 

председник већа, Жарко Каранфиловић и Радомир Николић, 

чланови већа, уз суделовање Станише Каченкова – секретара 

већа. 

    У Врању, дана 30. јануара 1990. године 
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ПОУКА: Рок за жалбу је 15 дана. Жалба се подноси Суду 

удруженог рада Србије преко овог суда у три примерка. 

     % 

    На ову одлуку „Политика“ је благовремено уложила жалбу, 

а Суд удруженог рада Србије доноси одлуку, коју 

објављујемо у целини. 

 

СУД УДРУЖЕНОГ РАДА СРБИЈЕ 

Одлука РО. бр 1163/90 

 

1 – 2. У спору Коцић Данила из Лесковца и Новинско-

издавачког предузећа „Политика“ у Београдум Основни суд 

удруженог рада у Врању одлуком Ро. бр. 3386/89 од 30. 

јануара 1990. године изреком под 1. понишио је одлуку 

Радничког савета основне организације удруженог рада 

„Политика“ у Београду од 30. јуна 1989. године којом је 

одлучено  да се раскине радни однос са предлагачем, 

дописником листа „Политика“ из Лесковца, па је утврдио да 

је предлагачу незаконито престао радни однос код 

организације и наложио предузећу да га врати на рад у року 

од 15 дана. Изреком под 2. поништио је одлуку Радничког 

савета основне организације од 10. новембра 1989. године 

којом је на основу споразума о преузимању преузет из 

Издавачке радне организације „Наша реч“ Милан 

Момчиловић, дотадашњи в.д. директора и главни и одговорни 

уредник за обављање послова дописника „Политике“ из 

Лесковца као незакониту. 

 

3. Против одлуке Основног суда жалбу је благовремено 

изјавило предузеће, побијајућу првостепену одлуку због 

битне повреде поступка, погрешно и непотпуно утврђеног 

чињеничног стања и погрешен примене материјалног права. 

Предлагач је поднео одговор на жалбу предузећа. 

 

4. Суд удруженог рада Србије, испитујући побијену 

одлуку, налази: 

     Правилно је поступио првостепени суд када је поништио 

одлуку Радничког савета основне организације од 30. јуна 

1989. године којом је одлучено да се са предлагачем раскине 

радни однос, јер је изведеним доказима утврдио да предлагач 

није писмено изјавио да не жели да ради и да му престане 

радни однос, нити је пак постигао споразум са организацијом 

о престанку радног односа. 
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     Неосновано се жалбом организације спори првостепена 

одлука у овом делу, јер се ни жалбом не нуде докази којима 

би се учинили основани наводи да је предлагач пристао на 

споразумни престанак радног односа, а то је писмена изјава 

предлагача да жели да му споразумно престане радни однос. 

     Погрешио је првостепени суд када је поништио одлуку 

Радничког савета од 10. новембра 1989. године којом је 

писменим споразумом преузет из Новинске организације 

„Наша реч“ Милан Момчиловић, јер ова одлука није донесена 

у поступку спровођења огласа, односно конкурса, па исту не 

може побијати нити предлагач, нити пак било који други 

радник као појединац, већ само надлежни орган самоуправне 

радничке контроле или синдиката у организацији. 

     Сходно изложеном, стекли су се услови да се првостепена 

одлука у ставу првом изреке потврди, а иста у ставу другом 

изреке укине и утврди да нису испуњени услови за судску 

заштиту по захтеву предлагача. 

     Са изложеног, на основу чл. 368. и чл. 373. Закона о 

парничном поступку, у вези са чл. 24. Закона о судовима 

удруженог рада („Службени лист СФРЈ“, број 38/84), Суд 

удруженог рада Србије донео је следећу  

 

     О Д Л У К У  

 

Потврђује се одлука Основног суда удруженог рада у 

Врању Рп. бр. 2386/89 од 30. јанаура 1990. године у ставу 

првом изреке. 

Иста одлука у ставу другом изреке укида се и утврђује да 

нису испуњени услови за судску заштиту по захтеву Данила 

Коцића из Лесковца да се поништи одлука Радничког савета 

основне организације удруженог рада „Политике“ у саставу 

Новинско-издавачке графичке радне организације „Политика“ 

у Београду од 10.новембра којом је на основу споразума о 

преузимању преузет из Издавачке организације „Наша реч“ 

Милан Момчиловић за обављање послова дописника 

„Политике“ из Лесковца. 

 

Ово одлуку донело је веће Суда удруженог рада Србије у 

саставу: Кари – Јовановић Мирјана, председник већа, Попов 

Блажо и Поповић Зоран, чланови већа. 

    У Београду, 17. априла 1990. године 

 



 240

  Тадашњи директор „Политике“ др Живорад Миновић морао 

је да ме врати на старо радно место. Доноси решење које је 

заведено под бр. 6806. од 13. јуна 1990. године. 

     Одлука у целини гласи: 

 

    На основу правоснажне одлуке Основног суда удруженог 

рада у Врању Ро бр. 2386/89 од 30. јануара 1990. године и чл. 

72. и 73. Правилника о радним односима радника НИП 

„Политика“, доносим следеће 

 

     Р Е Ш Е Њ Е  

 

     КОЦИЋ ДАНИЛО из Лесковца враћа се на рад у НИП 

„Политика са даном 12. јуном 1990. године. 

     Именовани радник се распоређује на послове радног места 

САРАДНИКА ДОПИСНИШТВА ЛИСТА „ПОЛИТИКА“ ИЗ 

ЛЕСКОВЦА са утврђеним бројем бодова који служе као 

основ за обрачун личног дохотка у износу од 609 бодова 

месечно од 12. јуна 1990. године. 

 

     О б р а з л о ж е њ е  

 

     Извршавајући одлуку Основног суда удруженог рада у 

Врању Ро бр. 2386/89 од 31. јануара 1990. године одлучено је 

као у диспозитиву овог решења. 

     Поука о правном леку: Против овог решења именовани 

има право приговора Радничком савету НИП „Политика“ у 

року од 15 дана од дана пријема овог решења. 

Д и р е к т о р  

НИП „Политика“ 

др Живорад Миновић 

 

згледало је да је мојим мукама дошао крај. Познајући 

ментални склоп др Миновића, као и људе који су стајали 

иза читавог прогона, знао сам да ће моје невоље још дуго 

потрајати, али сам био убеђен – ма колико у том тренутку 

изгледало сулудо – да ћу победити људе са саме пирамиде 

најмоћније информативне компаније у Србији. 

Дана 5. јула 1990. године, дакле двадесетак дана пошто 

сам враћен на место дописника „Политике“ из Лесковца – 

где сам био од 31. децембра 1978. године – др Живорад 

Миновић доноси ново решење чиме отворено показује 

како му је стало да ме коначно уништи.  

И



 241

Ма колико сам знао све о др Миновићу, био сам апсолутно 

убеђен да је све то писано по налогу из самога врха српске 

политике и по директном утицају политичара из Лесковца. 

Др Миновић ме не шаље било куда него у Ђаковицу 

(Косово и Метхија), у град где тада и никада ни пре (ни 

после) „Политика“ није имала своје дописништво! 

Тако је на делу завладала „отворена диктатура“ једног 

човека који је, у ствари, бранио само своју фотељу. 

% 

Решење које је заведено под бр. 7690, а датирано са 6. 

јуном 1990. године, гласи: 

 

На основу чл. 17. Закона о основним правима из радног 

односа, чл. 67. Правилника о радним односима радника НИП 

„Политика“ и одлуке бр. 7733 од 5. јула 1990. године, 

доносим: 

 

 Р Е Ш Е Њ Е  

 

ДАНИЛО КОЦИЋ, новинар из Лесковца (пазите, не 

дописник Политике из Лесковца, примедба Д. К.) распоређује 

се трајно на послове сарадника у Дописништву листа 

„Политика“ у Ђаковици. 

Именованом се утврђује 600 бодова (смањује се број 

бодова за девет – примедба Д. К.) као основ и мерило за 

обрачун личног дохотка. 

На послове сарадника у дописништву листа „Политика“ у 

Ђаковици именовани ће ступити 15. јула 1990. године. 

На основу овог решења престаје да важи решење о 

распоређивању Данила Коцића бр. 6806 од 13. јуна 1990. 

године (враћање по правоснажној судској одлуци на место 

дописника „Политике“ из Лесковца – примедба Д.К.). 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

На предлог Колегијума, директора и главних и одговорних 

уредника, Раднички савет је донео одлуку о формирању 

дописништва листа „Политика“ у Ђаковици. 

Одлуком бр. 7733 од 5. јула 1990. године утврђено је да се 

на послове сарадника у дописништву листа „Политика“ у 

Ђаковици распореди Данило Коцић. 

Сходно напред наведеном, решено је као у дспозитиву. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења радник 

има право приговора Радничком савету НИП „Политика“ у 

року од 15 дана од дана пријема овог решења. 

Д и р е к т о р  

Др Живорад Миновић 

% 

Благовремено сам се жалио Радничком савету, али 

никаквог одговора – што сам и очекивао – није било! Морао 

сам да кренем истим путем као и када је дошло до 

„споразумног раскида радног односа.“ У целини, због значаја, 

објављујем и предлог Основног суду удруженог рада да 

поништи одлуку о мом премештају из Лесковца у Ђаковицу. 

 

ОСНОВНОМ СУДУ  

УДРУЖЕНОГ РАДА У ВРАЊУ 

 

ПРЕДЛАГАЧ: Данило Коцић,  

16.000 Лесковац, Страхињића Бана 4/13 

ДРУГИ УЧЕСНИК: НИП „Политика“, 

11.000 Београд, Македонска 29. 

 

П Р Е Д Л О Г 

За поништај одлуке о премештају са радног места 

дописника „Политике“ из Лесковца на радно место дописника 

„Политике“ из Ђаковице. 

 

На основу правоснажне одлуке Основног суда удруженог 

рада у Врању Ро бр. 2386/89 од 30. јануара 1990. године, 

директор „Политике“ др Живорад Миновић вратио ме је на 

рад у НИП „Политика“ и распоредио на старо радно место, тј. 

на место дописника, односно сарадника у дописништву 

„Политике“ из Лесковца. 

ДОКАЗ: Решење др Живорада Миновића  

бр. 6806 од 13. јуна 1990. године; 

 

Новим решењем бр. 7690 од 6. јула 1990. године, др 

Живорад Миновић ме распоређује на ново радно место – 

дописника, односно сарадника у дописништву „Политике“ из 

Ђаковице (Косово и Метохија). 

ДОКАЗ: Решење бр. 7690 од 6. јула 1990. године 

 

На ово решење директора „Политике“ др Миновића 

благовремено сам уложио приговор Радничком савету, али он 

није у законском року разматран, па се зато обраћам овом 
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суду, јер сматрам да је одлука о премештају са радног места 

дописника „Политике“ у Лесковцу на место дописника, 

односно сарадника дописништва „Политике“ из Ђаковице – 

незаконита. 

Наиме, у образложењу своје одлуке, директор „Политике“ 

се позива на чл.17. Закона о основним правима из радног 

односа у коме се, као што је познато, каже да се радник 

распоређује на радоместо ради чијег вршења је засновао 

радни однос, а у случају неопходне потребе процеса и 

организације рада може бити распоређен на свако радно 

место које одговара степену стручне спреме, врсте занимања, 

звања и способности. 

Предлагач то и не спори. Спори, међутим, чињеницу о 

његовом распоређивању у ДРУГО МЕСТО, које је од места у 

коме је предлагач обављао и обавља послове и радне задатке 

удаљено више од 300 километара. 

Као што је познато, у чл. 41. Закона о радним односима СР 

Србије дословце пише: 

• Радник се може распоредити на рад из једног места у 

друго САМО УЗ ЊЕГОВУ САГЛАСНОСТ; 

• Изузетно, радник може да се распореди на рад из 

једног места у друго без његове сагласности под 

условима и у случајевима предвиђеним 

самоуправним општим актом, ако је делатност 

организације такве природе да се послови, односно 

радни задаци, врше у местима ван седишта 

организације, односно дела организације, као и када 

је удаљеност од места у коме радник ради до места у 

коме се радник распоређује на рад МАЊА ОД 50 

КИЛОМЕТАРА И ПОСТОЈИ ОБЕЗБЕЂЕН 

РЕДОВНИ ПРЕВОЗ; 

 

Суду желим посебно да предочим да радно место 

дописништва, односно сарадника дописништва „Политике“ у 

Лесковцу, на коме се предлагач налази од 31. децембра 1978. 

године, НИЈЕ УКИНУТО. 

 

    Имајући у виду све ове чињенице, предлагач предлаже суду 

да након спроведеног поступка донесе 

  

      О Д ЛУ К У  

 

     НИШТИ се решење директора „Политике“ др Живорада 

Миновића бр. 7699 од 6. јуна 1990. године предлагача са 
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радног места дописника, односно сарадника дописништва 

„Политике“ у Лесковцу на радно место дописника, односно 

сарадника дописништва „Политике“ из Ђаковице (Косово и 

Метихија) као НЕЗАКОНИТО, па тако остаје на снази 

решење бр. 6806 од 13. јуна 1990. године о распоређивању 

предлагача на радно место дописника, односно сарадника 

дописништва „Политике“ из Лесковца. 

       Лесковац, 1. септембар 1990. 

% 

Суд удруженог рада у Врању био је више него ефикасан 

и мој предлог у потпуности прихватио.  

Ево те одлуке Суда удруженог рада у целини: 

 

СУД УДРУЖЕНОГ РАДА У ВРАЊУ 

Одлука Ро. бр. 1724/90 

 

1. Данило Коцић из Лесковца покренуо је поступак пред 

овим судом 2. 9. 1990. године, са предлогом да се поништи 

решење директора НИП „Политика“ бр. 7699 од 6. 7. 1990. 

године о распоређивању на пословима и задацима дописника 

– сарадника у дописништву листа „Политика“ у Ђаковици. 

   У предлогу и на расправи је навео да ради на пословима и 

задацима  дописника листа „Политика“ из Лесковца, а да је 

наведеним решењем распоређен на рад у дописништву листа 

у Ђаковици. Благовремено је подносио приговор Радничком 

савету, али о његовом приговору није одлучивано у законском 

року. Сматра да је распореживање супротно закону, а није ни 

постојала потреба за његовим распоређивањем на друге 

послове и задатке. 

   Трошкове није тражио. 

 

      2. Други учесник је суду послао одговор на предлог са 

потребном документацијом за одлучивање у којој истиче да је 

распоређивање извршено у складу са чл.17. Закона о 

основним правима из радног односа и чл. 67. Правилника о 

радним односима. 

 

      3. Ради утврђивања чињеница суд је извео потребне доказе 

и утврдио следеће: 

    Предлагач је радник другог учесника и преко 10 година 

ради на радном месту дописника из Лесковца. Решењем 

директора НИП „Политика“ од 6. јула 1990. године 

распоређен је да обавља послове сарадника у дописништву 

„Политике“ у Ђаковици. Против овог решења поднео је 
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приговор Радничком савету, који у законском року није 

расправљао његов приговор. Увидом у решење суд утврђује 

да у образложењу истог стоји: „Раднички савет доноси одлуку 

о формирању  дописништва листа „Политика“ у Ђаковици, те 

да се из ових разлога предлагач распоређује за сарадника у 

дописништву.“ Одлуку Радничког савета о формирању 

дописништва нису доставили суду. Суд је такође утврдио да у 

систематизацији послова у дописништву у Лесковцу је 

предвиђен само један извршилац, а да је одлуком овога суда 

Ро. бр. 2386/89 поништена одлука организације о преузимању 

из листа „Наша реч“ једног радника у дописништво у 

Лесковцу. 

 

     4. На основу утврђеног чињеничног стања, оценом 

изведених доказа, суд налази да је захтев предлагача 

ОПРАВДАН. 

    

Чланом 17. ст. 2. Закона о основим правима из радног односа 

утврђено је да се у случају неопходне потребе процеса и 

организације рада радник може распоредити на свако радно 

место које одговара његовом степену стручне спреме 

одређене врсте занимања, знања и способности. У конкретном 

случају суд оцењује да није постојала потреба процеса рада да 

се предлагач распореди на послове и задатке сарадника у 

дописништву „Политике“ у Ђаковици. Ово због тога што би 

се његовим распоређивањем остварила потреба за пријемом 

дописника у Лесковцу, па је очигледно да не постоји потреба 

да се предлагач распореди у дописништво у Ђаковици, а да се 

за његово место расписује конкурс. Поред тога, Законом о 

радним односима СР Србије у чл. 41. утврђено је да се радник 

може распоредити на рад из једног у друго радно место уз 

његов пристанак, а изузетно и без његовог пристанка, под 

условима утврђеним у самоуправном општем акту, ако је 

делатност такве природе да се послови обављају ван седишта 

организације и да је удаљеност од места у коме радник ради 

до места у коме се радник распоређује мања од 80 километара 

и постоји одређен редовни превоз. 

     У конкретном случају радник је распоређен у друго место 

које је ураљено од места у коме је обављао послове и задатке 

више од 300 км, па је распоређивање у супротности са 

наведеном законском одредбом и тако незаконито. 

     На основу изложеног, суд доноси 
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      О Д Л У К У  

 

     УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ предлагача Данила Коцића из 

Лесковца ПА СЕ НИШТИ РЕШЕЊЕ директора НИП 

„Политика“ бр. 7699 од 6.7.1990. године којим је предлагач 

распоређен да обавља послове и задатке у дописништву 

„Политике“ у Ђаковици. 

     Трошкови се не досуђују, јер их учесници нису тражили. 

 

     Ову одлуку донело је веће Основног суда удруженог рада у 

Врању у већу састављеном од судија: Јовић Зорана – као 

председника већа и судија: Стаменковић Властимира и Пешић 

Гордане – као чланова већа. 

     У ВРАЊУ, дана 10. октобра 1990. године. 

     ПОУКА: Против ове одлуке рок жалбе је 15 дана 

попријему исте. Жалба се подноси у 3 примерка, преко овог 

суда, за СУР Србије у Београд. 

      % 

осле ове одлуке Суда удруженог рада у Врању неки моји 

лакомислени пријатељи и рођаци помислили су да је 

сада ипак све готово, односно да више неће бити суђења. Знао 

сам, међутим, да моћници из „Политике“ неће на овоме стати 

и да ће се жалити Суду удруженог рада Србије. И нисам се 

преварио! У жалби су навели све саме фразе. Очигледно, 

правници у „Политици“ или нису знали суштину права или су 

били немоћни! Биће да је ово друго по среди. Морали су, 

јадници, да слушају како им наређује – газда! 

    Одлука Суда удруженог рада Србије у целини гласи: 

 

    СУД УДРУЖЕНОГ РАДА СРБИЈЕ 

    Одлука Ро 4315/90 

 

     1– 2. У спору радника Коцић Данила из Лесковца и 

Новинског предузећа „Политика“ у Београду, Основни суд 

удруженог рада у Врању одлуком Рс. 1724/90 од 10. октобра 

1990. године, ставом 1. је усвојио захтев предлагача и 

поништио решење директора наведеног предузећа бр. 7699 од 

6. јула 1990. године, којим је предлагач распоређен да обавља 

радне задатке сарадника у дописништву „Политике“ у 

Ђаковици. Трошкови из става 2 нису досуђени.  

 

     1. Првостепени суд је утврдио да је предлагач више од 10 

година био дописник „Политике“ у Лесковцу. Поред тога, 

П
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утврђено је да систематизацијом у Лесковцу постоји само 

једно радно место дописника „Политике“.Ово предузеће је 

формирало ново дописниптво у Ђаковици и спорном одлуком 

је предлагачраспоређен на рад у овом дописништву. 

   Код горе утврђеногчињеничног стања првостепени суд је 

правилно нашао да је повређеноправо предлагача, јер је 

одлука донета супротно чл. 17. ст. 2. Закона о основним 

правима из радног односа. Наиме, наведеном законском 

одредбом предвиђено је да само у случајевима неопходне 

потребе процеса и организације рада радник може бити 

распоређен на свако радно место које одговара његовом 

степену стручне спреме одређене врсте занимања, знања и 

способности, док према ставу 2. радник треба да се распореди 

на радно место ради чијег је вршења засновао радни однос. 

   Према томе, пошто у дописништу „Политике“ у Лесковцу 

постоји само једно радно место дописника, предузеће би било 

у обавези да ово радно место попуну ако предлагача 

распореди у дописништо у Ђаковици. Према томе, пошто није 

укинуто дописништво у Лесковцу, предузеће и даље има 

потребе за радником на овом радом месту, па самим тим нема 

потребе процеса рада да се предлагач распореди са овог 

радног места на друго радно место. При томе се има у виду да 

као разлог разлог распоређивања није наведена ниједна друга 

чињеница сем чињенице отварања новог радног места у 

Ђаковици. 

   Суд удруженог рада Србије је ценио све жалбене наводе 

предузећа, али је нашао да нису од утицаја на другачије 

решавање спорног односа. 

   Са горе изложеног Суд удруженог рада Србије, на основу 

чл. 368 Закона о парничном поступку у вези чл. 24. ст. 2. 

савезног Закона о судовима удруженог рада, доноси 

 

    О Д Л У К У  

 

    ПОТВРЂУЈЕ се одлука Основног суда удруженог рада у 

Врању, По. 1724/90 од 10. октобра 1990. године. 

 

     Ову одлуку донело је веће Суда удруженог рада Србије у 

саставу судија: Љубисављевић Дана, председник већа, Блажић 

Александар и Вујанац Милутин, чланови већа. 

У Београду, 4. 12. 1990. године. 

 

Председник већа – судија 

Дана Љубисављевић 
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  % 

Формално сам поново враћен на старо радно место – 

дописника „Политике“ из Лесковца, али у стварности није 

било тако, јер у „Политици“ још нису објављивани моји 

текстови! За мене је и дописништво „Политике“ било 

затворено! Такође, „Политика“ није желела добровољно да 

исплати заостале зараде. Био сам приморан да и због тога 

водим судски спор. 

     И поново сам победио! 

         % 

   Основни суд удруженог рада у Врању је одлуком Ро. бр. 

1351/90 уважио све моје предлоге. Ево најважнијег дела 

судске пресуде: 

      

     „ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Новинско-издавачко предузеће 

„Политика“ у Београду, Ул. Македонска бр. 29. да Данилу 

Коцићу исплати износ од 44.082,10 динара на име надокнаде 

личног дохотка и 2.829,80 динара на име новчане надокнаде 

због неоствареног топлог оброка, или укупно износ од 

46.906,90 динара, а све на име накнаде штете због 

незаконитог престанка радног односа у периоду од 1. 

новембра 1989. године до 12. јуна 1990. године са каматом 

увећане за 20 одсто, а све у року од 15 дана.“ 

        % 

       Занимљиво је рећи да се на ову одлуку Суда удруженог 

рада у Врању „Политика“ није жалила, али је у одговору 

упућеном Суду удруженог рада у Врању оспорила наводе. 

     Међутим, по захтеву суда врло брзо су надлежне службе 

доставиле све податке о висини зараде и висини топлог 

оброка и такође брже него што сам се и сам надао исплатиле 

на благајни предузећа сав износ новчаног дуга!  

     То је био, чинило ми се, добар знак да сам на путу да 

дефинитивно решим све своје главобоље. Ипак, зараду сам и 

даље редовно примао, али мојих прилога није било у 

„Политици“ иако сам редовно слао свакога дана и по више 

занимљивих текстова. 

     Формално и стварно биће ми дозвољено да уђем у 

дописништво „Политике“ у Лесковцу касније и тек – гле 

ироније живота – после интервенције Михаља Кертеса (2000. 

године ухапшеног због злоупотребе службеног положаја и 

неких других кривичних дела). 
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     Из кабинета поменутог Кертеса (који је био задужен да 

решава представки и жалбе у Србији), добио сам телеграм 

следеће садржине: 

 

     „Обавештавамо вас да ће Вас Михаљ Кертес, члан 

Председништва СР Србије, примити у згради Председништва 

СР Србије, на Андрићевом венцу, бр. 1. у четвртак 12. јула у 

12 часова.“ 

Из Службе Председништва 

СР Србије 

 

   Тај дан, 12. јул, је слава мога родног села Дадинца, слава 

моје фамилије, али сам отпутовао за Београд! И био заиста 

примљен. Разговор је трајао само – два минута! Кертес је све 

знао о „случају Коцић“. Потврдио сам му наводе из писма, а 

правница (чије име никада нисам дознао), која му је била 

саветница, казала ми је (готово у пола гласа и у поверењу), 

када је у једном тренутку Кертес морао да разговара 

телефоном: 

• Када Кертес каже да ће случај решити – решено је! 

• Тако је и било!!! 

 

    3) 

асно увече – само коју недељу после мога боравка у 

Председништву Србије – позвао ме је крајње умилним 

гласом један од уредника „Политике“,  Драгољуб Пајић (умро 

је неколико месеци касније – о мртвима све најлепше!!!) и 

саопштио да хитно пошаљем неку вест из Лесковца! Било 

коју! Сигурно ће бити објављена у сутрашњем броју листа! 

   Био сам изненађен, помало зачуђен, а како сам – после свега 

што ми се догађало био пун невере према људима из врха 

„Политике“, па и политике уопште – отворено сам му рекао 

да у његову причу не верујем! 

   На моју опаску како немам техничке могућности да се јавим 

(немам телех, јер смо то средство користили у дописништву 

„Политике“) и готово заповечнички казао: „Кључеве 

дописништва немам!“, уследио је кратак одговор: 

• За тебе је дописништво „Политике“  отворено. 

Јавићу Милану Момчиловићу (недавно примљеном 

дописнику – примедба Д.К.) да ти одмах да кључеве! 

Држао се изговорене речи! 

     Сутрадан се појавила моја информација у „Политици“, коју 

сам послао те вечери. Иако сам је потписао инцијалима, Пајић 

је (сазнао сам тога дана од њега) променио потпис и уместо 

К
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иницијала испод прилога је стајало Д. Коцић, што је, иначе, 

необично када се објављују вести и краће информације! 

     % 

     Наредног дана позван сам на састанак комплетне редакције 

листа „Политика“ на коме сам био посебно поздрављен. 

Поред непосредног уредника Пајића, обратио се и директор 

др Живорад Миновић, који је, добро се сећам, рекао како су, 

„Политика“, али и он лично, одлучили да ме врате на „старо, 

добро радно место“. Био је то одличан повод да ја – који 

нисам имао обичај да говорим на састанцима редакције – 

прочитам део „Отвореног писма“, које сам неколико месеци 

раније упутио управо др Живораду Миновићу.  

     Ево тог комплетног писма: 

 

Отворено писамо директору„Политике“ 

Живораду Миновићу или прилог  

бешчашћу овог времена! 

 

Директоре Миновићу! 

     Наше време је време страха, слутње и опасности од нове 

мржње. Подела света на два супротстављена табора, царство 

светлости и царство таме, без икаквих нијанси, рађало је, као 

што и рађа, само фанатизам, нетрпељивост, суровост и 

склоност насиљу. 

Светови су – како је лепо приметио један „црногорски 

филозоф“ – не стварају, они се живе, а живот је могућ само 

као живот слободних и хуманих људи који остају заробљени 

идејом која верује у чињење за такав живот. 

Одговарајући на „Отворено писмо“ директора и главног и 

одговорног уредника „Борбе“ Манојла Вукотића, у тексту под 

насловом „Размислите где ћемо се срести“ („Борба“, 22. јун 

1990), на једном месту сте написали: 

„Неистина је да поседујем толику вештина које ви 

наводите. Да сам имао ту способност прилагођавања, ја бих је 

две године пред Осму седницу употребио да заштитим себе 

и своју породицу од осветничке и погромашке активности 

фамилије Стамболић и његове експозитуре у лицу Драгише 

Павловића. Њима сам се, као што је јавности познато, 

супротстављао залажући се за поштене односе у политици и 

међу људима уопште. Сукобљен са њима две године пре Осме 

седнице, нисам знао да ће они на Осмој седници бити 

губитници, па према томе нисам ни могао да се прилагодим 

политици на коју у то време није нико „типовао“. То што сам 

тада урадио пре личи на храброст него на прилагођавање. 
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Није ваљда памћење тако кратко, а морал тако трошан, па да 

се то не зна.“ (подвукао Д. К.). 

А затим у истом тексту додајете: „Нисте ли тиме, упркост 

одмерености за коју мислите да краси ваш текст, показали ону 

неодмереност у коју човек увек пада када му разум блокира 

мржња, гнев и остале ниже страсти. (подвукао Д. К.). 

Веровао сам, директоре Миновићу, да – како то рече један 

умни песник – више у Србији неће бити црних листа и 

поверљивих депеша. Ни празника на којима пола народа пева, 

а пола плаче. Знате шта каже Едип: „Човек мора подносити 

оно што одреде богови!“ 

Вас су гонили, директоре, сад ви гоните друге.  

„Свак је рођен да једанпут умре 

час и брука живе довијека.“  

(Његош) 

 

Настао је кошмар. Ко нема непријатеља, није ништа! 

После готово десет година успешног рада (дописник 

„Политике“ са југа Србије), средином минуле године сте ми 

забранили да пишем у „Политици“. Првог новембра 1989. 

године остајем без посла и после седам и по месеци спорења 

на суду, ви сте принуђени да ме вратите у „Политику“. најпре 

онако како вам је суд наложио, а затим доносите ново решење 

и шаљете ме за сарадника новоотвореног (непостојећег) 

дописништва „Политике“ из Ђаковице (Покрајина Косово и 

Метохија). 

То би, укратко, била цела прича! 

Убеђујем вас и ваше сараднике да никада нисам направио 

никакву грешку, да у самој „Политици“ нисам никада 

дисциплински одговарао (Прилог: потврда из „Политике“). 

Не вреди! Они ми говоре, како би рекао један уважени 

литерата,  да су чврсто уверени у оно што говоре. Као да не 

знају да је чврсто уверење најчешће туђе уверење. Оно које се 

извршава. Јер, зна се, своје уверење је подложно сумњи! 

Добрица Ћосић у „Отпаднику“ на једном месту каже: „Да 

ли је овде најпаметније не мислити. Наступа повишена 

производња неистомишљеника. И настаје тужна и опака 

заблуда... Зна се да наше уверење чини и наше незнање. Знам 

да овде многи разумеју шта се догађа, али неће да разумеју... 

Не верујем да је ово време свих освета. И зато ме чуди да се 

неки усавршавају у мржњи...“ 

Почетак „тужне приче“ зване „случај Коцић“, директоре 

Миновићу, настаје после објављивања мог текста „Пораз 

политичке комбинаторике“ („Политика“, 22. јануар 1989. 
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године) у коме се, говорећи о познатим догађајима око 

подношења оставки (односно смењивања) неколицине 

лесковачких политичара, констатовао да би са политичке 

сцене требало да оде још један политичар (сада не обавља 

ниједну политичку функцију, па му име не  спомењем), јер је 

допринео низу погрешних кадровских потеза, а у то време се 

налазио на више врло истакнутих функција у граду на 

Ватерници и у Београду. Био је то, дакако, ваш драги 

пријатељ. Њему сте поверовали и тада започињу ситне 

ујдурме крупних размера! 

Тај неименовани лесковачки политичар, са још 

неколицином других функционера, оптужио ме је да сам, 

наводно, противник Осме седнице и, дакако, Слободана 

Милошевића! Доказа, дабоме, није имао, али је то било јако 

важно, јер је врло добро знао да ћете се ви, директоре 

Миновићу, на ту „замку“ лако уловити. И тако је и било! 

Од сваке јаке личности, увек је јача дволичност! 

Тада започињу моје муке. Али, говорио сам себи оно што 

би Брана Црнчевић лепо рекао: „Не бој се, синовац, никога 

осим себе и онога што је у теби.“ Знате ли, директоре 

Миновићу, како владика Раде вели: „Зло се трпи од зла још 

горега.“ 

% 

Није ме изненадило понашање (већине) чланова Радничког 

савета „Политике“, који су 30. јуна 1989. године донели 

одлуку да се са мном (и Ђорђем Пилчевићем, дописником из 

Титовог Ужица) радни однос раскине на основу споразума! 

То што споразума није било, њима није важно! То што је реч 

о грубом непоштовању закона, такође их није бринуло! Ни 

моје упозорење! Нека суд то распетља! – говорио је Мирослав 

Ћосић, председник Радничког савета. 

- Ниси ти за „Политику!“ – подвлачио је Петар Јанковић, 

онај исти човек који је – и по властитом признању – био 

најслабији дописник (из Ниша) „у историји Политике“, али 

то није била никаква сметња да догура до уредничког места у 

НИП „Политика“. 

Давили су ме они који су увртели себи у главу да оно што 

говоре и што нам саветују је наша срећа! Таквим се некада 

подсмевало, а данас царују на листама властодржаца! 

% 

Колегијум „Политике“, на чијем сте ви челу, директоре 

Миновићу, утврдио је да је за дописника „Политике“ из 

Лесковца потребан сарадник „много ширег новинарског 

сензибилитета“. У Лексикону страних речи и израза Милана 
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Вујаклије („Просвета“, Београд, 1975. године) пише – 

СЕНЗИБИЛИТЕТ (нл. sensibilitas) осетљивост, способност 

опажања осетом; појачана чулна осетљивост, осећајност, 

чувственост, нежност осећања. 

То, дакле, недостаје мојој личности па да будем по вашој 

мери. Колико се сећам, као један од услова за заснивање 

радног односа у „Политици“ не тражи се да неко буде 

сензибилан, да има више сензибилитета. Тражи се поштен 

рад! 

Према подацима  који се редовно објављују у „Билтену“, 

личним дохоцима и наградама које сам добијао, рекло би се 

да сам – поштено радио! 

% 

Суд, директоре Миновићу, није имао тежак задатак. Ваша 

брука је била лако видљива и мој повратак у „Политику“ – 

неспоран! 

Основни суд удруженог рада у Врању доноси одлуку 

Ро.бр. 2386/89 од 30. јануара 1990. године, која гласи: 

„НИШТИ се одлука Радничког савета ООУР „Политика“ 

у саставу Новинско-издавачке и графичке радне организације 

– бивше од 30. јуна 1989. године којом је одлучено да се 

раскине радни однос са предлагачем Данилом Коцићем, 

дописником листа „Политика“ из Лесковца, па се УТВРЂУЈЕ 

да је Данилу Коцићу НЕЗАКОНИТО престао радни однос 

код ове организације, те се НАЛАЖЕ Новинско - издавачком 

предузећу „Политика“  у Београду, Македонска 29. као 

правном следбенику, да овог радника врати на рад у року од 

15 дана.“ 

Поводом ваше жалбе, директоре Миновићу, и Суд 

удруженог рада Србије је одлуком Ро. бр. 1163/90 потврдио 

првостепену одлуку и наложио вам да ме вратите на радно 

место на коме сам се налазио 11 година и које и дан – данас 

постоји! 

„Неправда је највећа кад ко од зла дјела свог још и користи 

какву прими.“ (народна). У вредносном смислу ђавола, зло је 

добро, а добро је зло! 

% 

И док сам водио судски спор, и када сам га добио (без 

помоћи адвоката, јер сам сам писао тужбе, жалбе, бранио се 

на суду) – у шта нисам сумњао – била ми је жеља да се вратим 

у „Политику“ можда због оне народне: „Чија земља тога 

двори, чија њива тога усеви.“ 
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Вук је умро са последњом жељом да се напије воде са 

ловћенских извора: „Ех, да ми је воде са Иванових Корита. 

Чини ми се да бих одмах оздравио.“ 

% 

Решењем бр. 6806 од 13. јуна 1990. године, ви сте ме 

(формално) вратили на старо радно место. Моја породица и ја 

могли смо да одахнемо! Привремено! 

Био сам, директоре Миновићу, спреман све да заборавим. 

И ваша шиканирања, и непромишљеност духа (уколико га је 

било) код ваших сарадника.  

Знате шта је Андрић унео у своју интимну беженицу? 

„У најгорим својим часовима налазио сам необичну и 

неочекивану утеху у томе што сам замишљао један други 

живот, исти као мој по датумима, именима и догађајима, али 

прав, светао чист; мучан, наравно, колико сваки живот на 

земљи мора такав да буде, али без ичег мрачног и ружног у 

тој муци; живот који почиње са благословом и губи се у 

висинама и гаси у светлости. 

И стојећи замишљен над ликом тог мог двојника, као што 

дрво стоји над својом сликом у мирној води, ја сам, тражећи 

спасење у несећању, заборављао за тренутак свој стварни 

живот, док је он дрхтао од мога бола.“ 

% 

Директоре Миновићу, усуђујем се да кажем да доношењем 

решења бр. 7699 од 6. јула 1990. године, којим ништите 

раније решење и којим ме распоређујете на послове сарадника 

у дописништву „Политике“ у Ђаковици – а таквог 

дописништва, у ствари, нема – упадате у ону грешку у коју 

упада сваки човек – да вас цитирам из писма „Борби“ – „када 

му разум блокирају мржња, гнев и остале сличне ниже 

страсти.“ 

Ви би сте сигурно рекли, директоре Миновићу, да за 

овакав потез имате подршку својих сарадника. Знате већ ону 

народну: „Да нема слука и оних који се клањају, не би ни 

било царева.“ 

Сећам се сјајног Душка Радовића: „Јуче је на једном збору 

радних људи избачена парола: „Не спуштајте руке, има још да 

се гласа!“ 

% 

Добро вам је познато, директоре Миновићу, да сам од 31. 

децембра 1978. године на радном месту дописника 

„Политике“ из Лесковца. То дописничко место и данас 

постоји. Дакле, није укинуто! Ђаковица је од Лесковца 

удаљена 300 километара! Можда вам се са београдске 
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калдрме чини да је то место „изгубљених душа“. Требало би 

да знате да сам у том граду пре готово 15 година био војник, 

да сам ту имао доста другара, па и пријатеља, и међу 

Албанцима, и Србима, и Црногорцима... 

У причи „Сан о љубави и смрти“ из књиге Филипа Давида 

„Принц ватре“ један актер је записао ове стихове: 

„Ништа није неминовније од немогућег 

требало би увек предвидети –   непредвиђено“ 

 

     Када сам, директоре Миновићу, примио прво решење (о 

враћању на радно место дописника „Политике“ из Лесковца) 

којим спроводите судску одлуку, рекао сам својим 

пријатељима: 

„Сатана има два лица“ – како би рекла Јасмина Ракић у 

истоименом роману (Рад, Београд, 1986. године).  

У том истом роману, у коме се налазе 12 Софијиних 

записа, прибележено је: „Желела бих да осећам нешто благо и 

нежно што личи на детињство које нас сећа на црвене јабуке 

што су падале с дрвећа негде у далеким воћњацима...“ 

% 

Директоре Миновићу, требало би да вам је познато: 

“Сваки шамар боли, али када ти ошамаре душу – то се 

памти!“  

Народ је давно казао: „Кад будала призна да је будала, 

онда је мања будала!“ 

% 

Осећм да се ви бојите ваших потеза, да вас хвата језа при 

помену Косова и Метохије и Ђаковице. Ја се тога не бојим! 

Поново бих крену на Косово и Метихију где сам живео и 

радио. Ви добро знате да сам у Приштини имао и стан, тамо 

сам био новинар и да сам сада већ давне 1978. године оставио 

Косово и Метихију управо због „Политике“. Ако је потребно, 

ево ме поново на Косову и Метохији! Али не силом коју ви 

примењујете! 

Почела је освета лоших ђака у времену мрака! Све је, 

кажу, урађено на реч. Знате, директоре Миновићу, Црногорци 

кажу: „Човијек је – ријеч! Шта ти ваља, ако ти ријеч не 

вриједи!?“ 

Суд једно, а ви друго! Радите по старом! Које ли то силе 

терају вас да упадате из грешек у грешку!? 

На радном месту дописника „Политике“ из Лесковца (по 

новој систематизацији сарадника дописништва „Политике“) 

примате незаконито другог новинара а мене шаљете где вам је 

најдраже – у Ђаковицу! 
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По ком је то закону, директоре Миновићу, требало би да 

кажете!? Мени као правнику, признајем, тај закон није 

познат! Можда вам је као доктору политичких наука и човеку 

који добро зна све смицалице Кардељеве доктрине добро знан 

тај правни пропис! 

Једна античка максима каже: „Патњама се мудрост стиче, 

а она је, дакако, слична са оном нашом народном: „Не питај 

ученога већ паћенога.“ 

Добро, директоре Миновићу, ви сте и учен и паћен – бар 

по властитом признању! Ево, да вас питам: „Шта даље да 

радим!?“ Можда бисте ми ви предложили да тражим заштиту 

код надлежних правосудних органа. Хвала на савету! То сам 

већ учинио! Против вас и групе ваших сарадника већ сам 

поднео кривичну пријаву због више кривичних дела. 

Очекујем њихово ангажовање. Правна држава мора да 

функционише! Свидело се то вама или не! 

Пишем и политичарима. Из ЦК СК Србије су ми јавили да 

је „случај Коцић“ у надлежности друга Драгољуба Пајића 

(уредника „Политике“ и тада високог функционера СК – 

напомена Д. К.). Знате већ исход: Пајић је постао ваш 

заменик, а „мој предмет“ је негде – затурен! 

На разговоре ме је примио члан Председништва СР Србије 

Михаљ Кертес. Човек је запањен вашим схватањм правне 

државе. Обећао је помоћ! 

„Надам се – како вели Кертес – („Свет“, 25. јула 1990. 

године – „Нисам Милошевићев јастреб“) – неће више бити 

зајебавања! 

Када сте ви директоре Миновићу у питању, можда би 

требало да поступим као што је Кертес хтео са Каракушијем: 

„Двадесет трећег на двадесет и четврти хтео сам да га 

убијем!“ (из већ поменутог интервјуа Свету). 

Вредело би, надам се, да још једном цитирам, директоре 

Миновићу, писца Брану Црнчевића: 

„Због тога у овим смутним временима пази коме табаш 

стазу, синовац. А ако си и сам један од многих српских вођа, 

несрећниче, не води људе са собом пре него што тачно 

утврдиш куда си кренуо.“ 

Не волим никога да саветујем, па ни вас, директоре 

Миновићу. Али, пробудите се! Бернар Шо је говорио: 

„Подучавањем нећеш научити човека!“ 

Сећате се, варујем, сјајне Маргерит Јурсенар, прве жене 

примљене у Француску академију наука: „Господо, у наше 

нестално доба нико није сигуран у вековну славу, али увек 

може бити сигуран у хиљагодишта заборава!“ 
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У ово време, које називам међу својим најближим 

пријатељима „лоше изрежирана Миновићева тортура“, 

често ме пратила мисао једног лекара: „Желим вам да имате 

много жеља. Знате, болестан човек има само једну жељу...“ 

Данило Коцић,  

дописник „Политике“ из Лесковца 

% 

ризнајем: ово моје излагање (прочитао сам само део 

писма) није на најбољи начин прихваћено! Неколико 

колегеница из Културнe рубрике (међу њима и она, члан 

Радничког савета, коју су чекали да се врати из Париза да би 

седница могла да почне, јер није било кворума), чак је 

тражила да прекинем читање, али се томе нису прикључили 

остали. Штавише, директор др Живорад Миновић и Драгољуб 

Пајић, тада шеф Дописничке службе, мирно су пратили 

излагање које је обојици било познато (раније сам га у 

неколико наврата достављао њима). 

На коктелу, који је потом приређен, др Живорад Миновић, 

окружен најближим сарадницима, замолио је Пајића да ме 

позове да им се прикључим, чак се поздравио са мном као да 

је тиме желео да призна свој дефинитивни пораз! 

„Нека ратне секире буду закопане!“, рече др Миновић уз 

подругљив и полушаљив осмех. 

Нисам ништа одговорио, али сам искористио прилику – 

када се др Миновићу обратио један од дежурних уредника – 

да после учтивог климања главом – напустим тај „кружок“ 

тренутно најмоћнијих људи „Политике“. 

„Нисам знао кроз какве си све невоље прошао“, била је 

заједничка оцена неколико колега – дописника. 

У њиховом гласу, понашању, па и дружењу, осећао сам да 

ми се у исто време диве, али и плаше. Осетио сам да им није 

свеједно што се раније нису оглашавали! А заиста, свих тих 

месеци – ниједне реакције колега – дописника „Политике“. 

Разумео сам их, јер је једноставно неко мора да буде 

„ликвидиран“ како би др Миновић и његови сарадници могли 

да испоруче „попуњене формуларе“ наредбодавцима. 

Поуздано знам да су међу кандидатима за „потписивање“ 

срамног „споразумног раскида радног односа“ биле још неке 

колеге, дописници из Ваљева, Новог Сада, Вршца... Како су 

избегли ту замку која је Ђоки Пилчевићу, дописнику 

„Политике“ из Титовог Ужица и мени, дописнику из 

Лесковца, била скројена – није ми било познато! Можда се, 

једноставно, неко од поверљивих људи др Миновића, док су 

П
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испијали виски у његовом богато опремљеном кабинету, 

досетио да дојави како нико „из врха“ не тражи нова 

склањања, па је тиме посао обављен како треба и када треба! 

Не сећам се тачно дана – нисам води до краја прецизан 

дневник свога живота – али ми се чини да је то било неколико 

недеља после крсне славе мога родног села, био сам позван из 

кабинета др Миновића да неизоставно, али – како ми је 

дојављено – баш неизоставно (такав је био заповеднички глас 

секретарице) сутрадан из Лесковца дођем у Београд на 

разговор са директором др Миновићем! 

Знао сам да је опет у питању некаква игра, али сам био 

одлучан у опредељењу да се по сваку цену вратим у 

лесковачко дописништво „Политике“, па макар ми за 

компромис нудили неко друго, много боље решење! 

Др Миновић је био веома расположан и одмах, после 

најаве, примио на разговор заједно са Драгољубом Пајићем, 

који, наводно, није ништа знао о разлозима мог неизоставног 

доласка у Београд. 

„Виски с ледом!“, рече др Миновић. 

„Врло сте љубазни!“, одговорих саркастично, али одбих 

пиће, јер сам знао да ћу, после првог гутљаја, нешто рећи што 

би ми одало све скривене намере! 

„Епа, добро! Када се све свршило како треба, један 

предлог за вас – баш тако за вас – рече др Миновић – што је 

могло да се схвати на више начина, али како је био манир у 

„Политици“ да готово свако свакога персира, разумео сам то 

сасвим уљудним односом најмоћнијег човека ове куће према 

једном малом, премалом, али у том тренутку можда и 

опасном дописнику „Политике“ из Лесковца. 

„Предлажем вам да будете наш дописник из Пирота, 

можете бирати Врање или Власотинце! Како вам воља. И стан 

ћете добити! Више од тога не могу да вам понудим!“, каза др 

Миновић. 

Нисам се покренуо са троседа. У себи сам говорио: „Лукав 

је ово човек, немој му, Данило, веровати! Изневерићеш све 

ако се не вратиш у Лесковац!“ 

„Може ли сада виски са ледом?!“, поново рече др 

Миновић, док ме је некако чудновато гледао, као да је имао и 

неко друго решење у виду! 

Поново сам одбио. Њих двојица попише још по једно 

пиће. Тада ми се благонаклоно, док ми је покушао да задржи 

руку на рамену, обратио шеф Дописничке службе Драгољуб 

Пајић: 

„Зар ниси задовољан!? И стан и добро радно место!“ 
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И оде из кабинета др Миновића! 

Све остало се зна: у Пирот никада нисам отишао, кроз 

Врање сам неколико пута прошао колима и аутобусом, а 

Власотинце сам стално посећивао. Па то је мој град, град мога 

детињства и младости! Тамо сам завршио основну и средњу 

школу! У том лепом месту радио сам као професор у 

Гимназији „Стеван Јаковљевић“, у оној истој школи коју сам 

волео као ђак. 

Више никада др Миновић није поменуо ниједно од ова три 

места. На растанку, из његовог кабинета, који је имао неку 

патину тешке море, уз невољни стисак руку, др Миновић 

каза: 

„Штета, толико знам о теби – овог пута баш тако рече, што 

ме у први мах збуни, али је то била сигурно његова парада да 

ме придобије за новоскројени план – штета је што си одбио, а 

било би ти много боље! 

И тај „лисац“ др Миновић боловао је, дакле, од исте 

бољке од које побољевају људи који су умислили да могу да 

кроје туђе судбине по својој мери. Веровао је да зна шта је 

другима боље! Да ли је то оно што они мисле, или што мисле 

други људи стиснути бригама, немаштином, болом, али и 

силном жељом да победе и себе и друге! 

% 

Никада више нисам чуо др Миновића. За његов пад у 

„Политици“ сазнао сам из новина! Нисам се томе радовао, јер 

сам једноставно знао да ће му сигурно бити такав крај. 

Људима склоним да друге уништавају без милости, уз преко 

суђење, крај је увек исти – прек и ма колико изгледао суров, 

он је логичан! 

Једноставно, никада се лоше добрим не може вратити! 

Народ је давно казао, а моји паметни сељаци то добро знају: 

„Правда је можда спора, али је достижна!“ 

 

4) 

во ме поново, после тих тешких дана и година у 

дописништву „Политике“ у Лесковцу. Живот је текао час 

као узбудљива прича, час као река која ненадано мења правац, 

покаткад као упекао сељачки дан!  

Нико ме година није дирао, нико од мене није тражио неке 

посебне рубрике. Сарадња са новим уредницима била је само 

коректна. И ништа више! То ми је одговарало, као што ми је 

одговарало да у дописништву будемо наш двојица. 

Једноставно, имао сам више времена за себе. Жеља ми је била 

да победим те велике моћнике, али сам био свестан да нисам 

Е
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могао више од онога што се догодило! За велике победе, 

потребни су велики противници; потребно је и мало среће! 

Можда сам је и ја имао! Самоувереност, ма колико била 

опасна, у мом случају је била лековита. 

Иако сам био (између осталог) дипломирани правник, 

истина без већег практичног искуства, сам сам писао тужбе, 

жалбе, сам сам се бранио пред судом! Знао сам да сам у 

праву, али сам такође знао да правда није јасна линија која се 

може једним потезом нацртати и свима објаснити. Иза 

појединих параграфа често су се криле замке, а оне су могле у 

мом случају да промене живот! Истина, потајно сам се надао, 

и неком другом, бољем животу!  

Било је тренутака када сам искрено хтео да оставим све, да 

се вратим својим коренима, своме завичају и да тамо, у том 

крају препуном боја и људског поштења, отживим преостале 

дане. У другом часу сам схватио да би то било погрешно, да 

бих издао себе и све који су у мене веровали. 

Једно од решења било је – повратак школи! Поново сам 

сањао да носим дневник! Како су то били лепи снови! Прве 

моје радне године биле су у том знаку. Млад професор 

гимназије жељан доказивања и препун идеала! То су били 

моји најлепши дани. И често сам се њима враћао. Тада сам 

схватио да се у једном једином трену мења људски живот. 

Нисам ни помишљао да ћу оставити школу и нешто касније 

посветити се послу који се тешко – без преке муке – оставља! 

То је, међутим, друга, занимљива и у исто време мучна прича! 

% 

И ма колико деловало чудновато, управо човек који је 

„најжешће“ поменут у чланку „Пораз политичке 

комбинаторике“ хтео је „највише“ да ми помогне. Није то 

била поза. Јасно сам то осећао. Можда је схватио у једном 

тренутку да је пренаглио, па је хтео да исправи грешку! У три 

„наврата“ разговарали смо о практичном решењу мога 

статуса. Изгледало је да је све на помолу, да ће мој проблем 

бити решен и да нећу морати да водим судски спор са 

„Политиком“! 

Неки људи – који су после октобарских промена тако 

неславно завршили каријеру – па им имена не помињем, 

преузели су обавезу да се сачини споразум о мом преузимању 

за професора или секретара Угоститељске школе! Детаљи су 

били утаначени, али је сутрадан све пало у воду! Наводно, 

првобитни пристанак директор те школе „коригује“ због тога 

што „нисам сасвим подобан за рад у школи“. Много недеља 

касније, управо тај директор (који више није међу живима) 
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сваку умешаност у ову „прљаву игру“ – енергично је 

демантовао! Био сам убеђен да говори истину, јер у том 

тренутку је овако неважно питање за једно Одељење 

министарства образовања у Лесковцу и локалну самоуправу 

могло да се реши без икаквих тешкоћа! 

Иза свега се крила друга прича и други актери – они који 

су хтели моје дефинитивно уништење! То ме је, међутим, 

само снажило у науму да победим све своје лесковачко-

београдске моћнике. 

На све злурадости одговарао сам поносно и надаље 

спреман да платим високу цену свога ранијег поступања и 

истовремено одбраним не само част једне професије, него 

више од свега, час свога дома и свога краја.  

У тренуцима кризе – а и они су неминовно долазили – 

храбрило ме је сељачко искуство. Знао сам кроз какве су све 

муке морали да пролазе сељаци мога родног Дадинца, али сам 

такође добро знао да су успешно побеђивали све људске 

немани и тако показали нама, младима, недовољно искусним 

мештанима, да се не треба предати, поготово ако су разум и 

срце говорили да је правда на твојој страни! 

% 

На адресу Дома ученика и студента „Славка Недић – 

Милојевић“ ОК ССРН, односно тадашњи новоизабрани 

председник Звонимир Недељковић послао је писмо заведено 

под бр. 331/2 од 19. октобра 1989. године. Писмо у целини 

гласи: 

 

ДОМ УЧЕНИКА И СТУДЕНТА 

„СЛАВНА НЕДИЋ – МИЛОЈЕВИЋ“ 

Л е с к о в а ц  

 

     У Општинској конференцији ССРН Лесковац, на састанку 

одржаном 3. октобра 1989. године, у чијем раду су 

учествовали Зоран Јанаћковић, председник МОК СК 

Јужноморавског региона, Веселин Савић, председник МОК 

ССРН Лесковац, др Живан Стојковић, председник ОК ССРН 

Лесковац и Гојко Величковић, секретар Председништва ОК 

ССРН Лесковац и уредници „Политике“ Петар Јанковић и 

Мирјана Белић – Корочкин, једногласно је закључено да се 

Данилу Коцићу, дописнику „Политике“, омогући радно 

ангажовање у овој радној организацији (Дом ученика и 

студената) где за то има потребе и где Коцић жели да ради. 

Према Коцићевој жељи, општински и регионални 

функционери су се сагласили да му се омогући рад у некој 
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образовној организацији. Како у вашем колективу постоји 

место васпитача, а Данило Коцић је завршио филозофски 

факултет (професор српског језика и књижевности) и правни 

факултет, оцењено је да би Дом ученика и студента  требало 

да ангажује Коцића и то преузимањем. Одлуку о томе 

надлежни орган требало би да донесе што пре, а радно 

ангажовање би требало започети 1. новембра 1989. године. (За 

ОК ССРН Лесковац, председник Звонимир Недељковић, с.р.) 

  % 

   Иако је овај допис - писмо достављен директору Дома 

ученика и студента, никаквог одговора из те установе није 

било, што је могло да се схвати као јасна порука да је 

руководство те организације добило налог да остане – немо!  

   У том прогањању, изгледа, да ни они, ти силни лесковачки 

моћници – учесници поменутог састанка у ОК ССРН – нису 

хтели или нису смели, ипак, да иду до краја: нису ме избацили 

из општинског стана који сам добио на – привремено 

коришћење! Поучна је то прича за мене, можда и за друге. 

На стамбеној листи „Политике“, управо у години када 

остајем без посла, био са на четвртом месту. Тада је подељено 

двадесетак станова, искључиво у Београду. Међу онима који 

су решили важно животно питање било је највише новинара, 

односно новинарки, са неупоредово мање бодова од 

дописника „Политике“ из Лесковца. Али, у „Политици“, 

којом је владао др Миновић, бодови са стамбене ранг-листе 

нису ни били важни! Уостало, ја сам већ био предодређен за 

„одстрел“, односно буквално отеран из „Политике“ тзв. 

„споразумним раскидом радног односа“ па на добијање стана 

нисам могао ни да утичем. А и да сам се жалио, моћни људи 

те куће би засигурно нашли „формулу“ да задовоље апетите 

својих доушника, полтрона, којекаквих хохштаплера и – 

љубавница. 

Оно што нисам могао у „Политици“ покушао сам да реши 

ван ње. Случај је кројио моју судбину. Али, то је епизода која 

није важна за друге, то је мој, само мој живот! Тек после 

писма које је послато из „Политике“ Комисији за доделу 

станова којима располаже општина Лесковац, у којем се 

наводи да сам на листи за добијање стана, али да у овом 

тренутку предузеће није у стању да ми га додели, ово питање 

решавам – привремено! Добијам на једногодишње коришћење 

двособни стан на четвртом, последњем спрату, у Улици 

Страхињића Бана 4/13. Стан пуних пет година није био 

коришћен, а како је вода цурила са пропалог равног крова, 
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зидови спаваће собе и кухиње били су – тотално 

упропашћени! 

За дечака са дадиначких брда, који је до школе и назад, 

свакога дана пешачио по десетак километара (по свакојаком 

невремену и без иједног изостанка!) било је то, ипак, 

задовољавајуће решење. Истина, знао сам ко све и под којим 

условима добија велелепне станове у Лесковцу, али и у 

„Политици“. Знао сам да су неки новинари после тзв. 

фиктивног развода брака, добијали други, нови стан!  Знао 

сам да су у граду у коме сам живео тзв. стручњаци, 

новопечени руководиоци (али и новинари), добијали у 

новоградњи лепе и функционалне станове! Такође сам, 

међутим, знао да је много људи, попут мене и моје породице, 

без подршке, без стана, без пара... Једино им је остајала 

варљива нада да ће, ипак, кат – тад, успети да реше то важно 

животно питање.  

% 

У животу је, давно сам схватио, било потребно да имате не 

само знања, него и подршке. Без тога, ваши дани биће у знаку 

кошмарних снова. У овом мом истрајавању живота и статуса 

нисам увек имао довољно разумевања, јер су ми неки 

пријатељи говорили како, ето, нисам довољно агресиван, па 

када је тако, лако се догађа да до решења стамбеног проблема 

много брже долазе они који су „нападни“, упорни и у својој 

упорности чак и безочни! Знам, одговарао сам како је много 

тога у нашој природи, у нама самима и да ма колико савети 

били добронамерни и ваљани, не вреде ништа! То је била моја 

одбрана од самога себе и мојих кошмарних снова. Ево 

првобитне одлуке о додели стана на коришћење коју је 

потписао тадашњи председник Комисије за доделу станова 

којима располаже општина Лесковац: 

 

Социјалистичка Република Србија 

О П Ш Т И Н А   Л Е С К О В А Ц  

Комисија за доделу станова којима 

располаже општина Лесковаца 

Број 36-445/85-VII 

 

  Комисија за доделу станова којима располаже општина 

Лесковац, на седници од 26.7.1985. године, а на основу члана 

3, став 2. Закона о стамбеним односима („Службени гласник 

СРС“, број 9/85)  и члана 4. став 2. Одлуке о давању станова 

на коришћење којима располаже општина Лесковац 

(„Службени лист општине Лесковац“ број 3/73) донео је  
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О Д Л У К У  

 

Додељује се Р.О. „Политика“ Београд, двообни стан на 

коришћене у Улици Страхињића Бана број 4, стан 13 у 

Лесковцу за период од једне године за дописника листа 

Данила Коцића из Лесковца, сходно захтеву „Политике“ од 

18.7.1985. године.  

Обавезује се стручна комисија да сачини уговор са Р.О. 

„Политика“ – Београд у вези доделе предметног стана на 

коришћење, из става 1. ове Одлуке. 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Петко Димитријевић, с.р.  

 

     Годину дана после поменуте одлуке, „Политика“ је, на 

моје инсистирање, тражила да тај рок буде продужен за исти 

период. Нова одлука комисије гласи: 

 

Социјалистичка Република Србије 

О П Ш Т И Н А  Л Е С К О В А Ц  

Комисија за доделу станова којима 

располаже општина Лесковац 

Број 36-586/86.07 

22. 10. 1986. године 

Л е с к о в а ц  

 

  Комисија за доделу станова којима располаже општина 

Лесковац, на седници одржаној 17.10.1986. године, на основи 

чл. 3. став 2. Одлуке о давању станова на коришћење којима 

располаже општина Лесковац („Службени лист општине 

Лесковац“, број 3/73), донела је 

 

 О Д Л У К У  

 

Прихвата се захтев РО „Политика“ – Београд за 

продужење важности одлуке Комисије од 26.7.1985. године о 

додели на коришћење двособног стана у Улици Страхињића 

Бана 4/13 у Лесковцу за период од једне године, за решење 

стамбеног питања Данила Коцића, дописника „Политике“. 

Међусобни одниси регулисаће се уговором. 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Никола Марковић, с.р. 
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Наредних година „Политика“ није више тражила 

продужење уговора о привременом коришћењу стана за 

дописника из Лесковца. У време најжешћег прогона, нисам 

имао никакво решење, па сам буквално становао у стану 

одакле сам могао да будем избачен свакога тренутка! Ипак, 

како сам записао, дотле лесковачки и моћници из „Политике“ 

нису ишли! Ваљда су хтели да испоштују закључак са 

састанка у ОК ССРН Лесковац на коме су учествовали 

најутицајнији функционери Лесковца и Јабланичког округа. 

Тек неколико година касније, после више интервенција и 

писама које су упућене из „Политике“ (у коју сам враћен 

одлуком суда) и то је некако решено! 

Дана 28. фебруара 1994. године, из „Политике“, на адресу 

тадашњег председника СО Лесковац Гојка Величковића, 

упућено је писмо (под бројем 52) следеће садржине: 

 

Господине председниче! 

Компанија „Политика“, највећа новинска кућа на 

балканском простору, због кризе која је присутна у земљи, 

није у стању да разреши бројна стамбена питања новинара – 

дописника који брижљиво прате најважнија збивања у својим 

срединама. 

Обраћамо Вам се молбом да се лично ангажујете у 

Комисији за доделу станова којима располаже СО Лесковац 

како би, у најкраћем року, био решен стамбени проблем 

дописника „Политике“ из Јабланичког округа са седиштем у 

Лесковцу. 

Молимо Вас да „Политици“, за дописника Данила Коцића, 

доделите стан у Улици Страхињића Бана 4/13 који је 

Комисија решењем бр. 36-586/86-07 уступила на привремено 

коришћење или, пак, други одговарајући двособни стан 

нашем дописнику на трајно коришћење. 

Верујемо да Вам је писање дописника Данила Коцића 

добро познато. Напомињемо да је Коцић завршио филозофски 

и правни факултет, да је ожењен, има двоје деце, а поред 

новинарства, окушао се у поезији, драмском стваралаштву и 

књижевној критици. Коцић је у „Политика“ од 1978. године 

на радном месту новинара – дописника из Лесковца. 

У Београду, 1. марта 1994. године 

 

За Компанију „Политика“ 

Владимир Мандић,  

уредник – шеф Дописничке службе 
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о одговора СО Лесковац, односно Комисије за доделу 

станова, требало је, ипак, подоста да се чека! Зашто? То 

питање ми се ни тада, ни сада, не чини много битним. 

Вероватно су у СО Лесковац веровали да сама „Политика“ 

може да реши стамбени проблем свога дописника и да, 

дабоме, нема потребе да се ангажује. Истина, познато је да су 

дописници београдских редакција и новинари локалних 

медија (сем неколико изузетака) добијали станове који су 

припадали локалној самоуправи. То је био случај у многим 

срединама широм Србије, па по томе Лесковац није био 

никакав изузетак! Коначно, Комисија СО за доделу станова 

излази у сусрет „Политици“ и на трајно коришћење додељује 

стан дописнику Данилу Коцићу. Ево те одлуке: 

 

Република Србија 

СО ЛЕСКОВАЦ 

Комисија за доделу станова 

којима располаже општина Лесковац 

Број: 36/94-02 

03.10.1994. године 

 

     На основу чл. 7. Закона о становању („Сл. гласник 

Републике Србије“, бр. 50/92 и чл. 9. Одлуке о откупу станова 

којима располаже општина Лесковац и о коришћењу 

средстава од продатих станова путем откупа („Сл. гласник 

општине Лесковац“, бр. 19/92), Комисија за доделу станова 

којима располаже општина Лесковац, доноси 

 

О Д Л У К У  

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ Данилу Коцићу из Лесковца двособни 

стан у Ул. Страхињића Бана 4/13 у Лесковцу по правном 

основу – закупу стана. 

Обавезује се Данило Коцић из Лесковца да у року од 8 

дана од дана пријема ове одлуке закључи писмени уговор о 

закупу стана из става 1. диспозитива ове одлуке са Јавним 

предузећем за стамбене услуге „Дом“ – Лесковац. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Данило Коцић из Лесковца упутио је захтев Комисији за 

доделу станова на коришћење којим располаже општина 

Лескова за легализацију свог стамбеног статуса на двособни 

Д
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стан у Ул. Страхињића Бана 4/13 у Лесковцу, а који користи 

са члановима своје породице. 

Комисија за доделу станова на коришћење којима 

располаже општина Лесковац оценила је да је захтев Данила 

Коцића из Лесковца оправдан, те је на својој седници од 

28.09.1994. године, одлучила као у диспозитиву ове одлуке. 

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 15 

дана од дана пријема исте – Скупштини општине Лесковац. 

Жалба се предаје преко овог органа. 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Драган Величковић 

 

о је та епизода са станом. У њему и сада живим. Нисам га 

откупио, јер у годинама када су други откупљивали 

станове за по неколико стотине марака, нисам имао права! 

Сада, када бих могао да га откупим, недостаје ми новац! 

У време када, дакле, ни на видику није био сукоб у 

„Политици“ односно „случај Коцић“, на ранг-листи те 

медијске куће био сам на четвртом месту. Требало је да 

добијем трособни стан! Умало се, међутим, није догодило да 

будем најурен и из овог скромног, двособног стана на 

последњем спрату старе стамбене зграде! Такав је то живот! 

Не треба се због тога љутитит, јер за све животне невоље – 

говорио сам често себи – углавном смо сами криви! 

Ера владавине др Живорада Миновића и мога прогона 

завршена је управо у тренуцима када је лист „Политика“ 

доживљавао најтеже тренутке у својој историји. Хвалио се 

један режим и један човек до те мере да је то било крајње 

неукусно. Еуфорија је била створена. Требало је подржати 

„врховног вожда“. Најважније је било говорити све у 

супералитиву. На таласу великог „спонтаног окупљања 

народа“, уз великог председника, расла је и моћ његових 

сарадника. Новинарство је изгубило сваку врсту 

објективности. Званичне оцене, истина, говориле су како смо 

добро радили и како у „Политици“  треба тако и да се 

настави! 

До које се мере претеривало у (не)објективности нека 

послужи једна епизода из Лесковца. На једном од 

многобројних „митинга подршке“ широм региона, у центру 

града, организовано је окупљање народа. Све је, разуме се, 

било кројено из врха, а апартчик овога краја је само 

спроводио договорено! Новинари су тада јавили да се у 

центру града окупило више од 200.000 грађана. Знали су сви 

Т
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да је то – лаж! Али је то лепо звучало! Истина, да би новинари 

неистину, колико – толико скинули са себе, позвали су се на 

„вешто скројену фомулацију“ која је гласила „према процени 

организатора окупило се више од 200 хиљада грађана“. 

Уредници „Политике“ су део тог мог извештаја објавили на – 

првој страни листа! 

Лаж је била део збиље! 

% 
    Др Миновић је отишао. У оштро интонираном 

редакцијском коментару осуђено је његово уређивање. Тада је 

дат „чврст завет“ да се тако нешто никада неће поновити! 

А поновило се! Доласком Хаџи Драгана Антића „Струје“ 

на челно место, лист „Политика“ био је још гори! Изгубљена 

је свака мера. Некада најугледнија новина на Балкану била је 

повод за – подмех! Тако је трајало наредних година! Антић је 

има „неограничену моћ“, једна група уредника је добила лепе 

станове, одличне плате, путовало се у иностранство и свака 

критичка мисто, односно написана реч, била је – забрањена! 

Све је било подређено једном циљу – опстану „великог 

вожда“ и његове породице. 

Ни ја, ма колико се трудио да будем бољи од осталих, 

нисам  у томе имао готово никаквог успеха. Писам сам само 

када сам морао и колико је требало да се испуну „норма“.  

Формалног прогона није било, али је стално висила 

опасност коју је „Струја“ најавио приликом доласка на 

директорско место: „Сви сувишни ће добити отказ!“ Ко је 

сувиша и по ком критеријуму треба да иде, одређивао је он! 

Нема комисије, нема стручне оцене, нема дискусија! Зашто да 

други мисле како треба и кога треба отпустити!? 

У три наврата од мог повратка у „Политику“ било је 

покушаја да се направи „нови компромис“. Пошто је оцењено 

да у Лесковцу нису потребна два дописника „Политике“ (што 

и није спорно, бар према систематизацији која постоји), 

Драган Антић „Струја“, посредством шефа Дописничке 

службе Владимира Мандића, обавештава о одлуци да један од 

нас двојице (Милам Момчилови или ја) морамо да изаберемо 

друго дописништво. Предложио је неколико решења: Врање 

(поново, дакле, Врање, као да је предлог диктирао др 

Миновић), Крушевац, Пожаревац или Смедерево! 

„Не, ја не одлазим из Лесковца, па ово је моје радно место! 

Примљен сам после јавно расписаног конкурса. Био сам на 

тестирању у „Политици“ најбољи међу 40 кандидата! – 

одлучно сам рекао уреднику Мандићу. 



 269

Већ наредног месеца послат сам на – принудни годишњи 

одмор! Мимо своје воље, наравно! Следи, затим, ново, 

принудно одмарање и смањење плате! 

У време НАТО агресије на нашу земљу, „Политика“ ме 

шаље на једномесечни неплаћени одмор (то касније чине и са 

М. Момчиловићем) уз образложење да је потребна 

рационализација и да, дакле, овом листу нису потребна два 

дописника у истом месту. Понавља се, дакле, стара прича! 

% 

одине 1999. позван сам у „Политику“ да примим 

„златник“, јер се управо навршило двадесет година мога 

рада у том колективу. Срео сам се и са Хаџи Драганом 

Антићем, који је, без околишања, рекао да неко од нас 

двојице (М. Момчиловић или ја) мора да оде из Лесковца! 

Пазите, на свечаном коктелу, када ми други честитају 

јубилеј (и ја њима), Антић саопштава нешто што је у дубоком 

нескладу са законом. Где је морал!? Где је ту поштење!? Где 

су обзири према слављенику!? 

„Господине Антићу, па зар је мало било прогона! Пустите 

моју породицу на миру! – одбрусио сам без имало 

дипломатије. 

Истина, можда бих био миран као понорница, али сам са 

колегама, који су такође славили јубилеј, попио неколико 

вињака и у том тренутку био спреман да директору Антићу 

кажем све гадости! Срећом, музика је прекинула неспоразум, 

а директор праћен телохранитељима (тако сам касније 

дознао), напустио пре времена свечаност! 

Тиме, међутим, ова прича није завршена. Поново, 

средином 2.000. године, уследио је добро познати предлог 

директора Антића, који је пренео уредник Влада Мандић. И 

овога пута, сада жешће, супротставио сам се тој немани! 

Тражио сам пријем, писмом сам се обратио, али нисам 

удостојен! Колега М. Момчиловић је, међутим, изразио жељу 

да пређе у Смедерево! Ништа од тога се, међутим, није 

догодило! Дошли су одмори, потом избори и – остало је 

знано! 

Хаџи Драган Антић је, како се објављено, са најближим 

сарадницима напустио је „Политику“. Које су све последице 

његове деспотске владавине за мој животопис није ни битно!? 

Неспорно је да је овај електричар (баш то!) понизио и 

„Политику“ и новинаре те куће. Наставио је где је стао др 

Миновић, а завршио је онако како су морали да окончају 

људи склони свакој врсти бахатости и непоштовања! 

 

Г
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5) 

ок пишем кратку историју мога рада у „Политици“, не 

осећам нимало горчине у гласу, нимало оптужујућег тона 

против оних који су ме прогањали, па ни против колега који 

су по сваку цену хтели да заузму једно од спореднијих места у 

колективу – дописника из Лесковца! 

Па зар није природно да неко ко се определио за 

новинарство (и то студирао) жели да из локалних новина 

пређе у „Политику“!? Зар није, такође, природно да неко ко је 

писао за „недељни лист“ са изузетно скромним тиражом буде 

дописник најстаријих новина на Балкану?! 

Нисам се чудио ни оптужујућем тону који је стизао каткад 

из кабинета лесковачких моћника. Знао сам да се они, у 

ствари, тако бране од властитог страха! Та превртљивост 

људске постојаности, што је предмет многих дела наше, али и 

светске литературе, била је такође природно стање духа и у 

Лесковцу. Нека од имена са лесковачке политичке сцене 

памтим крајње површно: неинвентивни, али пуни себе, 

неписмени, али жељни дружења са људима од угледа, одавали 

су слику људу са барке коју је захватио ветар, па се ненадано 

нашли далеко од обале и са неизвесном судбином. 

Деловали су ми комично лесковачки политичари који су 

хтели да се покажу мудрим („Како пише у „Капиталу“ друга 

Марса“- говорио би један од њих уверен да наводи нешто 

изузетно значајно, иако ни име аутора није исправно 

изговарао!). Други су, пак, са новинарима (али не само њима) 

разговарали сувим тоном, крајње озбиљно као да су послати 

да реше блискоисточну кризу, па сада „светски мир“ зависи 

од њихове позе! 

Њихова имена не помињем. Не бојим се прозивања, али 

они једноставно нису криви што су се, стицајем разних 

околности, „створили“ на оном правцу где су наши путеви 

морали да укрштају. 

За неке политичаре, а многе сам знао и када су били 

„мали“, па постали „велики“, па онда доживели „бродолом“, 

било би најбоље да се никада нису бавили тим јавним послом! 

Остали би добри металци, возачи, трговци, били осредњи 

правници, лекари и ко зна шта још не... Једноставно, за њих је 

политика била потпуно непознати терен! Једино што је, 

углавном, све те људе спајало је невероватна приврженост 

„вишим циљевима и вођи“. Једном је то било самоуправљање, 

други пут реформе, у наредном потезу су то били ставови 

Осме седнице! И све њих, готово без изузетака, везивала је 

Д
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једна жеља: да буду оно што су њихови „политички 

ментори“, које су доживљавали као једине идоле! 

Знам само неколико њих, бивших политичара, који су 

остали „нормални“, колико се може бити у политици. Знам 

само неколико тзв. политичара који се нису обогатили! И 

знам само неколико локалних функционера који су у свим 

приликама – и када су били „мали“, па постали „велики“, а 

онда доживели тотални фијаско – били љубитељи доброг, 

жестоког пића, вина и одличног јела. Такви су се најкраће 

задржавали у политици, јер нису могли да се уклопе у општи 

покрет, у оно „стање морала“ диктирано из Београда! 

Време, тај наумољиви, љути судија, брише и лепе 

успомене и варљиве тренутке; доноси нека нова сећања и 

живот чини подножљиво тужним. Ти неумитни тренуци 

прошлости, разоткривају и наше очигледне слабости, наша 

разочарања и увек присутну наду! 

Мој свет нису били људи политике. Чак сам презирао ту 

позу коју она њима доноси. То је, у ствари, вештачко стање 

духа, неприродно трајање времена. Већини политика приличи 

као лоше римована песма и неуспела карикатура. Тога постају 

свесни када се отрезне од пијанства  што им је политичка моћ 

доносила. Једноставно, схвате колико им је политичка моћ 

доносила привилегија и од њих стварала „лажне величине“. 

Тек када сиђу са тог „замишеног политичког трона своје 

слике“ многи схвате колико су били грешни, колико су 

неправди учинили и колико је у њиховом окружењу било 

лажног сјаја. Али, тада све постаје касно и болно! Само остаје 

време да се човек каје, ако може да схвати туђе животе и туђу 

тугу! 

Неки од тзв. „великих политичара“ су – када се реално 

посматра живот – били само „маргина маргине“, неважна 

нотица у евиденцији моћника! Били су ту јер је требало 

извршити задатак; требало је спровести идеју у коју ни сами 

нису веровали. Ту су били јер им је годило да буду важни у 

свом огледалу. Губећи осећај за реалност, полако су постали 

прошлост своје прошлости! 

Та стална жудња да се влада, тај осећај како ће се тиме 

освојити неки далеки сан детињства, човекова је слабост, 

људска мука и можда највеће проклетство.  

Знам из искуства оних који су постали „политичка 

прошлост“ да су пуни рана; знам да међу њима има подоста 

оних који би те ране хтели да залече поновним повратком на 

политичку арену, али је много, много више оних који се више 

не би хтели да греју том ватрицом! 
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За мале, локалне, најчешће недовољно образоване 

политичаре (не само формално образоване), светла ТВ камера, 

присуство касетофона и мегнетофона, као и новинара – био је 

њихов давнашњи сан. То је, у ствари, почетак заблуде и 

почетак краја њихове стварне личности. То је њихово друго 

огледало; тај лажни подсмех који ће их, сасвим сигурно, 

одвести до оне друге стране реке – до провалије! 

Тај лажни свет политичара – силно обебеђење, скупоцена 

возила, мобилни телефоно, сталне поруке, заказани састанак 

за последњи дан тек започетог месеца, новинари који се 

врзмају и траже интервјуе – мора да делује гадљиво, поготово 

у времену опште беде и моралне кризе!  

У ту искривљену слику стварности (ТВ је само њен 

исечак) новинари – бар већина њих – покушавају да уђу и 

тако, каткад свесно, али много пута и несвесно, постају део 

фолклора који се мора да смучи обичним људима.  

Гледао сам и слушао многе моје колеге који су са неком 

одважном позом одлазили на састанке, пратили расправу, или, 

пак, на конференцијама за новинаре постављали питања која 

су најчешће била до те мере бесмислена да их је могао само 

да постави – неписмени основац! 

Било је и питања у којима се разоткривало јасно 

додворавање, али и оних када је новинар хтео да покаже сву 

своју обавештеност и мудрост и тако губио осећај реалности. 

Због тога сам ретко постављао питања, а када сам то чинио 

осећао сам неку мучнину у себи, неку невероватну презривост 

и истовремено дубоко осећање стида! 

Новинарство је, порастом опште моралне беде, морало да 

изгуби сваки сјај. У новинарске „кружоке“ ушли су и људи 

без икаквог знања о том послу, често полуобразовани (нису 

прочитали ни обавезну школску лектиру), и што је 

најважније, спремни да посао којим се баве „продају“ за део 

сјаја „политичких грабљивица“.  Много је примера новинара 

– удворица и моралних криминалаца, а мало је новинара 

којима се треба поклонити!  

Ако је тачно да је новинарство леп посао који би требало 

што пре напустити, остаје питање којим сам се и сам суочавао 

свих ових година тешке борбе у „Политици“: „Зашто сам 

остао привржен томе послу!?“ 

Има, у ствари, питања на која се тешко могу дати прави, 

ваљани одговори. Има и питања на која, једноставно, не треба 

одговарати, јер би сваки одговор био – подругљивање 

животу! То је и овога пута случај. Можда сам се и ја свих 

ових година подругљивао своме задатом трајању!? 
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Уосталом, ако бих хтео да будем сасвим искрен, мени 

ниједна друга ваљана шанса није дата. Нико, иако сам знао 

многе људе када су били изузетно моћни, није ми предложио 

неки други, бољи, уноснији посао! Нико ми није дао шансу да 

се даље школујем, да постанем једнога дана, можда, и доктор 

наука! Ја сам био, у ствари, део оне реке коме нико није дао 

никакву прилику! И зато – ма колико све изгледао чудно – 

био сам захвалан свим тим моћним лицима. Био сам поносан 

што су ме заборавили. За њих су неки други људи били 

вреднији пажње, а ја сам из прикрајка – како је то, ваљда, 

новинарска школа тражила – све то посматрао, бележио и – 

смејао се! Смех ме је, у ствари, лечио од туге, од неправди; он 

ми је показао да у животу има много вреднијих ствари од 

уносног посла! 

Због тога у мојој души нема никвог јада. У ствари, ја 

верујем да постоји нешто што нас једноставно нагони да 

будемо такви какви јесмо! Тај људски ген, то још 

неодгонетнуто чудо, то је јаче од туђих жеља. 

Дабоме, у животу има и суморних, чудних баналности, али 

и има и ону ведру црту која нас нагони да истрајавамо. И зато, 

када ми је било најтеже, док су ме прогањали, веровао сам да 

постоји спасење. Латио сам се бољег, лепшег посла – написао 

сам романе „Изабрани живот“ и „Изабрана тишина“... 

Фебруара 2000. године „Политика“ је у 15 наставака 

објавила најзанимивије странице „Изабране тишине“. Био је 

то мој коначни тријунф, велика победа над моћницима и 

њиховим сатрапима! 

У роману је, у ствари, описана та вечита, тешка борба са 

моћницима. Ту је и кристално јасна порука да силници морају 

једнога дана бити побеђени. Па то је неумитност природних 

законитости и живота. Тако нас учи пролазност и „учитељица 

живота“.  

„Исписујем живот жудним речима, а каткад ми се чини 

да оне немају никаквог смисла. И то је, уверавам себе, још 

једна голема заблуда која ме прати можда још од раних дана 

када сам почео да бележим почетак свога памћења и 

истовремено завршетак вечитог нестајања...“ 

„Изабрани живот“ је мој бунт и – ништа друго! И ове 

странице су мој крик над животом, над судбином која нас 

прати док се не будемо спремили, по неумитности природних 

законитости, да отпутујемо у „вечиту тишину“. 

Ово није крај, јер је у ствари, сваки крај почетак неке нове, 

можда још узбудљивије приче. Ово је само свршетак једног 
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ружног сна у коме сам успео да се изборим против свога 

другог, непознатог створа.  

Не, не ликујем што сам победио, јер је, знам добро, свака 

победа само један трен, можда једна илузија више. И зато не 

осећам тријумф, али се надам! А нада је једина формула која 

нас брани од заборава и нагони да проживимо неки други, 

можда бољи живот! 

% 

Нека ово буде крај  Аутобиографије – време сенки, јер иза 

овог завршетка започиње ново јутро. Можда баш оно јутро 

које смо тако често сањали и њему се стално враћали ма где 

били и шта радили! 
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