
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 2 

Кnjiževna kritika o stvaralaštvu Miroslava 
Dimitrijevića: 

MIROSLAVLJEVO KNJIŽEVNO JEVANĐELJE 
Drugи tom 

 
Izdavač: 

 
UDRUŽENJE KNJIŽEVNIKA SRBIJE - 

KNJIŽEVNA ZAJEDNICA POMORAVSKOG OKRUGA 
SRPSKA DUHOVNA AKADEMIJA 

 
Priredio: 

BAJO DŽAKOVIĆ 
 

Grafička, likovna oprema i dizajn: 
NIKOLA RANĐELOVIĆ 
iracional88@gmail.com 

 
Tiraž: 

200 PRIMERAKA 
 

Naslov za ovu knjigu pozajmili smo iz kritičkog osvrta  
književnika Radomira Mićunovića 

 
 
 

BEOGRAD- JAGODINA- PARAĆIN  
2016. (7524.) 

 
 
 
 
 



 3 

KNJIŽEVNA KRITIKA 
O STVARALAŠTVU  

MIROSLAVA DIMITRIJEVIĆA 
 
 
 
 

MIROSLAVLJEVO  
KNJIŽEVNO JEVANĐELJE 

 
DRUGI TOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Književna zajednica Pomoravskog okruga 
Udruženja književnika Srbije 
Srpska duhovna akademija 

 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Najveću zahvalnost za objavljivanje ove knjige dugujem 
svojoj supruzi 

RADMILI DIMITRIJEVIĆ 
 
      



 5 

     Ретки су аутори са толико објављених дела.  
     По овоме је Мирослав Димитријевић уз раме 
Љубивоју Ршумовићу и Добрици Ерићу, само што је 
Мирослав жанровски разноврснији и сложенији, а 
по својој мисији и вуковац и доситејевац. 
Димитријевић је институција за себе. 
    Мирослав Димитријевић је темељит и надарен 
човек и писац, духовно освештан и освећен, 
фактографски поткован, имагинативан и луцидан, 
духовит и сатиричан. 

Др Мићо Цвијетић, 
Главни и одговорни  урeдник „Књижевних новина“ 

Београд 
 
 

    „Šta nam preostaje, dragi Imenjače, nego da se 
nosimo sa našim darom kao i blagoslovom i kaznom. Da 
li vreme sve namiruje? Sumnjam, ali kad pogledam 
Tvoju impresivnu bibliografiju, koja bi Ti, da je kod nas 
sve kako treba, obezbedila status akademika, ostajem 
bez reči. 

                        Tvoj s poštovanjem 

Miroslav Todorović, književnik 
urednik „Unus Mundus“- a,  Niš 

 

„Ovakva knjiga objavljuje se jednom ili ni jednom u 
životu i zaista su retki oni pravi posvećenici da to 
dožive, ovako znalački i profesionalno komponovanu i 
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odštampanu knjigu. „Miroslavljevo književno 
jevanđelje“  će  budućim istoričarima i teoretičarima 
književnosti olakšati posao u daljoj valorizaciji 
književnog dela Miroslava Dimitrijevića, a u 
konkurenciji srpskih književnih reprezenata druge 
polovine 20. i prve polovine 21. veka“- 

Bajo Džaković, književnik 

urednik nedeljnika „Novi put“, Jagodina 
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КРИТИЧКИ ПРИКАЗИ И ОСВРТИ НА 
КЊИЖЕВНО ДЕЛО МИРОСЛАВА 
ДИМИТРИЈЕВИЋА (ДРУГИ ТОМ) 

 
(Објављени током 2015.  године,  преузети из листова, 

часописа и са интернет сајтова,  у писму на ком су и 
штампани) 

 
       Први том под насловом „Мирослављево 
књижевно јеванђеље“ – књижевна критика о 
стваралаштву Мирослава Димитријевића – изашао 
је из штампе 2014. године. Током 2015.  због већег 
броја приказа, интервјуа и осврта на дело овог 
аутора, као и због објављивања изабраних дела 
Мирослава Димитријевића, појавила се потреба да 
се први том (обима 322 странице) допуни новим 
критичким текстовима, што овом приликом и 
чинимо. Одлучили смо да други том 
„Мирослављевог књижевног јеванђеља“ буде 
засебно издање, из рационалних и економичних 
разлога, као и због боље прегледности. 

Аутор 
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НОВА КЊИГА МИРОСЛАВА 
ДИМИТРИЈЕВИЋА „МАГНА МОРАВИЈА“ 
 

О СРПСКОЈ ВЕЛИКОЈ МОРАВИЈИ, 
ЦРНОРЕЧЈУ И БАГРДАНУ 

 
        Књижевник Мирослав Димитријевић је данас 
један од најпознатијих истраживача-историографа 
древне српске прошлости и праисторије у централној 
Србији, и у том контексту спада у „авангардне 
истраживаче српства, пре свега земље и народа 
Мораве“, како се недавно  изразио др Велибор 
Лазаревић. Пре неколико дана из штампе је изашло 
још једно Димитријевићево историографско дело 
„Magna Moravia“, у издању Удружења свесловенске 
учености из Београда. То је  прва књига у нашој 
историографији посвећена само Великој Моравији, 
колосној српској држави чије се историјско 
постојање и географски положај упорно прећуткују у 
„званичној историји“, као што се не спомиње ни  
област Црнице (Tzernabusca), које су описане код 
Порфирогенита. Посебно поглавље посвећено је 
Багрдану (Bagrdunu) – Црвеној тврђави крај Мораве 
и моћном србском владарском племену Багри - 
Црвени. 
     -Magna Moravia или Велика Моравија је 
српска средњевековна земља и држава о којој 
„званични историчари“ до сада нису написали ни 
једну истиниту реченицу, упркос чињеници да њу 
спомиње управо цар Константин Порфирогенит, 
њихов најреферентнији „историчар“, у „темељним“ 
списима „О церемонијама“ и ДАИ - „О управљању 
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империјом“, у којима сe Magna Moravia спомиње 
чак - пет пута. Два пута у „Церемонијама“ и три пута 
у ДАИ – каже Димитријевић, који даље цитира др 
Борислава Влајића Земљаничког: „A према 
Тацитовој Историји, у којој описује њему савремене 
војничке и цивилне догађаје у периоду од 54. до 70. 
године нове ере, у римским провинцијама 
оформљеним на окупираној територији Срба, 
идентификовао сам и показао десетак 
старопоседничких земљорадничких српских племена 
највећег народа Србаља (Трибала), по имену: 
Морава, Морављани, Серби, Венди, Серви, 
Сербани, Сарбати (Сармати), Меди (Мези), 
Севери (стари Бореји), Раци (Раси), Свеборуми 
(Свеби), Винди, Боји (Воји), Урби (Врби), Тоти 
(Тети), Багри и она српска племена која носе 
географске називе по својим провинцијама у којима 
живе – пише др Борислав Влајић Земљанички, у 
свом делу „Срби староседеоци Балкана и Паноније“. -
Тацитови налази, вели даље аутор књиге Мирослав 
Димитријевић,  потврђени су списима доцнијих 
грчких хроничара, затим и у потоњим хроникама 
Ајнхарда, Дукљанина и Порфирогенита, онда и у 
повељама владара и властеле у српским 
средњовековним државама: Србији, Босни са Доњим 
Крајем и Доњој Славонији. Порфирогенит је пет 
пута, у „своја“ два списа, описао постојање 
српске кнежевине Велике Моравије, јужно од 
Саве и Дунава са Београдом (почетком X 
века), на територији пруженој од Дрине до 
Видина и реке Искар, докле је била и граница 
српске провинције Мезије. (Видети: Др Борислав 
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Влајић Земљанички: „Срби староседеоци Балкана и 
Паноније“, Београд, 1999.) 
       -Као четврту српску област, у границама 
јединствене велике копнене етничке земље Србије, 
аутономну кнежевину Моравију или Велику 
Моравију, северно од Рашке ка Сави и Дунаву, 
спомиње Порфирогенит у списима „Церемоније“ и 
ДАИ.  Грчки цареви Порфирогенит лично и таст му, 
а истовремено и савладар Роман, упућују писма  за  
једну свечаност архонту Срба, односно „земље 
Србије“ са њеним областима: Рашком, Босном, и 
западном Доњом Србијом – Српском крајином. 
Писма су послата: "Архонту Хрватске, архонту Срба, 
архонту Захумљана, архонту Конавља, архонту 
Травуњана, архонту Дукље, архонту МОРАВИЈЕ 
..."  Из позива се види да „архонт Срба“ као владар 
представља све Србе унутрашње Далмације, што 
упућује на закључак да је „земља Србија“ опет 
уједињена под кнезом Чаславом, осим ВЕЛИКЕ 
МОРАВИЈЕ, која има посебан статус пошто је 
њеном архонту послато засебно писмо – 
позивница, каже Димитријевић. (Види: Извори II, 
стр. 77 - 78; Рачки, Документа ... стр. 416, бр. 206). 
      Димитријевић  даље тврди да Магна Моравиа - 
Велика Моравија, аутономна кнежевина носи 
назив према српској реци Великој Морави. Зато је 
тврђење антисрпских историчара, домаћих и 
страних, да је реч о  кнежевини Моравској (у 
данашњој Чешкој) намерно смишљена неистина, 
велика заблуда, односно бесмислица. Зато што  
европска Моравска кнежевина, пре свега, никада 
није била на Балкану, нити под влашћу тзв. 
Византије, чак не ни у њеном суседству. Па према 
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томе цар Константин Порфирогенит није јој ни 
могао послати позив за свечаност око 930. 
године.Поготово не, што после смрти владара 
државе Моравске (Чешке) Растислава (870. године), 
престаје и духовна веза Царевине са  Моравском 
кнежевином, јер емисари Методије (885) и његови 
следбеници бивају прогнани из Европе. Значи и због 
овог разлога цариградска царевина, коју је тада 
оличавао Константин Порфирогенит, није послала 
позив архонту Моравске кнежевине у Чешкој, јер су 
сви односи са том старосрпском-словенском државом 
били поремећени. Значи послао је позивницу 
архонту српске Велике Моравије, која се 
простирала јужно испод Дунава и Саве.      
     „Није цар хроничар поменуо српску "кнежевину 
Велику Моравију" само у "Церемонијама", он  
Моравију три пута описује и у спису Управљање 
Царством (ДАИ). Ево где и како (гл. 13, р. 81, ed Bonn. 
a код Рачког Документа ...стр. 413), а према преводу: 
"Мађари ове народе оштећују (застрашују): на западу 
Франачку; на северу Печенезе (Patzinacitae); на југу 
Велику Моравију, посебну област окупирану 
(спендоплоку - sphendoploci), која је сва потпуно 
опустошена од Мађара... Хрвати заиста бејаху 
планинама ограничени од Мађара". Дакле, из 
овога се види да су Срби јужни суседи Мађара, 
a Хрвати од њих одељени планинама Горског 
Котара и делом Велебита. Разумемо и то да 
Угари нису окупирали сву Велику Моравију, 
већ су је само опустошили.  Следећи опис Велике 
Моравије (у гл. 40, ДАИ) гласи овако: "На овој страни 
(Дунава), од места данашњег старог споменика, још 
живећег (постојећег) моста цара Трајана, до 
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неправедних зликовачких Мађара, и Београда, који 
је три дана путовања удаљен (на растојању) од самог 
моста, у којем (где) је кула светог и Великог 
Константина Василеоса (императора), a c друге 
стране (Београда), правцем курса реке (тј. пловне 
реке Саве - БВ) је Сермиум, који је од Београда 
удаљен два дана путовања; дотле је Велика 
Моравија, крштена и цењена, коју Мађари 
пљачкају (пустоше) сваковрсно, чији првак 
бејаше владар свим насељеним местима".(Б. Влајић 
Земљанички: „Срби староседеоци Балкана и 
Паноније“, Београд, 1999. стр. 102) Цар 
Порфирогенит је српску земљу Велику Моравију 
описао и у  поглављу 42, ДАИ: "Од Солуна све до реке 
Дунава, ка граду Београду, има осам дана путовања, 
али ако није хитно напредовање. И управо ту 
становници Мађари, c оне стране Дунава, 
прелазе у земљу Моравију, исто тако подаље 
Дунав и реку Саву. Према доњем делу Дунава, у град 
Дистрас утрчавају (упадају) извиднице“.  
      На основу свега, може се закључити, пише даље 
Мирослав Димитријевић, да се Велика Моравија 
простире северно од Западне Мораве све до обала 
Саве и Дунава, а ка истоку од Дрине до Тимока и 
преко Старе Планине до Видина и Искара. (У једном 
периоду Моравом се звала и Босна до истоимене реке 
и речице Усоре. Усор=међа). To je, по Тациту, 
северни део српске провинције Мезије. И са 
географског аспекта, Велика Моравија се налазила у 
Србији. Порфирогенит описује Велику Мораву, а 
знамо да само Срби имају реку Велику 
Мораву. Са леве стране Дунава не постоји 
Велика Морава, већ само Морава. Дакле 
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обична, без придева – велика. Дакле нема ни 
Велике Моравије у Чешкој, већ је Велика 
Моравија била аутономна кнежевина само у 
данашњој Србији. 
     Tzernabusca – Црница или Црна земља 
споменута код Порфирогенита, што се види и на 
венецијанској карти коју је израдио католички монах 
Бандур. Tzernabusca је централни део србске 
Велике Моравије. Кроз Параћин протиче река 
Црница, убележена као Tzernabusca на поменутој 
карти (Църнабусца, или Чернобусца, или 
Църнобуча; скорее всего Църнабуца – 
“Черный кусок земли”). Према старосрпском, 
односно и према преводу са савременог руског 
језика, као што се види, – Црна земља би могла 
бити баш та долина Црнице, Црноречје. Не 
заборавимо ни чињеницу да код села Криви Вир 
извире Црна река (Црни Тимок, а и сама реч 
Тимок, на старосрпском значи – таман, црн) и 
да се тај крај и сада званично на географским и 
историјским картама зове – Црноречје. Оба 
хидронима (топонима-ако је у питању и територија) 
потичу из велике давнине и никада се нису мењали. 
Дакле и у 10. веку земља Tzernabusca – Црница 
или Црна земља, односно двоструко 
Црноречје, имало је свој значај  јер га 
спомиње и цар Константин Порфирогенит. 
    У поглављу о Багрдану аутор дела „Magna 
Moravia“ Мирослав Димитријевић пише: „Багрдан 
носи врло необично име. Оно потиче из далеке 
праисторије. У коренској морфеми овога топонима 
налазимо основу БАГР или БАГРА. Багра је у 
древном србском језику означавала црвено-тамну, 
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пурпурно-црвену боју. Повлашћени владарски слој, 
велможе (велики мужеви), кнежеви, краљеви и 
цареви једини су имали  право да носе огртаче 
црвене – багрене боје. Народ је њихове владарске 
кабанице, доламе, орнате звао – багренице, које су 
биле најсигурнији знак да они који носе црвено-
пурпурне  огртаче, припадају најужој владарској 
касти, роду или фамилији. То је био повлашћен слој, 
на челу са господаром и та српска владарска и 
борбена елита добила је име – БАГРА. (Српско 
владарско племе Багра из Поморавља, заједно са 
другим племенима  великог народа Бодрића, одлази 
у Европу и тамо се преименује у Рујанце. (Опширније 
видети код Милоша С. Милојевића „Одломци 
историје Срба“).  Не само у праисторији Срба, већ и у 
средњем веку, приликом крунисања на великим 
саборима, наши владари, добијали су  владарска 
знамења: коња, мач и БАГРЕНИЦУ, ПЛАШТ 
КРВАВО ЦРВЕНЕ БОЈЕ. Морамо сада етимологисати 
и другу реч из појма БАГР ДУН. У језику 
праисторијских Срба тврђава се називала – ДУН, 
мада припадници „званичне историјске школе“  
тврде да је дун – келтска реч за тврђаву или  
утврђење. Нажалост, већ одавно је елаборирано у 
истинитој аутохтоничкој историјској науци (Видети: 
Ранка Куић, „Црвено и бело, келтско-српске 
паралеле“) да су Келти велика грана огромног стабла 
србског народа. Они су себе звали Сорбима и 
Сорбисцима, али је њихово име, као и имена свих 
србских племена, увек у страним хроникама 
погрешно писано и  намерно искривљавано. Елем, 
ДУН је зид, тврђава. И данас се србски зидари 
зову – дунђери. Посебно су цењени дунђери са 
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југа Србије око Ниша, Лесковца и Црне Траве... Код 
данашњег Багрдана је постојала тврђава БАГРДУН, 
што значи – ЦРВЕНА ТВРЂАВА. Даљом деривацијом 
ове речи кроз миленијуме дошло се до данашњег 
назива – БАГРДАН. Ни после толико хиљада година 
име Багрдана се није суштински променило. Преко 
пута Багрдана, тачније, преко реке Велике Мораве, 
а на њеној  десној обали, близу села Војске, 
археолози су пронашли утврђење из 6. века, у коме се 
копају и предмети из праисторије. Мишљења смо да 
су ова два утврђења Багрдан и Војска својевремено 
била у блиској комуникацији, да су имала 
одбрамбену и извиђачку улогу, да су њихове војне 
посаде контролисале најважнији путни правац преко 
Балкана. Сигурно је да ни село Војска не носи баш 
случајно то име. Самим својим стратешким 
положајем, новооткривено утврђено војштанско 
насеље, са материјалним налазима из праисторије, 
сугерира на постојање утврђеног насеља и на левој 
обали Велике Мораве код Багрданског теснаца – 
Багрдана, који је одувек имао капиталан значај за 
овај део Србије, не само из тзв. гвозденог доба, већ и 
од најстаријих времена српске историје и 
цивилизације јер је био и остао на главном путном 
правцу севера и југа Европе. Багрдан, по свој 
прилици, заслужује врло озбиљно археолошко 
истраживање – тврди на крају Мирослав 
Димитријевић.   
 

(„Нови пут“, 30. децембар, 2015. Јагодина)     
  

Бајо Џаковић          
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НОВА КЊИГА МИРОСЛАВА ДИМИТРИЈЕВИЋА:  
„ДРЕВНА ПАМЕТАРНИЦА ЗЕМЉЕ И НАРОДА 

МОРАВЕ“ 
 

„МОРАВСКА БИБЛИЈА“ 
 ЗА ПОТОМСТВО 

 
       „Ово је књига за потомство. „Моравска библија“ 
за садашње и нове генерације Срба Мораваца да не 
забораве своје порекло, своју величанствену 
праисторију и културу... А данас нам веле да је 
српска кућа „на сред пута“... Српска кућа није на 
сред пута, већ на сред нашег српског дворишта, где 
је у Прасрпско доба и постављена: у Лепенском 
Виру, у Винчи, на Бањици, у Супској, у Параћину, у 
Дреновцу, код Сталаћа, и дуж Јужне и Западне 
Мораве, на Јухору и на Великом Ветрену, у 
Рашевици, Својнову и широм Поморавља... И дуж 
свих река „Рајскога седморечја“, и око најлепших 
језера, и  поред морских обала и жала, планина и 
долина“, записао је у рецензији уредник овог 
издања Радомир Путник Алди, председник 
Удружења свесловенске учености у Београду, које је 
и издавач овог изузетног дела, јединственог у 
српској историографији, и са посебним значењем за 
овај наш моравски коридор у праисторији. 
Праисторијска Србија је, према  др Драгославу 
Срејовићу, два пута била у светској жижи: у време 
културе Лепенског вира и у време Винчанске 
цивилизације. А о томе имамо безброј доказа и у 
географском коридору Мораве, интегралном делу 
поменуте српске праисторијске цивилизације и 
културе. 
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      А паметарница је стара србска реч за давнину, 
повест или историју. Ни један народ на свету нема 
тако прикладан и мудар израз за своју прошлост као 
српски народ.  
      Према Димитријевићу, паметарница Моравске 
Србије, земље и народа Мораве, (а народ под 
именом Морава се спомиње у бројним 
праисторијским и античким документима), јесте 
нераздвојиви део опште српске паметарнице, јер на 
простору параћинско-јагодинске котлине и дуж 
тока Велике, Западне и Јужне  Мораве, живот 
древних Протосрба Мораваца се одвијао још у 
најстаријим периодима, о чему сведоче бројни 
налази и локалитети из свих цивилизацијских 
периода, праисторијски велегради или мегаполиси: 
Супска код Ћуприје, „Слатина“ код Параћина, 
Дреновац код Параћина, а на левој обали Велике 
Мораве: Рашевица и Својново, Ђерђелин код 
Бачине, јухорски град на Великом Ветрену...  
       У најновијој Димитријевићевој књизи „Древна 
паметарница земље и народа Морава“, (а овај врсни 
познавалац (пра)историје до сада је објавио још три 
књиге сличне провинијенције: „Сакривена историја 
Срба“(2011), „Морава и Моравци планетарни 
феномен“(2013) и „Из историје Срба старе и нове 
ере“(2014.) читалац се може упознати са древним 
српским градом на Јухору, а аутор такође пише и о 
Тројан граду на Великој Морави, о култу цара и бога 
Тројана (кога не треба мешати са Трајаном), потом о 
култу бога Бака у околини Параћина, о 
праисторијском граду Ђерђелину и култу древног 
српског бога Ђурђа (кога не треба поистовећивати 
са  Светим Ђорђем)... Занимљиво је и штиво о 
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српско-ромејском цару Јустинијану Првом, о 
бројним праисторијским локалитетима у 
општинама: Сталаћ, Ћићевац, Варварин, Параћин...  
који се и поред свих материјалних доказа из дубоке 
српске праисторије, упорно прећуткују.  
     „Устаљена је пракса савремених археолога и 
историчара, каже Димитријевић, да се  и 
најмањем налазу (новчићу, черпићу и сличном), 
случајно пронађеном на овом терену, а да није 
припадао древним Србима, пише на велико и на 
широко, само да би се забашурили бројни 
праисторијски докази српског порекла. Такође, 
вређају здрав разум сваког нормалног човека, а 
посебно познавалаца праве, истините српске 
историје – нечувене лажи „званичне историјске 
науке“ како су, наводно, сви други народи и племена 
овде постојали, становали, градили, рушили, 
пролазили и војевали, само Срба нигде није било... 
Желим да читаоцима, пре свега младим људима, 
покажем раскошну праисторијску културу и 
цивилизацију древних Срба Мораваца, који никада 
до краја, ни у најтежим животним и историјским 
условима, нису напуштали своју колевку - 
поддунавску Србију, Мораву и „Рајско седморечје“. 
Океан српског народа и расе у праисторији 
простирао се на три суседна континента, и на њима 
су Срби створили и  држали много држава и чак 
четири србска светска царства којима су владали 
цареви: Арије Србинда, Нино Белић, Сербо 
Макеридовић и Александар Велики Карановић“, 
тврди Мирослав Димитријевић, чије 
историографске књиге и студије објављују 
најпознатији издавачи из ове области: ИП „Пешић 
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и синови“ , ИК „Мирослав“, Удружење свесловенске 
учености и Одбор за село Српске академије наука и 
уметности (чак 10 антропогеографских и 
историјских студија).  
     „Ове истине ће доспети до јавности, али питање је 
када. Велики труд се улаже да се то што више 
одложи, али је неминовност... Данас се археолошка 
истраживања у Србији контролишу и на теоретском 
и на практичном нивоу, преко својеврсних 
„комесара“. Они настоје да нашу археологију што 
више провинцијализују, да археолошке културе 
нашег тла сведу на неке споредне појаве у 
прошлости Европе...  Газдама не одговара да Срби 
имају самосвест, да су своји на својему, одувек, да 
имају историјско право старо хиљадама година, да 
имају отаџбину, земљу отаца, а не домовину где 
случајно живе као неки други народи... Средином 
XX века, у стручној јавности појавио се појам for-
bidden archeology (забрањена археологија) који је 
означавао сва она истраживања потврђена новим 
научним методамa чији се резултати нису уклапали 
у званичне ставове науке... . Ко зна опстаће; или као 
што је написао Свети Сава, ако знаш 
Законоправило, знаћеш ко си“, стоји у предговору 
ове „књиге за потомство“ цитат др Ђорђа 
Јанковића, чувеног српског археолога.                                               
     У закључку свог најновијег дела Димитријевић 
вели: „Срби данас имају велики проблем - како се 
изборити против але – антисрбизма. Како упокојити 
незаситу аждајкињу Србства, „чуму“ која односи 
децу некада највећег, најбројнијег, најразвијенијег, 
најпремоћнијег и најкултурнијег народа на свету, 
творца ове цивилизације – Срба, Серба, Србинда, 
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Сарбана, Сорба, Сербха, Сарбата, Сардана, Сербина, 
Србаља, Србенда; потом  и децу народа: Морава, 
Морвана, Заморављана, Мархављана, Моравиаса, 
Морувијана, Марувиа, Морављана, Мораваца, 
Помораваца... који поставише основне темеље 
данашње светске културе.  
      А онда, пре једног века, опет један Велики Србин 
– Никола Тесла – осветли и просветли Планету 
Земљу. Унапреди човечанство. Науку и технику. Без 
његових изума, Свет би још увек чамио у тами. 
Дакле, Срби описменише, Срби освестише, Срби 
просветише, Срби осветлише, Срби унапредише овај 
свет... Ово је темељна србска цивилизација и 
култура“, каже на крају Мирослав Димитријевић. 
 

„Књижевне новине“, Београд, новембар децембар, 2015. 
„Нови пут“, Јагодина, октобар, 2015. 

НОВИБУСУР – Новине будућности Сурбита, електронско 
издање часописа,  Београд, 2015. 
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РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ МИРОСЛАВОМ 
ДИМИТРИЈЕВИЋЕМ, ПОВОДОМ 

ОБЈАВЉИВАЊА ЊЕГОВИХ ИЗАБРАНИХ ДЕЛА 
 

КОВЧЕГ СА БЛАГОМ 
 
 Ових дана у издању Удружења свесловенске 
учености из Београда објављена  изабрана дела 
познатог српског књижевника Мирослава 
Димитријевића, у девет томова. Овај угледни 
књижевник још као млади песник  сматран је 
једним од најталентованијих у својој генерацији на 
просторима Србије и Југославије, а и данас важи за 
изузетно цењеног књижевника и духовног 
делатника на српским духовним просторима. 
Обиман избор презентира његове најбоље романе, 
поезију, кратке приче,, беседе, драмско 
стваралаштво, афоризме и епиграме, и дечју 
поезију, а објављивање изабраних дела представља 
несумњиво изузетан догађај у књижевности и 
почаст за сваког књижевног ствараоца, што је 
уосталом и повод за овај разговор:  
Како се осећате  и шта за вас значе ова 
изабрана дела? 
    -Осећања су ми помешана. Ова заштитна кутија, у 
којој су девет томова мојих изабраних књижевних 
дела, час ми изгледа као чаробна кутија, као ковчег 
са благом, а час као кивот мојих успомена, сећања, 
жеља, прохујалих година и тешког списатељског 
рада... Ипак, преовлађује осећање среће. Милост је 
то Божија и благодат Духа Светога да човек већ за 
живота свога може да види оно своје најбоље 
написано и скупљено на једном месту. Ова кутија ми 
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се зато причињава и као Нојева корабља, у којој је 
спасено оно што је било највредније у мојој 
литератури, у мом опусу, што треба и мора даље да 
плови кроз време, на бескрајном духовном океану. 
Које све књиге садржи комплет Ваших 
изабраних књижевних дела? 
   -Ту су два обимна тома (две трилогије) мојих 
кратких романа, награђиваних и штампаних код 
разних издавача као хит књиге и бестселери, затим 
ту су и два обимна тома нове и изабране поезије, за 
коју сам добијао бројне награде и признања, ту су 
затим и „Кратке приче о дуговечном“, нове и 
изабране „Духовне беседе“, књига афоризама и 
епиграма, збирка драмских текстова (монодраме и 
једночинке) и збирка песама за децу. Писао сам и 
есеје, књижевне критике, осврте, и многе друге 
ангажоване текстове, али нисам хтео да их уврстим 
у изабрана дела, зато што би такве књиге, за мене 
сада мало старијег изгледале као, „сољење памети“ 
другима, арбитрирање, пресуђивање... А и критичар 
је човек, па греши као и сви грешилни и грешни 
људи. Нека књиге излазе, и нека им време суди... 
Када сте дошли на идеју да објавите изабрана 
дела и зашто? 
   -Ја сам већ у тзв. „златном добу“ или јесени свог 
живота. А у јесен се прикупљају плодови и одлажу у 
амбаре и кошеве. То сам као сељачко дете научио, 
али то је и природан нагон, борба против старости, 
смрти, заборава... На идеју сам дошао још 1996. 
године, када смо Ви и ја Џаковићу, објавили збирке 
изабраних песмама у „Народној књизи“ из 
Београда. Потом ме је мој пријатељ Радомир 
Путник Алди, и сам романсијер и председник 
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Удружења свесловенске учености, које је и издавач 
ових књига, убеђивао још 2006. године да ми објави 
изабрана књижевна дела. Тада су почеле припреме 
и сукцесивно објављивање томова, да би овог 
пролећа тај дуготрајан процес био окончан, како 
сам и планирао, 2015. године, када обележавам 45 
година књижевног рада, од прве објављене песме у 
листу „Светлост“ у Крагујевцу. Морам да нагласим 
да су 2014. године почела да излазе и моја изабрана 
историјска и историографска дела  у ИК „Мирослав“ 
у Београду (први том -„Из историје Срба старе и 
нове ере – сакривена историја Срба“). Тако да ћу 
можда, а уздам се у Божју вољу,  дочекати и нови 
комплет изабраних историјских дела, која заиста 
имају сјајну графичку и ликовну опрему и што је 
најважније – читаоце. И то изабране и умне, врло 
стручне и обавештене.  
И у романима, и у историографским 
студијама, па чак и у песмама величате 
српску праисторију, културу и цивилизацију, 
а посебно сте везани за Мораву?  
     -Народ Мораве и Моравска Србија се налазе у 
„Рајском седморечју“, где је српска култура и 
цивилизација и настала: Језик, писма, бројеви, 
календар, металургија...Све су то Срби и Моравци 
први створили. Нема цивилизацијског правца без 
Моравца. Али то се гура у страну и у заборав, а 
савремени Срби у пропаст и биолошко изумирање.  
Ја сам данас, и много деценија уназад, можда чак и 
више векова унатраг, једини српски писац који у 
своја дела уноси сјајну српску праисторију. То нико 
до сада, у новијој српској књижевности није чинио. 
То је мој коридор, који сам први пронашао и којим 
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"летим". Схватио сам да о томе нико не пише на 
српском језику, а ни на другим језицима, јер српски 
писци, слободан сам рећи, врло мало знају о 
најранијој прошлости или паметарници свог 
народа, као и читаоци. А ја сам управо ту пронашао 
свој оригинални пут кроз књижевност и српску 
историју, иначе временски гледано, врло плитко 
укорењену, најдаље до средњег века, на радост 
српских  непријатеља, који и хоће да нам затру 
најмање десетомиленијумски историјски траг и 
постојање на овом истом месту где смо и сада. 
Заорао сам, дакле, прве бразде у истинитој српској 
праисторији и пишем историјске романе,  студије, 
приче и песме са садржином непознатом 
савременом српском читаоцу. Зато су моја дела, 
ваљда, и занимљива, поред осталих атрибута који 
им се приписују од стране критике. 
Како оцењујете стање стваралачког духа у 
Срба, а у данашњем историјском тренутку? 
    -Уопштено гледано, памет нам је оплићала, 
милосрђе се слојанило у срцу, изникао коров 
зависти и пакости у души, урасла нам гробља а 
цркве се празне, дволичност цвета, удвориштво се 
разбокорило, крвнике братимимо и кумимо, 
молимо да нам попусте омчу око врата да само мало 
удахнемо „ваздух над Србијом који је за певање“, 
како сјајно написа Станеску, велики румунски 
песник. У овом тмушилу све више личимо на децу 
која се играју палидрвцима: кресну шибицу, осветле 
мрак и жигица се угаси. И стално тако. Нема оног 
унутарњег Божјег светла, видела, оног ужарења 
душе, оних пламичака Светога Духа над главама 
најумнијих Срба. Као да су нам ти дарови ускраћени 
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од Бога. Али не бринем. Бог кога воли он му и даје 
најтеже задатке, јер зна да ће их завршити. Зато 
нека српске мајке рађају јунаке, а светска тиранија 
ће да изнедри нове српске  вође и главаре, умнике и 
паметисте. Али све у своје време, рече невреме - 
гласи један мој афоризам. Књижевно стваралаштво 
данас? Млако, имитаторско, удварачко, посно, 
антисрпско... Издавачке куће које финансирају 
странци негују антисрбизам. Мора доћи до промене, 
до новог вредновања. Душан Стојковић је недавно у 
часопису „Књижевност“ набројао песнике новог 
српског Парнаса. Новог песничког Олимпа.  
На крају, шта можете да поручите младим 
писцима? 
   -Не само младим писцима, већ пре свега целом 
српском древном народу поручио бих: „Стојте, 
дакле, у слободи, којом вас Христ ослободи и не 
дајте се опет у јарам ропства ухватити“, како рече 
апостол Павле у посланици Галатима. А сетите се и 
народног песника: „Ту кнезови ради кавзи нису/ал 
је рада сиротиња раја/која глоба давати не може...“  
Сећам се да смо некада у стојећем ставу устрептало 
певали: „Устајте сви на земљи клети/сви сужњи које 
мори глад...“ Хоћу рећи, потребна је лична храброст 
као узор, али она је одавно систематски и системски 
убијана у појединцу, почев од 30-тих година 20. века 
– до данас. За све је потребна храброст, па и за 
слободни стваралачки и списатељски чин. А слободу 
ти нико неће послужити на тацни, са медом и 
хладном водом. „Бог је слободу дао за човека“, 
написа Милан Ракић, велики српски песник. 
Нажалост, више нема ни таквих кликтавих стихова 
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у нашој поезији, осим код неколико часних песника 
и родољуба.  
 

       „Књижевне новине“, број 1239/40, 
 Београд, јул-август 2015 

Разговар водио: Бајо Џаковић 
 

 
ПРОМОЦИЈА ИЗАБРАНИХ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА 

МИРОСЛАВА ДИМИТРИЈЕВИЋА 
 

ДИМИТРИЈЕВИЋ – 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА СЕБЕ 

 
 

 
 

Мирослав Димитријевић 
 

      Ретки су аутори са толико објављених 
дела. По овоме је Мирослав Димитријевић уз 
раме Љубивоју Ршумовићу и Добрици Ерићу, 
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само што је Мирослав жанровски 
разноврснији и сложенији, а по својој мисији 
и вуковац и доситејевац. 
 
 
      -Мирослав Димитријевић је темељит и надарен 
човек и писац, духовно освештан и освећен, 
фактографски поткован, имагинативан и луцидан, 
духовит и сатиричан – истакао је на почетку своје 
беседе др Мићо Цвијетић, главни и одговорни 
уредник „Књижевних новина“, на промоцији 
изабраних књижевних дела Мирослава 
Димитријевића, у порти земунског храма Светог 
Николаја, на Трећем  саборовању, односно 
духовским свечаностима, 18. јула 2015. године. 
    -Велики је стварни повод да овом угледнику, на 
овом месту и у ово време, посвећујемо пажњу. Реч је 
о објављивању његових изабраних дела у девет 
томова. Она обухватају само оно најбоље из његовог 
књижевног стваралаштва: романе, поезију, кратке 
приче, беседе, драмско стваралаштво, дечју поезију, 
афоризме и епиграме. Али тај списатељски океан не 
представљају само ове књиге.  
     У огромном опусу од близу 90 дела, у том 
изузетном збиру налазе се: историјска и 
историографска дела, која сежу у далеку српску 
прошлост, српску праисторију, културу и 
цивилизацију, посебно у његов ужи и шири 
моравски део човечанства, како би рекао велики 
писац и највећи Моравац, Добрица Ћосић.  
     У свеукупном опусу налазе се и критички, 
есејистички и публицистички текстови, антологије 
(разнородне), монографије, народне умотворине, 
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разноврсни зборници, антропогеографске и 
историјске студије, књиге духовне баштине и 
народног памћења; дела о Параћину и 
Параћинцима, Морави и Моравцима, чији је 
изданак. 
     Врсни је хроничар села, великог пројекта САНУ, 
касније КПЗ Србије, споменичног блага српског 
села, па и његове родне Рашевице. Чак је и 
летописац своје параћинске гимназије. 
      Ретки су аутори са толико објављених дела. По 
овоме је Мирослав Димитријевић уз раме Љубивоју 
Ршумовићу и Добрици Ерићу, само што је Мирослав 
жанровски разноврснији и сложенији, а по својој 
мисији и вуковац и доситејевац.  
      Димитријевић је институција за себе. 
     Он је књижевни и духовни посленик и културни 
прегалац, неуморни радиша, са изграђеним култом 
према књизи, са страшћу истраживања и писања. 
Како би Доситеј рекао „за ум, за срце и за нарави 
чловеческе“.Мирослав Димитријевић је обликовао 
свој огромни стваралачки универзум и још га 
обликује и надограђује, широк и дубок, разгранат и 
вишеслојан. Намењен српском човеку и људима, у 
овом и оваквом свету. О књижевнику Мирославу 
Димитријевићу, под којим се појмом подразумевају 
вишеструке стваралачке и истраживачке склоности 
и наклоности, надахнућа и обдарености, али и 
изворна снага аутентичног Моравца, антејски 
везаног за плодну и родну земљу. 
     Писац коме посвећујемо пажњу, добрим делом је 
окренут оном што је непролазно, националном 
миту, легенди и предању, духовном и световном, 
свеколикој српској баштини. Како у свом 
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књижевном делу, тако и у својим бројним другим 
радовима у којима дубоко понире у нашу, српску 
свеукупност постојања, и трајања, разгрнуо 
различите тајне и чудеса. А славни песник Јован 
Дучић је својевремено исписао ову поруку: „Све 
књиге на свету требало би да буду књиге утехе, 
толико има несрећних на земљи“. А такве су и књиге 
Мирослава Димитријевића, који за живота исписа и 
свој песнички епитаф, чија ударна каденца гласи: 
„Од живога/ људског тела/ нема бољег/ 
споменика/“. Као да читамо и слушамо поруку са 
неког давног херцеговачког стећка - рекао је између 
осталог др Мићо Цвијетић. 
     Овом приликом аутор Мирослав Димитријевић је 
укратко представио, као уредник, и штампано 
издање првог броја  Летописа Српске духовне 
академије из Параћина и њен једанаестогодишњи 
рад и постојање, а онда је у име СДА  доделио 
признања ВЕЛИКА ПОВЕЉА професору др Саши 
Живановићу, за неговање српске духовности, 
културе, историје и националне баштине, у гласилу 
Удружења Параћинаца и пријатеља Параћина - 
„Параћинац“, као и Слободану Митрићу, уреднику 
часописа „Хоризонти“ истим  поводом, који је 
такође промовисао нови број овог часописа, иначе 
домаћину ове свечаности, коју је увеличала чувена и 
ван граница наше земље женска певачка група из 
Добановаца, својим врсним и широким 
репертоаром. 

„Нови пут“, 29. јул 2015.  Јагодина   
  

 Б. Џ.    
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БЕСЕДА ДР МИЋА ЦВИЈЕТИЋА  
НА ПРОМОЦИЈИ ИЗАБРАНИХ ДЕЛА  

МИРОСЛАВА ДИМИТРИЈЕВИЋА 
 
 
    Духовни ареал овог светог здања, Храма Светог 
Николаја у Земуну, на самој обали моћног и вечног 
Дунава, примерено је место за почаст и пригодну 
реч о Мирославу Димитријевићу, концизну и 
кратку; у узвишеним тренуцима духовне 
светковине, у ово жарко јулско предвечерје. О 
књижевнику, под којим се појмом подразумевају 
вишеструке стваралачке и истраживачке склоности 
и наклоности, надахнућа и обдарености, али и 
изворна снага аутентичног Моравца, антејски 
везаног за плодну и родну земљу. Да све то преточи 
у обимно, разнородно и композитно дело, које је 
могуће, у оваквој пригодној прилици само само 
површно окрзнути, али не и дубље сагледати. 
   А случајност, или Божија промисао је хтела да то 
чинимо у предвечерје ове суботе 18. јула, на дан 
Светог Сергија Радоњешког, који је пре одсутне 
битке благословио московског кнеза Димитрија 
Донског, и руску војску, пред одлазак у чувену битку  
против Монгола и Татара, на Куликову пољу, која се 
одиграла 1380. године, дакле девет година пре 
нашег Косовског боја. Две славне битке, са 
различитим исходима. Димитрије Донски се 
тријумфално вратио са победничком војском, а наш 
честити кнез  Лазар остао је на бојном пољу, 
узвишен у царству небеском.Али, оба славна кнеза, 
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и руски и српски, ушли су у предање, у мит и 
легенду.  
   Ово не спомињемо насумице јер је писац коме 
вечерас посвећујемо пажњу, Мирослав 
Димитријевић, добрим делом је окренут оном што је 
непролазно, националном миту, легенди и предању, 
духовном и световном, свеколикој српској баштини. 
Како у свом књижевном делу, тако и у својим 
бројним другим радовима у којима дубоко понире у 
нашу, српску свеукупност постојања, и трајања, 
разгрнуо различите тајне и чудеса. 
   Велики је стварни повод да овом угледнику, на 
овом месту и у ово време, посвећујемо пажњу. Реч је 
о објављивању његових изабраних дела у девет 
томова. Она обухватају само оно најбоље из његовог 
књижевног стваралаштва: романе, поезију, кратке 
приче, беседе, драмско стваралаштво, дечју поезију, 
афоризме и епиграме. Овај обиман избор начинио 
је сам аутор, њему самом изгледа „ као ковчег са 
благом“, како  гласи и наслов разговора који је са 
нашим плодним писцем водио његов верни 
пратилац и пријатељ, песник Бајо Џаковић из 
Јагодине. Који се пре два дана појавио у 
„Књижевним новинама“, референтном  гласилу 
Удружења књижевника Србије. Овде наводим 
делове из само две Димитријевићеве реченице које 
се односе на избор из његовог књижевног опуса, у 
неку руку и два аутопоетичка става. „Ова заштитна 
кутија у којој су девет томова  мојих изабраних 
књижевних дела, час ми изгледа као чаробна кутија, 
као ковчег са благом, а час као кивот мојих 
успомена, сећања, жеља, прохујалих година и 
тешког списатељског рада“. И даље: „Ова кутија ми 
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се зато причињава као Нојева корабља, у којој је 
спасено оно што је било највредније у мојој 
литератури, у мом опусу, што треба и мора да плови 
даље кроз време, на бескрајном духовном океану“. 
Али тај списатељски океан не представљају само ове 
књиге.  
     У огромном опусу од близу 90 дела, у том 
изузетном збиру налазе се: историјска и 
историографска дела, која сежу у далеку српску 
прошлост, српску праисторију, културу и 
цивилизацију, посебно у његов ужи и шири 
моравски део човечанства, како би рекао велики 
писац и највећи Моравац, Добрица Ћосић.  
     У свеукупном опусу налазе се и критички, 
есејистички и публицистички текстови, антологије 
(разнородне), монографије, народне умотворине, 
разноврсни зборници, антропогеографске и 
историјске студије, књиге духовне баштине и 
народног памћења; дела о Параћину и 
Параћинцима, Морави и Моравцима, чији је 
изданак. 
     Врсни је хроничар села, великог пројекта САНУ, 
касније КПЗ Србије, споменичног блага српског 
села, па и његове родне Рашевице. Чак је и 
летописац своје параћинске гимназије. 
     Мирослав Димитријевић је темељит и надарен 
човек и писац, духовно освештан и освећен, 
фактографски поткован, имагинативан и луцидан, 
духовит и сатиричан. Превише би нам узело 
времена само да набројимо сва  његова дела, а тек 
колико само да о сваком проговоримо по неку реч. О 
његовој поезији је својевремено писао Срба 
Игњатовић да лако обликује стихове, „поготово кад 
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је реч о иронијским обртима и ефектима“. Као 
романсијер, по Милисаву Савићу , он је српски 
Куељо из Параћина, који „прича о потрази за 
срећом, а она се не налази тамо где је обично 
очекујемо и сигурно се не састоји од злата и 
грешних земаљских задовољстава“. А Бајо Џаковић, 
који је о њему највише писао и помно га као 
ствараоца пратио, Мирослава назива сатиричним 
летописцем свакодневља.. 
          Ретки су аутори са толико објављених дела. По 
овоме је Мирослав Димитријевић уз раме Љубивоју 
Ршумовићу и Добрици Ерићу, само што је Мирослав 
жанровски разноврснији и сложенији, а по својој 
мисији и вуковац и доситејевац.  
      Димитријевић је институција за себе. 
     Он је књижевни и духовни посленик и културни 
прегалац, неуморни радиша, са изграђеним култом 
према књизи, са страшћу истраживања и писања. 
Како би Доситеј рекао „за ум, за срце и за нарави 
чловеческе“. Мирослав Димитријевић је обликовао 
свој огромни стваралачки универзум и још га 
обликује и надограђује, широк и дубок, разгранат и 
вишеслојан. Намењен српском човеку и људима, у 
овом и оваквом свету. О књижевнику Мирославу 
Димитријевићу, под којим се појмом подразумевају 
вишеструке стваралачке и истраживачке склоности 
и наклоности, надахнућа и обдарености, али и 
изворна снага аутентичног Моравца, антејски 
везаног за плодну и родну земљу. 
     Писац коме посвећујемо пажњу, добрим делом је 
окренут оном што је непролазно, националном 
миту, легенди и предању, духовном и световном, 
свеколикој српској баштини. Како у свом 
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књижевном делу, тако и у својим бројним другим 
радовима у којима дубоко понире у нашу, српску 
свеукупност постојања, и трајања, разгрнуо 
различите тајне и чудеса. А славни песник Јован 
Дучић је својевремено исписао ову поруку: „Све 
књиге на свету требало би да буду књиге утехе, 
толико има несрећних на земљи“. А такве су и књиге 
Мирослава Димитријевића, који за живота исписа и 
свој песнички епитаф, чија ударна каденца гласи: 
„Од живога/ људског тела/ нема бољег/ 
споменика/“. Као да читамо и слушамо поруку са 
неког давног херцеговачког стећка. 
 

(У порти Храма Светог Николаја, Земун, 18. јул 2015.) 
                                                                                                  

Мићо Цвијетић 
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Мирослав Тодоровић 

УМЕЋЕ ПРИЧА/ЊА ИЗ ЖИВОТА  

И ПРЕДАЊА 
  

Завештајна прича/нка живота и  предања 
 

(Мирослав Димитријевић: (Изабрана дела)  
Кратке приче о дуговечном, Удружење свесловенске 
учености, Београд, 2015.) 

 
Писац полиграф Мирослав Димитријевић* 

деценијама живи и ствара изван центра.  Својеврсни 
је центар  који је књижевним радом допринео да на 
књижевној мапи Поморавље има видно место, а он 
 писац  за кога се с правом може рећи:  Завичајан и 
значајан. „Писац дугује свом завичају“, каже 
Андрић. Михиз је казао да „Завичај дугује свом 
писцу“.  Битан писац Средњег Поморавља**  је 
родну Рашевицу вазнео у духовне сфере српске 
културе. Рашевица се тако нашла у сазвежђу места 
која су позната по писцима. Борино Врање, 
Драинчева Топлица, Коњовићев Сомбор, Толстојева 
Јасна Пољана, Џојсов Даблин, Сервантесова 
Манча...  и Рашевица су се умрежили Речју. Тиме се 
потврђује Борхесова мисао да сви писци света пишу 
једну књигу. У тој свекњизи  су и дела Мирослава  из 
Рашевице.   

 
      Из импозантног, и разнородног, опуса 
(седамдесет седам књига  и девет дела у 
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електронском облику Димитријевић је  обелоданио 
Изабрана дела. Она садрже књиге: Срећан крај, 
песме, први том, Отац дресира земљотрес, песме, 
други том; Романи –трилогија 1; Романи - 
трилогија, 2; Кукурекох – афоризми и епиграми, 
Драмско стваралаштво и Духовно беседе; Кратке 
приче о дуговечном (Изабране и нове приче). 

 О пишчевом делу  2014. је  штампана књига 
„Мирослављево књижевно јеванђеље“ (Удружење 
књижевника Србије, Књижевна заједница 
Поморавског округа, Српска духовна академија). 
Она садржи бројне приказе, огледе, мале студије 
које високо вреднују Димитријевићево 
стваралаштво. „Њему припада врло значајно место“ 
(Бранислав Петровић), он је врло „значајан српски 
песник“, су реченице које су већма критичари и 
песници  истицали. Срба Игњатовић, с правом, 
пише да је Димитријевић “апсолутно аутентичан 
песник, непојамне лакоће певања“. И више од тога, 
он је аутентичан  афористичар, беседник и  
причалац. 

 (Изабрана дела овог писца  су позив 
поштеним  критичарима*** да их студиозније 
читају,  тумаче и вреднују... Само потпунија 
рецепција може потврдити да овом писцу,  у 
књижевности српског језика,  припада високо и 
трајно место ) 

Као  мајстора приповедача га репрезентују  
  „Кратке приче о дуговечном“.  

 Смештене су  у духовно-историјски контекст 
српског приповедања што сеже до корена древних 
предања.  Преко легенди = предања  минулих 
времена, стигао је до овог и наративном  
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разноврсношћу тематско-мотивских садржаја 
показао сличности и разлике  унутар епоха...  

Приче су окупљење у циклусе: Најкраће, 
Слатки рулет, Нема правца без Моравца, 
Хришћанске легенде из моравске Србије  (Саставио 
и потомству оставио Мирослав Димитријевић), 
Можеш ли да опипаш своје мисли. Речник мање 
познатих речи казује да и речи са људима нестају, 
кратка библиографија Мирослава Димитријевића 
реферише колико је овај стваралац свестран, а опус 
обиман. 

Димитријевићеве приче су разуђене, неке су 
настале  на трагу предања, чутог, доживљеног. У 
њима се находи и ехо  из ризнице народних  прича,  
религије и њене филозофије.   Оне плене бојом и 
духовном атмосфером. Рељефна и слојевита су 
слика „моравске Србије“ која памти и заводи 
особеном лепотом прича/ња, пишчевом вештином 
да причалачким дахом оживи минуло, да садање 
преточи у занимљиво штиво. На делу је умеће 
 причања и моћ приче да  свог писца представи као 
вишеструког мајстора. У причама се срећно 
укрштају   и исказују различита знања и технике 
причања. 

 Дозивају се у појединим причама најбољи 
српски писци реалисти, поготову када је јунак 
његове приче њива – земља.  

У првом кругу „Најкраће“ Димитријевић је „сјај 
и одсјај“ речи, он је свештеник и монах, зениста чије 
казивање кореспондира с искуством и животом у 
исти мах. Духовни дискурс  са метафизичким 
оквирима обезбеђује  пуноћу која уверљиво указује 
на природу нарације.  
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Оне „Најкраће“ имају универзалну вредност 
што садржајем и поентом указују на пишчево 
промишљање земаљског и небеског, материјалног и 
духовног. О томе и прича („Дар“) о песнику као 
божјем изабранику. И изасланику.  Свакако да је у 
овој причи  уткано и његово лично осећање и 
промишљање значаја песника, тог „ретког госта на 
земљи“ (Ф. Сологуб). 

Други круг прича именован као  „Слатки 
рулет“  доноси теме посебног кова, препознатљиве 
по ознакама  традиције  моравског (Средњег 
Поморавља) народа.  

У овим причама („Хармоникаш“, „Пољак“, 
„Пренос њиве“, „Губер“, „Воћњак“) долази до 
изражаја пишчево  умеће да причу претвори у 
метафору  тла, да је на свој начин митологизује. У 
причама су присутна  човекова судбинска веза са 
земљом. Отуда: „Умро је за оно што је највише 
волео. За њиву. Тај ти је волео њиву као ћерку 
јединицу. А и њива му беше јединица...“ Јер,  њива 
је живот, то овај писац зна и уме снагом свог 
причалачког дара да каже. Да стварност преточи у 
својеврсну фантазмагорију, да животни доживљај 
 уверљиво исприча  и укаже на време сиромаштва и 
довијања да се  немање не види („Радио Ниш“).   С 
истанчаним осећањем за хумор, онај што  живот 
ствара, писац успева  да на једној страници  саопшти 
истине свог, моравског,  тла, да у њој нађе основу за 
 своју причалачку филозофију.  Кратка прича 
садржајно крцата. Сумирала  животе и судбине. 
 „Кратка прича може да се преприча дугачком 
причом, приповетком. И обратно“, записао је 
Бранко В. Радичевић у поводу својих кратких прича. 
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Димитријеић је дугачке приче  испричао кратко. 
Оне подстичу читаоца да их доприча, и домисли. 
У циклусу „Нема правца без Моравца“ су приче  о 
топонимији. Топономастикон је за Димитријевића 
ризница духа који памти и у чијим се дубинама 
налази историја народа. То су приче – песме језика, 
оног што је меморија. (Језик је меморија која не зна 
да је меморија. Фуко). „ Језик боље памти и од 
најмудрије главе“ је мисао којом писац завршава  
причу „Несрећни Срећковац.“  Само песник од нерва 
зна да у језику нађе причу и „стајну тачку“ своје 
приче. Зна да причом развесели,  замисли, 
подстакне, да из „таме времена“ у своју причу утка 
легенду у којој је драматика прошлог. Уме 
мајсторски да допричи, да досмисли и двосмисли 
причање.   

Прича Димитријевић:“У давна времена између 
Параћина и Ћуприје простирало с велико Змичко 
језеро. У њему беше змијурина  -  аждаја, бели јој 
лук у очи, камење у уста и станумерка под реп. 

На брду изнад језера стајало је село, чији 
мештани беху жељни и жедни воде и поред толиког 
језера. Зато село прозваше – Желиводе...“  

У давна времена неки други „писац“ је догађај 
оставио у наслеђе, данашњи писац Димитријевић у 
њој налази упориште за своје казивања. Казивања 
„за памтивек“. Име  места је као  клупко, у њему је 
прича о настанку места. Писац пише: „ Имена 
његових села су уједно и његова историја. 
Паметарница...“   Близак је, у понеким причама, 
овај писац Бранку В. Радичевићу. Из истог су тла, 
знају да чују и препознају. Бранко у својим 
„Сујеверицама и друге речи“, Мирослав у циклусу 
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прича  „Нема правца без Моравца“ су исписали 
химну људима, животу, земљи,  језику причи. У 
причи „Карактерни земљопис“ отвара се прича без 
краја. 

 „Да, да. Постоји  карактерни земљопис. Није 
званично признат, нити се проучава у школама, али 
постоји од када су људи на земљи. Преко њега ћеш 
најбрже и најбоље да упознаш народну нарав или 
карактерологију. Добре и лоше стране народа... И 
сад настави сам. Сети се и других особина народних 
и људских. И за сваку ћеш наћи одговарајући 
топоним, хидроним, ороним... Србска географска 
карта је уједно и огледало душе народне. Боље ти не 
треба. Увери се сам“. 

Писац одвија свитак клупка и исписује своју 
причу. Он познаје своје поднебље, менталитет људи 
и ово (наше) време, уме да  уђе у „тамни вилајет“ 
прошлог,   успева да својим причама да аутентичну 
боју и снажне животне пулсације. Уме да уочи,  да у 
причу и симболику преточи људска батргања и муку 
појединца, посебно оног што је усамљен пред 
ломовима друштвених промена. У његовим 
причама се, како сам писац каже, и причом 
потврђује „види дух Мораваца, искуство, ведрина, 
бодрост... Али и лукавост, придворност, па и 
лицемерје.“ Уверљиве и животописне, оне поседују 
ознаке времена, поднебља и менталитета.  Овај 
писац „Моравске Србије“  у циклусу „Хришћанске 
легенде из Моравске Србије“**** ће се представити 
као врстан мајстор обликовања  приче. Теме  су 
називи места, а називи су монограм садржаја. 
Назив је наслов приче чију фабулу писац 
оплемењује духом хришћанства. Самим тим ове 
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легенде стичу семантичку просторност која 
успостваља везу земаљског и небеског. Називи 
места прича: Богава, Мали и Велики Поповић; 
Сладаја, Златово и Милива; Равна Река; 
Стењевац; Ломница; Трућевац, Поповњак;  
Бачина; Обреж; Крчин, Пољна.... су једноречне 
песме у које  су сумирале време и судбине. Речи – 
књиге под чијим кровом се одвија прича. Песник 
Зоран Милић је топониме користио  као стихове, 
писац Мирослав Димитријевић одвија свитак и 
предочава  нам слојевите приче.  У њима  је  
Свемилостиви, попови, Стеван Високи, Свети Сава, 
Краљевић Марко, Душан Силни и народ... 

Како читати приче Мирослава Димитријевића? 
Причу по причу. Да њихов дах читаочев прихвати, 
да читалац осети атмосферу и дух приче. Да уђе у 
ову књигу као у цркву и чује из ње бруј минулог оног 
што ове приче носе. Њима не требају критичарске 
оцене, оне су понад свих оцена, поготову 
„Хришћанске легенде и Моравске Србије“ 

Оне потврђују да је Димитријевић, полиграф 
који се успешно остварио у више жанрова, врстан  
причалац, и да му у књижевности српског језика 
припада високо и трајно место. 

 
( Одломак из дужег рада) 

____________ 
*Мирослав Димитријевић (1950, Рашевица), 

књижевник, публициста, новинар, есејиста, 
историограф, књижевни критичар, антологичар, 
сакупљач народних умотворина, организатор књижевног 
живота, уредник. Објавио је седамдесетседам књига и 
девет дела  у електронском медијима: песама прича, 
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романа, монодрама , сатире, монографија, 
антрпогеографских и историјских студија, есеја, беседа, 
антологија и песама за децу....  

Превођен је на више језика. Добитник је бројних 
награда и признања. 

 
** 

      Поред М. Д.  угледни писци  Средњег Поморавља су: 
Светлана Арсић, Јелена Димитријевић, Љиљана Крстић 
Мокрицки  (Параћин), Бајо Џаковић, Слободан Жикић, 
Живорад Ђорђевић, Борислав Радосављевић 
(Јагодина)...  

*** 
У њој, критици је важан етички моменат и зато 

стално цитирамо Боалоа који каже:,,Да би неко био 
критичар, пре свега мора бити поштен човек“. У овоме 
ми видимо научно-уметничко поштење којем је наравно 
потребно и друго поштење. 

*** 
„... Народ Мoраве је матица српства и чини скоро 70 

одсто данашњег становништва Србије, али га, нажалост, 
врло перфидно и перманентно  заобилазе у историји, 
језику, књижевности, митологији... А изрека каже: „Без 
Моравца нема правца“. Морава је планетарни феномен , 
као и њени Моравци, који су стварали савремену 
цивилизацију почев од Лепенског вира и најразвијеније 
винчанске културе у Старом свету – па све до данас , 
утицали и мењали токове и европске и светске 
историје..“  (М. Димитријевић) 

Он је писац који уме да се сети 
 
**** 
М. Димитријевић: Наши стари умотворци, поред 
генијалних дела, ипак су најмање посветили пажњу 
легендама о настанку имена својих села и места Србије. 
Томе сам се чудио, а поготову Вуку Караџићу, који готово 



 43 

и да нема сакупљених легенди о настанку назива и 
имена села. А то је једна посебна књижевно-литерарна 
географија, која заслужује пуну пажњу. Неке легенде 
које сам чуо, доста су "испразне", сувопарне, без духа и 
душе. А посебно сам остао разочаран тиме што скоро  99 
процената тих легенди које сам слушао или читао, 
немају православни и хришћански дух и садржај у себи. 
Зато сам одлучио да саставим и потомству оставим 
"Хришћанске легенде из Моравске Србије". На неким 
приредбама у селима Мораве већ сам чуо да се те 
новосмишљене хришћанске легенде користе, односно да 
полако улазе у народ. А то ми је највећа награда. 
 

(On Monday, June 15, 2015 12:05 PM, Blogger <no-
reply@blogger.com> wrote: 

Објавио Blogger у Мали издавач датума 6/15/2015 12:05:00 
по подне) 
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ПРОМОЦИЈА ИЗАБРАНИХ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА 
МИРОСЛАВА ДИМИТРИЈЕВИЋА 

 
ДИМИТРИЈЕВИЋ –  

ИНСТИТУЦИЈА ЗА СЕБЕ 
 

-Мирослав Димитријевић је темељит и надарен 
човек и писац, духовно освештан и 
освећен,фактографски поткован,имагинативан и 
луцидан, духовит и сатиричан – истакао је на 
почетку своје беседе др Мићо Цвијетић, главни и 
одговорни уредник „Књижевних новина“, на 
промоцији изабраних књижевних дела 
Мирослава Димитријевића, у порти земунског 
храма Светог Николаја,на Трећем саборовању, 
односно духовским свечаностима, 18. јула 2015. 
године. 
-Велики је стварни повод да овом угледнику, на 
овом месту и у ово време, посвећујемо пажњу. 
Реч је о објављивању његових изабраних дела у 
девет томова. Она обухватају само оно најбоље из 
његовог књижевног стваралаштва: романе, поезију, 
кратке приче, беседе, драмско стваралаштво, дечју 
поезију, афоризме и епиграме. Али тај списатељски 
океан не представљају само ове књиге. 
У огромном опусу од близу 90 дела, у том изузетном 
збиру налазе се: историјска и историографска дела, 
која сежу у далеку српску прошлост, српску 
праисторију, културу и цивилизацију, посебно у 
његов ужи и шири моравски део човечанства, како 
би рекао велики писац и највећи Моравац, Добрица 
Ћосић. 
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У свеукупном опусу налазе се и критички, 
есејистички и публицистички текстови, антологије 
(разнородне), монографије, народне умотворине, 
разноврсни зборници, антропогеографске и 
историјске студије, књиге духовне баштине и 
народног памћења; дела о Параћину и 
Параћинцима, Морави и Моравцима, чији је 
изданак. Врсни је хроничар села, великог пројекта 
САНУ, касније КПЗ Србије, споменичног блага 
српског села, па и његове родне Рашевице. Чак је и 
летописац своје параћинске гимназије. 
Ретки су аутори са толико објављених дела. По 
овоме је Мирослав Димитријевић уз раме 
Љубивоју Ршумовићу и Добрици Ерићу, само што је 
Мирослав жанровски разноврснији и сложенији, а 
по својој мисији и вуковац и доситејевац. 
Димитријевић је институција за себе. 
Он је књижевни и духовни посленик и културни 
прегалац, неуморни радиша, са изграђеним култом 
према књизи, са страшћу истраживања и писања. 
Како би Доситеј рекао „за ум, за срце и за нарави 
чловеческе“. Мирослав Димитријевић је обликовао 
свој огромни стваралачки универзум и још га 
обликује и надограђује, широк и дубок, разгранат и 
вишеслојан. Намењен српском човеку и људима, у 
овом и оваквом свету. О књижевнику Мирославу 
Димитријевићу, под којим се појмом подразумевају 
вишеструке стваралачке и истраживачке склоности 
и наклоности, надахнућа и обдарености, али и 
изворна снага аутентичног Моравца, антејски 
везаног за плодну и родну земљу. 
Писац коме посвећујемо пажњу, добрим делом је 
окренут оном што је непролазно, националном 
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миту, легенди и предању, духовном и световном, 
свеколикој српској баштини. Како у свом 
књижевном делу, тако и у својим бројним другим 
радовима у којима дубоко понире у нашу, српску 
свеукупност постојања, и трајања, разгрнуо 
различите тајне и чудеса. А славни песник Јован 
Дучић је својевремено исписао ову поруку: „Све 
књиге на свету требало би да буду књиге утехе, 
толико има несрећних на земљи“. А такве су и књиге 
Мирослава Димитријевића, који за живота исписа и 
свој песнички епитаф, чија ударна каденца гласи:  
„Од живога/ људског тела/ нема 
бољег/споменика/“. Као да читамо и слушамо 
поруку са неког давног херцеговачког стећка - рекао 
је између осталог др Мићо Цвијетић. 
      Овом приликом аутор Мирослав Димитријевић 
је укратко представио, као уредник, и штампано 
издање првог броја Летописа Српске духовне 
академије из Параћина и њен једанаестогодишњи 
рад и постојање, а онда је у име СДА доделио 
признања ВЕЛИКА ПОВЕЉА професору др Саши 
Живановићу, за неговање српске духовности, 
културе, историје и националне баштине, у гласилу 
Удружења Параћинаца и пријатеља Параћина - 
„Параћинац“, као и Слободану Митрићу, уреднику 
часописа „Хоризонти“ истим поводом, који је такође 
промовисао нови број овог часописа, иначе 
домаћину ове свечаности, коју је увеличала чувена и 
ван граница наше земље женска певачка група из 
Добановаца, својим врсним и широким 
репертоаром.            

www.paracinac. com 
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Јасмина Јовановић 
 

ВЕЛИКИ ЗНАЧАЈ ЗА ИСТОРИЈУ,  
ЛИНГВИСТИКУ И ТОПОНИМИЈУ   

ИМАЈУ ХРОНИКЕ  
МИРОСЛАВА ДИМИТРИЈЕВИЋА 

 
Велики значај, како за историју, тако и за 

лингвистику, па и топонимију, имају хронике села 

Поточац и Рашевица Мирослава Димитријевића. 

Хроника села Поточац садржи попис готово свих 

микротопонима овог села (Димитријевић 2004: 193, 

213). Велики број њих може се пронаћи и у 

Мишковићевом топографском речнику из 1885. 

године, што показује да су се микротопоними овог 

места одржали кроз историју. У хроници села 

Поточац готово да нема анализе микротопонима са 

језичког аспекта, већ се аутор ослања на народна 

предања, са ретким изузецима. Ипак, ово дело је од 

великог значаја, јер се у њему налази први 

савремени попис свих микротопонима овог места.  

У првом тому хронике села Рашевица, 

објављеном 2012. године, посебан значај за 

лингвистику има одељак који се односи на 
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микротопонимију села. Димитријевић најпре, 

истичући значај Мишковићевог топографског 

речника, наводи све називе из овог дела (њих 

тридесет), који су у вези са Рашевицом 

(Димитријевић 2012: 13–14), јер су они и данас 

актуелни. Затим, као резултат сопствених 

истраживања, аутор пописује и описује 

микротопониме који код Мишковића нису 

заступљени. Осим на основу народних предања, 

аутор микротопониме тумачи и са лингвистичког 

аспекта, у чему се огледа посебан значај његове 

књиге. За разлику од хронике села Поточац, у 

хроници Рашевице Димитријевић даје, поред 

анализе засноване на пучкој етимологији, и 

лингвистичку анализу великог броја 

микротопонима овог села. 

2.1.1. Семантичка анализа 
 

ПОТОЧАЦ: У Повељи кнеза Лазара 

манастиру Раваница из 1381. године, поред осталих 

села која су припадала манастиру Раваница, 

помиње се и село Поточац. У турском арачком 

попису из 1523. године ово село се помиње под 
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именом Поточина1, а у попису из 1559. под именом 

Поточани. У арачком попису који је наредио кнез 

Милош 1818. године, опет се помиње под именом 

Поточац. У свим наредним пописима, село се 

помиње под овим именом. (Димитријевић 2004: 

27–47). 

Село носи назив према потоку (в. Велики 

поток/Поточки поток), који протиче кроз село у 

правцу запад-исток, као лева притока Велике 

Мораве. Ојконим је, дакле, изведен од апелатива 

поток додавањем суфикса –ац. 

 
РАШЕВИЦА: У Повељи кнеза Лазара 

манастиру Раваница уписано је и село Данково, што 

је данашња Данка, потес северно од села. У 

Хрисовуљи кнегиње Милице из 1389. године, 

спомиње се Краљев брод (прелаз преко Мораве) и 

насеље Слатина. Године 1452. у турском арачком 

попису помиње се Рахевица, што је први помен села 

под овим именом. На Епшелцовој карти из 1718. 

године село је уписано као Rashevic, а четрнаест 
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година касније, у попису синђела Андрије 

Јоакимовића помиње се Рашевица. У свим 

наредним пописима, село се помиње под овим 

именом (Димитријевић 2012: 25–50). 

Према једном народном предању, село 

Рашевица је добило име по својим првим 

становницима, Раши и Евици, док је по другом  

добило име због многих храстова (растова или 

рашја). Међутим, с обзиром на то да је највећи број 

становника Рашевице пореклом са Косова, постоји 

сасвим реална могућност  да су досељеници са 

Косова дошли из села Ораховица са Косова и свом 

новом насељу под Јухором дали старо име у нешто 

измењеном облику. Како се у турским пописима 

помињу села Ораховица на Косову и Рахевица под 

Јухором (Исто: 19–20), може се претпоставити да је 

овај фитоним (в. 3.2.1.2.1.3.) еволуирао кроз следеће 

промене: Орахевица – Рахевица – Рашевица. Треба 

напоменути да се врло често чује и Рашавица у 

народном говору. Вокал а на месту вокала е може се 

објаснити на основу народног предања према коме 

је село добило име по Раши и Евици. Наиме, вокал е 
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у званичном називу села представља иницијални 

вокал имена Евица, док је у варијантном облику 

опстао финални вокал имена Раша.  

ТРЕШЊЕВИЦА: Село Трешњевица 

археолошки је потпуно неиспитано, тако да се не 

може поуздано тврдити од када оно постоји. Једини 

податак о овом селу из 14. века говори о томе да је 

на месту данашње цркве постојала капела из 

времена Косовског боја и да је у том периоду 

формирано збег-насеље на Јухору, на месту које се и 

данас зове Збег (Каленић 1999: 20). Село се под 

именом Црешњевица први пут помиње у попису за 

Митрополију Београдску 1735. године 

(Димитријевић 2014: 64). Године 1737. помиње се 

насеље Хан, на месту које је данас познато као 

Скелиште, у аустријском војном списку јагодинског 

дистрикта као „хајдучко село“ (Цветић 1909: 921). 

Под овим именом помиње се и 1818. године, када је 

кнез Милош наредио арачки попис (Димитријевић 

2004: 266).  

Верује се да је село добило име по топу од 

трешњиног дрвета са ког су хајдуци у време Турака 
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пуцали на непријатеља. По једном народном 

предању, пак, „село је добило име по томе што је у 

њему некада било много трешања, а по другом, 

непоузданом, по томе што се тако звало место из 

којег су се доселили први досељеници“ (Мијатовић 

1941: 91).  

Ојконим Трешњевица је, дакле, изведен од 

словенског назива за воће чрěшьня (Ћоровић 2005: 

61). Најпре је на именицу 

(чрěшьня>црешња>трешња) додат суфикс за 

извођење присвојног придева –ев, а затим и суфикс 

-ица, такође везан за придевски основу, који се 

сусреће у именима на ширем словенском простору 

(уп. Белица, Мионица, итд; Радић 2002: 42). Како је 

апелатив трешња раније гласио црешња, 

варијантни облик Црешњевица, забележен у 

литератури (Исто: 91, Димитријевић 2014: 64,) није 

неочекиван.  

Литература (део) 

4. Димитријевић 2004: Мирослав Димитријевић, 

Поточац – антропогеографска и историјска 

студија, Библиотека „Хронике села“, Београд.  
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5. Димитријевић 2012: Мирослав Димитријевић, 

Рашевица - први том, Културно-просветна 

заједница Србије, Београд. 

6. Димитријевић 2014: Мирослав Димитријевић, 

Рашевица – други том, Културно-просветна 

заједница Србије, Београд. 

 
(Фрагменти из мастер рада Дијактелогије српског језика 

„Микротопонимија села Сињи Вир, Трешњевица, Рашевица, 

Поточац и Својново у параћинском Поморављу“)  

ПРАВДА ЈЕ СПОРА АЛИ ДОСТИЖНА 
ИЛИ О »СРПСКОЈ ДУХОВНОЈ 

АКАДЕМИЈИ“ 

„Драги Мирославе Лукићу, 

Хоћу само да изразим своју радост и неку врсту 
ганутости, када сам прочитала у „Билтену 
ЗАВЕТИНА“  да сте Ви добитник највише награде 
„Српске духовне академије“ – књижевне 
награде „Раваничанин 1“ – награде за животгно 
дело; мило ми беше око срца и унесе ми наду и веру 
у светлију будућност да још постоје они који 
имају уши да чују и очи да виде, те препознаше да 
сте ви тај духовни Светионик. / Од срца Вам 
честитам и желим да још дуго у здрављу и миру 
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поживите и стварате. / Заувек Ваш пријатељ , 
Соња“  (4. јуна 2015) 

       Сличних, овако срдачних, честитки, стигло је 
двадесетак (из Сомбора, Апатина, Ниша, Прокупља, 
Врања, Крагујевца, Прибоја, Пријепоља, Књажевца, 
Пожаревца, из Швајцарске, Немачке, Француске, 
Канаде -Торонта). Међу пријатељима, који су ми се 
јавили тим поводом, није било ни једног добитника 
ове награде, осим песника Мирослава Тодоровића. 
Номинално, како  пише у повељи „Српске духовне 
академије“, то је „признање за трајан допринос 
српској књижевности, духовности, култури и 
националној баштини“.   

       Ову повељу , на првом месту, потписује песник 
Мирослав Димитријевић, вршњак, аутор 
свечовечанског реквијема посвећеног покојном 
побратиму Зорану Живадиновићу, у којој има и 
ових стихова: „Тече наша тугованка / Историја: / 
Шљива ранка. // Шепа Лепо, храмље Добро / Трчи 
зло / Пузи гордо // Све се према нама ваља / Што не 
ваља / Образ каља...“  и мало даље: „ Цвили Правда 
– храмље Добро / Лаје кусо / И репато // Све се 
против нас уроти / Чим се роди / Ил окоти“. (Из 
књиге „Златно доба“, изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске учености 
Београд, 2005).   Па је некако природно, да овај 
песник, у сличном тону, али у једној другој песми 
„Академија јаука“ запише и: 

„Мисао је заразна – али мудрост није/ Обе опијају 
као ракија ранка/ Гледам ласту где ће гнездашце да 



 55 

свије: / Мудрост је старија од самог постанка//Све 
отворено – све боготворено/ Свакоме доступно и у 
пола ноћи/ То је Мудрост Божја – Грешна жено/ За 
којом сам сулуд морао поћи // Сад ме беда учи да 
мислим мудрије/Невоља је мени најбоља наука/ 
Бели лук и вода зборе речитије/ Од народне 
академије јаука....“   (Из књиге „Срећан крај“ нове и 
изабране песме – изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске учености 
Београд, 2015)  

      Овај савремени српски песник,  старинске ћуди, 
пева о једној драми о којој се  у Србији радије ћути, 
и углавном не пише, из више разлога. Србија се у 
минулом веку запутила једним путем који је водио 
до расцепа и шизофреније, опаког атеизма, и уместо 
симбола вола и опанка, јунака и официра, сељака и 
неисцрпних рудника обнове народа – српских села,  
стигла до опустошења, да постане робиња српа и 
чекића и других опасних шарених лажи. Овај 
песник, дакле, који на првом месту потписује, 
повељу Српске духовне академије, написао је и 
песму „Хекторово опело“ у којој вреди запамтити, 
између осталог , и ова три дистиха: „ Височанство 
Духа не оспори / Ни пакао што с људима гори // 
Смртна рана и озледе старе / Сад привлаче анђеле 
видаре: // На њих мећу добре људске душе / Беле 
раде здравац гаравуше...“  (Из књиге „Срећан крај“, 
нове  и изабране песме, први том – изабрана дела 
Мирослава Димитријевића, Удружење свесловенске 
учености Београд, 2015).  
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Кренуло се у име тзв. Прогреса, тзв. Идеала, а 
стигло до нестајања народа. 

„Народи се смањују:/Сведоци се склањају//Градови 
се затиру/Непролазни умиру// Кад им кажеш 
истину:/Цев у тебе упиру// Зато гледај Србина/ 
Каква му је грбина// Не зна прошлост не зна веру/ 
Али ћути док га деру// Со на рану себи сипа/На 
јуначке ноге ђипа...“  (Из књиге „Срећан крај“ нове и 
изабране песме – том први, изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске учености 
Београд, 2015).  

Стигло се до школа за нељуде, како песник вели,  
стигло  до млађег дрвеног доба, у коме се чезне за 
Дрвеним добом кад – „Све је било од дрвета/Топло 
и људски/ И часно и чесно/ И Бог је био под 
Записом /И Запис је био од дрвета/ И слова су 
дрвена прављена// На поскурнику и послужавнику 
/И крст урезан у дрво/ И народ се патио као 
жир/Као лисје//Све је било дрвено/ Само је Бог био 
жив/ И Његов народ са њим/ И тада беше све 
здраво и право/ Чак и оно наопако постављено//Ал 
сад је дошло/ Млађе дрвено доба/И опет кусамо/ 
Дрвеним виљушкама/ Дрвену чорбу/И хладимо је 
дрвеним дахом// Више нам ни дрвени адвокати/ Не 
могу помоћи /У њиховим дрвеним књигама Оваква 
дрвенарија/ Није ни предвиђена...“ (Из збирке 
„Млађе дрвено доба“ Подружница Поморавског округа 
УКС-а, 2000.; књига „Отац дресира земљотрес“, изабране 
песме, други том, изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске учености 
Београд, 2015). 
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    Српска духовна академија, као и Српска 
академија јаука, појавиле су се, дакле, у то  млађе 
дрвено доба, као нека врста – отпора, одбране, 
чежње за нечим  другим, и друкчијим од 
наметнутог, важећег – доба тзв. дрвених адвоката, 
дрвене демократије, труле дрвенарије једноумља. 
Србија, или тачније Моравска Србија, окренута 
Богу, искону, Морави, тајнама Јухора, и дубљим 
истинама, „ширим од деведесет и девет Морава“, 
сишла је из ћорсокака на пут предака, српских 
сељака. У Србији се последњих деценија  
додељивало на стотине награда и унапред се знало 
коме ће бити додељене. Једно је било записано у 
тзв. дрвеним правилницима  за додељивање тих 
награда, а додељивало се по сасвим другим 
незаписаним аршинима! И сасвим је било природно 
и легитимно да се у тој зачараној шуми иделогијом 
и милошћу власти успостављених награда, појаве и 
неке друкчије, рецимо, „Дрво живота“ , „Амблем 
тајног писма света“,  „Госпођин вир“, „Карађорђева 
Повеља“, „Раваничанин“, „Хрисовуља“ – корективне 
награде српске књижевности. Барем их ја тако 
видим.  

      Те награде се не додељују по сваку цену – 
додељују се само онда када има довољно разлога за 
то.   

   Оснивачи Српске академије јаука и Српске 
духовне академије, следили су тај – како Емерсон 
вели - највиши амблем тајног писма света,  
ратујући са седмоглавом немани, аждајом, верујући 
да „на хумусу ништа не може закржљати: Од првог 
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удисаја све расте у висину / На хумусу мора се срце 
срцу допадати / Друкчије лепоте нема...На хумусу 
слобода не може нестати / Чува је и биљка и зверка 
и човек / Око је аспирин небу  / Први лек / Овде се 
може само срце срцу предати / Друкчије предаје 
нема...“  (Из књиге „Отац дресира земљотрес“, изабране 
песме, други том, изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске учености 
Београд, 2015). 

      Заиста, песник и председник Српске духовне 
академије Мирослав Димитријевић одавно је 
надвисио атаре града Ђерђелина, родне Рашевице и 
Србије, верујући да је „слобода златни спруд, 
шири од деведесет и девет Морава“! (Стихови М. 
Димитријевића из горе поменуте књиге). Са тог златног 
спруда, усред Рашевице, подно јухорског горја, 
ниче, чини ми се, и још једно чудо: Архив у 
оснивању, архив за Ђерђелин, у дому  предака, 
честитих сељака, добрих људи од добре клице: „где 
врата не шкрипе никада узалуд: отворите ту капију 
и уграбите од своје историје“, (Стихови М. 
Димитријевића, исти извор) и оно познато и нарочито 
оно непознато... Те три  ствари, о којима се у Србији 
врло мало зна,  повезао је својом личношћу 
Мирослав Димитријевић један изузетан песник и 
оснивач, дубоке вере, који зна да „најдубља мудрост 
свог ђавола дави, и који доказује  да на храбром тлу 
ништа не може закржљати, што никне у срцу и у 
глави“. (Стихови М. Димитријевића из поменуте књиге 
„Срећан крај“- изабрана дела). 
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      Ако ништа друго, највиша књижевна награда 
Српске духовне академије повезује наизглед 
немогуће, далеко и различито; недовољно 
осветљено. Упркос постојању толиких књижевних 
часописа, књижевних друштава, телевизија, 
штампе, интернета, саобраћаја, аутопутева, западна 
Србија не познаје источну, северна јужну, 
Војводина  Моравску Србију, градове Србије не 
занимају села;  слаба је комуникација равница и 
планина Србије.  Србија је обузета апатијом налик 
на агонију; а Србији је потребно свуда - агон, борба 
и отпор, обнова и рад. Српска духовна академија 
и (будући) архив Ђерђелин су пламичци, лампа 
која светли. Са висине Јухора гледано, из амбиса 
Ђерђелина или из Српске академије јаука, оглашава 
се кроз писмо Летописцу  наук вредан не само за 
Моравце и Параћинце, не налет „ немани фукаре и 
хуља“, већ, „та доброта што из срца суља / Одрасла 
на проји и зрну пасуља // Благом пребогати – а 
преслаби умом / Ките се демоном вештицом и 
чумом // Хтели би и Дух да ставе у ропство / Али то 
им не да Господње Господство// слободно и ово у 
вечност запиши: / Сваки нам је Србин и од звезда 
виши // Питасмо и Теслу где је нама место / а он 
одговори – баш тамо где јесмо“.  (Из књиге „Срећан 
крај“ нове и изабране песме –  први том, изабрана дела 
Мирослава Димитријевића, Удружење свесловенске 
учености Београд, 2015)  

      На почетку књижевне каријере, 1969. године, као 
матурант гимназије, доделили су ми на  
југословенском књижевном конкурсу листа  „Борба“ 
и Фонда младих талената прву награду за поезију – 
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једногодишњу студијску стипендију  за 
журналистику на једном од америчких 
универзитета. Више од педесет година пишем, 
објављујем, али  књижевне награде су ме 
заобилазиле, осим „Карађорђеве Повеље“ – пре 
неколико година. Оцењивали су ме колеге које 
лично нисам познавао, као уосталом и чланове 
жирија Српске духовне академије, које сам 
упознао тек на додели те награде. Тој награди су се 
обрадовали, чини ми се, много више моји знани и 
незнани пријатељи, као песник Соња Ковачевић, 
коју такође лично нисам срео и упознао. 
Најпоузданија познанства, која су се временом 
претворила и у дубља пријатељства беху баш она 
која су отпочела неком од мојих књига, песама, 
романа, есеја. Ово признање је посвећено и таквим 
пријатељима, садашњим и будућим. Њиховој вери у 
то да су чуда могућа.      

У Београду, 7. јуна 2015. На дан Трећег обретења главе Св. 
Јована Крститеља  (Петрове покладе)         

 Бела ТУКАДРУЗ (алиас М. Лукић) 

(Летопис Српске духовне академије, број 1, Параћин, 2015.) 

 

 

 

 



 61 

 Мирослав ТОДОРОВИЋ 

МОЈА ТОПОНИМИЈА  

ИЛИ БРАТСТВО ПО РЕЧИМА 

(Мирославу из Рашевице)  

      Одавно називе места преименујем и дајем имена 
по писцима који у њима раде, или живе. Тако је 
Ариље све више Ненадић, Пожега - Миленко Пајић, 
Чачак је одавно Ристовић, Неготин - Власта 
Младеновић, Зајечар - Тома Мијовић, Ваљево је већ 
Бели Марковић, Књажевац - Раде Томић, Крушевац 
је Ђидићево, Пријепоље је Шелогово, Параћин 
(Рашевица) је Мирослав Димитријевић, 
Прокупље је Иван Ивановић, Врање је Борино, 
Мишљеновац већма Лукићево… Када год чујем име 
неког места везујем га за име писца који у том месту 
подвижнички бди над својим списима бавећи се 
проклетим занатом списатељским, како то овај 
занат назва онај мудри Грк. 

      Када год читам или прелиставам књиге „мојих“ 
писаца са њима водим дијалог. Разговарам са 
књигом, чујем њеног писца. Ми смо братство по 
речи и по несаници. Оној речи што је на почетку 
свега с којом ће се све завршити. Везује нас судбина 
писаца изван тзв. матице књижевних дешавања, 
кланова, кухиња, медијске халабуке и светлости 
велеграда… 
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      Ми смо писци са „лошом адресом“ како то каза 
Црњански. Бавимо се најусамљенијим послом на 
свету. Ми смо наследници оних што су створили 
српску књижевност, носимо бреме исте судбине. 
Оних чија имена красе „књижевне награде“ Дис, 
Станковић, Томић, Гордана Тодоровић, Попа, 
Ракић…, оних што су, као и ми, живели за 
књижевност. 

     Ми смо писци без „својих критичара“, верујемо у 
да нам је само време наклоњено, да ће нас оно у 
своје књигу уписати, на његовом решету оставити. 
Да неће вазда, као у овом худом времену, само 
вредности пропадати. 

     Српску књижевност су створили писци из 
унутрашњости, наши претходници са лошом 
адресом. У нашим речима је живот овог времена, ми 
смо „савест свог времена“. Живимо тегобно као и 
наши претходници, изван видног поља оних што 
мере немерљиво, оно за шта нема мерача. Тешимо 
се знаним истинама о земаљском значају 
провинције, тог географског појма, који нас у свему 
успорава. Ако смо ми, како веле унутрашњост онда 
су они спољашњост. Знане истине да све долази из 
унутрашњости овде не важе. Велкот вели да су 
„највећи песници остали парохијални, 
провинцијски везани за средину“. Шта ми да 
кажемо, и коме? 

Својевремено ми је списатељ Данило Николић 
причао како су негда оцењивали чиновнике. 
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Приљежан. Истиче се. Нарочито се истиче. 

Да ли су овим обухватили све? 

Не, нису, рече стари чиновник. 

Треба унети и Узалуд се истиче! 

То важи за писце унутрашњости. Узалуд се истиче. 

Али ми имамо занимацију, теши ме Данило… 

     Књижевна пијаца је у Престоници, али 
престоница не хаје за писце унутрашњости. 
Маћехински однос је правило. Ако неког и награди, 
то је како каза својевремено добитник Андрићеве 
награде Мирослав Димитријевић инцидент. Писах о 
томе, али узаман… Коме писац из унутрашњости да 
пише. 

    Мрвице са престоног стола ретко, као божја 
милост, падају изван круга повлашћених. 

     Награде су резервисане за писце из центра. Из 
центра се гостује, из центра су Жирији, новинска 
слава, ТВ сјај. Шта рећи за прике и пајтосе, 
којекакве Алибабе… Потписника ових редова чуди 
што су противници провинцијских ствараоца, 
заправо, провинцијалци који су се усидрили у 
Престоници. Припадају оном типу људи који чим 
уђу у аутобус повичу: „Затварај, мајсторе, нема више 
места“. 
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    Требају ли власти писци изван центра? Требају ли 
провинцији уметници? Они који мисле својом 
главом, који држе перо, што могу да виде на други 
начин. Да прозборе, умно и разумно. Такве власт 
неће. Али ни унутрашњост не уважава свог писца. 
Бави се, веле, залудним послом… Пише, а то од њега 
нико не тражи. Још је спреман да се свега одрекне, е 
да књигу трукује. Има провинција преча посла, још 
није дорасла до уметности. 

      Каже у једном разговору песник Јагличић да 
писац унутрашњости „мора урадити десет пута више 
од неког веселника из београдског круга двојке, ако 
хоћеш да те схвате озбиљно (они само кмекну и већ 
су академици!). У праву су они који кажу: „Хоћеш ли 
да успеш, покупи се и одлази, што пре. Бежи, на 
време…“ Али шта би онда било? Да сиромаштво 
провинције оставимо и без то лечка духовне 
светлости. Без наде… 

     Минуле је, ево, више од века како је Бора 
Станковић 1910. написао Матошу у писму: 

…Веруј ми не надам се од свега овога ичега каквом 
добру. Ово је више инат да се види: да ли се може 
код нашег народа, а без партија и котерија, са 
једним не кажем добрим литерарним, али бар 
солидним, штогод постићи…Твој Бора Станковић 
још порезник, још у завади коју ти већ знаш. 

     Коме данас писмо да упути писац са своје „лоше 
адресе“, да пита оно што је овај писац питао? Нема 
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коме доли да емигрира у самоћу, да у тој самоћи чује 
Рилкову поруку: „Удуби се у себе!“ И пиши, јер то је 
твоја судбина. 

(Летопис Српске духовне академије, број 1,Параћин,2015 

Из Беседе захвалности Беле Тукадруза, 
добитника књижевне награде "Раваничанин", 
изречене након доделе  признања  "за трајан 
допринос српској књижевности, духовности, 

култури и националној баштини", 2015: 

      „...Пружила ми се прилика да се захвалим 
Српској духовној академији у лично име и у име 
свих награђених аутора, и ја сам, одабрао да 
подсетим (од толиких  објављених и необјављених 
текстова) баш есеј о - неизбежности превредновања 
у савременој српској књижевности да бих охрабрио 
учеснике "Српске духовне академије", пријатеље и 
публику те вечери у Параћину у градској 
библиотеци, да се ослободе страхова, свих страхова, 
као и они Карађорђеви устаници на предивном 
Карађорђевом брду* у Параћину, са кога пуца 
неописив видик преко Мораве и многољудног села 
Рашевице према врху Јухора, јер сам читавог маја 
месеца ове 2015. године путујући Србијом уздуж и 
попреко видео несумњиве знакове стрепње, агоније, 
призивајући агон. Агонија у овој земљи има своје 
страшне подземне изворе, који су  отровали  људе, 
села и градове, реке, путеве, садашњост и будућност. 
Агон као да је замро, као да никад није ни постојао, 
што противуречи здравој памети. Агонију треба 



 66 

жигосати, борити се против ње свим средствима. 
Агон у Срба, ни у најгорим и најцрњим временима, 
ни у катастрофама историјским није јењавао, што 
доказује, поред толико других ствари и параћинско 
Карађорђево брдо, па и велико село  моравско 
Рашевица у подножју јухорског подгорја, гробље 
сеоско на брегу које није урасло као толика друга у 
коров и трњак.  Треба се ослонити на древно 
искуство наших дедова и на истину, голу истину. 
Шљака историје је заклонила видике, али са 
Карађорђевог брда и са балкона куће 
Димитријевића у Рашевици, пружа се леп и ведар 
поглед далеко и дубоко и високо. То смеће тзв. 
демократизам српских писаца треба да уклоне и 
песници и комуналци, то смеће нагомилано и 
скупљено у оквиру савремене кризе хришћанства. 
"Српска духовна академија" није  "манифестација" 
већ једна врста института, одбране, сита, бирања, 
пробирања, издвајања, и шкартирања оних 
наметнутих, наметаних деценијама у име једноумне 
глупости. "Српска духовна академија" је врста 
"одбране", агон, место где се открива и осветљава 
она непозната друга, друкчија, 
неконстантиновићевска Србија, Србија која не 
познаје довољно себе, али која је то схватила и 
почела да гради неке од својих институција- у 
Духу, за почетак... 

(Летопис Српске духовне академије, број 1, Параћин, 2015.) 
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САОПШТЕЊЕ ЖИРИЈА КОНКУРСА ЗА 
НАЈБОЉИ САВРЕМЕНИ 

КОМЕДИОГРАФСКИ ТЕКСТ НАМЕЊЕН 
МЛАДИМА И НАГРАДУ 

 „СЕЛИМИР В. МИЛОСАВЉЕВИЋ“ КОЈА СЕ 
ДОДЕЉУЈЕ У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНОГ 

ФЕСТИВАЛА НАЈБОЉИХ ПОЗОРИШНИХ 
ПРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ДЕЦИ И 

ОМЛАДИНИ 
 

  На други конкурс за најбољи савремени 
комедиографски текст намењен младима и награду 
„Селимир В. Милосављевић“, која се додељује у 
оквиру Међународног фестивала најбољих 
позоришних представа  намењених деци и 
омладини (ДОПС) а који се овога октобра по пети 
пут одржава у Јагодини, стигло је петнаестак 
драмских текстова из свих крајева Србије. 
  После дужег ишчитавања и неколико 
консултација, стручни жири у саставу: Миодраг 
петровић, књижевник и драмси уметник из Новог 
Сада,као председник и Бајо Џаковић, књижевник и 
новинар из Јагодине и Бојан Милорадовић, песник, 
глумац и редитељ из Јагодине, као чланови, 
једногласно је одлучио да се награда која носи име 
познатог књижевника, педагога, ентузијасте и 
заљубљеника у децу Селимира В. Милосављевића, 
додели веселом игроказу за децу „Априлилијада“ 
коју је под жифром „Келти“ послао Мирослав 
Димитријевић, књижевник и новинар из Параћина. 
    Ради се о изузетно занимљивом и динамичном 
тексту, који целим наративним током варира у 
наслову назначену тему, али на савремен и деци 
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пријемчив начин, кроз здрав хумор и изванредне 
дијалоге, где су ванредно успеле инкорпориране и 
шаљиве песме, као и афоризми-сентенце, чиме се по 
структури издваја од осталих текстова намењених 
деци. 
    Осим тога може се константовати да се ради о 
комплетној представи за децу, онаквој каква се већ 
дуго чека на нашим сценама и додати да весели 
игроказ (како у поднаслову стоји, писан хуморно, 
али и поучно – у славу ведрог ђачког духа. 
     Награда „Селимир В. Милосављевић, која се 
састоји од новчаног износа, уникатне повеље и 
уметничке слике, уз могућност да буде изведена на 
наредном фестивалу, биће уручена лауреату на 
завршној вечери ДОПС-а 25. октобра 2014. године у 
Јагодини. 

Чланови жирија: Миодраг Петровић,  
Бајо Џаковић и Бојан Милорадовић 
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Emil Živadinović 

MIROSLAV DIMITRIJEVIĆ: ČUVARI 
TAJNOG BLAGA 

(MojaKritika: Emil Živadinović, 2014. Naslov knjige: 
Čuvari tajnog blaga (drugo izdanje). Autor: Miroslav 

Dimitrijević. Copyright ©2012. Beoknjiga, Beograd. CIP - 
Narodna biblioteka Srbije. Beograd, ISBN 978-86-7694-

399-9; COBISS.SR-ID 193758988) 

"Istražujem starine, drevne gradove, crkvine, gradišta... 
Vuče me neka neobjašnjiva želja ka drevnosti", to je 
citat iz knjige koji „objašnjava“ autora čitaocu. Godine 
1997. otkriveni su materijalni dokazi postojanja keltske 
tvrđave na planini Juhor, tačnije  njegovom vrhu - 
Velikom Vetrenu. Ova svetska arheološka senzacija, 
"jedino poznato keltsko utvrđenje i metalurški centar 
južno od Save i Dunava" nije ostavila ravnodušnim 
Miroslava Dimitrijevića, koji je vešto ispleo priču 
vezanu za ovo otkriće, ali i za svoj rodni kraj. 

            Miroslav Dimitrijević je književnik bogate i 
bibliografije i biografije, sam podatak da je objavio više 
od 60 knjiga - pesama, priča, romana, monografija, 
antologija, govori za sebe. Njegova dela su uvrštena u 
više antologija, objavljivao je po časopisima i kod 
poznatih srpskih / jugoslovenskih izdavača, bio je 
urednik brojnih književnih časopisa, vodio je više 
izdavačkih kuća i bio je saradnik u preko 50 dnevnih, 
nedeljnih i mesečnih novina. Takođe, višestruko je 
nagrađivan autor, a roman "Čuvari tajnog blaga" 2012. 
godine je nagrađen nagradom "Živojin Pavlović", koju 
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dodeljuje Književni klub "Đura Jakšić" iz Jagodine za 
najbolju knjigu proze jagodinskih pisaca. 

            Ipak, iako priznat i uticajan književnik, 
Dimitrijević nije poznat najširoj srpskoj čitalačkoj 
javnosti, iako delima to zaslužuje. Čini se, nekako, da 
vreme u kome živimo gura u stranu domaće pisce, tako 
da je skoro pa nemoguće da pisci iz sredina kakve su 
Kragujevac, Kraljevo, Paraćin, Čačak, Novi Pazar... 
izađu iz svojih začaranih gradova, čak i kada su cenjeni i 
među samim književnicima. Imam utisak da jedino ako 
živite u Beogradu i ako ste uporni u svom laktanju, ili 
ako ste režimsko čedo, ili ako se nemilosrdno gurate po 
beogradskim medijima možete postati i poznati i 
plaćeni. 

            Kao da jedino NIN-ova književna nagrada - samo 
nakratko - pisca izvodi iz anonimnosti, dok brojne 
druge nagrade, iako predstavljaju potvrdu valjanosti 
onoga što pisac piše, iako su, možda i objektivnije od 
pomenute NIN-ove, ipak ne omogućuju piscu da živi od 
svoga pisanja. Jer, pisci bi trebalo da žive od svog pera 
(tastature), da utiču na javnost, da budu poštovani i ako 
ne bogati, onda barem materijalno zbrinuti i nezavisni, 
ali kao da se ova primedba odnosi na neko nepostojeće 
društvo. 

            Problem je i u tome što su i izdavači nemilosrdni, 
što knjiga odavno ne predstavlja ono što bi trebalo da 
bude - oaza za čitaoca - raj za svakoga ko to želi, već je 
knjiga danas isključivo komercijalni proizvod koji ima 
svoju cenu, a cena mora biti konkurentna po svim 
pravilima tržišne ekonomije. Knjige se danas prodaju 
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po supermarketima, kioscima i benzinskim stanicama, a 
dela velikih savremenih autora se prodaju po ceni 
paklice cigareta. No, kako je - tako je, pravi čitaoci još 
uvek čitaju knjige, a oni drugi sadržaje društvenih 
mreža i sajtova putem tableta i mobilnih telefona. 

            Kao uvod, naveo bih još jedan ogroman problem 
srpskog društva: sadašnjost srpskog društva je onakva 
kakvu svi poznajemo, a odlikuju je nezaposlenost, 
nemaština, masovno bekstvo u inostranstvo, korupcija, 
bedne plate, loše stranje u privredi, prosveti, zdravstvu, 
sudstvu, svuda, posledice skorih ratova su prisutne 
svuda. Budućnost srpskog društva - ko god da bude bio 
vlasti - po svim parametrima koji se mogu proračunati - 
neće se mnogo razlikovati od sadašnjosti srpskog 
društva. E, dođosmo do teme - prošlost srpskog društva 
- to je, izgleda, jedina kategorija koja je neizvesna, čak i 
promenljiva! Jer, koliko god da nam je, kao društvu, 
budućnost predvidljiva i ekonomski sumorna, prošlost 
nam je upravo – nepredvidljiva! Jer, mi kao društvo još 
uvek nismo u stanju da odgonetnemo događaje u 
periodu 1941-1945. godine, i pored obilja dokumenata, 
pa čak i živih svedoka (!), još uvek polemišemo oko 
partizana i četnika, još je toliko toga spornog... Jasno je 
da isti pogled na događaje nemaju, Srbi i Turci po 
pitanju kosovskog boja, niti Grci i Persijanci po pitanju 
termopilske bitke, ali postoji ono merljivo, činjenično 
stanje, objektivnost koju bi istorija i pogled sa strane 
morali da imaju. 

            Upravo to je tema ove knjige – drugačije, „novo“ 
viđenje prošlosti - o značaju keltskog nasleđa u 
savremenom srpkom društvu, ali i u velikoj meri 
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keltskom poreklu savremenih Srba. Dimitrijević se u 
hvata u koštac sa intrigantnim temama: Srbi kao narod 
"kvočke" (narod od koga su potekli svi beli narodi), 
srpski mitovi i srpski heroji koje danas, kao svoje 
nasleđe, baštine drugi narodi. Odmah da bude jasno 
čitaocima, nema u Dimtirijevićevom pisanju zapaljivog 
savremenog nacionalizma niti nekog žala za izgubljenim 
vremenima i teritorijama. Ne. Knjiga pisana u prvom 
licu, prati vremešnog junaka u svom selu na planini 
Juhor u centralnoj Srbiji. Nakon vesti da su na Juhoru 
otkriveni arheološki dokazi postajanja keltske tvrđave, 
naš junak kreće u potragu ne samo za novim dokazima, 
već i za prohujalim vremenima, otkriva keltske 
toponime po juhorskim krajevima - imena brojnih sela i 
gradova koja na keltskim jezicima imaju značenje, 
srodnost srpskih i keltskih predanja i lagano nas, kroz 
pitku i vešto ispričanu priču koja kreće od studentskih 
dana uvodi u daleku, daleku prošlost. Ipak, bez nekog 
čvrstog uporišta, autor je „preleteo“ preko konstatacija 
da su Medi – Beli - Protosrbi – prvi beli ljudi, da su prvi 
naselili Evropu i Mediteran, objašnjavajući sećanje na 
te događaje – delom tajne koju čuvaju daleki potomci. 

            Kao čitalac, smatram da su divna ljubavna priča 
opisana u ovoj knjizi o Milovanu Kajsiji i njegovoj 
Violeti, kao i priča o Keltima i njihovoj tajnoj 
dugovečnosti „mogle da prođu“ i bez uplitanja 
praistorijskih Srba u priču. To što kritikujem stavove 
vezano za drage nam pretke, ne znači da nužno nešto 
kritikujem kritike radi, niti izražavam svoje slaganje ili 
neslaganje sa stavovima autora i srodnim autorima po 
pitanju teme (Ranka Kuić, Jovan Deretić...) Ne, jer ja, 
iako i sam zastupam brojne stavove koji odudaraju od 
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zvaničnih, kritikujući Dimitrijevića - sam sebe 
preispitujem, ne samo u smislu da li je to o čemu 
Dimitrijević piše tačno ili nije, već u smislu – da li je to 
smisleno ili nije, jer život kao život ne prestaje da melje. 
Dakle, ne kritikujem autora – preispitujem sebe i svoje 
stavove, pitam se da li te „stvari“ uopšte treba „stavljati“ 
u knjigu. Čak i da je autor milion procenata u pravu, 
otvara se mnogo pitanja na koja nikada niko neće 
odgovoriti, sve će zauvek ostati u domenu pretpostavke 
i teorije. 

            Ponavljam, knjiga živi i bez teorija o drevnoj 
prošlosti Srba, vrednost ove knjige, po meni, je upravo 
u približavanju čitaocu neponovljivosti Juhora, tako 
uverljivo opisanoj u knjizi, u pričama o ljudskoj 
zahvalnosti i nezahvalnosti, o pogubnosti samoljublja, o 
povezanosti čoveka i prirode, o sudbini pojedinca u 
vreme komunizma, o ljubavi, o običajima i lokalnim 
predanjima. No, uplitanjem Protosrba u priču, sve se 
okreće na sumnju, na nedoumice, na pitanja – zašto, 
kako, čemu? 

            Nedoumica je mnogo čak i za one koji ne veruju u 
zvaničnu istoriju. Samo na primer, Dimitrijević navodi 
da grad Kladovo znači – groblje ili kladva na 
kamrijskom (keltskom) jeziku. Sa druge strane, Ranko 
Jakovljević, koji takođe nudi drugačije viđenje prošlosti, 
u svojoj studiji Gvozdena vrata Atlantide kaže: "U 
kasnijim vremenima, za vladavine Rimljana u oblasti 
Kladova postojala je naseobina nazvana po boginji 
Segetiji- Egeta, kako se i danas kod Rusina imenuje 
boginja žitnih polja. Upravo odatle potiče skriveno 
značenje imena Kladovo, izvedeno iz korena 
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staroslovenske reči ''kladati'' ili ''klasti'', upućujućih na 
viševekovno poštovanje kulta plodnosti u regiji 
Gvozdenih vrata. Za poimanje suštine izražene kroz 
simboliku plodnosti važno je znati da u starim 
obredima žito predstavlja čoveka".  

Kako radnja odmiče, tako se polako razmotava nit koja 
junaka vodi do onostranog, ali i vremena koje je rodilo i 
narode i mitove. Iz drugog plana, to je ujedno i roman o 
starenju, umiranju i prolaznosti. 

            Ne mogu a da ne pomenem da postoji i jedna 
moja lična, neočekivana vezanost za ovu knjigu. Naime, 
u poglavlju koje se bavi studentskim danima glavnog 
junaka, u više navrata se pominje i njegovo drugovanje 
sa svojim "Pobratimom". S obzirom da je taj pobratim 
niko drugi do moj otac (Zoran Živadinović, U naručju 
sunca), i da je oslikan Kragujevac šezdesetih godina XX 
veka posmatran očima studenata i pesnika, te da su 
opisani stvarni događaji iz njihove mladosti, knjiga mi 
je bliska. Jer, kroz drugovanje dva pobratima, rađaju se 
pesnička bića i u jednom i u drugom... "Pobratim ne 
nazva Enkidu"... 
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У ПРОШЛОЈ И ОВОЈ ГОДИНИ 
 

ПЕТ КЊИЖЕВНИХ НАГРАДА 
МИРОСЛАВУ ДИМИТРИЈЕВИЋУ 

     
     Мирослав Димитријевић, изузетно плодан 
књижевни стваралац, до сада је објавио 77 дела и 
добио око стотину награда, последњих година 
објављује врло запажене књиге поезије и прозе и 
добија престижне и угледне награде и признања. 
Само у прошлој и почетком ове године постао је 
лауреат пет угледних књижевних награда, које су га 
само још више учврстиле у сам врх савремене 
српске књижевности, где му је већ одавно 
обезбеђено место, као што је својевремено сматран 
и једним од водећих југословенских песника.    
     Књижевна награда „Душан Срезојевић“ ове 2015. 
године припала је Мирославу Димитријевићу 
књижевнику из Параћина „за свеукупан књижевни 
рад, који оставља трајан печат нашој песничкој и 
културној баштини и оплемењује српске духовне 
просторе“, како пише у образложењу награде, коју 
традиционално поводом Савиндана додељује 
Књижевни клуб „Ђура Јакшић“ из Јагодине. 
Награда је уручена 29. јануара у просторијама 
поменутог клуба, а  у образложењу стручног жирија, 
који је радио у саставу: Бајо Џаковић, књижевник, 
Снежана Бихлер, професор књижевности и 
председник жирија и Слободан Жикић, књижевник, 
сви из Јагодине, између осталог се још наводи: 
„Ради се, дакле, о песмама заокружене космогоније, 
поетике и специфичног доживљаја света, које су 
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сублимиране класичним антологијским дометима, 
односно песмама какве се пишу једанпут у животу, и 
те песме су препуне асоцијација, метафора и 
иновација и испеване у славу живота, што је један 
од основних кључева за одгонетање ове аутентичне 
и препознатљиве поетике“.  
      Средином новембра 2014. године на петом 
Међународном фестивалу дечјих сцена ДОПС у 
Јагодини, Мирославу Димитријевићу је додељена 
награда „Селимир Милосављевић“ за најбољи 
савремени комедиографски текст намењен деци и 
младима. На анонимном конкурсу, жири у саставу: 
Миодраг Петровић, првак Српског народног 
позоришта из Новог Сада и председник жирија, Бајо 
Џаковић, књижевник и Бојан Милорадовић, 
директор фестивала, једногласно је за најбоље 
остварење прогласио весели игроказ 
„Априлилијада“ аутора Мирослава Димитријевића 
из Параћина, а награда је уручена на завршној 
вечери ове манифестације. 
     У оквиру Фестивала „Српско перо“, 16. јуна 2014. 
године, у Народној библиотеци у Јагодини на 
свечан начин уручено је Мирославу Димитријевићу 
и врло високо признање „Златни Орфеј“ „за  
свевремени и трајан печат српској поезији и 
националној баштини“, за целокупно песничко и 
животно дело, и са посебним  акцентом на 
Димитријевићеву књигу песама „Златно доба“, за 
коју жири сматра „да је једна од најбољих 
песничких књига која се појавила последњих 
деценија на  српској књижевној сцени“. 
     На конкурсу Удружења свесловенске учености из 
Београда роман „Тајне и чудеса града Ђерђелина“ 
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проглашен је за најбоље романескно дело, а награда 
се састојала у штампању овог, шестог по реду, 
Димитријевићевог романа. Да подсетимо читаоце 
да је Димитријевић добитник и других угледних 
награда, као што су: „Иво Андрић“, „Живојин 
Павловић“, „Сатирично перо“, „Поморавски Орфеј“, 
Плакета УКС-а, Велика повеља...   

(Билтен Општине Параћин, јануар, 2015)                                                                                                              
Р. П.   

 
Књижевна награда „Душан Срезојевић“ 
 

ЛАУРЕАТ – МИРОСЛАВ 
ДИМИТРИЈЕВИЋ 

 
Једногласном одлуком жирија, престижна 
књижевна награда биће уручена познатом 

параћинском и српском књижевнику 
 
    Мирослав Димитријевић присутан је на српској 
књижевној сцени већ близу пола века, а 
својевремено се, захваљујући освојеним  бројним 
наградама  на фестивалим, присуством у 
периодици, зборницима и антологијама, сматрао 
једним од најталентванијих младих песника своје 
генерације на просторима тадашње СФР 
Југославије, а и данас важи за једног од репрезената 
(укључујући целокупан опус и ангажман) савремене 
српске литературе. 
   Када је о поезији реч, кроз свих до сада објављених 
16 књига (укупно је објавио око 80 наслова 
рачунајући све жанрове и књиге које потписује као 
приређивач) Димитријевић веома вешто 
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презентира симбиозу традиционалног и модерног, 
једном несвакидашњом раскошном лексиком  која 
се креће од архаичне до супермодерне, и тако 
особеном визуром доживљаја света и 
флуоресцентним мотивско-тематским спектром 
досеже саме врхове аутентичне поетике. 
    Ради се дакле о песмама заокружене космогоније, 
поетике и специфичног доживљаја света које су 
сублимиране класичним антологијским дометима, 
односно (у више песама) стиховима какви се пишу 
једанпут у животу и те песме су препуне згуснутих 
асоцијација, метафора и иновација и испеване у 
славу живота, што је један од основних кључева за 
одгонетање ове аутентичне и препознатљиве 
поетике. 
    Жири посебно издваја последњу објављену књигу 
„Златно доба“  коју изванредно отвара уводна песма 
која је читавој књизи позајмила име, а испевана је у 
мелодиозној форми дистиха и на ванредно успео 
начин (семантички, атифицијелно и  по високом 
степену остварене духовности) најављује збирку 
бројних артистичких бравура изузетно високих 
рефлексивних домета и спопзнаја, па се може 
констатовати да је „Златно доба“ ванредно (или још 
директније скоро сигурно) до сада најуспелије 
песничко остварење овог угледног,  познатог и 
признатог српског песника и може се закључити 
једна од најбољих  песничких књига  која се 
последњих година појавила на српској књижевној 
сцени, каже се поред осталог, у саопштењу жирија 
које је у потпуности, на одвојеној седници, 
верификовала управа  Клуба „Ђура Јакшић“. 
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    Књижевна награда „Душан Срезојевић“ биће по 
традицији уручена на Дан Светога Саве (27. 
јануара)... 
 

(„Нови пут“ Јагодина, 14. јануара 2015.) 
                                                                                  Б. Џ. 

 РЕЧ МОМИРА СТАНИСАВЉЕВИЋА, 
ПРИРЕЂИВАЧА КЊИГЕ ИЗАБРАНИХ 
АФОРИЗАМА И ЕПИГРАМА „КУКУРЕКОХ“ 
МИРОСЛАВА ДИМИТРИЈЕВИЋА 
 

АФОРИЗАМ БРИТАК, ЈАСАН, 
ЈЕЗГРОВИТ И УВЕК АКТУЕЛАН 

 
   Када се у Параћину крајем седамдесетих година 
прошлог века појавила прва збирка  афоризама није 
требало да се чека дуго да се семе сатире расеје и 
нађе плодно тло, а плодније није могло да нађе него 
што је ово. 
    Мирослав Димитријевић је, слободно можемо да 
кажемо, први „ратар“ који је ово књижевно семе 
почео да негује и ево сада, после више од  три 
деценије бављења овом културом, представља нам 
се својим „расадником“ који обилује свим врстама 
овог књижевног жанра. 
    „Кукурекох“ је настао као производ-део његовог 
вишегодишњег рада на овој књижевној форми, у 
коју свакако спада и епиграм, који је, као и његов 
афоризам, бритак јасан, језгровит, увек  актуелан и 
погађа директно у циљ.  
    Сагласно томе афоризми Мирослава 
Димитријевића у потпуности оправдавају  значење 
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саме речи која потиче од грчке речи афоризмос, 
који је читаоцу све до 16. века био савет или лек. 
    Афоризми и епиграми Мирослава Димитријевића 
нас саветују и помажу како да се снађемо  у овим 
смутним временима, како да одвојимо жито од 
кукоља, а уједно да се њиме и лечимо, пре свега 
како да изађемо из зачараног круга у који нас је 
увукла нелогична реторика досадашњих вођа. 
     Такође, слободно можемо да кажемо да су 
афоризми и епиграми Мирослава Димитријевића 
дубоко повезани са народним изрекама, сентенцама 
и пословицама и он управо користећи ово народно 
богатство исто надограђује, дајући му ново – 
савремено рухо, чинећи га тако приступачнијим и 
јаснијим савременом човеку. 
      Поред тога, можемо да кажемо и то да су 
афоризми и епиграми Мирослава Димитријевића 
логичан и неодвојив наставак традиције писања 
афоризама и епиграма наших најпознатијих  
сатиричара који су шездесетих година 20. века 
почели да негују овај књижевни жанр, као што су 
Влада Булатовић Виб, Душко Радовић, Алек 
Марјано и многи други. 
     И зато не могу да се сложим са аутором ове књиге 
када каже да се за слободу говора не тражи више од 
једног афоризма, јер слобода говора ће бити 
потпуна када више не буде било потреба за 
афоризмом, а какво време долази, Мирослав 
Димитријевић ће се још написати афоризама. 
 

Момир Станисављевић 
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РАЗГОВОР СА МИРОСЛАВОМ 
ДИМИТРИЈЕВИЋЕМ  

О СРПСКОЈ ДУХОВНОЈ  АКАДЕМИЈИ 
У ПАРАЋИНУ 2005-2015. 

                                                  
       Српска духовна академија у Параћину ове 2015. 
године обележава  једанаест лета свог постојања. 
Први пут је одржана у јулу 2005. године, у пуној 
сали Музичке школе у Параћину, зграда Градске 
библиотеке. То је био почетак културно-књижевне 
традиције, која се, упркос тешким финансијским и 
друштвеним околностима, одржала до данас, када је 
добила свој идентитет и постала призната и позната 
културна институција, која траје континуирано 
током целе године, а награде најбољима и 
најзаслужнијима српским књижевницима и 
уметницима, ствараоцима свих опредељења и 
провинијенције, додељују се на завршној 
свечаности. 
        Српска духовна академија данас ужива углед 
респектабилне културне институције у Србији, а о 
њеном угледу и важности у српској духовности, 
књижевности, култури и уметности  говоре бројна 
угледна имена досадашњих  добитника њених 
признања: „Раваничанин“, „Песничка хрисовуља“, 
награда „Видосав Трепчанин“, Велика почасна 
повеља и Повеља.  „Велемајстор сатире“ и „Мајстор 
сатире“ додељене су само 2014. године, а ове две 
награде ће се у будуће додељивати на посебним 
свечаностима. О престижу Српске духовне 
академије сведочи и велики број предлога за 
добитнике признања који пристижу Академији, као 
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и велико интересовање врхунских српских 
књижевника и уметника из целе Србије за рад 
Српске духовне академије у Параћину. 

 
КРАТАК ИСТОРИЈАТ РАЗВОЈА 

СРПСКЕ ДУХОВНЕ АКАДЕМИЈЕ 
 
       Генеза Српске духовне академије можда ће 
најбоље и најсажетије да се види из интрвјуа 
Мирослава Димитријевића који дао недељним 
новинама „Нови пут“ из Јагодине. Тај интервју је у 
међувремену проширен, поводом штампања првог 
броја Летописа Српске духовне академије 
НП:Крајем прошле године (2013.) познати 
параћински књижевник Мирослав 
Димитријевић примио високо признање 
Интернационалне Академије „Иво Андрић” 
за животно дело, а готово у исто време из 
штампе су му се појавиле две изузетне књиге 
– песничка збирка „Златно доба” и 
историографска студија ,,Морава и Моравци 
– планетарни феномен” Шта за Вас значи 
ово изузетно угледно књижевно признање? 
 
МД: Са нимбусом јединог нобеловца, Иво Андрић је 
био и још дуго ће остати једини српски, а светски 
књижевни „светац”, па због тога награда која носи 
његово име чини част сваком књижевнику, па 
наравно и мени. То интернационално признање за 
животно дело Академије „Иво Андрић” из Београда, 
крајем прошле године, дошло је као нека врста 
круне мог досадашњег вишедеценијског 
списатељског и истраживачког рада. Свака врлина, 
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а мислим да је књижевност висока врлина, не тражи 
више од јавног признања и похвале, пре свега 
стручне јавности. У сваком случају, захвалан сам 
Интернационалној aкадемији „Иво Андрић”, као и 
уваженим члановима жирија. 

НП:Какав је данас положај писца у 
такозваној унутрашњости илити 
провинцији? 

МД: Са аспекта личног ега, задовољан сам овом 
наградом и врло почаствован, док с друге стране, са 
гледишта колективног списатељског ега, остајем 
помало жалостан. Зашто? Прошле, 2013. године то 
признање понео сам само ја, једини из тзв. 
унутрашњости, односно поддунaвске Србије, дакле 
из – провинције. Што није праведно. Одмах да се 
разумемо, не ради се само о овој награди, већ је 
слична и можда још драстичнија ситуација код 
других признања. Знам да у тзв. провинцијској 
Србији данас живе великани српске књижевности, 
не само равни, већ и много, много бољи од тзв. 
београдских писаца, али, нажалост, непознати 
широј јавности. Србија је имала и има 
генијалне ствараоце, који чекају 
ревалоризацију, праведан књижевни суд. 
Нама писцима из провинције признања углавном 
стижу постхумно. И то од најреалнијих судија – од 
читалаца, што историја књижевности 
недвосмислено показује. Дакле, ми смо „писци са 
лошом адресом”, како рече Милош Црњански, јер 
смо провинцијалци, а Београд је погорђени центар, 
главна сурова арена, надобудна културна 
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престоница… Ту је „све и свја”. Што, наравно, није 
истина. Српски Балзак – Добрило Ненадић је 
својевремено лепо закључио: „Морам да будем три 
пута бољи од њих, да бих им био тек раван”. А зашто 
је то тако, нека одговор сачека неку другу прилику, 
односно интервју. А да „све што је велико долази из 
провинције, па чак и Сена”, како је говорио Жак 
Превер, може да илуструје и пример наших 
поморавских писаца, који су деценијама били у врху 
младе југословенске, а данас зреле српске 
књижевности (Џаковић, Жикић, Ђорђевић, 
Димитријевић), који су само својим и искључиво 
списатељаским квалитетима доносили бројне 
награде поморавској и српској култури. То су четири 
стуба тзв. поморавске песничке радионице како се 
својевремено изразио Милосав Буца Мирковић. Па 
ипак, и њих су неправедно заобилазиле многе 
звучне престоничке награде, јер се око њих 
бесомучно трве и боре минорнији и лошији, али 
„боље повезани писци”. Што се мене тиче, ја сам 
захвалан Господу што живим баш тамо где живим, 
што сам као ендемска биљка која у другом ареалу не 
би овај род родила. 

НП: Ви сте и један од оснивача и 
руководилаца Српске духовне академије која 
успева да изазове све већи углед , па и 
интересовање у широј јавности. Како 
успевате у томе? 
 
МД: Од деведесетих година прошлог века широм 
Србије почиње да „цвета” такозвана парохијска 
сублитература, локална квази књижевност. Сваки 
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град, варошица, овеће село, формирају своје 
књижевне клубове, организују песничке сусрете, на 
којима се међусобно и несебично награђују, по 
систему „ја теби ти мени”, и тако све у круг.        У 
свакој „песничкој парохији” зна се ко је 
првосвештеник, ко ђакон, ђакониса, саслужитељи и 
клисари. Има ту строгог реда и „закона”, има свега и 
свачега, али нема оног најважнијег – нема 
квалитета, у овом случају – нема књижевности. Сви 
могу да пишу песме и приче, али само ретки  
стварају српску књижевност.  
     Иницијатива за оснивање потекла је у Параћину 
20. маја 2005. године од стране моје маленкости и 
групе еминентних и угледних српских књижевника 
и интелектуалаца, чланова Удружења књижевника 
Србије. Сутрадан 21. маја 2005. још једном је 
детаљније разматрана концепција, план и програм 
рада будуће Српске духовне академије, институције 
која ће произилазити из Статута и Програма 
Удружења књижевника Србије, Француска 7, у 
Београду и Подружнице УКС-а за Поморавски округ 
у Јагодини. Закључено је да је оваква 
манифестација апсолутно потребна на српском 
духовном простору, и да ће њени циљеви бити 
унапређење духовности, књижевности, уметности и 
културе, као и очување српске националне баштине. 
Одлука о организовању Српске духовне академије и 
конституисању Управног одбора  донета је на 
седници одржаној 9. јуна 2005. године у Параћину. 
Чланови првог Управног одбора Српске духовне 
академије, били су књижевници: Мирослав 
Димитријевић, Бајо Џаковић, Зоран Трифуновић, 
Мирослав Чопа и сликар Србобран Килибарда. За 
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првог председника Академије изабран је 
књижевник Мирослав Димитријевић. Одлучено је 
да Српска духовна академија своју активност 
остварује континуирано током целе године, а на 
годишњој свечаности додељиваће признања 
најистакнутијим српским ствараоцима.Одлука о 
установљењу и додели признања донета је 10. јуна 
2005. године. Признање РАВАНИЧАНИН, у знак 
поштовања и сећања на тројицу средњевековних 
монаха из манастира Раванице, који се скромно 
потписиваху  само као - Раваничанин, додељиваће 
се за изузетан допринос развоју, неговању и 
очувању српске духовности, културе, традиције и 
баштине. Биће то награда за животно дело. 
Признање ПЕСНИЧКА ХРИСОВУЉА, као знак 
сећања на две хрисовуље (повеље) кнеза Лазара, у 
којима се спомиње готово свако место Моравске 
Србије, а које немају само духовну, већ и књижевну 
и историјску вредност, додељиваће се за значајан 
допринос српској књижевности, уметности и 
култури. Признање РАВАНИЧАНИН имаће писани 
документ, који ће пратити уметничка скулптура у 
стаклу, рад познатог уметника и дизајнера 
Србобрана Килибарде или неки други уметнички и 
сликарски рад. Због материјалних разлога стаклене 
скулптуре се више не додељују. Године 2013. донета 
је одлука да се уз поменута признања установе и још 
два нова признања: ПОВЕЉА и ВЕЛИКА ПОВЕЉА 
ЗАХВАЛНОСТИ, ствараоцима који су заслужни за 
развој српске културе и духовности, као и за рад, 
одржавање и неговање Српске духовне академије. 
На седници Управног одбора Српске духовне 
академије, одржане 26. септембра 2014. у Клубу 
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новинара у Јагодини, донета је одлука да се 
установи и награда „ВИДОСАВ ТРЕПЧАНИН“ у 
знак поштовања личности и дела овог бунтовног и 
родољубивог песника – боема из нашег краја, иначе 
неправедно запостављеног, песницима који стилски 
и садржајно настављају његовим књижевним путем. 
Због тешких финансијских и друштвених 
околности, Српска духовна академија није могла 
сваке године да  додељује поменута признања, али 
је Управни одбор Академије перманентно током 
година организовао књижевне вечери и промоције, 
издавачку делатност и представљање бројних 
књига, како у самом Параћину, тако и у другим 
местима Србије, а њени чланови су добијали многе 
угледне награде. С тога сматрамо да је Српска 
духовна академија испунила своје програмске 
циљеве и да се правом  можемо поносити на њено 
једанаестогодишње трајање. Српска духовна 
академија и њени чланови континуирано су имали 
плодну сарадњу са: Удружењем књижевника Србије, 
Књижевном заједницом УКС-а за Поморавски 
округ, Књижевним фестивалом „Српско перо“ у 
Јагодини, Књижевним клубом „Ђура Јакшић“ из 
Јагодине, Књижевним клубом „Иво Андрић“ из 
Земуна, Домом културе у Ковину,  Библиотеком 
„Радислав Никчевић“ у Јагодини, са 
Интернационалном академијом „Иво Андрић“ у 
Београду,  Културно-просветном заједницом Србије, 
Одбором за село Српске академије наука и 
уметности,  Удружењем свесловенске учености из 
Београда, потом и са издавачким предузећима ИП 
„Мирослав“ из Београда, „Беокњига“ из Београда, 
ИП „Легенда“ из Чачка, ИК „Пешић и синови“ из 
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Београда, као и са Удружењем Параћинаца у 
Београду и гласилом „Параћинац“, са  библиотеком 
„Др Вићентије Ракић“ у Параћину, Народном 
библиотеком „Јефимија“ из Трстеника и многим 
другим културним установама и удружењима. 
Посебно истичемо плодну сарадњу са часописом 
„Заветине плус“ (електронска и папирна издања) и 
његовим власником и уредником Мирославом 
Лукићем, угледним књижевником и баштиником. 

НП: Српској духовној академији претходио је 
дуг развојни пут. У том књижевном, 
културном и духовном успону Ви имате 
велики допринос и удео, заправо, Ви сте 
били и остали стожер, кишобран, алфа и 
омега књижевних и духовних збивања почев 
од 1974. године до данас?   

     МД: Српска духовна академија није настала 
преко ноћи и изненада, напречац и изнебуха. Као и 
све велике ствари у свету, који је, такође, стваран 
шест дана, према Библији, и параћинска Духовна 
академија имала је свој развој и преображаје, генезу 
и метаморфозе, успоне и падове, почев од 1974. 
године до коначног и званичног установљења 2005. 
године. Био је то дуг  пут од три деценије  стварања 
духовне и културне климе, у релативно малом граду 
у срцу Србије, у Средњем Поморављу, граду који на 
књижевној и културној мапи Србије тада није  
представљао развијену културну, нити значајну 
духовну средину, није имао свој културни 
идентитет, свој књижевни и уметнички профил у 
националним размерама, а поготову не на 
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југословенском простору, где је био  потпуно 
анониман.   

     НП: Први „продор“ на југословенску 
књижевну сцену учинио је 1975. године, тада 
млади параћински песник Мирослав 
Димитријевић, који је на анонимном 
конкурсу, ушао у финале најпрестижнијег  
Југословенског фестивала поезије младих у 
Врбасу, и добио другу награду за песму 
„Враћа се отац из дућана“.  

      МД: То је почетак моје књижевне каријере, али и 
први југословенски успех неког песника пореклом 
из Параћина или  околине. Већ 1977. године на 
истом Југословенском фестивалу поезије младих у 
Врбасу, добијам другу награду, потом је 1978. у 
групи десет најбољих песника финалиста, а 1979. 
године добио сам трећу награду на овом, како 
рекосте, најпрестижнијем песничком фестивалу или 
на „првом Олимпу у равници“. Следи позив за 
југословенски фестивал у Суботици 1981, потом 
позив на „Смедеревску песничку јесен“  у Смедереву, 
када сам ушао у десет најбољих песника за награду 
„Златна струна“ Смедеревске песничке јесени, а 
онда коју годину касније  и прва награда листа „Наш 
глас“ која се додељује на истом  смедеревском 
фестивалу, друга награда на југословенској 
манифестацији „Поткозјачки сусрети“ у Куманову, 
прва награда на југословенском конкурсу у 
Лозници, друга награда на југословенском  
конкурсу Уједињених нација...   
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НП:Мирослав Димитријевић постаје 
најпознатији Параћинац у књижевним 
круговима ондашње велике Југославије... Ви 
сте својим деловањем дали несумњиво 
велики допринос и новом културном 
организовању младих уметника, ван 
постојећих институционалних облика 
удруживања тога времена, ван устаљених 
шаблона и бирократског схватања 
књижевности и уметности? 

     МД:  Строго контролисана, шаблонизирана и 
бирократизована култура и културна дешавања 
седамдесетих година двадесетог века, са 
идеолошким предзнаком и будним надзором од 
стране државе, умногоме је спутавала младе 
уметнике окупљене око мене као стожерника сада 
већ и афирмисаног песника и новинара, који је 
несебично помагао новим и младим песницима да 
објаве прве песме или прву књигу, стварајући на тај 
начин нову културну и духовну климу, слободнијег 
изражавања, смелијег иступа и отворенијег 
супротстављања важећим нормативима 
бирократизоване културе. У више рубрика које сам  
покретао у општинском листу „14 дана“, посебно од  
осамдесетих година па надаље, отворио сам  
простор за најразличитије  књижевне приступе и 
форме, које су носиле  у свом садржају критички 
импулс.  
        Стварајући повољну књижевну и интелектуалну 
климу, истовремено сам размишљао и о некој  
оригиналној организационој форми по којој би 
Параћин био препознатљив у националним 



 91 

оквирима, а да то не буде клановско организовање, 
групашење, тада врло развијено у књижевном и 
уметничком животу Србије и Југославије, увидевши 
истовремено да су форме књижевних клубова 
застарели модели, испразна и јалова удружења, 
аматерске скупине у којима нема, или врло мало 
има  истинског стваралаштва. Ту своју личну 
интелектуалну побуну и незадовољство младих 
стваралаца и уметника који су припадали мом 
кругу, покушао сам да артикулишем и осмислим. 
Сазвао сам  састанак, наизглед необавезно дружење 
уметника-боема, а боеми су у то, и свако раније 
време, представљали опозицију тадашњој власти и 
режиму, образложивши потребу удруживања у нову, 
по концепцији и садржини, књижевну организацију 
која би била супротстављена снага тадашњем 
естаблишменту и „државним“ књижевницима, који 
су опевавали и стиховали комунистичку идеологију 
и историју, на отворен или скривенији начин, али у 
сваком случају сви су се гласови у коначном 
исходишту сливали у похвале, оде и химне систему 
и главним профетима те идеологије. Односно, сви 
уметници су, мање или више, угађали ушима 
владајуће олигархије. Нажалост,  окупљени 
уметници, на поменутом састанку, нису хтели или 
смели да се упусте у овакву прилично опасну 
авантуру и идеја није заживела.  
      НП: Ви сте након тога користили друге, 
алтернативне  моделе организовања младих 
песника, али никада нисте губили из вида да 
се у срцу Србије – у Поморављу, односно у 
Параћину мора створити  једна 
респектабилна институција у националним 
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оквирима, што сте на крају и успели. Реците 
нам нешто више о томе? 
       МД: То сте лепо формулисали. Кад сам почео да 
радим као новинар у општинском листу „14 дана“, 
око мене се, будући већ значајно  афирмисаног 
младог песника на југословенској књижевној сцени, 
почео окупљати један број младих интелектуалаца-
уметника, са којима сам расправљао врло често до 
касно у ноћ о разним актуелним, филозофским и 
књижевним темама. Ти људи су данас врло познати 
интелектуалци и уметници. То је било прво језгро 
уметника и будућих књижевника, који су своје прве 
радове објављивали су у листу „14 дана“. 
      Подстицао сам, и као новинар и као већ искусан 
песник, све  младе таленте на све могуће начине. Из 
тог другог књижевног и уметничког јата издвојио 
бих Светлану Арсић, Момира Станисављевића, 
Мирослава Чопу, Срећка Здравковића... Али сам 
објављивао песничке  радове и Бају Џаковићу и 
ликовне радове Слободану Штетићу, обојици из 
Јагодине, тада уметницима на самом почетку 
каријере. Сви горе поменути  данас представљају 
врло значајна имена у литератури, култури и 
сликарству. Са колегом Миленцетом Илићем, 
аутором збирке прича „Ладолежи“, покренули смо 
неформално удружење ИКАР – Издавачко 
књижевну артистичку радионицу која је ван свих 
државних институција деловала самостално и врло 
успешно. Преко ње смо објавили дивот, односно 
библиофилско издање песама „Дани терапије“ 
Момира Станисављевића, као и његову сјајну збирку 
афоризама, коју смо промовисали у крајње 
неформалним и готово немогућим просторима, као 
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и све друге изложбе слика. Преко локалних новина 
покренуо сам „Песничку олимпијаду“ – прву у 
Србији, за одрасле, али и „Ђачку песничку 
олимпијаду“. Обе су изазвале велику пажњу и 
поштовање јавности и учесника. Иницирао сам и 
одабирао књиге на конкурсу „Прва књига“. Такав 
конкурс у то време имала је само  још Матица 
српска и Књижевна омладина Србије. Ми смо били 
трећа институција која је расписивала конкурсе и 
објављивала књиге младим ствараоцима. Ту је своју 
прву књигу „Одисеј носорог“ објавила Светлана 
Арсић, после које је примљена у Удружење 
књижевника Србије. Након тога  своје првенце су  
објавили: Миленце Илић, Зорана Рашић, Љиљана 
Гојковић, Јелица Ђорђевић, Радиша Радисављевић, 
Светлана Панић, Драгана Филиповић и многи 
други. Захваљујући рубрици „Сатиризични угао“ 
коју сам дуго година писао и уређивао, у њој су своје 
афоризме објавили на десетине афористичара из 
Параћина и Поморавља.. Створио се врло јак  
„Параћински афористички круг“ (ПАК) пре него 
што је створен „Београдски афористички круг“. Ту 
су се истицали пре свега: Момир Станисављевић, 
Драгиша Пандуровић, Мирослав Чопа, Миган 
Глигоријевић... који су оставили врло запажен траг 
у нашој сатири и ушли у престижне лексиконе и 
зборнике. На иницијативу младог Жарка 
Станковића, данас познатог академског сликара и 
ван граница наше Србије, у Завичајном музеју сам 
отворио изложбу својих објављених књига. Тада сам 
имао 45 издатих дела. Истовремено тада је пред 
Савиндан одржан и први „Песнички маратон“, који 
сам организовао, а дао сам и иницијативу, односно 
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чак сачинио програм рада КК „Мирко Бањевић“, где 
сам предвидео и Књижевну колонију на Јухору.     
Када је букнуо рат на просторима бивше СФР 
Југославије, био сам у трочланом језгру 
поморавских уметника (Гвозденовић, Спасић, 
Димитријевић) који су први у Југославији 
покренули мирољубиву  акцију „Наређујемо мир“, 
која је обишла земљу, али и неке суседне државе. 
Била је то вероватно прва невладина организација у 
нашој земљи, о чему постоје бројни докази из 
штампе, књига мира и књига о невладиним 
организацијама, у којој смо споменути.   
      Почетком деведесетих година 20. века покренуо 
сам прву приватну издавачку кућу Књижевна келија 
„Свети Сава“, која је објавила књиге преко 450 
аутора из Србије. Био сам покретач и уредник првог 
приватног сатиричног листа, после Другог светског 
рата, који се звао „Голаћ“, заједно са сликаром, 
карикатуристом и ликовним уредником Жарком 
Станковићем, Зораном Матићем, карикатуристом и 
Пајом Павловићем, графичким уредником. 
Покренуо сам и први приватни лист за беседништво 
„Агапе“ (изашао само један број).  
    Држао сам и књижару „Свети Сава“ и око ње 
окупљао најбоље ствараоце из целе Србије, не само 
из Поморавља.  
    Пре тога покренуо сам први књижевни часопис 
„Дани“, који је доживео седам бројева. Као уредник 
параћинског двонедељника „14 дана“ и 
„Параћинских 14 дана“ уредио сам три серије тога 
листа и први од локалних уредника у Србији почео 
да објављујем колорна издања тога листа још 1988. 
године. Створио сам неку врсту локалног „њуз 
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магазина“. Касније сам у новој серији „Параћинских 
14 дана“ , наравно у колору, отворио целу страну 
„Духовност“ и покренуо подлистак „Ђачки дани“.  
    Делује можда нескромно, али сам се присетио и 
набројао оне културне и духовне активности чији 
сам ја био покретач и реализатор. А вероватно сам 
пуно тога и заборавио да споменем. 
      НП: Заборавили сте серију објављених 
књига из историје и историографије, 
културне и националне баштине. 
      МД: Да, у праву сте. Објавио сам  следеће књиге 
-монографије: „Знаменити Параћинци“, 
„Знаменитости параћинских села“, „Јавне чесме у 
општини Параћин“ и „Страни путописци о 
Параћину“ где сам по први пут  систематизовао 
параћинску историјску и културну баштину, 
захваљујући разумевању Скупштине општине 
Параћин, која је финансирала та издања. Сличне, 
горе поменуте књиге, ни данас немају много већи и 
богатији градови у Србији.   
      Почео сам да пишем монографије параћинских 
села, у сарадњи са Одбором за село Српске 
академије наука и уметности, касније и са 
Културно-просветном заједницом Србије.  
      То су историјске и антропогеографске студије, 
које достижу обим и до 500 страница. Хоћу да 
кажем да су захтевале озбиљан и обиман рад и 
истраживања. До сада сам урадио студије села: 
Плане, Мириловца, Доњег Видова, Ратара, 
Давидовца, Поточца, Шавца, Рашевице (два тома), 
града Ћићевца са околином...  
     По броју истражених села и објављених књига, 
предњачим у Одбору за село САНУ, која ми је 
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доделила захвалнице за тај рад. Овакве књиге 
траже изузетно широко знање, ерудицију и врло 
високу обавештеност аутора. То не може баш свако 
да пише. Многи су покушали, али...  
      Те књиге су  врста тестамента сваког села, то су 
тапије на земљу и воду српских села, право на 
праисторију, историју и право на постојање на 
истом простору кроз миленијуме. Такве књиге би 
требало да имају сва села, а свака кућа – 
монографију и Библију, Нови завет... 
   НП: Заиста сте урадили много. Довољно је 
само рећи да сте објавили преко 90 књига 
поезије, романа, кратке  прозе, драме, есеја, 
публикација, народних умотворина... Шта је 
круна Вашег списатељског рада? 
   МД: Када је један наш писац из иностранства 
дошао код мене и видео сва моја дела искрено се 
зачудио што већ нисам богат човек. Са оволико 
објављених дела у свакој земљи  Европе или 
Америке, рекао ми је тај наш земљак, „постали 
бисте богат човек и да више не мислите на своју 
будућност“.  
     Други наш књижевник  видевши све то, казао ми 
је „да ли је могуће да човек за свој век може да 
испише толика дела?“. Свима сам њима одговорио 
да је и писац „ендемска биљка“, и да му је животна  
мисија да пише управо тамо где се и родио. Можда 
у другом животном ареалу не бих толико створио. 
     
     Круна мог списатељског рада су свакако 
изабрана дела, која се штампају код издавача у 
Београду, а круна мог организационог,  културно-
просветног и духовног рада је свакако – Српска 
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духовна академија у Параћину, институт који је 
доживео 11. годину постојања“. 
 

(Летопис Српске духовне академије, број 1, мај 2015. 
Параћин)  

Разговор водио: Бајо Џаковић 
 
 
POVODOM IZLASKA IZ ŠTAMPE IZABRANIH 
DELA MIROSLAVA DIMITRIJEVIĆA 
 

OTIŠAO NAJDALJE – A NE TRČI 

   Kada neko ko je zakoračio u sedmu deceniju svog 
postojanja u svojoj knjilževnoj baštini ima više 
objavljenih knjiga, značajnih književnih nagrada i 
priznanja od strane najuglednijih domaćih i stranih 
književnih institucija nego godine života, onda se 
pitamo o kakvom se to književnom reaktoru radi kada 
stvaralačkog goriva za njegov pogon ima više nego što je 
potrebno za jedan ljudski vek. 

  Miroslav Dimitijević, vlasnik te energije, kao da je tek 
krenuo stepenicama duha kojima se ne vidi kraj, niti 
misao može da nam saopšti nešto određenije. 

  Pesnik, romanopisac, istoričar, publicista, književni 
kritičar, satiričar, haiđin, novinar, govornik, organizator 
kulturnih manifestacija, priređivač brojnih književnih 
antologija, monografija, zbornika i panorama, hroničar 
kulturne baštine svog naroda, selektor nebrojenih 
književnih festivala, humorista, dramski pisac,  
“speleolog jezičkih pećina”, pronalazač književnih 
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talenata,voditelj, izdavač, esejista, besednik, duhovnik, 
putnik sa kartom više u književnom vozu koji nema 
zadnju stanicu. 

   Kada sam davne 1974. godine, kao srednjoškolac,ušao 
u novinarsku redakciju sa nekoliko svojih napisanih 
pesama, bio sam preplašen. U polutami ispunjenoj 
mirisom orhideja i duvanskog dima, stojeći tako pred 
njim, koji je još tada svojom prvom knjigom probio 
okvire provincijskog književnog stvaralaštva, čekao sam 
da nešto kaže. Gladeći svoju gustu, crnu bradu on se 
zadovoljno nasmešio, seo za mašinu i otkucao nešto. 
Tako je objavljena moja prva pesma u novinama. Tako 
je počelo stvaranje čitave generacije sadašnjih 
paraćinskih književnika kojima je usmerio nogu na prvi 
stepenik. Nikada nije bio sebičan.Nikada 
gord.Koliko je želeo da on bude taj, toliko je 
želeo da i drugi budu oni. Voli ljude. To je dar. I 
danas nešto mladalačko provejava u njemu.  

   On je prosto otišao najdalje, a ne trči. Takav 
mu je književni korak, valjda. Ondašnji i 
sadašnji.                                                                                   
                                          Miroslav Čopa, književnik 
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ŠESTI ROMAN MIROSLAVA DIMITRIJEVI ĆA 
 

AUTENTIČNO I ORIGINALNO DELO 

(Miroslav Dimitrijević: „Tajne i čudesa grada Đerđelina”, 
Udruženje sveslovenske učenosti, Beograd, 2014.) 

Miroslav Dimitrijević, poznati paraćinski i 
srpski književnik, svakako jedan od najproduktivnijih i 
najpoznatijih pisaca, ovoga leta oglasio se novom 
knjigom - romanom „Tajne i čudesa grada 
Đerđelina”,(za koji je dobio nagradu izdavača na 
konkursu za najbolji rukopis 2014. godine), i odmah, 
slično kao i prethodnim romanima, izazvao pažnju 
svekolike književne i šire javnosti. Dimitrijević je, valja 
podsetiti, do sada objavio oko sedamdeset dela različitih 
žanrova književnosti, publicistike i istoriografije i još u 
studentskim danima verifikovao se u jednog od 
reprezenata mlade jugoslovenske poezije (i proze), a 
kasnije u istaknutog srpskog književnika (već) zrele 
generacije.. 

Još od prvog romana - „Pokazni dan smrti” 
(1990) preko romana „Čuvari tajnog blaga” (2012. - 
dva izdanja i nagrada ,,Živojin Pavlović”), „Gaumata” 
(2013) i ovog najnovijeg, računajući i ljubavne hit 
romane „Afroditin dar” i „Ljubav belog monaha” 
u kojima ima i ovih elemenata, Dimitrijević kao jedan 
od prvih (a verovatno i prvi) srpskih književnika jasno i 
glasno progovara o veličanstvenoj praistoriji Srba. 
Dimitrijević to čini kontinuirano, promišljeno i 
,,ulančano”. Gotovo svi imaju naglašenu 
komunikativnost, pripadaju žanru takozvanih kratkih 
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romana (toliko popularnih i u svetskoj književnosti) i 
čitaju se poput bestselera, u njima se, gotovo redovno, 
prepliću daleka prošlost i sadašnjost, kolokvijalni i 
starinski jezik, trivijalni događaji sa uzvišenim i onim 
teško objašnjivim, dakle surova današnjica i visoke 
duhovne sfere - tako da imaju elemente i izuzetno 
čitanih kratkih romana, ali i romana koji su klasično 
esejistički akcentirani i ulaze u vode izuzetno visokih 
duhovnih sfera. Na kraju knjige kao zbir izuzetno 
umnih beseda objavljen je spis beseda pod zajedničkim 
naslovom „Ustanak dobrotoljublja”. U svakom 
slučaju Miroslav Dimitrijević objavio je autentičan i 
originalan roman visokih artističkih vrednosti i 
duhovnih dometa, koji će, nesumnjivo, biti jedan od 
onih koji će obeležiti doba u kome živimo, čiji smo 
svedoci i akteri, a mislima akcentiranim ljubavlju, 
milošću i dubokim razumevanjem nesumnjivo izuzetno 
pozitivno uticati na čitalačku publiku.  

                                                                         Bajo Džaković 

 

Мирослав Димитријевић са комплетом изабраних књижевних 
дела 
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Тренутак са прве промоције изабраних књижевних дела 
Мирослава Димитријевића у Земуну: Др Мићо Цвијетић, 
главни и одговорни уредник „Књижевних новина“ из 
Београда, песник Слободан Митрић, домаћин промоције и 
аутор Мирослав Димитријевић (с лева на десно) 

 

Беседа захвалности Мирослава Димитријевића на промоцији у 
Земуну 
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Поред изабраних књижевних дела, Мирослав Димитријевић је 
промовисао и први број Летописа Српске духовне академије 
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OSNOVNI  BIBLIOGRAFSKI PODACI 
O MIROSLAVU DIMITRIJEVIĆU 

 

 
 

Autor sa suprugom Radmilom Dimitrijević 
 
   Miroslav Dimitrijević (1950. Raševica) je književnik, 
publicista, novinar, esejist, istoriograf, književni kritičar, 
antologičar i sakupljač narodnih umotvorina. 
   Objavio je 77 dela: pesama, priča, romana, monodrama, satire, 
monografija, antropogeografskih i istorijskih studija, eseja, beseda, 
antologija, narodnih umotvorina i pesama za decu. Dimitrijevićeve 
knjige objavljivali su najpoznatiji i najugledniji izdavači Srbije i 
Jugoslavije: Prosveta, Narodna knjiga, Beoknjiga, Beogradska 
knjiga, Apostrof, Politika Ekspres, Edicija „Hronike sela“ Odbora 
za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, Kulturno-prosvetna 
zajednica Srbije, Legenda iz Čačka, Bagdala iz Kruševca, Svetlost iz 
Kragujevca, Udruženje književnika Srbije – Književna zajednica za 
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Pomoravski okrug - Jagodina, Vuk Karadžić iz Paraćina, Književna 
kelija Sveti Sava iz Paraćina, Zaharije Orfelin iz Paraćina, Reč 
mladih iz Užica, Razvigor iz Požege, Udruženje sveslovenske 
učenosti-Beograd, IK „Pešić i sinovi“, Srpska duhovna akademija – 
Paraćin,  i mnoge druge izdavačke kuće. 
    Prevođen je na: engleski, nemački, ruski, francuski,  rumunski, 
bugarski, grčki, turski, rusinski, japanski, slovenački i makedonski 
jezik. Dobitnik je brojnih književnih nagrada i priznanja. 
    Zastupljen je u više desetina antologija, zbornika i panorama 
poezije i proze u zemlji i inostranstvu. Jedan je od najplodnijih 
saradnika edicije „Hronike sela“ Srpske akademije nauka i 
umetnosti i Kulturno-prosvetne zajednice Srbije.  
    Uvršten je u dve enciklopedije najpoznatijih svetskih 
intelektualaca na početku dvadeset prvog veka, u izdanju 
Univerziteta Kembridž u Engleskoj. U Kembridžovim 
enciklopedijskim izdanjima (Cambridge, England) 1000 
intelektualaca u 21. veku i  2000 intelektualaca u 21. veku dobio je 
odrednice.  
     Njegove monodrame „Ortaci“ i „Zamenik“ i komedija  
„Paraćinski TV gnevnik“ izvodjene su ukupno preko sto puta u 
pozorištima širom Jugoslavije, ali i kao diplomske predstave na 
Fakultetima dramskih umetnosti u Novom Sadu i Beogradu. 
Takođe su emitovane u celosti i na televiziji Kanal M u Paraćinu, a 
u fragmentima i na drugim televizijskim stanicama. 
    Pokrenuo je i uređivao kao glavni i odgovorni urednik sledeća 
glasila: prvi paraćinski književni časopis „Dani“, prvi privatni list 
za besedništvo posle Drugog svetskog rata „Agapi“, tri serije 
paraćinskog lista „14 dana“, podlistak „Đački dani“, prvi srpski 
satirični časopis „Golać“ i ediciju „Prva knjiga“ u Paraćinu. 
     Bio je jedan od osnivača i predsednik Studentskog književnog 
kluba „Šiblje“ u Kragujevcu, Književnog kluba „Mirko Banjević“ i 
IKAR-a (Izdavačko Književno Artističke Radionice) u Paraćinu, 
osnivač i prvi predsednik Podružnice  Udruženja književnika Srbije 
za Pomoravski okrug u Jagodini, a sada je potpredsednik Književne 
zajednice UKS-a za Pomoravski okrug. 
   Vodio je tri izdavačke kuće - Književnu keliju „Sveti Sava“, 
Izdavačko preduzeće „Zaharije Orfelin“ i IKAD i bio je, takodje, 
odgovorni urednik u Izdavačkom preduzeću „Vuk Karadžić“ u 
Paraćinu. 
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   Pokrenuo je književne manifestacije: Pesnička olimpijada, 
Svetosavski pesnički maraton, Srpska duhovna akademija, 
Satirični festival „Lakini dani“, Veče humora i satire... Takođe je 
jedan od organizatora Republičkog „Turnira duhovitosti“, kada je 
ekipa Paraćina jedini put u ovom velikom takmičenju osvojila -  
prvo mesto u Srbiji, u sezoni 1998/99. godine, igrajući njegovu 
komediju, i u njegovoj režiji, „Paraćinski TV Gnevnik“. 
    Bio je jedan od organizatora i voditelj republičke kulturne 
manifestacije „Susreti sela“ i reditelj programa ekipe Mirilovca 
(predstavnika Paraćina) koja je prvi put u istorijatu ovog značajnog 
takmičenja osvojila prvo mesto u Srbiji - u kulturno-umetničkom 
stvaralaštvu, zatim Takmičenja recitatora Srbije „Pesniče, dužnost 
znaš“, Radničkog kulturnog stvaralaštva i član Organizacionog 
odbora Festivala „Srpsko pero“ u Jagodini. Bio je biran u više 
odbora i tela Udruženja književnika Srbije. 
        Miroslav Dimitrijević je književne priloge objavljivao gotovo  u 
svim najuglednijim književnim časopisima i listovima SFR 
Jugoslavije i Srbije: Književne novine, Književna reč, Letopis 
Matice srpske, Polja, Ulaznica, Povelja, Oko, Pitanja, Putevi, 
Rukoveti, Odjek, Braničevo, Raskovnik, Ovdje, Front, Bagdala, 
Koraci, Doba, Dani, Student, Mladost, Omladinske novine, 
Omladina, NON, Politika, Politika Ekspres, Borba, Novosti, Glas 
javnosti, Pesnik, Jež, Osmeh, Oslobodjenje, Bagdala, 
Univerzitetska riječ, Svetlost, Pobeda, Dometi, Venac, Novi put, 
Stig, Stvaranje, Književna zbivanja, Naš vesnik, Literaturne slovo, 
Tan, Glas, Fakk, Rad, Trag, Selo, Vestnik, Jež, Osmeh, Duga, Haiku 
moment, Haiku novine, Paun, Reč mladih, Novi put, Prosvetni 
pregled, Zadruga, Beogradsko školstvo, Gambit, Ravno, Resavski 
poštonoša, Glas Podrinja, Naš glas, Glas Polimlja, Glas Odžaka, 14 
dana, Hronika, Naše staklo, Novi Popovac, Naše delo, Golać, Dvoje, 
Crvena zastava, Pobeda, Kikindske, Sloboda, Štampa, Paraćinskih 
14 dana, Napredak, Lozničke novine, Agape ...  Kao novinar bio je 
povremeni ili stalni saradnik u više dnevnih, nedeljnih i mesečnih 
glasila i dopisnik dnevnоg lista „Naša borba“. 
     O njegovom stvaralaštvu pisali su najeminentniji srpski i 
jugoslovenski književnici i kritičari: Milisav Savić, Branislav  
Petrović, Srba Ignjatović, Milovan Vitezović, Dragomir Brajković, 
Radomir Andrić, Radomir Mićunović, Duško Trifunović, Saša 
Hadži Tančić, Dimitrije Nikolajević, Slobodan Pavićević, Ljubomir 
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Ćorilić, Veroljub Vukašinović, Dejan Bogojević,  Bajo Džaković, 
Slobodan Žikić, Petar V. Arbutina, Gojko Đoko, Tomislav Marijan 
Bilosnić, Vladimir Devide, Nikola Mićević, Mićo Cvijetić, Predrag 
Bogdanović Ci, Hadži Dragan Todorović, Milijan Despotović, 
Milosav Slavko Pešić, Živorad Đorđević, Borislav Horvat, Mileta 
Aćimović Ivkov, Srba Đorđević, Zoran Petrović, Miroslav 
Todorović, Vladan Rakić, Predrag Marković, Rajko Lukač, Vitomir 
Teofilović, Petar J. Marković, Jovan Babović, Nikola Vladisavljević,  
Anđelko Erdeljanin, Bane Jovanović, Dušan Stanković, Ana Dudaš, 
Miodrag Ignjatović, Adam Ninković, Ljubiša Đidić, Milojko P. 
Đoković, Radoslav Prokić, Anto Ćosić, Alek Marjano, Branko 
Dimitrijević, Novak Drašković, Vasil Tolevski, Dušan Jakovljević, 
Slavko Sedlar, Milovan Vržina, Nikola Korbutovski,  Boro 
Latinović, Živan Živković, Nebojša Milenković, Zoran Doderović, 
Adam Stošić, Slobodan Simonović, Momir Stanisavljević, Svetlana 
Arsić, Zorka Stojanović, Dragica Šreder, Miroslav Todorović, Zoran 
Petrović, Vladan Rakić, Veroljub Vukašinović, David Kecman 
Dako, Goran Đorđević... 
 

DELA: 
 
NEHAJ KLATNA (pesme), ''Vuk Karadžić'', Paraćin, 1972. 
MOJI SVEMIRSKI PRECI (pesme), SIZ kulture, Paraćin, 1975. 
VELIKA POSTELJA (pesme), ''Vuk Karadžić'', 1976. 
PROLEPŠAJ SE OD PESME (izbor), SIZ kulture, Paraćin, 1980. 
PREPORUČENA POŠTA (pesme), u okviru troknjižja ''Zidanje 
vode'', (sa Zoranom Ivanovićem i Tomislavom Ivanovićem), SIZ 
kulture, Paraćin, 1982. 
DUGA NAD ZAVIČAJEM (izbornik), SIZ kulture, Paraćin, 1982. 
DOSOLJAVANJE ANĐELA (pesme), Književno društvo 
''Razvigor'', Požega, 1985. 
GENERALNA POPRAVKA (pesme), ''Reč mladih'', Titovo Užice, 
1986. 
SEDMOGLAVA (pesme), ''Logos'', Paraćin, 1986. 
AFORIZNICA, (aforizmi), KK ''Mirko Banjević'', Paraćin, 1987. 
ŽEŽENO (epigrami), ''Vuk Karadžić''', Paraćin, 1987. 
DUGA NAD ZAVIČAJEM (zbornik poezije) SIZ kulture, Paraćin 
VODE VETROVITE (narodne umotvorine iz Pomoravlja), 
''Svetlost'', Kragujevac i ''Vuk Karadžić'', Paraćin, 1987. 
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TEČNA PŠENICA (haiku), Haiku klub '''Macuo Bašo'', Kula, 1987. 
TEČNA PŠENICA (haiku), prevod na japanski, 1987. 
ANTOLOGIJA JUGOSLOVENSKE HAIKU POEZIJE, list „14 
dana“, Paraćin, (1987) 
ANTOLOGIJA SRPSKOG AFORIZMA, objavljivana u listu „14 
dana“, Paraćin (1987) 
HREB (pesme), ''Vuk Karadžić'', Paraćin, 1989. 
SVRBIJA (aforizmi), ''Vuk Karadžić'', Paraćin, 1990. 
POKAZNI DAN SMRTI (roman-književna piramida), ''Vuk 
Karadžić'', Paraćin, 1990. 
ŠUŠUMIGE (pesme za decu), ''Vuk Karadžić'', Paraćin, 1991. 
U DEMOKRATIJU, NAPRED MARŠ, (aforizmi), ''Zaharije 
Orfelin'', Paraćin, 1992. 
UDAJA VODE (poema), Književna kelija ''Sveti Sava'', Paraćin, 
1993. 
PESME (poezija), ''Vuk Karadžić'', Paraćin, 1995. 
ZNAMENITI PARAĆINCI (monografija), Skupština opštine 
Paraćin, 1996. 
ZNAMENITOSTI PARAĆINSKIH SELA (monografija), Skupština 
opštine Paraćin, 1996. 
JAVNE ČESME U OPŠTINI PARAĆIN (monografija), Skupština 
opštine Paraćin, 1996. 
STRANI PUTOPISCI O PARAĆINU (monografija), Skupština 
opštine Paraćin, 1996. 
NA IZVORU REČI (etimološka studija), ''Vuk Karadžić'', Paraćin, 
1996. 
ZNAMENITI ĆUPRIČANI U PRVOJ SRPSKOJ ENCIKLOPEDIJI, 
(monografija), Skupština opštine Ćuprija, 1996. 
PLANA (monografija), Radio-novinsko javno preduzeće ''Paraćin'', 
Paraćin, 1996. 
MIRILOVAC (monografija), Odbor Srpske akademije nauka i 
umetnosti za proučavanje sela, Beograd i Kulturno prosvetna 
zajednica Republike Srbije, Beograd, 1996. 
HREB (izabrane pesme), ''Narodna knjiga'', Beograd, 1997. 
BESEDE (besede), ''Narodna knjiga'', Beograd, 1997. 
ZLATOUSTI I ZLATOPOJCI, izbor iz vizantijske duhovne poezije, 
emitovano na Radio Paraćinu u okviru emisije „Dobrotoljublje“, 
Paraćin, (1998) 
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RAZGOVORI SA NAJPOZNATIJIM SRBIMA - RADIO IZDANJE 
Radio Paraćina, „Dobrotoljublje“, Paraćin, (1998) 
NOVE BESEDE, Radio izdanje Radio Paraćina – jutarnji program - 
Paraćin, (1998) 
DONJE VIDOVO (antropogeografska i istorijska studija), Odbor 
Srpske akademije nauka i umetnosti za proučavanje sela, Beograd i 
Kulturno prosvetna zajednica Republike Srbije, Beograd, 1997. 
RATARI (antropogeografska i istorijska studija), Odbor Srpske 
akademije nauka i umetnosti za proučavanje sela, Beograd i 
Kulturno prosvetna zajednica Republike Srbije, Beograd, 1997. 
MONODRAME ( monodrame), ''Bagdala'', Kruševac, 1997. 
GOSPOD ŽELJEN I LJUBLJEN (nova srbska molitvena poezija-
antologija), Književna omladine Jagodine, Jagodina, 1997. 
PEDESET GODINA FUDBALSKOG SAVEZA OPŠTINE PARAĆIN 
(monografija), Skupština opštine Paraćin, 1997. 
ANTOLOGIJA POMORAVSKOG SATIRIČNOG AFORIZMA-APSA, 
''Politika Ekspres'', Beograd, 1998. 
PARAĆINSKI TV GNEVNIK (komedija), ''Politika Ekspres'', 
Beograd, 1998. 
STARE SRPSKE MERE (esej) separat časopisa ''Dani'', Podružnica 
Udruženja književnika Srbije, Jagodina, 1998. 
DAVIDOVAC (antropogeografska i istorijska studija), Odbor 
Srpske akademije nauka i umetnosti za proučavanje sela, Beograd i 
Kulturno prosvetna zajednica Republike Srbije, Beograd, 1999. 
ĆIĆEVAC SA OKOLINOM, (antropogeografska i istorijska studija), 
Odbor Srpske akademije nauka i umetnosti za proučavanje sela, 
Beograd i Kulturno prosvetna zajednica Republike Srbije, Beograd, 
1999. 
BUDUĆNOST JE UVEK ISPRED (monografija), Podružnica 
Udruženja književnika Srbije, Jagodina, 1999. 
SPOMENICA OSNOVNE ŠKOLE ''RADOJE DOMANOVIĆ'', 
(monografija), Podružnica Udruženja književnika Srbije, Jagodina, 
1999. 
UDRUŽENJE MS-VELIKA PORODICA (monografija) Paraćin, 
1999. 
BLESAVSKA ŠKOLA (aforizmi), Podružnica Udruženja književnika 
Srbije, Jagodina, 2000. 
MLAĐE DRVENO DOBA (poezija), Podružnica Udruženja 
književnika Srbije, Jagodina, 2000. 
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PRAVOSLAVNI HAIKU (antologija), Podružnica Udruženja 
književnika Srbije, Jagodina, 2000. 
STO DVADESET GODINA PARAĆINSKE GIMNAZIJE 
(monografija), Gimnazija Paraćin, 2001. 
KNJIŽEVNI LETOPIS PARAĆINSKE GIMNAZIJE, (zbornik), 
Gimnazija Paraćin, 2001. 
ODRASTANJE ANĐELA (pesme), ''Prosveta'', Beograd, 2002. 
SAVREMENI SRPSKI AFORIZAM, časopis „Dani“, podlistak 
„Paraćinskih 14 dana“ (skraćena verzija), Paraćin, 2002. 
ČAST SVAKOME, DEMOKRATIJA NIKOME (aforizmi), 
''Beogradska knjiga'' i ''Apostrof'', Beograd, 2002. 
POTOČAC (antropogeografska i istorijska studija), Odbor Srpske 
akademije nauka i umetnosti za proučavanje sela, Beograd i 
Kulturno-prosvetna zajednica Republike Srbije, Beograd, 2004. 
AFRODITIN DAR (hit roman), ''Kaligraf'', Beograd, 2008. 
LJUBAV BELOG MONAHA (hit roman), Udruženje književnika 
Srbije, Podružnica Pomoravskog okruga, Beograd-Jagodina, 2010. 
DONJA MUTNICA (antropogeografska i istorijska studija, 
Kulturno prosvetna zajednica Srbije, Beograd, 2013)  
RAŠEVICA (antropološko-lingvistička i istorijska studija), 
Kulturno prosvetna zajednica Srbije, Beograd, 2012) 
ŠAVAC (antropogeografska i istorijska studija), Kulturno-
prosvetna zajednica Republike Srbije, Beograd, 2012. 
ČUVARI TAJNOG BLAGA, hit roman, (prvo izdanje) Udruženje 
sveslovenske učenosti, Beograd, 2011. 
ČUVARI TAJNOG BLAGA (drugo izdanje) edicija „Bestseler“, 
izdavač „Beoknjiga“, Beograd, (2012) 
GAUMATA, roman, izdavač „Legenda“, Čačak, (2012) 
SAKRIVENA ISTORIJA SRBA, istoriografska studija, Udruženje 
sveslovenske učenosti, Beograd, 2011. 
ANTOLOGIJA JUGOSLOVENSKE HAIKU POEZIJE,  objavljivana 
u listu „14 dana“ Paraćin, (1987) 
ANTOLOGIJA SRPSKOG AFORIZMA, objavljivana u listu „14 
dana“, Paraćin (1987) 
SAVREMENI SRPSKI AFORIZAM, časopis „Dani“, podlistak 
„Paraćinskih 14 dana“ (skraćena verzija), Paraćin, 2002. 
GAUMATA, roman (drugo izdanje) Udruženje sveslovenske 
učenosti, Beograd, (2012) 
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ZLATNO DOBA - zbirka pesama, UKS-Književna zajednica 
Pomoravskog okruga, (2013) 
MORAVA I MORAVCI - PLANETARNI FENOMEN- istorijska 
studija, IK „Pešić i sinovi“, Beograd, (2013) 
TAJNE I ČUDESA GRADA ĐERĐELINA, roman, nagrađen na 
konkursu izdavača za najbolji rukopis 2014. godine; Udruženje 
sveslovenske učenosti, Beograd, (2014) 
RAŠEVICA–drugi tom, Udruženje sveslovenske učenosti, Beograd 
(2014) 
RODOSLOVI PORODICA ĐORĐEVIĆA I PETROVIĆA iz Sikirice, 
izdanje Dragana Đorđevića, Sikirica (2014) 
„MIROSLAVLJEVO KNJIŽEVNO JEVANĐELJE“ – književna 
kritika o stvaralaštvu Miroslava Dimitrijevića, UKS - Književna 
zajednica Pomoravskog okruga i Srpska duhovna akademija (2014) 
MIROSLAVLJEVO KNJIŽEVNO JEVANĐELJE – DRUGI TOM, 
Književna zajednica Pomoravskog okruga i Srpska duhovna 
akademija (2016) 
IZ ISTORIJE SRBA STARE I NOVE ERE (istorijsko-lingvistička i 
antropološka studija) – Izabrana dela, tom prvi, IP „Miroslav“, 
Beograd (2013) 
NAJKRAĆE PRIČE (dvojezično izdanje na srpskom i francuskom 
jeziku-prevod Koviljke Šćepanpović), USU Beograd, 2016. 
VEVERICA (haiku – dvojezično izdanje na srpskom i engleskom-
prevod Katarine Dimitrijević), HK „Aleksandar Nejgebauer“ Novi 
Sad, Novi Sad-Beograd, 2016. 
RAZGOVORI SA NAJPOZNATIJIM SRBIMA, radio izdanje Radio 
Paraćina – emisija „Dobrotoljublje“, 1998. 
NOVE DUHOVNE BESEDE, Radio izdanje Radio Paraćina, 
jutarnji program, 1998. 
DUHOVNE BESEDE NA TELEVIZIJI, redovni subotnji termin na 
RTV Kanal M Paraćin, 1998. 
BESEDE 3, objavljivane u dvonedeljniku „Paraćinskih 14 dana“, 
stranica „Duhovnost“, 2000-2003. Paraćin 
TAJNE I ČUDESA GRADA ĐERĐELINA (roman) nagrađen na 
konkursu izdavača za najbolji rukopis 2014. godine, Udruženje 
sveslovenske učenosti, Beograd, i Srpska duhovna akademija – 
Paraćin 2014. 
KRATKE PRIČE O DUGOVEČNOM (izabrane i nove priče)- 
Izabrana dela, Udruženje književnika Srbije – Književna zajednica 
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Pomoravskog okruga, Beograd – Jagodina – Paraćin i „Binder“ 
Beograd, 2014 (Knjiga je izabrana na konkursu Opštine Paraćin za 
finansiranje najboljih projekata u kulturi 2014)  
SREĆAN KRAJ (nove i izabrane pesme – prvi tom) Izabrana dela 
Miroslava Dimitrijevića, Udruženje sveslovenske učenosti, 
Beograd, 2015. 
OTAC DRESIRA ZEMLJOTRES (izabrane pesme – drugi tom) 
Izabrana dela Miroslava Dimitrijevića, Udruženje sveslovenske 
učenosti, Beograd, 2015. 
ROMANI – trilogija 1, Izabrana dela Miroslava Dimitrijevića, 
Udruženje sveslovenske učenosti, Beograd, 2015. 
ROMANI – trilogija 2, Izabrana dela Miroslava Dimitrijevića, 
Udruženje sveslovenske učenosti, Beograd, 2015. 
DUHOVNE BESEDE, (nove i izabrane besede), Izabrana dela 
Miroslava Dimitrijevića, Udruženje sveslovenske učenosti, 
Beograd, 2015. 
KUKUREKOH (novi i izabrani aforizmi i epigrami), Izabrana dela 
Miroslava Dimitrijevića, Udruženje sveslovenske učenosti, 
Beograd, 2015. 
DRAMSKO STVARALAŠTVO (monodrame i jednočinke), Izabrana 
dela Miroslava Dimitrijevića, Udruženje sveslovenske učenosti, 
Beograd, 2015. 
ŠUŠUMIGE (pesme za decu) izabrana dela Miroslava 
Dimitrijevića, Udruženje sveslovenske učenosti, Beograd, 2015.  
DREVNA PAMETARNICA ZEMLJE I NARODA MORAVA – 
Sakrivena istorija Srba, Udruženje sveslovenske učenosti, 
Beograd,2015.  

   MAGNA MORAVIA, (istoriografija) Udruženje sveslovenske učenosti,     
Beograd,    2016. 

NEPOZNANICE IZ SRPSKE ISTORIJE (istoriografska, lingvistička  
i mitološka studija)  u    štampi; USU, Beograd, 2016. 
TRI CVETNIKA PRAVOSLAVNE POEZIJE – tri antologije, 
elektronsko izdanje  2015. miroslavdimitrijevic.weebly.com 
SREDNJOVEKOVNA POMORAVSKA VLASTELA – (istoriografija)  
Časopis „Horizonti“ Zemun, 2015. 
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ZASTUPLJENOST U ANTOLOGIJAMA 
I IZBORIMA POEZIJE I PROZE 

 
„SURBITA“ – TRIDESET I ČETVORICA – najsažetija antologija 
pesama 20. veka,  Sazvežđe Zavetine, beograd, 2015. 
„ZRNCA“-Antologija najkraće priče na srpskom jeziku, priredili 
Dejan Bogojević i Dušan Stojković, Legenda, Čačak, 2012. 
„ZRNCA“-Antologija najkrajše srbske proze (prevod na 
slovenački), „Apokalipsa“, Ljubljana, 2012. 
„PROLEĆNA KIŠA PESAMA“, „Spring poetry Rain” , na srpskom i 
engleskom, Nikozija (Kipar), maj 2012. 
 „ZAVEŠTANJA“ – zbornik najboljih radova književnika dijaspore i 
matice, Udruženje srpskih pisaca Švajcarske, priredio Bratislav 
Živulović, Švajcarska (2012). 
ENCIKLOPEDIJA KRUŠEVCA I OKOLINE, priredio Slobodan 
Simonović, Kruševac, 2012. godine 
BISERI BALKANSKOG AFORIZMA, antologija, priredio Vasil 
Tolevski, Beograd, 2011. 
AZBUČNIK SRPSKOG AFORIZMA, priredio dr Dušan Jakovljević, 
Zrenjanin, 2008. 
VRAG I ŠALA, pola veka srpskog aforizma, priredio Vitomir 
Teofilović, Beograd, (2000) 
ČERT I ŠUTKA, antologija srpskog aforizma Vitomira Teofilovića, 
prevod na ruski jezik:Jovan M. Gagić, Moskva, (2003) 
ANTOLOGIJA SRPSKOG KNJIŽEVNOG AFORIZMA 
''AFOKALIPSA''  priredio Aleksandar Baljak, Beograd, (1987) 
KO JE KO U JUGOSLOVENSKOM HUMORU, SATIRI I 
KARIKATURI, leksikon najpoznatijih, priredio Milovan Vržina, 
Beograd, (1998) 
SRPSKA KNJIŽEVNOST U DRUGOJ POLOVINI DVADESETOG 
VEKA, priredio Radomir Mićunović, ''Unus Mundus'', Niš, (2007) 
SLUĆAJNI UZORAK, antologija aforizama, priredio Vitomir 
Teofilović, Gea, Beograd, 2005. 
NAJLEPŠE SATIRIČNE PRIČE, ''Alma'', Beograd, 2003. 
U PRIČI I OKOLO, najlepša ostvarenja sa konkursa za najlepšu 
priču, ''Alma'', Beograd, 2009. 
MIRIS PERA, video antologija, priredio Slobodan Ivanović na RTV 
Kanal M, Paraćin, 2008. 
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NAJKRAĆE PRIČE 2008, zbornik kratkih priča, priredio Đorđe 
Otašević, Beograd, 2009. 
SATIRIČNE PRIČE 2003, Beograd, Alma (2003) 
KNJIŽEVNI LETOPIS PARAĆINSKE GIMNAZIJE, stvaralaštvo 
profesora i učenika, Paraćin, 2001. 
DVADESET MLAĐIH SRPSKIH PESNIKA, priredili Predrag 
Marković i Rajko Lukač, „Pitanja“, Zagreb, (1979) 
GRANA KOJA MAŠE, pregled haiku pesništva Jugoslavije, priredio 
Milijan Despotović, Požega, (1991) 
VENAC HAIKU PESAMA JUGOSLOVENSKIH PESNIKA, priredio 
Slavko Sedlar, Novi Sad, (1987) 
IZBOR JUGOSLOVENSKOG HAIKU PESNIŠTVA, priredio Boro 
Latinović, Odžaci, (1987) 
SONET I HAIKU, pet najpoznatijih haiđina i sonetista, izbor: 
Nikola Mićević, ''Putevi'', Banja Luka, (1987) 
LEPTIR NA ČAJU (prva jugoslovenska haiku antologija) Milijana 
Despotovića (1991) 
ANTOLOGIJA JUGOSLOVENSKE HAIKU POEZIJU, (prevod na 
japanski), priredio Milijan Despotović, preveo na japanski jezik 
Kojoko Jomosaki, Tokijo, (1991)  
PTICE U PLAVETNILU (panoramski pregled jugoslovenske haiku 
poezije u kome su zastupljena 399 pesnika) koju su priredili 
Milijan Despotović, Ljiljana Petrović i Boro Latinović (1991) 
RASTIMO ZAJEDNO, izbor poezije Dragice Šreder, dvojezično 
izdanje na srpskom i nemačkom jeziku, ''Srpska knjiga'', Ruma, 
(2004) 
GOST SA ISTOKA, ogledi o haiku poeziji, studija dr Živana 
Živkovića, Niš, (1996) 
NAJBOLJI HAIKU STIHOVI, izbor Bore Latinovića, Žarka Dimića 
i Ace Vidića, Valjevo, (1993) 
ZLATNA HRIZANTEMA 93, jugoslovenska haiku poezija, Niš, 
(1993) 
TREĆI TALAS, studija Nebojše Milenkovića, Novi Sad, (1997) 
OD KIŠE RASTE NEBO, antologija pomoravske haiku poezije, 
sastavio Miroslav Čopa, Paraćin, (1997) 
ZBORNIK HAIKU POEZIJE, izbor Mome Dimića i Nebojše 
Milenkovića, Odžaci, (1997) 
ANTOLOGIJA KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA ŠUMADIJE I 
POMORAVLJA, časopis ''Koraci'', Kragujevac, (1977) 
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MUDRACI SU SA VAMA, podsetnik iz antologije najlepših misli 
svetskih i domaćih mislilaca, Novi Sad, (1990) 
KOSOVSKI ORFEJ, antologija  najlepših pesama o Kosovu, 
priredio Kolja Korbutovski, Beograd, (1989) 
FANTASTIČNI MEHANIČARI, izbor najlepših priča pet najboljih 
jugoslovenskih autora na konkursu NON-a, Beograd, (1985) 
ANTOLOGIJA SAVEMENE KNJIŽEVNOSTI POMORAVLJA, 
priredio Bajo Džaković, Jagodina, (1992) 
PESNIČKI KLJUČ SMEDEREVA, priredio Goran Đorđević, 
Smederevo, (1994) 
TESLA-MAGIJA I POEZIJA, antologija, priredio Nikola 
Korbutovski, (1998) 
I NA NEBU I NA ZEMLJI, izbor poezije, sačinio Toplica Simić, 
(1996) 
NAJLEPŠI STIHOVI 1981. i 1982, priredili Ljubivoje Ršumović i 
Radomir Andrić, Beograd, (1981/82) 
ZBORNIK NAJLEPŠIH PESAMA KNJIŽEVNE OMLADINE 
SRBIJE, Beograd, (1978) 
ZBORNIK NAJLEPŠIH PRIČA KNJIŽEVNE OMLADINE SRBIJE, 
Beograd, (1978) 
PESNIČKA VIDEO ANTOLOGIJA, priredio Slobodan Žikić, TV 
Jagodina, 1998. 
PESMA NAS JE ODRŽALA, književni zbornik, priredio Bajo 
Džaković, Jagodina, 1999. 
DVA MINUTA ZA KNJIŽEVNOST, izbor iz književne kritike 
Slobodana Žikića, Tv Jagodina, 1997. 
PESME O KOSOVU, izbor iz poezije pomoravskih književnika, 
''Doba'', priredili Bajo Džaković i Slobodan Žikić, Jagodina, (2009) 
SAZVUČJE GENERACIJA, Velimir Vili Hubač, Leskovac 2006. 
KOSOVSKA PESNIČKA POSLANICA, izbor Nikole Korbutovskog, 
1989. 
SRCE U IZLOGU, izbor iz književnog stvaralaštva prosvetnih 
radnika Srbije, Beograd, 1980. 
KREDOM PO UMU, književnost prosvetnih radnika Srbije, 
Beograd, 1982. 
88 NAJLEPŠIH PESAMA O TITU, antologija, priredio Nikola 
Korbutovski, Beograd. 
SLOVO LJUBVE, zbornik poezije Međunarodnog festivala poezije, 
Svilajnac 1995-1997.  
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PROLEPŠAJ SE OD PESME, zbornik poezije, Paraćin, 1984. 
SATIRIZIČNI UGAO, izbor najlepših aforizama, Paraćin, 1984. 
POTKOZJAČKI REVOLUCIONERNI LITERATURNI SREDBI, 
nagrađeni autori, Kumanovo, (1983) 
ŠPANIJI-JUGOSLOVENSKI PESNICI, antologija, priredio Nikola 
Korbutovski, Kraljevo, 1986. 
POD NEBOM KRUŠEVCA, književno-istorijski zbornik mr Adama 
Stošića, Kruševac, 1996. 
DIG ZA PESMU, 66 najlepših pesama o Kaleniću, priredio Toplica 
Simić, Rekovac, 1996. 
PISANJE UZ VETAR, antologija pomoravskog aforizma, priredio 
Aleksandar Dobrosavljević, Jagodina, 1997. 
SRPSKA PESNIČKA PLETENICA, antologija, priredio M. Tomić, 
Novi Sad, 2003.  
ZLATNA STRUNA, deset najlepših pesama, Međunarodnog 
festivala poezije, Smederevo, 1981. 
DESET NAJLEPSIH PESAMA, Jugoslovenskog festivala poezije, 
Vrbas, (1975) 
DESET NAJLEPŠIH PESAMA, Jugoslovenskog festivala poezije, 
Vrbas, (1977) 
DESET NAJLEPŠIH PESAMA, Jugoslovenskog festivala poezije, 
Vrbas, (1978) 
DESET NAJLEPŠIH PESAMA, Jugoslovenskog festivala poezije, 
Vrbas, (1979) 
DESET NAJLEPŠIH PESAMA, Festivala mladih pesnika 
Jugoslavije, Titograd, (1976) 
DESET NAJLEPŠIH PESAMA, Festivala mladih pesnika 
Jugoslavije, Podgorica, (1985) 
PEČAT VAROŠI SREMSKOKARLOVAČKE, izbor najlepših pesama 
sa konkursa, Sremski Karlovci,  
ANTOLOGIJA SVETSKOG AFORIZMA, Ljubiša Mihajlović, 
Svrljig, (2002) 
ANTOLOGIJA JUGOSLOVENSKOG AFORIZMA, Ljubiša 
Mihajlović, Svrljig, (2003) 
PARAĆIN I OKOLINA, ilustrovana enciklopedija, Paraćin, (2003) 
ZBORNIK NAJLEPŠIH PESAMA, Jugoslovenskog festivala u 
Subotici, (1975)  
ZBORNIK NAJLEPŠIH PESAMA, Jugoslovenskog festivala u 
Subotici (1976) 
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ZBORNIK NAJLEPŠIH PESAMA, Jugoslovenskog festivala u 
Subotici, (1981) 
VENAC HAIKU POEZIJE, priredio Slavko Sedlar, „Dometi“, 1987. 
ANTOLOGIJA LjUBAVNE POEZIJE POMORAVLJA ''STRAST U 
VENAMA'', priredio Bajo Džaković, Jagodina, 2000. 
KNJIŽEVNI DANI-almanah poezije pomoravskih književnika, 
priredili Bajo Džaković i Slobodan Žikić, Jagodina, 2003. 
„GARAVI SOKAK“ zbornik poezije Međunarodnog susreta pesnika, 
Inđija, 2004. 
NAJLEPŠE PESME O KNEGINJI MILICI, antologija, priredili Bajo 
Džaković i Slobodan Žikić, Jagodina, (2008) 
Miodrag Ignjatović KRITIČKA RECEPCIJA, izdanje autora, 
Beograd (2004) 
KRATKE PRIČE NAJPOZNATIJIH AUTORA, 2007. na internet 
sajtu www.donstalens.com/fun/satira/price_04.php 
TIMOČKA LIRA – 50 godina Festivala kulture mladih Srbije – 45 
godina poezije, Knjaževac, (2011) 
 „ĆIRILICA-SLOVO SRPSKOG LICA“, zbornik najboljih pesama, 
Petrovac na Mlavi, (2012). 
„FRULA U STIHOVIMA SRPSKIH PESNIKA“ sabrao Dejan Tomić, 
izdavači: Sabor frulaša Srbije i Turistička organizacija Čačak, 
Čačak, (2012) 
 

KNJIŽEVNE NAGRADE I PRIZNANJA 
 

Nagrada „DUŠAN SREZOJEVIĆ“ za sveukupan književni rad koji 
ostavlja trajan pečat našoj kulturnoj baštini i oplemenjuje srpske 
duhovne prostore, KK „Đura Jakšić“ Jagodina, 2015. Nagrada 
„SELIMIR MILOSAVLJEVIĆ „ za najbolji dramski komediografski 
tekst na anonimnom konkursu Međunarodnog festivala dečjih scena  
DOPS u Jagodini, 2014. 

„ZLATNI ORFEJ“ – NAGRADA ZA SVEVREMENI PEČAT I 
TRAJAN DOPRINOS SRPSKOJ NACIONALNOJ BAŠTINI – 
Festival „Srpsko pero“, Jagodina, (2014) 
INTERNACIONALNA NAGRADA AKADEMIJE „IVO ANDRIĆ“ 
ZA ŽIVOTNO DELO, Akademija „Ivo Andrić“ – Beograd, (2013) 
NAGRADA „RAVANIČANIN“ za izuzetan doprinos srpskoj 
književnosti, istoriji, duhovnosti i kulturi - nagrada za životno delo, 
Srpska duhovna akademija, (2012) 
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NAGRADA „ŽIVOJIN PAVLOVIĆ“ ZA NAJBOLJI ROMAN  2011. 
GODINE – „ČUVARI TAJNOG BLAGA“, Književni klub „Đura 
Jakšić“ i Skupština grada Jagodine (2012) 
POVELJA ZA ŽIVOTNO DELO-Udruženje književnika Srbije, 
Književna zajednica Pomoravskog okruga (2012) 
NAGRADA ZA NAJBOLJI RUKOPIS ROMANA „TAJNE I 
ČUDESA GRADA ĐERĐELINA“ NA KONKURSU  Udruženja 
sveslovenske učenosti-Beograd, (2014) 
PRVA NAGRADA KK „IVO ANDRIĆ“ – Zemun, za najbolju priču 
(2012), povodom godišnjice dobijanja Nobelove nagrade Ive 
Andrića 
OKTOBARSKA NAGRADA PARAĆINA ZA KNJIŽEVNO 
STVARALAŠTVO(1987) 
PLAKETA ZAHVALNOSTI UDRUŽENJA KNJIŽEVNIKA  SRBIJE 
za književnost i trajni  doprinos ugledu i razvoju Udruženja, 
povodom stogodišnjeg jubileja UKS-a, Beograd (2006) 
VELIKA POVELJA Podružnice Udruženja književnika Srbije za 
trajan doprinos i ugled književničke organizacije (2007) 
VELIKA POVELJA Festivala poezije „Majsko pero“ u Jagodini 
(2011) 
POMORAVSKI ORFEJ za najbolju knjigu pesama ''Hreb'' (2002) 
„SATIRIČNO PERO“ za najbolju knjigu aforizama ''Čast svakome, 
demokratija nikome'', Zaječar, (2002) 
NAGRADU ''NAŠ GLAS'' SMEDEREVSKE PESNIČKE JESENI, 
Smederevo, (1990) 
PESNIČKA HRISOVULJA, za trajan doprinos srpskoj književnosti, 
Srpska duhovna akademija, Paraćin, (2005) 
DRUGA NAGRADA ZA KRATKU PRIČU 2007. na internet sajtu: 
www.donstalens.com/fun/satira/price_04.php 
NAGRADA FONDA ''MIRKO JOVANOVIĆ' Skupštine opštine 
Kragujevac, za najbolje umetničko ostvarenje, (1982) 
NAGRADA ''SVETOLIK RANKOVIĆ'', istoimene Narodne 
biblioteke u Aranđelovcu, za najbolju pripovetku (1983) 
NAGRADA ''NJEGOŠ'' istoimene Matične biblioteke u Knjaževcu, 
na konkursu za najbolju zbirku kratkih priča, Knjaževac, (2003) 
DIPLOMA ''KAJUH'' za pesničko ostvarenje, Niš,  (1983) 
NAGRADA I DIPLOMA ''GORDANINO PROLEĆE'', Svrljig, (1983) 
NAGRADA i DIPLOMA KNJIŽEVNOG DRUŠTVA ''RAZVIGOR'', 
za najbolje satirično ostvarenje, Požega, (1983) 
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DIPLOMA FESTIVALA KULTURE MLADIH SRBIJE, za najbolje 
književno ostvarenje, Knjaževac, (1975) 
DRUGA NAGRADA I DIPLOMA ZA NAJBOLJE PESNIČKO 
OSTVARENJE na Susretima pesnika Šumadije i Pomoravlja (1976) 
NAGRADA i PLAKETA ZAJEDNICE KNJIŽEVNIH  KLUBOVA 
SRBIJE, na pesničkom mitingu, Lazarevac, (1982.) 
''ZLATNA HRIZANTEMA'', Jugoslovenskog festivala haiku poezije, 
Niš, (1993) 
DRUGA NAGRADA RADIO BEOGRADA, za najbolji aforizam 
godine, (1995) 
TREĆA NAGRADA RADIO BEOGRADA, za najbolji aforizam 
godine, (1996) 
NAGRADA LISTA ''MLADOST'' za najbolji ciklus priča, Beograd, 
1979. 
NAGRADA LISTA ''NON'' za zbirku priča, Beograd, (1985) 
PRVA NAGRADA LISTA ''RAD'' za najbolje pesničko ostvarenje, 
Beograd, (1987) 
 PRVA NAGRADA ''PROSVETNOG PREGLEDA'' za najbolje 
pesničko ostvarenje, Beograd (1980) 
 PRVA NAGRADA ''PROSVETNOG PREGLEDA'' za najbolje 
prozno ostvarenje, Beograd, (1982) 
PRVA NAGRADA LISTA ''OMLADINE'' za najbolje prozno 
stvaralaštvo, Kragujevac, (1980) 
TREĆA  NAGRADA LISTA „OMLADINA“ za najbolje pesničko 
ostvarenje, Kragujevac (1980)  
DIPLOMA ZA NAJBOLJE PESNIČKO OSTVARENJE, Festivala 
kulture mladih Srbije, Knjaževac, (1976) 
DRUGA NAGRADA NA FESTIVALU JUGOSLOVENSKE POEZIJE 
MLADIH, Vrbas, (1975) 
DRUGA NAGRADA NA FESTIVALU JUGOSLOVENSKE POEZIJE 
MLADIH,  Vrbas, (1977) 
TREĆA NAGRADA NA FESTIVALU JUGOSLOVENSKE POEZIJE 
MLADIH, Vrbas, (1978) 
TREĆA NAGRADA NA FESTIVALU JUGOSLOVENSKE POEZIJE 
MLADIH, Vrbas, (1979) 
DRUGA NAGRADA LISTA ''NAŠ VESNIK'' za poeziju, Kumanovo, 
(1989) 
DRUGA NAGRADA KK ''ĐURA JAKŠIĆ', za zbirku pesama 
''Pripitomljena olovka'', Jagodina, (1975) 
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DRUGA NAGRADA KK ''ĐURA JAKŠIĆ''  za zbirku priča ''Slatki 
rulet'', Jagodina, (1975) 
PRVA NAGRADA KK ''ĐURA JAKŠIĆ'' za ciklus pesama ''Plavi 
plajvaz'', Jagodina, (1978) 
NAGRADA FESTIVALA POEZIJE ''OMLADINA'', Subotica, (1975) 
NAGRADA FESTIVALA POEZIJE ''OMLADINA'', Subotica, (1976) 
NAGRADA FESTIVALA POEZIJE ''OMLADINA'', Subotica, (1981) 
ZAHVALNICA JUGOSLOVENSKOG FESTIVALA, Subotica, (1981) 
PRVA NAGRADA ZA NAJBOLJI TEKST na Festivalu dečjih 
pesama, Paraćin, (1985) 
PRVA NAGRADA ZA NAJBOLJI TEKST na Festivalu dečjih 
pesama, Paraćin. (1986) 
TREĆA NAGRADA ZA NAJBOLJI TEKST na Festivalu dečjih 
pesama, Paraćin, (1986) 
PRVA NAGRADA NA JUGOSLOVENSKOM KONKURSU ZA 
NAJBOLJU PESMU, Loznica, (1982) 
DRUGA NAGRADA NA KONKURSU ZA NAJBOLJU PESMU, 
Organizacija Ujedinjenih nacija za Srbiju, Beograd, (1975) 
DIPLOMA ''RATKOVIĆEVIH VEČERI POEZIJE'' Bijelo Polje, 
(1985) 
DIPLOMA ''LIMSKIH VEČERI POEZIJE''', Prijepolje, (1984) 
TREĆA NAGRADA ZA REPORTAŽU NA FESTIVALU 
UDRUŽENIH RADIO STANICA SRBIJE (sa Renatom 
Balduinijem), Divčibare, 1997. 
POVELJA TV BEOGRAD, TV SARAJEVO I TV NOVI SAD 
''ZNANJE IMANJE', Beograd, (1982) 
POVELJA SABORA LIKOVNIH UMETNIKA SRBIJE, Supska 
(Ćuprija), 1995. 
POVELJA ZA NAJVEĆI BROJ IZDATIH KNJIGA, Zavičajni muzej, 
Paraćin, (1995) 
PLAKETA JUGOSLOVENSKOG FESTIVALA POEZIJE U 
VRBASU, Vrbas, (1977) 
ZAHVALNICA ODBORA ZA SELO SRPSKE AKADEMIJE NAUKA 
I UMETNOSTI, Beograd, (1997) 
ZAHVALNICA ODBORA ZA SELO SRPSKE AKADEMIJE NAUKA 
I UMETNOSTI, Beograd, (1998) 
PRIZNANJE ZA DOPRINOS I UNAPREĐENJE RAZVOJA 
INFORMISANJA, Paraćin, (1984) 
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POVELJA ZA DOPRINOS RAZVOJU KNJIŽEVNOG ŽIVOTA,  
Književni klub ''Mirko Banjević'', Paraćin, (1982), kao i druge 
nagrade i priznanja. 
PRIZNANJE UDRUŽENJA PARAĆINACA U BEOGRADU, za 
doprinos i saradnju u listu „Paraćinac“ ( 2012) 
PRIZNANJE KULTURNO-PROSVETNE ZAJEDNICE SRBIJE – 
BEOGRAD, za razvoj biblioteke „Hronika sela“ (2012). 
PRIZNANJE FESTIVALA „ĆIRILICA-SLOVO SRPSKOG LICA“ 
Petrovac na Mlavi, (2012) 
NAGRADA IZDAVAČA „Udruženja sveslovenske učenosti“ - 
Beograd, za najbolji rukopis romana „Tajne i čudesa grada 
Đerđelina“ na konkursu 2014. godinе. 
SREBRNA PLAKETA Festivala poezija „Srpsko pero“, povodom 
jubileja 30. godišnjice postojanja, Jagodina, 2015.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


