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16.10.2016. године, Крушевац                                                                Тел: 064 3970375 

                                                                                              

                                                                            Културни центар Крушевац                 
                                                                                  Топличина 2, Крушевац 
                                       

                                           Конкурсној комисији за избор КЊИГЕ ГОДИНЕ 
                                                                           

 
Предмет: Учешће на конкурсу за КЊИГУ ГОДИНЕ 
 

Поштовани, 
 

Предлажемо да за КЊИГУ ГОДИНЕ на Сајму књига и издаваштва Расинског округа 
за 2016.-ту годину прогласите мултимедијално издање поезије Мирослава Миће 
Живановића које се састоји од књиге поезије ДАН ПОСЛЕ и аудио и видео дискова 

и књиге под називом САМО ТИ СИ ЗНАЛА  у издању Удружења песника Србије - 
ПоезијаСРБ са седиштем у Крушевцу и Културног центра Крушевац.  

 
Образложење:  

 

       У поретку нашег грађанског друштва, с краја минулог и почекта овог 
века, у хармoноји његовог социјалног,  психолошког  и урбаног амбијента, 

Мића  Живановић  је становник овог града „столног града господства ми... 

Крушевца, како се некада  потписивао његов Оснивач, дете његове чаршије, 
његове калдрме који се не мора посебношћу примећивати, нити 

примећивањем разликовати чак ни кад испољава ону посебност  свог  
раскошног певачког дара, омиљен и издвајан  у славу  свог  баршунастог 

баритона  са златним наносима крхке промуклине. 
 Наравно, уколико неко није ипак уочио ту различитост, и ако она не 

долази  ни од  достојанства правничке професије ни од  интелектуалне 
проницљивости његовог карактера „јавност“ његове природе, којој се могао 

додати и боем и луталица, већ испољена у једном таленту, тајно  ће танчати 
његов укус и брусити однос према „јавној“ речи оствареној у мелодици 

гласних жица. 
 Тако ће генеза сопствене одговорности за песничку реч примити свој 

лепи терет од које  се више неће опоравити. 
 Што ту реч буде више дубио, више  ће  осећати прст судбине коју је 

несвесно откривао. 

 Биће  то заправо тајни део  његовог „Грађанства“ у који  ће  понирати 
својим чулом унутрашњим одабиром, по некад расплинут али не на уштрб  

сужавања према идеји коју је знао да заокружи и искаже. 
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 Заправо  се у томе  показало  још једно  лице  Миће Живановића, 

истинско или све истинитије колико је и сам почео да одкрива  његову 

тајновитост. 
 Лице песника? 

 А свет којим је требало да искаже ту различитост, ту посебност,  нудио 
се временом које живимо споља и животом којим доживљавамо унутра као 

време у себи. 
 Нешто као биографија коју нуди савремена историја и биографија коју 

нуди историја  личног живота. 
 Мића  је већ имао један првенац превасходно љубавних мотива (У 

мраку  твојих зеница 2о13.) - мада их има и у  овој збирци која је сасвим 
другачије интонирана. 

 Коме  се он овде обраћа? 
Из којих сличности у песничким наслагама овог  града? 

 Далеког Живка Јевтића,  Раке Драинца који је  такође овде учио 
школу, ближег Слободана Стевовића, такође боема или Живадина Лукића, 

Харија Ристовића, Миће Терзића, Спасоја Ж.Миловановића...  

 Савременика у клубовима какав је Удружење песника  Србије - Поезија 
СРБ. 

 Да ли се песник осећа отуђеним у свом времену и свом бићу? Да! 
 Рањен, усамљен, болан? Да! 

 Живадин Лукић  је рекао: ништа ми није, а све ми је. 
 Мића Живановић је нашао своју формулу: Сад су неки други исти! 

 Ово песништво у својој специфичној форми има потребу да искаже 
своје родољубље, своје личне немире, своје љубавне интиме, своја 

пријатељства. 
 Тренутак на који реагује носи сву  актуелност дневне проблематике  

чак и политичке пароле као да је песник дневни  хроничар, као да је тек 
изашао  са какве  демонстрације са трга где је исказао  национално осећање 

бунта, пркоса и отпора. Наравно,  од лаке пароле  ће га спасавати узвишено 
осећање бола,  концепт историјског  смештен у доње слојеве  уметничке  

истине. Тамо где се она најмоћније осећа. 

 Песник гори од жеље да у својој песничкој исповедаоници стоји пред 
судијом, а да је праведан, пред  традицијом, а да није девалвирала пред 

будношћу а да је досегљива. 
 Кад дође до љубави најсигурније се осећа мада је у њој најнесрећенији 

али ту је ипак некако   свој на своме. 
 Сачувао је нешто  од своје господствености чак и кад је љути псовач, 

расрђени бутовник, гневни исповедник. 
 И ако је  „у професионалној деформацији“ (јавни правобранилац) 

могао бити оптерећен природом посла Мића Живановић је испред свог  
штоства  и штаства истурио  оптерећеност својом душом која  је побеђује 

својим поразом,  али вечношћу духа. 
 Има ова поезија и баладичких тонова  „Моја суза гине, у  бездану 

ништавила продате људске душе или да судбину поделим са псима  боље  с  
њима него с нељудима“. 

 Али ретких и убитачних,  како  је испољавао оголели вршак својих  

високох тонова. У овим тоновима  има племенитих кантауторских одјека које 
су носила  његова браћа по музици Арсен Дедић, Ђорђе Балашевић, 
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Бајага...... 

 Можда је могао ту „епску  певљивост“ да скраћује да поштеди  мисао 

макар да се јасно угнезидала у  идеју, мада истини за вољу није  развлачио 
тесто песме  мимо онога  што је већ било  deja vu. Поетички рам у којим се 

налази његова форма, метрички и ритмички виртуозно усаглашавана, 
успешно  чува  композицију песме, чак и онда  када имате утисак њене 

сувишности. 
 У љубавним песмама песник није на  „јавној сцени“  већ  у својој 

интими, оне су краће, њихова исповедност не припада ни једној  другој 
историји до историји срца. 

 Наравно, оне су различите само због тематике, као и неке од 
„описаних“ песама. 

 Када у својем скривеном шору, крај Горње пијаце, запамћен је по 
романтичној калдрми, носталгично ослушане бат  својих корака, сада већ   у 

неком другом болном стању,  од времена, од историје, од староградског, тог 
древног града „господства нам“, од љубави и своје  жизни, Мића Живановић  

има право на једно своје катарзично стање 

 
Да јаукнем, да не пукнем, 

а онда ипак да умукнем, 
не желим себе да чујем 

и нећу  ништа  да исправљам, 
ма нека буде да је све добро, 

а  само ја  не ваљам. 
 

Бутовник, тихи романтик, боем, заљубљеник. 
 

Рецензија: Љубиша Бата ЋИДИЋ 
 

После пажљивог читања књиге и преслушавања оба ДВД-ија у којима Мића говори 
и пева своју поезију, као и поменуте рецензије о њој, коју је написаo Љубиша Бата 

Ђидић, наше је мишљење да мултимедијално издање поезије Мирослава Миће 
Живановића, које се састоји од књиге поезије ДАН ПОСЛЕ и аудио и видео дискова 
и књиге под називом САМО ТИ СИ ЗНАЛА, по одабиру песама и квалитету одабране 

поезије, као и квалитету аудио и видео записа које поклања читаоцима, односно 
слушаоцима и гледаоцима, баш прави избор за КЊИГУ ГОДИНЕ на Сајму књига и 

издаваштва Расинског округа за 2016.-ту годину. Па макар то био мали преседан у 
историји додељивања награде *РАСИНСКИ ЦВЕТ*, на који је, надам се, овај жири 
спреман и храбар, као што је био храбар и жири за доделу овогодишње Нобелове 

награде за књижевност.  
 

 
Крушевац,                                                         Председник Управог Одбора  

16.10.2016. године                                     Удружења песника Србије -ПоезијаСРБ  
 
                                                                                Љубодраг Обрадовић 


