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Апстракт: Мало је познато да се књижевник Добрица Ћосић средином два-
десетог века активно залагао за културни препород свога завичаја, али га је до-
цније оглашавање за дисидента и националисту спречило да настави такве акције.

Осим тога прототипови, догађаји, мотиви, предели... у његовим романима 
махом су потицали из његовог „моравског човечанства“. Завичај је у свему био 
духовно полазиште Добрице Ћосића и омогућио му да оствари свој књижевни и 
интелектуални свет.

Кључне речи: Добрица Ћосић, завичај, култура, књижевне радионице, прото-
типови, романи, есеји

„Мене мучи завичај. Мучи ме сазнајно. Завичај у коме сам 
маштао, у коме се образовала моја примарна свест, у коме сам 
стекао основна животна искуства, у коме сам научио језик, зави-
чај који ми је судбину одредио, тај завичај је свакако у многим садр-
жајима преведен у моје књиге, у моје романе. Међутим, остало је у 
мени осећање врло живо да нисам исказао свој завичај, а нисам ни 
додирнуо тему мог односа према завичају.“ (Петровић 1991: 1)1

Добрица Ћосић је био вечити несмиреник борећи се и следећи неке 
своје задате идеале. Непрестано ангажован у односу на проблеме Југосла-
вије, Србије, Космета, Српске крајине, Републике Српске, демократије, сло-
боде мисли и изражавања... Борац за истину и правду како ону историјску, 
тако и савремену, за слободног и достојанственог човека и човечност.
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Бити непрестано ангажован и у акцији као да је животни кредо и смисао 
Добрице Ћосића. Он такво опредељење као потребу умних људи истиче и 
у своме предавању „Предлог за разговор о смислу и разлозима ангажовања, 
или како испунити позив човека, како стварати данас“ студентима Београд-
ског универзитета 9. априла 1964:

„Оспоравати (...) друштвено ангажовање као природни смисао култу-
ре, негирати културни и општељудски смисао друштвено-идејног опредељи-
вања, потцењивати значај ангажовања у револуционарним и социјалистич-
ким преображајима друштва – не пристоји писменим људима.“ (Ћосић 
2000: 285)

Слободу сматра предусловом за те друштвене преображаје. Она „... је 
свакако, један од првих услова и потврда ангажовања у култури. Ангажовање 
је управо слобода; слобода у борењу за њу; слобода у стварању историјски 
нових и виших слобода; слобода у стварању културе. Неслободни људи не 
могу бити револуционари; ко хоће слободу, мора данас бити револуци-
онар.“ (Ћосић: 2000: 289) 

У свом дугом веку Ћосић је имао више завичаја: 1922–1944. великодре-
новски, жупски, јастребачки, топлички; 1944–2014. београдски, са боравци-
ма у Врњачкој Бањи 1961–1966.; викендици у Гроцкој на Црвеном брегу над 
Дунавом (од 1967.).

Ипак, пошто је у животном, инспиративном, романескном и уопште 
стваралачком смислу њему боравак у завичају био најзначајнији период жи-
вљења, ту ћемо се, у вом раду, и задржати.

Он је у сваком смислу, а поготову културном хтео да препороди и 
унапреди свој завичај. 

Као народни посланик копаоничког, жупског и трстеничког краја, у три 
мандата 1945–1957. (укупно 12 година) у Републичкој и Савезној скупшти-
ни, могао је да заступа је народне интересе. У обиласцима села и разгово-
рима са народом још је боље и свестраније упознао карактерне особине и 
судбине Мораваца, брђана и планинаца што ће му помоћи у романсирању 
завичајног света.

Осим што се ангажовао на општем препороду друштва, ангажовао се 
и на препороду завичаја у оним областима о којима је умео креативно да 
размишља и делује – у култури.

Увиђајући урбанистички хаос у завичајним градовима и приземност у 
култури такозване провинције, Добрица је жртвовао године покушавајући 
да их пролепша и уреди. За поприште те своје борбе одабрао је три, себи 
емотивно најближа завичајна места: Крушевац, Врњачку Бању и Велику 
Дренову.

У Крушевцу је са Богданом Богдановићем осмислио Слободиште – спо-
меничку целину од траве, неба и земље што је било јединствено у земљи. 
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Богдановић је симболички и функционално обликовао простор, а Добрица 
културне садржаје и церемонијал слободарских слободишних свечаности.

У говору на Сабору општине Крушевац маја 1965. Добрица Ћосић је 
говорио о Слободишту Богдана Богдановића, али и свом виђењу и дожи-
вљају овог простора:

„СЛОБОДИШТЕ је, /.../ споменик револуцији која се не окончава 
смрћу првих протагониста, која траје у човековим вечним тежњама за ви-
шим, новим, савременијим; то је споменик слободи која није само нацио-
нална и политичка, слободи која је стваралаштво нових вредности и ства-
рање нових слобода кроз које и у којима се очовечује човек. То је споменик 
човеку, смислу и лепоти његовог борења и стварања. СЛОБОДИШТЕ је 
споменик животу који су градили и сви пали ратници и неимари слободе 
да би се продужили у нама, да би у живима стваралачки живели; СЛОБО-
ДИШТЕ је споменик палим борцима и жртвама фашистичке тираније који 
живе у нашем памћењу и нашим делима. Али, ми хоћемо да их памтимо и 
да им одајемо пошту не нарицаљкама, не венцима од хартије и жице, не за-
душничким обичајима, не конвенционалним грађанским церемонијалом. 
Ми хоћемо да их памтимо, одајемо пошту и славимо Свечаностима слободе 
– поетским, драмским, музичким стваралаштвом националне и светске кул-
туре./.../ СЛОБОДИШТЕ није спомен гробље–оно је споменик слободи; 
СЛОБОДИШТЕ није стварање култа смрти – оно је апотеоза човеку – бор-
цу, неимару, ствараоцу; СЛОБОДИШТЕ је слављење живота и његових 
моћи; СЛОБОДИШТУ није циљ стварање нове митологије, макар се она 
звала и комунистичка–њему је циљ да доприноси ослобођењу човекове свес-
ти од свих митова и мистификација живота и света.

Зато предлажемо да се у СЛОБОДИШТУ сваке године од 28. јуна дана 
масовног стрељања 1943, па до 7. јула, Дана устанка народа Србије одржа-
вају Свечаности слободе, уметничке приредбе с репертоаром опште хума-
нистичког, револуционарног, слободарског карактера, из националне, југо-
словенске и светске културе. Свечаности слободе су приредбе које ће давати 
најбољи уметнички колективи земље, а чије су матице данас: Југословенско 
драмско позориште, Београдска филхармонија и Студентско културно–
уметничко друштво „Бранко Крсмановић“.

Свечаноси слободе почињале би 28. јуна Даном поште, меморијалном ма-
нифестацијом непроменљивог карактера и облика, паљењем Партизанских 
и Прометејских ватара на хумкама и читањем Повеље у име живих. Непро-
менљиви део Свечаности слободе била би и приредба Поезија слободе, избор 
најквалитетнијих поетских текстова из народне поезије од косовског циклу-
са, преко Буне и дахије, до револуционарне савремене поезије југословен-
ских народа. Обе ове приредбе требало би да добију одговарајућу сценску 
и режијску обраду и идејно обликовање. За остале дане Свечаности слободе, 
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сваке године утврђивао би се репертоар уметничких приредби драмског, 
музичког, балетског карактера.“ (Ћосић 1966: 243–246)

/.../
Доцније ће још детаљније објаснити своје идеје о Слободишту:
„Ми смо у конциповању Слободишта имали веома велике амбиције. Ве-

роватно и нереалне. Рекао бих доиста нереалне. Ми смо хтели да заснује-
мо ништа мање него нову меморијалну културу уверени да социјалистичка 
цивилизација која настаје захтева и нову меморијалну културу. У конципо-
вању нове меморијалне културе покушали смо да универзализујемо њене 
садржаје на тај начин што ћемо да узмемо неке митове, неке симболе, неке 
трајне вредности европске цивилизације, европске културе које нам је ос-
тавила антика. У том смислу ми смо се везали за прометејски мит уверени 
да је то основни стваралачки мит европске цивилизације. Онај покретачки, 
активистички, онај који не пристаје на постојеће. Онај који се супротставља 
боговима. Онај који слободу претпоставља догми. Онај који афирмише це-
локупност људског бића. Наравно да је у том нашем конциповању сигурно 
било доста и наше текуће партијске политичке идеологије. И то је, сигурно, 
као садржај, слабост Слободишта. (...) Сетићете се да су управо те прве све-
чаности биле и најуниверзалније по садржају. Ми смо тада на Слободишту 
извели IX Бетовенову симфонију. Ми смо први пут на моравске њиве испод 
Багдале довели велики оркестар који је свирао IX Бетовенову симфонију. 
Први пут међу гуњеве и шајкаче стао је човек са фраком. Чули су се зву-
ци најуниверзалније музике европске културе. И у избору поезије која се 
интерпретирала на сцени Слободишта, водили смо рачуна да она буде што 
универзалнија. А онда је са редукцијом демократских садржаја у тој нашој 
социјалистичкој идеологији, са усвајањем и преовладавањем режимског 
титоистичког духа почела и програмска редукција Слободишта.“ (Ћосић 
1966: 243–246) 

Добрица Ћосић је непотписани аутор Повеље у име живих која се пр-
вобитно читала на Слободишту и која је након вишестраначја делимично 
измењена. 

Иако дисидент, био је члан Одбора за прославу шест векова Крушевца. 
По Адаму Стошићу који га је бранио од наопаких и правоверних људи, До-
брица је био добронамерна и „истинска душа крушевачког јубилеја“. (Јова-
новић 2004: 197) 

Судећи по Добричиним пријатељима из Београда који су 1971. учест-
вовали у прослави „Шест векова Крушевца“ (Матија Бећковић, Антоније 
Исаковић, Лазар Трифуновић, Небојша Митрић, Војислав Ј. Ђурић, Мла-
ден Србиновић и други) Добрица је, иако члан Одбора за прославу, у ствар-
ности, да не би узбуркивао партијске духове, деловао скривено, из сенке, по-
готову преко свог пријатеља и председника општине Слободана Јовановића.  
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Ипак, због тобоже превише средњовековне историографије, сценографије 
и учешћа цркве, против њега и Слободана С. Јовановића, партија и УДБА 
повеле су истраге и хајке као најважнијим учесницима. Локалне политичаре 
казнила је разним партијским казнама, сменама, отказима са посла... Круше-
вац је без кривице постао крив. Чак националистички у смислу шовинистич-
ки град који ритуалном поворком косовских ратника угрожава чак и безбед-
ност Албанаца на Косову. Крушевац је тако испао згодан српски жртвеник 
у Србији, насупрот тадашњем МАСПОКУ у Хрватској. Да све то досоли, у 
Србији је чувено Титово писмо одјекнуло као партијско Свето писмо по-
годно да Срби, по обичају пронађу кривце међу собом за све и свашта, па и 
за тобоже националистичку јубиларну прославу у Крушевцу, иако је она пре 
свега била слободарска, а никако националистичка.

Најкреативније и најсигурније боравиште Добрице Ћосића било је у 
Врњачкој Бањи. Ту је могао на миру да пише и да се креће у друштву својих 
оданих пријатеља и у свом дисидентском периоду.

„Добрица Ћосић је био житељ Врњачке Бање од 1962. до 1966. године, а 
пре тога, од рата, готово сваке године у њу је долазио по неколико пута, или 
послом, или ради одмора. У почетку је одседао у вили ‘Живадиновић’, ста-
ром и за то доба отменом бањском пансиону са погледом на бањски парк и 
Врњачку реку, потом у вили ‘Копаоник’, малом замку на источној коси Бање, 
обраслој боровима; а пет година живео је у вили `Далибор` поред Липо-
вачке реке, ‘с оне стране Црквеног брда’ са кога се сваког јутра оглашавају 
звона врњачке цркве. Ту су код њега долазили многи његови пријатељи из 
Бање, из Крушевца, (...) интелектуалци из Београда, али и грађани који су 
тражили неку помоћ, пошто је после рата био посланик овог краја и ‘горе 
утицајна личност’.“ (Руђинчанин 2002: 45) 

Ни ту није само писао и мировао. Напротив окупио је своје умне прија-
теље о деловао на препороду завичајне културе.

„Шездесетих година 20. века четири велике културне манифестације у 
Бањи везане су за име Добрице Ћосића: ‘Врњачка јесен’, Симпозијум ке-
рамике и Вајарски симпозијум, Саветовање о урбанизацији моравских гра-
дова и меморијал др Душана Радића, а седамдесетих Добрица је учествио-
вао у још једној: на саветовању о филозофији, историји и књижевности у 
оргнизцији Филозофског друштва Србије.“ (Руђинчанин 2002: 137) 

Прва „‘Врњачка јесен’ је одржана октобра 1965. године са циљем да се 
у Бањи утемељи култура високог стваралачког домета, која би препородила 
духовни живот Бање, али и Србије. Откривена је тада биста Душана Радића, 
коју је израдио вајар Душан Николић, и тај чин окупио је велики број ства-
ралаца из Западног Поморавља и Србије /.../ Одржан је симпозијум на тему 
‘Скулптура у слободном простору’ којим је утемељен Вајарски симпозијум 
и Парк скулптура.“ (Руђинчанин 2002: 37)
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Поред тога „у јесен 1965. године Добрица је у Врњачкој Бањи окупио 
истакнуте архитекте и урбанисте, социологе, филозофе, сликаре, лекаре, 
економисте, правнике, политичаре и друге стручњаке на скуп о урбанизму 
и архитектури моравских градова. /.../ Саветовање је одржано у потрази за 
хуманизацијом, индивидуализацијом и персоналитетом градова моравске 
Србије, а ради заустављања спонтане урбанизације која је текла Србијом 
стихијно и неумитно лошом архитектуром, без икаквих односа са башти-
ном и традицијом, толико униформисаном да се ни кућа од куће више није 
разликовала, а некмоли улица од улице или град од града.“ (Руђинчанин 
2002: 145) 

И поред посвећености књижевном раду, Добрица је видео да се Србија 
наружила архитектуром и да се све више деградира. „Тих година, поред свог 
књижевног посла, био сам обузет и просвећивањем народа и цивилизовањем 
нашег тла – наводи он. Нескромно сам сматрао и себе одговорним за све 
што лоше раде, и ружно раде, моји савременици у нашој земљи. Било је лако 
уочити да ми новим градитељством ружимо Србију. Новим кућама и новим 
градским насељима нагрђујемо њене лепе пределе–долине, стране, ћувике. 
Знајући да куће надживљују своје градитеље и станаре, да нови градови над-
живљују инвеститоре, забринуо сам се за лик свог нараштаја у доживљају 
и суду његових потомака. Сматрао сам да је највећа људска одговорност 
не упропашћавати и не ружити земљу која је човеку рађањем поклоњена.“ 
(Руђинчанин 2002: 154–155) 

Одужујући дуг свом часном земљаку, лекару и прозаисти Душану Ра-
дићу „на Меморијалу Душана Радића, Добрица је прочитао свој есеј ‘Пред-
лог за читање Душана Радића’ у коме је на питање ко је Душан Радић и шта 
му је дело, одговорио једном, рекло би се, епитафном реченицом: ‘Видим 
га у блиставој јасноћи: човек веран човеку; ни једну своју љубав није издао; 
ни у једној оданости није клонуо; никакво зло и несреће нису га омеле у 
чињењу добра и остваривању вишег смисла људског постојања. Уз конста-
тацију да је Радићево књижевно дело, и од историчара књижевности, и од 
критичара, и од читалаца, неоправдано заборављено и да је тај заборав... дуг, 
неоправдан, упоран... и представља губитак за нашу културу’.“ (Руђинчанин 
2002: 161) 

Мотив свог ангажовања у Врњачкој Бањи образложио је у изјави Бошку 
Руђинчанину. „Та послератна Бања била је једна духовна пустош; осим пе-
вачица у ‘Звезди’ ничега другог није било. Од културе само једна мала си-
ромашна библиотека, која је радила, што би се рекло, на ‘квите’ и ако неко 
залута у Купатило. Та провинцијска бањска чамотиња, чамотиња једног по-
луурбаног становништва, синдикалних гостију, бирократских течајева, изра-
зито корумптивних скупова и састајалишта за хонораре и за проводе убија-
ла је духовни живот до очајања. Дакле, осим једног таквог баналног живота 
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није било ничег другог; било је просто депримирајуће бити у Бањи./.../ Зато 
смо почели са саветовањем о цивилизацијском нивоу урбанизације градова 
Западног Поморавља и манифестацијом ‘Врњачка јесен’ као покрету за ду-
ховни препород Бање и нашег завичаја.“ (Руђинчанин 2002: 138) 

Иницирао је окупљања филозофа у Врњачкој Бањи. „Почетком 1973 
године, од 1. до 3. фебруара, у оквиру школе под називом ‘Зимски филозоф-
ски сусрети’ Филозофског друштва Србије, одржано је у Врњачком хотелу 
`Фонтана` саветовање на тему ‘Филосфија историја и књижевност’. На том 
скупу, надахнуто и отворено, без идеолошких предрасуда говорили су многи 
великани наше филозофске мисли и литературе./.../ Трећег дана овог елит-
ног скупа своје излагање поднео је и Добрица под насловом ‘Без илузије, без 
игре дух уметности би умро’.“ (Руђинчанин 2002: 167) 

Сећајући се палих и живих солунских ратника у Србији, од свих забора-
вљених и занемарених, Добрица у септембру 1966, у недостатку другог спо-
меника, пише текст за Спомен плочу која је заједно са крстом постављена 
на крову сеоске чесме у центру његовог родног села Велике Дренове и била 
својеврсна јерес:

„У ратовима Србије 1912–1918. из Велике Дренове, Селишта и Страга-
ра ратовало је 554 војника. Погинуло и умрло од рата и болести на бојишти-
ма, кроз Албанију и у логорима 290 војника.

За опстанак и слободу одоше у историју. Победили у три рата, а њих 
поразише у једном миру и остадоше непобеђени. Памте их исписници и по-
томци.“ (Руђинчанин 2002: 101)

Желећи да књигу укорени у свом завичају, новчани део НИН-ове награ-
де за роман године „Корени“ (1954), а потом и за „Деобе“ (1962) уступа ве-
ликодреновској библиотеци за куповину књига. Свој давнашњи сан о великој 
библиотеци у Великој Дренови оствариће тек 1966. године. Она је заснована 
у лепој сеоској кући Ђулаковића на чијем прочељу даде да се уклеше натпис: 
„Народ Велике Дренове, Страгара, Селишта и околине октобра 1966. основа 
партизанску библиотеку и посвети је палим борцима Народно-ослободилач-
ког рата“, дакле као спомен библиотеку палим борцима. Сам је написао биб-
лиотечка правила по којима библиотека има три врсте чланова: активисте, 
сараднике и светозарце. „Светозарци су деца, омладинци и омладинке који 
надахнути животом и делом родоначелника српске социјалистичке мисли 
Светозара Марковића желе знањем, моралом и лепотом да богате своје биће 
и у духу социјалистичких идеала служе култури и напретку свог народа.“ 

Библиотека је остваривала свој рад у четири одељка: за рад са књигом; 
за ширење знања, просвећености и културе; историјско – завичајно и за рад 
са светозарцима. Сваки одељак је имао своју групу активиста. Рад у библио-
теци је био добровољан. По свему томе ово је била библиотека какве у Ср-
бији нема.
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За Оснивачку скупштину библиотеке (14. октобра) и њено отварање 
15. Октобра, на дан ослобођења Велике Дренове, Добрица је, као што је то 
радио и у Крушевцу и Врњачкој Бањи, довео елиту српске културе: Мило-
рада Панића Сурепа, управника Народне библиотеке Србије који је отво-
рио Библиотеку, Милана Ђоковића, директора Коларчевог универзитета, 
Антонија Исаковића, књижевника, Љубу Тадића, драмског уметника, Ми-
рослава Чангаловића, оперског певача, Босу Цветић, Драгослава Петровића 
Горског, првоборце крушевачког краја... 

Председник Савета библиотеке постао је Ђорђе Мутавџић, а управник 
Милан Радић.

Добрица је у више наврата даровао књиге Партизанској библиотеци, 
некада новцем за куповину, а некада поклоном из фонда своје кућне биб-
лиотеке, тако да је од око 18.000 књига, колико библиотека данас има, око 
трећина Добричин дар.

„О педесетогодишњици пробоја Солунског фронта 15. септембра 68. 
остатку ратног батаљона Дреноваца из Времена смрти, својим Старцима, 
Добрица је држао говор, дао им реч да ће о њиховом рату и њиховом животу 
написати Књигу и нагласио: ‘Ви сте моји учитељи. Јер од вас сам научио је-
зик којим пишем, од вас сам се научио шта је земља моја, шта је биљка моја, 
шта је Отаџбина моја, шта је човек који гази и који ради ову земљу. Скоро 
да сам све најбитније научио од вас, заслутио из ваших речи, поносим се што 
сам Дреновац јер припадам народу сељака, земљомученика и земљорадника, 
племену виноградара и калемара, људима који су у свом веку најтеже и нај-
часније живели свој живот’.“

Све се то догађало после смењивања Ранковића и Добричиног писма 
Титу на Брионима у лето преломне 1966. године. 

За већину значајнијих књижевних дела Добрица је у свом завичају имао 
књижевне радионице (од 1950. до 1966.) и ту се као романописац и писац 
уопште, осећао на свом терену међу пријатељима и завичајним пределима. 
Тако је прву верзију романа Далеко је сунце завршио за четрдесет дана бо-
равећи 1950. са пријатељем и саветодавцем у писању, Оскаром Давичом у 
Рибарској Бањи. (Јовановић 2014: 61–62) 

О том периоду је хроничару Врњачке Бање песнику Бошку Руђинча-
нину изјавио: „Скицу романа Далеко је сунце, писао сам у вили ‘Живадино-
вић’, једне зиме педесетих година и неку од могућих верзија тог романа. И 
Деобе сам радио у Врњачкој Бањи, трећу књигу, делове друге. У Бањи сам 
написао Бајку и прву верзију интегралног романа који ми је касније поли-
ција у неком претресу узела и више га нигде нема. Тај рукопис је, бар за 
сада, а верујем и заувек, изгубљен. Ово кажем због тога што сам као пред-
седник Југославије трагао за њим, али га нигде није било, чак ни у мом по-
лицијском досијеу. (...)
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А Бајка је мој рад од 1962. до 1965. године у Бањи. Тада је у мени, што 
се тиче моје вере, све већ било готово; јер сам у Бајци као писац, направио 
један велики разрачун са собом, са утопијом и религијом чији сам верник 
био. Све остало после тога код мене је било доследно и чисто.“ (Руђинчанин 
2002: 46) 

Према запису Бошка Руђинчанина „још две своје књиге Добрица је са-
чинио у Врњачкој Бањи. Наиме, 1966. године, у издању ‘Просвете’, у еди-
цији ‘Сабрана дела Добрице Ћосића’ као књиге 7 и 8, објављени су његови 
чланци, интервјуи, говори, полемике и други текстови, једна под називом 
Прилике – Акције I и Одговорност – Акције II, у њима је, поред текстова што 
их је у разним поводима писао до 1962. године, објављено и 27 текстова нас-
талих од 1962. до 1966. године, дакле, у време његовог живљења у Врњачкој 
Бањи.“ (Руђинчанин 2002: 52) 

У вилу ‘Далибор’ у Врњачкој Бањи долазили су код њега „крушевачки 
писци и пријатељи: Антоније Маринковић, Миша Петровић, Бранко Лаза-
ревић, Добри Димитријевић. – Са њима сам се дружио као са најрођенијим 
земљацима, али и као ствараоцима, јер су као песници и критичари били од 
значаја за наш крај и за српску књижевност. Осим тога, они су утемељива-
чи ‘Багдале’, која је у мраку ондашње духовне провинције светлела изузет-
ним бљеском. А својим књижевним делом, и својим културним ангажманом, 
они су већ тада доказали да Крушевац није провинција, што је било веома 
значајно за тадашњу, и касније, деметрополизацију културе“. (...) Долазио 
је и „широки круг писаца и интелектуалаца из Београда и Србије: Воја Ђу-
рић, Антоније Исаковић, Миодраг Булатовић, Борислав Михајловић Ми-
хиз, Оскар Давичо, Михајло Марковић, Љуба Тадић, Миодраг Б. Протић...“ 
(Руђинчанин 2002: 56–57) 

После 1968. и општег политичког и другог бојкота Добрице Ћосића све 
ове акције су временом посустајале. Упркос томе писац је тражио путеве да 
настави своја делања, али су они били све ужи и све краћи. Многи његови 
планови о просвећивању и културном уздизању провинције остали су само 
успомена на човека који никада није престао да се жртвује за завичај и за 
опште добро, онако како је мислио да је најбоље и једино могуће у том тито-
истичком и догматском времену.

О томе је изјавио: „У читаве две деценије мог страдања од власти и по-
лиције, једини мој завичај била је Врњачка Бања. У тим данима када сам бес-
тидно био праћен у возу, у аутобусу, и кад идем мајци у посету, када су у 
полицију били позивани сви који су се са мном руковали и разговарали, да 
испричају шта су разговарали, људи из Врњачке Бање били су ми одани.

У Крушевцу су моји познаници, изузев њих двојице – тројице из ‘Багда-
ле’, када се појавим на тераси Хотела ‘Рубин’, да попијем кафу, бежали из 
кафане као да сам губавац; бежали су кроз споредна, кухињска врата да се 
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којим случајем са мном не сретну. Да не говорим о мом несрећном Трстени-
ку, који никада није умео да се понаша као ни Александровац, Жупа и Брус. 
Кад сам у Брусу после оног великог земљотреса осамдесетих година хтео да 
поклоним један велики хонорар са намером да школујем десеторо женске 
деце из копаоничких села, председник општине је побегао, није смео да ме 
прими јер му је то забранио Иван Стамболић, тадашњи поглавар Србије. 
Доживљавао сам у мом завичају, често и бројна понижења. Тако ми се зави-
чај отуђио и уместо људи остале су само планине, брегови, равница, биљке, 
остао је елементарни предео: земља, небо, река, све то без људи.“ (Руђинча-
нин 2002: 125–126) 

Два пута посећује школу у Великој Дренови 1968. и 2005. када ђацима 
оставља писани аманет: „Вама децо поручујем: Не пристајте на живот очева, 
од себе и живота захтевајте много, постављајте себи велике циљеве, крећите 
на далеке путеве, сневајте слободно, будите усправни“. Два пута учествује 
на Филозофско књижевној школи у Крушевцу. Године 1998. добија златан 
прстен Деспота Стефана Лазаревића Издавачке куће „Багдала“ у Круше-
вцу и држи надахнуту беседу о завичају. Присуствује Јефимијиним дани-
ма у Љубостињи и са пријатељима бива угошћен код Ненада Михајловића 
у Мијајловцу и са пријатељима испраћа свог пријатеља Милана Радића у 
Дренови у пензију. Трстеник му се најверније одужује, иако је он био често 
незадовољан њим. Учинио је то зборником „Писац и историја“ (35 радова 
приредили Марко Недић и Верољуб Вукашиновић (издање СКЗ и Наро-
дне библиотеке „Јефимија“, 20....) и зборником „Савремена српска проза“ 
(2009) са научног скупа одржаног 2008. на коме је и Добрица учествовао. 
Бошко Руђинчанин је у Врњачкој Бањи објавио своје забелешке, разговоре 
и сећања, али и казивања других савременика у књизи „Завичај и Прерово 
Добрице Ћосића“ (Врњачка Бања, 2002).

Добрица пак у својој књизи Пријатељи мога века углавном пише о бе-
оградским пријатељима – умним савременицима, а из завичаја је одабрао 
Драгослава Јовановића Шпанца, лекара, комунисту из Страгара, Миодрага 
Протића, историчара уметности и сликара, Мију Недељковића, комунисту 
и инфорбировца из Велике Дренове, Радоја Крстића, каменоресца и кому-
нисту из Попине, Ненада Михајловића, виноградара из села Мијајловца и 
тек узгред Владу Радића, Бељу Ћосића, Ђолу Мутавџића, Милана Радића 
из Велике Дренове, Тилу Јовановића из Страгара и Драгишу Лукића из Љу-
баве, односно Крушевца. Неке је незнано из ког разлога прећутао. Неки од 
тих су били његови јатаци и пријатељи у рату а неки у миру, кад је био у 
немилости. 

Био му је близак менталитет и карактер моравских сељака, њихова 
судбина, ликови, њихова реченица, свест и подсвест, метафоре, пејзажи, боје 
мириси земље, ветрови, лугови, воде...
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Бројни књижевни мотиви и прототипови имају извориште у Ћосиће-
вом завичају, као и атмосфера, земљопис, топонимија... Његов опус о срп-
ским коренима и стаблу претежно почива на земљописним и људским из-
вориштима од Јастрепца, Топлице и Копаоника до Љубостиње, Гледића, 
Благотина, Трстеника и Крушевца. То је његов стварни и књижевни завичај.

Велики број књижевних топонима лежи у његовом завичају, ту су жи-
вели, мучили се, борили за опстанак и слободу, мрзели, волели, убијали и 
клали прототипови његових књижевних јунака. Они су пишчева парадигма 
за народ Србијице. Писао је о „моравском човечанству“, а педесетих година 
написао је налепши есеј о Морави „Моравски летопис“. Свет његових рома-
на је углавном мешавина стварног и имагинарног света моравског завичаја... 
Ту су његова главна животна и романескна искуства и инспирације, чак и 
његова радионица до 1966. године.

Сасвим је сигурно да је овакав експресиван, динамичан и емотиван пи-
сац, као што је Добрица Ћосић, имао духовно и мотивско уточиште у овој 
моравској љусци или чамцу који га је довезао до српског књижевног свода. 

Ту су борења и животне драме Расинског партизанског одреда на 
Јастрепцу, Гочу, Поморављу... (Далеко је сунце).

Ту је идеологија четништва, борбе, клања.... између Топлице, Копао-
ника, Јастрепца, Жупе, Гоча, до Мораве, Љубостиње и Дреновачког краја 
(Деобе).

Ту су његови доживљаји моравских сељака, првенствено у Великој Дре-
нови њихове судбине, раслојавања, борбе за земљу, за наследнике...(Корени). 

Ту је Анђамино царство и побуне на дну Мораве (Бајка).
Ту је веровање и делање за препород провинцијалних градова у По-

морављу и покушај осмишљавања њихове културе и боље будућности  
(Акција и др.).

На његовим завичајним просторима преплиће се стварни и имагинарни 
свет његових књижевних јунака.

„У књигама које сам написао мог завичаја има много – каже Ћосић. 
Можда се то непосредно не исказује географијом и језиком, али по људској 
суштини и судбини, по разумевању бића српског народа, то је мој завичај. А 
мој живот није био ни мало лак. Ја често кажем да је мој живот био свеколик. 
Кад кажем свеколик, мислим на богат и напоран живот, на опасан живот. 
А без опасног и напорног живота нема ни среће у животу. Ја поносно могу 
рећи да сам био срећан човек, јер сам живео напоран и опасан живот. У том 
напорном и опасном животу имао сам одлучујућу подршку својих прија-
теља...“ (Руђинчанин 2002: 31–32)2

2 Изјава Добрице Ћосића на промоцији његових књига у Врњачкој Бањи 9. новембра 
1996. године Из књиге Завичај и Прерово Добрице Ћосића, Народна библиотека „Др 
Душан Радић“, Врњачка Бања, 2002.
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Великим романима о Србији или Србијици 19. и 20. века Добрица Ћо-
сић је на најбољи начин наградио свој завичај који га је и изнедрио и надах-
нуо својим светом и животом.
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Velibor LAZAREVIĆ

INTELLECTUAL AND LITERARY ENGAGEMENT  
OF DOBRICA ĆOSIĆ IN HOMELAND

Summary

Dobrica chose for his life, literary refuge and activity in culture his homeland Ribrska Ban-
ja, Vrnjačka Banja, Kruševac and Velika Drenova.

For the majority of his important literary oeuvres Dobrica Ćosić had literary workshops in 
Ribarska and Vrnjačka Banja.

He was familiar with the mentality and character of Moravian peasants, their destiny, characters, 
phrases, consciousness and sub-consciousness, atmosphere, the smell of the earth, winds, water...

Numerous literary motives and prototypes in the novels of Dobrica Ćosić have their source 
in his Moravian homeland.

Key words: Dobrica Ćosić, homeland, culture, literary workshops, prototypes, novels, essays. 
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