
У овом бро ју
Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, 
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Уме сто увод ни ка
Пр во срп ско Чи та ли ште је осно ва но 14. ја-

ну а ра 1842. у Ири гу. Пет го ди на по што је Бе о-
град по стао пре сто ни ца Кне же ви не Ср би је, 2. 
ја ну а ра 1846. осно ва но је Бе о град ско чи та ли-
ште, пр ви број Но ви на Чи та ли шта бе о град-
ског по ја вио се већ у пе так 3. ја ну а ра 1847. 
Но ви не су из ла зи ле сва ког пет ка и до но си ле 
ве сти из Ср би је и све та. Де ло ва ње Но ви на је 
би ло од ве ли ке ко ри сти срп ском на ро ду 1848. 
за вре ме Ма ђар ске бу не. Чи та ли ште је пре ко 
сво јих Но ви на по др жа ва ло срп ске ин те ре се и 
да ва ло уто чи ште срп ским из бе гли ца ма.

Би бли о те ка гра да Бе о гра да је 1980. об но ви-
ла Бе о град ско чи та ли ште, а 1991. и Но ви не 
Бе о град ског чи та ли шта. Да нас је пред чи та о-
ци ма но ва се ри ја Но ви на, ко ја се по мно го че-
му раз ли ку је од прет ход не, али у ње ној осно ви 
је и да ље књи га и све што је ве за но за књи гу, у 
све тлу но вог вре ме на, но вих тех но ло ги ја и иде-
ја. Да нас су Но ви не Бе о град ског чи та ли шта 
нај пре лист по све ћен ства ра њу, из да ва њу, чи-
та њу и тр жи шту књи га. Уве ре ни да ће Но ви не 
на овом, код нас за пу ште ном по љу, би ти од 
ко ри сти мно ги ма, ко ји се на би ло ко ји на чин 
да нас ба ве књи гом, ула зи мо у но ву се ри ју, ди-
на мич ни ју, ин фор ма тив ни ју и, на да мо се, ква-
ли тет ни ју од прет ход не.

С. Н.
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Јост Смирс, Умет ност под при ти ском: 
про мо ци ја кул тур не ра зно ли ко сти у 
до ба гло ба ли за ци је, пре вод са ен гле-
ског На та ша Ва ван, Све то ви, Но ви Сад, 
2004. стр. 363.

1. Гло ба ли за ци ја
Иде ја гло ба ли за ци је је ста ра ко ли ко и исто ри ја 
чо ве чан ства. Она по чи ва на те ме љи ма ли хвар ске 
фи ло со фи је ко ја увек по ку ша ва да ин те гри ше 
и ин стру мен та ли зу је у сво ју ко рист све људ ске 
вред но сти, на у ку, кул ту ру и при род не ре сур се, 
нај пре кроз по ли ти ку. Од ан тич ке ро бо вла снич-
ке де мо кра ти је до ли бе рал не де мо кра ти је по зног 
пост ка пи та ли зма. Ши ре њем са зна ња о све ту и 
окон ча њем ве ли ких ге о граф ских от кри ћа, ли хвар-
ска фи ло со фи ја пре ла зи у но ву фа зу и до би ја на 
за ма ху, а по окон ча њу ко ло ни јал не ере ме ња цен-
тар. Исто вре ме но фор му ли ше и но ву ме то до ло ги-
ју ко ју са жи ма у по јам гло ба ли за ци ја. 
Прак тич но, гло ба ли за ци ја је кроз исто ри ју ме-
ња ла име на и фор ме по ак си о ми пре и ме но ва ња, 
али не и су шти ну, а су шти на је до ми на ци ја и кон-
тро ла над це лим све том. Чо ве чан ство је по ста ло 
људ ски ре сурс, чо век је ста вљен је у исту ра ван 
са ре сур си ма фо сил них го ри ва. Тач ни је, по ку ша-
ји гло ба ли за ци је кроз исто ри ју од ви ја ли су се на 
раз ли чи тим ни во и ма и у раз ли чи тим прав ци ма, 
али им је не до ста ја ла основ на по лу га ко јом би 
до кра ја би ли оства ре ни у прак си. А та по лу га је 
нео гра ни че на моћ на вој ном, еко ном ском и кул-
тур ном пла ну. Ни јед на им пе ри ја у исто ри ји ни је 
ус пе ла да оства ри, а ка мо ли да ду же вре ме и одр-
жи ове све три ком по нен те мо ћи ко је чи не по лу гу 
ко ја би свет др жа ла у по кор но сти еми ту ју ћи псе у-
до у ни вер зал не вред но сти из јед ног цен тра. 
За пра во са ма иде ја гло ба ли за ци је у се би са др жи 
па ра докс цен тра ли за ци је што је чи ни не спо ји вом 
са бо гат ством раз ли ка у све ту, на број ним ни во-
и ма, а на ро чи то на по љу кул ту ре. За то су сви 
до са да шњи по ку ша ји гло ба ли за ци је и про па ли. 
Ме ђу тим, кра јем про шлог ве ка иде о ло зи гло ба ли-
за ци је су би ли убе ђе ни да је по лу га мо ћи ис ко ва-
на и да је са мо тре ба прак тич но при ме ни ти. На 
вој ном, еко ном ском и кул тур ном по љу. Али, прак-
тич на при ме на исто вре ме но при ме ње на на свим 
овим по љи ма већ по ка зу је не га тив не ре зул та те на 
раз ли чи тим ни во и ма, ко ји ће има ти да ле ко се жне 
по сле ди це у де це ни ја ма ко је до ла зе. Вој на моћ, 
чак и у ства ра њу бло ко ва и са ве за у прак си по-
ка зу је ли ми ти ра ност ре сур са и про ти ву реч ност 
ин те ре са. Еко ном ска моћ, еми то ва на из јед ног 
цен тра, до ве ла је до мул ти по лар них еко ном ских 
са ве за, ко ји кроз дис пер зи ју огра ни ча ва ју и чак 
пре ва зи ла зе еко ном ску моћ јед ног цен тра. На тај 
на чин гло ба ли за ци ја на еко ном ском ни воу до ве-
ла је до фе но ме на бу ме ран га ко ји је про ма шио 
циљ. На по љу кул ту ре, гло ба ли за ци ја је нај ве ћи 
про дор оства ри ла у ин ду стри ји кул ту ре у оном 

де лу ко ји је нај ви ше ве зан за еко но ми ју. Али и 
тај про дор већ по ка зу је ли ми ти ра ност ре сур са и 
сво је на лич је у бо гат ству гло бал не кул тур не ра-
зно ли ко сти. Упра во о то ме и го во ри књи га Јо ста 
Смир са, Умет ност под при ти ском.

2. Про мо ци ја кул тур не ра зно ли ко сти
Јост Смирс је тре нут но про фе сор По ли тич ких на-
у ка и умет но сти на шко ли за умет ност у Утрех ту, 
Хо лан ди ја, и члан од бо ра Европ ског ис тра жи вач-
ког ин сти ту та за ком па ра тив ну кул тур ну по ли ти-
ку и умет ност (ЕРИ КАртс) и си гур но, на сре ћу, 
је дан од глав них иде о ло га, а мо жда и кре а то ра 
кул тур не по ли ти ке ЕУ. 
У се дам по гла вља сво је књи ге, са ин ди ка тив ним 
под на сло вом: про мо ци ја кул тур не ра зно ли ко сти 
у до ба гло ба ли за ци је, Смирс за пра во ана ли зи ра 
гло бал не по ја ве углав ном ин ду стри је кул ту ре иза 
ко је сто је еко ном ски ин те ре си оја ча ни гру пи са-
њем у кул тур не кон гло ме ра те, од но сно не ко ли ко 
ком па ни ја ко је на гло бал ном ни воу, ко је дик ти ра-
ју и про из во де, да ка ко у соп стве ном ин те ре су, нај-
пре ин ду стри ју кул ту ре за ба ве на ште ту ре ги о нал-
не и на ци о нал не кул тур не ра зно ли ко сти. Бо га то 
ис ку ство и про у ча ва ња ко ја је Смирс сте као као 
пре да вач на УКЛА уни вер зи те ту, ЛА, у овој књи-
зи до ла зе до пу ног из ра за. Зна ње сте че но на Ка те-
дри за свет ску умет ност и кул ту ру пре то че но је 
у Утрех ту у су ро ву ди јаг но сти ку и ал тер на тив не 
смер ни це да на шњег ста ња кул ту ре у све ту. Упра-
во због то га ова Смир со ва књи га је уз не ми ра ва ју-
ћи и упо зо ра ва ју ћи до ку мент о ста њу у ко ме се 
кул ту ра на ла зи у до ба еко ном ске гло ба ли за ци је, 
јер еко ном ски ин те ре си не са мо да вр ше при ти-
сак не го вр ло че сто и об ли ку ју стан дар де и пра ви-
ла ко ји су про ти ву реч ни ра зно ли ко сти кул тур них 
де лат но сти и ди сци пли на, па и по ло жа ју са мог 
ства ра о ца у но во у спо ста вље ним па ра ме три ма ко-
је је са со бом до не ла гло ба ли за ци ја, ко ју аутор 
пра вил но озна ча ва као ве стер ни за ци ју. Из по гла-
вља у по гла вље Смир со ва за па жа ња пра ће на су 
до ку мен то ва ним при ме ри ма ко ји ова ква са гле да-
ва ња чи не ре ле вант ним и упут ним за об ли ко ва-
ња на ци о нал них и ре ги о нал них кул тур них по ли-
ти ка. Ре зул та ти стра жи ва ња, ста во ви и смер ни це 
има ју на ро чи ту те жи ну за дру штва у тран зи ци ји, 
ка да се вред но сти и пра ви ла игре јед не кул тур не 
по ли ти ке за ме њу ју но вим па ра ме три ма и кри те-
ри ју ми ма. За срп ску кул ту ру ова књи га је од по-
себ не ва жно сти, јер скре ће па жњу на до бре али и 
ло ше стра не кул тур них по ли ти ка раз ви је них дру-
шта ва и њи хо вог од но са пре ма кул ту ра ма тре ћег 
све та. Реч ју, књи га Јо ста Смир са је у не ку ру ку 
би бли ја осми шља ва ња и ре а ли за ци је осми шље-
ног у кул ту ри уоп ште, јер екс пли цит но ука зу је на 
ме ха ни зме уло ге и ме ста кул ту ре у ра зно род ним 
дру штви ма, а је дан до бар део ста во ва ко је она за-
сту па ушао је и у но ви европ ски устав.

С. Н. 

На на слов ној стра ни: 
Ан дреј Ру бљов, Тро ји ца (Фраг мент)
Мом чи ло На ста си је вић: Фак си мил ру ко пи-
са (3) пе сме Вест, из Са бра на де ла Мом чи ла 
На ста си је ви ћа у ре дак ци ји Но ви це Пет ко ви ћа, 
Књи га пр ва, НИП Деч је Но ви не, Гор њи Ми-
ла но вац, 1991.

КУЛ ТУР НА РА ЗНО ЛИ КОСТ



Мо но гра фи ја Дри на об ја вље на је у 
еди ци ји ка пи тал них де ла За во да за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства из Бе-

о гра да и Срп ског Са ра је ва, у ко јој су до са да 
об ја вље на де ла Јо ва на Цви ји ћа, Јо ва на Скер ли-
ћа, Ни ко ле Те сле, Па вла По по ви ћа и мно гих 
дру гих на уч ни ка и књи жев ни ка. Ова књи га о 
ре ци из но ва по твр ђу је по зна ту исти ну да су 
под руч ја око ре ка ме ста на ко ји ма на ста ју ци-
ви ли за ци је и кул ту ре и да при че о ре ка ма не из-
бе жно укљу чу ју у се бе и оно што је при ро да 
да ро ва ла али и оно што је чо век са тим да ром 
учи нио. 

Мо но гра фи ја о Дри ни је мул ти ди сци пли-
нар но де ло ко је го во ри о жи вом све ту и при-
ро ди Под ри ња, али и оно ме што је исто ри ја 
и са да шњост љу ди ко ји жи ве у том под руч ју. 
По ред ве ли ког бро ја из ван ред них фо то гра фи-
ја, уз књи гу су при ло же ни и ком пакт диск са 
фил мом од 60 ми ну та и му зи ком, као и ма па 
Под ри ња. 

Са ма књи га се са сто ји од де вет де ло ва. У пр-
вом се го во ри о ге о граф ском по ло жа ју Дри не, 
у дру гом о исто ри ји, тре ћи пред ста вља ма на-
сти ре у Под ри њу, а че твр ти при род не од ли ке 
Под ри ња. Пе ти део се ба ви дру штве но-еко ном-
ским од ли ка ма овог под руч ја, ше сти део по све-
ћен је ту ри зму, сед ми део на род ној тра ди ци ји, 
је зи ку и књи жев но сти, осми део ба ви се ре ги-
о на ли за ци јом. Де ве ти део чи не са же так на ен-
гле ском је зи ку, ре ги стар ге о граф ских пој мо ва, 
ре ги стар лич них име на и ли те ра ту ра. 

У пр вом де лу реч је о ге о граф ском по ло жа ју 
сли ва Дри не, ре ци ко ја је нај ве ћа при то ка Са-
ве. Дрин ски ба сен мо же се по де ли ти у че ти ри 
де ла, пр ви око Дур ми то ра, дру ги од Шће пан-
по ља до Ви ше гра да, тре ћи од Ви ше гра да до 
Звор ни ка, а че твр ти део се про сти ре до ње ног 
ушћа у Са ву. Ова кав ге о граф ски по ло жај, ко-
јим се по себ но ба вио и наш ве ли ки на уч ник Јо-
ван Цви јић, упра во ро дом из Под ри ња, учи нио 
је Дри ну мо жда нај ва жни јом ре ком за срп ски 
на род. 

Под руч је око Дри не би ло је на се ље но још 
у ше стом ми ле ни ју му пре Хри ста, по ка зу ју 
број на ар хе о ло шка на ла зи шта. У брон за ном и 
гво зде ном до бу, Дри на је би ла ис точ на гра ни-
ца обла сти Гла си нац. Из тог пе ри о да от кри вен 

је број ни на кит и игле. Ри мља ни су у 11. ве ку 
пре Хри ста осво ји ли Под ри ње, а њи хо во при-
су ство је осве до че но у пи са ним и ма те ри јал-
ним спо ме ни ци ма. Оста ци рим ских на се о би на 
на ла зе се око Го ра жда, Ви ше гра да, Ру да, Ко ви-
ља че и дру гих. По сле по де ле Рим ског цар ства 
на Ис точ но и За пад но, Дри на је при па ла ис точ-
ном де лу.

У сед мом ве ку ту област на се ли ла су сло вен-
ска пле ме на, а ме ђу њи ма су нај број ни ји би ли 
Ср би. Обла сти око Дри не би ле су им при влач-
не, јер су би ле по год не за по љо при вре ду. Срп-
ске обла сти у да љем то ку исто ри је по де ље не 
су на жу пе, од ко јих су се по је ди не спа ја ле у ве-
ће ен ти те те. Тур ска власт у Под ри њу бе ле жи 
се од 15. ве ка, и тра је ско ро пу на че ти ри ве ка. 
Ори јен тал на кул ту ра оста ви ла је зна ча јан траг 
у на се љи ма у Под ри њу. 

У два де се том ве ку, и Под ри њу је обе ле же но 
аустро-угар ском оку па ци јом Бо сне и Хер це-
го ви не, Пр вим свет ским ра том, Дру гим свет-
ским ра том и по гро ми ма у вре ме ну рас па да 
СФРЈ. Ре пу бли ка Срп ска по твр ђе на је ме ђу-
на род ним спо ра зу ми ма 1995. го ди не као по се-
бан ен ти тет, чи ме је Под ри ње и да ље оста ло 
да пред ста вља при род ну це ли ну ко ју је те шко 
раз дво ји ти. 

У ба се ну Дри не на ла-
зи се ве ли ки број ма на-
сти ра ко ји пред ста вља ју 
све ти ње срп ског на ро да 
а исто вре ме но и зна чај-
не ма те ри јал не кул тур-
не спо ме ни ке. Ме ђу њи-
ма су ма на стир Ба ња, из 
12. ве ка, До брун, из 14. 
ве ка, Лом ни ца, из гра ђен 
по чет ком 14. ве ка, Ми ле-
ше ва, из 13. ве ка, у ко ме 
се на ла зи чу ве ни „Бе ли 
ан ђео“, за тим ма на стир 
„Ра ча“ из 14. ве ка, Тро-
но ша из 14. ве ка.

Ка да је реч о при род-
ним од ли ка ма Под ри-
ња, оне су пред ста вље-
не као ге о ло шка гра ђа, 

ре љеф, кли ма, Дри на са 
при то ка ма, је зе ра и биљ ни 
и жи во тињ ски свет у сли ву 
Дри не. Раз ли чи ти кли мат-
ски и ви син ски усло ви у 

Под ри њу усло ви ли су и ра зно вр сност фло ре и 
фа у не – ток Дри не об у хва та Дур ми тор, Та ру, 
пра шу му Пе ру ћи цу, из ме ђу оста лих, те је то и 
под руч је не ких рет ких вр ста од ко јих је нај по-
зна ти ја Пан чи ће ва омо ри ка. 

О дру штве но-еко ном ским од ли ка ма Под-
ри ња го во ри се кроз пред ста вља ње ста нов ни-
штва и на се ља, као и про стор них од ли ка при-
вре де. Ту ри зам је те ма ко ја при род но из ра ста 
из прет ход них по гла вља, јер је ова при вред на 
гра на ди рект но по ве за на са при род ним ле по та-
ма Под ри ња и исто риј ским спо ме ни ци ма. Дур-
ми тор, Ја хо ри на, Про кле ти је, Та ра, Зла тар, Зла-
ти бор, ба ње ме ђу ко ји ма је нај по зна ти ја Ко ви-
ља ча, ре ке, кли су ре, све то чи ни зна ме ни то сти 
ко је при вла че ве ли ки број по се ти ла ца. 

Дри на је би ла и оста ла и ве ли ка пе снич ка 
ин спи ра ци ја. Ње но пред ста вља ње у на род ној 
тра ди ци ји, је зи ку и књи жев но сти обе ле же но 
је пре све га кри ву да вим то ком – „Не мо же се 
кри ва Дри на ра ме ном ис пра ви ти“, је сте по сло-
ви ца ко ју бе ле жи Вук. У исто ри ји на ше кул ту-
ре она има и да ле ки од јек мит ског жен ског бо-
жан ства ко је тра жи сво је жр тве. О Дри ни се не 
са мо го во ри ло, не го и пи са ло, и то од еп ских 
вре ме на до да на шњих да на, а сва ка ко нај по зна-
ти је де ло ве за но за Дри ну је сте Ан дри ће ва На 
Дри ни ћу при ја у ко јој је ре ка „основ но ро ма-
неск но би ће“. Кул тур на уло га Дри не да ље се 
ис тра жу је у ве зи са исто риј ским раз во јем срп-
ског је зи ка, а по том и ет но ло шким од ли ка ма 
ба се на Дри не. 

На са мом кра ју, у одељ ку по све ће ном ре ги о-
на ли за ци ји, реч је о Под ри њу и иде ји тран сгра-
нич ног по ве зи ва ња. 

Већ и овај кра так пре глед све до чи о то ме ко-
ли ки је обим гра ђе, са ку пље не, об ра ђе не и уне-
те ме ђу ко ри це књи ге под на зи вом Дри на. Тај 
јед но ста ван на слов по ка зу је се као ви ше стру-
ко оба ве зу ју ћи – за хва ти ти у це ли ну оно га што 
је сте Дри на, као при род на ле по та али и као по-
ли тич ка, исто риј ска и кул тур на чи ње ни ца. По 
мул ти ди сци пли нар но сти, бо гат ству гра ђе и 
гра фич кој ле по ти, мо но гра фи ја Дри на не са мо 
да за слу жу је да бу де ме ђу ка пи тал ним из да њи-
ма За во да за уџ бе ни ке, већ је тре ба са гле да ти 
као узор но де ло, по же љан мо дел за бу ду ћа де-
ла слич не вр сте. 
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Узор на мо но гра фи ја 
Дри на, За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства, Бе о град; 

За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, Срп ско Са ра је во, 2005, 
487 стра на.
На пи са ли: Ми лош Бла го је вић, 
Пе тар Вла хо вић, Ду шан Га ври-
ло вић, Љи ља на Га ври ло вић, 
Рај ко Ди ми три је вић, Дра го љуб 
Жи во ји но вић, Сло бо дан Ми-
ле у снић, Пре драг Си мо но вић, 
Ср бо љуб Ста мен ко вић, Сте ван 
Стан ко вић, Ми ло мир Сте пић, 
Да ни је ла Сте фа но вић, Сре то 
Та на сић, Ми ло сав Те шић, Сне-

жа на Фер јан чић. 



...

Ан дреј Ру бљов је, ка ко се ме ни чи ни, нај-
це ло ви ти је де ло ре жи се ра. У ње му он 
го во ри на сав глас. На ше фор ми ра ње 

по че ло је у вре ме „ото пља ва ња“. По ста ли смо 
сту ден ти 1954. го ди не, на кон Ста љи но ве смр-
ти. Али чак и у на шем „ста љин ском“, пи о нир-
ском и ком со мол ском де тињ ству и мла до сти 
не се ћам се да су нас по зи ва ли да по ста не мо 
„шраф чи ћи“. По зи ва ли су нас да по ста не мо ак-
тив ни гра ди те љи зе мље, дру штва, жи во та. На-
те ра ти чо ве ка да по ста не „шраф чић“ по ме ни 
се не сме. То де ло из ри чи то је до бро вољ но. 
На ша ге не ра ци ја да ла је Вам пи ло ва, Рас пу-
ти на, Тар ков ског, Шук ши на. Онај ко ни је 
хтео, ни је по ста јао шраф чић већ је осе ћао се-
бе ак тив ним ин те лек ту ал цем. Као сту ден ти, 
че сто смо рас пра вља ли, отво ре но го во ри ли 
о про бле ми ма ра та и ми ра, о ста љи ни зму, о 
фа ши зму. Рас пра вља ли смо о пу ту раз во ја зе-
мље. На шу ге не ра ци ју (ба рем оне ко је сам 
ја по зна вао) ви ше је бри нуо оп ште дру штве-
ни циљ не го лич ни и при ват ни. И у фил му 
Ан дреј Ру бљов та рас по ло же ња су ве о ма 
сна жна. Сам Ру бљов је јед на од пр вих по ја-
ва ус кр сну ћа ру ског ду ха. (Та тар ско роп ство 
ско ро је уни шти ло цар ску кул ту ру ру ског на-
ро да.)

Тар ков ски је по ка зао да жи вот на ци је 
ни је мо гућ без ви со ких ду хов них те жњи. 
Ако то га не ма, на род по ста је ста до. Мо нах 
– ико но пи сац Ру бљов ве ру је у на род, са о-
се ћа са њим и же ли да сли кар ство про бу ди 
у ње му до бро и ве ру у соп стве не мо гућ но-
сти. У су ко бу Ан дре ја Ру бљо ва и Те о фа на 
Грч ког су да ра ју се две кон цеп ци је од ре ди шта 
сли кар ства. У ства ра ла штву Те о фа на Грч ког је 
за пла ши ва ње на ро да. (У ре ли ги ји увек по сто ји 
хи је рар хи ја: па стир и па ства. Чи ме се па ства 
мо же одр жа ти у по кор но сти и по слу шно сти? 
Стра хом!) Ру бљов у свом ства ра ла штву но си 
ми ло ср ђе, љу бав пре ма на ро ду и, пре ма то ме, 
ве ру у ње га...

Усред на си ља, мра ка, пр љав шти не, на род ра-
ђа та кве све тле умет ни ке као што је Ру бљов. 

Че сто се ја вља пи та ње да ли су фил мо ви Тар-
ков ског ре ли ги о зни? То пи та ње по ста вље но је 
и у ве зи са фил мом Ан дреј Ру бљов. Ако се под 
ре ли ги о зно шћу под ра зу ме ва ду хов ност, а на су-
прот њој је без ду хов ност, та да су, без у слов но, 
фил мо ви Тар ков ског ви со ко ду хов ни. 

Знам да су на За па ду, где по сто је ве ли ки 
мај сто ри ла жи и по ту ра ња, по ку ша ва ли да 
Тар ков ском при ка че ре ли ги о зност. Ан дреј Ру-
бљов био је за вр шен 1966. го ди не. Сле де ће је 
по слат, ка ко се се ћам на Кан ски фе сти вал, али 
су се вла сти у по след њем мо мен ту упла ши ле 
и по сла ле хи тан те ле грам ко јим је филм вра-
ћен са гра ни це. Не зва нич ним ка на ли ма филм 
је ипак до спео на фе сти вал и при ка зан је. Али 
они ко ји су га та мо од не ли, из ве ли су ма лу опе-
ра ци ју. Ка ко се за вр ша вао филм? По ред точ ка 
за му че ње ри да мај стор за зво на, Бо ри ска, на 
ру ка ма Ру бљо ва ко ји га те ши, про го во рив ши 
на кра ју! По га зио је свој за вет ћу та ња и вра ћа 
се жи во ту, љу ди ма, ства ра ла штву. Ка ме ра се 
спу шта на уга рак ло ма че ко ја од јед ном до би ја 
бо ју (по сле две се ри је цр но-бе лих ка дро ва). Чу-
је се ко рал, ка ме ра пре ла зи пре ко де та ља „Тро-

ји це“ ко ју је Ру бљов на сли као пред сам крај 
свог жи во та, на кон пе ри о да ко ји се по ка зу је у 
фил му. Ка ме ра по ла ко кли зи по бо жан стве ним 
ко ло ри ти ма ко ји ма се ко ри стио Ру бљов. По ја-
ча ва се ко рал, чи ни се да до сти же вр ху нац... 
И од јед ном – ти ши на. Цео екран ис пу њен је 
„Спа сом у сна зи“ из Зве ни го ро да, ко ји је сто 
го ди на пре Ра фа е ло ве Ма до не у Сик стин ској 
ка пе ли, по гле дао на чо ве чан ство ми ло срд ним 
очи ма. Ти ши на... За тим у да љи ни – удар гро-
ма. Тан ки мла зе ви во де сли ва ју се низ обри се. 
Звук ки ше. И ки ша већ за ли ва цео екран. Иза 

ки шне за ве се не ви ди се ни шта, а у пр вом пла-
ну: па шњак, ки ша, ко њи са ле ђи ма про ва ље-
ним од ра да и ста ро сти, па су тра ву. И све за ли-
ва ки ша... Кон цеп ци ја фил ма је пот пу но ре а ли-
стич на: тај сна жан, мра чан, гре шан, не по штен 
жи вот ро дио је бај ко ви то, пре кра сно, ве ли чан-
стве но сли кар ство. А сам жи вот, та кав ка кав је 
и био, остао је та ман, бе дан, не сре ћан.

Шта су ура ди ли „мај сто ри“ ко ји су ис под 
ру ке до ту ри ли филм на фе сти вал? Од ре за ли 
су ко ње под ки шом. И це ла кон цеп ци ја ре а ли-
зма ле ти у ва здух! Од мах се до би је ре ли ги о зан 
филм: кроз сва стра да ња, Ру бљов на кра ју при-
ла зи бо гу. А ако то не ко ни је схва тио, „Глас 
Аме ри ке“ је све раз ја снио ка да је Ру бљов зва-
нич но до спео до ме ђу на род ног фе сти ва ла. 
Соп стве ним уши ма сам то чуо 1969. го ди не. 
„Се ћа те ли се, дра ги при ја те љи, ка кав из ван ре-
дан филм су нам 1967. го ди не по ка за ли ор га-
ни за то ри Фе сти ва ла? Ка ко је Ру бљов кроз сва 
стра да ња на кра ју при шао бо гу? А шта су нам 
са да зва нич но до не ли? Со вјет ске вла сти на те-
ра ле су Тар ков ског да фил му до да тај ла жно 
бли ста ви крај ко ји му не при па да...“

Играо сам у Ру бљо ву, знао сам ток ства ра ња 
фил ма и свих ње го вих ка сни јих му ка. При то-
ме, до свих де та ља и по је ди но сти. Али пред ли-
цем та ко ра фи ни са не, ква ли фи ко ва не ла жи и ја 
сам се трг нуо: „А ко ње га, Тар ков ског зна! Мо-
жда је за и ста у не ким сво јим, ме ни не зна ним 
ва ри јан та ма, он и до во дио Ру бљо ва бо гу?“

При су сре ту са Ан дре јем ре као сам му на ка-
кве ме је сум ње „Глас Аме ри ке“ на вео и пи тао 
га да ли та кви за кључ ци има ју осно ва. „Је си 

ли по лу део?!“ – од го во рио је Ан дреј. „Ни ка да 
ни че га та квог ни је би ло.“ 
...

Ре а ли ста сам. И за ме не као ре а ли сту 
Тар ков ски је да вао мно го. На ро чи то се 
се ћам оних ње го вих де ла у ко ји ма он го-

во ри о оп штим те ма ма. 
По ме ни, био је умет ник ши ро ких по гле да 

на свет, из ра стао из ру ске умет нич ке тра ди ци-
је. Ни је за тва рао очи на оно што се де ша ва у 
све ту и свет ској ки не ма то гра фи ји. Био је са-
вре ме ник Ку ро са ве и Фе ли ни ја. При хва тао је 
све и го во рио са вре ме ним филм ским је зи ком у 
оно вре ме ка да су се код нас тру ди ли да ство ре 
илу зи ју да ми са ми ства ра мо свој филм. 

Тар ков ски ми је драг не са мо као сим бо ли-
ста већ и као умет ник-ре а ли ста, ства ра лац свет-
ског ни воа, али са из ра же ном цр том ру ско га у 
се би. Као што је Пу шкин сво је вре ме но из вео 
на шу ли те ра ту ру на свет ски ни во, Тар ков ски 
је то ура дио са на шим фил мом. 

У на ро ду се увек са чу ва оно нај бо ље што по-
сто ји у ду хов ном жи во ту на ци је. Ин те ли ген ци-
ја по не кад за бо ра вља ода кле је из ра сла. Та ми-
сао се у Ан дре ју Ру бљо ву не пре но си при ми-
тив но. Тар ков ски је про у чио ве ли ки број де ла 
ста ро ру ске ли те ра ту ре: Епи фа ни ја Пре му дрог, 
Кон стан ти на Ко сте нич ког и дру ге. Ју на ци фил-
ма го во ре њи хо вим је зи ком, пре но се њи хо ву 
иде о ло ги ју. У фил му је при ка за на бор ба иде ја 
тог вре ме на. Ико но пи сац Ру бљов пр ви је пре-
о кре нуо сли кар ство у стра ну ми ло ср ђа, го во-
ре ћи да на род не тре ба пла ши ти, сма тра ју ћи 
га сто ком, си ро ти њом. Код не ких од на ших ру-
ко во ди ла ца на фил му, ко ји ма је био не по знат 
је зик тог вре ме на, та ме ста су иза зи ва ла на ро-
чи то схва та ње: а шта ако ту не што и ни је та ко? 
А би ло је упра во та ко: нај све тли је иде је, огром-
на љу бав пре ма на ро ду. Упра во у том фил му 
на ла зи ла се пе ре строј ка ко ја се де си ла мно го 
пре са да шње: не бле бе та њем, не ла га њем, већ 
са мо исти ном мо же се по ди ћи на род. 
...

Увек и у све му озби љан, пре дан, ра дан; 
увек и у све му огром на од го вор ност за 
оно што је ра дио. А тек ка ко је Тар ков-

ски тре ба ло да из у чи ста ру ме та лур ги ју да би 
се сни ми ла сце на од ли ва ња зво на у Ру бљо ву! 
И још да успе да сни ми не ко ли ко ду бло ва пу-
шта ња ис то пље ног ме та ла. 

Ус пео је да сни ми са мо осам фил мо ва... По-
на вљам да ми је бли жа ре а ли стич ка стра на ње-
го вог ства ра ла штва и за то ми је нај дра жи Ан-
дреј Ру бљов. Ми слим да га је и Тар ков ски сма-
трао сво јим глав ним фил мом. Од ње га се ни је 
ра ста јао. Ни је слу чај но што у де ко ру ста на ју-
на ка Огле да ла ви си пла кат Ан дре ја Ру бљо ва, а 
на ме ђу пла не тар ној ста ни ци Со ла рис, не где у 
ње ним мно го број ним ход ни ци ма, про ми че не-
што „ру бљов ско“. 

Тар ков ски ми је бес крај но драг упра во због 
ру ских ко ре на, због ње го вог ду бо ког схва та ња 
ода кле је Ру си ја кре ну ла и ка ко се ства ра ла на-
ша кул ту ра. 

Из књи ге Тар ков ски, при ре ђи вач Ма ри на Тар-
ков ска; пре вод са ру ског Ве сна Тов сто но гов. 
– Но ви Сад: Про ме теј; Бе о град: Ју го сло вен-
ска ки но те ка, 1998. – стр. 96–103

Ју риј На за ров

Во лим Тар ков ског – ре а ли сту

Андреј Рубљов: Тројица (ок. 1411) 
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Лична карта Издавачке куће Креативни 
центар?

Креативни центар је основан као 
породична издавачка кућа пре 15 
година, на породичној традицији 
издаваштва чији су почеци много 
старији. Има око 30 запослених, али 
стално сарађује са више стотина 
аутора, илустратора, преводилаца и 
стручних сарадника. У Креативном 
центру је до сада издато преко 250 
наслова, углавном домаћих аутора. 
Последње четири године ова издавачка 
кућа једина представља Србију и Црну 
Гору на Међународном сајму дечје 
књиге у Болоњи. 

До сада је око 20 наслова издатих 
у Креативном центру преведено 
и објављено у разним земљама, од 
Енглеске до Јужне Кореје. Аутори и 
издања ове издавачке куће добили су 
више награда Невен, више сајамских 
награда за најбољу дечју књигу. 
Највеће признање су похвале деце и 
родитеља које најчешће гласе: „Хвала 
вам што постојите“.

На којим се идејама заснива 
издаваштво Креативног центра? Шта је 
то што вас разликује од других?

Желели смо да стварамо и издајемо књиге 
које подстичу креативност код деце свих 
узраста, књиге које негују боље односе 
међу људима, савеснији однос људи према 
природи, књиге које би родитељима, 
васпитачима и наставницима помогле да гаје 
и образују децу у духу савремених идеја. Све 
што радимо упоређујемо са искуствима из 
света и трудимо се да у том свету пронађемо 
своје, препознатљиво место.

Такође се трудимо да у свом послу будемо 
високопрофесионални, да књиге буду 
језички, технички, у погледу дизајна и свега 
другог квалитетне, без обзира на то да ли 
је реч о књигама које је конципирао наш 
уреднички тим или о преводима страних 
издања.

Коме је све намењена литература издата 
у Креативном центру?

Литература коју Креативни центар 
објављује може се поделити на: сликовнице 
за млађу децу, сликовнице и радне 
свеске за предшколце, књиге за децу и 
омладину, уџбенике за основну школу, 
књиге за родитеље, васпитаче, учитеље и 
наставнике.

Настојимо да на квалитетан начин 
одговоримо потребама што ширег круга 
људи. Недавно нас је једна новинарка 
питала да ли је тачно да смо ми  елитистичка 
издавачка кућа, тј. да ли се наше књиге 
купују углавном у великим градовима. 
Заправо, ми имамо верне читаоце у свим 
крајевима земље, и у најмањим селима. То 
је нешто што нас веома радује.

Које едиције постоје у вашој издавачкој 
кући? 

Популарне едиције су: Сликовнице 
Жапче, Пустоловине, Свет је један, С 
децом око света, Да пукнеш од смеха, Без 
длаке на језику, Школски атласи, Први 

појмови, Преклапалице, Креативна школа 
(уџбеници) итд.

Одскора објављујете и уџбенике за ниже 
разреде основне школе. Каква су ваша 
искуства у вези са издавањем уџбеника?

С обзиром на то да смо имали искуства 
у објављивању литературе за васпитање и 
образовање, природно је да смо почели да 
издајемо и уџбенике. До сада смо издали 18 
уџбеника, које је Министарство просвете 
одобрило и који су наишли на леп пријем 
код деце и учитеља. Слободно можемо рећи 
да смо се већ прве године сврстали међу 
три највећа издавача уџбеника у земљи. 
Наши уџбеници су радног карактера и 
подстичу на истраживање и стварање, што 
је најважније за развој деце. Деца, учитељи 
и родитељи их воле, бар тако мислимо, због 
лепоте и доброте коју нуде на свакој страни. 
Такође, осмишљени су у сарадњи са тимом 
стручњака за образовни дизајн и верујемо 
да се издвајају и по томе што су задаци и 
инструкције у њима подстицајни, прецизни 
и смислени.

Уз  уџбенике смо припремили и 
приручнике за учитеље које корисницима 
дајемо бесплатно.

 
Какви су ваши даљи планови у вези са 
издавањем уџбеника? 

Наставићемо да пратимо и помажемо 
реформу школства издавањем уџбеника, 
приручника, дидактичког материјала и на 
други начин. Планирамо да 
током наредне године објавимо 
комплет уџбеника за четврти 
разред и да проширимо понуду 
уџбеника за прва три разреда 
књигама за изборне предмете 

и допунском литературом. Пажљивим 
избором приручника за наставнике желимо 
не само да пратимо све ново што се у свету 
ради, већ да и сами доносимо нове идеје 
и на тај начин понудимо шире видике не 
само учитељима већ и стручној јавности. 
До сада су у едицији Креативна школа 
објављени следећи општи приручници: 
Како постати добар говорник, Научите да 
учите, Оцењивање на основу портфолија, 
Учионица без насилништва, Паметнији си 
него што мислиш, Одељенски састанци. 
Сви су изузетно добро оцењени. У плану је 
и неколико књига домаћих аутора, а конкурс 
је стално отворен за све креативце.

У мају ове године организовали сте 
занимљив и врло користан семинар за 
учитеље и наставнике.

То је био семинар радног карактера, 
с темом Како постати добар говорник. 
Семинар је водила Кети Мијата, ауторка 
истоименог приручника који је прошле 
године издала наша кућа. На семинару су 
наставници и учитељи имали прилику да 
сазнају много тога о помало заборављеној 
вештини усменог приповедања, али и да 
науче корисне вештине потребне за успешан 
јавни наступ. Трудићемо се и даље да на тај 
начин допунимо нашу уџбеничку понуду.

Шта припремате за овогодишњи Сајам 
књига у Београду?

Трудимо се да књиге излазе током читаве 
године, али је Сајам ипак посебан догађај. 
Имаћемо нове књиге у готово свим нашим 
едицијама, али ћемо, надам се , приказати 
и прве књиге неких  нових серија које дуго 
припремамо. Поменућу само неке наслове 
који ће сигурно изаћи до Сајма:

Мјесец и његова бака Бранка Ћопића 
у едицији Пустоловине, Андерсенова 
Палчица са илустрацијама Весне Балкански, 
збирка народних дечјих песама и игара са 
пратећим CD-ом. Очекујемо да ће сајамски 
хитови бити Уџбеник за заљубљивање 
Ирене Тиодоровић и пета књига у серији Да 
пукнеш од смеха.

Шта бисте поручили деци?
Да воле себе и свет око себе, да раде на 

свом развоју, да се поносе својом земљом и 
да помогну њен напредак. А читање добрих 
књига је најбољи пут до тога.

Шта бисте поручили учитељима и 
наставницима?

Оног кога учиш треба да чујеш, волиш 
и поштујеш. Децу ваља учити да здраво 
и паметно живе, у љубави са светом и у 
радости због стварања за своје и опште 
добро.

Шта бисте поручили родитељима?
Рађати и подизати децу је диван и 

одговоран задатак. Али и то ваља, још како 
- учити. Наше књиге у томе много помажу. 

За све је потребна мудрост.

Који је ваш мото?
Од лепоте и доброте ка науци.

Разговор водила
Слађана Илић

ПОРТРЕТИ ИЗДАВАЧА 

КРЕАТИВНИ 
ЦЕНТАР

Разговор са проф. др Симеоном 
Маринковићем, оснивачем и 

главним уредником издавачке 
куће Креативни центар
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Сто го ди на од од ла ска Ми ла на Ра ки ћа на Ко со во (1905–2005)

НИ КО ЛИ СТО ЈА НО ВИ ЋУ
Ми лан Ра кић ро ђен је 30. сеп тем бра 
1876. го ди не у Бе о гра ду. Прав ни 
фа кул тет за по чео је у Бе о гра ду, 
за вр шио га у Па ри зу 1900.
Го ди не 1904. по ста вљен је 
за пи са ра у Ми ни стар ству 
ино стра них де ла Кра ље ви-
не Ср би је.
Од сре ди не ма ја 1905. 
Ра кић је у Срп ском кон зу-
ла ту у При шти ни, у свој-
ству пи са ра дру ге кла се. 
Пет ме се ци доц ни је ви ди-
мо га као ви це кон зу ла у 
Ско пљу, где ће оста ти до 
ок то бра 1906, па се вра ћа 
у Кон зу лат у При шти ни, 
и ту ра ди до сре ди не иду ће 
го ди не.
Од ју ла 1907. Ра кић је ди пло мат-
ски пред став ник Ср би је у Со лу ну.
На Ко смет по тре ћи пут до ла зи у сеп-
тем бру 1908. и у При шти ни про во ди три на ред-
не го ди не – ис пр ва, го ди ну и три ме се ца, у ра ни-
јем зва њу, за тим као шеф Кон зу ла та.
Ок то бра 1911. Ра кић је до био уна пре ђе ње и 
кра јем де цем бра исте го ди не из При шти не је 
пре ме штен у Ми ни стар ство ино стра них де ла 
у Бе о гра ду. По ста вљен је за ше фа Кон зу лар ног 
оде ље ња.

1.
На пи са ти ка кву пред став ку па 
ста ви ти ње ну ко пи ју у ар хи ву 
ра ди лич ног оправ да ња, то ни је био Ра ки ћев ма-
нир. 
За блу да је, сто га, ми сли ти да је од ла ском с Ко со-
ва Ра кић на Ко со во за бо ра вио. На про тив, то ком 
чи та ве 1912. го ди не, све до из би ја ња ра та с Тур-
ском, чи ни ло се да је пра во сре ди ште упра вља ња 
зби ва њи ма на Ко со ву пре се ље но у Бе о град и да 
се на ла зи у Кон зу лар ном оде ље њу, у ко јем је го-
спо до вао Ми лан Ра кић.
Мно га ру ко пи сна и јав на све до чан ства – нео бја-
вље на пи сма, днев ни ци, се ћа ња, као и члан ци у 
пе ри о ди ци, спо ме ни ца ма, збор ни ци ма ар хив ске 
гра ђе – по дроб но осве тља ва ју упра во тај пра вац 
Ра ки ће вог на ци о нал ног ра де ни штва за ствар Ста-
ре Ср би је.
Бо жин Си мић оста вио је о овом ви ду Ра ки ће ве 
де лат но сти пр во ра зред ни до ку мент:
„Ни је би ло учи те ља ни про фе со ра, ни је би ло све-
ште ни ка, ни је би ло јед ног отре си ти јег ме шта ни-
на у Ста рој Ср би ји ко ји не би по ми њао име Ми-
ла на Ра ки ћа са нај ве ћим ува же њем. У Ср би ји, 
та ко ђе, ни је би ло ни јед ног пред рат ног офи ци ра 
ко ји, кад год би до шао у до дир са Кон зу лар ним 
оде ље њем – би ло као чет нич ки вој во да или по-
гра нич ни офи цир – не би осе тио ве ли ку ра дост 
што је, у те шким да ни ма по наш на род, од бра на 
Срп ства у Тур ској би ла по ве ре на чо ве ку ка кав је 
био Ми лан Ра кић. Сва ки од тих офи ци ра, из ла-
зе ћи из Ми ни стар ства, без об зи ра да ли су та мо 
ус пе ли у сво јој ми си ји или не, из но си ли би сви је-
дан исти ути сак: да је Ми лан Ра кић, као шеф или 

са рад ник на истом по слу, као оби чан или бли ски 
по зна ник, увек го спо дин у пу ном сми слу 

те ре чи. Ни на ци о нал ни рад ни ци с Ју-
га ни ми вој ни ци, ни кад ни смо код 

ње га осе ти ли оне ти пич не од ли-
ке ста ре ди пло мат ске шко ле: 

ве ли ку та јан стве ност, не ис-
кре но ла ска ње, и сра чу на то 
из бе га ва ње лич не од го вор-
но сти. Ра кић је био, још 
пре Ра та, пре те ча ди пло-
ма те но во га ко ва: озби-
љан и уоч љи во отво рен, 
он би са је два при мет ним 
осме хом од мах при сту пао 
глав ном пред ме ту раз го во-

ра. И кад би за ка кав пред-
лог – ма ко ли ко по на шем 

ми шље њу ва жан био – Ра кић 
ре као: „Од то га не мо же би ти 

ни шта“ – из ли шно би би ло да ље 
на сто ја ва ти на то ме. Но за то, ако би 

на шао да је ствар ко ри сна и из во дљи ва, 
он би се сав за ло жио за њу, не рет ко и по це ну 
сво га по ло жа ја.“
Та ко је за и ста и би ло.
У Бе о гра ду су се у то вре ме др жа ли ре дов ни не-
дељ ни са стан ци са стра ним ди пло ма та ма, и Ра-
кић је не је дан пут био при ну ђен да од го ва ра на 
не у год на пи та ња о бор бе ним и оба ве штај ним ак-
ци ја ма ко је су на тлу Ста ре Ср би је пред у зи ма ли 

срп ски чет ни ци и по гра нич ни 
офи ци ри.
Та ква пи та ња, сро че на вр ло че-
сто као оп ту жба и про во ка ци ја 
(увек у аустриј ско-тур ском дво-

гла су), ме ђу тим, Ми ла на Ра ки ћа ни су за ти ца ла 
не спрем на. Ни су га ни бри ну ла: то је по ли ти ка, 
а зар Аустри јан ци и Тур ци да му при ча ју ка кву 
по ли ти ку Тур ска и Аустри ја спро во де у Ста рој 
Ср би ји, и ка ко је спро во де.
По за вр шет ку јед ног од са ста на ка, пред ста ри ји-
ма од се бе мир но је ре као:
„Кад ови љу ди [национални рад ни ци на Ко со ву, 
оба ве штај ци, четници] ри зи ку ју сво је жи во те, ва-
ла мо же мо се и ми ла ко пре зно ја ва ти на за мер ке 
Бал-пла ца или Бос фо ра.“
Мо ра да је у тим тре ну ци ма ми слио на ели ту вој-
во да и чет ни ка, офи ци ра и сту де на та ко ји су, шти-
те ћи пра во слав ни свет од Тур чи на и Ар на у ти на, 
сне ва ју ћи осве ту и осло бо ђе ње Ко со ва, хра бро и 
без жа ље ња оста вља ли сво је ко сти по ста ро ср би-
јан ским гу ду ра ма.
Ра кић је мно ге од њих лич но знао. Ју на штво ко-
јим су се од ли ко ва ли, спрем ност да умру за иде-
ал, прав ду, пра во, на чин на ко ји су се бе на жр тве-
ник отаџ би не при но си ли – све то из ко ре на је, 
још на по чет ку, про ме ни ло ко ли ко ње го ве ди пло-
мат ске на ви ке, то ли ко и ду шу, до жи вљај Срп ства 
и пра во сла вља, по глед на жи вот и на смрт.
Ту, та да, та ко – све се Ра ки ћу до го ди ло, и све је 
знао. Гри го ри ју Бо жо ви ћу пре о ста ће је ди но да 
за пи ше:
„Об ноћ са зрев ши и урав но те жив ши се, као ка кав 
ви тез из не бал кан ске ле ген де, а не жне ду ше као 
њи ме опе ва на ме се чи на, стао [је Ми лан Ракић] 
да бра ни то кле то Ко со во.“

Ка сни је, Ра кић ће схва ти ти:
Та про ме на, то је оно нај ви ше, нај леп ше што му 
је Ста ра Ср би ја да ла – тај бла го слов по ко ји га је 
суд би на од ве ла у При шти ну.

2.
Про ме не не иду ми мо бо ла: са мо што је на Ко-
смет сти гао (ни дру ги се ме сец ни је био на пу-
нио), зби ва се ве ли ко хо чан ска по ги би ја срп ских 
ко ми та. 
Же ле ћи да, 1939. го ди не, уочи от кри ва ња спо ме-
ни ка Ми ла ну Ра ки ћу пред Ка ле мег да ном, још јед-
ном ода по шту пре ми ну лом пе сни ку, у ко јем он 
пр вен стве но ви ди на ци о нал ног рад ни ка и бор ца, 
Бо жин Си мић ре ша ва да ожи ви успо ме ну баш на 
тај жа ло сни до га ђај из по ве сни це Срп ско га ју га:
„Го то во у са мом по чет ку чет нич ке ак ци је, Ра кић 
је већ био са слу жбом на Ју гу. Сво јим про ниц љи-
вим „ја пан ским“ очи ма он до бро по сма тра сва ког 
вој во ду и чет ни ка. Пра ти вр ло озбиљ но и њи хо ве 
бор бе. И шта ви ди. Ви ди нео бич но од ва жне љу де 
и ју нач ке под ви ге. Ви ди у 1905. го ди ни ју нач ку 
смрт по руч ни ка Бра не Јо ва но ви ћа и пот по руч ни-
ка Жи ке Ми ло ва но ви ћа. Пр вог у бор би на Пе тра-
љи ци, а дру гог на Ве ли кој Хо чи. И је дан и дру ги 
уми ру исто она ко му шки као Сте ван Син ђе лић 
на Че гру. И је дан и дру ги, по што су утро ши ли 
по след њи ме так, по чет нич ком за ве ту сло ми ли 
су сво је бр зо мет ке. А кад су их аске ри пот пу но 
оп ко ли ли и по зва ли на пре да ју, Бра на и Жи ка од-
го ва ра ју хи цем по след ње бом бе. За тим, по што су 
се бр зо ис пе ли на кров за па ље не ку ће, и је дан и 
дру ги ска чу у огањ, да жи ви са го ре али да не оста-
ве ни сво ја те ла ни оруж је не при ја те љу као бор-
бе не тро фе је. Бра на је ско чио пе ва ју ћи: „У бој, 
у бој!“, а Жи ка са уз ви ком: „Ево, Тур ци, ка ко се 
срп ски офи цир пре да је!“ Са Бра ном је то га да на 
по ги нуо по руч ник Бог дан Хајнц, а са Жи ком су 
из го ре ли Са ва ти је Ми ло ше вић и учи тељ Ла зар 
Ку јун џић.“
У оно вре ме, ју на 1905, од мах по об ра чу ну у Ве-
ли кој Хо чи, Ра кић пи смо Јо ва ну М. Јо ва но ви ћу 
за по чи ње ре че ни цом:
„Да нас сте већ из де пе ше ви де ли за на шу не сре-
ћу.“
Са да, 1912, као шеф Кон зу лар ног оде ље ња, он 
зна ка ко се нео по зи во при бли жа ва час у ко јем ће 
се ве ли чи ни ко сов ских жр та ва, све од Ла за ра и 
Ми ло ша, има ти да до да сла ва крај ње по бе де, или 
но ве пот пу не тра ге ди је.
У ва зду ху се осе ћао рат. Сву да. Не са мо у Бе о гра-
ду, Шу ма ди ји, По мо ра вљу, Ста рој Ср би ји – не го 
и у Евро пи.
Од по гра нич них зе ма ља то се ни је мо гло са кри-
ти. Ни је се ни та ји ло.
Су сед не др жа ве, тра ди ци о нал но не при ја тељ ски 
рас по ло же не пре ма Ср би ма, за див но чу до, не 
пред у зи ма ју ни шта да вој нич ки про цес у Ср би ји 
за у ста ве.
На на шу сре ћу – за бе ле жи ће доц ни је са вре ме ник 
– код срп ских су се да ни је би ло ни јед ног ди пло-
ма те, ни јед ног њи хо вог др жав ни ка, ко ји од пред-
сто је ћих рат них до га ђа ја ни је оче ки вао ко нач ну 
про паст Ср би је.
Кла сич ни при мер ове вр сте по ли тич ке крат ко-
ви до сти пред ста вља по на ша ње аустро у гар ског 
ми ни стра ино стра них по сло ва, гро фа Ле о пол да 
Бер хтол да. Кад је ис кр снуо Пр ви бал кан ски рат, 
Бер хтолд не са мо што ни је по ку шао да га спре чи, 
већ је, на про тив, „вр ло за до вољ но тр љао ру ке, 

1876. го ди не у Бе о гра ду. Прав ни 
фа кул тет за по чео је у Бе о гра ду, 

Од ју ла 1907. Ра кић је ди пло мат-
ски пред став ник Ср би је у Со лу ну.
На Ко смет по тре ћи пут до ла зи у сеп-

те ре чи. Ни на ци о нал ни рад ни ци с Ју-
га ни ми вој ни ци, ни кад ни смо код 

ње га осе ти ли оне ти пич не од ли-
ке ста ре ди пло мат ске шко ле: 

ве ли ку та јан стве ност, не ис-
кре но ла ска ње, и сра чу на то 
из бе га ва ње лич не од го вор-
но сти. Ра кић је био, још 
пре Ра та, пре те ча ди пло-
ма те но во га ко ва: озби-
љан и уоч љи во отво рен, 
он би са је два при мет ним 
осме хом од мах при сту пао 
глав ном пред ме ту раз го во-

ра. И кад би за ка кав пред-
лог – ма ко ли ко по на шем 

ми шље њу ва жан био – Ра кић 
ре као: „Од то га не мо же би ти 

ни шта“ – из ли шно би би ло да ље 
на сто ја ва ти на то ме. Но за то, ако би 

на шао да је ствар ко ри сна и из во дљи ва, 

У ВА ЗДУ ХУ СЕ ОСЕ ЋАО 

РАТ
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►

јер је као у вос ку др жао: да ће Тур ска згро ми ти 
Ср би ју“ (Б. Си мић).1

По све му, та кве „про це не“ по гра нич них зе ма ља 
олак ша ле су и, у ве ли кој ме ри, убр за ле при пре ме 
Ср би је да у сво је окри ље по вра ти зе мљу-ко лев-
ку.

3.
Ра ки ће ва уло га у при пре ма ма за осло бо ђе ње Ста-
ре Ср би је те шко се мо же пре це ни ти.
Пре ви де исто риј ске на у ке ис пра вља ју све до чан-
ства уче сни ка. На пе ру и при чи шкрт као ма ло ко 
ме ђу бор ци ма из то га до ба, ро ђе ни за ве ре ник, цр-
но ру кац од осни ва ња тај не ор га ни за ци је „Ује ди-
ње ње или смрт“, са рад ник Срп ског кон зу ла та у 
При шти ни од 1908, Бо жин Си мић не ште ди ре чи 
кад ва ља опи са ти Ра ки ће ве на ци о нал не за слу ге:
„Пред сам Рат, на ухо ђе ње тур ске вој ске и из ви ђа-
ње зе мљи шта на глав ним опе ра циј ским прав ци-
ма на ше вој ске, упу ће но је би ло пре ко два де сет 
офи ци ра (Ди ми три је вић-Апис, Ми ло ва но вић-Пи-

лац, Ве мић, За ва ђил, вој во да Вук, То за Ран ко вић, 
вој во да Ду ле, Тан ко сић, Бр за ко вић, Ђо кић, Пан-
тић, Ми хај ло Ди ми три је вић, Бог дан Ра ден ко вић, 
вој во да Ска да рац, Бо жин Си мић, и дру ги). Не ки 
од њих су се са те ре на вра ти ли у то ку мо би ли за-
ци је на ше вој ске, а не ки су и да ље оста ли на те-
ре ну. И то је у мно го ме де ло Ми ла на Ра ки ћа, јер 
се та ко ри сна екс пе ди ци ја не би мо гла оства ри ти 
да је Ра кић ни је све срд но по ма гао и нов ча но омо-
гу ћио.“
Из ве сност ско рог ра та ви део је Ми лан Ра кић са 
сво га по ло жа ја бо ље но књи жев ни при ја те љи с 
ко ји ма се су сре тао у ре дак ци ји Срп ског књи жев-

ног гла сни ка, у по зо ри шту, уз по по днев ну ка фу у 
Ру ском ца ру и Срп ској кру ни“, у Ко лар цу, ја сни је 
но по ли ти ча ри без на де жно окре ну ти стра нач ким 
су ко би ма и про ви зи ја ма, сле пач кој бор би за го лу 
власт.
Ра кић се, да кле, мир но спре мао за рат. У пи сму 
од 13 [26]. сеп тем бра 1912, он Де сан ки Жи ва ди-
но вић по ве ра ва:
„Са бље све ви ше звец ка ју и ва здух све ви ше ми-
ри ше на ба рут. Ако Бог да па до ђе сре ћан час да 
с вој ском че сти то га кра ља уда ри мо на она ме ста 
где сам ја до ско ра жи вот про во дио, ја ћу да по ђем 
та мо као сред њо ве ков ни ви те зи, у рат нич ком оду-
ше вље њу, го тов на гру бе и кр ва ве аван ту ре...“
Ни ме сец ни је про те као од да на ка да је ово пи смо 
упу тио, а Ра кић је, у уни фор ми чет ни ка Вој во де 
Ву ка, са ста вљао же ни пр ву вест из осло бо ђе не 
При шти не:
„Ко со во је осве ће но!“

[Поглавље књи ге Ми лан Ра кић на Ко со ву – за вет, 
пе сма, чин, ко ја, у из да њу бе о град ског Кон Ра са, 
уско ро из ла зи из штампе]

ЈО ВАН ПЕЈЧИЋ

1 Су штин ски, Бо жин 
Си мић био је у пра ву. 
Пре ма Ху гу Хан чу, би о-
гра фу гро фа Бер хтол да, 
пи та ње мо гућ но га ра та 
на Бал ка ну пр ви пут се 
у Аустро-Угар ској озбиљ-
но по ста ви ло на сед ни ци 
ми ни стар ског са ве та одр-
жа ној у ју лу 1912. го ди не. 
Став Бер хтол дов био је 
да, у по гле ду на Бал кан, 
Аустро-Угар ска тре ба да 
се по бри не за ме ре пре до-
стро жно сти: у слу ча ју да 
до ђе до ра та са Тур ском, 
она мо ра на сту пи ти као 
сна жан чи ни лац спре ман 
да оне мо гу ћи да, без ње-
не са гла сно сти, до ђе до 
„дис по зи ци ја обла сти“ 
за ко је је она за ин те ре-
со ва на. Два ме се ца ка-
сни је, на тај ној сед ни ци 
исто га ми ни стар ског 
са ве та, Бер хтолд ис ти че 
да је нај ва жни ји за да так 
Аустро-Угар ске да спре-
чи из би ја ње та квог ра та 
на Бал ка ну „у ко јем ми 
не би смо има ли шта да 

до би је мо“. – Као та чан суд по ка зу је се и Си ми-
ће ва оп сер ва ци ја о беч ко-пе штан ским „оче ки ва-
њи ма“ у ве зи с ис хо дом срп ско-тур ског ра та за 
Ко со во: Бер нхард фон Ферст Би лов за пи сао је 
да је по бе да Ср би је над Тур ском 1912. го ди не у 
Бе чу при мље на као по раз Мо нар хи је. (У тре ћем 
то му сво га де ла Denk wu er dig ke i т en, штам па ног у 
Бер ли ну 1931, кнез Би лов, да и то на ве дем, без 
уви ја ња на гла ша ва да је во де ћа иде ја аустро у гар-
ске бал кан ске по ли ти ке од у век би ла: „По ни зи ти 
Ср би ју и др жа ти је у не мо ћи“, све за то да би се 
у по год ном мо мен ту „опе ри са ло ово сле по цре во 
Евро пе“.)

Сто го ди на од од ла ска Ми ла на Ра ки ћа на Ко со во (1905–2005)
Гри го ри је Бо жо вић

НА КО СО ВУ

Мр тво и пу сто по ље Ко со во, где се са мо 
укр шта ју ра зни ве тро ви и сво јим фи ју-
ка њем про ла ма ју ти ши ну и при ча ју о 

пре ђа шњем вре ме ну, о ју на ци ма што ов де па до-
ше бра не ћи Кру ну и Ла за ра по тму лим акор дом 
за пе ва ју ћи жа ло пој ку Срп ској Сло бо ди – за и ста 
је гро бље, где вла да и сад не ко стра шно уз ма хи ва-
ње смр ти, ко ја се
још не мо же да за до во љи то ли ким гро бо ви ма. 

У ноћ ној ти ши ни чи сто ти се чи ни ка ко се гро-
бо ви отва ра ју, мр тва ци уста ју да се још ма ло по и-
гра ју са смр ћу, с том стра шном смр ћу, ко ја по ко-
си сло бо ду Ср би но ву и ко ја је јед но сво је кри ло 
ба ци ла на Зве чан, а дру го на Ко ча нич ко ждре ло, 
баш на зи ди не Мар ка Кра ље ви ћа. 

Пу стош...
Та мо, где се не ка да раз ле ва ше пе сма сла ву је-

ва у кит ња сту лу гу по ред Сит ни це и Ла ба, где 
бо жур дру го ва ше с без бро јем ми ри сног цве ћа и 
сво јим ша ре ним ћи ли мом све до ча ше о на пред ну 
жи во ту овог по ља – сад се ви ди са мо цр на зе мља, 
на то пље на кр вљу, опа ље на сун цем, по кри ве на 
про клет ством, где још има при ста ни шта са мо 
глог и со ву ља га... По ма ло се још Лаб ста ра да жу-
бо ри, али је Сит ни ца оне ме ла, из не мо гла, и је два 
че ка да пре да сво је мр тве и сит не та ла си ће Ибру, 
ка ко би их овај узео и што пре на сво јим моћ ним 
ле ђи ма по нео та мо, где се они мо гу по жа ли ти о 
ја ди ма ко јих је она не ми све док већ пу них пет 
сто ти на го ди на...

Кад ста неш ви ше Ми хај ло ва Ви ра, баш ис пред 
са мих зи ди на гор до га Зве ча на, и уду биш по глед 
на за гр љај Сит ни це и Ибра, че сто ви диш ка ко се 
та ла си сил но сва ђа ју, ка ко они Ибро ви од ба цу ју 
од се бе Сит ни чи не. И то ни је до ста. Кад по гле-
даш ма ло да ље, и ако Ибар ју ри стра шном бр зи-
ном, све ти се чи ни као да се та ла си, за пе ну ше ни 
и уз бур ка ни, вра ћа ју на зад, вра ћа ју од ме ста сво-
га ци ља – раз о ча ра ни, умор ни и стра шни...

Ва ља да су пре ва ре ни у сво јим на да ма...
Још ка да ти слух на вик не на ову чуд но ва ту му-

зи ку, на овај раз го вор Сит ни це и Ибра, кан да ти 
се учи ни ка ко Ибар да је не ке та јан стве не са ве те 
свом су се ду. При слу шку јем овај ро мор и кат кад 
као да чу јеш ка ко Ибар под вик не:

„Вра ћај се на траг... та мо ис под Са зли је са ви јај 
у је зе ро ва ле, при мај у се ра ји не су зе да ти је зе ро 
бу де ве ће. Па ако кад год ду не ве тар, оно ће се ус-
та ла са ти, и та кви та ла си пре ки ну ће ра ји не ве ри-
ге, оми ће крв с ове зе мље, од не ће про клет ство... 
Ве руј, то је нај бо ље, јер мо ја ја ди ко ва ња та мо сад 
не по ма жу...“

Сит ни ца опет ћу ти и ћу та њем мо ли ја че га бра-
та да се сми лу је на ње ну по моћ, на ње не стра шне 
бо ло ве, па да је но си да ље, но си та мо, где ће је 
кад-тад чу ти, где ће при ми ти к ср цу ње на ужа сна 
при ча ња, где ће, ако ни шта ви ше, а оно дај бу ди 
осе ти ти ње не не ме бо ло ве...

А Ко со во пу сти. 
Но ћу је стра шно и стра шни је од сва ке пу сто-

ши. Про клет ство се ви је над њим, суд ба му се 
де мон ски сме је и све ти. Па за то оно и ли чи на 
цр ну и ра ши ре ну про паст, ко ја гу та све што има 
на се би пе чат жи во та. Про клет ство се не за до во-
ља ва љу ди ма – оно гу та и при ро ду. За то је ова ква 
пу стош. И ти си го тов да се сле диш, да за мреш, 
али ти се у овој ноћ ној ти ши ни при ви де сен ке 
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Гри го ри је Бо жо вић

► у та јан стве ним об ли ци ма, у кр ва вим ду шан ка ма, 
с кло ну лим ру ка ма, раз ро га че ним очи ма, го ло гла-
ве и пу не очај нич ког на по ра... очас се ја ве, за ле-
пр ша ју, уз дах ну, па опет иш че зну, по не сав ши се 
стра шном бр зи ном пут Гра ча ни це. 
Ти се пре неш и ви диш да ове сен ке ја сно све до че 
да ов де има још жи во та, да има још на де, да још 
ни је све мр тво. Про ли јеш су зу, пре кр стиш се и 
са не ким још сла бим ог њем у гру ди ма идеш пут 
Ву чи тр на или При шти не да пре но ћиш у тур ској 
ме ха ни. 
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СЕ РА ФИМ
ПРИ ЗРЕН СКИ

Кад чо век уђе да нас у При зрен, а знао га 
је до ра та и од мах по сле ње га, осе ти да је 
по не чем ве о ма сли чан Би то љу. Та ко ђе је 

то ве лик град, чист и леп као ка кав ста рац ле пе 
ста ро сти, но глух и тих, пуст и оба мро као да је 
ча ро ли јом ба чен у те шки сан. 

Та два ве ли ка, у де вет на е стом ве ку ви ла јет ска 
гра да, је дан за Пе ла го ни ју а дру ги за Ко со во, 
до жи ве ла су слич ну суд би ну. Обо ма се бли ско 
при ма кла гра ни ца и одво ји ла од њих њи хо ва при-
вред на ве ли ка за ле ђа, те су им тр го ви за ти хли, 
чар ши ја за ча ја ла а жи вот спао на ме ру на ко ју ти 
гра до ви ни су на ви кли, ни ти се за то она ко не кад 
ра ши ри ли и рас цве та ли би ли. По ста ли су, да не 
рек нем за глуш ја, пра ви оба мр ли ве ли ка ни ко ји 
ће те шко кад вас кр сну ти у оном об ли ку у ка квом 
су до ра то ва би ли. 

Оди ста ни је на род уза луд но у пе сми, пре да њу 
и при чи ра чу нао При зрен за нај леп ши наш град 
и на зи вао га цар ским не са мо што је ту ста но вао 
Цар Ду шан. Био је тај град цар ски леп за ње го ве 
очи. И не кад па и да нас. И град. Све је дру го би-
ло чар ши ја или ка са ба, а При зрен увек град и за 
Ср би на и из Тур чи на. Опру жио се он украј при-
зрен ско га по ља по ред са мих ша ре них огра на ка 
на обе ма оба ла ма ре ке Би стри це не ка ко до сто јан-
стве но, пре сто нич ки, цар ски. Пун све тло сти, пла-
нин ске све жи не и зра ка ка кво га не ма дру го ме сто 
у по кра ји ни. Би стри ца у шу му ре же ње го ву сре-
ди ну, а без број ни во до во ди и ста ри и тур ски не 
са мо на сва ком углу, но го то во сва ком ко ра ку да ју 
мно ге че сме и тур ске ше др ва не. С три стра не ва-
ло ви то плод но по ље, а с че твр те бре го ви гдег де у 
су ром кр шу по нај ви ше под ви но гра ди ма, во ћем 
и ке сте њем. Куд се окре неш – сву да при ма мљи ва 
из ле ти шта, сву да те фе рич и бож ја ле по та од бла-
го сло ве не пи то ми не по ља до го ро ста сно га сте ња 
го ре уз Би стри цу, до ор лов ских ли ти ца, пе ћи на, 
уоч љи вих ду бо до ли на и ста рих оста та ка од твр ђа-
ва и цр ка ва. И сву да, би стра и хлад на шар ска во-
да, ко ја из би ја из ка кве пу кли не или за бо ра вље не 
сред ње ве ков не зе мља не це ви...

Ве лик је и сја јан био При зрен. За ни мљи ва је и 
на ша при ча о ње го ву по стан ку и тур ско на сил но 
ту ма че ње грч ке ре чи „При зрен“. По Тур ци ма то 
би био све тли град, зла тан или зла таст, а по при-
чи на зре на је, при зре на је ле по та ме ста, те се ту 
осно вао град за не ма њић ку сто ли цу. Био је ве лик 
и за на ше га пам ће ња. И кад је у ње му не ста ло 
ду бро вач ких тр го ва ца, тр го ви на је про ду же на. 
Њу су при хва ти ли по гла ви то Ср би и по мо ћу ње 
ство ри ли не са мо по себ но об лич је чу ве но га при-
зрен ско га тр гов ца, но и је дан срп ски град ски жи-
вот, ко ји је ода тле зра чио на све оста ле гра до ве 

на ше на Ко со ву, па и да ље. При зрен ски тр го вац 
је био чу вен и у Со лу ну и у Са ра је ву, а ви ђао се у 
Ца ри гра ду, Тр сту, Ве не ци ји, Мар се љу, Лон до ну 
и Бе чу. Ска дар и Алек сан дри ју та ко ђе ни је за бо-
ра вљао. То је опет чи ни ло да При зрен по ди же 
на род ну свест, да се бо га ти ји При зре нац с пра-
вом по ја вљу је пред Тур чи ном и као Ср бин и као 
пр вак. Од уки да ња Пећ ке па три јар ши је При зрен 
је узео на се бе уло гу на род но га ог њи шта и при-
зрен ски Ср бин, на ци о нал но вођ ство све до 1912. 
го ди не. Не сум њи ви је, бор бе ни је, ум ни је и ши ре 
ро до љу бље ни је у се би из ра дио ни је дан наш 
град у Ста рој Ср би ји као При зрен. То је глав на 
при зрен ска озна ка и нај ве ћа ње го ва ду хов на ле-
по та. То му је и за слу га за по след њих две сто ти-
не го ди на. При зре нац је био нај бо љи и нај леп ши 
град ски Ср бин Ста ре Ср би је. 

При зрен је био ве ли ко тр го вач ко и при вред но 
сре ди ште. 

Пре ко мор ску тр го ви ну до но сио је пре ко Ска-
дра и Со лу на и на сво јем тр жи шту про да вао јед-
ној око ли ни од Ел ба са на до Ко сов ске Ми тро ви це, 
од Те то ва до Но вог Па за ра. Из во зио је си ро ви не, 
на ро чи то сах ти јан, ко же и ву ну пре ко гра ни ца, а 
сво је пи ће, осо би то ви но по свој Ста рој Ср би ји 
до Бо сне. Осим то га за нат ске из ра ђе ви не, зла тар-
ске, ба кар не и же ле зне. Не ка да, и то не дав но, бо-
ље је би ло би ти у При зре ну ка зан џи ја, па пу џи ја 
и са мар џи ја но да нас тр го вац. Та ко ђе При зрен је 
био глав но тр жи ште за сто ку и жи то. Ме то хи ја. 
Пре ко ру ље, Под ри ма и це ло куп на Дре ни ца ова-
мо су до но си ли сво је жи то. Ни је дав но би ло кад 
је при зрен ски жит ни трг био сав под на сло ни ма и 
под њи ма чи та ва бр да вре ћа пше ни це и ку ку ру за. 
А то су сре дом од но си ли пре ко ве зи ро ва Мо ста 
ал бан ски ка ра ва ни за глад на бр да ми ло сор ска. 
Раз ме на је би ла ве ли ка и жи ва та ко да је чак и 
овај с Ро го зне имао ра чу на да у При зрен до не се 
свој ско руп и сир, до гна ова мо то вље но бла го и 
ку пи бо љи са мар, јев ти ни ји ба крач и ме де ни цу 
и по не се за Бад њи дан цар ско га ви на и мор ску 
ска дар ску ри бу...

А да нас тр го ви пу сти, чар ши ја мр тва, не мо жеш 
да по знаш још за о ста ле тр гов це, не чу је се лу па 
ка зан џиј ског ма љи ћа, ни ти се ви ше шта ви ко жа 
за обу ћу ни за са мар ну сте љу. Са мо ули це ду ге, чи-
сте, при влач не, при зрен ски зрач не и сун ча не. Град 
је опет са чу вао сво ју не жи ву, уве ну лу ле по ту...

Идем по за мр лом ве ли ком гра ду. Сре там љу де 
чи сте кр ви, ле пих обра за, а по ма ло збу ње не не-
во ља ма. Уоп ште су при влач ни. И Ср би и Тур ци 
и Ар на у ти, ко ји су ов де углав ном ка то ли ци. Ме-
ђу соб ни су им од но си до бри и при сни: ни ра ни је 
се ниг де мир ни је и бо ље ни је жи ве ло. Ка то ли ци 
су ве дри, не из два ја ју се, а не тре ба ни ко, по ред 
све га то га, да се стра ши за њи хо ве ду ше у јед ној 
хри шћан ској зе мљи. Пра во слав ни су у том по гле-
ду на сво јем ме сту. При зрен је од уки ну ћа Пећ-
ке па три јар ши је ка те дра Ра шко-При зрен ско га, и 
Скен де риј ско га Ми тро по ли та и но си лац ста ро ср-
би јан ско га пра во сла вља. Био је пра во сла вац као 
ни ко, тврд и чврст до Бо га, па ни кад ни кле ри ка-
лан ни узак хри шћа нин. Ва зда на ро дан, дру штве-
ни и чо ве чан. 

Из не ка да ду бро вач ке чар ши је упа дам у на шу 
Епи ско пи ју до са ме са бор не цр кве. То је до ра та 
био ру ски кон су лат. Из не на ђу је ме ма на стир ска 
ти ши на у њој, об но ва и чи сто ћа. Оди ста скро ман 
вла ди чин дво рац, али при вла чан и при сто јан по 
све му ути ску, ка ко то и при ли чи за пра во га цр кве-
но га кне за пра во слав но га. Без рас ко ши и бо гат-
ства, али уре ђен и по де шен за го спо ди на и про-
све ће на чо ве ка. Скром но го спод ски. Не ми ри ше 
на там њан ни све ћу, не ви диш ка кво га убо га ћи-
ри цу у по де ра ној ра си или ма сном мин та ну. Али 
кроз ход ни ке не из ви ру је ни ка ква ру ме на ку ва ри-
ца, ни ти бру ји жа гор го сти ју. Зна вла ди ка ка ко се 
у При зре ну ва ља. К ње му ме уво ди ње гов бли ски 
ро ђак, ко ји му је у не ку ру ку дво ро у пра ви тељ, те 
га је из ба вио од оних сит них бри га ко је сва ка ку-
ћа има. Се ра фим При зрен ски је оди ста вла ди ка 
на сво јем ме сту и то је пра во и ре ћи и под ву ћи. 

При зрен ци су кроз сто ле ћа во ди ли бор бе са фа-
на ри от ским вла ди ка ма или рђа вим и ма ни тим на-
шим ка лу ђе ри ма. За то су ве ли ки кри ти ча ри на ро-
чи то пре ма вла ди ка ма и као за пе та пу шка го то ви 
на пре ба ци ва ња, ого ва ра ња и бор бе. С њи ма су 
рђа во про шли го то во сви Гр ци, па и на ши Ди о ни-
си је и Ни ћи фор, јер су и би ли кри ви. Због то га ми 
је би ло вр ло при јат но ка да сам као у је дан глас 
чуо са мо по хва ле и по што ва ње пре ма пре о све ће-
ном Се ра фи му.

Још као зле тов ско-стру мич ки епи скоп Се ра-
фим При зрен ски је уз оста ле осо би не по ка зи вао 
да на та квим ме сти ма не тре ба из бе га ва ти до мо-
род це. И још не што. Да ни је бе зна чај на ка кво ћа 
ово на ци о нал но ка ље ње под Тур ци ма. Пре о све ће-
ни Се ра фим је При зре нац и као учи тељ про шао 
кроз ту те шку шко лу по Ма ће до ни ји и Ко со ву, 
а по шко ло ва њу у Ру си ји и као сред њо школ ски 
на став ник. Ро бо вао је и со бом чак и фи зич ки осе-
тио зна чај и сво је цр кве и др жа ве. По зна је при-
ли ке и љу де, има пре ма ино вер ци ма зе мљач ки 
осе ћај, хри шћан ску то пли ну и пу но пра шта ње 
срећ на чо ве ка што је до жи вео сво ју сло бо ду. При-
зрен ци ма зна ћуд, епар хи ји ду шу. Зна и за што су 
рђа во про шли они ко ји се с При зре ном за ва ђа ли. 
Тих је и скро ман то чо век, али па стир озби љан и 
до бре во ље, бу дан и па жљив. По сво јем це ло куп-
ном др жа њу и де ла њу већ је за шао у оно пра во 
све ште нич ко об лич је кад му вер ни ци истин ски 
из го ва ра ју „све ти вла ди ко“. Јер је умео да са чу-
ва сво је до сто јан ство, цр кве ни мир и ред и да га 
сва око ли на и пра во слав на и ино вер на за во ли и 
по шту је. По це лој ве ли кој и ста ро дав ној епар хи-
ји. А то је не су мљи ви до каз ње го ве по тврд но сти 
и част ина че гла си том ме сту ње го ва ро ђе ња. Јер 
је оди ста у При зре ну те шко би ти при знат, а још 
те же сте ћи глас до бра вла ди ке. 
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При дво ри ца код Зу би ног По то ка, 
1880. – Бе о град, 1945.



Пр ви Бе о град ски са јам књи га 
ни је одр жан 1956. ка ко се до 
са да ми сли ло, већ два де сет 

шест го ди на ра ни је

Је дан не дав но про на ђен ста ри ка та лог 
књи га от кри ва нам, не сум њи во, да је Бе-

о град ски са јам књи га ста ри ји не го што се 
ми сли ло до да нас. На на слов ној стра ни ове 
ре клам не бро шу ре од ше сна ест стра на сто ји 
„Удру же ни књи жа ри – из да ва чи у Бе о гра ду 
при ре ђу ју свој Са јам књи га под по кро ви тељ-
ством слет ског од бо ра и све со кол ског сле та 
Кра ље ви не Ју го сла ви је и са по пу стом од 30 
од сто, про да ва ће све књи ге уне се не у овај 
за јед нич ки ка та лог. Пр ви бе о град ски са јам 
књи га тра ја ће за це ло вре ме и ју го сло вен-
ског све со кол ског сле та од 7. ју на до 1. ју ла 
1930. го ди не у Бе о гра ду“.

О            чи гле дан и не по би тан 
штам па ни до   каз је 

пред на ма, али да ли се овај 
на ум из да ва ча и књи жа ра Бе-
о гра да и оства рио? Од го вор 
на ово пи та ње по тра жи ли 
смо у ста рим бро је ви ма По-
ли ти ке и ре зул тат ни је из о-
стао. Бе о град ски са јам књи га 
је одр жан ју на 1930. го ди не и 
то са ве ли ким успе хом. Већ 
4. ју на, По ли ти ка, на стра ни 
ше стој, до но си пр ву крат ку 
ин фор ма ци ју о Сај му књи га, 
ме сту и вре ме ну одр жа ва ња, 
као и спи сак свих три на ест 
уче сни ка ме ђу ко ји ма су би ли 
Гра фич ки ин сти тут На род на 
ми сао, књи жар ни це Ко на Ге це, 
књи жар ни ца Но лит, књи жар ни-
ца На пре дак, књи жар ни ца Рај ко-
ви ћа и Ђу ко ви ћа, Све сло вен ска књи жар-
ни ца, књи жар ни ца Срп ске књи жев не за дру-
ге, књи жар ни ца Цви ја но ви ћа... У овом су ка-
та ло гу, да кле, би ли за сту пље ни сви нај ве ћи 
бе о град ски из да ва чи, ко ји су ујед но има ли и 
сво је књи жа ре. У пра знич ном бро ју По ли ти-
ке, ко ји но си да тум 8, 9. и 10. јун, за тим, на 
осмој стра ни ре пор тер у тек сту „Са јам књи-
га је по чео у су бо ту“ из ме ђу оста лог је и на-
пи сао: „На ме ра ор га ни за то ра сај ма у пр вом 
ре ду је чи сто про па ган ди стич ка. Сви су сло-
жни да тре ба учи ни ти не што за на шу књи гу 
и за њен на пре дак. Кри за књи ге о ко јој се 
то ли ко го во ри ло и пи са ло мо жда је, на пр-
вом ме сту би ла у из ве сној ме ри ско ро у пот-
пу ној не за ин те ре со ва но сти за ње ну суд би ну 
и ско ро не ве ро ват ној не за ин те ре со ва но сти 
да се зло по пра ви. Све сни то га, бе о град ски 
књи жа ри, овим сај мом же ле да учи не пр ви 
по ку шај. Да ни Пр вог со кол ског сле та би ли 
су не сум њи во нај згод ни ји за то...“

Све го во ри да су из да ва чи и књи жа ри ве-
о ма му дро иза бра ли тер мин одр жа ва ња 

сво је ма ни фе ста ци је, јер се за вре ме тра ја ња 
Све со кол ског сле та у Бе о град сли ло бли зу 
20.000 уче сни ка, а ме ђу њи ма се, на рав но, 
на ла зи ло до ста по тен ци јал них ку па ца. А 
њих је за и ста би ло до ста. По ли ти ка од 21. 
ју на на ше стој стра ни ка же: „Но ви на је ово-

га сај ма и у то ме, што се књи ге из но се пред 
рад ње, те се ти ме за до во ља ва ле жер ност пу-
бли ке да уђе у књи жа ру и да би ра књи ге... 
Да нас ће се ули ца ма, у ко ји ма не ће сме та ти 
со кол ским ма ни фе ста ци ја ма, кре та ти јед на 
по крет на књи жа ра сај ма књи га у ви ду пи ра-
ми де. На тим ко ли ма би ће из ло же но 400 ра-
зних књи га, ко је се мо гу од мах и ку пи ти. Од-
зив ме ђу књи жа ри ма из уну тра шњо сти, гра-
ђан ским и школ ским чи та о ци ма је ве ли ки. 

Књи ге се стал но 
по ру чу ју и ка та-
ло зи тра же. За то 
ће књи жа ри по-
сле сле та пред-
у зе ти је дан пут 
кроз уну тра-
шњост. У пр во 
вре ме оби ћи 
ће Ср би ју и 
Бо сну и рас ту-
ра ће књи ге. 

Због тог ве ли ког 
од зи ва, у спо ра-
зу му са За гре бом 
и Љу бља ном ра-
ди ће се од мах 
на при ре ђи ва њу 
сај ма књи га за 
це лу др жа ву у 
иду ћој го ди ни.“

Те зге ис пред књи жа ра и шпе ди тер ска 
ко ла ко ја су, но се ћи плат фор му стр мог 

кро ва с књи га ма по ре ђа ним за про да ју, кр-
ста ри ла бе о град ским ули ца ма, би ли су, та да, 
је ди ни на чин из ла га ња књи га јер су па ви љо-
ни Бе о град ског сај ма из гра ђе ни тек 1937. 
го ди не.

И по ред не сум њи вог успе ха Пр вог бе о-
град ског сај ма књи га, из да ва чи и књи-

жа ри уче сни ци овог кул тур ног по ду хва та, 
ка ко то би ва увек код нас, ни су се сле де ће 
го ди не усу ди ли да га упри ли че због ком пли-
ко ва не ор га ни за ци је и не до стат ка из ла гач-
ког про сто ра.

Утвр ди ли смо, ипак, оно што је нај ва жни-
је. Иде ја сај ма књи га ни је за бо ра вље на. 

Го ди не 1932, шта ви ше, до би ла је за ви дан 
ни во и ве о ма ре пре зен та тив ни про стор, 

као Да ни књи ге 
у умет нич ком па-
ви љо ну „Цви је та 
Зу зо рић“ на Ка ле-
мег да ну. Том при-
ли ком иза шао је и 
ка та лог, на че тр де-
сет се дам стра на, 

у ко јем је осим бе о град ских, би ло и дру гих 
из да ва ча, као што су: Ма ти ца срп ска – Но-
ви Сад, На род на књи жни ца – За греб, За бав-
на би бли о те ка – За греб, Ми нер ва – За греб, 
Књи жа ра бра ће Ка ва ја – Ник шић, За дру жна 
књи жа ра По глед – Са ра је во, књи жа ра Мор-
пур го – Сплит, Ње го ван Ра ни то вић – Су бо-
ти ште... Укуп но је био из ло жен, с по пу стом, 
пет сто ше зде сет је дан на слов, да би се сле-
де ће, 1933. го ди не тај број по пео на хи ља ду 
сто два де сет че ти ри. Да ни књи ге одр жа ва ли 
су се од 1. до 5. де цем бра, а 1935. го ди не тер-
мин се вра тио на ме сец јун, ка да је одр жан и 
Пр ви са јам књи га у Бе о гра ду.

И са да, та ман ка да по ми сли те да сте от-
кри ли це лу исти ну о Бе о град ском сај-

му књи га, уви де ће те да се при ча на ста вља. 
Ова чи ње ни ца у срп ској кул ту ри, као и у срп-
ском на ро ду, већ се одав но одо ма ћи ла. Мо за-
ик ни је пот пу но сло жен, али ње го ва пот пу-
на сли ка по ма ља се пред упор ним ис тра жи-

ва чем, а за вр ша ва се у па ви љо ни ма 
Бе о град ског сај ма узо ра ка, 
ко ји су из гра ђе ни 1937. го-
ди не и по сто је и да нас код 
Бран ко вог мо ста на но во бе-
о град ској стра ни. На Пр вом 
Бе о град ском сај му узо ра ка, 
ко ји је одр жан од 11. до 21. 
сеп тем бра 1937. го ди не, на и-
ме, ме ђу осам сто осам де сет 
три из ла га ча на шла су се и 
скром на че ти ри из да ва ча књи-
га, да би за тим, у па ви љо ну за-
ду жби не Ни ко ле Спа си ћа, од 
7. до 17. сеп тем бра 1939. го ди-
не у окви ру Бе о град ског сај ма 
узо ра ка, овај ве ли ки про стор у 
це ли ни био ис пу њен књи га ма 
број них из да ва ча и књи жа ра. 
Ка ко на и ме пи ше Гла сник бе о-
град ског сај ма, број 2, из 1939. 
го ди не, уче ство ва ли су сви ве ли-
ки ју го сло вен ски из да ва чи, као 

и све ве ли ке кул тур но-из да вач ке др жав не 
уста но ве. 

И на кра ју, до ла зи по след њи са јам, 1940. 
го ди не, у сеп тем бру, ка да се над на шом 

зе мљом већ уве ли ко над вио ми рис пред сто је-
ћег ра та. Стра хо те ра та и про ме на др жав ног 
си сте ма пре кри ле су пра ву исти ну о мно гим 
до га ђа ји ма у про шло сти, па та ко и исти ну о 
вре ме ну одр жа ва ња Пр вог сај ма књи га у Бе-
о гра ду, 1930. го ди не. Да би нас, слу чај но са-
чу ва на и ве о ма рет ка, та ну шна пу бли ка ци ја 
ин спи ри са ла да от кри је мо тај ну. Још је дан-
пут се по твр ди ло ка ко ни шта не мо же би ти 
за ни мљи ви је, и ни шта ко ри сни је и по уч ни-
је, не го слу ша ти, кроз књи ге, „глас оних ко-
ји су умр ли“.

Ср ђан Сто јан чев

ИСТО РИ ЈА СРП СКЕ КЊИГE

За бо ра вље ни 
траг пре да ка

е зге ис пред књи жа ра и шпе ди тер ска 

ва чем, а за вр ша ва се у па ви љо ни ма 

Бе о град ском сај му узо ра ка, 
ко ји је одр жан од 11. до 21. 
сеп тем бра 1937. го ди не, на и-
ме, ме ђу осам сто осам де сет 
три из ла га ча на шла су се и 
скром на че ти ри из да ва ча књи-
га, да би за тим, у па ви љо ну за-
ду жби не Ни ко ле Спа си ћа, од 
7. до 17. сеп тем бра 1939. го ди-
не у окви ру Бе о град ског сај ма 
узо ра ка, овај ве ли ки про стор у 
це ли ни био ис пу њен књи га ма 
број них из да ва ча и књи жа ра. 
Ка ко на и ме пи ше Гла сник бе о-
град ског сај ма, број 2, из 1939. 
го ди не, уче ство ва ли су сви ве ли-
ки ју го сло вен ски из да ва чи, као 

ског све со кол ског сле та од 7. ју на до 1. ју ла 

то са ве ли ким успе хом. Већ 
4. ју на, По ли ти ка, на стра ни 
ше стој, до но си пр ву крат ку 
ин фор ма ци ју о Сај му књи га, 
ме сту и вре ме ну одр жа ва ња, 
као и спи сак свих три на ест 
уче сни ка ме ђу ко ји ма су би ли 
Гра фич ки ин сти тут На род на 
ми сао, књи жар ни це Ко на Ге це, 
књи жар ни ца Но лит, књи жар ни-
ца На пре дак, књи жар ни ца Рај ко-
ви ћа и Ђу ко ви ћа, Све сло вен ска 

Књи ге се стал но 
по ру чу ју и ка та-
ло зи тра же. За то 
ће књи жа ри по-
сле сле та пред-
у зе ти је дан пут 
кроз уну тра-
шњост. У пр во 
вре ме оби ћи 
ће Ср би ју и 
Бо сну и рас ту-
ра ће књи ге. 

Због тог ве ли ког 
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Ро ђен је у Дал ма ци ји, у За-
дру  1905. го ди не у по ро-

ди ци углед ног адво ка та др Уро ша 
Де сни це. Де да, Вла ди мир Де сни ца, 
три де сет го ди на је ста јао на че лу об ро вач ке 
оп шти не, био је по сла ник Ца ре вин ског ве ћа 
у Бе чу, ви тез Ре да Фра ње Јо си фа, углед на 
лич ност ме ђу Ср би ма у Дал ма ци ји и је дан 
од нај зна чај ни јих љу ди сво га вре ме на. По-
ма гао је хер це го вач ки уста нак 1875. го ди не, 
ор га ни зо вао је пре ба ци ва ње оруж ја, слао 
је но вац и љу де, ко ји су хте ли да по мог ну. 
Ко ли ко је Вла ди мир Де сни ца био углед на 
лич ност све до чи и по да так да је цр но гор ски 
кнез Ни ко ла тра жио ње го ву по др шку, а пре-
ко ње га и по др шку Аустри је, кад је на ме ра-
вао да се про гла си кра љем. Го ди не 1905. 
Вла ди мир и Урош Де сни ца, као 
срп ски по ли тич ки пр ва ци у Дал-
ма ци ји, уче ство ва ли су у ства ра-
њу и пот пи си ва њу по зна те За дар-
ске ре зо лу ци је, ко ја је про кр чи ла 
пут за ства ра ње хр ват ско-срп ске 
ко а ли ци је, ко ја је до шла на власт 
1906. го ди не. Зна чај на је уло га по-
ро ди це Де сни ца и у по ли тич ком, 
кул тур ном и на ци о нал ном жи во ту 
Ср ба у Дал ма ци ји. За вре ме пр вог 
свет ског ра та (1914-1915) Урош 
Де сни ца са по ро ди цом је бо ра вио 
у Исла му Грч ком, а за тим у Об ров-
цу где је пи сао  Пи сма са Зр ма ње, ко ја је 
упу тио за дар ском та ли ја на шу На та лу Кре ки-
ћу. Кад је на миг Да нун ци ја, 1919. го ди не, 
уга шен На род ни лист, Урош Де сни ца исте 
го ди не по кре ће о свом тро шку Наш лист, и 
на ста вља бор бу ка ко би се са чу ва ла на род на 
сла вен ска свест у За дру.

Основ ну шко лу Вла дан Де сни ца учио 
је у За дру. Две го ди не пр вог свет ског ра та 
про вео је у Исла му Грч ком где му се отац 
скло нио са по ро ди цом. Гим на зи ју је по чео 
да по ха ђа у За дру, а кад је тај град при пао 
Ита ли ји, на ста вља гим на зи ју у Спли ту и 
Ши бе ни ку. Ма ту ри рао је у Ши бе ни ку 1924. 
го ди не у кла сич ном оде ље њу та мо шње гим-
на зи је.

Књи жев но шћу и му зи ком по чео се ба ви ти 
већ у гим на зиј ским го ди на ма. Имао је при-
ли ке да у ро ди тељ ској ку ћи слу ша раз го во-
ре по зна тих ин те лек ту а ла ца ко ји су одр жа-
ва ли при ја тељ ске од но се са ње го вим оцем 
Уро шем. Ту је упо знао Мар ка Ца ра, Јо си па 
Бер су, Јо си па Ја бла но ви ћа, др Бо жу Пе три-
чи ћа, Пе тра Ка сан дри ћа, а на ро чи то стри ца 
Бо шка Де сни цу, као и дру ге по зна те љу де 
оно га вре ме на.

Већ у гим на зи ји упо знао је ан тич ке пи сце 
ко ји ма се вра ћао це лог жи во та. На ро чи то је 
во лео Ес хи ло вог Око ва ног Про ме те ја, ко ји 
је при су тан у ро ма ну Про ље ћа Ива на Га ле-
ба. Прав не на у ке сту ди рао је у За гре бу и Па-
ри зу. Ди пло ми рао је 1930. го ди не у За гре бу. 
У Па ри зу је слу шао пре да ва ња из фи ло зо фи-
је. По сле за вр шет ка прав них на у ка за по слио 
се у Др жав ном пра во бра ни ла штву у Спли ту, 
где је остао до по чет ка ра та. Го ди не 1941. 
ита ли јан ске оку па ци о не вла сти од ве ле су 
га у За дар за пре во ди о ца. Из За дра се 1943. 

скло нио у Ислам Грч ки, да би 1944. го-

ди не пре шао на осло бо ђе ну те ри то ри ју и са 
ЗАВ НОХ-ом до шао у За греб 1945. У За гре-
бу је ра дио на ду жно сти на чел ни ка прав ног 
оде ље ња Ми ни стар ства фи нан си ја до 1950. 
го ди не. Од та да жи ви као про фе си о нал ни 

пи сац. Умро 
је у За гре бу 4. 
мар та 1967, а 
са хра њен у 
по ро дич ној 
гроб ни ци у 
Исла му Грч-
ком.

С т у д и  о -
зно је чи тао 
и до ма ће и 
стра не пи-
сце: фран-
цу ске, ита-
ли  јан  ске , 
ан тич ке и ру ске. Од до ма ћих пи са ца на-
ро чи то је це нио Ла зу К. Ла за ре ви ћа, Ла зу 
Ко сти ћа, Ми ло ва на Гли ши ћа, Ње го ша, Ма-
та ву ља. Во лео је про зу Иве Ћи пи ка,  но ве ле 
Дин ка Ши му но ви ћа. На пи сао је бри љан тан 
есеј о Мир ку Ко ро ли ји у ко ме го во ри и о осо-
би на ма кра ја и пеј за жа, па се тај есеј узи ма 
као по ла зна осно ва за ка сни ји Де сни чин при-
по ве дач ки рад. На пи сао је есеј и о До си те ју 
Об ра до ви ћу ис ти чу ћи пе снич ке и ин тим не 
цр те ве ли ког срп ског пут ни ка и ра до знал ца. 
Чи тао је и пре во дио фи ло зо фе (Кро чеа), до-
ла зио је на ди ску си је Фи ло зоф ског дру штва 
у За гре бу. Имао је ши ро ко обра зо ва ње. Го-
вор ио је ита ли јан ски, фран цу ски, ру ски, ла-
тин ски и грч ки је зик. Био је је дан од нај ком-
плет ни јих ин те лек ту а ла ца свог вре ме на.

Књи жев но шћу се по чео ба ви ти у ра ној 
мла до сти, али је до ра та ма ло об ја вљи вао по 
ча со пи си ма и ли сто ви ма. Пр ви зна чај ни ји 
књи жев ни ра до ви штам па ни су му 1933 
(есеј Је дан по глед на лич ност До си те је ву) 
и 1934. (про за Жи вот на ста за Јан дри је Ку-
тла че). Го ди не 1934. по кре нуо је Ма га зин 

сје вер не Дал ма ци је и уре дио 
два го ди шта. У то ку дру гог 
свет ског ра та про па ле су му књи ге 
ли ри ке и књи га но ве ла. Зна чај ни ја 

књи жев на ак тив ност по чи ње по сле ра та, од 
1948. ка да се про зом, пе сма ма, кри тич ким 
при ка зи ма и члан ци ма из есте ти ке ја вља у 
ли сто ви ма и ча со пи си ма: Ре пу бли ка, Хр ват-
ско ко ло, Кру го ви, За да рска ре ви ја, Књи жев-
ност, По ли ти ка, Са вре ме ник, НИН, Бор ба, 
Жи вот, Филм ска Ре ви ја... На пи сао је низ чла-
на ка из есте ти ке фил ма и сце на рио по ком не 
је сни мљен филм Кон церт. Пре во дио је са 
ита ли јан ског, фран цу ског и ру ског. До био је 
три књи жев не на гра де: Са ве за књи жев ни ка 
Ју го сла ви је за збир ку при ча Олу пи не на сун-
цу (1952), Дру штва књи жев ни ка Хр ват ске 
за збир ку при по ве да ка Ту, од мах по ред нас 
(1957) и „Зма је ву на гра ду“ Ма ти це срп ске 
за ро ман Про ље ћа Ива на Га ле ба (1958). Био 
је члан Удру же ња Са ве за књи жев ни ка Ју го-
сла ви је и Удру же ња књи жев ни ка СР Хр ват-
ске. Уче ство вао је у ра ду Кон гре са пи са ца у 
Охри ду 1954, Ок то бар ским су сре ти ма пи са-
ца у Бе о гра ду 1965. Че сто је пу то вао у Ита-
ли ју. У пре пи сци је за бе ле же но да је 1963. 

пу то вао на са јам књи-
га у Фран кфурт. Био 
је из не на ђен ко ли ко 
су ње го ва де ла на и-
шла на до бар при јем 
код не мач ке кри ти ке. 
Са До ро те ом Пу тер 
пре во дио је сво ју дра-
му Ље стве Ја ко вље ве 
на не мач ки. Исте го ди-
не пу ту је у Осло.

Об ја вио је: ро ман 
Зим ско Ље то ва ње, За-
греб 1950, но ве ле Олу пи-
не на сун цу, За греб 1952, 
филм ски сце нар ио Кон-
церт, За греб 1954, но ве-
ле Про ље ће у Ба дров цу, 
Бе о град 1955, збир ку пе-
са ма Сли је пац на жа лу, 
За греб 1956, ро ман Про-

ље ћа Ива на Га ле ба, Са ра је во 1957, но ве ле 
Фра тар са зе ле ном бра дом, За греб 1959, 
дра му Ље стве Ја ко вље ве, Бе о град 1961, О 
пој мо ви ма ти пич но га и њи хо вој нецелис ход-
но  сти на подр уч ју есте ти ке, За греб 1957. 
Из пи шче ве за о став шти не об ја вље не су 
Про гу та не по ле ми ке ко је је при ре дио Јо ван 
Ра ду ло вић у Бе о гра ду 2001. го ди не. Де ла 
Вла да на Де сни це пре ве де на су на ал бан ски, 
арап ски, че шки, ен гле ски, фран цу ски, хо-
ланд ски, ма ђар ски, не мач ки, пољ ски, ру мун-
ски, ру ски и сло вач ки.

Упи тан у ко ју сре ди ну ста вља ли ко ве сво-
јих ро ма на и при по ве да ка Де сни ца је од го во-
рио: Ја ту не по ста вљам гра ни ца, зна те, ни 
на ци о нал них, а по го то во ре ги о нал них....И 
ми слим да би мно ги мо ји ју на ци мо гли жи вје-
ти у ма ко јој дру гој зе мљи јед на ко као и код 
нас. И по сле го то во пе де сет го ди на од об ја-
вљи ва ња ро ма на Про ље ћа Ива на Га ле ба он 
под јед на ко по бу ђу је па жњу но ве чи та лач ке 
пу бли ке и под сти че на но ва ту ма че ња.

Ол га Мар ја но вић

ВЛА ДАН  ДЕ СНИ ЦА
(1905 - 1967)

Ове го ди не, 17. сеп тем бра, 
навр ши ће се 100 го ди на од ро ђе ња 

Вла да на Де сни це: ро ман си је ра, 
при по ве да ча, пе сни ка, есе ји сте, 

пре во ди о ца и књи жев ног 
кри ти ча ра.

пи сац. Умро 

греб 1950, но ве ле 
не на сун цу
филм ски сце нар ио 
церт
ле 
Бе о град 1955, збир ку пе-
са ма 

вао да се про гла си кра љем. Го ди не 1905. 
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0
МА РУ ШИЋ, Бран ко: О основ ним 
пи та њи ма срп ске хе рал ди ке и о 
фик тив ном гр бу Хер це го ви не 
– Бе о град: Књи жев на омла ди на 
Ср би је, 2005. – 142 стр. + 48 стр.

Оба тек ста 
шт ам  па  на 
су у ме ђу-
соб но обр-
ну тим сме-
ро ви ма. Пр-
ви тре ти ра 
три основ-
на пи та ња 
ко ја се ти чу 

хе рал ди ке и хе рал ди ча ра, али је Ма-
ру ши ћев текст ра зу мљив и при сту-
па чан ши ро ком кру гу чи та ла ца. На-
уч но-про блем ска пи та ња су су: да 
ли је дво гла ви бе ли/злат ни орао био 
Не ма њин грб, да ли је исти орао био 
са мо украс на ха љи на ма, ка ко не ки 
твр де, да ли су бе ли/сре бр ни крст на 
оци ли ма би ли Ду ша нов знак по сле 
про гла ше ња цар ства 1345. го ди не. 
Иза тек ста (3–64) сле ди низ фо то гра-
фи ја гр бо ва, за ста ва, нов ца. Дру ги 
текст, прег нант ним на уч ним сти лом 
до ка зу је да је тзв. грб Хер це го ви не 
у ства ри фик тив ни грб ко га је из ми-
слио Па вао Р. Ви те зо вић и об ја вио 
у сво јој „Сте ма то гра фи ји“ 1701. пре-
но се ћи мо тив го ле ру ке са пре би је-
ним ко пљем 
( с и м  б о л 
по ни же ња, 
пре да је, ва-
зал ства) из 
књи ге Ма-
вра Ор би на 
(1601). Тај 
грб пре у зи-
ма и Хри-
сти фор Же фа ро вић за „Сте ма то гра-
фи ју“ из 1741. Мо тив го ле ру ке са 
пре ло мље ним ко пљем на шао се у 
цен тру (нај по ча сни је ме сто) гр ба 
да на шњег Гац ка, гра да и оп шти не у 
Ре пу бли ци Срп ској, у Хер це го ви ни. 
Аутор на осно ву им по зант не упо ред-
не гра ђе до ка зу је да том фик тив ном 
гр бу ни је ме сто на гр бу гра да и оп-
шти не Гац ко.

ФИ ШЕР, Кинг: Оп шта ен ци-
кло пе ди ја – Бе о град: Ал на ри, 
Зре ња нин: Апо криф, 2005. 
– 400 стр. 

Ова оп шта ен ци кло пе ди ја са др жи 
пре ко 1500 пој мо ва из све та у ко јем 
жи ви мо. Об у хва ће не су те ме као 

што су пу-
т о  в а  њ а , 
на у ка, по-
л и  т и  к а , 
и с  х р а  н а , 
ј е  з и  ц и , 
ре ли ги је, 
спор то ви, 
исто ри ја, 
ми то ви и мно ге дру ге, што ову ен-
ци кло пе ди ју чи ни од лич ним при-
руч ни ком за све уз ра сте. На ро чи то 
ва жне те ме, као што су ко му ни ка ци-
ја, до би ле су ви ше про сто ра, а све 
од ред ни це су бо га то илу стро ва не 
ко лор фо то гра фи ја ма, та бе ла ма и 
цр те жи ма. Ова ен ци кло пе ди ја са др-
жи и спе ци јал не члан ке о ва жним 
и обим ним те ма ма као што су ле те-
ли це, ди но са у ру си, наш со лар ни си-
стем, Ин тер нет и кон ти нен ти све та. 
Ти члан ци су ду жи и де таљ ни ји од 
оста лих, а до пу ње ни су и за ни мљи-
вим ста ти стич ким по да ци ма. Ту су 
и па нои о др жа ва ма са ма па ма, за-
ста ва ма и нај ва жни јим по да ци ма.

1
JАЛОМ, Ир вин Д.: Крв ник љу-
бав ни и оста ле пси хо те ра пиј-
ске но ве ле – Бе о град: Пла то, 
2005, пре ве ла с ен гле ског Ма-
ри ја Ста мен ко вић.

Де таљ ни из ве шта ји из ле кар ске 
прак се. При че о де сет Ја ло мо вих 
па ци је на та исто вре ме но су ду бо ки 
увид у пси хо те ра пе ут ски про цес, 
али и у људ ску при ро ду, ње не гре-
шке, сла бо сти и стра хо ве. Крв ник 
љу ба ви, ме ђу тим, пре вас ход но је 
књи га о бо лу по сто ја ња, ко ји се же 
до у са ме ње го ве ко ре не. Не са мо 
фи ло зо фи ја жи во та, бол по сто ја ња 
је и но ви на ко ју је Ир вин Ј. Да лом 
увео у сво ју ор ди на ци ју. Ње го ва 
основ на кли нич ка прет по став ка, на 
ко јој за сни ва и сво ју те ра пе ут ску 
тех ни ку, ни су увре же ни по ти сну ти 
на гон ни ти ло ше за ко па не кр хо ти не 
тра гич не про шло сти, већ основ на 
уз не ми ре ност ка ква се ра ђа из на по-
ра да се иза ђе на крај са су ро вим чи-
ње ни ца ма жи во та.

ЈЕ РО ТИЋ, Вла де та: Чо век и 
ње гов иден ти тет – Бе о град: 
Ars Li bri – ЈП Слу жбе ни лист 
СЦГ – Не вен, 2004.

Наш нај по зна ти ји пси хо а на ли ти-
чар, ко ји се по след њих де це ни ја 
усме рио и на ду хов ни пут, Вла де та 
Је ро тић, по ла зи од те зе да је у усло-

ви ма са вре ме ног жи во та све те же 
очу ва ти иден ти тет. Осе ћа ње кон ти-
ну и те та, по ауто ру, пре суд но је за 
ову про бле ма ти ку јер без све сти о је-
дин ству про шло сти и са да шњо сти, 
не ма ни убе ђе ња да ће иден ти тет 
би ти при су тан и у бу дућ но сти, а без 
ње га страх од смр ти до би ја пре ве ли-
ке раз ме ре. С 
тог се аспек та 
Је ро тић усме-
ра ва на со ци-
јал не и лич не 
ви до ве иден ти-
те та, узро ко ва-
не по ја ва ма из 
са вре ме но сти 
(са о бра ћај, сту-
ден ти, хо ме о па-
ти ја, аку пунк ту ра), али и на чел ним 
про бле ми ма (нпр. пре на тал на пси-
хо ло ги ја). За ни мљи ви су и на пи си о 
од но су љу ба ви и сек су ал но сти, ути-
ца ју те ле сних бо ле сти на пси ху и до-
ди ри ма ис точ не и за пад не кул ту ре.

ТЕ ЛЕ БА КО ВИЋ, Бо шко: Фи-
ло зо фи ја по ли ти ке – Бе о град: 
Тајд, 2004. – 384 стр.

У сту ди о зно на пи са ној књи зи по де-
ље ној на три це ли не („Му ка с исти-
ном и сло бо дом“, „По је ди нац и мно-
штво“ и „До бро по на ша ње и до бар 
жи вот“) аутор ус по ста вља ве зу из ме-
ђу сло бо де и исти не с јед не и ума с 
дру ге стра не, с об зи ром да је не ум-
на сло бо да ту ма ра ње „нео све шће-
них“ ство ре ња, тј. жи во ти ња. Али, 
по ка за ло се по гре шним схва та ње да 
је ум га ран ци ја по сто ја ња сло бо де. 
Као што не ма ни при сил не исти не 
та ко не ма ни на мет ну те сло бо де, с 
тим што при си ле у име сло бо де и 
исти не ни су рет ке, кон ста ту је наш 
те о ре ти чар фи ло зо фи је по ли ти ке, 
по ка зу ју ћи да су љу ди че сто ве ро-
ва ли у при си лу сло бо де. Упи та ност 
над др жа вом, прав дом, мо ра лом, 
иде о ло ги јом, ми ром или ра том, нео-
дво ји во ву че Б. Те ле ба ко ви ћа у сан 
о сло бо ди иако за си гур но по сто ји и 
ја ва сло бо де. Мо жда за то не зна мо 
шта су оди ста сло бо да и свет сло бо-
де, ни ти ка ко би до сло бод ног све та 
мо гло да се стиг не.

2
БАН ДИЋ, Ду шан: На род на ре-
ли ги ја Ср ба у 100 пој мо ва – Бе-
о град: Но лит, 2004.

Реч ник об у хва та сто пој мо ва ко ји чи-
не осно ву лек си ке срп ске на род не ре-

ли ги је. Пред ста вља сво је вр стан при-
каз јед не ре ли ги је, да ју ћи пре глед 
чи ње ни ца а не њи хо вих ту ма че ња. 
Реч је о ре ли ги ји ко ја је по че ла да се 
ра ђа још у IX ве ку ка да су Ср би при-
ми ли хри шћан ство и раз ви ја ла се 
ви ше од 1000 го ди на. За раз ли ку од 
до са да об ја вље них реч ни ка ко ји се 
ба ве истом те мом али са дру гим при-
сту пом ко ји пре зен ти ра ком плет ну 
гра ђу са свим бит ним и не бит ним 
ва ри је те ти ма, у овом је из дво је но и 
при ка за но са мо оно што је ти пич но 
и бит но. Ова кав при ступ омо гу ћа ва 
да оп шта обе леж ја срп ске ре ли гиј-
ске лек си ке по ста ну до ступ ни ја. Та-
кво опре де ље ње под ра зу ме ва и од го-
ва ра ју ћу ме то до ло ги ју а то је ме то да 
се лек ци је 
ко ја је из-
вр ше на на 
два ни воа: 
њом су об-
у  х в а  ћ е  н е 
ка ко са ме 
од  р е д  н и -
це та ко и 
њ и  х о  в а 
са др жи на. 
О в а  к в а 
кон цеп ци-
ја омо гу ћа ва да се реч ник чи та на 
„пре скок“ ка да је чи та о цу по треб на 
од ре ђе на ин фор ма ци ја, а за чи та о це 
ко ји же ле да стек ну увид у це ло куп-
ну срп ску ре ли ги ју пре по ру чу је мо 
да реч ник про чи та ју „од ко ри ца до 
ко ри ца“(у це ло сти).

Ен ци кло пе ди ја жи вих ре ли-
ги ја, гру па ауто ра, Бе о град: 
Но лит, 2004. – 825 стр. 

Ен ци кло пе-
ди ја жи вих 
ре ли ги ја је 
јед но том на 
али по те-
ме љи то сти 
об ра де и 
бро ју од-
р е д  н и  ц а 
не за о ста је 
за обим ни-

јим при руч ни ци ма по све ће ним овој 
те ми. Ауто ри су се опре де ли ли за 
жи ве ре ли ги је, из о став ши из у мр ле 
ре ли ги је, ста ро е ги пат ску или ста ро-
грч ку, та ко да је оста ло ви ше про сто-
ра за об ра ду иза бра них од ред ни ца. 
Ори ги нал ни на слов књи ге је Абиг-
дон ски реч ник жи вих ре ли ги ја али 
је по свом при сту пу и на чи ну об ра де 
мно гих од ред ни ца, књи га бли жа ен-
ци кло пе ди ји не го реч ни ку, у шта ће 
се чи та лац сам уве ри ти. На ши ауто-
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УДК: 0 – оп шта гру па, 1 – фи ло зо фи ја, пси хо ло ги ја, 2 – ре ли ги ја, те о ло ги ја, 3 – дру штве не на у ке, 5 – ма те ма ти ка, при-
род не на у ке, 6 – при ме ње не на у ке, ме ди ци на, тех ни ка, 7 – умет ност, спорт, ра зо но да, 8 – лин гви сти ка, књи жев ност, 9 
– ге о гра фи ја, би о гра фи ја, исто ри ја



ри су у ори ги нал ну аме рич ку вер зи-
ју до да ли и ре ли ги је ко је су и да нас 
жи ве на на шем тлу, да би за до во љи-
ли по себ на ин те ре со ва ња на ших чи-
та ла ца. По себ на вред ност ове ен ци-
кло пе ди је пред ста вља ју исто риј ски 
при ка зи по је ди них ма ње по зна тих 
пој мо ва из азиј ских ре ли ги ја, ко ји 
да ју бо ља и по дроб ни ја оба ве ште ња 
не го дру ге књи ге те вр сте.
Књи га са др жи и ли сту скра ће ни ца, 
ода бра них кључ них од ред ни ца као 
и спи сак са рад ни ка ко ји су ра ди ли 
на при ку пља њу по да та ка.

КУ ПЕР, Кем бел Џин: Илу стро-
ва на ен ци кло пе ди ја тра ди ци-
о нал них сим бо ла - Бе о град: 
НО ЛИТ, 2004. – 208 стр. Це на 
2900 ди на ра.

П р о у  ч а  в а  њ е 
сим бо ли ке ти-
че се чо ве ко вог 
са мо са зна ва-
ња, а сим бо ли-
ка пред ста вља 
нај древ ни ји и 
нај о  снов ни ји 
ме тод из ра жа ва ња, онај што раз от-
кри ва ви до ве ствар но сти ко ји из ми-
чу дру гим об ли ци ма из ра жа ва ња. 
Скуп сим бо ла је по стао тра ди ци о-
на лан то ком ве ко ва и са чи ња ва ме-
ђу на род ни је зик ко ји пре ва зи ла зи 
уоби ча је не гра ни це оп ште ња. Сим-
бо ли ка је бит на за људ ски ум: ње но 
иг но ри са ње је озби љан не до ста так, 
она је од основ ног зна ча ја за ми шље-
ње, а са вр шен сим бол тре ба да за до-
во љи сва ки вид чо ве ка, ње гов дух, 
ин те лект и емо ци је.

ЈЕВ ТИЋ, Ата на си је: Хри стос 
ал фа и оме га, Дру го (до пу ње-
но из да ње) – Вр њач ка ба ња 
– Тре би ње: Ма на стир Твр дош 
– Брат ство Св. Си ме о на Ми ро-
то чи вог, 2004. –  349 стр.

Књи га есе-
ја и огле да 
по  све ће них 
ре ли гиј ској 
про бле ма ти-
ци ве ли ког 
еру ди те епи-
ско па Ата на-
си ја Јев ти ћа. 
По ла зе ћи од 

те зе да је чо век ва зда за гле дан у веч-
ност и да не жи ви са мо од хле ба, 
већ и од ду хов но сти, епи скоп Ата-
на си је из ла же раз не аспек те цр кве-
ног уче ња и цр кве ног жи во та као 
што су све та Тај на Кр ште ња, све та 
Еуха ри сти ја, ес ха то ло шки ка рак тер 
Цр кве, пра во слав но бо го сло вље о 
Све том Ду ху... Аутор по ред то га сво-
је ин те ре со ва ње усме ра ва на умет-
нич ка де ла ре ли гиј ског ка рак те ра. 
Пре вас ход но га за ни ма књи жев ност 
та ко да књи га са др жи нпр. и на пи се 

о пе сми Све тлост ти ха и Мил то ну. 
Из да ње са др жи и При лог: О Име ну 
Бо жи јем и Оглед био-би бли о гра фи-
је Епи ско па Ата на си ја епи ско па хум-
ског Мак си ма (Ва си ље ви ћа) и мо на-
ха Иг ња ти ја (Мар ко ви ћа).

БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, Мир ко: Ре ли ги ја 
и цр ква – Бе о град: Ин сти тут за 
фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри-
ју – ИП „Фи лип Ви шњић“, 2005.

Со ци о ло шко-исто риј ска сту ди ја со ци о ло-
га Мир ка Бла го је ви ћа о од но су дру штва 
и цр кве у са вре ме ном до бу, с по себ ним 
освр том на усло ве пост ко му ни зма, то 
јест на на шу зе мљу и Ру си ју. Ана ли за је 
у на уч ном по гле ду ак ту ел на, за сно ва на 
на ем пи риј ским уви ди ма и нај но ви јим 
ра до ви ма на ших и ино стра них ис тра жи-
ва ча. Јед на од те за књи ге је сте да од нос 
дру штва и цр кве у тран зи циј ским тур бу-
лен ци ја ма ни је ар ти ку ли сан, а узро ко ван 
је се ку ла ри за ци јом као ре вер зи бил ном 
по ја вом, ко ја је у ве ћи ни ко му ни стич ких 
дру шта ва при сут на од об но ве ре ли ги о-
зно сти кра јем осам де се тих го ди на 20. 
ве ка. Сто га се ни вид те ве зе у бу дућ но-
сти не мо же с пре ци зно шћу са гле да ти па 

пи та ње истин ске се ку ла ри за ци је у дру-
штви ма у тран зи ци ји оста је отво ре но.

ВОЈ НО ВИЋ, Рад ми ла: На кри-
ли ма Се ра фи ма – Срем ска Ми-
тро ви ца: Ма на стир Пет ко ви ца, 
2004. – 303 стр.

Књи га На кри ли ма Се ра фи ма до ско ра-
шње но ви нар ке РТС Но ви Сад, Рад ми ле 
Вој но вић, го во ри о ду хов ним по у ка ма 
Са ров ског чу до твор ца, пре по доб ног Се-
ра фи ма, ко ји је свој ово зе маљ ски жи вот 
про жи вео у пр вој по ло ви ни де вет на е-
стог ве ка. Штам па на са бла го сло вом 
епи ско па срем ског, го спо ди на Ва си ли ја 
и ма ти Сер ги је, игу ма ни је Све тог Се ра-
фи мо-Ди вје јев ског ма на сти ра, ова књи-
га го во ри о ис ку ше нич ком пу ту Рад ми-
ле Вој но вић апри ла 2001. по зе мља ма 
бив шег Со вјет ског Са ве за и ње ном бо-
рав ку у Све том Се ра фи но-Ди вје јев ском 
ма на сти ру. До ста па жње је по све ће но 
и ис це ље њи ма над мо шти ма јед ног од 
нај ве ћих ру ских ду хов ни ка, чу до твор ца 
Се ра фи ма Са ров ског. Из ове ду хов не и 
пу то пи сне књи ге ко ја се ла ко иш чи та-
ва са зна је мо да у Ди вје је ву ца ру ју са мо 
бож је спо кој ство и ти ши на.

СВЕТ Би бли је: Но ви за вет / при-
ре дио MUS SET, Jac qu es, пре ве ла са 
фран цу ског Ива на Иг ња то вић: – Бе-
о град: Но во сти, 2005. – 259 стр.

Ма ла ен ци-
к л о  п е  д и  ј а 
Но вог за ве та 
н а  м е  њ е  н а 
н а ј  м л а  ђ и м 
чи та о ци ма, 
про пра ће на 
рас  ко  шним 
илу стра ци-
ја ма. Књи га 
нај пре да је 

оп ште по дат ке о Но вом за ве ту, о ње-
го вом са др жа ју, исто ри ја ту и раз во ју 
хри шћан ства. Усме ра ва се за тим на 
исто риј ски део ин фор ми шу ћи о нај-
зна чај ни јим гра до ви ма из вре ме на 
Рим ског цар ства (Рим, Је ру са лим, 
Па ле сти на), при вре ди те епо хе, као 
и не ким аспек ти ма јав ног и при ват-
ног жи во та (пу те ви, Фо рум, по зо ри-
шта, хра мо ви, ку па ти ла, цир кус и 
ам фи те а тар, рим ска ку ћа, при род на 
бо гат ства). Ту су за тим при ла го ђе не 
при че о дру штве ној ор га ни за ци ји 
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ПЕ ТАР МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ:

АН ТО ЛО ГИ ЈА 
СРП СКЕ ПО Е ЗИ ЈЕ

Ан то ло ги ја срп ске по е зи је у осам 
књи га, ко ју је при ре дио Пе тар Ми ло са-
вље вић, ре дак је, и уто ли ко зна чај ни ји 
при мер си сте ма ти зо ва ног пред ста вља-
ња срп ског пе снич ког на сле ђа. Прак-
тич но, ова Ан то ло ги ја је пи о нир ски 
по ду хват на огром ном по љу срп ске по-
е зи је, ко је не иде са мо у ши ри ну, да кле 
про стор но, не го се спу шта и у ду би ну, 
да кле исто риј ско по ље, на ко ме су 
ис пре пле та ни и из у кр шта ни нај ра-
зно вр сни ји прав ци, фор ме и ауто ри 
из раз ли чи тих вре ме на и раз ли чи-
тих по е ти ка. Пе тру Ми ло са вље ви-
ћу је ус пе ло да их по ве же у це ли ну, 
ко ја се, не без раз ло га, мо же озна чи-
ти и као срп ски пе снич ки Пан те он 
од нај ста ри јих вре ме на до да нас.

На по чет ку пр ве књи ге дат је оп-
шти Пред го вор це лој Ан то ло ги ји, 
а ми из тог Пред го во ра пре но си мо 
си сте ма ти за ци ју срп ске по е зи је, из 
ко је се ви ди да су ауто ра у са чи ња ва њу 
ове Ан то ло ги је во ди ла она на че ла ко ја 
од ра су тог срп ског пе снич ког кор пу са, 
у вре ме ну и про сто ру, те же ка то ме да 
ту ра су тост све ду у це ли ну, ко ја ће за 
ду го вре ме на има ти вред ност ве ли ког 
ан то ло гиј ског за хва та.

По ред то га, за сва ку књи гу, дат је 
по се бан Пред го вор, ко ји пре ци зи ра 
ње не аспек те, за тим Бе ле шке о ауто ри-
ма и тек сто ви ма, и, на кра ју, На по ме не 
при ре ђи ва ча, ко је упу ћу ју на из во ре из 
ко јих су мо гу ћа да ља по дроб ни ја про-
у ча ва ња.

До са да су се по ја ви ле две од осам 
књи га Ан то ло ги је, а на да мо се, и ве ру-
је мо, да ће за овај, до и ста је дин ствен 
по ду хват, ко ји обич но ра де чи та ви ти-

мо ви, а ура дио га је са мо је дан аутор, 

осим из да ва ча, ко ји су Ан то ло ги ју при-
хва ти ли као сво је вр стан ис тра жи вач ки 
и из да вач ки по ду хват, и чи та о ци, па и 
ши ра дру штве на за јед ни ца пру жи ти по-
др шке да се свих осам књи га у нај ско-
ри је вре ме по ја ви пред чи та о ци ма, ко ји 
ће на осно ву ове Ан то ло ги је у мно го че-
му дру га чи је мо ћи да са гле да ју срп ско 
пе снич ко на сле ђе.
СТА РА по е зи ја / при ре дио Пе тар 
Ми ло са вље вић. – Бе о град: СКЗ: 
2004, 310 стр.(Ан то ло ги ја срп ске по-
е зи је: у осам књи га : књ. 1)

СРЕД ЊЕ до ба / при ре дио Пе-
тар Ми ло са вље вић. – Бе о град: 
СКЗ: БИГЗ, 2004, 407 стр.(Ан то-
ло ги ја срп ске по е зи је: у осам 
књи га : књ. 4)

Вред но сти срп ске по е зи је су то ли ко 
ра зно вр сне и мно го бр ој не да их је те-
шко пред ста ви ти у окви ру са мо јед не 
књи ге. Би ла би то или књи га оних нај-
по зна ти јих пе са ма или не ки лич ни екс-
клу зив ни из бор. Ти ме би мно ге пе сме и 
пе сни ци и нај ви шег ран га и да ље оста-
ја ли нео т кри ве ни за нај ши ру чи та лач ку 
пу бли ку, а и раз у ђе ни то ко ви срп ске 
по е зи је не би мо гли би ти до вољ но убе-
дљи во при ка за ни. За то сам од лу чио да 
осам ве ко ва срп ске по е зи је, од Све тог 
Са ве до на ших да на, пред ста вим у осам 
књи га. Сва ка књи га пред ста вља јед ну 

жан ров ску или стил ску це ли ну.
Ста ра по е зи ја пред ста вља срп ску 

сред њо ве ков ну књи жев ност ко ја је на-
ста ја ла у раз до бљу од 13. до по чет ка 
18. ве ка. То су тек сто ви ду хов не, пре те-
жно цр кве не ли те ра ту ре.

На род на лир ска по е зи ја оку пља нај-
ра зно вр сни је об ли ке и вр сте лир ског 
на род ног из ра за, укљу чу ју ћи и на род-
не умо тво ри не, ано ним ну гра ђан ску 
по е зи ју 18. и 19. ве ка и бе ћа рац.

На род на еп ска по е зи ја до но си из-
бор еп ских пе са ма свр ста них у ви ше 

ци клу са.
Сред ње до ба до но си пе сме ко је 

су на ста ја ле у пре ла зном до бу из-
ме ђу сред њо ве ков не по е зи је и ро-
ман ти зма, по чев од 15. до 19. ве ка. 
Пе сме пред ста вља ју ре не сан су, 
ба рок, кла си ци зам и пред ро ман ти-
зам у срп ској по е зи ји.

Ро ман ти зам до но си пе сме на-
ста ле у јед ном од нај плод ни јих 
раз до бља у на шој по е зи ји ко је тра-
је без ма ло кроз цео 19. век.

Мо дер на је по све ће на по е зи ји 
пе снич ких пра ва ца пар на са и сим бо ли-
зма од осам де се тих го ди на 19. ве ка до 
Дру гог свет ског ра та.

До ба мо дер ни зма до но си по е зи ју 
ко ја на ста је не по сред но по сле Пр вог 
свет ског ра та раз вр ста ну у ви ше пра ва-
ца: екс пре си о ни зам, зе ни ти зам, да да-
и зам, над ре а ли зам, пост сим бо ли зам, 
мо дер ни зам, нео ро ман ти зам и со ци јал-
ну по е зи ју.

Са вре ме на по е зи ја или До ба пост-
мо дер ни зма до но си по е зи ју ко ја се 
по чи ње не го ва ти од кра ја пе де се тих 
го ди на у окви ру ви ше ори јен та ци ја, 
ме ђу ко ји ма су нео сим бо ли зам, по стек-
спре си о ни зам, нео ро ман ти зам, по е зи ја 
за де цу...

Пе тар Ми ло са вље вић, 
Од ло мак из Пред го во ра.



(упра ва, ста нов ни штво, ко му ни ка-
ци ја, вој ска, ми то ло ги ја, ју да и зам). 
По след ња це ли на усме ра ва се на 
два де сет се дам књи га Но вог за ве та 
пру жа ју ћи пот пу ну ин фор ма ци ју о 
јед ном од те ме ља за пад но е вроп ске 
ци ви ли за ци је.

3
АР СИЋ, Ире на: Ду бро вач ки 
штам па ри и из да ва чи 19. ве-
ка – Ба ња Лу ка: Бе сје да – Бе о-
град: Арс ли бри, 341 стр.

Мо но гра фи ја 
п р ед  с т а  в љ а 
док тор ску те-
зу Ире не Ар-
сић од бра ње-
ну на Фи ло ло-
шком фа кул те-
ту у Бе о гра ду 
(2004), ка та ло-
шки је об ра ђе на у На род ној и Уни-
вер зи тет ској би бли о те ци Ре пу бли ке 
Срп ске у Ба ња Лу ци. Књи га је ори-
ги нал на и вред на јер рад ду бро вач-
ких штам па ра и из да ва ча 19. ве ка 
ни је био од го ва ра ју ће раз ма тран у 
до са да шњој исто ри ји књи жев но сти 
и на у ци о књи зи. По чев од Ве не ци-
јан ца Ан ту на Мар те ки ни ја (1802–
1835), ње го вог си на Пе тра Фра на 
Мар те ки ни ја (1835–1900), Ли то гра-
фич ког за во да и књи жа ре Ва си ли ја 
Ла и но ви ћа и да ље, до Срп ске ду бро-
вач ке штам па ри је Ан ту на Па са ри ћа 
(1892–1900) аутор ка бри жљи во пра-
ти раз вој штам пар ства у ве ку ка да 
са мо стал ност и сла ва Ду бро вач ке 
ре пу бли ке по ста ју исто риј ска про-
шлост. Штам па ри об ја вљу ју књи ге 
Џи ва Гун ду ли ћа, Иг ња та Ђур ђе ви-
ћа, Џи ва Бу ни ћа, Ани це Бо шко вић 
и дру гих. Дра гу тин Прет нер штам-
па де ла Ма ти је ба на, Мар ка Ца ра, 
Ива на Сто ја но ви ћа, Ву ка Вр че ви ћа, 
С. Ми тро ва Љу би ше, док Срп ска 
ду бро вач ка штам па ри ја уз лист 
„Ду бров ник“ штам па „Ду бро вач ку 
књи жев ност“ Ива на Сто ја но ви ћа, 
„По ви јест Ду бро вач ке Ре пу бли ке“ 
Ива на Х. Ен ге ла, те „Ду бро вач ке 
еле ги је“ Лу ја Во ји но ви ћа. Књи га 
сво јом те мом умно го ме пре до ча ва 
кул тур ни жи вот Ду бров ни ка по ње-
го вом при по је њу Аустро у гар ској 
мо нар хи ји.

ЕТИ КА јав не ре чи у ме ди ји-
ма и по ли ти ци: гру па ауто ра 
– Бе о град: Цен тар за ли бе рал-
но-де мо крат ске сту ди је, 2004.

Укуп но 13 ауто ра са ра зних аспе-
ка та са гле да ва уло гу и зна чај јав не 
ре чи у срп ском дру штву са оп штим 
ак цен том на етич но сти јав ног го во-
ра. Тек сто ве у књи зи на пи са ли су: 
Бо рис Бе го вић (Прав ни фа кул тет), 
Ми лош Жив ко вић (Прав ни фа кул-

тет), Ми ро љуб Ра дој ко вић (Фа кул-
тет По ли тич ких на у ка), До бри во је 
Ста но је вић (Фа кул тет По ли тич ких 
на у ка), Зо ран Ђ. Сла ву је вић (Фа кул-
тет По ли тич ких на у ка), Цви је тин 
Ми ли во је вић (ди рек тор мар ке тинг 
аген ци је Праг ма), но ви на ри Ми ра 
Бе хам, Ђу ра Во ји но вић и Ми ло рад 
Ро га но вић, Дра ган Д. Ла ки ће вић 
(Ин сти тут за европ ске сту ди је), 
Или ја Ву ја чић, Мир ја на Ва со вић и 
Зо ран Ва цић (пред сед ник Цен тра). 
Књи га је до бро до шла но ви на ри ма, 
ак ти ви сти ма стра на ка, удру же њи ма 
гра ђа на, бу ду ћим по ли ти ко ло зи ма, 
прав ни ци ма, со ци о ло зи ма. До дат ну 
вред ност чи ни и би бли о гра фи ја ко-
ри шће не ли те ра ту ре.

МИЛ, Ра ул: Мо ја Ри ви је ра 
– Бе о град: Zep ter Bo ok World, 
2004, пре вод Ма ри на Фур лан, 
Ана Јо ва но вић, Је ле на Ста кић.

Фран цу ски књи жев ник и пу бли ци-
ста Ра ул Мил ис пи су је по вест фран-
цу ске ри ви је ре опи су ју ћи епи зо де 
из би о гра фи ја по зна тих лич но сти 
ко је су бо ра ви ле на тој оба ли. Кул ту-
ра је, пра те ћи ове би о гра фи је, на ша 
дру га при ро да, на ша пра ва при ро да 
уоста лом, уко ли ко же ли мо да је по-
сма тра мо из ви зу ре за ко ју је кул ту-
ра плод не са мер љи ве сна ге људ ског 
ду ха. И ве чи та при ро да ко ја, по сле 
свих људ ских тра ге ди ја и по ра за, 
по бед нич ки до ла зи да нам по ка же 
ка ко су ње на ле по та и ње на кли ца 
жи во та – не у ни шти ве. Пи сац оли ча-
ва пру стов ску же љу да се из гу бље-
но вре ме по тра жи – и на ђе, и да се 
ње гов иш че зли дух за у век са чу ва у 
веч ној умет но сти. Се тан и је згро вит 
као ње гов Че хов, иро ни чан као ње-
гов Го гољ, лир ски отво рен за ле по те 
при ро де као ње го ви сли ка ри Си њак 
и Мо са, по пут ње го вих си не а ста ни-
ка да до вољ но сит ужи ва ња у ра до-
сти ма жи во та, Ра ул Мил је на пи сао 
књи гу ко ја се пам ти.

МИ ЋО ВИЋ, Во ји слав: Гло ба ли-
за ци ја или но ва им пе ри ја Pax 
Ame ri ca na – Бе о град, Гу тен бер-
го ва га лак си ја, 2005.

Иако је 20. век обе ле жио на пор чо-
ве чан ства да по твр ди ху ма не вред-
но сти за ко је се оно у це лој сво јој 
исто ри ји бо ри ло, на пор тра га ња за 
бо љом и срећ ни јом бу дућ но шћу, 
Во ји слав Ми ћо вић још јед ном по-
твр ђу је да је за на ма ипак оста ла 
епо ха ве ли ког зла. Тај „век ву ко дав“ 
про пра ћен је свет ским и ло кал ним 
ра то ви ма, не бро је ним жр тва ма, еко-
ном ским из ра бљи ва њем, па сто га 
си ро ма штвом, са њи ме гла ђу и бо ле-
сти ма... Аутор као ак ту ел ног узроч-
ни ка та квог ста ња име ну је САД, 
је ди ну си лу ко ја ап со лу ти стич ки 
(ти ран ски) вла да пла не том. Ми ћо-
вић кри тич ки по сма тра не кри тич-

ко при хва та ње то ка гло ба ли за ци је 
по ка зу ју ћи ка ко се за јед ни штво на-
ро да мо же по сти ћи и не на сил ним 
ме то да ма.

5
ХО КИНГ, Сти вен В.: Те о ри ја 
све га: по ре кло и суд би на ва-
си о не - Бе о град: Ал на ри, 2004. 
- 165 стр. 

Сма тра се да 
је Сти вен Хо-
кинг је дан од 
нај ве ћих свет-
ских умо ва: 
б р и  љ а н т  н и 
те  о  ре  ти  чар 
фи зи ке, чи ји 
је рад по мо гао да се про ме ни мо-
дел све ми ра и по но во де фи ни ше 
шта он са др жи. У Те о ри ји све га он 
пред ста вља низ од се дам пре да ва ња 
у ко ји ма из ла же, мо жда нај ја сни је 
и нај са же ти је не го ика да, исто ри ју 
све ми ра ка квог га ми зна мо. Есе ји 
су оли че ње бли ста вог Хо кин го вог 
ума као и ње го вог пре по зна тљи вог 
сми сла за ху мор. Он ве ру је да би но-
ва са зна ња те о риј ске на у ке тре ба ло 
да „у нај ши рим цр та ма сви раз у ме-
ју, а не са мо не ко ли ци на на уч ни ка“. 
У овој књи зи он, сви ма ко ји то же-
ле, пру жа при ли ку да се упу сте у пу-
то ва ње ко је ће им от кри ти све мир и 
на ше ме сто у ње му. Ово је књи га за 
све ко ји су ика да ба ци ли по глед на 
ноћ но не бо и за пи та ли се шта ли је 
та мо и ка ко је то на ста ло.

6
АВА ЊИ НА, Ђо ва ни: Га је ње 
пу же ва – Бе о град: Но лит – 
Мак сплант, 2004. – 203 стр. 

Књи га је пре вод 
са ита ли јан ског 
је зи ка ауто ра др 
Ава њи на ко ји је 
осни вач и ду го-
го ди шњи ди рек-
тор Ме ђу на род-
ног Ин сти ту та 

за га је ње пу же ва из Ке ра ска (Ита-
ли ја). Са по ра стом ин те ре со ва ња за 
га је ње пу же ва у на шој зе мљи по ја-
ви ла се и по тре ба за ли те ра ту ром из 
ове обла сти. Циљ ове пу бли ка ци је 
је да за ин те ре со ва ним гра ђа ни ма по-
ну ди ори ги нал но ту ма че ње тех но ло-
ги је га је ња пу же ва у ком плет ном би-
о ло шком ци клу су ко ја је по след њих 
три де сет го ди на из у ча ва на у Ин сти-
ту ту у Ке ра ску. По што се због за га-
ђе ња би о ло шких ста ни шта сма њио 
број пу же ва у при ро ди а по тре бе у 
га стро но ми ји за овом вр стом на мир-
ни ца ра сте, са вре ме на ори јен та ци ја 
је уз га ја ње пу же ва у фар ма ма на 

отво ре ном. Књи га ће би ти од ве ли-
ке ко ри сти за гра ђа не ко ји же ле да 
поч ну са овом де лат но шћу јер мо гу 
про на ћи све, од то га ка ко на пра ви ти 
фар му, раз ви ја ти по сао, до еко ном-
ских про ра чу на ба вље ња овом вр-
стом по љо при вред не ак тив но сти

АГАТ СТОН, Ар тур: Ди је та ју-
жне оба ле – Бе о град: Ча роб на 
књи га, 2004. – 339 стр. 

У на шој јав но сти се у по след ње вре-
ме, пра те ћи тренд у све ту, по ја вио 
ве ли ки број књи га на те му ди је та и 
пра вил не ис хра не. Јед но од та квих 
из да ња је и ова књи га ко ја је у Аме-
ри ци би ла бест се лер и про да та је у 
5.5 ми ли о на при ме ра ка. Аутор пред-
ла же уку сан, ме ди цин ски по твр ђен 
и си гу ран план за брз и здрав гу би-
так те жи не. У 
књи зи су да ти 
ре цеп ти и ре-
жим ис хра не за 
две не де ље ка ко 
би се на здрав и 
јед но ста ван на-
чин из гу би ло 
од 4 до 7 ки ло-
гра ма. Та ко ђе, да та су упут ства ка ко 
се хра ни ти на кон то га, ко ју вр сту 
хра не ко ри сти ти а ко ју из бе га ва ти 
ка ко би се са чу ва ла ли ни ја и здра-
вље. Стил пи са ња је јед но ста ван, ра-
зу мљив да при том на уч ни ни во ни је 
до ве ден у пи та ње.

ВУ ЧИ НИЋ, Вла да: Рад не све-
ске из фи зи ке за пр ви, дру-
ги и тре ћи раз ред тех нич ких 
сме ро ва – Бе о град: Књи жев на 
омла ди на Ср би је, 2004. – 135 + 
122 + 110 стр. 

Ове пу бли ка ци је 
пред ста вља ју по-
моћ но на став но 
сред ство пред ви ђе-
но за ко ри шће ње 
у на ста ви фи зи ке 
струч них шко ла 
тек стил не, ко жар-
ске, здрав стве не, 
ф а р  м а  ц е  у т  с к е 
и ве те ри нар ске 
стру ке по што су 
пи са не пре ма про-
гра му на ста ве за 
на ве де не стру ке. 
Рад не све ске су 
за пр ви, дру ги и 
тре ћи раз ред тех-
нич ких сме ро ва. 
Оне пру жа ју но ви 
ме то до ло шки при-
ступ на ста ви фи зи ке. Кон ци пи ра-
не су та ко да са др же све на јед ном 
ме сту и об је ди њу ју:1) уџ бе ник; 2) 
за дат ке са по ступ ком ре ша ва ња; 3) 
за дат ке за до ма ћи рад са ре ше њи ма; 
4) све ску, пра зне ли сто ве за пи са ње. 
За про фе со ре Рад не све ске пред ста-
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вља ју скуп пи са них при пре ма за 
час а уче ни ци ма омо гу ћа ва ју лак ше 
са вла да ва ње гра ди ва фи зи ке то ком 
све три го ди не сред ње шко ле.

ВУ ЧИ НИЋ, Вла да: Фи зи ка – 
Бе о град: Књи жев на омла ди на 
Ср би је, 2004. – 122 стр. 

Фи зи ка за тро го-
ди шње сме ро ве 
је на пи са на по 
про гра му фи-
зи ке за све сме-
ро ве сред њих 
струч них шко ла 
ко ји има ју фи зи-
ку два или три 

ча са не дељ но. Пред ста вља по моћ но 
на став но сред ство у ко ме је из ло же-
но гра ди во по де ље но у 88 лек ци ја. 
Ме то до ло шки се ово на став но сред-
ство бит но раз ли ку је од пред ви ђе-
ног уџ бе ни ка Фи зи ке за тро го ди-
шње сме ро ве ко ји се упо тре бља ва у 
шко ла ма. Књи гу мо же мо сма тра ти 
ал тер на тив ним уџ бе ни ком на ме ње-
ним пре све га ђа ци ма. Мо гу је ко ри-
сти ти и про фе со ри као сво је вр сну 
збир ку пи са них при пре ма за час јер 
су лек ци је на пи са не кон ци зно, пра-
ће не ве ли ким бро јем цр те жа али и 
ко мен та ра пред ста вље ним на стрип 
на чин. По се бан стил ауто ра огле да 
се ду хо ви тим до сет ка ма кроз текст 
(``љуби га мај ка ... чи ка Њутна``, 
``Јао, опет век то ри!``, ``Ђе на ђе ову 
лек ци ју, ја до!``) чи ји је циљ пси хо-
ло шко опу шта ње ђа ка пред по че так 
уче ња.

ЂОР ЂЕ ВИЋ, Љу би ша: За шти та и 
ђу бре ње ра тар ских кул ту ра: Пи-
рот Pi-press, 2004–161 стр.

Због по ја ча ног 
ин те ре со ва ња 
по љо при вред-
них про из во ђа-
ча за ли те ра ту-
ру из обла сти 
за шти те би ља 
и агро тех ни ке, 
аутор је на пи-
сао ову књи гу 
ко ја ће би ти 

од ве ли ке ко ри сти по љо при вред ни ци ма 
ко је за ни ма на пре дак фи то фар ма ци је. 
У оп штем де лу књи ге об ра ђе ни су нај-
ва жни ји узроч ни ци ште та га је них кул ту-
ра, ме то де за шти те, на бав ка и упо тре ба 
пре па ра та, као и прог но за по ја ве бо ле-
сти и ште то чи на. У спе ци јал ном де лу 
се го во ри о бо ле сти ма, ште то чи на ма и 
ко ро ви ма ко ји угро жа ва ју нај ва жни је ра-
тар ске кул ту ре на под руч ју ју го и сточ не 
Ср би је: пше ни цу, ку ку руз, крм но би ље, 
ду ван, као и скла ди шне ште то чи не ових 
кул ту ра. Го во ри се о осо би на ма по је-
ди них па ра зи та и из бо ру пе сти ци да за 
њи хо ва су зби ја ње. При ка зан је и зна чај 
агро хе миј ских осо би на зе мљи шта, уло-
га хран љи вих ма кро-еле ме на та у ис хра-

ни би ља ка, уче шће, из бор, осо би не и на-
чин при ме не по је ди них вр ста ђу бри ва. 
Чи та о ци ове књи ге мо гу ис ко ри сти ти 
пре по ру че не ме ре да би по сти гли ква ли-
тет ну и еко ном ски ис пла ти ву по љо при-
вред ну про из вод њу.

НИН КОВ СКИ, Иван: Са вре ме-
но ка ле мар ство – Бе о град: Но-
лит, 2005. – 240 стр. 

Аутор је као ве ли ки струч њак из обла-
сти во ћар ства, ду го го ди шњи ди рек тор 
За во да за во ћар ство и ви но гра дар ство 
Ин сти ту та ПКБ у Бе о гра ду об је ди нио 
сво је струч но зна ње из обла сти ка ле-
мље ња воћ ки у овој књи зи. На сту ди о-
зан, кон ци зан, пре гле дан и за ни мљив 
на чин, ја сним сти лом и са мно го по да та-
ка и сли ка из соп стве ног ис тра жи ва ња 

и дру ге во ћар-
ске ли те ра ту ре 
на пи са на је 
ова књи га. Ко-
ри сно ће по слу-
жи ти ши ро ком 
кру гу чи та ла-
ца (ра сад ни ча-
ри ма, сту ден ти-
ма, уче ни ци ма 

сред њих по љо при вред них шко ла, ама-
те ри ма, на уч ним и струч ним рад ни ци-
ма), ко ји се ин те ре су ју за уна пре ђе ње 
са вре ме не во ћар ске про из вод ње јер је 
ка ле мље ње је дан од кључ них по сту па-
ка да се по диг не ни во про из вод ње во ћа 
и гро жђа у на шој зе мљи.

ТРЕ БЕН, Ма ри ја: Ус пе си у ле-
че њу: Но ви Сад - МК Па но ни-
ја; Це ље: Ма ври ца, 2004.-128 
стр.

Maрија Тре-
бен је аутор-
ка бест се ле-
ра Здра вље 
из Бож је 
апо те ке ко-
ја је иза зва-
ла огром ну 
па жњу чи та-
ла ца. Ус пе си у ле че њу пред ста вља ју 
збир ку пи са ма и из ве шта ја по аутор-
ки ном из бо ру, о ус пе си ма ле че ња 
по упут стви ма и са ве ти ма из књи ге 
Здра вље из Бож је апо те ке. Пре ко пи-
са ма чи та о ци оба ве шта ва ју аутор ку 
да су ус пе ли да уз по моћ ње них са ве-
та око на чи на ко ри шће ња ра зног би-
ља и пло до ва при ро де, оздра ве или 
очу ва ју сво је здра вље. Ова по зи тив-
на ис ку ства љу ди ра зних дру штве-
них сло је ва, сва ка ко ће до при не ти 
бла го сло ву да и дру ги по тра же спас 
у при ро ди и ње ним бла го де ти ма. За 
раз ли ку од књи ге Здра вље из Бож је 
апо те ке ко ја оби лу је фо то гра фи ја ма 
и са ве ти ма око ко ри шће ња би ља ка, 
у овој књи зи је ак це нат на по стиг ну-
тим ре зул та ти ма ко је су по је ди ни 
бо ле сни ци оства ри ли у ле че њу бо-
ле сти.

7
МИР КО ВИЋ, Ми ло сав Бу ца: 
Љу ба Та дић, по Ср би ји Со-
крат – Бе о град: Ар мон, 89 стр.

Књи га пред-
ста вља сво је-
вр стан ли те-
ра р ни омаж 
глум цу Љу би 
Та ди ћу (1929, 
Уро ше вац) из 
пе ра Ми ло са ва 
Б. Мир ко ви ћа, 
књи жев ни ка, по зо ри шног и књи жев-
ног кри ти ча ра. Исто вре ме но, књи гу 
мо же мо схва ти ти и као увод за сту-
ди о зни ју и обим ни ју мо но гра фи ју о 
ве ли ком срп ском и ју го сло вен ском 
глум цу. Мир ко вић ана ли зи ра ви ше 
Та ди ће вих уло га у по зо ри шним 
пред ста ва ма (уло га кра ља Ли ра, 
Оте ла, Со кра та, Хен ри ка IV, Пор фи-
ри ја Пе тро ви ча, Ро го жи на, Ма те је 
Не на до ви ћа, Док то ра, Вла ди ми ра 

у „Че ка ју ћи Го доа“, Флин та, уло ге у 
Ну ши ће вим ко ме ди ја ма). У це ли ни 
„Љу ба о се би“ упо зна је мо се са по је-
ди но сти ма из Та ди ће ве би о гра фи је, 
али и са умет ни ко вим раз ми шља њи-
ма о глу ми, по зо ри шту, сме ху, сла-
ви, исто ри ји, по ли ти ци. У це ли ни 
„Дру ги о Љу би“ чи та мо тек сто ве 
Мир ка Ми ло ра до ви ћа, Ол ге Са вић, 
Ол ге Сто ја но вић, Му ха ре ма Пер ви-
ћа, Пе тра Вол ка и Зо ри це Зец.

ПА ПИ НИ, Ђо ва ни: Пи сма Па-
пе Це ле сти на VI људ ском ро-
ду: пре вео са ита ли јан ског Ма-
те ја Ма те јић – Бе о град – Ра шка: 
Ра шка шко ла – Цен тар за кул-
ту ру Гра дац, 2005. – 159 стр,

У ита ли јан ској књи жев но сти Ђо-
ва ни Па пи ни (1881–1956) ва жи за 
јед ног од нај кон тро верз ни јих пи са-
ца пр ве по ло ви не два де се тог ве ка. 
Са иде о ло шке тач ке гле ди шта био 
је сав у па ра док си ма: пр во је био 
ан ти на ци о на ли ста да би за вр шио 
у на ци о на ли зму, а ка да је реч о ре-
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Јо ви ца Аћин

До зво ли те вре ме ну 
да ко ри сно про ла зи

Кад сам, по сле све га, уснуо–знао сам да Бог 
не по сто ји, и знао сам да сам му по тре бан. 

Спа вао сам веч ност и на по слет ку се про бу-
дио. Гле дао сам пра во у Бож је ли це ко је се 
не мо же ви де ти, а да не осле пи мо. Чуо сам 
Бож ји глас ко ји се не мо же чу ти, а да не оглу-
ви мо. 

Про бу дио си се су ви ше ра но, са оп штио ми је мој Бог, екс цен три чан као 
сва ко ко је истин ски све мо гућ. На ста ви да спа ваш, а ја ћу те већ по зва ти кад 
ми бу деш по тре бан. На ста ви да спа ваш мир но до кра ја вре ме на, а до тле ћу 
ја сми сли ти нај бо ље ре ше ње за те бе. Мо жда ћу ство ри ти и но ви свет, иако 
ти у то, знам, баш не ве ру јеш.

Ре као сам се би, ако ду го гле дам, мо жда ћу ви де ти. 
За то пр ви пут ду го гле дам. 
Ми слим да већ за и ста ду го гле дам. Од ју трос, а под не је већ про шло. Пре 

не го што сам по чео, на пра вио сам чај. Ве ли ку по су ду ча ја од све же пи то ме 
на не. Али, већ сам га по пио пре не ко ли ко ча со ва. Сад сам опет же дан, али 
не мо гу да пре ста нем са гле да њем. 

Око че ти ри или пет по под не нај зад уоча вам про ме ну. Као да се по ја вљу-
је не ка ма ла сен ка у ви си ни мог ле вог ра ме на. Је сте, по ја вљу је се. Је сте, 
сен ка. Ви дим је раз го вет но. На лик је ја бу чи ци ка жи пр ста при сло ње ног уз 
ста кло. На осно ву те мр ље ко ја је тек не што ја ча од за ма гље ња на огле да лу, 
не мо гу баш ни шта да за кљу чим. Али, ја и не же лим ишта да за кљу чу јем. 
Хо ћу са мо да гле дам. 

Кад је по че ло, ни је хте ло да пре ста не. По ла ко се за ма гље ње пре тва ра у 
сив, там но сив об лик, а овај је већ пот пу но ка жи прст, оти сак са ста вљен од 
три мр ље. Ви дим их без ика кве сум ње. Сто је јед на из над дру ге, ус прав но. 
То је оти сак це лог ка жи пр ста. Од мах је по че ло фор ми ра ње и оти ска пал ца, 
под са свим при род ним углом пре ма оти ску ка жи пр ста. 

За ма ње од сат на огле да лу се оцр та вао оти сак це ле ша ке. Че ти ри пр ста и 
па лац, и длан. На том ме сту је огле да ло би ло ста ри је од остат ка сво је по вр-
ши не ко ја ми је уз вра ћа ла мој лик, умор но ли це, очи бе жи вот не, по ви је на 
ра ме на. Оти сак ша ке, из ра зи то сив, ду бо ко сив, не црн, не го сив, па без ма-
ло црн. Не ко је био с дру ге стра не, у огле да лу, и упи рао је де сном ша ком на 
уну тра шњу по врш огле да ла. При ти скао је у очи глед ној же љи да огле да ло 
гур не што ви ше пре ма ме ни и та ко про ши ри про стор где се на ла зио и ко-
ји мо ра да му је био те сан. Гу рао је, а ја се ни сам ми цао. Огле да ло ми је 
до шло тик уз нос. Ко нач но сам мо гао да ви дим. Ни сам ви ше сме тао се би, 
ни сам се би за тва рао ви дик. Мој лик се из гу био. Ушао је у ме не, про шао 
кроз ме не и иш че зао не ку да иза мо јих ле ђа. Ноћ се упра во та да спу сти ла, 
док је та мо сви та ло. Та да је и онај пре стао да гу ра дла ном. Пре не го што ће 
оти сак ње го вог дла на не ста ти, осло нио сам се обра зом на то пло ме сто и, 

ис цр пљен це ло днев ним гле да њем, за спао она ко ка ко сам се за те као. 



ли гиј ским ста во ви ма, тре ба ис та ћи 
да је у мла до сти био аг но стик да би 
се у зре лим го ди на ма пре о бра тио у 
ва тре ног за го вор ни ка ри мо ка то ли-
чан ства. Па па Це ле стин VI ни је по-
сто јао. По след њи Па па са овим име-
ном био је Па па Це ле стин V. Пи сац 
је сво је ми сли и осе ћа ња при пи сао 
по ме ну тој из ми шље ној лич но сти, 
а се бе је у пред го во ру иден ти фи ко-
вао као пре во ди о ца пи са ма са ита-
ли јан ског на ла тин ски је зик. Овом 
епи сто лар ном књи гом Па пи ни про-
па ги ра мо рал ни пре по род свих људ-
ских би ћа.

ЧЕ ХОВ, Ми ха ил: О тех ни ци 
глум ца, – Бе о град: ННК Ин-
тер на ци о нал, 2004. – 144 стр, 
пре ве ла са ру ског Ан ђе ли ја По-
ли кар по ва

Бра та нац Ан то на Па вло ви ча Че хо-
ва, Ми ха ил Че хов, пре да вао је сту-
ден ти ма глу му као члан Мо сков ског 
Ху до же стве ног те а тра. За ни мљи ва 
је чи ње ни ца да је Че хов мо рао да 
по бег не у Аме ри ку јер му је од стра-
не та да шње со вјет ске но мен кла ту ре 
пре ти ло хап ше ње. Ње гов грех био 
је то што је у сво ја пре да ва ња унео 
тех ни ку ви зу е ли за ци је и ис точ њач-
ке ме ди та тив не ве жбе. У сво јим пре-
да ва њи ма Ми ха ил Че хов је ис ти цао 
упо тре бу ма ште пре не го глум че ве 
исто ри је, осо би на и пси хо ло ги је. За-
то ово „за ви ри ва ње“ у ства ра лач ки 
про цес јед ног глум ца пред ста вља 
на чин да сва ко ко се ба ви овом про-
фе си јом, не са мо спо зна, већ и да 
сва ко днев но ужи ва у соп стве ним 
умет нич ким по ри ви ма.
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БА РО ХА, Пио: По тра га – Бе о-
гра да: Клио, 2004, пре ве ла са 
шпан ског Би ља на Бу квић.

Об ја вље на 1904. По тра га је од ли-
чан ро ман, ко ји со ци јал ну про зу 
ком пи лу је с мо дер ни стич ким при по-
вед ним по ступ ци ма. Ба ро ха пи ше 
ори ги нал но, сна жно, а мар ги ну по-
сма тра у ње ним нај и зо штре ни јим 
ви до ви ма та ко да текст има ко ли ко 
ре а ли стич ку, то ли ко и гро теск ну 
ди мен зи ју. Глав ни ју нак, мом чић 
Ма ну ел, остав ши без ро ди те ља, до-
спе ва у не за ви дан по ло жај и, ви ше 
гла дан не го сит, све сво је сна ге ула-
же у бор бу за оп ста нак. Опре мив ши 
ју на ке аван ту ри стич ким ду хом, По-
тра га по при ма чак и ху мо ри стич ке 
(тач ни је ре че но гро теск но-ху мо ри-
стич ке) ак цен те вр тло же ћи се не 
то ли ко око го лог пре жи вља ва ња, 
ко ли ко око на чи на да се у та квим 
усло ви ма про на ђе сми сао жи во та. 
По сре ди је нео би чан обра зов ни ро-
ман, ко ји се мо же чи та ти и као те-
шко, али по уч но омла дин ско шти во 

с ја сном, прем да по сре до ва ном мо-
ра ли стич ком те зом.

БО ЖО ВИЋ, Ма ри на: Ис ку-
ше ник – Бе о град: Књи жев на 
омла ди на Ср би је, 2004. – 308 
стр. Це на: 350 дин.

У свом ро ман си јер ском пр вен цу 
аутор ка об ли ку је при чу о две ге не ра-
ци је по ро ди це Ан дре је вић. Су штин-
ски, те жи ште за пле та мо же мо на ћи 
у по на ша њу, етич ким ста во ви ма и 
ре ли ги о зно сти Ди ми три ја, исто ри-
ча ра и по то њег мо на ха. Жив ток 
рад ње сме штен је на крај де ве те 
де це ни је и у пр ву по ло ви ну по след-
ње де це ни је про шлог ве ка. На фо ну 
дру штве не ствар но сти и ве ли ких 
про ме на по ли тич ке ре ал но сти ко је 
ће аутор ка ни зом се лек тив них фраг-
ме на та ис та ћи, од и гра ва се ка мер на 
по ро дич на при ча са ма лим бро јем 
ли ко ва. Пи сац пред го во ра епи скоп 
ша бач ко-ва љев ски го спо дин Ла-
врен ти је уочио је по себ ност ли ка 
Ди ми три ја озна чив ши га син таг мом 
„Срп ски Аљо ша“. Ка тар за, по јам го-
то во иш че зао из са вре ме не срп ске 
про зе, у Ис ку ше ни ку до би ја ста тус 
пу но прав ног чи ни о ца. Узгло бљен у 
фа бу лу спек тар зна че ња ко ји но си у 
се би да је до дат ну вред ност ро ма ну.

БО УЛС, Пол: Чај у Са ха ри – Бе-
о град: Рен де, 2005. – 428 стр, 
пре вео са ен гле ског Вла ди мир 
Ар се ни је вић.

Ро ман Чај у Са ха ри ком по зи то ра, 
пи сца, пре во ди о ца и свет ског пут ни-
ка По ла Бо ул са (1910–1999) на шој 
јав но сти по стао је по знат тек по сле 
екра ни за ци је чу ве ног филм ског ре-
ди те ља Бер нар да Бер то лу чи ја са Џо-
ном Мал ко ви чем и Де бром Вин гер у 
глав ним уло га ма. Ово нај по зна ти је 
Бо ул со во де ло, тек са да се пр ви пут 
об ја вљу је на срп ском је зи ку. Порт и 
Кит Мо ре зби, мла ди, со фи сти ци ра-
ни брач ни пар чи ја је љу бав пре ста-
ла по сле де се то го ди шњег брач ног 
жи во та, кре ћу на уз бу дљи во пу то ва-
ње по пре де ли ма Се вер не Афри ке, у 
на ди да ће их но ва сре ди на по но во 
збли жи ти. Сти ца јем окол но сти, а по-
ма ло и све сно, би ва ју уву че ни у ин-
спи ра тив ни и стра стве ни, али пре ма 
овом па ру не при ја тељ ски свет ко ји 
их на кра ју обо је уни шта ва. Чи сто-
ћом сво је на ра ци је и за па њу ју ћом 
ви зу ел ном пре ци зно шћу Бо ул су је 
ус пе ло да по стиг не ефе кат ужа са и 
оту ђе ња са ко јим се су о ча ва ју мно-
ги брач ни па ро ви.

БУ ГАР ЧИЋ, Дра ги: Мо царт и 
ку гла – Бе о град: На род на књи-
га, 2004.

Ро ман си јер и при по ве дач Дра ги 
Бу гар чић (1948, Вр шац), аутор је 2 
књи ге при по ве да ка и 9 ро ма на (пе-

ри од 1970–2002) у свом де се том 
ро ма ну пред ста вља се сло же ном и 
за ни мљи вом на ра ци јом ко ја зах те-
ва са гле да ва ње из ви ше пер спек ти-
ва. По себ на ана ли за не би мо гла да 
пре не брег не ли ри за ци ју на ра тив ног 
(ве ћи број лир ских па са жа бли ских 
по ет ској про зи) ре кон тек сту а ли за ци-
ју кул ту ро ло шко исто риј ског сло ја 
(ли ко ви и њи хо во де ла ње, то по си: 
ово вре ме ни Беч, Салц бург, Вр шац), 
нај зад, фан та сти ку, схва ће ну у мо-
дер ном кљу чу „у ко јој је су срет при-
род ног и нат при род ног усло вљен 
ин те лек ту ал ном и еру дит ном ком би-
на то ри ком“ (Ср ба Иг ња то вић). Уво-
ђе ње В. Ама де у са Мо цар та, две ста 
и ви ше го ди на по сле фи зич ке смр ти 
(1791) у свет жи вих лич но сти да на-
шњег Салц бур га и Бе ча, жи во при-
су ство В. По пе, М. Цр њан ског, Н. 
Ле на уа и дру гих, осим ре-кре и ра ња 
на сле ђа, круп не су ком по нен те фан-
та стич ног у струк ту ри Бу гар чи ће ве 
но ве књи ге.

БУ ЛА ТО ВИЋ, Мир ја на: Са лон 
за не гу ду ша – Бе о град: Ита ка, 
2005.

Мир ја на Бу ла то вић је до сад об ја ви-
ла де сет књи га по е зи је и две књи ге 
про зе. Нај но ви ја збир ка Са лон за 
не гу ду ша го во ри не са мо о Мир ја-
ни ном жи во ту већ и о ње ним основ-
ним ин те ре со ва њи ма и опре де ље њи-
ма. Ка ко се из на сло ва ви ди аутор ка 
га ји иро ниј ски от клон пре ма све ту 
око се бе. Она ми ри тра ди ци ју, окре-
ну тост Бо гу, са са вре ме ном тер ми-
но ло ги јом, му шком ја чи ном, ду хо ви-
то шћу и ду хов но шћу. Пе сме су јој 
у нај ве ћем бро ју за о де ну те ри мом. 
Те мат ски су при сут не ро до љу би ве, 
ре флек сив не, ре ли ги о зне. Из дво-
ји ли би по себ но пе сме о пе сма ма 
и пе сни ци ма. Мир ја на ве ру је у Бо-
га и у по е зи ју. Пре пу на ви та ли зма 
ова књи га ну ди нео бич ност же не 
ко ја има „му шку сна гу и ум“, код 
ње не ма сен ти мен тал но сти ни кад 
пе ва о ма те рин ству, ни о стра да њу 
соп стве ног на ро да. Бу ла то вић ка у 
ре ли ги о зном осе ћа њу не ма страх. 
Она Бо га до жи вља ва при род но, без 
па то са, као са став ни део се бе и ва-
се љен ског устрој ства. У све му ори-
ги нал на, са мо се би свој стве на и до-
след на, по е зи јом пра ти свој бо га ти 
и бур ни жи вот.

ВЕЛС, Хер берт Џ.: Вре ме плов 
– Бе о град: Ча роб на књи га, 2005. 
– 109 стр, пре ве ла са ен гле ског 
Ма ри ја Пу сло јић

У би бли о те ци „Бес крај ни свет фан-
та сти ке“ об ја вље на је јед на од нај-
по пу лар ни јих при ча о пу то ва њу 
кроз вре ме Вре ме плов Хер бер та Џ. 
Вел са. За ге не ра ци ју ко ја тек ста-
са ва ову но ве лу пре ве ла је Ма ри ја 
Пу сло јић. Јед на од нај по зна ти јих 

но ве ла ен гле ског ро ман си је ра, при-
по ве да ча и по ли ти ча ра Хер бер та Џ. 
Вел са ни је са мо шти во ко је об ра ђу-
је пу то ва ње кроз вре ме, оста вља ју-
ћи из не на ђу ју ће ма ло про сто ра за 
те о риј ско уна пре ђи ва ње ове те ме од 
стра не ка сни јих ауто ра, већ пред ста-
вља оштро ум ну и озбиљ ну кри ти ку 
дру штве них зби ва ња кроз ко је про-
ла зи на ша ци ви ли за ци ја

ВУ КО ВИЋ, Мар ко: Ди вљи ка-
мен – За је чар: Дом омла ди не 
За је чар, 2005.

Пе снич ка књи га Мар ка Ву ко ви ћа, 
кра гу је вач ког ауто ра мла ђе ге не ра-
ци је, до но си пе сме сло бод ног сти-
ха, ор га ни зо ва не та ко да увод ни и 
за вр шни лир ски текст за о кру жу ју 
три ци клу са. Књи гу пра ти по го вор 
По е зи ја кон цен трич них кру го ва 
Ђор ђа Де спи ћа, ко ји је об ја шња ва 
пре вас ход но као ди ја лог са за ви ча-
јем, схва ће ним као уну тра шњим 
про сто ром над лич ног ис ку ства. 
По ла зе ћи од кон крет ног, Ву ко вић 
у би ти опи су је ар хе тип ска ста ња 
и си ту а ци је. Он то ло шки страх и ег-
зи стен ци јал ну зеб њу, као јед но од 
основ них ста ња лир ског су бјек та, 
пе сник по сма тра и као па ра док сал-
не ослон це иден ти те та. Упра во је 
не мир по кре тач, ко ји у це ли ну по ве-
зу је не бо и под зе мље, по зи тив не и 
не га тив не аспек те би ћа. Јед но став-
ност из ра за пра ти Ву ко ви ће ва осо-
бе ност – пре ци зна, а оне о би че на 
има ги на ци ја.

ХЕР ЛИНГ-ГРУ ЂИН СКИ, Гу-
став: Бе ла ноћ љу ба ви – Ча-
чак: Гра дац, 2004, пре ве ла с 
пољ ског Би сер ка Рај чић.

Угра ђу ју ћи у ро ман еле мен те сво је 
би о гра фи је, а на фо ну жи во то пи са 
ре жи се ра Лу ка ша Кле ба на, Гру ђин-
ски го во ри о рас ко шној ле по ти и 
ду би ни бо ла жр тве умет ни ка. Остав-
ши ра но без мај ки, Кле бан  и ње го ва 
по лу се стра Ур шу ла уте ху на ла зе у 
за бра ње ној ве зи. По чет на по ме ре на 
ег зи стен ци јал на по зи ци ја од ре ди-
ће њи хо ве суд би не. Из јед на ча ва ње 
умет но сти и ре ал но сти, оп се сив не 
ин це сту о зне и оп се сив не по зо ри-
шне стра сти, очи ту је се у пред ста-
ва ма. Још то пли од љу ба ви, Ур шу ла 
и Лу кеш ве ли ка оства ре ња по сти жу 
на ру шив ши гра ни цу ко ја де ли ствар-
ност и илу зи ју. Они се опре де љу ју 
за илу зи ју као на че ло би ва ња и на че-
ло ства ра ња. Ро ман има дво стру ки 
крај. У пр вом епи ло гу ре жи сер по-
сле не у спе ле опе ра ци је про жи вља-
ва ве ли ку кри зу и од би ја да жи ви. У 
дру гом, сле пи ло Ур шу ли ној и Лу ке-
шо вој бли ско сти да је ду бљу ди мен-
зи ју и они по вла че ра ди кал ни иде ал-
ни рез. Овај свет, тек треп тај бе ле 
но ћи љу ба ви, на пу шта ју за јед но. У 
че му је раз ли ка? У пра ву на илу зи- ►
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БО УЛС, Пол: Чај у Са ха ри – Бе-
о град: Рен де, 2005. – 428 стр, 
пре вео са ен гле ског Вла ди мир 
Ар се ни је вић.

Ро ман Чај у Са ха ри ком по зи то ра, 
пи сца, пре во ди о ца и свет ског пут ни-
ка По ла Бо ул са (1910–1999) на шој 
јав но сти по стао је по знат тек по сле 
екра ни за ци је чу ве ног филм ског ре-
ди те ља Бер нар да Бер то лу чи ја са Џо-
ном Мал ко ви чем и Де бром Вин гер у 
глав ним уло га ма. Ово нај по зна ти је 
Бо ул со во де ло, тек са да се пр ви пут 
об ја вљу је на срп ском је зи ку. Порт и 
Кит Мо ре зби, мла ди, со фи сти ци ра-
ни брач ни пар чи ја је љу бав пре ста-
ла по сле де се то го ди шњег брач ног 
жи во та, кре ћу на уз бу дљи во пу то ва-
ње по пре де ли ма Се вер не Афри ке, у 
на ди да ће их но ва сре ди на по но во 
збли жи ти. Сти ца јем окол но сти, а по-
ма ло и све сно, би ва ју уву че ни у ин-
спи ра тив ни и стра стве ни, али пре ма 
овом па ру не при ја тељ ски свет ко ји 
их на кра ју обо је уни шта ва. Чи сто-
ћом сво је на ра ци је и за па њу ју ћом 
ви зу ел ном пре ци зно шћу Бо ул су је 
ус пе ло да по стиг не ефе кат ужа са и 
оту ђе ња са ко јим се су о ча ва ју мно-
ги брач ни па ро ви.



ју. Ег зи стен ци јал ној дра ми иона ко 
не мо же мо ума ћи.

ГРУ ЈИ ЧИЋ, Не над: Све тлост 
и зâу ци, Иза бра не и но ве пе-
сме – Бе о град: Срп ска књи жев-
на за дру га, 2005.

Из бор из пе снич ког опу са Не на да 
Гру ји чи ћа, про пра ћен и но вим пе-
сма ма, об у хва та обе ње го ве фор мал-
не оп ци је, сло бод ни и ве за ни стих. 
Бо га то и ра зно вр сно Гру ји чи ће во 
пе сни штво је дин ство сти че усме ра-
ва ју ћи се на две оп ци је. Са ти рич ни 
пост ве ри зам из но си кри тич ки од-
нос пре ма ствар но сти по сре до ван 
пе снич ким је зи ком, а ком пи лу ју ћи 
из ра зе из ра зних ни воа је зи ка ства-
ра гро теск не уда ре и ука зу је на свет 
„ка кав би тре ба ло да бу де“. Дру га 
ори јен та ци ја је сте лир ска, сти ша-
ни и јед но став ни ји из раз лир ске 
на ра ци је и де скрип ци је, ко ји пра те 
осо бе ни ху мор и тра ди ци о нал ни те-
мат ско-мо тив ски кор пус на ше књи-
жев но сти (же на, љу бав, при ро да, 
по ро ди ца), али и пост мо дер ни стич-
ко те ма ти зо ва ње књи жев но сти и 
ства ра ла штва.

ДА МЈА НО ВИЋ, Еле о но ра Лут-
хан дер: Ми нут ћу та ња – Бе о-
град: Књи жев на омла ди на Ср-
би је, 2005. – 65 стр. 

Еле о но ра Лут хан дер, ро ђе на Да мја-
но вић (1954, Кру ше вац) са но вом 
књи гом има три об ја вље не збир ке 
на срп ском и пет на швед ском је зи-
ку. У књи зи Ми нут ћу та ња ка ко при-
ме ћу је ре цен зент Ра до мир Ан дрић 
пе сни ки ња се из но ва по ве зу је са ма-
тер њим је зи ком, са за ви чај ним тај-
на ма и сли ка ма по не тим у очи ма у 
свет „на да све не пред ви див у суд бин-
ским зна че њи ма“. Реч је о еруп тив-
ним им пре си ја ма све де не лек си ке 
ли ше не де ко ра тив них „пре да ха“, на-
лик за пи си ма у јед ном да ху у хо ду 
из ме ђу Кру шев ца, Бе о гра да и Сток-
хол ма. Та ко ће на пи са ти: „За у ста ви-
те ауто бус/ов де сам се ро ди ла/баш 
ту где сто јим“ (пе сма „Кру ше вац“), 
иро нич но о пре стан ку ин ти ме: „Он 
ја ше на свом/елек трон ском ма гар цу/
кроз ки бер ко смос“ (пе сма „Ха и ку“), 
или: „Чарлс Бу ков ски и ја/очи глед но 
смо у ра ту/Он је до зу ба/на о ру жан 
књи га ма/а ја сво јим/зре лим кру шка-
ма/и ви со ким шти кла ма“ (пе сма „Те-
шко на о ру жа ње“).

ДЕ ЛИ ЛО, Дон: Ко смо по лис 
– Бе о град: Ге о по е ти ка, 2004, 
пре вео са ен гле ског Зо ран Па-
у но вић.

Ерик је пре бо га ти би зни смен ко ји 
пра ти кре та ње је на на сто је ћи да 
уброј че ним та бе ла ма на ком пју тер-
ским екра ни ма ус по ста ви па ра ле ле 
из ме ђу не пре гле да фи зич ке ва се ље-

не и бес ко нач ног ко смо са вир ту ел не 
ствар но сти. Ужи ва ју ћи у ду шев ном 
ми ру и сим бо ли ма свог ста ту са, он 
ипак па ти од не са ни це. Све стан да 
је и сам сим бол, не пре ста но вре ба 
атен та то ра. Ва ви лон ска ку ла свет-
ског бо гат ства, Каф ки на пре те ћа 
ва ви лон ска ја ма си ро ма штва и без-
на ђа, по но во у мо ду вра ћа Марк са 
и Ен гел са, ко ји упо зо ра ва ју да ка пи-
та ли зам сам ства ра свог гро ба ра. Па-
ро ди ра ју ћи склад ста рих, Де Ли ло 
раз ли ку је истин ски про стор жи во-
та, али га не ну ди чо ве ку, ма ши ни 
за пра вље ње па ра. Ком пју тер уки-
да сум њу и по ни шта ва про шлост. 
Да нас зна мо ка ква ће нам би ти бу-
дућ ност и за то нам тре ба дру га чи ја 
те о ри ја вре ме на. Но во об ја шње ње 
све та. Мо жда пи сац пред ла же не ко 
но во за јед ни штво у ко ме би смо, со-
ци јал но јед на ки, би ли ма ње са ми, 
или би смо пак, по ни ште ни ма сом 
људ ства, у истин ском про сто ру смр-
ти би ли бли жи искон ској са мо ћи?

ДОН ЧИЋ, Ми ло је: Бу квар ра су-
ла – Ниш: Зо граф, 2004. – 76 стр. 

Ово је тре ћа пе снич ка књи га Ми ло ја 
Дон чи ћа (1963) ко ји је до 17. ју ла 1999. 
ра дио у На род ној и уни вер зи тет ској би-
бли о те ци у При шти ни. Од та да жи ви 
у Ни шу. Ње го ва дру га књи га Зоб ни ца 
(1996) до би ла је 4 углед не на гра де у ино-
стран ству и пре ве де на је на бу гар ски, 
фран цу ски, шпан ски је зик. Основ но ста-
ње у ко је чи та лац за па да на кон чи та ња 
Дон чи ће вог Бу ква ра ра су ла је сте ста ње 
шо ка, стре са. Из ба чај из ум не и емо тив-
не рав но те же по сти же се там ним во ка бу-
ла ром, оп сер ва ци јом је зи вих чи ње ни ца 
да тих по ступ ком лир ске фак то гра фи је. 
При мар на сна га там не по е зи је „бу ква-
ра“ из би ја из по је ди них сти хо ва („Јед на 
по ло ви на пре се че не бе бе тра жи дру гу“, 
или „Пре се ца ју цр ну врп цу, отва ра се 
шко ла“ или „са из ло га лут ке бе же од не-
сре ће“), це ле пе сме, ци клу са, да би це ла 
књи га би ла там ни ка та лог срп ских не-
сре ћа по тен ци ра них из кул ту ро ло шког, 
исто риј ског мо мен та, и по нај ви ше са 
при зо ри ма ју че ра шњи це и са да шњи це 
ко ју жи ви мо за јед но са пе сни ком.

ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ду шан: Шко ла 
за па три о те – Вра ње: Врањ ска 
књи га, 2004. – 166 стр.

Ро ман Шко ла за па три о те пу бли ци-
сте, но ви на ра, драм ског пи сца и 
афо ри сти ча ра Ду ша на Ђор ђе ви ћа 
про зно је шти во ко је је за те ма ти-
ку узе ло рат на зби ва ња са под руч ја 
Ме то хи је, кон крет но Ђа ко ви це и 
око ли не, у пе ри о ду март – јун 1999. 
Зна ча јан део при по ве сти од и гра ва 
се уну тар ума глав ног ју на ка и ње го-
вих се ћа ња на да не од ра ста ња, по ро-
дич них не су гла си ца, пр вих љу ба ви, 
сту ди ја, Ђор ђе ви ће ва про за се од 
пр ве до по след ње стра ни це не ис пу-
шта из ру ку, пре вас ход но због ли ко-

ва ко је због пат њи пам ти мо и ка да 
скло пи мо стра ни це ове по тре сне 
про зе. Су штин ски у пи та њу је књи-
га о тра ге ди ји чо ве ка као ин ди ви ду-
ал ног би ћа, али и тра ге ди ји на ро да 
ко ји би ти шу на овим про сто ри ма.

ЖИ ЗБЕР, Франц-Оли ви је: Аме-
ри ка нац – Бе о град: Clio, 2005, 
пре ве ла са фран цу ског Љи ља на 
Мир ко вић.

Отац, Аме ри ка нац, у Фран цу ску је сти-
гао с вој ним тру па ма ко је су се 1944. 
го ди не ис кр ца ле на оба ла ма Нор ман ди-
је. Од ра стао уз ње го ву су ро вост и агре-
сив ност, де чак пре ма ње му га ји сил ну 
мр жњу, ко ја ће од ре ди ти ток ње го вог жи-
во та и сми сао ње го ве суд би не. Го ди не 
ме ђу тим от кри ва ју дво стру ко зна че ње 
до га ђа ја и ли ко ва. Ни ти је отац био са-
мо ђа во, ни ти је син са мо све тац, ни ти 
је мај чин ма зо хи зам био ли шен ве ли ке 
љу ба ви. Спо зна ја дво се кло сти жи во та 
во ди глав ног ју на ка ка дру га чи јем са гле-
да ва њу соп стве не лич но сти и при хва та-
њу свог иден ти те та. Ко рак до по ми ре ња 
са све том већ се на зи ре, а при ча је ту да 
сво јим ка тарк тич ким де ло ва њем, до при-
не се про це су осло ба ђа ња.

ЈЕ ЛИ НЕК, Ел фри де: Бо лест 
или мо дер не же не – Бе о град: 
Cen pi и Zep ter Bo ok World, 
2004, пре вод Је ле на Ко стић.

Дра ма про шло го ди шње до бит ни це 
Но бе ло ве на гра де, аустриј ске књи-
жев ни це Ел фри де Је ли нек, про пра-
ће на на дах ну тим и ин фор ма тив ним 
по го во ром Хајн ца Клун ке ра. На 
сце ни су два па ра – ги не ко ло га и 
сто ма то ло га др Хај дклиф и ње го ва 
ве ре ни ца Еми ли, ле збиј ка и вам пир, 
те др Бе но Хун де ко фер, по ре ски са-
вет ник, и ње го ва су пру га Кар ми ла, 
ко ја уми ре на ше стом по ро ђа ју. Лак 
плен за Еми ли, Кар ми ла бу ди у се би 
Ме де ју и уби ја сву сво ју де цу. Му-
шкар ци ор га ни зу ју хај ку, али уби ја-
ју ћи пре ступ ни це, и са ми по ста ју 
вам пи ри. Окрут на и сна жна, дра ма 
је цр но ху мор на, дво сми сле на и по-
нај ви ше сим бо лич ка. Бо лест или 
мо дер не же не у би ти је кри ти ка са-
вре ме ног све та, ко ја ње го ве по но ре 
са гле да ва из угла со ци јал но мар ги на-
ли зо ва не и ег зи стен ци јал но тла че не 
же не, чи ји је кре до: „Бо ле сна сам, 
за то по сто јим.“ По зи ци ја у ка кву 
је гур ну та омо гу ћа ва са мо де струк-
тив ни бунт, што мо же да до не се тек 
но ва уни ште ња, у ве чи том кр ва вом 
кру гу ко ји не ма из ла за.

ЈО ВА НО ВИЋ, Ми лен ко Д.: 
Днев ник бив шег за вод ни ка 
– Бе о град: Етос, 2005.

Збир ка крат ке про зе пи са не у фор ми 
днев нич ких бе ле жа ка. Ду хо вит и 
брит ког сти ла, Јо ва но вић са гле да ва 
се бе и свет око се бе из на гла ше но ин-

ди ви ду ал не пер спек ти ве. Не пре тен-
ци о зност лич них за пи са, ме ђу тим, 
ни је га ли ши ла озбиљ но сти уви да, 
стро го сти по гле да, та ко да Днев ник 
бив шег за вод ни ка пре ра ста у ори-
ги нал ног хро ни ча ра на ше сва ко дне-
ви це. А у њу не за о би ла зно тре ба 
убро ја ти по ли тич ку и књи жев ну чар-
ши ју, али и ве чи та пи та ња чо ве ка, 
сми сао жи во та и смр ти, ко ји ма пи-
сац при ла зи ко ли ко из по зи ци је са ти-
рич не оштри це, то ли ко и из ду бо ког 
бо ла по сто ја ња. Ње го ва по е тич ност 
про пра ће на је и веч ном но стал ги јом 
јер Бе о град „не ма ону ме ко ту и не-
жност, као не кад у до ба пр вог пле са 
и пр ве плот ске љу ба ви“.

КА ЛА ЈИЋ, Дра гош: Срп ска де-
ца цар ства – Бе о град: Књи га-
Ко мерц, 2005. – 378 стр.

Ро ман Срп-
ска де ца 
цар ства је 
п о  с л е д  њ а 
об  ј а  вље  на 
књи га не дав-
но пре ми ну-
лог сли ка ра, 
есе ји сте, пу-

бли ци сте и ро ман си је ра, Дра го ша 
Ка ла ји ћа. Као уред ник у ИП „НИ РО 
Књи жев не но ви не“, Ка ла јић је уре-
дио низ зна чај них, и у то вре ме от-
кри ва лач ких књи га, као што су Пло-
ти но ве Ене а де, Вај нин ге ров Пол и 
ка рак тер и дру ге.
Срп ска де ца цар ства је по ли тич ки 
ро ман о не по сред ним и још не до вр-
ше ним ге о по ли тич ким зби ва њи ма. 
За хва љу ју ћи брит ком је зи ку пре по-
зна ће мо мно ге по ли ти ча ре ов да шње 
по ли тич ке сце не, не ки од њих бив-
ши ко му ни сти, на гло по ста ју срп-
ски на ци о на ли сти. По себ ну драж 
при по ве да њу пру жа ју есе ји о филм-
ској умет но сти, фи ло зо фи ји, сли кар-
ским из ло жба ма, ко је је аутор уткао 
у фа бу лу свог по след њег ро ма на.
Глав ни ју нак Ка ла ји ће вог ро ма на је 
ин те лек ту а лац Алек сан дар Хр ка ло-
вић, ко ји из Њу јор ка до ла зи у род ни 
Бе о град на про сла ву го ди шњи це ма-
ту ре. У род ном гра ду су сре ће се са 
про шло шћу и по чи ње ин тен зив но 
да тра га за сво јом не пре жа ље ном 
љу ба ви из мла до сти Све тла ном Ми-
тро вић.
Ви со ке књи жев не до ме те ро ман до-
сти же у опи си ва њу Рат ног остр ва, 
Чу бу ре, Бронк са. Сво јом за жи во та 
по след њом об ја вље ном књи гом Ка-
ла ји ћу је ус пе ло да пред ста ви све до-
чан ство о тра ге ди ји на ро да ко ме је 
ро ђе њем при па дао.

КА РА НО ВИЋ, Звон ко: Ви ше 
од ну ле – Ниш: Зо граф, 2004. 
– 236 стр.

По сле се дам књи га пе са ма, је дан од 
нај по зна ти јих књи жев ни ка са ју га 
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ДОН ЧИЋ, Ми ло је: Бу квар ра су-
ла – Ниш: Зо граф, 2004. – 76 стр. 

Ово је тре ћа пе снич ка књи га Ми ло ја 
Дон чи ћа (1963) ко ји је до 17. ју ла 1999. 
ра дио у На род ној и уни вер зи тет ској би-
бли о те ци у При шти ни. Од та да жи ви 
у Ни шу. Ње го ва дру га књи га Зоб ни ца 
(1996) до би ла је 4 углед не на гра де у ино-
стран ству и пре ве де на је на бу гар ски, 
фран цу ски, шпан ски је зик. Основ но ста-
ње у ко је чи та лац за па да на кон чи та ња 
Дон чи ће вог Бу ква ра ра су ла је сте ста ње 
шо ка, стре са. Из ба чај из ум не и емо тив-
не рав но те же по сти же се там ним во ка бу-
ла ром, оп сер ва ци јом је зи вих чи ње ни ца 
да тих по ступ ком лир ске фак то гра фи је. 
При мар на сна га там не по е зи је „бу ква-
ра“ из би ја из по је ди них сти хо ва („Јед на 
по ло ви на пре се че не бе бе тра жи дру гу“, 
или „Пре се ца ју цр ну врп цу, отва ра се 
шко ла“ или „са из ло га лут ке бе же од не-
сре ће“), це ле пе сме, ци клу са, да би це ла 
књи га би ла там ни ка та лог срп ских не-
сре ћа по тен ци ра них из кул ту ро ло шког, 
исто риј ског мо мен та, и по нај ви ше са 
при зо ри ма ју че ра шњи це и са да шњи це 
ко ју жи ви мо за јед но са пе сни ком.



Ср би је Звон ко Ка ра но вић, об ја вио 
је ро ман Ви ше од ну ле. На слов до-
ста асо ци ра на де би тант ски ро ман 
Брет Ис то на Ели са Ма ње од ну ле 
ко ји го во ри о из гу бље ној без и деј ној 
ге не ра ци ји мла дих бо га та ша из Лос 
Ан ђе ле са. Фа бу лар не слич но сти по-
сто је, за то што Ви ше од ну ле го во ри 
о срп ској из гу бље ној ге не ра ци ји. У 
Ср би ји по чет ком 1999. го ди не ју на-
ци Ка ра но ви ће вог ро ма на би ти шу 
са сво јим стра хо ви ма, тај ним ве-
за ма и по лу за ко ни тим по сло ви ма. 
Они ни ко ме не при па да ју, не при-
зна ју гра ни це, пре зи ру оба ве зе ко је 
до но си од ра ста ње, и кроз до га ђа је 
хр ле ши ром отво ре них очи ју.

КАФ КА, Франц: Ва ви лон ска 
ја ма, При че и сно ви – Бе о град: 
Рад, 2004, пре вео с не мач ког Јо-
ви ца Аћин.

Из бор из за пи са сно ва и за пи са о сно-
ви ма ко је је Каф ка ра суо по сво јим 
пи сми ма и днев ни ци ма. Има ју ћи на 
уму чи ње ни цу да ње го во књи жев но 
де ло сво ју по е ти ку гра ди на они рич-
ком прин ци пу, али и пост мо дер ни-
стич ку те зу да све што чи ни текст 
по при ма ста тус фик ци је, књи га се 
мо же чи та ти дво ја ко. Она јед ним 
де лом омо гу ћу је ду бљи увид у ства-
ра ла штво че шког књи жев ни ка – а 
са њао је чак и Јо зе фа К. – у има ги на-
тив не ме ха ни зме, или тач ни је ре че-
но, у на чи не де ло ва ња има ги на тив-
не ин те ли ген ци је из ко је на ста је ње-
го во пи смо. За пис сна и за пис о сну, 
са дру ге стра не, мо гу се ту ма чи ти и 
као са мо стал ни књи жев ни ра до ви, 
аутох то ни умет нич ки тек сто ви ко ји 
ства ра ју осо бе ни свет. Књи гу је, по 
не мач ком и ита ли јан ском из да њу, 
при ре дио и с не мач ког пре вео Јо ви-
ца Аћин. Из бор је про пра ћен По го-
во ром, од лич ним есе јом ко ји јед ним 
по те зом по би ја све ја ди ков ке да се о 
ве ли ким пи сци ма не ма ре ћи ни шта 
но во. 

КРА ГУ ЈЕ ВИЋ, Та ња: Њут нов 
дре меж – Бе о град: Књи жев но 
дру штво „Све ти Са ва“, 2004. 
– 37 стр.

Књи га Њут нов 
дре меж је пет-
на е ста пе снич-
ка књи га Та ње 
К р а  г у  ј е  в и ћ 
(1946, Сен та) 
ре но ми ра не пе-
сни ки ње сред-
ње ге не ра ци је. 
У ко ре ла ци ји са прет ход ним књи га-
ма по ет ски свет и лир ски дис курс 
но ве књи ге на ве ли су ре цен зен та 
Не на да Ша по њу на суд по ко ме је 
аутор ка „ве ро ват но нај до след ни ја 
пе сни ки ња ме та фи зич ке ори јен та-
ци је у са вре ме ној срп ској по е зи ји. 
Тај суд је ве ли ки ком пли мент до са-

да шњем опу су Т. Кра гу је вић и ве ли-
ки иза зов кри ти ча ри ма и про у ча ва о-
ци ма по е зи је. Пе снич ка сли ка, сим-
бол, чул ност и ње ни пре о бра жа ји, 
ви ше стру ко ва ри ра ни то по си во де, 
не ви дљи вог, не у хва тљи вог, пло вид-
бе, са мо су не ки од при сту пач ни јих 
еле мен тар них пој мо ва са ко ји ма се 
су сре ће мо на пу ту од го не та ња, раз-
у ме ва ња и до жи вља ва ња све та но ве 
аутор ки не књи ге.

КУ ЦИ, Џ. М.: Ели за бет Ко сте-
ло, Осам лек ци ја – Бе о град: 
Па и де ја, 2004, пре ве ла с ен гле-
ског Ари ја на Бо жо вић.

Ро ман Ели за бет Ко сте ло по ри че 
фи ло зо фи ју, чи ја јед но стра на ра ци о-
нал ност ни је до вољ на чо ве ку на шег 
вре ме на. Сре ди шњи лик, књи жев ни-
ца Ели за бет Ко сте ло, пу ту је по све ту 
и др жи пре да ва ња. Ње на фор ма ми-
шље ња во ди ан тич ким фи ло зо фи ма 
ко ји су прет хо ди ли ло го цен трич но-
сти хри шћан ске ци ви ли за ци је За па-
да. Есте ти ка ус по ста вља мост да ју ћи 
ле ги ти ми тет ви до ви ма са зна ња ко ји 
се не за сни ва ју на оба ве за ма ра ци о-
нал но сти. Ели за бет Ко сте ло би био 
есте тич ки ро ман, ко ји за го ва ра чул-
ност као од нос пре ма ствар но сти. 
Као пот пу ни тре ну так бив ства, ка да 
је дан ен ти тет, те ло-ду ша, ура ња у 
искон ске прин ци пе. По след ње по гла-
вље, у пот пу но сти на ра тив но, са ти-
рич ки је при каз за гроб ног жи во та, за-
ми шље ног по пут ло го ра и каф ки јан-
ски ап сурд ног про це са про це њи ва ња 
ко мо же у рај. Онај ко има уве ре ња. 
А пи сац, чи ји по сао ни је не по ме ри-
вост ве ро ва ња, већ пу ни тре ну так 
бив ства и мно штво рав но прав них 
исти на? Ели за бет ће из гле да за на век 
оста ти на ка пи ја ма ра ја па те ћи, али 
се чак ни не пи та ју ћи за што уоп ште 
же ли да про ђе кроз њих.

ЛА КИ ЋЕ ВИЋ, Дра ган: Снег па-
да ду шо, Иза бра не и но ве пе сме 
– Бе о град: Срп ска књи жев на за-
дру га, 2004. – 208 стр.

Из бор из лир ске по е зи је пе сни ка, 
про зног пи сца и пи сца књи жев но сти 
за де цу Дра га на Ла ки ће ви ћа. Књи га 
об у хва та Ла ки ће ви ће во пе сни штво 
од 1970. до 2004. го ди не пра те ћи ње-
го ве ме не од сло бод ног до ве за ног 
сти ха и те мат ски ра спон од љу бав не 
до па три от ске по е зи је. Би ло да се 
усме ра ва на при зо ре и де та ље из са-
вре ме ног жи во та, при ро де и град ске 
сре ди не, би ло да опе ва исто ри ју, Ла-
ки ће вић увек про го ва ра из ду хов не 
пер спек ти ве, ко ја ра зно ли ко сти ње-
го вог ства ра ла штва да је дух је дин-
ства. Ду ша и снег, ко ји све пре кри ва 
и све по рав на ва, сре ди шњи су пој мо-
ви Ла ки ће ви ће ве ли ри ке, ре ћи ће Рај-
ко Пе тров Но го у на дах ну том по го-
во ру Од сне га до пе пе ла. На гла ше ни 
спи ри ту ал ни аспект овог пе сни штва 

не ми нов но во ди до за кључ ка да је 
по е зи ја сто жер не са мо ду хов но сти 
и иден ти те та, већ и ег зи стен ци је са-
вре ме ног чо ве ка и на ци ја.

ЛИНД КВИСТ, Марк: Ne ver 
mind Nir va na – Бе о град: Ди ја-
до ра, 2004. – 233 стр, пре ве ла са 
ен гле ског Ве сна Ми лин чић.

Аме рич ки ро ман си јер Марк Линд-
квист у ро ма ну Ne ver mind Nir va na 
опи су је дух вре ме на род ног Си је тла 
(САД) с кра ја де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка. Глав ни ју нак ове 
про зе Пит Тај лер, не ка да шњи му зи-
чар и по ред то га што се бли жи че-
тр де се тој го ди ни жи во та, још увек 
по се ћу је ноћ не клу бо ве у ко ји ма је 
сво је вре ме но сви рао, и пла ни ра да 
офор ми по ро ди цу, са мо ни ка ко да 
од лу чи с ким. Ка да се слу чај си ло ва-
ња у ко ји је упле тен нај по пу лар ни ји 
рок му зи чар, на ђе на ње го вом сто лу 
јав ног ту жи о ца, Пит би ва при ну ђен 
да пре и спи та соп стве не ста во ве. 
Линд квист је на пи сао ду хо вит ро-
ман. Ње гов ро ман си јер ски кре до 
сли чан је ста ву ен гле ских про за и-
ста Ни ка Хор нби ја и Мај кла Геј ла 
за то што по пут њих му зи ку тре ти ра 
као хра ну, мо ду и љу бав, што је при-
ступ са ко јим се чи та о ци нај лак ше 
по и сто ве ћу ју.

ЛО ЗА НИЋ, Ко ста: Миљ ко вић 
– не ре ше на за го нет ка – Ниш: 
Зо граф, 2004. – 121 стр.

Књи гу чи не три 
жан ров ски раз-
ли чи те це ли не 
у ко ји ма аутор 
сво јим ли те рар-
ним ру ко пи сом 
да је при зо ре из 
жи во та Бран-
ка Миљ ко ви ћа 
(1934–1961) и 

ње го вог тра гич ног кра ја. Пр ви део 
је са ста вљен из 77 ну ме ри са них 
крат ких при ча и аутор ских па ра фра-
за усме них и пи са них анег до та, си-
ту а ци ја, при зо ра из жи во та Миљ ко-
ви ћа. Дру ги део („По след њи да ни, 
зад ња ноћ“) је на пи сан у фор ми ра-
дио дра ме. И тре ћу це ли ну мо же мо 
по сма тра ти као спе ци фич ну вр сту 
и на ста вак аутор ске фик ци је у но-
вом на ра тив ном кљу чу. Ње га чи ни 
из бор све до че ња пе сни ко вих при ја-
те ља Ви до са ва Пе тро ви ћа, Ра до сла-
ва Вој во ди ћа, До бри ле Ни ко лић, 
Ире не Вр кљан, Жи ке Ла зи ћа, Пе тра 
Џа џи ћа, Та на си ја Мла де но ви ћа, бра-
та Дра ги ше Миљ ко ви ћа, мај ке Ма-
ри је Миљ ко вић, те до ку мент об дук-
циј ског на ла за об ја вљен 4.6.1988. 
Фик циј ска про за крат ких при ча, 
драм ска фик ци ја и јав на све до че ња 
о за го нет ки: са мо у би ство пе сни ка 
или уби ство у фо ку су су Ло за ни ће-
вог ин те ре со ва ња.

ЛО МА, Ми о драг: Сли ка Хри-
ста у Хел дер ли но вом пе сни-
штву – Ва ље во: Цен трекс, 2003. 
– 707 стр.

К њ и  г а 
про фе со ра 
Ми о дра га 
Ло ме пред-
с т а  в љ а 
рад од бра-
њен као 
док тор ска 
д и  с е р  т а -
ци ја 2001. 
го ди не на Фи ло ло шком фа кул те ту 
у Бе о гра ду. Пр ви део ове за и ста је-
дин стве не и акри бич не сту ди је са-
др жи ис црп ну исто ри ју ис тра жи ва-
ња Хел дер ли но вих хри сто ло шких 
хим ни од „пра по че та ка до је ња ва ња 
хри сто ло шке ди ску си је“. Ту ће мо у 
пред и сто ри ји на ћи ту ма че ње ра до ва 
Вил хел ма Дил та ја, Ерн ста Ка си ре-
ра, из ме ђу оста лих, за тим у пе ри о ду 
из ме ђу два свет ска ра та ту ма че ње 
ра до ва 16 ауто ра, па то ком Дру гог 
ра та и по сле ње га до от кри ћа хим не 
„Пра зник ми ра“ и рас пра ве по сле 
от кри ћа. У за кључ ку пр вог де ла 
Ло ма ука зу је ка ко исто ри ја ис тра-
жи ва ња Хел дер ли но вих хри сто ло-
шких хим ни да је основ не пу то ка зе 
за њи хо во раз у ме ва ње. Се би је у 
свом ра ду по ста вио за циљ јед ну 
до след ну и пре ци зно спро ве де ну 
би блиј ску ег зе ге зу пе са ма у ко јој би 
се фи ло ло шки ег закт но про ве ри ла 
њи хо ва би блиј ска за сно ва ност. Дру-
ги део пред ста вља ту ма че ње про фе-
со ра Ло ме хим не „Пра зник ми ра“ 
(433–529), „Је ди ни“ (537–596) и 
„Пат мос“ (599–687). На кра ју књи ге 
дат је За кљу чак и спи сак упо тре бље-
не ли те ра ту ре. Ло ма ис ти че „про сту 
књи жев но и сто риј ску чи ње ни цу“ да 
су Хел дер ли но ве хим не за и ста хим-
не Хри сту, а Хри стос је у ње го вој по-
е зи ји пре све га би блиј ски Хри стос. 
Чи ње ни ца је да је пе сник био про-
те стант ски те о лог по обра зо ва њу, 
уз то до бар по зна ва лац ста ро грч ког 
је зи ка, као и но во за вет них из вор ни-
ка ко ји су по ла зи ште за из вор ну хри-
сто ло шку ико но гра фи ју.

ЛОМ ПАР, Ми ло: Апо ло но ви 
пу то ка зи, Есе ји о Цр њан ском 
– Слу жбе ни лист СЦГ, 2004.

У шест есе ја по све ће них Ми ло шу 
Цр њан ском Ми ло Лом пар (1962), 
пре да вач на Фи ло ло шком фа кул те-
ту у Бе о гра ду, овог пи сца по сма тра 
као фи гу ру суб вер зи је у срп ској 
књи жев но сти. По ла зе ћи од те зе да 
су га жи вот не окол но сти скло ни ле 
на мар ги нал ну по зи ци ју, као ег зи-
стен ци јал ну си ту а ци ју с оне стра не 
сва ког ан га жма на и сва ке уто пи је, 
аутор у по зном Цр њан ском тра жи 
мо ду се суб вер зив но сти, скло ност 
ка ис ку ству ап сур да и ни шта ви ла, 
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КУ ЦИ, Џ. М.: Ели за бет Ко сте-
ло, Осам лек ци ја – Бе о град: 
Па и де ја, 2004, пре ве ла с ен гле-
ског Ари ја на Бо жо вић.

Ро ман Ели за бет Ко сте ло по ри че 
фи ло зо фи ју, чи ја јед но стра на ра ци о-
нал ност ни је до вољ на чо ве ку на шег 
вре ме на. Сре ди шњи лик, књи жев ни-
ца Ели за бет Ко сте ло, пу ту је по све ту 
и др жи пре да ва ња. Ње на фор ма ми-
шље ња во ди ан тич ким фи ло зо фи ма 
ко ји су прет хо ди ли ло го цен трич но-
сти хри шћан ске ци ви ли за ци је За па-
да. Есте ти ка ус по ста вља мост да ју ћи 
ле ги ти ми тет ви до ви ма са зна ња ко ји 
се не за сни ва ју на оба ве за ма ра ци о-
нал но сти. Ели за бет Ко сте ло би био 
есте тич ки ро ман, ко ји за го ва ра чул-
ност као од нос пре ма ствар но сти. 
Као пот пу ни тре ну так бив ства, ка да 
је дан ен ти тет, те ло-ду ша, ура ња у 
искон ске прин ци пе. По след ње по гла-
вље, у пот пу но сти на ра тив но, са ти-
рич ки је при каз за гроб ног жи во та, за-
ми шље ног по пут ло го ра и каф ки јан-
ски ап сурд ног про це са про це њи ва ња 
ко мо же у рај. Онај ко има уве ре ња. 
А пи сац, чи ји по сао ни је не по ме ри-
вост ве ро ва ња, већ пу ни тре ну так 
бив ства и мно штво рав но прав них 
исти на? Ели за бет ће из гле да за на век 
оста ти на ка пи ја ма ра ја па те ћи, али 
се чак ни не пи та ју ћи за што уоп ште 
же ли да про ђе кроз њих.



што ауто ра до во ди до жа ри шних 
та ча ка на шег вре ме на и ње го вих 
по е ти ка. Ве ли ки еру ди та, Лом пар је 
ту ма че њи ма Цр њан ског до при нос 
дао и – у ли те ра ту ри не та ко че стим 
– ком па ра тив ним есе ји ма тра га ју ћи 
за ве за ма с Ге те ом и Стен да лом.

ЉА МА ЗА РЕС, Ху лио: Жу та 
ки ша – Бе о град: Ча роб на књи-
га, 2005. – 123 стр, пре ве ла с 
шпан ског Ма ри на Мар ко вић.

У би бли о те ци „Аван ту ра ре чи“ 
пр ви пут је на срп ском је зи ку об ја-
вље на по ет ска про за јед ног од нај-
зна чај ни јих књи жев ни ка са вре ме не 
шпан ске књи жев но сти, Ху лиа Ља ма-
за ре са. По ет ску про зу Жу те ки ше 
мо же мо ока рак те ри са ти не са мо као 
ме ди та тив ну при чу о се ћа њу и уса-
мље но сти, фи зич ком и ду хов ном 
про па да њу људ ског ко је не же ли да 
на пу сти род но ме сто, већ и као там-
ну еле ги ју по све ће ну јед ном кра јо-
ли ку ко ји уми ре. За ни мљи во је да је 
сам Ља ма за рес, ро ђен у ме сту Ве га-
ми ан ко је ви ше не по сто ји. А ње гов 
је дин ствен на ра тив ни лир ски стил 
учи нио га је не за о би ла зним име ном 
на ино стра ној књи жев ној сце ни, 
што до ка зу је и чи ње ни ца да је по ет-
ски ро ман Жу та ки ша пре ве ден на 
све зна чај ни је свет ске је зи ке.

МА ЛУФ, Амин: Бал да са ро во 
пу те ше стви је – Бе о град: Ла гу-
на, 2004, пре ве ла с фран цу ског 
Ве сна Ца ке љић.

Ка ко је свет од у век био гло бал но 
се ло, про нео се глас да ће 1666. 
го ди не на сту пи ти све оп шта ка та-
кли зма. Спас кри је Сто то име, све-
ти му сли ман ски спис. Ем бри ја ко, 
тр го вац рет ко сти ма и глав ни лик 
ро ма на, до ла зи до ње га, али га од-
мах про да је па уви дев ши коб ну 
гре шку, кре ће у крај ње не из ве сну 
по тра гу. И та ко се, по сле сил них до-
го дов шти на, по су тих трун чи ца ма 
чу да, ни је де си ло ни шта по себ но. 
И са ми се мо же мо уве ри ти да 1666. 
сма ка све та ни је би ло. Без ичег ка-
та кли змич ног, та го ди на бе ше као и 
сва ка дру га: ра то ви, ку ге, по жа ри, 
ко руп ци је, пљач ке, љу бав не из да-
је... Та ко се и ча сни Бал да сар скру-
ше но скра сио, у на руч ју мај ке Ђе-
но ве, у ва зал ском бра ку са ћер ком 
ло кал ног бо га та ша. Ако је Ма луф 
пу те ше стви је кроз жи вот, иро ниј-
ски, ви део као бег од не сре ће ко ји 
је у би ти ср ља ње ка њој, ре ше ње 
је по тра жио у јед но став но сти. У 
по ми ре њу чо ве ка – са со бом и све-
том, у по твр ди ле по те по сто ја ња 
са мог.

МА РАИ, Шан дор: Есте ри на за-
о став шти на – Бе о град: На род-
на књи га, 2005, пре вод Ма ри ја 
Тот-Иг ња то вић.

Књи га об у хва та че ти ри крат ка ро ма-
на кла си ка мо дер не ма ђар ске књи-
жев но сти: Ме сар (1924), Есте ри на 
за о став шти на (1939), Ју жни ве тар 
(1939) и Љу бав у ср цу (1985). Усред-
сре ђе ност на де таљ из спо ља шњег 
све та, ко ли ко и на та на ну пси хо ло-
шку ин тро спек ци ју до при но се за-
бо ра вље ној убе дљи во сти при по ве-
да ња кла сич не ли те ра ту ре и чи не 
Ма ра и ја ве ли ким при по ве да чем. 
Ис тра жи ва ње екс трем них си ту а ци-
ја жи во та и истих та квих по ри ва 
у чо ве ку по сти жу ду бо ке уви де у 
за ко ни то сти по сто ја ња и скри ве не 
ру кав це људ ске при ро де. Ле па, ду-
га ре че ни ца Шан до ра Ма ра и ја и 
зна лач ки пре вод Ма ри је Тот-Иг ња-
то вић упот пу њу ју укуп ни по вољ ни 
ути сак. Есте ри на за о став шти на чин 
је свет ко ви не књи жев но сти.

МА РО ЈЕ ВИЋ, Игор: Же га – Бе-
о град: Сту бо ви кул ту ре, 2004.

Пред чи та о ци ма је но ви ро ман Иго-
ра Ма ро је ви ћа (1968) за чи ји је про-
је кат као де ло у на ста ја њу аутор 
до био сти пен ди ју фон да ци је „Бо ри-
слав Пе кић“ 2000. го ди не. У ро ма ну 
Же га си жеј ну осно ву Ма ро је вић ба-
зи ра на суд би на ма од ре ђе ног бро ја 
ли ко ва пре по чет ка Пр вог свет ског 
ра та до ти чу ћи се бал кан ских ра то ва 
и ста вља ју ћи ак це нат на Бо жић ну 
по бу ну тзв. „зе ле на ша“ по во дом 
ства ра ња Кра ље ви не СХС. О су ко-
би ма по ли тич ке и вој не при ро де 
при ста ли ца „зе ле ног ли сти ћа“ кра-
ља Ни ко ле Пр вог Пе тро ви ћа са „бје-
ла ши ма“ (бе ли ли стић) при ста ли ца-
ма ује ди ње ња Цр не Го ре са Ср би јом 
и кра је ви ма под бив шом аустро у гар-
ском вла шћу, по сто ји ве ћи број исто-
риј ских до ку ме на та, али у ли те ра ту-
ри ово је пр во де ло ко ме је тај су коб 
те мат ско-си жеј на око сни ца. При ча 
о од мет ни ку Вас ку, ње го вој дру жи-
ни и пре стан ку по бу не, пу но смр ти 
од мет ка, али и од плућ не бо ле сти 
ко ја по ста је сво је вр сна ме та фо ра, 
пре до че ни из ра зом ви со ке умет нич-
ке сти ли за ци је, ре зул ти ра ли су вред-
ним де лом, зна чај ним ро ма ном пр ве 
де ка де овог ве ка.

МИ ЛА НО ВИЋ, Бра ти слав Р.: 
Си ла зак – Бе о град: Срп ска 
књи жев на за дру га, 2004. – 91 
стр.

Си ла зак је сво је вр сна син те за до-
са да шњег пе сни штва Бра ти сла ва 
Ми ла но ви ћа, ње го вих пет ра ни јих 
књи га. Усме ра ва ју ћи се на спо ља-
шњи свет, али и на оно што је у ње-
му скри ве но, не ви дљи во, на лич но 
и оп ште у исто ри ји и са вре ме но сти, 
Ми ла но вић у но вој књи зи си ла зак 
ви ди као прин цип све та. Ме та фо-
ра си ла ска под ра зу ме ва лир ски и 
фи ло зоф ски, али и мит ско-ре ли гиј-
ски ра спон са др жај ног – ин тер тек-

сту ал ног и ин тер ме ди јал ног – ре-
ги стра. Сми са о ни оп сег сре ди шње 
ме та фо ре кре ће се од ис ку пље ња до 
ни шта ви ла. Основ но осе ћа ње, ко је 
до ми ни ра це лом књи гом, ипак је сте 
ли те рар но. Ми ла но вић не по пра вљи-
во сми сао људ ског по сто ја ња ве зу је 
за кул ту ру, за ње не пе ри о де и сло је-
ве ко ји се не пре ста но пре пли ћу и 
су сре ћу у кључ ном мо ти ву по е зи је. 
Књи га је про пра ће на по го во ром Пе-
сник – оп шти и лич ни ле то пи сац 
Дра га на Ла ки ће ви ћа.

МЕР ДОК, Ај рис: Цр ни принц 
– Зре ња нин: Аго ра, 2005, пре-
вео са ен гле ског Пре драг Ша-
по ња.

На ја вљен као „при ча о бри тан ској 
Ло ли ти“, оп се жни ро ман Цр ни 
принц (1973) пре вас ход но је сте 
ин те лек ту ал ни три лер. Од ли чан за-
плет пра те раз ми шља ња о три ап со-
лу та, о три ве чи та пра ти о ца чо ве ка: 
умет но сти, љу ба ви и бо гу. Рад ња 
пра ти пи сца Бре дли ја Пир со на, ко-
ји је за пао у ства ра лач ку кри зу, а 
она са со бом по вла чи и же љу за бе-
гом. Не до зво лив ши свом ју на ку да 
умак не суд би ни, књи жев ни ца има-
ги на ци јом, му дро шћу и ху мо ром из 
све та ствар но сти чи та о ца од во ди до 
сфе ре ви зи је. Ова вр ца ва књи га, пре-
по зна тљи вог сти ла Ај рис Мер док, 
уво ди и но ве при по вед не тех ни ке 
та ко да је осво ји ла ме мо ри јал ну на-
гра ду „Џејмс Тејт“ и би ла у нај у жем 
из бо ру за „Бу ке ра“.

МИ ЛА ШИ НО ВИЋ, Го ран: Ап-
синт – Бе о град: Сту бо ви кул ту-
ре, 2005.

Ро ман о два чо ве ка истог име на и 
пре зи ме на, ко ја ће Пр ви свет ски рат 
не раз мр си во по ве за ти. Ле кар из па-
ор ске по ро ди це, с прак сом у Швај-
цар ској, као до бро во љац иде у Ср би-
ју. Ње го вог име ња ка и пре зи ме ња ка, 
нон ша лант но бе о град ско бо га та шко 
де те, ко је се за ни ма за сли кар ство 
и ал ко хол, рат је за те као у мон ден-
ском Бе чу. Па као што пи ће из на сло-
ва мо же иза зва ти дво стру ке сли ке, 
исти ну и при вид ка кав у ствар но сти 
не по сто ји, та ко и њи хов иден ти тет, 
ко ји би тре ба ло да је за у ста вљен и 
пре по зна тљи во од ре ђен име ном и 
пре зи ме ном, до жи вља ва дво стру ку 
суд би ну. Исто риј ски оквир, да кле, 
у ко ји се сме шта при ча о чо ве ку на-
ше га вре ме на и крх ко сти ње го вог 
би ћа.

МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Не над: Ме ста 
– Кра ље во: На род на би бли о-
те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, 
2004. – 132 стр.

То ком де ве де се тих Не над Ми ло ше-
вић (1962) об ја вљу је три пе снич ке 
збир ке, да би у иза бра ним пе сма ма 

на по ло ви ни ове 
де це ни је естет-
ски за о кру жио 
и су ми рао сво-
је трок њиж је. 
Књи га Ме ста 
са др жи 80 пе са-

ма и по го вор („Ме ста ко ја пре по зна-
је мо“) из пе ра Ми ло ва на Мар че ти ћа 
у ко ме се ана ли зи ра ју основ не од ли-
ке до са да шњег ауто ро вог пе снич ког 
пи сма. Јед на од од ли ка, по себ но у 
пр вој („По спа ност“, 1992) и дру гој 
(„Ума ње ња“, 1996) је лир ска на ра-
ци ја бли ска про зним кро ки ји ма, 
опи си до га ђа ја и ам би јен та у ко ме 
се они од ви ја ју, и по то ме је аутор 
пре по зна тљив у ге не ра ци ји ко ја се 
пр вим ра до ви ма ја вља де ве де се тих 
го ди на. Те ма ти за ци ја при ват но сти, 
ка мер них тре ну та ка из по ро дич ног 
окру же ња, ли ри за ци ја по де ље но сти 
лир ског ју на ка/пе снич ког су бјек та 
из ме ђу све та бли ских, ин ти ме, и 
спо ља шњег све та, не ки су од то по-
са ко је аутор умет нич ки ре ле вант но 
ни јан си ра от кри ва ју ћи сло же ност 
уну тра шњег све та лир ског ја.

МИ ТРО ВИЋ, Не ма ња: Не ра све-
тље ни Све то за ров не ста нак 
– Бе о град: Ге о по е ти ка, 2004.

Аутор је већ пр вом књи гом Сан ра-
та (1980) скре нуо па жњу чи та ла ца и 
кри ти ке. Пра ви увид у дво и по де це-
ниј ски рад Не ма ње Ми тро ви ћа мо-
же се сте ћи и из два из бо ра (Иза бра-
не при че из 1999. и Сце на рио за сан 
из 2003). У но вој књи зи ко ја са др жи 
24 при че сре ће мо се са ве ћим сте пе-
ном про ме не (те мат ска, струк тур на, 
лек сич ка, син так сич ка) не го што је 
то би ло кад је реч о ме на ма у ра ни-
јим књи га ма. Та ко ће це ли ну ко ју чи-
ни 12 при ча под на зи вом „Пор тре ти 
не зна них са вре ме ни ка“ од ли ко ва ти 
све де на, ми ни ма ли стич ка крат ка ре-
че ни ца. Ли ко ви но се обич на име на 
(Мир ко, Жељ ко, Ву ка дин, Ду шан, 
Ба не, Кр ста) и у овим про зним ми-
ни ја ту ра ма за ти че мо их у не сва ки-
да шњим си ту а ци ја ма уте ме ље ним у 
град ску сва ко дне ви цу (квар те ле фо-
на, во до ин ста ла тер у ку ћи, нео би чан 
по штар, пи јан ство). Дру га це ли на 
ко ју та ко ђе чи ни 12 при ча да ти су у 
сло же ни јој на ра тив ној фор ми. При-
че „Го шћа“ и „Ме сец“ школ ски су 
при ме ри уме ћа укр шта ња ре ал ног 
са фан та стич ним у ње го вим мно го-
стру ким ви до ви ма. Од си ту а ци о не 
дра ма ти ке, ко ми ке, не спо ра зу ма, ап-
сур да, сти же се до пси хо ло шке, они-
рич ке и уто пиј ске фан та сти ке.

МО ЗИС, Кејт: Зи ма Сил ви је 
Плат – Зре ња нин: Аго ра, 2004, 
пре ве ла са ен гле ског Та тја на 
Сла вић.

Аме рич ка књи жев ни ца Кејт Мо зис 
опи су је по след њих не ко ли ко не де-
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МА РО ЈЕ ВИЋ, Игор: Же га – Бе-
о град: Сту бо ви кул ту ре, 2004.

Пред чи та о ци ма је но ви ро ман Иго-
ра Ма ро је ви ћа (1968) за чи ји је про-
је кат као де ло у на ста ја њу аутор 
до био сти пен ди ју фон да ци је „Бо ри-
слав Пе кић“ 2000. го ди не. У ро ма ну 
Же га си жеј ну осно ву Ма ро је вић ба-
зи ра на суд би на ма од ре ђе ног бро ја 
ли ко ва пре по чет ка Пр вог свет ског 
ра та до ти чу ћи се бал кан ских ра то ва 
и ста вља ју ћи ак це нат на Бо жић ну 
по бу ну тзв. „зе ле на ша“ по во дом 
ства ра ња Кра ље ви не СХС. О су ко-
би ма по ли тич ке и вој не при ро де 
при ста ли ца „зе ле ног ли сти ћа“ кра-
ља Ни ко ле Пр вог Пе тро ви ћа са „бје-
ла ши ма“ (бе ли ли стић) при ста ли ца-
ма ује ди ње ња Цр не Го ре са Ср би јом 
и кра је ви ма под бив шом аустро у гар-
ском вла шћу, по сто ји ве ћи број исто-
риј ских до ку ме на та, али у ли те ра ту-
ри ово је пр во де ло ко ме је тај су коб 
те мат ско-си жеј на око сни ца. При ча 
о од мет ни ку Вас ку, ње го вој дру жи-
ни и пре стан ку по бу не, пу но смр ти 
од мет ка, али и од плућ не бо ле сти 
ко ја по ста је сво је вр сна ме та фо ра, 
пре до че ни из ра зом ви со ке умет нич-
ке сти ли за ци је, ре зул ти ра ли су вред-
ним де лом, зна чај ним ро ма ном пр ве 
де ка де овог ве ка.



ља жи во та Сил ви је Плат и то пра те-
ћи ори ги нал ни рас по ред пе са ма пр-
во бит не вер зи је Ари је ла, она ко ка ко 
је збир ку осми сли ла пе сни ки ња, а 
не до са да шње из да ње ко је је, из о ста-
вив ши пар пе са ма и по шту ју ћи хро-
но ло шки прин цип, по сле смр ти спи-
са те љи це при ре дио њен муж, та ко ђе 
пи сац, Тед Хјуз. Осно ва при по ве да-
ња је по ни ра ње у скри ве ни, ин тим-
ни свет Сил ви је Плат. Атем по рал ни 
прин цип скло па Ари је ла, сто га, од-
ли чан је оквир у ко ји се сме шта ју 
ха о тич на сва ко дне ви ца и иста та ква 
рас по ло же ња пе сни ки ње уочи са мо-
у би ства. По след ње по гла вље, Зи ма, 
ни је и по след њи чин Сил ви је Плат, а 
о са мо у би ству се, шта ви ше, уоп ште 
и не го во ри. Чи та о ци се су сре ћу с пе-
сни ки њом у тре ну ци ма ка да се она 
свим си ла ма бо ри да пре жи ви. Зи ма 
је ми стич ни за ме так жи во та ко ји се 
не пре ста но об на вља, а ње на та јан-
стве на хлад на ле по та, по пут Сил ви-
је Плат на пу ту за књи жев ни пан те-
он, ни је око ва ност кра ја већ ве чи ти 
по че так но вог кру га.

НА СИР, Аб ду се тар: Нај срећ ни-
ји чо век на све ту – Бе о град: Ге о-
по е ти ка, 2004, при ре дио и с арап-
ског пре вео Срп ко Ле шта рић.

Пре сек три де сет пе то го ди шњег ра да 
вр сног ирач ког пи сца, са да у ра се ја-
њу, Аб ду се та ра На си ра (1947). Ка ко 
у по го во ру ис ти че Срп ко Ле шта рић, 
из бор Нај срећ ни ји чо век на све ту ве-
ро ват но је је ди на На си ро ва књи га 
на не ком стра ном је зи ку. На си ров 
при по ве дач ки по сту пак пре по зна-
тљи во текст по чи ње in me di as res, 
и то та ко што од мах пре до ча ва не ку 
крај ње нео бич ну окол ност. Из лаз 
из ње – ако га уоп ште има – је сте 
гра да циј ски низ би зар но сти, у ко ме 
је оп ста нак по сле ди ца пу ке слу чај-
но сти, а вр хун ска му дрост је уме ће 
стр пље ња. Ре а ли зам де ли мич но об-
ја шња ва На си ро во пи смо. Свет ко ји 
он об ли ку је је сте фан том ски свет, 
из об ли чен до при ви да, што омо гу ћа-
ва про дор фан та зма го риј ских еле ме-
на та. Ствар но шћу ове про зе вла да ју 
не ви дљи ве си ле ко је, каф ки јан ски, 
гра де ме ха ни зам ре пре си је и одр жа-
ва ју га ма ни пу ли шу ћи сплет ка ма и 
стра хом. Уса мље ник ко ји се по нај-
ви ше ба ви де мо ни ма свог уну тра-
шњег ужа са, иза зва ног ужа си ма 
ствар но сти, че сти је ју нак ове про зе 
па пи сац, по ред мај стор ства са ти ре 
и гро те ске, вр хун це по сти же пси хо-
ло шком ин тро спек ци јом.

ОЛАФ СОН, Олаф: Од ла зак у 
ноћ – Бе о град: Са ми здат B92, 
2005, с ен гле ског пре ве ла Ми на 
Кр сма но вић.

Глав ни ју нак овог ро ма на Кри сти-
јан Бе не дик тсон, чо век је та јан стве-
не про шло сти. Са да је ба тлер код но-

вин ског маг на та и про ду цен та, пре-
дан лук су зном по се ду свог по сло-
дав ца. Не ка да је, ме ђу тим, жи вео на 
Ислан ду, где је оста вио по ро ди цу. 
Ње гов жи вот ни пут, на ко ме је па-
дао од по слов ног чо ве ка до ба тле ра, 
не по зна ни ца је за ње го ву око ли ну. 
Она за то не ће мо ћи ни да му по мог-
не кад се бу ду по ја ви ле аве ти ко је је 
оста вио за со бом.
Син по зна тог исланд ског пи сца 
Ола фу ра Си гурд со на, Олаф Олаф-
сон (1962) ни је по знат на шој ши рој 
чи та лач кој пу бли ци. Аутор је три 
ро ма на, ко ја су пре ве де на на шест 
је зи ка.

ОЗ, Амос: Фај ма – Бе о град: На-
род на књи га, 2005, пре ве ла Би-
ља на Ми ла но вић.

Ро ман Амо са Оза (1939), нај по зна ти јег 
изра ел ског про зног пи сца. Глав ни ју нак 
Фај ма ра ди као ре цеп ци о нер на кли ни ци 
за ги не ко ло ги ју. Мо дер но ап сур дан, Фај-
ма се бе до жи вља ва као чо ве ка ко ји жи ви 
на по гре шном ме сту. Он за то ма шта ри 
о уз бу дљи ви јем жи во ту, о суд бин ском 
ре ша ва њу на ци о нал них про бле ма, али и 
ни шта ма ње слав ном осва ја њу жен ских 
ср ца. По пут мо дер ног Обло мо ва пак он, 
лењ, бр бљив и сва дљив, не ву че ни је дан 
по тез ко ји би про ме нио ње го ву сва ко дне-
ви цу. Осли ка ва ју ћи сло же ност чо ве ко ве 
при ро де, Оз на сто ји да су ге ри ше ка ко је 
жи вот, у би ти јед но ста ван, а ка ко се нај-
ве ће људ ско уме ће огле да у спо соб но сти 
да се оства ри уну тра шњи мир.

ОРЕ ЛИ, Ђор ђо: У по ро дич ном 
кру гу, Иза бра не пе сме – Бе о град: 
Рад, 2005. – 97 стр, из бор и пре вод 
са ита ли јан ског Де јан Илић.

Је дан од нај по зна ти јих швај цар ских 
пе сни ка, Ђор ђо Оре ли (1921) пи ше на 
ита ли јан ском је зи ку по е зи ју ко ја је у бли-
ској ве зи с ита ли јан ском књи жев но шћу 
и кул ту ром. Ње гов пре ци зни из раз те жи, 
ка ко ка же Де јан Илић, Си ни зга ли је вом 
ме ком хер ме ти зму ко ји то ни је. Фраг-
мен тар ност ње го вог дис кур са оства ру-
је се осо бе ном епи грам ском фор мом, а 
ка сни је и лир ском на ра ци јом. У пр вој 
фа зи он се усме ра ва на сег мен те ствар но-
сти, из ди жу ћи их до вред но сти ми кро ко-
смич ких це ли на, да би с на ра тив но шћу у 
ње го ву по е зи ју ушла и дру штве на ствар-
ност. Увек окре нут бли ским пеј за жи ма 
и ам би јен ти ма, Оре ли се опре де љу је за 
по е ти ку ин ти ми зма, ко ја од ње го ве пр-
ве књи ге (Ни бе ло ни љу би ча сто, 1944) 
оста је ње гов за штит ни знак.

ПА НА ЈА ТО ПУ ЛО, И. М.: Се-
дам усну лих мла ди ћа – Бе о-
град: Рад, 2005. – 225 стр, са грч-
ког пре ве ле Ни ки Ра ду ло вић, 
Ифи ге ни ја Ра ду ло вић.

По ла зе ћи од древ не ле ген де, Па на-
ја то пу ло рад њу ро ма на Се дам усну-
лих мла ди ћа сме шта у град Ефес, 

у до ба ра ног 
хри шћан ства. 
Ру хо исто риј-
ског ро ма на 
про шлост ко-
ри сти као але-
го риј ски фон 

на ко ме раз ви ја сли ку на шег вре ме-
на, а по е ти ка се ћа ња по ста је ви зу ра 
по сма тра ња све та. Два де се ти век и 
ње го ви ра то ви, та ко, па ра диг ма су 
ве чи те бор бе до бра и зла. Об ја вљен 
1956, ро ман је до био низ књи жев-
них на гра да и пре ве ден је на ви ше 
стра них је зи ка. Мо дер ни грч ки 
пи сац Ја ни Ми ха ли Па на ја то пу ло 
(1901–1982), био је пе сник и про-
зни пи сац, кри ти чар и пу то пи сац. 
Аутор је три де се так књи га, из ме ђу 
оста лог из обла сти исто ри је умет но-
сти и исто ри је грч ке књи жев но сти. 
Књи га је про пра ће на пред го во ром 
Грч ки хо ри зон ти и људ ска жеђ И. 
М. Па на ја то пу ла (1901–1982) Ксе ни-
је Ма риц ки-Га ђан ски.

ПЕЈ ЧИЋ, Јо ван: Књи жев ни 
свет – кри тич ка свест – Ниш: 
Про све та, 2004.

По ла зе ћи од 
те зе да књи-
жев на кри ти-
ка под ра зу ме-
ва три аспек-
та – опис, 
ту ма че ње и 
вред но ва ње, 
Јо ван Пеј чић 
књи гу скла па 
фор ми ра ју ћи три це ли не, по све ће не 
кри ти ци, по е зи ји и про зи. Пр ви део 
се, ко ли ко на кри ти ку, усме ра ва и на 
исто риј ско и кул тур но на сле ђе срп-
ског на ро да на сто је ћи да ус по ста ви 
вре мен ску, али и про стор ну вер ти-
ка лу срп ства. О тој те жњи све до че 
пред ме ти ин те ре со ва ња – три са вре-
ме на кри ти ча ра, али и ме ђу рат ни 
Вла ди мир Ву јић и „срп ски Ру мун“ 
Сте ван Бу гар ски. Би ра ју ћи пе сни ке 
и про за и сте ко ји не до ла зе из „пр-
вих ре до ва“, сла вље них и хва ље них 
у кри ти ци, аутор за го ва ра кул тур ни 
кон цепт ко ји на сто ји да ма ги страл-
не вред но сти упот пу ни и за не ма ре-
ним по ја ва ма да но ви зна чај.

ПРО УЗ, Фран сис: Пла ви ан-
ђео – Бе о град: Де ја до ра, 2004, 
пре ве ла с ен гле ског Ве сна Ми-
лин чић.

На ја вље на као са ти ри чар ка свет ске 
кла се, аме рич ка књи жев ни ца Фран-
сис Про уз пи ше про во ка тив ни ро-
ман о мо гућ но сти ма же не. Рад ња 
је сме ште на у сте рил ну уни вер зи-
тет ску сре ди ну ма лог ко ле џа у Но-
вој Ен гле ској. По сле ду гих го ди на 
ча мо ти ње, Свен сон, про фе сор кре-
а тив ног пи са ња, до би ја да ро ви ту 
сту дент ки њу на пред них схва та ња и 

не кон вен ци о нал ног из гле да. Ро ман 
по све ћен ко ли ко љу ба ви и сек су-
ал но сти, то ли ко и да нас ак ту ел ној 
по ли тич кој ко рект но сти, уз др ма ће 
хи по кри зи ју де мо кра ти је, али и ука-
за ти на истин ске вред но сти, ко је 
оста ју за тр па не ла жним мо ра лом, 
до бро чу ва ним бе де ми ма си сте ма. 
По зајм љу ју ћи на слов гла со ви тог 
фил ма, Пла ви ан ђео је, по ред то га, 
у ду ху по е ти ка на шег вре ме на, и ро-
ман о умет но сти и књи жев но сти.

РА КУ ЗА, Ил ма: Остр во – Бе о-
град: Clio, 2004, пре вео са не мач-
ког Ду шан Хај дук-Вељ ко вић.

Крат ки ро ман Остр во по све ћен је 
те ми раз во да. Ра став ши се од же не, 
му шка рац, учи тељ, од ла зи на грч ко 
остр во Пат мос. Лу та ју ћи при ро дом, 
он на сто ји да раз у ме до га ђа је свог 
жи во та. Ра у зме ва ње је исто вре ме но 
и чин ус по ста вља ња жи во та. Но вог 
жи во та, ко ји се ра ђа из кр хо ти на се-
ћа ња. Јед но ста ван, а лир ски стил 
при по ве да ња, про жет на сле ђем 
мо дер ни стич ке про зе то ка све сти 
скла па успе лу, сло же ну на ра тив ну 
це ли ну уте ме ље ну на ком би но ва њу 
обра за ца.
Ил ма Ра ку за (1946) ни је по зна та на-
шој чи та лач кој пу бли ци. Ро ђе на у 
Сло вач кој од мај ке Ма ђа ри це и оца 
Сло вен ца, про фе сор на Ци ри шком 
уни вер зи те ту, она је ком пле тан 
аутор. Пи ше по е зи ју, про зу и есе је, 
а по е зи ју пре во ди с фран цу ског, ру-
ског, ма ђар ског и срп ског је зи ка.

РА ИЧ КО ВИЋ, Сте ван: Фа сци-
кла 1999/2000 – Бе о град: Срп-
ска књи жев на за дру га, 2004. 
– 74 стр.

Пр ва књи га пе са ма ко ју је је дан од 
на ших нај ве ћих пе сни ка об ја вио 
по сле Ки не ске при че (1995), Фа сци-
кла 1999/2000 на не ки је на чин син-
те за Ра ич ко ви ће вог пе сни штва. По-
так ну та је не по сред ним ис ку ством 
ра та, по пут пр вих ње го вих књи га. 
Она ком пи лу је стих и про зу што је 
у ње го вом опу су при сут но још од За-
пи са о цр ном Вла ди ми ру, а на тра гу 
по след њих збир ки, на ра ста на ин-
тер тек сту ал ном пла ну као на рав ни 
ко ја са ме ра ва до жи вљај све та, ло ме-
ћи се из ме ђу ве ре у пе сни штво као 
вред но сти су прот ста вље не оп штој 
де струк ци ји и мрач ној ви зи ји из до-
ме на по себ ног. Ин тер тек сту ал ност, 
као нај ва жни ји по е тич ки аспект ове 
збир ке, у функ ци ји је по нов ног ус по-
ста вља ња је зи ка, ра зу ма и сми сла.

РЕД ХИЛ, Мaјкл: Мар тин Сло-
ун – Зре ња нин: Аго ра, 2004, 
пре ве ла са ен гле ског Ми ле на 
Шће кић.

По сле рас ки да с ли ков ним умет ни-
ком Мар ти ном Сло у ном, Џо лин Јо-
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ОЗ, Амос: Фај ма – Бе о град: На-
род на књи га, 2005, пре ве ла Би-
ља на Ми ла но вић.

Ро ман Амо са Оза (1939), нај по зна ти јег 
изра ел ског про зног пи сца. Глав ни ју нак 
Фај ма ра ди као ре цеп ци о нер на кли ни ци 
за ги не ко ло ги ју. Мо дер но ап сур дан, Фај-
ма се бе до жи вља ва као чо ве ка ко ји жи ви 
на по гре шном ме сту. Он за то ма шта ри 
о уз бу дљи ви јем жи во ту, о суд бин ском 
ре ша ва њу на ци о нал них про бле ма, али и 
ни шта ма ње слав ном осва ја њу жен ских 
ср ца. По пут мо дер ног Обло мо ва пак он, 
лењ, бр бљив и сва дљив, не ву че ни је дан 
по тез ко ји би про ме нио ње го ву сва ко дне-
ви цу. Осли ка ва ју ћи сло же ност чо ве ко ве 
при ро де, Оз на сто ји да су ге ри ше ка ко је 
жи вот, у би ти јед но ста ван, а ка ко се нај-
ве ће људ ско уме ће огле да у спо соб но сти 
да се оства ри уну тра шњи мир.

ОРЕ ЛИ, Ђор ђо: У по ро дич ном 
кру гу, Иза бра не пе сме – Бе о град: 
Рад, 2005. – 97 стр, из бор и пре вод 
са ита ли јан ског Де јан Илић.

Је дан од нај по зна ти јих швај цар ских 
пе сни ка, Ђор ђо Оре ли (1921) пи ше на 
ита ли јан ском је зи ку по е зи ју ко ја је у бли-
ској ве зи с ита ли јан ском књи жев но шћу 
и кул ту ром. Ње гов пре ци зни из раз те жи, 
ка ко ка же Де јан Илић, Си ни зга ли је вом 
ме ком хер ме ти зму ко ји то ни је. Фраг-
мен тар ност ње го вог дис кур са оства ру-
је се осо бе ном епи грам ском фор мом, а 
ка сни је и лир ском на ра ци јом. У пр вој 
фа зи он се усме ра ва на сег мен те ствар но-
сти, из ди жу ћи их до вред но сти ми кро ко-
смич ких це ли на, да би с на ра тив но шћу у 
ње го ву по е зи ју ушла и дру штве на ствар-
ност. Увек окре нут бли ским пеј за жи ма 
и ам би јен ти ма, Оре ли се опре де љу је за 
по е ти ку ин ти ми зма, ко ја од ње го ве пр-
ве књи ге (Ни бе ло ни љу би ча сто, 1944) 
оста је ње гов за штит ни знак.



лас по ку ша ва да по но во ус по ста ви 
свој жи вот. Уме сто мо за ич ке ве зе 
све га – упи та ност да ли бол и смрт 
мо гу има ти об ја шње ње. Не мо гу. Да-
бо ме. Мно го го ди на доц ни је она кре-
ће у по тра гу за Мар ти ном, за ко га 
су чо век и жи вот флу ид ни, спи ри ту-
ал ни, ко ли ко год да у све ту око се бе 
ни је мо гао са гле да ти пра вил ност. 
У рас ко ра ку из ме ђу ду хов но сти и 
бе сми сла мо гло би се по тра жи ти об-
ја шње ње ње го вог не стан ка. Џо лин 
је ко нач но при хва ти ла чи ње ни цу да 
ра су ло би ва ња не тре ба ни об ја шња-
ва ти прин ци пи ма пра вил но сти и ра-
зу ма. Фик ци о нал ну при чу Ред хил 
те ме љи на ства ра ла штву Џо зе фа 
Кор не ла та ко да сва ком по гла вљу ро-
ма на прет хо ди опис чуд но ва тих ку-
ти ја ко је је из ра ђи вао тај умет ник. 
Са ме ку ти ји це, на пу ње не сва ко ја-
ким пред ме ти ма по ре ђа ним по гро-
теск ном рас по ре ду, од раз су Ред хи-
ло вог ко смо са. Ка та лог од ба че них 
све то ва, чи ја спи ри ту ал на ле по та 
из ви ре са све тло шћу док се про би ја 
из ме ђу на су мич ног ре да ко зна где и 
ко зна ка да про на ђе них пред ме та.

РИ СТИЋ, Алек сан дар Ј.: Ри там 
мр твих кру го ва – Бе о град: Бе о-
град ска књи га, 2004. – 149 стр.

Алек сан дар Ј. Ри стић (1973, При шти-
на) при па да мла ђој ге не ра ци ји срп ских 
про за и ста. Об ја вио је књи гу при ча О 
на да њу и без на ђу (2002) а но ву књи гу 
у под на сло ву од ре ђу је тер ми ном ро ман. 
Ва жно је ово на гла си ти јер се де ло мо-
же чи та ти и као три ду же при по ве сти у 
ко ји ма је глав ни лик, ле кар и ин те лек ту-
а лац Вла ди мир Јак шић, исти. У пр вом 
одељ ку (43 стр.) то је лик ко ји уочи ра та 
(1999) на пу шта Ср би ју и од ла зи код ко-
ле ге Гр ка ко ји је сту ди рао у Ср би ји. У 
дру гом одељ ку (38 стр.) Вла ди ми ра Јак-
ши ћа, ње го ве до жи вља је и оп сер ва ци је 
пра ти мо у гру пи мо би ли са них ре зер ви-
ста чи ји су рат ни по ло жа ји на Ко со ву, те 
1999. Тре ћа це ли на (47 стр.) истог ју на ка 
пра ти по по врат ку из Аме ри ке (до ла зи 
на по зив свог про фе со ра) по за вр шет ку 
бом бар до ва ња, да кле, он је у овој це ли-
ни лик ко ји ни је био у Ср би ји тог рат ног 
по лу го ди шта. Раз ла жу ћи кла сич ни је 
фор ме ро ма на до би ли смо осо бен ом ни-
бус ро ман чи ји са др жај кроз при зму раз-
ми шља ња ју на ка Вла ди ми ра Јак ши ћа 
упу ћу је на бли ску про шлост Ср би је и 
ње них ста нов ни ка у по след њој де це ни ји 
про шлог ве ка.

РУ ДИШ, Ја ро слав: Не бо под 
Бер ли ном – Бе о град: Ге о по е-
ти ка, 2004, пре ве ла са че шког 
Алек сан дра Кор да-Пе тро вић.

Од ли чан крат ки ро ман, спој ур ба-
ног ду ха, бун тов нич ког оча ја ња 
на ше тран зи циј ске са да шњо сти и 
сло вен ског не жног и сет ног ху мо ра. 
По зи ва ју ћи се на чу ве ни Вен дер сов 
филм, Ру диш си ла зи у бер лин ски 

ме тро, пост ко му ни стич ко сте ци ште 
све та и по лу све та из зе ма ља бив шег 
Ис точ ног бло ка. На ра тор, че шки 
учи тељ на сту диј ском бо рав ку у 
Европ ској уни ји, осни ва панк гру пу 
У-бан (под зем на же ле зни ца) јер тај 
ло ка ли тет сим бо ли ше мрак, бу ку и 
бр зи ну, не под но шљи ву гор чи ну по-
сто ја ња. Ствар но сно по ни ра ње у 
свет рас та че лик са мо у би це Бер тра-
ма. За ње га је жи вот – ов де и та мо; 
као у-бан: улаз и из лаз. До шао је из 
смр ти ко јој се, за то, мо ра и вра ти ти. 
Под зем ни ан ђео по ти ре хри шћан-
ске ста во ве о све то сти жи во та, али 
за то у пр ви план по ста вља му зи ку. 
На ра тор хо ће сна гу и ср це пан ка. 
Да ти жи вот за умет ност. Го ре ти без 
остат ка. Са го ре ти у ег зи стен ци јал-
ном прин ци пу ко ји из јед на ча ва пи-
са ње и ди са ње и тим пла ме ном да ти 
сми сао свом по сто ја њу, крх кој зем-
ној суд би ни чо ве ка.

СА ЛИ ВЕН, Ме ри: Ослу шни 
ти ши ну – Бе о град: Са ми здат 
B92, 2004, с ен гле ског пре ве ла 
Мир ја на Кр сма но вић.

Де вој чи ца Шип, глав на ју на ки ња 
обра зов ног ро ма на Ослу шни ти ши-
ну, об да ре на је нео бич ном спо соб-
но шћу. Она има не ве ро ват но оштар 
слух па мо же да чу је све. И нај ти ше 
зву ке при ро де, по пут ко ви тла ња ли-
ста ко ји се от ки да с кру шке ис пред 
ње не ку ће на иви ци шу ме. За плет се 
вр ти око уоби ча је ног су пар ни штва 
се ста ра, али и око по ро дич них нео-
бич но сти. Шип сво јим не сва ки да-
шњим спо соб но сти ма иза зи ва под-
смех и по до зре ње ма ло гра ђан ске 
сре ди не, ко ја мај ци и ћер ка ма не 
опра шта ни са мо хра ност. Чу ти нај-
скри ве ни је гла со ве зна чи би ти део 
све га око се бе. Зна чи раз у ме ти сво ју 
по себ ност и жи ве ти у скла ду са со-
бом, али и при хва ти ти раз ли чи тост 
дру гих. Не по ре ци вост жи во та, ко ји 
не сме оста ти тај на, ве ли ка је и не за-
о би ла зна вред ност ове књи ге.

СПА СИЋ, Сла ви ца: Не де љом 
уве че – Бе о град: На уч на КМД, 
2004. – 265 стр. Це на: 300 дин.

У ро ма ну аутор ка фа бу ли зи ра по-
је ди не сег мен те из жи во та на шег 
са вре ме ни ка про то је ре ја др Жар ка 
Га ври ло ви ћа из бе га ва ју ћи зам ке ли-
не ар ног ро ман си ра ња би о граф ског. 
На ра ци ја је да та кроз при чу но ви-
нар ке Аске, про ниц љи ве „ухо де“ 
ко ја пре до ча ва уз бу дљи ве жи вот не 
и ду хов не пре о ку па ци је те о ло га и 
фи ло зо фа Жар ка Га ври ло ви ћа. По-
се бан ко ло рит бе о град ске сре ди не 
ових го ди на да ју и епи зод ни ли ко ви. 
Су ге стив но је пре до чен и отво ре ни 
су коб све ште ни ка са па три јар хом 
Гер ма ном по во дом па три јар хо ве са-
гла сно сти да се на ме сту за по че тог 
Хра ма Све тог Са ве, уме сто ве ле леп-

не цр кве, из гра ди Дом Све тог Са ве 
са „при год ним кул тур ним са др жа-
јем“. Сво јим но вим ро ма ном пре ма 
ре чи ма ре цен зен та Ви то ми ра Те о фи-
ло ви ћа аутор ка је „из ре кла скри ве не 
исти не ко је у жи во ту по сто је као не-
ви дљи ве си ле у да том дру штве ном 
и по ли тич ком ми љеу“.

СТО ИЉ КО ВИЋ, Бо јан: Упад у 
реч – Бе о град: Апо строф, 2004. 
– 86 стр. Це на 200 дин.

Пе сник из Гњи ла на Бо јан Сто иљ-
ко вић огла сио се дру гом по ет ском 
збир ком про во ка тив ног на сло ва 
Упад у реч. Сам на слов ука зу је да 
је у ре чи ма са зда но не са мо ауто ро-
во жи вот но и умет нич ко ис ку ство, 
већ чи та ве ге не ра ци је мла дих љу ди 
(Сто иљ ко вић је ро ђен 1978.) са зре-
лих у све ту у ко ме за ро ман ти ку и 
иде а ле не ма ме ста. Не ма ре ћи за по-
ет ску син так су, об ли ку ју ћи је по вла-
сти том на у му, по го вор ном мо де лу, 
овај пе сник је из у зет но са вре мен. 
Бли ска по е зи ји Џи ма Мо ри со на и 
аме рич ких бит ни ка збир ка пе са ма 
Упад у реч пре вас ход но због му зич-
ког рит ма ко јим оби лу је, оста вља 
ути сак зре лог и ујед на че ног пе снич-
ког оства ре ња.

СТО ЈА НО ВИЋ, Дра ган: Оке-
ан – Бе о град: На род на књи га, 
2005.

Но ви ро ман Дра га на Сто ја но ви ћа, 
про фе со ра Фи ло ло шког фа кул те та 
u Бе о гра ду. Глав ни ју нак, хи рург 
Ни ко ла Бан, сре ће та јан стве ну мла-
ду ле кар ку Вар ва ру кад је већ био 
ве рен с Оли ве ром. Он, по ред то га, 
па ти од тре мо ра ша ке, што га оне-
мо гу ћа ва да се да ље ба ви сво јим 
по зи вом. Из ме ђу ми сте ри је љу ба ви 
и гра ђан ске сре ђе но сти ве рид бе, 
суд би на ће се још јед ном по и гра ти 
са њим и пре о кре ну ти у не за ми сли-
вом прав цу. Слут ња лу ди ла до во ди 
до тач ке ка да све што је у ње го вом 
жи во ту би ло уре ђе но и пред ви ди во, 
по чи ње да се раз гра ђу је у за ма гље-
ност обри са ства ри и њи хов не из ве-
стан сми сао. У рас та ка ње све та, у 
ко ме чо век на шег вре ме на на сто ји 
да на пи па свој иден ти тет и усме ри 
пра вац сво је суд би не.

ТА БУ КИ, Ан то нио: Ту ђе ауто-
би о гра фи је – Бе о град: Са ми-
здат B92, 2004, пре ве ле с ита ли-
јан ског Ана Ср би но вић и Ели-
за бет Ва си ље вић.

Есе ји стич ка збир ка Ту ђе ауто би о-
гра фи је са др жи пет есе ја, ко је је код 
нас по пу лар ни ита ли јан ски пи сац 
Ан то нио Та бу ки по све тио сво јим 
књи га ма: Ре кви јем, Пе ре и ра твр ди 
да..., Ли ни ја хо ри зон та, Же не из 
Пор то Пи ма и Сва ким ча сом све је 
ма ње вре ме на. По е ти ка a po ste ri o ri, 

ова књи га ра све тља ва основ ну иде-
ју, су шти ну и окол но сти на стан ка 
пет по ме ну тих на сло ва. По ла зе ћи 
од те зе да пи сац нај пре пи ше, а 
тек по том раз ми шља о свом де лу, 
Та бу ки као да пр ко си це ло куп ној 
пост мо дер ни стич кој те о ри ји, али и 
омо гу ћу је но ве уви де у сво је ства ра-
ла штво. Сми сао на сло ва овог де ла 
тре ба тра жи ти у ауто ро вој те зи да 
књи га по сле об ја вљи ва ња ви ше ни-
је ве за на за свог твор ца. Она за ко ра-
чу је у књи жев ни уни вер зум, а у ње-
му је све бе ло и све је мо гу ће.

ТА БУ КИ, Ан то нио: Три по след-
ња да на Фер нан да Пе сое – Бе о-
град: Па и де ја, 2004, пре ве ла са 
ита ли јан ског Ана Ср би но вић; 
Те ле фон ски по зив за го спо ди-
на Пи ран де ла – Бе о град, Па и де-
ја, 2004, пре ве ле са ита ли јан ског 
Ана Ср би но вић и Ели за бет Ва си-
ље вић.

Јед ним ко ри ца ма спо је на два тек ста Ан то-
ни ја Та бу ки ја, при по вет ка Три по след ња 
да на Фер нан да Пе сое и драм ска по е ма 
Те ле фон ски по зив за го спо ди на Пи ран-
де ла. Ју на ке ових тек сто ва пред ста вља ју 
ствар не лич но сти из Пе со и ног жи во та, 
про то ти по ви, а па ра лел но с исто риј ским 
лич но сти ма, и оне има ги нар не, хе те ро-
ни ми Фер нан да Пе сое, љу ди ко ји су бо-
ра ви ли у ње го вој гла ви. Оби ље жи во та у 
ње го вој ду ши, ко је из ван за тво ра ње го ве 
ло ба ње ни је има ло дру гог при бе жи шта 
осим тек ста. Ствар ност и има ги на ци ја 
сто пље не су оно ли ко ко ли ко су у ова 
два књи жев на де ла сто пље ни фик тив но 
и фак тич ко. Оно ли ко ко ли ко ствар ност 
и има ги на ци ја, фик ци ја и фак ти ци тет 
чи не ре а ли тет умет но сти. Да ли су због 
то га ма ње ре ал но сти фи зич ког све та? Та-
бу ки све ви дљи во и не ви дљи во до во ди у 
ве зу про сла вља ју ћи ле по ту по сто ја ња и 
све та, об је ди ње них у је дин ство њи хо вих 
ма те ри јал них и спи ри ту ал них ви до ва. 
Це ли ну пак су прот ста вља рас по лу ће ном 
ста нов ни ку мо дер ног све та, оли че ном у 
пе сни ку по де ље не ду ше.

ТЕН, Еј ми: Же на ку хињ ског 
бо га – Но ви Сад: Stylos, 2004, 
пре ве ла Бо ба Ера ко вић.

Ро ман Же на ку хињ ског бо га Еjми 
Тен (1957), аме рич ке књи жев ни це 
ки не ског по ре кла спа ја по ти сну ту 
дру гост жен ског пи сма с ак ту ел ном 
кул ту ро ло шком ори јен та ци јом, ко ја 
се окре ће ма њин ским на ци о нал ним 
гру па ма. Ње но де ло је ко ли ко не ка 
вр ста во ди ча кроз ту да ле ку зе мљу 
из вре ме на из ме ћу два ра та, то ли ко 
и при по вест о не за ми сли во те шком 
жи во ту на ра тор ки не мај ке. При бли-
жа ва ју ћи чи та о цу уда ље ну кул ту-
ру, књи жев ни ца тра жи је дин стве ну 
људ ску су шти ну, спо ну ко ја нас, 
упр кос свим раз ли ка ма, из јед на ча ва 
и спа ја. Фа бу ла се пле те око тај не. 
Не сре ћа за ко ју не зна мо, не мо же 

20 21

►

РИ СТИЋ, Алек сан дар Ј.: Ри там 
мр твих кру го ва – Бе о град: Бе о-
град ска књи га, 2004. – 149 стр.

Алек сан дар Ј. Ри стић (1973, При шти-
на) при па да мла ђој ге не ра ци ји срп ских 
про за и ста. Об ја вио је књи гу при ча О 
на да њу и без на ђу (2002) а но ву књи гу 
у под на сло ву од ре ђу је тер ми ном ро ман. 
Ва жно је ово на гла си ти јер се де ло мо-
же чи та ти и као три ду же при по ве сти у 
ко ји ма је глав ни лик, ле кар и ин те лек ту-
а лац Вла ди мир Јак шић, исти. У пр вом 
одељ ку (43 стр.) то је лик ко ји уочи ра та 
(1999) на пу шта Ср би ју и од ла зи код ко-
ле ге Гр ка ко ји је сту ди рао у Ср би ји. У 
дру гом одељ ку (38 стр.) Вла ди ми ра Јак-
ши ћа, ње го ве до жи вља је и оп сер ва ци је 
пра ти мо у гру пи мо би ли са них ре зер ви-
ста чи ји су рат ни по ло жа ји на Ко со ву, те 
1999. Тре ћа це ли на (47 стр.) истог ју на ка 
пра ти по по врат ку из Аме ри ке (до ла зи 
на по зив свог про фе со ра) по за вр шет ку 
бом бар до ва ња, да кле, он је у овој це ли-
ни лик ко ји ни је био у Ср би ји тог рат ног 
по лу го ди шта. Раз ла жу ћи кла сич ни је 
фор ме ро ма на до би ли смо осо бен ом ни-
бус ро ман чи ји са др жај кроз при зму раз-
ми шља ња ју на ка Вла ди ми ра Јак ши ћа 
упу ћу је на бли ску про шлост Ср би је и 
ње них ста нов ни ка у по след њој де це ни ји 
про шлог ве ка.

ТА БУ КИ, Ан то нио: Три по след-
ња да на Фер нан да Пе сое – Бе о-
град: Па и де ја, 2004, пре ве ла са 
ита ли јан ског Ана Ср би но вић; 
Те ле фон ски по зив за го спо ди-
на Пи ран де ла – Бе о град, Па и де-
ја, 2004, пре ве ле са ита ли јан ског 
Ана Ср би но вић и Ели за бет Ва си-
ље вић.

Јед ним ко ри ца ма спо је на два тек ста Ан то-
ни ја Та бу ки ја, при по вет ка Три по след ња 
да на Фер нан да Пе сое и драм ска по е ма 
Те ле фон ски по зив за го спо ди на Пи ран-
де ла. Ју на ке ових тек сто ва пред ста вља ју 
ствар не лич но сти из Пе со и ног жи во та, 
про то ти по ви, а па ра лел но с исто риј ским 
лич но сти ма, и оне има ги нар не, хе те ро-
ни ми Фер нан да Пе сое, љу ди ко ји су бо-
ра ви ли у ње го вој гла ви. Оби ље жи во та у 
ње го вој ду ши, ко је из ван за тво ра ње го ве 
ло ба ње ни је има ло дру гог при бе жи шта 
осим тек ста. Ствар ност и има ги на ци ја 
сто пље не су оно ли ко ко ли ко су у ова 
два књи жев на де ла сто пље ни фик тив но 
и фак тич ко. Оно ли ко ко ли ко ствар ност 
и има ги на ци ја, фик ци ја и фак ти ци тет 
чи не ре а ли тет умет но сти. Да ли су због 
то га ма ње ре ал но сти фи зич ког све та? Та-
бу ки све ви дљи во и не ви дљи во до во ди у 
ве зу про сла вља ју ћи ле по ту по сто ја ња и 
све та, об је ди ње них у је дин ство њи хо вих 
ма те ри јал них и спи ри ту ал них ви до ва. 
Це ли ну пак су прот ста вља рас по лу ће ном 
ста нов ни ку мо дер ног све та, оли че ном у 
пе сни ку по де ље не ду ше.



нас по го ди ти, али и оно за шта не 
зна мо, не мо же мо ни про ме ни ти. 
Суд би на нам ни је да та јед ном за у-
век. Чо век је упор но шћу и во љом 
мо же про ме ни ти. Ро ман је по хва ла 
„ма лим“ за не ма ре ним суд би на ма, 
ко је су се са дна из ди за ле но се ћи 
свест да чи ни ти до бро зна чи сно си-
ти од го вор ност за свој жи вот. Упра-
вља ти сво јом суд би ном.

ТИ ЛИ НАК, Де ни: Без на де жне 
бор бе – Бе о град: Zep ter Bo ok 
World, 2004, пре ве ле с фран цу-
ског Ана А. Јо ва но вић и Ма ри на 
Фур лан.

Глав ни лик ро ма на Без на де жне бор бе 
фран цу ског књи жев ни ка Де ни ја Ти ли-
на ка уче ству је у нај ра зли чи ти јим об ли-
ци ма по ли тич ких бор би, и у Фран цу ској 
и на свим ме ри ди ја ни ма. Аутор је је дан 
од рет ких пи са ца ко ји се по за ба вио ло мо-
ви ма са вре ме не исто ри је. Дру га по ло ви-
на 20. ве ка, ис по ста вља се, ни је ни шта 
ма ње ра зор на од оп штих ме ста дру штве-
них об ли ка зла, оли че них у фа ши зму 
и то та ли тар ним ко му ни стич ким ре жи-
ми ма. Бес ком про ми сан ко ли ко и ње гов 
глав ни лик, ко ји због уза луд не те жње за 
ап со лу том не мо же ни да на ђе сми рај, 
Ти ли нак без дла ке на је зи ку пре до ча ва 
сва жа ри шта. Он свој за да так по нај пре 
схва та као од јек уда ље не са ве сти, ко јој 
је ја сно да у ствар но сти из о кре ну тих 
вред но сти ви ше не пред ста вља бог зна 
шта. Пад јав ног чо ве ка и ње го ва па ла 
свест ка жу да је од го вор у по је дин цу 
ко ји, оче ку ју ћи смрт ли ше ну ра ја, еден-
ски про стор по сто ја ња мо же да ис пу ни, 
мо жда, тек тра же ћи свој пут. Или да се 
пак не на ла зе ћи га, са смр ћу су о чи без 
гор чи не, али ипак сам.

ТО КА РЕ ВА, Вик то ри ја: Пра-
зник у Ри му – Но ви Сад: Сти-
лос, 2004, са ру ског пре ве ле 
Мир ја на Гр бић и Ан ђе ли ја По-
ли кар по ва.

Из у зет на збир ка при по ве да ка. Жа-
нр је ка рак те ри сти чан за ре а ли зам, 
а То ка ре ва би ра (пост)ствар но сну 
по е тич ку оп ци ју. Од ред ни ца под-
ра зу ме ва раз град њу ини ци јал не ма-
три це, а на чин на ко ји је књи жев ни-
ца пре и на ча ва, по и гра ва ју ћи се кли-
ше и ма со ци ја ли стич ког ре а ли зма, 
је сте опро ба но при бе га ва ње иро ни-
ји, ко ја по не кад пре ла зи у са ти ру. 
Ју на ци књи ге, ис цр пље ни не са мо 
си ро ма штвом већ и без из ла зом, у 
се би но се че жњу за ап со лу том. Од-
лич на ко ме ди ја си ту а ци је ус та ла-
са ва не за ми сли ве жи вот не бу ре па 
ли ко ве за крај пу сто ло ви не вра ћа 
њи хо вим обич ним, ма лим, про за ич-
ним, а та ко дра го це ним жи во ти ма. 
Сре ћа је већ са мо по сто ја ње, ко је 
по чи ва на бла го де ти ма до бро те. 
До бро је уса ђе но, укљу че но у са-
му при ро ду, у њен ла нац уза јам них 
по тре ба, у ко ме се по је ди нач ност 

би ћа про жи ма и ста па у над ре ђе ни 
прин цип би ва ња.

ТО КАР ЧУК, Ол га: Свир ка на 
мно го буб ње ва – Бе о град: Но-
лит, 2004, с пољ ског пре ве ла 
Ми ли ца Мар кић.

Збир ка при ча ко ја по твр ђу је ве ли ки 
та ле нат аутор ке и на гла ша ва из у зет-
ну осо бе ност ње ног ства ра лач ког 
ру ко пи са. Збир ку од ли ку је пре ре а-
ли стич ка не го пост мо дер ни стич ко-
фан та стич ка под ло га, што зна чи да 
аутор ка по сре ду је ини ци јал ну оп ци-
ју. По сту пак ши фро ва ња под ра зу ме-
ва не до слов ност ис ка за, але го ри ју 
или иро ни ју као ба зич не при по вед-
не прин ци пе. На из глед ствар но сна, 
при ча у пот пу но сти раз ла же ре ал-
но сти по се жу ћи за би зар но шћу, до-
га ђа ји ма ко ји пре ва зи ла зе мо де ле 
об ли ко ва не на оп ште при хва ће ним 
ма три ца ма и ука зу ју на гра ни це ре-
ал но сти. За да так умет но сти ни је да 
по дра жа ва свет, чак ни у ње го вим 
за ми шље ним по тен ци ја ма. Она тре-
ба да га об ја сни у ње го вим екс трем-
ним об ли ци ма. Да га про ми сли, про-
бле ма ти зу је, уз др ма. Реч ју – да га 
раз ру ши.

ЋЕТ КО ВИЋ, Мо мир По знањ ски: 
Ви со ра ван за пе сму – Бе о град: 
КЗЈ, 2004.

Мо мир Ћет ко вић али јас Зан По знањ ски 
у књи жев но сти огла сио се по е зи јом и 
јед ним ро ма ном, а Ви со ра ван за пе сму 
је пр ва збир ка есе ја овог ауто ра. Као 
што сам на слов су ге ри ше, књи га ста вља 
на пи је де стал по е зи ју и то дво стру ко: 
те мат ски и ме тод ским при сту пом. Сам 
есеј пру жа ши ро ке стил ске мо гућ но сти 
и осо бе но сти, а Ћет ко вић се опре де лио 
за чи сту по ет ску фор му. Он са ме сти хо-
ве ту ма чи „пе сма ма у про зи“, од но сно, 
раз ми шља њи ма за о де ну тим у бо гат 
пе снич ки је зик. Дру га спе ци фич ност 
Ви со рав ни за пе сму је ода бир пе сни ка 
о ко ји ма је реч, уз кла си ке срп ске књи-
жев но сти (Иво Ан дрић, Ње гош), ту су 
и ма ње по зна ти са вре ме ни ци. Ћет ко вић 
иг но ри ше по сто ја ње књи жев ног еста-
бли шмен та и тра га за ле по том у сва ком 
де лу. Зан По знањ ски је не кру ни са ни вла-
дар ама тер ских књи жев них клу бо ва Бе о-
гра да. Ова књи га је ка ко ка же ре цен зент 
Пе тар Ар бу ти на, „за ни мљи во пу то ва ње 
ауто ра ко ји је ве ру у књи жев ност пре до-
чио се би као пу то каз“.

ЋО СИЋ, Ми о мир Ба та: Ва тро-
мет ужа са – днев нич ке бе ле-
шке – При шти на: На род на и 
уни вер зи тет ска би бли о те ка 
„Иво Ан дрић“, 2004. – 135 стр.

Днев нич ки за пи си ле ка ра ане сте зи-
о ло га Ми о ми ра Ћо си ћа об у хва та ју 
пе ри од од 24. мар та 1999. до 10. 
ју на 1999. да кле, пе ри од бом бар до-
ва ња Ср би је и Цр не Го ре од стра не 

НА ТО али јан се 
до пот пи си ва-
ња Ку ма нов-
ског спо ра зу ма. 
Ћо сић је у том 
пе ри о ду био 

у са ни тет ској је ди ни ци на по чет ку 
„ва тро мет ног ужа са“ ста ци о ни ра-
ној на аеро дро му Сла ти на. За пи си, 
бе ле шке во ђе не из да на у дан не ма-
ју ли те рар не пре тен зи је (фик ци ја, 
има ги на ци ја, кон струк ци ја), али, 
ре ла тив но пре ци зно при ка зу ју рат-
ну ствар ност Ћо си ће ве са ни тет ске 
је ди ни це, су коб ПВО на ше вој ске са 
НА ТО ави ја ци јом, збри ња ва ње ра-
ње них, све ви ђе не стра хо те деј ства 
„то ма хав ка“, ка сет них бом би и оста-
лог ар се на ла Али јан се. Ле кар ко ји 
је по сле ра да у Аустра ли ји, Мал ти, 
Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци и Ли би-
ји, 1994. по чео да ра ди у При шти ни, 
до бро вољ но је сту пио у вој ни са ни-
тет. Ла и ци ма у пи та њи ма ле кар ске 
прак се у рат ним усло ви ма ауто ро во 
шти во ба ца све тло на ту област рат-
ног ужа са.

ФЕЈ БЕР, Ми шел: Ки ша мо ра 
па сти, И дру ге при че – Зре ња-
нин: Аго ра, 2004, пре вео с ен-
гле ског Пре драг Ша по ња.

Пр ве нац од лич ног шкот ског пи сца, 
ова збир ка при ча де мон стри ра ша-
ро ли кост ви зу ра, про пра ће них и 
мо де ли ма при по ве да ња, ко ји ва ри-
ра ју од при че до при че скла па ју ћи 
у до број ме ри дис пер зив ну це ли ну. 
Ки ша мо ра па сти при вла чи екс цен-
трич но шћу, ма што ви то шћу и при-
по ве дач ким уме ћем. От ка че ност 
ју на ка при зи ва ко мич не и нео бич не 
си ту а ци је, у ко је они за па да ју, при ка-
зу ју ћи ре а ли тет у не пре гле ду по тен-
ци јал них ви до ва и упу ћу ју ћи увек 
на не ки дру ги про блем ски аспект ег-
зи стен ци је. Феј бер по ни ре у екс тре-
ме са вре ме но сти и те жи ну бре ме на 
ко је се на ва ли ло на чо ве ка. За ње га 
увек има пу но по е тич не не жно сти и 
ху мор ног раз у ме ва ња. Пи сац по сре-
ду је не це ло ви тост на ше га вре ме на, 
ужи ва у ча ри ма ње не екс цен трич не 
ле по те, али по вла чи по тез про тив 
пра ви ла и за ла же за опре ку. Ки ша 
мо ра па сти, не из бе жно се мо ра до-
го ди ти, а на пи сцу је да не по го да ма 
до ско чи кре а тив но шћу ко ја се, из 
ало гич но сти и ха о са ре ал но сти, ху-
мо ром из ди же до не жне и по е тич не 
ви зи је це ли не.

ХА БЈА НО ВИЋ-ЂУ РО ВИЋ, Љи-
ља на: Свих жа ло сних ра дост 
– Бе о град: Гло бо си но–Алек сан-
дри ја, Бе о град, 2005.

По сле Пет ка не и Игре ан ђе ла, тре-
ћи ро ман ко ји опи су је ду хов ну пу та-
њу Љи ља не Ха бја но вић-Ђу ро вић. 
Рад ња је по све ће на сва ко днев ном 
жи во ту Бо го ро ди це, ње ној зем ној 

суд би ни, а по себ но је усред сре ђен 
на пе ри од бре ме ни то сти. Ис при ча-
на у два гла са, са ме Бо го ро ди це и 
је ван ђе ли сте Јо ва на Бо го сло ва, при-
ча се и от кри ва из ви ше раз ли чи тих 
уло га и пер спек ти ва. Сим бо лич ки 
стил књи жев ни це омо гу ћу је ви ше-
слој ност чи та ња, од рав ни не по сред-
не рад ње, да на, ра до сти и па до ва 
глав не ју на ки ње, пре ко исто риј ске 
рав ни, на стан ка но ве ре ли ги је и по-
сте пе ног пре о бра жа ја ли ца све та, 
до за вр шне по ру ке љу ба ви. Пре по-
зна тљив ли ри зо ва ни је зик Љи ља не 
Ха бја но вић-Ђу ро вић са да по при ма 
сти ша ни ју ка ден цу, али и ин то на ци-
ју све тих тек сто ва.

ХА ЗЛЕТ, Адам: Ви ни сте ов де 
стра нац – пре ве ла с ен гле ског 
Сло бо дан ка Гли шић, Бе о град: 
Ди ја до ра: 2004..

Пр ве нац аме рич ког књи жев ни ка Ада ма 
Ха зле та, збир ка при ча Ви ни сте ов де 
стра нац, са ста вље на је од де вет до брих 
при ча, а Крај ра та при па да ан то ло гиј-
ским тре ну ци ма те ку ће свет ске књи жев-
но сти. Мај стор јед но став но сти, Ха злет 
ну ди из о штре ни из раз све оп штег без на-
ђа, ко је ти ња ис под углан ца не по вр ши не 
бес пре кор но уре ђе них си сте ма. Од не-
ка да шњег пре сли ка ва ња ма кро ко смо са 
у сва кој по је ди но сти ње го ве зем не ми-
кро ва ри јан те, оста ле су две по ја ве – на-
пу ште ност и не сре ћа. Пи сац отва ра ег зи-
стен ци јал ни по нор и не скри ва ко ли ко је 
ду бок јаз. Из ме ђу ба нал но сти не сре ће 
сва ко дне вља и ба нал но сти не сре ће од-
бе гле оно стра но сти, скри ве на иро ниј ска 
дво сми сли ца ипак не уки да мо гућ ност 
да жи вот и свет мо гу би ти дру га чи ји. 
Бар на трен.

ЧА ПРИЋ, Влај ко: Ра дан, и 
бо го ви – Бе о град: Књи жев но 
дру штво Све ти Са ва, 2004. 
– 198 стр.

Но ва пе снич ка књи-
га др Влај ка Ча при ћа 
(1938, То пли ца) те мат-
ски план гра ди по во-
дом пла ни не Ра дан 
у То плич ком кра ју, 
ауто ро вом за ви ча ју. 
Мо тив ски ве о ма ра зно вр сна и раз у-
ђе на књи га чи та се и до жи вља ва као 
сво је вр стан лир ски еп у чи јем је сре-
ди шту по вла шће ни то пос, пла ни на 
Ра дан. Ме та мор фо зе сим бо ла пла-
ни не, пе ва ње о мит ској/ар хе тип ској 
про шло сти, исто риј ској и са да шњи-
ци, об је ди ње ни су у 9 це ли на књи ге. 
За вид ном по ет ском ин вен тив но шћу 
Ча прић ва ри ра ча ро ли је пла нин ског 
пре де ла. Опе ва ном Олим пу, Си на ју, 
Фу џи ја ми, Ара ра ту, наш аутор при-
ла же свој то пос („Ех/Чу де сна/Гро-
ма до Ра да на“, „Ле лу ја се/Ду ша к 
Бо го ви ма/Змај и Ви ле/Не ми/По бра-
ти ми“) осве тљен ори ги нал ном пе-
снич ком има ги на ци јом и фак ту ром.

20 21
►

ЋЕТ КО ВИЋ, Мо мир По знањ ски: 
Ви со ра ван за пе сму – Бе о град: 
КЗЈ, 2004.

Мо мир Ћет ко вић али јас Зан По знањ ски 
у књи жев но сти огла сио се по е зи јом и 
јед ним ро ма ном, а Ви со ра ван за пе сму 
је пр ва збир ка есе ја овог ауто ра. Као 
што сам на слов су ге ри ше, књи га ста вља 
на пи је де стал по е зи ју и то дво стру ко: 
те мат ски и ме тод ским при сту пом. Сам 
есеј пру жа ши ро ке стил ске мо гућ но сти 
и осо бе но сти, а Ћет ко вић се опре де лио 
за чи сту по ет ску фор му. Он са ме сти хо-
ве ту ма чи „пе сма ма у про зи“, од но сно, 
раз ми шља њи ма за о де ну тим у бо гат 
пе снич ки је зик. Дру га спе ци фич ност 
Ви со рав ни за пе сму је ода бир пе сни ка 
о ко ји ма је реч, уз кла си ке срп ске књи-
жев но сти (Иво Ан дрић, Ње гош), ту су 
и ма ње по зна ти са вре ме ни ци. Ћет ко вић 
иг но ри ше по сто ја ње књи жев ног еста-
бли шмен та и тра га за ле по том у сва ком 
де лу. Зан По знањ ски је не кру ни са ни вла-
дар ама тер ских књи жев них клу бо ва Бе о-
гра да. Ова књи га је ка ко ка же ре цен зент 
Пе тар Ар бу ти на, „за ни мљи во пу то ва ње 
ауто ра ко ји је ве ру у књи жев ност пре до-
чио се би као пу то каз“.
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РА ДИЧ, Вик то ри ја: Да ни ло 
Киш – Бе о град: LIR BG – Фо рум 
пи са ца, 2005, пре вео с ма ђар-
ског Мар ко Чу дић.
Би о граф ска мо но гра фи ја о Да ни лу Ки-
шу Вик то ри је Ра дич, књи жев ни це, кри-
ти ча ра и пре во ди о ца, са да на ста ње не 
у Бу дим пе шти. Бо га то документованo 
и чи ње нич ки уте ме ље но ис тра жи ва ње 
до но си ис црп не по дат ке о жи во ту Да-
ни ла Ки ша. Са дру ге пак стра не, ње гов 
се књи жев ни рад не пре ста но до во ди у 
ве зу са чи ње ни ца ма ње го ве би о гра фи-
је. Иако на уч но уте ме ље на, књи га Вик-
то ри је Ра дич пи са на је есе ји стич ким 
сти лом, при зи ва ју ћи нај бо љу тра ди ци-
ју ро ман си ра них би о гра фи ја на ших по-
зна тих лич но сти. За то ду бо ки уви ди у 
жи вот и де ло Да ни ла Ки ша, за сно ва ни 
на чвр сто ћи фак ти ци те та, аутор ки ни су 
од у зе ли пра во на лич ну на дах ну тост 
ин те лек ту ал ном и ства ра лач ком аван ту-
ром на шег ве ли ког књи жев ни ка.

ТУ БИЋ, Ри сто: Уло га зла у исто ри-
ји – Бе о град: На род на књи га, 2005.
Есе ји по све ће ни ве чи тој те ми зла, ко је 
пра ти чо ве чан ство од кад је све та и ве-
ка. Ри сто Ту бић ће сво је ин те ре со ва ње 
усме ри ти на фа у стов ски мо тив на ме ре 
да се чи ни до бро, док ис хо ди ште ње них 
де лат но сти во ди у су прот ном прав цу. 
Кри тич ки увид у чо ве ко ве тво ре ви не 
– дру гим ре чи ма ци ви ли за ци ју, освр ну-
ће се на на у ку и умет ност. На уч на до-
стиг ну ћа, ни је ре дак слу чај, одво јив ши 
се од свог из у ми те ља, би ва ла су ору ђем 
зла. Књи жев на де ла, са дру ге стра не, мо-
гу по кре ну ти, про из ве сти де струк тив не 
по ри ве и де струк тив не на у ме. Уко ли ко 
се од зла, уоп ште но го во ре ћи, не мо же-
мо скло ни ти, мо же мо га пре ва зи ћи бар 
на ин ди ви ду ал ној рав ни. Во ља је пре-
суд ни чи ни лац ко ји је, по чев од по је дин-
ца и ње го ве лич но сти, ка дар да ме ња.
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ПЕ СМА ЗО ГЛУ, Сте фа нос: Ко со во: Дво стру ка Хи брис – пре-
ве ла са грч ког Је ле на Фе мић Ка са пис, Бе о град: За вод за уџ бе-
ни ке и на став на сред ства, 2005. – 366 стр,

Сте фа нос Пе сма зо глу (ро ђен 1952) је про фе сор 
на фа кул те ту Пан те и ос (Оде ље ње за по ли тич ке 

на у ке и исто ри ју) уни ве зи те та у Ати ни. Ње гов на уч-
но-ис тр жи вач ки рад усме рен је на ана ли зу ака дем-
ског дис кур са и по ли тич ке иде о ло ги је, по себ но, на-
ци о на ли зма и по пу ли зма у дру штви ма ју жне и ју го-
и сточ не Евро пе у дру гој по ло ви ни 20. ве ка. Об ја вио 
је ви ше књи га (Евро па и Тур ска, 1993, Иде о ло ги ја и 
ре то ри ка, 1994, Ди пло ма ти ја иде ја: тех нич ка по моћ 
и обра зов на раз ме на у по сле рат ној Грч кој, 1995) а 
књи га Ко со во: Дво стру ка хи брис иза шла је на грч-
ком 2001. и фран цу ском 2002. Тек сто ви о Ко со ву об ја вљи ва ни су му на срп-
ском у збор ни ку Бал кан као ме та фо ра (2003), у ча со пи су Аcta uni ver si ta tis 
(2004) и Тре ћем про гра му Ра дио Бе о гра да (2005). По јам хи брис (бо ги ња 
охо ло сти и пр ко са) у ан тич кој тра ге ди ји озна ча ва пре ступ чо ве ка ко ји же-
ли да се при бли жи или по и сто ве ти са бо жан ством, да нас, он је си но ним за 
из ра зе: ху ла, без оч ност, бе стид ност, обест, др скост, зло по сту па ње. Тер мин 
не по сто ји у реч ни ци ма дру штве них и по ли тич ких на у ка, али мо гу ћи ме то-
ни ми би ли би: ра то бор ни на ци о на ли зам, па ра вој ни со ци јал-ла и ци зам, им-
пе ри ја ли стич ки и/или вој ни ху ма ни зам. У свом Про ло гу за срп ско из да ње 
књи ге про фе сор Пе сма зо глу ис ти че да чи та ти из но ва о ко сов ском за пле ту 
ба ца но ву све тлост на оно што је усле ди ло на ме ђу на род ној сце ни по сле 
1999 (11. сеп тем бар, Ав га ни стан, Ирак). Он по ста вља и не ко ли ко ва жних 
пи та ња: Ко ји „Но ви свет ски по ре дак, ко ји мул ти ла те ра ли зам или им пе ри-
ја ли стич ки уни ла те ра ли зам? Ко да је ле ги ти ми тет вој ним ин тер вен ци ја ма 
и ра то ви ма, па чак и оним пре вен тив ним? Да ли ће ме ђу на род ни за ко ни и 
ин сти ту ци је као што су УН и Ме ђу на род ни суд за прав ду би ти при зна те од 
свих или су ин стру мен ти у слу жби стра те ги је не ко ли ци не? Из ме ђу оста лог, 
са ових по зи ци ја, ка же Пе сма зо глу у Па ра бо лич ном уво ду ње го ва књи га го-
во ри о „де мон стри ра њу два гло ба ли стич ка прав ца на Бал ка ну, чи ја се чвор-
на пе тља на ла зи на Ко со ву: с јед не стра не, реч је о на ци о на ли зми ма ко ји ма 
је рат мио, а с дру ге, о не кон тро ли са ном и у сво јим раз ли чи тим из ра зи ма 
са мо жи вом пла не тар ном ми ли та ри стич ком ху ма ни зму“. Да ље, пи та ју ћи се 
шта има да пру жи још јед на књи га по ред 500 ко је се мо гу на ћи на елек трон-
ским стра ни ца ма и још 2 500 чла на ка ко ји се на ла зе у ре ле вант ним ба за ма 
по да та ка, ре ћи ће да се она мо же при хва ти ти као је дан по ку шај ту ма че ња 
ви ше сло жне ствар но сти ко ја не тр пи јед но знач не при ла зе.

Књи га са др жи шест обим них по гла вља по де ље них у ма ње це ли не. По чев 
од пр вог (За ча ра ни круг кон ку рент ских на ци о на ли за ма) где се иде у исто риј-
ску при чу о схва та њу мно гих за пад ња ка да је кри ви ца на бал кан ској кул ту-
ри, пра во сла вљу, рас ко лу цр ка ва од 1054. или пре ма ми шље њу мно гих Ср ба 
и Гр ка да су за све кри ви стран ци, па па и ка то ли ци, ма со ни, ци о ни сти, Не-
мач ка и Аустри ја, Аме ри кан ци и увек са та ни зо ва на Тур ска (35–73), пре ко 
дру гих по гла вља (Хи брис као над зор и ка зна I: Ет нич ко чи шће ње и срп ски 
исто риј ски ре ла ти ви зам, за тим Хи брис као над зор и ка зна II: Бом бар до ва ње 
НА ТО-а и етич ки ре ла ти ви зам, У огле да лу Ко со ва: За пад на схва та ња о де мо-
кра ти ји, ауто но ми ји и гра ђан ској др жа ви, Др жа ње љу ди од ми сли у Евро пи, 
на Бал ка ну и у Грч кој) до за вр шног Под вла че ње раз ли ке и па тро нат над 
њом, где аутор ка же: „Основ ни ар гу мент ко ји се про вла чи у овој књи зи као 
јар ка цр ве на нит је сте да се иза улеп ша них из ра за о исто риј ским и људ ским 
пра ви ма игра ло пи та њи ма до ми на ци је и па тро на та“ и да ље „ве штач ким и 
ви ше стру ким уце њи вач ким раз вр га ва њем гра ни ца игра ло се на кар ту фор-
си ра ња са те ли ти за ци је на ци о нал них гру па, и сход но то ме, ја че гло ба ли зо ва-
не вла да ви не“. Књи гу за тва ра обим на би бли о гра фи ја ко ри шће них ра до ва. 
За на шу јав ност ви ше стру ко је ва жна књи га про фе со ра Сте фа но са Пе сма-
зо глуа, јер ана ли тич ност, по штен при ступ про бле му од лич ног по зна ва о ца 
исто ри је бал кан ских на ро да и са вре ме ног Бал ка на у европ ском и свет ском 
кон тек сту, да ће на шим чи та о ци ма до дат на и ва жна оба ве ште ња.

Стручни скуп под називом Библиотеке: 
Путокази и препреке, на Јахорини 30-

31 маја ове године, у организацији Друштва 
библиотекара Републике Српске из Вишеграда 
и Народне и универзитетске библиотеке 
Републике Српске из Бањалуке, окупио је 
библиотекаре Народне и универзитетске 
библиотеке Републике Српске из Бањалуке, 
Народне библиотеке из Вишеграда, Хан 
Пијеска, Челинца, Матичне библиотеке и 
Филозофског факултета из Источног Сарајева, 
с једне и Народне библиотеке Србије, Бора, 

градских библиотека Београда и Новог Сада 

и Библиотеке Матице  
српске, с друге стране. 

Поздравну реч 
учесницима и гостима на отварању скупа 
упутили су госпођа Биљана Билбија, помоћник 
министра за културу Републике Српске и 
господин Ранко Рисојевић, управник Народне 
и универзитетске библиотеке из Бањалуке. 

Теме су изазвале велико интересовање, и могу 
се оценити као веома креативне, представљене 
уз драгоцена искуства из праксе која се могу 
применити и у многим библиотекама у Србији. 
Акценат је стављен на развој информационих 
технологија и аутоматизацију библиотечког 
пословања, при чему није занемарено основно 
занимање библиотекара да је и даље у 

служби корисника и пружања квалитетних 
информација. Ево само неких од тема: Однос 
друштва према библиотекама, Оснивање 
и планирање развоја мултимедијалног 
одјељења, Информациона делатност 
савремених библиотека, Библиотеке – у сусрет 
корисницима и друге.

У оквиру излаганих тема представљен је 
и рад British council-a из Велике Британије 
са намером да своје деловање у области 
образовања и културе прошири и на подручје 
Републике Српске. 

Овај скуп је, поред свога доприноса развоју 
и унапређењу струке, широко отворио путеве 
сарадње библиотекара Србије са колегама из 
Републике Српске.

►

Стручни скуп библиотекара 
Републике Српске и библиотекара 
Републике Србије

При пре ми ли: Алек сан дра Ву чи нић, 
Све тла на Ми ћу но вић, Ду ши ца
По тић, Сла ви ца Спа сић, Не бој ша 
Ћо сић, Ду шан Ци цва ра

МИЛИЋ, Димитрије: Коментар Закона о ауторском и сродним правима 
са судском праксом и међународним конвенцијама и уговорима – 
Београд: ННК Интернационал, 2005. – 304 стр. Цена: 1000 дин.
Први законски пропис из области ауторског права донела је Краљевина Југославија. 
Његовом доношењу претходила су детаљна проучавања дотадашњих искустава из 
ове области европских земаља. Доношењу овог првог прописа из области ауторског 
права највише су допринели директор Управе за заштиту индустријске својине др 
Јанко Шуман и универзитетски професор др Милорад Стружницки. Поменути Закон о 
заштити ауторског права, објављен је у Службеним новинама бр. 304/29, 27. децембра 
1929. године. Др Јанко Шуман је аутор Коментара Закона о заштити ауторског права и 
међународних прописа. Ову књигу која сведочи о тадашњем односу према ауторском 
праву и значају који се у Краљевини Југославији придавао поменутом питању објавило 
је 1935. године Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон. После Другог светског 
рата на просторима СФРЈ донето је пет Закона о ауторским правима. Међутим, за 
ову материју значајан је Закон који је ступио на снагу 22. априла 1978. Захваљујући 
академику Војиславу Стијовићу овај Закон у оквиру ауторског права први пут је уредио 
питање рачунарских програма и права уметника извођача. Доношење новог Закона о 
ауторским и сродним правима (Службени лист Србије и Црне Горе бр. 61/2004) уследило 
је због боље интеграције наше земље у међународну заједницу. Њиме се регулише 
и право интелектуалне својине које има све већи значај за економски и културни 
развој савременог света. Аутор ове исцрпне студије Димитрије Милић као судија 
Окружног суда у Београду и Врховног суда Србије радио је на пословима практичне 
примене прописа о ауторским правима и праву интелектуалне својине. Данас се бави 
адвокатуром. Своја сазнања и искуства из ове области Димитрије Милић желео је да 
подели не само са колегама правницима парничарима већ и колико је то у његовој моћи 
допринесе бољем разумевању ове области. Пажњу треба обратити на мини поглавља из 
судске праксе, која будуће парничаре уводе у судске процесе који штите ауторско дело и 
чувају интелектуалну својину.        Душан Цицвара 



На ци о нал на фи ло ло ги ја под-
ра зу ме ва си стем зна ња о 
на ци о нал ним ду хов ним и 

кул тур ним вред но сти ма, де фи ни са ње 
оп штих ста во ва о кључ ним пи та њи ма 
на ци о нал ног је зи ка и на ци о нал не књи-
жев но сти уте ме ље них на на ци о нал ној 
тра ди ци ји. Ср би у овом тре нут ку не ма ју 
кон сти ту и са ну на ци о нал ну фи ло ло ги ју. Они не ма ју 
ср би сти ку, јер је ма хом све што су срп ски фи ло ло зи 
ства ра ли у 20. ве ку би ло под на зи вом сер бо кро а ти-
сти ка. Оп ште узев ши, срп ска фи ло ло шка ин те ли-
ген ци ја ни је има ла ни ти има ја сан си стем зна ња о 
срп ском је зи ку, као ни из гра ђе них ста во ва у по гле ду 
на ци о нал не књи жев но сти.

Оно што је још стра шни је је сте то да је ди но срп-
ски фи ло ло зи не гу ју сер бо кро а ти сти ку, док хр ват-
ски фи ло ло зи, узев ши срп ски је зик за свој књи жев-
ни је зик, раз ви ја ју ис кљу чи во кро а ти сти ку ства ра-
ју ћи на ци о нал ну фи ло ло ги ју. Ова ко кон сти ту и са на 
сер бо кро а ти сти ка оста ви ла је не га тив не по сле ди це 
ка ко у сфе ри срп ских фи ло ло шких на у ка, та ко и у 
ду хов ном жи во ту срп ског на ро да. У 19. ве ку срп ски 
је зик је био са мо срп ски, док у 20. ве ку он за Ср бе 
по ста је срп ско хр ват ски, а за Хр ва те хр ват ски. Као 
што се ви ди, до шло је до ап сур да ко ји ниг де у све ту 
ни је за бе ле жен. На род (Ср би) ко ји је дао дру гом на-
ро ду (Хр ва ти ма) свој је зик (срп ски је зик) због то га 
срп ски је зик на зи ва срп ско хр ват ским је зи ком, а на-
род (Хр ва ти) ко ји је од дру гог на ро да (Ср ба) пре у зео 
њи хов је зик (срп ски је зик) на зи ва тај је зик сво јим 
име ном – хр ват ски је зик. Ско ро исто вет на си ту а ци ја 
де си ла се и у де лу срп ске књи жев но сти. Ду бро вач ка 
књи жев ност у вре ме Ву ка Ка ра џи ћа за све сла ви сте 
је би ла срп ска књи жев ност, ка сни је она за срп ске 
уче ња ке по ста је срп ско хр ват ска, а за хр ват ске хр ват-
ска; да нас је она и за срп ске и за хр ват ске струч ња ке 
– хр ват ска. 

У овом тре нут ку срп ски је зик не ма оно што је тре-
ба ло да има бар пре ше зде сет го ди на: 1) ди ја лек то-
ло ги ју ко ја би би ла на пи са на на осно ву по да та ка са 
те ре на, 2) ди ја лек то ло шки атлас, 3) исто ри ју је зи ка, 
4) ве ли ку опи сну гра ма ти ку, 5) син так су, 6) ве ли ки 
опи сни реч ник и реч ни ке пи са ца. Не ко ће ре ћи да ни 
Хр ва ти не ма ју ни ди ја лек то ло ги ју ни лин гви стич ки 
атлас. Тач но је да не ма ју. Али то је са мо за то што 
би та ква ди ја лек то ло ги ја и лин гви стич ки атлас про-
го во ри ли је зи ком чи ње ни ца и от кри ли да су Хр ва ти 
узе ли срп ски је зик за свој и да су мно ги од оних ко ји 
се са да из ја шња ва ју као же сто ки Хр ва ти у ства ри Ср-
би, или тач ни је, по ка то ли че ни Ср би.

Еви дент но је из бе га ва ње име на срп ског је зи ка 
та мо где би тре ба ло да то име бу де све ти ња: у на-
зи ви ма књи жев но-је зич ких ча со пи са и из да ња. За 
чу ђе ње је што по зна ти ча со пис Ин сти ту та за срп ски 
је зик СА НУ Наш је зик но си то име, ра ни је је то име 
од го ва ра ло ду ху вре ме на у ко ме је на стао. А за што 
он да нас но си не у трал но име, тре ба пи та ти глав ног 
уред ни ка и ре дак ци ју ча со пи са. Чуд но је и то што ча-
со пис Је зик  и књи жев ност ко ји из ла зи у Бе о гра ду 
у сво ме на зи ву не ма од ре ђе ња о ко јем је зи ку и ко јој 
се књи жев но сти ра ди. Ме ђу тим, још чуд ни је је да 
ча со пи си осно ва ни по сле рас па да тзв. срп ско хр ват-
ске је зич ке за јед ни це има ју не му ште на зи ве. На и ме, 
Ма ти ца срп ска по кре ну ла је ча со пис Је зик да нас 
– али ште та што осни вач и ре дак ци ја ча со пи са ни су 
има ли сме ло сти да му да ју име Срп ски је зик да нас. 
Ова ко то мо же зна чи ти и је зик ур ду, и сва хи ли, и 
ен гле ски и би ло ко ји дру ги је зик. По знат вам је и ча-
со пис Свет ре чи, ко ји из да је Фи ло ло шки фа кул тет 
у Бе о гра ду, у ко ме се та ко ђе не по ми ње име. Мо жда 
ће нам не што ви ше ре ћи слу ча је ви из Ин сти ту та за 
срп ски је зик СА НУ и из Срп ске ака де ми је на у ка. На-

и ме, у Ин сти ту ту за срп ски је зик СА НУ по сто ји про-
је кат Ети мо ло шки реч ник срп ско га је зи ка; и ка да је 
тре ба ло из да ти оглед ну све ску то га реч ни ка, по ста-
вио се про блем ка ко да се спо ме не срп ски је зик, а да 
то то бо же не увре ди Хр ва те, јер су у гра ђи и при ме-
ри са те ри то ри је да на шње Хр ват ске. По сту пи ло се 
со ло мон ски: Оглед на све ска Ети мо ло шког реч ни ка 
срп ско га је зи ка на зва на је Оглед на све ска Ети мо ло-
шког од се ка. Ко не ве ру је, не ка се уве ри. Још је дан 
по да так: Оде ље ње за је зик и књи жев ност СА НУ 
од лу чи ло је да се нај но ви ји 17. том РСА НУ по ја ви 
под на зи вом Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и 
на род ног је зи ка. А то зна чи да Ин сти тут за срп ски 
је зик СА НУ и да ље пи ше реч ник је зи ка ко ји ни ка да 
ни је по сто јао. Не схва тљи во је и то што не ки срп ски 
фи ло ло зи у сво јим ра до ви ма и да ље упо тре бља ва ју 
тер мин срп ско хр ват ски је зик. Не знам да ли је у пи-
та њу то што се Ср би спо ро пре стро ја ва ју и осве шћу-
ју или је не што дру го у пи та њу. Симп то ма тич на је 
из ја ва јед ног од на ших „нај у глед ни јих лин гви ста“ 
на три би ни Ко лар че вог уни вер зи те та 70-тих го ди на, 
ко ји из ја вљу је: да би се за љу бав сло ге са Хр ва ти ма 
од ре као и ћи ри ли це и ека ви це. По ста вљам пи та ње: 
да ли се то да нас по сле 35 го ди на не ко из не ких „уз-
ви ше них“ раз ло га од ри че и име на срп ско га је зи ка.

Пре 25 го ди на во ди ла се жи ва ак тив ност да се очу-
ва ћи ри ли ца као из вор но срп ско пи смо. На во ђен је 
по да так да су гра фи ти по згра да ма и јав ним ме сти ма 
ис пи са ни обич но ла ти ни цом, што је зна чи ло да се 
ге не ра ци ја ко ја ста са ва у сло бод ном из бо ру опре де-
љу је за ла ти ни цу као сво је пи смо. Да нас је та при-
ча за ста ре ла, по што је ве лик број гра фи та ис пи сан 
не са мо ла ти ни цом не го и на ен гле ском је зи ку, и то 
при лич но ис прав ном. Да кле, не гу би мо са мо пи смо 
не го и је зик. Ма ни ја ен гле ског је зи ка са те ле ви зи је 
и гра фи та ши ри се на на зи ве фир ми, пред у зе ћа и 
умет нич ких гру па. Ка ко се ми про тив ово га бо ри мо? 
Та ко што ме ша мо лон чи ће: до пи сни члан Ака де ми-
је на у ка, ина че, исто ри чар је зи ка – до ла зи на ме сто 
глав ног уред ни ка Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни-
ка, ру си ста во ди про је кат Син так се срп ског је зи ка, 
на че лу Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, 
ко ји је са ста вљен од „струч ња ка“ по ме ри „мој чо-
век“ (од но сно од дру го ра зред них и тре ће ра зред них 
ср би ста) – до ла зи ро ма ни ста. Да ли би тре ба ло укљу-
чи ти сиг нал за уз бу ну, по ми ри ти се са си ту а ци јом 
или би ти ра ди ка лан: до пу сти ти да се срп ским је зи-
ком ба ве не ср би сти, уве сти ен гле ски је зик као је зик 
јав ног оп ште ња, а у по гле ду ве ре пре ћи ко лек тив но 
у ка то лич ку ве ру и по ста ти – Ср би ка то ли ци. 

По ра зна је али тач на чи ње ни ца да се на ве ћи ни ка-
те дри у све ту где се не ка да учио тзв. срп ско хр ват ски 
је зик са да учи хр ват ски. На не ким ка те дра ма где се 
учи срп ски не пре да ју га Ср би, а на не ким где га пре-
да ју Ср би, пре да ју га из хр ват ских уџ бе ни ка. Још у 
вре ме ав но јев ске Ју го сла ви је ка те дре и би бли о те ке 
где се из у ча вао тзв. срп ско хр ват ски је зик оба си па не 
су хр ват ским, ма ке дон ским и сло ве нач ким књи га ма. 
У та да шњој Ср би ји ни ко ни је био над ле жан да срп-
ском лек то ру да је срп ске књи ге за по клон стра ним 
ка те дра ма и би бли о те ка ма. А то ваљ да не што го во-
ри. По у зда но знам да да нас хр ват ска др жа ва по ку-
ша ва све ка ко би на ка те дра ма за не ка да шњи тзв. 
срп ско хр ват ски је зик отва ра ла ка те дре за хр ват ски 
је зик. Хр ват ска др жа ва све чи ни да би при ву кла стра-

не сту ден те да уче тзв. хр ват ски је зик. 
На и ме, да је им сти пен ди је за сту ди је 
у Хр ват ској и обез бе ђу је пла ће ни бо ра-
вак за вре ме лет њег и зим ског рас пу ста. 
А шта и ко ли ко чи ни не срп ска (ју го сло-
вен ска или срп ска и цр но гор ска) др жа-
ва за срп ски је зик? Не ка на ово пи та ње 
од го во ре за ду же не срп ске уста но ве и 

од го ва ра ју ћа срп ска ми ни стар ства.   
По сто ји још јед на при ме на је зи ка, то је при ме на 

је зи ка на ра чу на ри ма. Ту као да не сто ји мо ло ше. 
Они ко ји се иоле озбиљ ни је ба ве об ра дом тек ста на 
ра чу на ру чу ли су за про грам ски па кет РАС. За оне 
ко је то ин те ре су је из но си мо да су у то ку при пре ме 
за из да ва ње ком пакт ног ди ска на ко ме ће се на ћи 
про грам за по де лу ре чи на сло го ве, ко рек тор за от-
кри ва ње дак ти ло граф ских и пра во пи сних гре ша ка, 
про грам за ека ви за ци ју/ије ка ви за ци ју тек ста и срп-
ски елек трон ски реч ник, у чи ју је ба зу ушло 15 то мо-
ва РСА НУ и 3 то ма Ма ти це срп ске. И још не што, не 
ма ње ва жно, да се да ле ко од ма кло у из ра ди срп ског 
елек трон ског пра во пи са ко ји ће има ти 300.000 ре чи 
са ком плет ном пра во пи сно гра ма тич ком по др шком 
и из ра ди ве ли ке опи сне гра ма ти ке срп ско га је зи ка. 
Али да вам од мах ка жем, да се не за ва ра ва те, овим 
ус пе си ма не мо гу се по хва ли ти ни ми ни стар ства ко-
ја су по здра вој ло ги ци мо ра ла да фи нан си ра ју овај 
па кет ни на ци о нал не ин сти ту ци је ко је су мо ра ле ове 
про јек те да при ја ве код ми ни стар ства као свој рад ни 
за да так. Овај гран ди о зни по сао, ко ји вре ди не ко ли ко 
сто ти на хи ља да евра, во дио је, ра дио, сам и са са-
рад ни ци ма, фи нан си рао и о фи нан си ја ма се бри нуо 
ко ле га мр Ми ло рад Си мић. 

Ако бих ја ко јим слу ча јем од лу чи вао о то ме шта 
да се ра ди у овом тре нут ку или го ди на ма ко је до ла-
зе: Пр во, увео бих у срп ску фи ло ло ги ју кри те ри ју ме 
струч но сти и на уч но сти. Дру го, по ста вио бих пред 
срп ску фи ло ло ги ју и фи нан си је ре сле де ће за дат ке 
– об ра ди ти и нор ми ра ти срп ски је зик, пре ба ци ти га 
на елек трон ски ме диј и учи ни ти га до ступ ним свим 
Ср би ма у зе мљи и у све ту, за тим на пи са ти фун да мен-
тал не при руч ни ке за на шу де цу у зе мљи и ино стран-
ству и за стран це ко ји уче срп ски је зик, као и при-
клад не јед но је зич не и дво је зич не реч ни ке. Тре ба ло 
би ком пле ти ра ти про грам ски па кет РАС и на ње го-
вом до вр ше њу (на до вр ше њу елек трон ског пра во пи-
са и ве ли ке опи сне гра ма ти ке) ан га жо ва ти све ква-
ли фи ко ва не срп ске фи ло ло ге, за тим или упо ре до са 
тим ура ди ти срп ски ди ја лек то ло шки атлас, срп ску 
ди ја лек то ло ги ју и исто ри ју срп ског је зи ка, син так-
су, фо не ти ку, мор фо ло ги ју, сти ли сти ку. Нео п ход но 
је да се по сва ку це ну обез бе ди но вац за лек тор ска 
ме ста у ино стран ству и но вац за сти пен ди ра ње стра-
них сту де на та ко ји же ле да сту ди ра ју срп ски је зик 
код нас. Уко ли ко се ово не ура ди, уве рен сам да ће-
мо за не ку де це ни ју мо ра ти об ја шња ва ти стран ци ма 
не са мо да је зик ко јим ми го во ри мо ни је хр ват ски 
не го и не што го ре да ми ни смо Хр ва ти не го Ср би. 
Ако се не осве сти мо и не схва ти мо про фе си о нал ну 
и мо рал ну од го вор ност у очу ва њу срп ског је зи ка, за-
це ло ће не ста ти и срп ски је зик и срп ски на род. У 
том слу ча ју сви на ши „ве ли ки на уч ни ус пе си“ у зе-
мљи и у све ту, сва на ша „слав на име на“ и „идо ли“ 
по ка за ће се као ла жни, као но вац без по кри ћа, као 
пра зна при ча.

На кра ју, оста вљам ва ма да раз ми сли те да ли је у 
про те клих 100 го ди на по сто ја ла срп ска је зич ка по-
ли ти ка, ко је ту по ли ти ку во дио, да ли су је во ди ли 
Ср би, да ли је та по ли ти ка би ла до бра, му дра, да ле ко-
ви да и успе шна, да ли ту по ли ти ку тре ба на ста ви ти 
или ме ња ти. Да ли је ово што са да ра ди мо ми и на ше 
уста но ве до бро и ис прав но. Раз ми сли мо. Мо жда је 
по след њи тре ну так.

Ми ло сав Ж. Чар кић (Бе о град)

СРП СКИ ЈЕ ЗИК НА 
ПО ЧЕТ КУ НО ВОГ 

МИ ЛЕ НИ ЈУ МА
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НЕ БОЈ ША ЈО ВА НО ВИЋ: Лек-
си кон 1000 лич но сти у уџ бе ни-
ци ма исто ри је – при руч ник за 
уче ни ке и на став ни ке, из да вач 
ПЛА ТО НЕ УМ, Но ви Сад, 2004. 
544 стра на.

Лек си кон об у хва та 1000 крат-
ких би о гра фи ја лич но сти, од 

то га 463 илу стро ва них, да тих у об-
ли ку ен ци кло пе диј ских од ред ни ца. 
Аутор је њи хо ву фор му и на чин из-
ра жа ва ња на сто јао да при ла го ди чи-
та о ци ма свих уз ра ста има ју ћи нај ви-
ше об зи ра пре ма уче ни ци ма јер се 
они пр ви пут сре ћу са ли те ра ту ром 
ова квог ка рак те ра. Основ на иде ја ко-
јом се ру ко во дио од но си се на по тре-
бу пр о фе со ра исто ри је да уче ни ке 
уве ду у „ко ор ди нат ни си стем“ исто-
ри је, да их на у че да ко ри сте ен ци-
кло пе диј ске при руч ни ке и на рав но 
да им олак ша уче ње. Осим ре дов не 
школ ске прак се у осмо го ди шњој, 
сред њим шко ла ма и на фа кул те ту, 
Лек си кон олак ша ва при пре ма ње ма-
тур ских ра до ва и при јем них ис пи та 
за фа кул тет. За раз ли ку од уџ бе ни ка 
у ко ји ма се по ја вљу је ве ли ки бр ој 

лич но сти, али је ма ло 
ко јој од њих дат исто ри-
о граф ски пор трет или 
ли те рар на сли ка, ов де 
је учи њен по ку шај спе-
ци фич не, еми нент но 
лек си ко граф ске си сте-
ма ти за ци је. Са др жај 
Лек си ко на ( од А до 
Ш, 7–497 стра на) об у-
хва та лич но сти ко је се по ми њу у 
уџ бе ни ци ма исто ри је, за тим сле ди 
Ре ги стар ко ри шће не ли те ра ту ре 
по од ред ни ца ма ко ји са др жи 1000 
би бли о граф ских је ди ни ца и на кра-
ју Спи сак из во ра, исто ри о граф ске 
ли те ра ту ре и књи жев них де ла. Јо-
ва но вић у Пред го во ру ис ти че и из ве-
сна од сту па ња од лек си ко граф ских 
пра ви ла. Јед но од њих се од но си на 
по ве зи ва ње јед ног бр о ја лич но сти 
из исто риј ске ствар но сти са ли ко ви-
ма из по зна тих књи га, књи жев них 
и исто ри о граф ских де ла ко ја са др-
же еле мен те исто ри о граф ске пр о зе 
(при мер: „И сад је она ко раз др љен 
и го ло глав, са ви јен и уто нуо у се, ли-
чио ви ше на оста ре лог и пре мла ће-

ног се ља ка из Со ко ло-
ви ћа не го на обо ре ног 
до сто јан стве ни ка ко ји 
је до ма ло час упра вљао 
тур ском ца ре ви ном“., 
Иво Ан дрић, На Дри ни 
ћу при ја, Бе о град, 1967, 
72. стра на, од ред ни ца у 
Лек си ко ну: Со ко ло вић 
Мех мед па ша, или: 

„Упа дљи во је да Ира кли је, ко ји је 
не са ло мљи вом во љом лич но во дио 
све рат не по хо де пр о тив Пер си је, у 
бор ба ма пр о тив Ара бља на ни је узи-
мао ни ка кво уче шће... По сле бит ке 
на Јар му ку он је са свим кло нуо...“, 
Ге ор ги је Остро гор ски, Исто ри ја 
Ви зан ти је, Бе о град, 1970, 109–127 
стра на, од ред ни ца: Ира кли је I). 
Та ко у Лек си ко ну, пр ви пут на јед-
ном ме сту, у јед ној књи зи, чи та мо 
ми сли и оп сер ва ци је мно гих исто-
ри ча ра, из раз ли чи тих вре ме на и 
ра зно род но бо га тих исто риј ских 
ме то да, исто ри ча ра као што су Кон-
стан тин Ји ре чек, Ге ор ги је Остро гор-
ски, Сло бо дан Јо ва но вић, Вла ди-
мир Ћо ро вић, Ра до ван Са мар џић, 

Ан дреј Ми тро вић, Ра дош Љу шић, 
Љу бо драг Ди мић и дру гих, ми сли 
и оп сер ва ци је бр ој них књи жев ни ка, 
ра зно вр сних по е ти ка и из раз ли чи-
тих вре ме на, Иве Ан дри ћа, Ми ло-
ша Цр њан ског, Ми ро сла ва Кр ле же, 
Ву ка С. Ка ра џи ћа, Ра до ја До ма но ви-
ћа, Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша, Ми ха-
и ла Бул га ко ва, Ма ти је Бећ ко ви ћа. 
Јовaнoвићу је ус пе ло да лек си ко-
граф ском ме то до ло ги јом ја сно де фи-
ни са них пра ви ла, све ове лич но сти, 
без об зи ра на њи хо ве раз ли ке, сли је 
у је дан исто риј ски кон ти ну и тет у ко-
ме је ан ти те тич ност це ли не глав на 
од ли ка, тач ни је, Лек си кон је је дин-
ствен кор пус лич но сти ко је су пи са-
ле, али и ства ра ле исто ри ју и исто-
риј ске до га ђа је. Због сво је еду ка тив-
не да то сти и прак тич не функ ци је у 
пр о це су на ста ве исто ри је Лек си кон 
је од ве ли ке по мо ћи уче ни ци ма и на-
став ни ци ма. За ши ри круг јав но сти 
из у зе тан под сет ник из ме ђу чи јих ко-
ри ца се на ла зе по да ци о лич но сти ма 
од осви та ци ви ли за ци је до са вре ме-
ног до ба.

Не бој ша Ћо сић 

СТИЛ, број 3, Бе о град – Ба ња лу ка, 2004, из да ва чи: Јав на уста-
но ва Књи жев на за дру га, 51000 Ба ња лу ка, Ме ђу на род но удру же-
ње „Стил“ 11000 Бе о град, Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 11000 
Бе о град, 527 стр. глав ни уред ник Ми ло сав Ж. Чар кић

Стил је ме ђу на род ни на уч ни ча со пис за лин-
гви стич ку и књи жев ну сти ли сти ку, ана ли зу 

дис кур са, те о ри ју књи жев но сти, ре то ри ку и њи-
ма срод не ди сци пли не. У тре ћем бро ју ча со пи са 
сво је при ло ге об ја вљу ју на уч ни ци: Мар га ри та Н. 
Ко жи на (Перм), Јан Фин дра (Бан ска Би стри ца), 
Ма ри ја Вој так (Лу блин), Све тла на Ива нен ко (Ки-
јев), На та ли ја В. Да ни лев ска (Перм), Та тја на П. 
Кар пи ло вич (Минск), Ана Гин тер (Лођ), Аисе 
Ки ран (Ан ка ра), Иво По спи шил (Бр но) и дру ги 
стра ни на уч ни ци. Од на ших ауто ра за сту пље ни 
су: Бран ко То шо вић (Грац), Ан дреј Сто ја но вић 
(Бе о град), Ср дан Бо го са вље вић (Бе о град), Ра ди-
во је Ке ро вић (Ба ња лу ка), Мир че та Ве мић (Бе о град), Го ран Мак си мо вић 
(Ниш), Ла ри са Раз до буд ко Чо вић (Ко сов ска Ми тро ви ца), Бра ни мир Чо вић 
(Но ви Сад), Ми ро слав То пић (Бе о град) и Пе тар Бу њак (Бе о град). У ру бри-
ци – При ка зи но вих књи га сво је при ло ге об ја вљу ју: Але на Ја кло ва, Та ња 
Па вло вић, Кор на ев Му рат, Та де уш Шчер бов ски, Иво на Па пај, Све тла на 
Ћир ко вић, Ми хал Кри стек, Све тла на Ћир ко вић, Ел же бе та Сје ро слав ска, 
Алек сан дра Лон чар, Љи ља на Ко стић, Мар це на Му ка шов ска, Сла ђа на Илић 
и Ру жи ца Ба јић. Ча со пис са др жи ру бри ку – Ак ту ел но сти у ко јој Ђу ро Ко ру-
га (Бе о град) об ја вљу је текст „Ге нет ски код – ениг ма ко ја тра је“. На уч ни тек-
сто ви се об ја вљу ју на је зи ку на ко ме аутор пи ше. Тре ћи број ча со пи са Стил 
фи нан сиј ски су по мо гли Ми ни стар ство за на у ку и раз вој Ре пу бли ке Ср би је, 
Ми ни стар ство на у ке и раз во ја Ре пу бли ке Срп ске и гра ђе вин ско пред у зе ће 
„Ко то – гра ђе ви нар ство“. 

ГРА ДИ НА, ча со пис за књи жев ност, умет ност и кул ту ру, но ва 
се ри ја, број 8, 2005.Адре са ре дак ци је: Све то за ра Мар ко ви ћа 14 
а, Ниш, 335 стр. глав ни уред ник Зо ран Пе шић Сиг ма

Нај но ви ји број ни шког ча со пи са (са тра ди ци-
јом из ла же ња од 1900) у част 150 го ди на од 

ро ђе ња Сте ва на Срем ца об ја вио је блок тек сто ва 
по све ће них овом пи сцу. Реч је о ауто ри зо ва ним 
при ло зи ма уче сни ка ма ни фе ста ци је „Да ни Сте-
ва на Срем ца“ у ор га ни за ци ји ни шке би бли о те ке: 
мр Ва са Пав ко вић (мо де ра тор окру глог сто ла), др 
Ду шан Ива нић, др Ми хај ло Пан тић, др Бо јан Јо ва-
но вић, мр Дра га на Ву ки ће вић, Са ша Ха џи Тан чић, 
Мла ден Ве ско вић, Ста на Ди нић Ско ча јић, Иван ка 
Ко са нић, Сла ђа на Илић и Зо ран Пе шић Сиг ма. 
(15–95 стр). Дру ги део бло ка под на зи вом „Исто ри-
о граф ско ивер је“ (97–216 ) до но си низ из у зет но за ни мљи вих би о граф ских 
и дру гих тек сто ва ве за них за жи вот и рад Сте ва на Срем ца у Ни шу. У сег-
мен ту „Књи жев ни пор трет“ пред ста вљен је пр ви до бит ник На гра де „Сте-
ван Сре мац“ (за књи гу при ча или ро ман) књи жев ник Ми ло ван Мар че тић. 
Аутор је на гра ду до био за књи гу при ча Пр во ли це. У ру бри ци „Лин ко ви“ 
об ја вље ни су раз го во ри са Ел фри дом Је ли нек (про шло го ди шња до бит ни ца 
Но бе ло ве на гра де), Го ра ном Пе тро ви ћем, тек сто ви Дра шка Бје ли це, Зо ра на 
Јо ва но ви ћа, Мир ка Де ми ћа, Са ше Сто ја но ви ћа и Во ји сла ва Де ви ћа.

КЊИ ЖЕВ НИ МА ГА ЗИН, број 50, ав густ 2005. адре са ре дак ци-
је: Змај Јо ви на 1, Бе о град, 76 стр. глав ни уред ник Сло бо дан Зу-
ба но вић

У ју би лар ном бро ју ма га зи на на по ве ћа ном бро ју стра на (76) и ру бри-
ка сво је про зне при ло ге об ја вљу ју: Во ја Чо ла но вић, Па вле Угри нов, 

Ми ли ца Ми ћић Ди мов ска, Јо ви ца Аћин, Ра до ван Бе ли Mарковић, Вла дан 
Ма ти је вић, Алек сан дар Га та ли ца, Ми ло ван Мар че тић. По е зи ју об ја вљу ју 
Љу бо мир Си мо вић, Ми лу тин Пе тро вић, Ми ро слав Мак си мо вић, Ду шко Но-
ва ко вић, Рад ми ла Ла зић, Та ња Кра гу је вић и дру ги. За ру бри ку „Огле да ло“ 
пи ше Бо ри слав Ра до вић, док „Три би на СКД“ до но си раз го во ре са Ђор ђем 
Пи са ре вим и Не на дом Ми ло ше ви ћем. По ред ни за дру гих ру бри ка, по во дом 
ма лог ју би ле ја (50. број, пе та го ди шњи ца из ла же ња) отво ре на је „Књи га 
ути са ка“ у ко јој сво је ути ске, за па жа ња, при мед бе, из но си ве ћи број на ших 
пи са ца. Број је илу стро ван ве ћим бро јем ре про дук ци ја сли ка на ших зна чај-
них сли ка ра.

КЊИ ЖЕВ НЕ НО ВИ НЕ, број 1119–1120, јул–ав густ 2005. адре са 
ре дак ци је: Фран цу ска 7, Бе о град, 24 стр. глав ни и од го вор ни 
уред ник Ми ћо Цви је тић

По сле ду жег за сто ја но во фор ми ра на ре дак ци ја и 
но ви глав ни уред ник Књи жев них но ви на ус пе-

ли су да об ја ве мај ски и јун ски ово го ди шњи број, а 
са да је пред чи та о ци ма и лет њи дво број. У но вом 
бро ју по е зи ју об ја вљу ју Ма ној ле Га ври ло вић, То ми-
слав Н. Цвет ко вић, Б. Вон гар (Сре тен Бо жић), Ја на 
Рас те го рац, Иван Ко ма ри ца, Јо ван Л. Де лић, Вик тор 
Б. Ше ће ров ски, Пре драг Б. Лу ко вић и дру ги. Од пре-
ве де не по е зи је са но вим пре во ди ма Пе трар ки ног со-
не та Бла го сло вен да је дан, и ме сец, и ле то и два со-
не та Ће ка Ан ђо ли је ри ја (1260–1313) ја вља се пре во ди лац Дра ган Мра о вић. 
У пре во ду Дра га на Дра гој ло ви ћа са ен гле ског чи та мо по е зи ју аустра лиј ских 
пе сни ка Џе фа Пеј џа и Деј ви да Брук са. Екс клу зив но за Но ви не го во ри ру ски 
пе сник Јев ге ниј Јев ту шен ко (раз го ва ра ла Љу би ца Алек сић). Уз низ про зних 
при ло га до ма ћих ауто ра и пре ве де не про зе, књи жев ну кри ти ку, у лет њем бро-
ју чи та мо и о про бле ми ма са мо стал них умет ни ка на ре ла ци ји Скуп шти на 
– Ми ни стар ство фи нан си ја – Вла да Ср би је (пи ше пред сед ник Удру же ња књи-
жев ни ка Ср би је Ср ба Иг ња то вић). У тек сту „Из да ва чи – го сти срп ске Вла де“ 
упо зна је мо се са про бле ма ти ком по ре за на до да ту вред ност (ПДВ) по во дом 
књи ге и дру гих пред ло га за ко на ве за них за књи гу (За кон о из да ва штву, За кон 
о књи зи, За кон о аутор ском пра ву, осни ва ње На ци о нал ног цен тра за књи гу).  

ЈУ ФИЛМ ДА НАС, број 1–2 (74/75), про ле ће–ле то 2005. адре са 
ре дак ци је: Бу ле вар умет но сти 1, 11070 Но ви Бе о град, 279 стр. 
глав ни и од го вор ни уред ник Се ве рин Фра нић

Број за про ле ће и ле то 2005. го ди не на пр вим стра на ма (9–51) до но си днев-
нич ке за пи се глав ног уред ни ка ча со пи са Се ве ри на Фра ни ћа да ти ра не од 

1. ју ла 2002. до 10. ок то бра 2002. Ми ха и ло П. Илић – Ил ке под на сло вом 
Ser bian cu ting (1) пи ше о Ду ша ну Ма ка ве је ву и зна чај ним фил мо ви ма (Чо век 
ни је ти ца, Љу бав ни слу чај или тра ге ди ја слу жбе ни це ПТТ, Не ви ност без за-
шти те, WR – Ми сте ри је ор га зма, Swe et mo vie, Мон те не гро, Co ca Co la Кид 
и дру гим) овог срп ског и ју го сло вен ског ре ди те ља. Жар ко Дра го је вић при ла-
же текст Ма сов но би ће фил ма, чи та о ци у овом бро ју ЈУ ФИЛ МА ДА НАС мо-
гу про чи та ти и фи нал ну вер зи ју сце на ри ја Ср ђа на Ко ље ви ћа, ко ји је ујед но и 
ре жи сер фил ма Си ви ка ми он цр ве не бо је. Сло бо дан Шу ма рац, Ди ми три је Вој-
нов и Сте ван Ми кло у шић сво јим тек сто ви ма за тва ра ју овај број ча со пи са. 
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Се кре та ри ја т за кул ту ру града Београда на 
неколико начина стимулише књигу и књижевну 
периодику. У овом броју, као неку врсту 

ретроспективе, доносимо извештај Комисије за избор 
капиталних издавачких дела за 2004. годину, текст 
конкурса за суфинансирање капиталних издавачких 
дела за 2005.,  списак од 53 листова и часописа које 
је Секретаријат откупио за библиотеке у Београду 
и списак издавача од којих су откупљене књиге у 
пролећном откупу за потребе Библиотеке града 
Београда. Као уобичајена пракса после сајма књига 
биће реализован и јесењи откуп. Из свега приложеног 
се види да Секретаријат за културу  поклања значајну пажњу 
попуњавању осиромашених књижних фондова новим књигама и 
серијским публикацијама.

ГРА ДУ БЕ О ГРА ДУ – ГРАД СКОЈ УПРА ВИ
Се кре та ри ја ту за кул ту ру

ИЗ ВЕ ШТАЈ О СПРО ВО ЂЕ ЊУ КОН КУР СА ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ 
КА ПИ ТАЛ НИХ ИЗ ДА ВАЧ КИХ ДЕ ЛА У ОБЛА СТИ 

УМЕТ НО СТИ, ДРУ ШТВЕ НИХ И ХУ МА НИ СТИЧ КИХ НА У КА

Ко ми си ја за из бор ка пи тал них из да вач ких про је ка та у обла сти умет-
но сти, дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка у са ста ву: проф. др Ран ко 
Бу гар ски, проф. др Ми ле на Дра ги ће вић-Ше шић, проф. др Жи ван Ла-
зо вић, проф. др Алек сан дар Ло ма, проф. др Ми ло Лом пар, проф. др 
Љу бин ко Ра ден ко вић (пред сед ник), проф. др Ра ди вој Ра дић, Би сер ка 
Рај чић, проф. др Љу бин ка Тр гов че вић и проф. др Ма ри ца Шу пут, пре-
гле да ла је све при ја ве при спе ле на Кон курс за при ку пља ње пред ло га за 
су фи нан си ра ње ка пи тал них из да вач ких де ла, рас пи сан у днев ној штам-
пи („По ли ти ка“ и „Да нас“) 15.05.2004. и има част да под не се сле де ћи 
из ве штај.

У кон курс ном ро ку, до 15. ав гу ста 2004. го ди не при ја ви ла су се 82 
пред ла га ча и под не ла 91 пред лог за су фи нан си ра ње ка пи тал них из да-
вач ких де ла. 

Ко ми си ја је кон ста то ва ла да по је ди на пред ло же на де ла за слу жу ју па-
жњу, али због не ис пу ње ња усло ва кон кур са, не мо гу би ти при хва ће на: 
не до ста так ре цен зи ја, не до ста так тра же ног де ла ру ко пи са, те ма ти ка ру-
ко пи са не ула зи у кон кур сом оме ђе не обла сти, де ло је у це ли ни или у 
знат ном де лу већ пу бли ко ва но на срп ском је зи ку, итд.
По сле де таљ не ана ли зе Ко ми си ја је из пред ло же них де ла иза бра ла 26, 
за ко је сма тра да су од по себ ног зна ча ја и да њи хо во из да ва ње тре ба 
фи нан сиј ски по мо ћи. Укуп но по де ље на сред ства, као бес по врат на суб-
вен ци ја из но се 10.100.000,00 ди на ра, и она су рас по ре ђе на за сле де ћа 
де ла:
Др Мил ка Ча нак-Ме дић и др Бра ни слав То дић, Мо но гра фи ја о ма на-
сти ру Де ча ни, из да вач Му зеј у При шти ни (800.000,00); др Мир ја на Та-
тић-Ђу рић, Сту ди је о ико но гра фи ји Бо го ро ди це, „Ја сен“ (600.000,00), 
Дра го слав Ан дрић, Дво смер ни реч ник срп ског жар го на, Zep ter Bo ok 
(600.000,00); Фер нан Бро дел, Ма те ри јал на ци ви ли за ци ја (пре вод), 
Слу жбе ни лист (600.000,00); Исто ри ја фи ло зо фи је (4 књи ге), Пла то 
(600.000,00); При ват ни жи вот у срп ским зе мља ма сред њег ве ка (гру па 
ауто ра), Клио (550.000,00); Сло бо дан Бо гу но вић, Ар хи тек тон ска ен ци-
кло пе ди ја Бе о гра да XIX и XX ве ка, Бе о град ска књи га (500.000,00); др 
Мир ја на Про шић Двор нић, Оде ва ње у Бе о гра ду у XIX и по чет ком XX 
ве ка, Сту бо ви кул ту ре (500.000,00); Лек си кон 200 опе ра (гру па ауто ра), 
Ma dle ni a num (400.000,00); др Ми ро слав Ти мо ти је вић, Ма на стир Кру-
ше дол, „Дра га нић“ (400.000,00); др Па вле Ћо сић, Реч ник си но ни ма, Ма-
ћа до (400.000,00); др Ђор ђе Три фу но вић, Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди-
ма, Чи го ја штам па (400.000,00); Са бра на де ла Кор не ли ја Стан ко ви ћа, 
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ (400.000,00); др Ми лан Ра дуј ко, Ма на-
стир Ко по рин, Фи ло зоф ски фа кул тет (400.000,00); др Ми ло рад Ме дић, 
Ста ри сли кар ски при руч ни ци, тре ћи део, Ре пу блич ки за вод за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре (350.000,00); Ја ков Бурк харт, Чи че ро не (пре вод), 
Бал кан култ (300.000,00); Дра го љуб Ка ту нац, Кла вир ска му зи ка Ми ло-
ја Ми ло је ви ћа, Клио (300.000,00); Си рил Ма но, Окс форд ска исто ри ја 
Ви зан ти је, „Де ре та“ (300.000,00); Ро ман Ин гар ден, О књи жев ном де лу 
(пре вод), Фо то фу ту ра (300.000,00); Ан то ло ги ја срп ске кла вир ске му зи-
ке (гру па ауто ра), Удру же ње ком по зи то ра Ср би је (250.000,00); др Сло бо-
дан Гру ба чић, Тај на исто ри ја књи жев но сти, Бал кан култ (250.000,00); 
др Ни ко ла Сто ја но вић, Аки ро Ку ро са ва, Ин сти тут за филм (250.000,00); 
др Ми ле Бје ла јац, Ге не ра ли и ад ми ра ли Кра ље ви не Ју го сла ви је од 1918. 

до 1941, „До бра“ (200.000,00); Жи ка Бог да но вић, Бе о град-
ски стрип 1935–1941, Ате не ум (150.000,00); др Ду шан 
Ива нић, Стар ма ли Ј. Ј. Змај, Би бли о те ка гра да Бе о гра-
да (150.000,00); Вер ги ли је, Екло ге (пре вод), Zep ter Bo ok 
(150.000,00).  

Ко ми си ја сма тра да ме ђу пред ло зи ма ко ји ни су при хва-
ће ни, има и вред них де ла за чи ји за вр ше так је нео п ход но 
ан га жо ва ње јед ног или ви ше ре дак то ра. Та ко ђе од ин те ре-
са за на у ку и кул ту ру су и ру ко пи си ис так ну тих струч ња ка 
или умет ни ка, ко ји се чу ва ју у ар хи ви ма или по ро дич ној 
за о став шти ни. По што та кве ру ко пи се тре ба струч но при-
ре ди ти за штам пу, Ко ми си ја пред ла же да Се кре та ри јат за 

кул ту ру гра да Бе о гра да, у окви ру по себ ног кон кур са, про пи ше пра ви ла 
за њи хов из бор и по ма га ње њи хо вог при ре ђи ва ња за штам пу. Та кав кон-
курс мо же об у хва та ти и дру ге про јек те од зна ча ја за кул ту ру Бе о гра да.

Бе о град, 23. 09. 2004.

Ко ми си ја за из бор ка пи тал них из да вач ких де ла
ГРАД БЕ О ГРАД – ГРАД СКА УПРА ВА

Се кре та ри јат за кул ту ру
огла ша ва

КОН КУРС
за при ку пља ње пред ло га за 

СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ КА ПИ ТАЛ НИХ ИЗ ДА ВАЧ КИХ ДЕ ЛА 
У ОБЛА СТИ УМЕТ НО СТИ, ДРУ ШТВЕ НИХ 

И ХУ МА НИ СТИЧ КИХ НА У КА

Пра во уче шћа на кон кур су има ју из да вач ка пред у зе ћа, уста но ве и дру-
га прав на ли ца, ре ги стро ва на за из да вач ку де лат ност, чи је је се ди ште 
на те ри то ри ји гра да Бе о гра да (у да љем тек сту: под но си лац пред ло га).
Под но си лац пред ло га мо же да при ја ви пред ло ге нај ви ше за два ка пи-

тал на де ла.
Под но си лац пред ло га мо же да кон ку ри ше де ли ма ко ја се из да ју у фор-

ми штам па не књи ге или у ди ги тал ној фор ми.
Под но си лац пред ло га мо же да кон ку ри ше за уче шће у фи нан си ра њу:

- аутор ских пра ва за ка пи тал но де ло,
- тро шко ва при пре ме (ди зајн, от куп аутор ских пра ва за илу стра-

тив ни ма те ри јал, тро шко ви пре во да и слич но),
- тро шко ва штам пе ка пи тал ног де ла.

Под но си о ци пред ло га не мо гу да кон ку ри шу за сред ства за пла те за-
по сле них или ма те ри јал не тро шко ве (за куп про сто ра, ко му нал ни тро-
шко ви, тро шко ви ко ре спон ден ци је и слич но) ко ји су на ста ли при ли ком 
ра да на из да ва њу ка пи тал ног де ла, као ни за сред ства по треб на за про-
мо тив не ма те ри ја ле и ре клам не кам па ње или за ди стри бу ци ју ка пи тал-
ног де ла.

Пра во уче шћа не ма ју пред ла га чи чи ја су де ла фи нан си ра на са ви ше 
од 50 од сто сред ста ва из бу џе та ми ни стар ста ва или дру гих др жав них 
ор га на.
Под но си лац пред ло га ду жан је да до ста ви:

- основ не по дат ке о се би (на зив, адре са, бро је ви те ле фо на и 
слич но);

- до каз о ре ги стра ци ји и број те ку ћег ра чу на;
- де та љан си ноп сис и са др жај де ла;
- део из пред ло же ног про јек та од нај ма ње јед ног аутор ског та ба-

ка, а за де ла у ди ги тал ној фор ми – од го ва ра ју ћи узо рак;
- бе ле шку о ауто ру де ла, пре во ди о цу и ре дак то ру, пи сцу пред го-

во ра (по го во ра);
- по дат ке о гра фич кој опре ми и ди зај ну де ла;
- де таљ ни бу џет пред ло га (план при хо да и рас хо да);
- нај ма ње две струч не ре цен зи је де ла.

По по тре би, ко ми си ја мо же да за тра жи и до дат ни увид у де ло.
Рок за до ста вља ње пред ло га је 15. ав густ 2005. го ди не.
Ко ми си ја за ка пи тал не из да вач ке про јек те у обла сти умет но сти, дру-

штве них и ху ма ни стич ких на у ка иза бра ће по Кри те ри ју ми ма ка пи тал-
на де ла чи ју ће ре а ли за ци ју по мо ћи Се кре та ри јат за кул ту ру, а о ре зул-
та ти ма ће оба ве сти ти под но си о це пред ло га у ро ку од 30 до 60 да на од 
да на пре стан ка ва же ња овог огла са.

Се кре та ри јат за кул ту ру за кљу чу је уго вор са под но си о ци ма пред ло га 
иза бра них ка пи тал них де ла.

Под но си о ци пред ло га су оба ве зни да ка пи тал но де ло об ја ве у ро ку од 
12 ме се ци од да на за кљу че ња уго во ра. Уко ли ко се ка пи тал но де ло не об-
ја ви у на ве де ном ро ку, под но си лац пред ло га ду жан је да Се кре та ри ја ту 
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за кул ту ру вра ти уго во ре ни из нос са при па да ју ћим за те зним ка ма та ма.
Под но си о ци пред ло га су оба ве зни да 34 при мер ка ка пи тал ног де ла 

бес плат но до ста ве Би бли о те ци гра да Бе о гра да.
Пред ло ге до ста ви ти у три при мер ка, на адре су: Се кре та ри јат за кул ту-

ру, Бе о град, Трг Ни ко ле Па ши ћа 6, са на зна ком „Ка пи тал на де ла“.
До дат не ин фор ма ци је пре ко те ле фо на 3247–216.

Ко ми си јa за от куп књи га и ча со пи са за по тре бе 
Би бли о те ке гра да Бе о гра дa

Oт куп сле де ћих ча со пи са у укуп ном из но су од 3.925.136,00 ди на ра:
РЕЧ – Са ми здат Б92 – 74.800,00 дин.; ПО ВЕ ЉА – На род на би-

бли о те ка Кра ље во – 20.400,00 дин.; ПРО ФЕ МИ НА – Ра дио Б92 
– 27.200,00 дин.; СА ВРЕ МЕ НИК- ИП Апо строф – 81.600,00 дин.; 
ПО ЉА – Кул тур ни цен тар НС – 40.800,00 дин.; ПО Е ЗИ ЈА -  УД 
Ис точ ник – 40.800,00 дин.; ИС ТОЧ НИК – УД Ис точ ник – 61.200,00 
дин.; ГРА ДАЦ – ИП Гра дац – 61.200,00 дин.; КЊИ ЖЕВ НИ МА-
ГА ЗИН – СКД – 81.600,00 дин.; МУ ЗИ КО ЛО ГИ ЈА – Му зи ко ло-
шки ин сти тут СА НУ – 13.600,00 дин.; ТкХ – Цен тар за те о ри ју и 
прак су из во ђач ких умет но сти – 68.000,00 дин.; МИ КРО – ИП Ми-
кро – 86.020,00 дин.; ЛЕ ТО ПИС – Ма ти ца срп ска НС – 68.000,00 
дин.; КЊИ ЖЕВ НОСТ – ИП Про све та – 36.720,00 дин.; КО РА ЦИ 
–  Кра гу је вац – 34.000,00 дин.;  ЗЛАТ НА ГРЕ ДА – ДК Вој во ди не 
– 34.000,00 дин.; ЛУ ЧА – СКЦ Све ти Са ва Су бо ти ца – 13.600,00 
дин.; ТЕ А ТРОН – Му зеј по зо ри шне умет но сти – 30.600,00 дин.; 
СЦЕ НА – Сте ри ји но по зор је – 40.800,00 дин.; ЈУ ФИЛМ ДА НАС 
– Про ме теј – 40.800,00 дин.; КЊИ ЖЕВ НИ ЛИСТ – Клуб љу би те-
ља Књи жев ног Ли ста – 68.000,00 дин.; СТУ ДЕНТ СКИ ЧА СО ПИС 
ТхТ – 30.600,00 дин.; ЧА СО ПИС СТИЛ – УКС – 39.100,00 дин.; 
ИН ФО М – ИП ин фо М – 102.000,00 дин.; КВА ДАРТ – Ра до мир 
Ву ко вић – 68.000,00 дин.; СВЕ СКЕ – ПАН ЧЕ ВО – 88.128,00 дин.; 
ПРЕ МИ ЈЕ РА ПЛУС - 30.600,00 дин.; ГРА ДИ НА – Ни шки кул тур-
ни цен тар – 40.800,00 дин.; НО ВА СРП СКА ПО ЛИ ТИЧ КА МИ-
САО ИИЦ НСПМ БЕ О ГРАД – 68.000,00 дин.; НА ШЕ СТВА РА ЊЕ 
– 51.000,00 дин.; УЛА ЗНИ ЦА – 34.000,00 дин.; ДО МЕ ТИ – 17.000,00 
дин.; ПАН ЧЕ ВАЧ КО ЧИ ТА ЛИ ШТЕ – Град ска би бли о те ка Пан-
че во – 13.600,00 дин.; ДА НИ ЦА – 34.000,00 дин.; КО ДО ВИ СЛО-
ВЕН СКЕ КУЛ ТУ РЕ – 14.688,00 дин.; КЊИ ЖЕВ НОСТ И ЈЕ ЗИК 
– 32.300,00 дин.; ПУ ТО КАЗ – НС БИ БЛИ О ТЕ КА – 14.280,00 дин.; 
ЗНАК – ФИ ЛО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ – 10.200,00 дин.; ИСИ ДО РИ-
ЈА НА – 13.600,00 дин.; КЊИ ЖЕВ НЕ НО ВИ НЕ – 68.000,00 дин.; 
НА СЛЕ ЂЕ – КРА ГУ ЈЕ ВАЦ – 51.000,00 дин.; БАГ ДА ЛА – 17.000,00 
дин.; СВЕ СКЕ - Ан дри ће ва за ду жби на – 11.900,00 дин.; КЊИ ЖЕВ-
НА ИСТО РИ ЈА – 20.400,00 дин.; СРП СКИ ЈЕ ЗИК – 34.000,00 дин.; 
УНУС МУН ДУС – 27.200,00 дин.; ЛИ КОВ НИ ЖИ ВОТ – 300.000,00 
дин.; НА ША РИ ЗНИ ЦА – 100.000,00 дин.; ПИ СМО – 360.000,00 
дин.; ОР ХЕ СТРА – 400.000,00 дин. ЛУ ДУС – 460.000,00 дин.; НО ВИ 
ЗВУК – 190.000,00 дин.; РЕ МОНТ – 160.000,00 дин.;

Oт куп сле де ћих пу бли ка ци ја у укуп ном из но су од 20.606.201,36 ди-
на ра

ред бр. Из да вач Број 
при ме ра ка

Из нос

1. АЕД сту дио 204 74.256,00
2. Аго ра 102 44.982,00
3. Ака дем ска ор га ни за ци ја Ср би је 34 11.900,00
4. Ал го ри там из да ва штво 255 86.989,00
5. Ал ма 102 29.580,00
6. Ал на ри 782 435.421,00
7. Апо строф 34 16.660,00
8. Ар мон 51 6.239,00
9. Арс Ли бри 68 69.156,00
10. Ар тист 68 24.038,00
11. Ан дрић Дра го слав 17 2.142,00
12. Ан дрић Дра го слав 17 3.808,00
13. Ба ћо вић Ми ли во је 17 11.900,00
14. Чо ло вић Да ни ца 17 10.880,00
15. Чо ло вић Да ни ца 17 19.040,00
16. Ђу кић Дра гу тин А. 17 28.560,00
17. Ђу кић Дра гу тин А. 17 11.900,00
18. Ла зић Ра до слав 17 6.800,00
19. Мил ча но вић Ра да 17 6.800,00

20. Ми лен ко вић Алек сан дар 17 47.600,00
21. Стој ко вић Рат ко 17 7.650,00
22. Шу шњар Ми ле 17 13.294,00
23. Bo ok i Mar so 1462 816.697,00
24. Bo ok brid ge – Al fa i Ome ga 34 8.806,00
25. Bo ok brid ge – Be o grad ska knji ga 85 21.896,00
26. Bo ok brid ge – Cen tar  za  unap. 

prav nih stu di ja 
34 12.852,00

27. Bo ok brid ge – DIP Ma ti ce srp ske  36 12.250,00
28. Bo ok brid ge – Do bra 68 57.120,00
29. Bo ok brid ge – Do si je 34 19.635,00
30. Bo ok brid ge - Eden 17 4.165,00
31. Bo ok brid ge - Eko pres 34 26.180,00
32. Bo ok brid ge - Equ i li bri um 17 14.042,00
33. Bo ok brid ge – Fe mi ni stič ka 94 17 2.975,00
34. Bo ok brid ge – Gra fi č ki ate lje 

Bog da no vić
17 2.856,00

35. Bo ok brid ge - Ita ka 34 9.520,00
36. Bo ok brid ge - Ki sa 85 20.944,00
37. Bo ok brid ge – Li bre to 34 10.353,00
38. Bo ok brid ge - NIN 391 151.963,00
39. Bo ok brid ge - No mos 17 8.330,00
40. Bo ok brid ge – NS Me dia 17 4.403,00
41. Bo ok brid ge - Ok to ix 17 2.856,00
42. Bo ok brid ge – Pe šić i si no vi 51 20.111,00
43. Bo ok brid ge - Pe trov grad 51 10.710,00
44. Bo ok brid ge - Sig na tu re 51 12.138,00
45. Bo ok brid ge - So te ri ja 17 5.950,00
46. Bo o kland 918 344.080,00
47. Bu kur bo ok 34 7.650,00
48. Ca is sa Com mer ce 731 129.540,00
49. Ca li o pa plus 51 35.343,00
50. Ча роб на књи га 68 8.840
51. ЦИД 170 146.880,00
52. Чи го ја штам па 289 87.941,00
53. Clio 289 177.310,00
54. Дан граф 17 9.180,00
55. Де ре та 1.734 873.579,00
56. Дом и шко ла 714 244.783,00
57. „Др. Хер цог и де ца“ 68 28.730,00
58. „Дра га нић“ 2.635 908.803,00
59. Еди тор 1.683 465.885,00
60. EN CO  Bo ok 102 30.702,00
61. Esot he ria 153 41.174,00
62. EVRO 1.768 811.461,00
63. Фа бри ка књи га 221 153.595,00
64. ФДУ – Ин сти тут за по зо ри-

ште,филм,ра дио и 
34 9.520,00

65. „Фи лип Ви шњић“ 850 370.719,00
66. Фонд „Бо ри слав Пе кић“ 17 10.939,50
67. Фонд „Риб ни кар“ 191 51.320,00
68. Ге о по е ти ка 204 73.185,00
69. Ге те о во дру штво у Бе о гра ду 17 8.925,00
70. Глас срп ски – Гра фи ка 549 292.162,50
71. Гло бо си но – Алек сан дри ја 119 50.575,00
72. Гра ђе вин ска књи га 187 286.960,00
73. Гра ма тик 119 38.437,00
74. Гу тен бер го ва га лак си ја 1.105 361.488,00
75. ИК „З. Сто ја но ви ћа“ 170 176.358,00
76. Ин фор ма ти ка 51 23.205,00
77. Ин сти тут за но ви ју исто ри ју 

Ср би је 
34 35.700,00

78. Ин те лек та 17 3.284,40
79. I.Q. Pro jects 51 159.120,00
80. Ита ка 34 8.925,00
81. Ја сен 85 28.322,00
82. ЈРЈ 2.567 676.205,60
83. Књи га ко мерц 714 89.964,00
84. Књи жа ра Жа гор 34 9.401,00
85. Књи жев на омла ди на Ср би је 136 22.015,00
86. Књи жев но дру штво 

„Све ти Са ва“
68 9.520,00
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87. Koš & Co. 17 15.147,00
88. КОВ 102 19.720,00
89. Krug Com mer ce 240 85.036,00
90. Ксе-на 34 65.450,00
91. Ку кић Бран ко – КД Гра дац 119 32.130,00
92. Ла гу на 5.602 1.500.387,00
93. Leo Com mer ce 136 165.622,50
94. Лир БГ 34 8.704,00
95. Ли ри ка 85 67.388,00
96. Ло гос 68 19.040
97. Маг нет пу бли ка ци је 119 27.127,75
98. Ма ли Не мо 87 34.597,60
99. Media II 510 84.204,40
100. Me taphysi ca 119 39.066,00
101. Ми кро књи га 155 133.646,50
102. МК Па но ниа 68 100.555,00
103. Моћ књи ге 2.023 837.462,50
104. Мо но Ма ња на 1.275 1.019.872,50
105. На род на књи га – Ал фа 8.449 2.430.226,50
106. „Ни ко ла Па шић“ 51 10.710,00
107. ННК 51 15.232,00
108. Но лит 289 90.569,71
109. Но ва књи га 68 17.952,00
110. Но ва школ ска књи га 153 239.632,00
111. Но ва срп ска по ли тич ка ми сао 51 18.700,00
112. Обе леж ја 17 5.057,50
113. Оке ан 255 62.985,00
114. Ок тоиx 85 24.990,00
115. Oрион арт 36 13.160,00
116. Отво ре на књи га 221 77.902,50
117. Paideia 527 141.270,00
118. Пи ком 2805 239.904,00
119. Pi-press 34 53.890,00
120. Пла то не ум 51 21.420,00
121. Про ме теј – Но ви Сад 204 123.522,00
122. Про све та 408 159.233,90
123. Пр во сло во 17 4.760
124. Пу блик – прак ти кум 510 128.044,00
125. Рад 85 19.040,00
126. Ra de ka co. 17 12.750,00
127. Рен де 17 5.355,00
128. Роб на ку ћа 68 5.950,00
129. Ру жно па че 102 22.848,00
130. Са ми здат Б 92 170 43.305,00
131. СА НУ – Ет но граф ски ин сти тут 34 10.710,00
132. Школ ска књи га 85 17.017,00
133. Слу жбе ни лист Ср би је 

и Цр не Го ре
255 135.898,00

134. Со ла рис 102 126.140,00
135. Срп ска књи жев на за дру га 170 98.532,00
136. Sto per bo ok 170 274.176,00
137. Сту бо ви кул ту ре 289 150.297,00
138. Stylos 255 77.469,00
139. Све то ви 68 15.708,00
140. Ти са 17 3.315,00
141. „Три вић“ 34 11.381,50
142. Укро ни ја 153 34.374,00
143. УЛУ ПУДС 34 163.200,00
144. Уто пи ја 119 54.366,00
145. Ва ле ра 629 1.041.930,00
146. Ве ду та 2 30.000,00
147. Вој но и зда вач ки за вод 225 176.308,00
148. За ду жби на „Ан дре је вић“ 68 23.587,50
149. За вет 34 10.710,00
150. За вод за про у ча ва ње кул тур ног 

раз вит ка 
17 4.760,00

151. За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства

204 149.328,00

152. Зла то у сти 34 17.748,00
153. Змај 153 162.052,50
154. Зо граф 204 43.554,00

- ис пла та на док на де за рад чла но ва Ко ми си је за от куп књи га и ча-
со пи са за по тре бе Би бли о те ке гра да Бе о гра да, у укуп ном из но су од 
414.759,04 ди на ра

Про гра мом ра да Се кре та ри ја та за кул ту ру за 2005. го ди ну у де лат но-
сти би бли о те кар ства пла ни ра на су сред ства од 65.000.000,00 ди на ра.

Гра до на чел ник гра да Бе о гра да обра зо вао је Ко ми си ју за от куп књи га 
и ча со пи са за по тре бе Би бли о те ке гра да Бе о гра да (за кљу чак број 020-
864/05-Г од 17. ма ја 2005. го ди не) са за дат ком да пра ти из да вач ку про-
дук ци ју, из вр ши из бор на сло ва и број при ме ра ка за от куп, с ци љем да 
се по бољ ша ста ње књи жних фон до ва би бли о те ка, ука же на из ра зи те 
вред но сти у из да вач кој про дук ци ји, књи жне фон до ве обо га ти нај вред-
ни јим из да њи ма, као и да по др жи и сти му ли ше рад из да ва ча на об ја вљи-
ва њу из да ња трај них вред но сти. 

Ко ми си ја је ра ди ла у са ста ву: Јо ван Ра ду ло вић (пред сед ник), проф. др 
Ти хо мир Бра јо вић, др Бо јан Јо вић, др Мир ја на Де те лић, Ол га Срећ ко-
вић-Фра нић, Ја сми на Нин ков, Не ве на Ми лић, На та ша Тр ку ља и Ја сми-
на Чу бри ло.

Сход но утвр ђе ном Про гра му за 2005. го ди ну, Се кре та ри јат за кул ту-
ру се опре де лио да на бав ку књи га за би бли о те ке чи ји је осни вач град 
Бе о град оба ви два пу та то ком го ди не (про лећ ни и је се њи от куп) и на тај 
на чин омо гу ћи би бли о те ка ма да кон ти ну и ра но то ком го ди не до би ја ју 
но ве на сло ве од из да ва ча. 

По зив из да ва чи ма за про лећ ни от куп упу ћен је пу тем сред ста ва јав-
ног ин фор ми са ња 16. апри ла 2005.го ди не, с ро ком за до ста вља ње по ну-
да до 30. апри ла 2005. го ди не. 

По зи ву се ода зва ло 178 из да ва ча и ауто ра, ко ји су за от куп по ну-
ди ли 2.406 на сло ва. 

Ко ми си ја је одр жа ла три сед ни це и том при ли ком пре гле да ла све при-
спе ле по ну де и узор ке књи га, из вр ши ла ода бир на сло ва и број при ме ра-
ка, за вр шив ши са ра дом 27.05.2005. го ди не. 

При ли ком из бо ра на сло ва, Ко ми си ја је во ди ла ра чу на о вред но сти 
из да ња по ну ђе них за от куп и зах те ви ма би бли о те ка за од ре ђе ним на-
сло ви ма.

Ко ми си ја је ода бра ла 1.604 на сло ва од 142 из да ва ча и 12 ауто ра ко ји 
су са мо стал но пред ло жи ли из да ња за от куп. 

Пред ло же но је за на бав ку укуп но 52.411 при ме ра ка књи га, чи ја 
бру то вред ност из но си 29.079.730,30 ди на ра, уз одо брен про сеч ни 
ра бат из да ва ча од 30%. За на ру че на из да ња по треб но је обез бе ди ти 
20.606.201,36 ди на ра. 

Про сеч на це на књи ге из је се њег от ку па из но си 393,18 ди на ра.
Про лећ ним от ку пом књи жни фон до ви би бли о те ка би ће обо га ће ни за 

по (про сеч но) 3.083 при мер ка књи ге. Та ко ђе, ин тер на ко ми си ја би бли о-
те ка из вр ши ће рас по де лу по би бли о те ка ма око 1.500 при ме ра ка књи га 
ко је су из да ва чи до ста ви ли као узо рак-из да вач ки при ме рак. 

У 2004. го ди ни Се кре та ри јат за кул ту ру је пу тем от ку па књи га од 
из да ва ча за по тре бе би бли о те ка чи ји је осни вач град Бе о град, уго во рио 
ку по ви ну укуп но 83.391 при ме рак књи ге и прет пла ту би бли о те ка на 
43 на сло ва ча со пи са за умет ност и књи жев ност. Би бли о те ка је у књи-
жне фон до ве уне ла и око 3.500 при ме ра ка књи га – оглед них при ме ра ка 
из да ва ча. Књи жни фон до ви би бли о те ка, чи ји је осни вач град Бе о град, 
про сеч но су уве ћа ни за по 4.906 при ме ра ка књи га.

Се кре та ри јат за кул ту ру ће за кљу чи ти уго вор са Би бли о те ком гра да 
Бе о гра да ра ди ре а ли за ци је от ку па ча со пи са и пу бли ка ци ја за би бли о-
те ке чи ји је осни вач град Бе о град и ис пла те на док на де за рад чла но ва 
Ко ми си је за от куп књи га и ча со пи са за по тре бе Би бли о те ке гра да Бе о-
гра да у скла ду с овим зал ључ ци ма. 

По уго во ре ној на бав ци са из да ва чи ма, Би бли о те ка гра да Бе о гра да ће 
рас по ре ди ти књи ге у 17 би бли о те ка (ма тич на – град ска и 16 би бли о те ка 
на те ри то ри ји град ских оп шти на).

По ред пу бли ка ци ја, за по тре бе би бли о те ка чи ји је осни вач град Бе о-
град, от ку пљу је се по два при мер ка сва ког бро ја од ода бра них ча со пи са 
за сва ку од цен трал них би бли о те ка. На тај на чин се од из да ва ча от ку-
пљу је по 34 при мер ка сва ког бро ја ко ји об ја ве. На пред лог Ко ми си је 
за на бав ку пу бли ка ци ја за по тре бе Би бли о те ке гра да Бе о гра да, ко ја оба-
вља из бор ча со пи са, Се кре та ри јат је до нео од лу ку да се цео по сао око 
от ку па ча со пи са, као и код от ку па књи га, истим уго во ром по ве ри Би бли-
о те ци гра да Бе о гра да ко ја има ква ли фи ко ва не струч ња ке и ис ку ство у 
тој вр сти по сла. На тај на чин, ча со пи си сти жу ди рект но до ко ри сни ка 
ко ме су и на ме ње ни, та ко да се скра ћу је и по јед но ста вљу је ма ни пу ла-
ци ја њи ма, што све до во ди до то га да се они у нај кра ћем ро ку на ђу на 
по ли ца ма би бли о те ка.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ
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МЕ РЕ НИК, Сла ви ца: Би бли о гра фи ја 
ра до ва о срп ској ре во лу ци ји – Бе о-
град: За вод за уџ бе ни ке и на став на 

сред ства, 2004. – 317 стр.

Би бли о гра фи ја срп ске ре во лу ци је из пе ра Сла-
ви це Ме ре ник на ста ла је у част обе ле жа ва ња 

две сто ти не го ди на од по чет ка Пр вог срп ског 
устан ка, од но сно от по чи ња ња срп ске ре во лу ци-
је. Аутор ка у свом пред го во ру ис ти че раз ли чи та 
ста но ви шта по во дом вре ме на тра ја ња и за вр шет-
ка срп ске ре во лу ци је. Ка ко пи та ње по чет ка ни је 
би ло спор но (1804, Пр ви срп ски уста нак) ње но 
окон ча ње је да ти ра но у 1835. го ди ну. У том три-
де се то го ди шњем пе ри о ду раз ли ку је мо по де лу на 
рат ни (1804–1815, Пр ви и Дру ги срп ски уста нак) 
и мир но доп ски пе ри од (1815–1835). Ср би ја је по-
чет ком 1807. по ста ла сло бод на, 1815. по лу а у то-
ном на, 1830/1833. ауто ном на, ва зал на кне же ви на. 

За о кру жен ис ход бор бе 
по че те 1804. пред ста-
вља ју Сре тењ ски устав 
из 1835, уки да ње фе у да-
ли зма и пут кне за Ми ло-
ша Обре но ви ћа у Ца ри-
град. Би бли о гра фи ја је 
по де ље на на две це ли-
не: књи ге и члан ке. У 
пр вој це ли ни су по себ-
на из да ња, збор ни ци, 
мо но гра фи је (1000 би-
бли о граф ских је ди ни-

ца), да кле би бли о гра фи ја це ло ви тих књи га ко је 
го во ре о срп ској ре во лу ци ји. То је нај пот пу ни ја 
и нај и сцрп ни ја би бли о гра фи ја књи га не про це њи-
ве вред но сти ин те ре сант на ка ко ши ро ком кру гу 
чи та ла ца, та ко и струч ња ци ма нај ра зли чи ти јих 
про фи ла, ко ји се овим пе ри о дом срп ске исто ри је 
ба ве. У дру гој це ли ни би бли о граф ски су об ра ђе-
ни ра до ви (2 557) об ја вље ни у ча со пи си ма, на уч-
ним и књи жев ним, у днев ној штам пи, ен ци кло-
пе ди ја ма. Узе ти су у об зир ра до ви исто ри ча ра, 
прав ни ка, исто ри ча ра умет но сти, књи жев ни ка, 
исто ри ча ра књи жев но сти, ли ков них умет ни ка, 
пу то пи са ца, но ви на ра. Де ли мич но су уне та и де-
ла стра них ауто ра. С об зи ром да је са мо о Пр вом 
срп ском устан ку на пи са но ви ше од 10 000 ра до-
ва, аутор ка на гла ша ва да би бли о гра фи ја ни је пот-
пу на, али ис ти че да она са др жи све нај ва жни је 
ра до ве ко ји се од но се на ту те му и пе ри од. Већ са-
мим уви дом у Ре ги стар ауто ра, при ре ђи ва ча, пи-
са ца пред го во ра, уред ни ка и пре во ди ла ца да тим 
азбуч ним ре дом, схва та мо вред ност и зна чај ове 
књи ге за са да шње и бу ду ће ис тра жи ва че жи во та 
у Ср би ји у пр вој по ло ви ни 19. ве ка.

Фе но мен – Бо рис 
Аку њин

На срп ски је зик у из да њу 
Ин фор ма ти ке из Бе о гра да, 
пре ве де ни су сле де ћи ро ма ни 
Бо ри са Аку њи на из се ри ја ла 

Аван ту ре Ера ста Фан до ри на: Аза зел, Тур ски гам бит, 
Ле ви ја тан, Ахи ле је ва смрт и По себ ни за да ци.

Иза псе у до ни ма Бо рис Аку њин кри је се по зна ти ру-
ски ја па но лог, пре во ди лац Ју киа Ми ши ме и аутор 

мо но гра фи је Пи сац и са мо у би ство Гри го ри је Шал во вич 
Чхар тшви ли, ро ђен 1955. го ди не у Гру зи ји. За ни мљи ва 
је чи ње ни ца да не го во ри гру зиј ски је зик, за то што је у 
овој зе мљи жи вео са мо ме сец да на. Отац му је био вој-
но ли це, а мај ка про фе сор ру ског је зи ка и књи жев но сти 
у сред њој шко ли. Де тек тив ске ро ма не под за јед нич ким 
на зи вом Аван ту ре Ера ста Фан до ри на по чео је да пи ше 
пре се дам го ди на, да би ка ко сам ис ти че, за ба вио сво ју 
су пру гу Ери ку. Од тог тре нут ка Аку њин не са мо у Ру си-
ји и Укра ји ни, већ и у свим за пад но е вроп ским зе мља ма 
по ста је књи жев ни фе но мен. У Ру си ји и Укра ји ни ови 
де тек тив ски ро ма ни про да ти су у де вет ми ли о на при ме-
ра ка. До да нас пре ве де ни су на 30 је зи ка. Пр ви ро ман из 
ове се ри је Аза зел у Фран цу ској је 2002. го ди не про гла-
шен за нај бо љу ино стра ну књи гу го ди не. Пре во ди лац 
Со ња Бо јић је за ро ма не Аза зел и Ле ви ја тан до би ла 
на гра ду Удру же ња књи жев них пре во ди ла ца Ср би је за 
нај бо љи пре вод ру ске про зе у 2004. го ди ни.

Ро ма ни под за јед нич ким на зи вом Аван ту ре Ера ста 
Фан до ри на хро но ло шки су по ве за ни и го во ре о ствар-
ним зби ва њи ма из ру ске исто ри је по след њих де це ни ја 
де вет на е стог ве ка. За хва љу ју ћи по зна ва њу свет ске кул-
тур не ба шти не, Аку њин не са мо у свом ства ра ла штву, 
већ и сво јим на чи ном жи во та об је ди њу је де вет на е сти 
век с раз ми шља њи ма и на ви ка ма људ ске ин ди ви дуе ко-
ја би ти ше у ери ком пју те ра.

Де тек тив ски се ри јал Аван ту ре Ера ста Фан до ри на 
мо же мо иш чи та ва ти на два на чи на: пост мо дер ни стич-
ки, за то што Аку њин по зна је и ко ри сти кон текст не са мо 
ру ске књи жев но сти, исто ри је и кул ту ре, а мо же мо га, по-
ву че ни уз бу дљи вим за пле том, про чи та ти у јед ном да ху.

Аку њин пи ше за ни мљи во. По ње го вом ми шље њу 
ло ша књи жев ност је до сад на за чи та ње, а до бра ни је. 
Oстале кри те ри ју ме сма тра ма ње бит ним, за то што 
се на умет ност мо гу при ме њи ва ти са мо су бјек тив ни 
ар ши ни. У де тињ ству је углав ном иш чи та вао сле де ће 
пи сце: Ди му, Сти вен со на, Ра фа е ла Са ба ти ни ја, Ко на-
на Дој ла, Жор жа Си ме но на... Се бе не сма тра пи сцем 
већ ауторoм ла ке књи жев но сти, за то што реч „пи сац“ 
у Ру си ји има ве о ма ве ли ку те жи ну. У ин тер вјуу ко ји 
је дао Ол ги Kириловој, же ни нај за слу жни јој за по ја ву 
овог се ри ја ла на срп ском је зи ку, Аку њин је ка зао: „Ја 
не пи шем, што би се ре кло „кр вљу ду ше“, ја пи шем ма-
сти лом по па пи ру. И сво је прoблеме, ко је имам уну тра, 
не из ли вам на сво је чи та о це. То је пре ро га тив озбиљ не 
књи жев но сти“.

Глав ни ју нак овог се ри ја ла кри ми на ли стич ких ро ма-
на из де вет на е стог ве ка, Ераст Пе тро вич Фан до рин, 
пред ста вља ком би на ци ју Шер ло ка Хол мса и Џемс Бон-
да. Опи су ју ћи свог ју на ка Аку њин ка же да Фан до рин у 
се би спа ја нај бо ље осо би не исто риј ских ти по ва лич но-
сти по пут ру ског ин те лек ту ал ца, бри тан ског џентлме на 
и ја пан ског са му ра ја. Фан до рин је чо век ко ји не пре ста-
но упа да у те шке, на пр ви по глед не ре ши ве си ту а ци је. 
Том при ли ком ис кљу чи во по сту па џентлмен ски, не 
због су је те и гор до сти, већ за то што је та ко вас пи тан.

На кра ју тре ба ис та ћи да су Аку њи но ви ро ма ни при-
влач ни за филм ске ства ра о це. Пр ви ка нал ру ске те ле ви-
зи је сни мио је тро дел ни ТВ филм Аза зел. На екра ни за-
ци ју овог ро ма на про ду цент и ре ди тељ Пол Вер хо вен 
от ку пио је пра ва, а из ове де тек тив ске ро ман си јер ске 
се ри је сни мље ни су и фил мо ви Тур ски гам бит и Др-
жав ни са вет ник, ко је је ре а ли зо вао филм ски сту дио 
Ни ки те Ми хал ко ва.

Ду шан Ци цва ра

КА ЈО КО, Ја ма са ки: Ро ди на, ubu su na 
– Бе о град: Сту дент ски кул тур ни цен-

тар, 2004. – 131 стр.

Ка јо ко Ја ма са ки (1956, Ка на за ва, Ја пан) је до-
цент за ја пан ски је зик и књи жев ност на Фи-

ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју и 
пре во ди са срп ског на ја пан ски је зик (пре ве де не 
књи ге: Ра ни ја ди Да ни ло Киш, То кио, 1995. и Ен-
ци кло пе ди ја мр твих Да ни ло Киш, То кио, 1999). 
Об ја ви ла је че ти ри књи ге по е зи је. Ро ди на, ubu su-
na је пр во иза шла у Ја па ну (2000, То кио) да би 
се у аутор ки ном пре во ду на срп ски је зик про шле 
го ди не по ја ви ла и код нас. Мо то књи ге „Про сти 
ме, ро ди но бла га...“ из пе сме „Ђур ђев ци“ Мом-
чи ла На ста си је ви ћа ука зу је на же љу за укр шта-
њем и спа ја њем тра ди ци је из ко је аутор ка по ти че 
са по е ти ком Мом чи ла На ста си је ви ћа. Збир ка је 
ор га ни зо ва на у 11 
на сло вље них це ли-
на. Аутор ка на се-
би свој ствен на чин 
при су тан и у ра ни-
јим збир ка ма са жи-
ма лир ски ис каз у 
крат ке сти хо ве ис-
пу ње не емо тив ним 
на бо јем и бо га те 
зна че њем. Мо ти ви 
зе мље, ва зду ха и 
во де ва ри ра ју се из 
раз ли чи тих пер спек-
ти ва да би њи хов 
кон текст у чи та лач-
ку свест спон та но до звао еле мент ва тру, али не 
као чи ње ни цу/ме та фо ру уни шта ва ња, већ као 
об је ди ња ва ју ћи сим бол љу ба ви. Еле мен тар ни 
пој мо ви пре ве де ни у свет до жи вља ја су бјек та, 
по сре до ва ни мак си мал но ни јан си ра ним кро ки 
опи си ма при зо ра из при ро де, на зна чењ ском пла-
ну пре ра ста ју у сим бо ле. Би ра на лек си ка ли ше на 
на пад не ме та фо ри ке упра во фор ми ра ту сим бо-
лич ну мре жу зна че ња. Уво ђе ње лир ског су бјек та 
у пеј заж („Во да и не бо/раз ли ва ју се у ин ди го пла-
во:/ва ло ви дро бе од сјај ме се ца“, дру га стро фа из 
пе сме Ва здух, или „И одав де се ви ди.../Тре пе ри 
зе ле на све тлост,/ра ду ју се бо ро ве гра не“, пр ва 
стро фа пе сме Из шу ме) у ве ћи ни пе са ма до ла-
зи на кра ју као не ка вр ста дис крет не по ен те. На 
зна чењ ском пла ну то до жи вља ва мо као са жи вља-
ва ње су бјек та (чо век, же на, де те) са ро ди ном: 
род ним тлом, ме стом оби та ва ли шта, пла не том и 
ње ним да ро ви ма. Суп тил ност ко ја од ли ку је фор-
му ха и ку пе сме код Ка јо ко Ја ма са ки срећ но је 
про ду же на кроз све сти хо ве јед не пе сме, баш као 
да се аутор ка др жа ла са ве та Бог да на По по ви ћа 
да це ла пе сма мо ра би ти ле па. Пи сац по го во ра 
Дра ган Бо шко вић тач но за па жа осно ву ове књи ге 
и ка же да је „из у зет но рет ко и за чу ђу ју ће спо кој-
ство дра ме чо ве ко вог жи во та као дра ме це ло куп-
не при ро де“
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Кад по ли ти ча ри ну де 
но ве фор му ле,
хе ми ча ри стра ху ју од 
екс пло зи је.

Оства рен је 
ко му ни стич ки иде ал:

од у ми ра ње др жа ве.

Ср би и Цр но гор ци ни су 
је дан на род.
На про тив, има их 
мно го ви ше.

Сви ће во ле ти Ср бе 
ка да их бу де ко ли ко
и Лу жич ких Ср ба.

У де тињ ству – ђач ка 
тор ба на ле ђи ма, 
у зре лом до бу – гла ва 
у тор би, у ста ро сти 
– про сјач ка тор ба.

Из књиге Анђелко 
Ердељанин: А мени 

непријатно - Рад Београд 

2005. стр. 72
БЕН АКИБИНО ЋОШЕ



ЛА КИ ЋЕ ВИЋ, Дра ган: Спо ме ни ца 
Пр вог срп ског устан ка, По е зи ја Пр вог 
срп ског устан ка, По е зи ја 1804–2004 – Бе-

о град: Пар те нон, 2004. – 509 стр.

По све ће на две-
сто го ди шњи-

ци Пр вог срп ског 
устан ка, ње го вим 
за но си ма и тра ге-
ди ја ма, ње го вим 
ју на ци ма и сре ди-
шњем ли ку Ка ра-
ђор ђа, те мат ска 
ан то ло ги ја Спо-
ме ни ца Пр вог 
срп ског устан ка 
да је пре глед на-
род ног (еп ског и 

лир ског) умет нич ког пе сни штва срп ског је зи ка 
по све ће ног овом ве ли ком, ле ген дар ном до га ђа ју 
на ше исто ри је, ко ји је ши ро ко од јек нуо и из ван 
гра ни ца ма ле Ср би је. Оку пље не су та ко пе сме ко-
је су на ста ја ле не по сред но за вре ме устан ка, али 
и оне ка сни јег да ту ма, све до нај мла ђих пе сни ка 
и на шег вре ме на. У При ло зи ма при ре ђи вач ан то-
ло ги ју до пу њу је при год ним и кри тич ким на пи-
си ма о до га ђа ји ма и лич но сти ма оног вре ме на. 
То су по гла ви то тек сто ви на ших пе сни ка, али и 
Ге теа, Тал фи је и Ла мар ти на.

ЛА КО ВИЋ, Алек сан дар Б.: Хи лан дар је, 
Пе снич ко хо до ча шће Хи лан да ру – Кра-
гу је вац: Клуб кул ту ре, 2004. – 276 стр.

Цен тар на ше ду хов но-
сти и пи сме но сти, 

сто жер на ше др жав но сти 
и на ци о нал не све сти, ка-
ко у пред го во ру О Хи лан-
да ру ис ти че при ре ђи вач 
Алек сан дар Б. Ла ко вић, 
Хи лан дар је од на род не 
књи жев но сти при су тан 
у на шој књи жев но сти. 
Скла па ју ћи те мат ску пе-
снич ку ан то ло ги ју о срп-
ској све ти њи, уз ко ју се 
че сто у књи жев но сти ја вља и лик све тог Са ве, Ла-
ко вић по чи ње упра во од усме не по е зи је и сред ње-
га ве ка. Ра спон ње го вог ин те ре со ва ња је ве ли ки. 
Књи га об у хва та ауто ре из свих пе ри о да срп ске 
књи жев но сти, чак и пи сце из ди ја спо ре, а за вр-
ша ва се пе сни ци ма ро ђе ним пе де се тих го ди на 
ово га ве ка. Ве ли ки про стор до би ли су са вре ме ни 
ли ри ча ри (Вас ко По па, Ма те ја Ма те јић, Иван В. 
Ла лић, Љу бо мир Си мо вић, Зо ран Ми лић, Дра ган 
Дра гој ло вић и Бу ди мир Ду бак). Ла ко ви ће ва спе-
ци фич ност огле да се у чи ње ни ци што из из бо ра 
ни је из о ста вио тра ди ци о нал но за не ма ре не пе сни-
ки ње та ко да су у ан то ло ги ји при сут не: Је фи ми ја, 

Де сан ка Мак си мо вић, Да рин ка Је врић, Дра ги ња 
Уро ше вић и Зла та Ко цић. Књи га је про пра ће на 
ле пим при год ним ре про дук ци ја ма.

ПЕ РИЋ, Ра ша: Хо мољ ско зво но, Гор њак 
у срп ском пе сни штву – Пе тро вац на Мла-

ви: Кул тур но-про свет ни цен тар, 2004.

По чи њу ћи чу ве ним 
пе сма ма Пут у 

Гор њак и Ноћ у Гор ња-
ку Ђу ре Јак ши ћа, Ра ша 
Пе рић скла па те мат ску 
ан то ло ги ју по све ће ну 
ма на сти ру Гор њак. Из-
бор је хро но ло шки и 
по ред Јак ши ћа, од ста-
ри јих ауто ра са др жи 
још Ми ло ра да По по ви-
ћа Шап ча ни на и Дра го-
љу ба Ј. Фи ли по ви ћа. 
Са вре ме ни ауто ри за-
сту пље ни су по твр ђе ним име ни ма, ка кав је Ми-
о драг Па вло вић, али и ма ње по зна тим пи сци ма, 
ме ђу ко ји ма је и глу мац Дра го љуб Гу ла Ми ло са-
вље вић. Епи скоп бра ни чев ски Иг на ти је у пред-
го во ру ис ти че ко ли ко пу сти њач ку, оса мље нич ку 
ну жност умет ни ка, то ли ко и ду хов ну спо ну, ко ја 
се пле те око ве ре и осе ћа ња на ци о нал не при пад-
но сти, а ве о ма че сто ве зу је за ма на стир.
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СТАРИ ГРАД – НОВЕ 
МОГУЋНОСТИ
Несвакидашња брига једне општинске 
управе у Београду према установи културе 
на њеној територији је пример како уствари 
једна локална самоуправа води бригу о 
својим становницима, њиховим колективним 
потребама и подизању квалитета живљења

Општинска библиотека Старог града «Ђорђе 
Јовановић», у систему БГБ, једна је од 

ретких у Београду која поред бриге градског 
секретаријата за културу ужива пуну подршку 
и органа локалне самоуправе – општине Стари 
град. Овај леп пример поред културолошке и 
социолошке димензије у значајној мери  огледа 
се и у финансијској подршци. Ове леп пример 
када се добра воља може изразити и бројкама 
(око 3.000.000,00 динара у последњих неколико 
година) и резултатима:
• Сви огранци библиотеке су грађевински 

генерално реновирани и окречени
• Сви огранци библиотеке су климатизовани и 

аутоматизовани.
• За дечје одељење библиотеке је општина 

управо купиула 5 најсавременијих рачунара, 
скенер, два ласерска и један колор штампач.

• Помаже реализацију интернет презентације 
библиотеке.

• Једном годишње финансијски се помаже 
стручно усавршавање библиотеког кадра у 
инострантсву (Праг-2003, Осло 20004…),  
органи општине активно учествују на 
креативним радионицама које организује 
библиотеку у граду и у земљи.

• Сви запослени у општини су чланови 
библиотеке…
Ову су само најуочљивији резултати који се 

могу таксативно набројати , али много важнија 
је чињеница да у нашој средини постоји једна 
локална самоуправа која својим односом према 
библиотеци испуњава најстрожије европске 
критеријуме, а да то НЕ МОРА. Интересантно је 
потражити разлоге зашто је то тако.

Београдска општина Стари град спада у ред 
оних чији се број становника, по последњем 
попису око 70.000 смањује. Такође, ова општина 
на својој територији има и Народно позориште, 
Филхармонију, Коларчев народни универзитет,  
Народни, Етнографски, Позоришни музеј, 

Библиотеку града Београда 
и Музеј града Београда и 
… још много значајних 
установа културе, али 
не заборавља своју 
библиотеку.  Одговор је једноставан, у општини 
сада раде људи који су углавном одрасли на 
Старом граду, подно Калемегдана, Дорћола, чак 
и у суседним попштинама, али који су прошли 
кроз систем организованог деловања Библитеке 
«Ђорђе Јовановић» од предшколског узраста, па 
дечјег одељења, рада у читаоницама библиотеке 
током студирања и онда нису отишли на Нови 
Зеланд или у Канаду него су остали у свом граду. 
Када су активни чланови библиотеке, читаоци 
заменили у општини «чланове библиотеке» из 
Радована ТРЕЋЕГ, Душана Ковачевића, сасвим 
је разумљиво што не заборављају шта им ваља 
чинити. Уосталом, председник општине, Мирјана 
Божидаревић је један од ретких политичара која 
је у својој предизборној кампањи, између осталог, 
јасно указала на значај повећања квалитета 
живота грађана Старог града побољшањем 
услова коришћења библиотека и њиховом 
осавремењавању. 

Лист «Стари град», који се дистрибуира свим 
члановима библиотеке са Старог града,  је у важне 
телефоне и адресе, уз хитну помоћ и ватрогасце, 
уврстио и податке о адресама, телефонима и 
радном времену свих библитечких огранака. 
Затим на општини је заживео јединствени тим 
организација и установа који делују локално - 
Библиотека, „Пријатељи деце Старог града“, ОО 
Црвеног крста, организације ометених у развоју 
који заједничким програмима од обележавања 
јубилеја Ханса Кристијана Андерсена  до 
трибине «Превенција психоактивних супстанци 
код деце».

У 2005-ој години Библиотека града Београда 
доделила председнику општине Стари град, 
Мирјани Божидаревић посебну плакету за све 
што је у протеклом периоду учињено за подизање 
квалитета услуга библиотеке «Ђорђе Јовановић». 
Двосмерна комуникација на релацији Библиотека 
– Општина је неопходна.

У Аналима библиотеке остаће да је она била 
израженија у два периода 1957 – 1963. када је 
за библиотеку изграђен први наменски простор 
на Студентском тргу 19 и од 2001. до данас када 
се општина домаћински труди да сви простори 
и садржаји библиотеке прате време у коме она 
опстаје.

Мирјана Лазић

Ни шки драм ски пи сци: ан то ло ги ја – Ниш: 
Про све та, 566 стр, при ре дио Јо ван Пеј чић.

Град Ниш је не дав но по кре нуо зна чај ну, мо же се ре ћи ка пи-
тал ну еди ци ју из да ва ња де ла ни шких пи са ца, ка ко са вре-

ме них та ко и из кор пу са на сле ђа, и то по жан ров ском прин ци-
пу. За хва љу ју ћи фи нан сиј ској по др шци ло кал не вла сти, пр ве 
књи ге из ове еди ци је већ су се по ја ви ле пред чи та о ци ма. Већ 
из њих се ви ди да је Ниш био и да је сте зна ча јан књи жев ни 
цен тар у Ср би ји. До са да су об ја вље на сле де ћа де ла: Ан то ло-
ги ја ни шких при по ве да ча, Ан то ло ги ја ни шких пе сни ка, Са бра-
не пе сме Бран ка Миљ ко ви ћа, Ни шка про за Сте ва на Срем ца, 
Из бор из де ла Је ле не Ди ми три је вић и Ан то ло ги ја – Ни шки 
драм ски пи сци ко ју је при ре дио Јо ван Пеј чић. У при пре ми су: 
Ан то ло ги ја ни шких есе ји ста и кри ти ча ра, Ан то ло ги ја ни шких 
пу то пи са ца и Ан то ло ги ја ни шких ро ман си је ра у 3 то ма. Већ и 
из на бро ја ног се ви ди ши ри на, оп сег и зна чај ове еди ци је у кор-

пу су укуп не срп ске књи жев но сти, и упра во 
због то га Но ви не ће на сто ја ти да при ка зи ва-
њем по је ди нач них књи га пра те ре а ли за ци ју 
ове еди ци је. У овом бро ју је реч о ан то ло ги ји 
Ни шки драм ски пи сци.

У пред го во ру ан то ло ги ји, пи шу ћи о раз-
во ју по зо ри шно-књи жев ног жи во та Ни ша 
њен при ре ђи вач Јо ван Пеј чић на по ми ње да 
је пр ви ко мад из ни шког жи во та при ка зан на 
сце ни Син ђе ли ћа, пр вог про фе си о нал ног по-
зо ри шта у Ни шу, би ла дра ма ти за ци ја ро ма на 
Сте ва на Срем ца Ив ко ва сла ва. Дра ма ти за ци-
ју је ура дио књи жев ник Вељ ко Ми ли ће вић а 
пре ми је ра је одр жа на 1. (13) фе бру а ра 1897. 

го ди не. Кра так, али вр ло упу тан пред го вор, ука зу је на основ не 
то ко ве раз во ја по зо ри шног жи во та из ме ђу два свет ска ра та, 
пе ри од од об на вља ња ра да ни шког по зо ри шта (крај но вем бра 
1944) до на ших да на. Ан то ло ги ја са др жи дра ме 11 ни шких 
књи жев ни ка (Ду шан Ђ. Цвет ко вић, Ти хо мир Не шић, Са ва Пен-
чић, Дра го љуб Јан ко вић, Гра ди мир Мир ко вић, Ми ро љуб Не до-
вић, Ми о драг Пе тро вић, Рад ми ло Пе јић, Ви до сав Пе тро вић, 
Ра до сав Сто ја но вић и Иван Ива но вић). При ре ђи вач при ли ком 
рас по ре да увр шће них дра ма ни је ишао за вре ме ном њи хо вог 
на стан ка, већ се др жао на че ла уну тра шњег мо тив ског је дин-
ства, до дат но уво де ћи прин цип хро но ло ги је драм ске рад ње. 
Иза основ ног тек ста ко га чи ни 11 дра ма, сле де До да ци у ко ји-
ма чи та мо основ не био-би бли о граф ске бе ле шке о иза бра ним 
пи сци ма, текст О ан то ло ги ји у ко ме при ре ђи вач ис ти че основ-
на ме ри ла ко ји ма се ру ко во дио при ли ком ра да на ан то ло ги ји 
(јед но од њих је да се из кор пу са ни шке драм ске књи жев но сти 
иза бе ру ње на ре пре зен та тив на оства ре ња), о из во ри ма (Му зеј 
по зо ри шне умет но сти у Бе о гра ду, би бли о те ка На род ног по зо-
ри шта у Ни шу, На род на би бли о те ка Ср би је, Оде ље ње пе ри о ди-
ке Би бли о те ке гра да Бе о гра да) ко ји ма се слу жио у то ку ра да. 
Ова дра го це на ан то ло ги ја ни шких драм ских пи са ца ве ли ки је 
до при нос кор пу су срп ског драм ског ства ра ла штва у це ли ни 
јер пр ви пут на јед ном ме сту пред ста вља драм ске пи сце јед-
ног зна чај ног кул тур ног цен тра. Због то га ће мо на ста ви ти да 
пра ти мо ре а ли за ци ју ове еди ци је.

Библиотека и локална самоуправа

Н
И

 Ш
К

А
 К

Њ
И

 Ж
ЕВ

 Н
О

С
Т



КЛУП СКИ ЦЕН ТРИ 
НА РОД НЕ КЊИ ГЕ:

БЕ О ГРАД
1) Це тињ ска 6

тел: 3034–427

2) Кнез Ми ха и ло ва 40

тел: 3034–925

3) Ни ко ле Спа си ћа 2

тел: 3034–935

4) Ма са ри ко ва 5

тел: 3616–965

5) Кра ља Ми ла на 58

тел: 642–172

6) Бу ле вар Ми ха и ла Пу пи на 167 (оп шти на 

Но ви Бе о град)

тел: 2143–752

7) По же шка 128а

тел: 555–669

8) По же шка 37

тел: 3544–310

ОБРЕ НО ВАЦ
Ми ло ша Обре но ви ћа 28

КРА ЉЕ ВО
Вој во де Сте пе 45

тел: 036/332–312

ЧА ЧАК
Град ско ше та ли ште 12

тел: 032/349–327

НА РОД НА КЊИ ГА, 
Ша фа ри ко ва 11, 
11000 Бе о град, 
тел: 011/3223–910, 3229–158
www.narodnaknjiga. co.yu
e-mail: klub@narodnaknjiga. co.yu 



Ни ко ла Кр стић: Днев ник – При ват ни 
и јав ни жи вот I, при ре ди ли Алек сан-
дра Ву ле тић и Ми лош Ја го дић, 369 стра-
на, 12 стра на илу стра ци је, 2005.

„Днев ник Ни ко ле 
Кр сти ћа има 4096 
ру ко пи сних стра-
ни ца. Због оби ма 
днев ни ка пред ви-
ђе но је ње го во об-
ја вљи ва ње у ви ше 
то мо ва. Пр ви том 
об у хва та Кр сти ће-
ве бе ле шке о при-
ват ном и јав ном 
жи во ту од кра ја 
1859. до кра ја 1862. 
го ди не...“
„Днев нич ке за бе ле-
шке Ни ко ле Кр сти-
ћа ко је се од но се на јав ни жи вот об у хва та ју 37 
го ди на (1860 - !896)...“
„Го то во да ни је би ло ни јед ног ва жни јег по ли-
тич ког до га ђа ја у Ср би ји о ко ме Кр стић ни је 
по не што за бе ле жио у свом Днев ни ку“.

из пред го во ра при ре ђи ва ча

Ни ко ла Кр стић: Днев ник – При ват ни 
и јав ни жи вот II, при ре ди ли Алек сан-
дра и Ми лош Ја го дић, 279 стра на, 12 
стра на илу стра ци је, 2005.

„Дру ги том Днев-
ни ка при ват ног 
и јав ног жи во та 
Ни ко ле Кр сти ћа 
об у хва та раз до бље 
од 6. ја ну а ра 1863. 
до апри ла 1864. го-
ди не...“
„Со фи ја Ма рин ко-
вић – же на у ко ју 
је за љу бљен, цен-
трал на је лич ност 
у Кр сти ће вом жи-
во ту то ком 1863. и 
1864. го ди не...“
„Од до га ђа ња из 
по ли тич ког жи во та ко је Кр стић по ми ње то ком 
1863. и пр вих ме се ци 1864. го ди не, нај ва жни је 

су уки да ње Дру штва срп ске сло ве сно сти и Мај-
сто ро ви ће ва за ве ра...“

из пред го во ра при ре ђи ва ча

Ми лан Пи ро ћа нац: Бе ле шке, при ре ди-
ла Су за на Ра јић, 556 стра на, 2004.

„Нај ве ћи део За о-
став шти не чи не 
Бе ле шке ко је је Ми-
лан С. Пи ро ћа нац 
во дио сва ко днев но 
у ви ду днев ни ка, 
у вре мен ском ин-
тер ва лу од 1882. до 
1894. го ди не.“
„Про ниц љи вост и 
на да све ви со ка ми-
са о ност Ми ла на Пи-
ро ћан ца учи ни ли 
су ње го ве днев не 
за бе ле шке из у зет но 
дра го це ним исто-
риј ским из во ром за раз не сег мен те исто риј ског 
про це са...“
из пред го во ра при ре ђи ва ча

Дра го слав Ми ха и ло вић: Крат ка исто ри-
ја са ти ра ња, 127 стра на, 2005.

„Књи га Дра го сла ва 
Ми ха и ло ви ћа Крат-
ка исто ри ја са ти ра ња 
мо же се озна чи ти 
као ис тра жи вач ко 
пу бли ци стич ки рад, 
чак и као сту ди ја, а 
у це ли ни је по све ће-
на јед ном ком плек-
су пи та ња ме ђу на-
род не, по ли тич ке, 
прав не и етич ке 
исто ри је на ро да бив-
ше Ју го сла ви је. Тај 
ком плекс исто риј-
ских пи та ња нај че-
шће се обе ле жа ва уз по моћ јед ног ге о граф ског 
пој ма, и јед ног из ра за из сфе ре по ли тич ких од-
но са ме ђу зе мља ма тзв. со ци ја ли стич ког бло ка: 
Го ли оток и Ре зо лу ци ја Ин фор мби роа“.

  Љу би ша Је ре мић 

За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства
Оби ли ћев ве нац 5, Бе о град 
www.zavod. co.yu Библиотека ДВА столећа



ПЕ ТРО ВИЋ, На де жда: Вој во да Миц ко 
По ре ча нин - При ре дио Ду шан Ива нић, 

Бе о град: Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 
2005, стр. 71

За драм ски текст На де жде 
Пе тро вић „Вој во да Миц ко 
По ре ча нин“ зна се одав но. 
Ка та ри на Ам бро зић, не у мор-
ни ис тра жи вач лич но сти 
и де ла ве ли ке срп ске сли-
кар ке, на шла га је у ње ној 
за о став шти ни, чу ва ној у 

по ро ди ци, и о то ме оба ве сти ла у сво јим члан ци-
ма и књи га ма. Она је по у зда но утвр ди ла ње го ву 
ге не зу, по ве за ла га са окол но сти ма жи во та, по ли-
тич ким иде ја ма и оп штим при ли ка ма, од но сно са 
ан га жо ва њем На де жде Пе тро вић на по мо ћи ма-
ке дон ским уста ни ци ма и по стра да лом на ро ду по-
сле Илин де на (1903). Иако се том ко ма ду да нас 
мо же при пи са ти вр ло из ра зи та по ли тич ко-др жав-
на и на ци о на ли стич ка тен ден ци ја, на ње га тре ба 
гле да ти с об зи ром на тре ну так у ко је му је на стао 
и на вла да ју ће иде је тог вре ме на. Драм ски по ку-
шај На де жде Пе тро вић укла па се у јед ну ве ли ку, 
још не по зна ту мул ти ва лент ну при чу о исто ри ји 
и ње ној тран спо зи ци ји у раз ли чи тим обла сти ма 
умет но сти и жи во та бал кан ских на ро да.

РА КИЋ, Во јин: Бог дан По по вић (Из раз-
го во ра и се ћа ња дав них) - При ре дио Иво 
Тар та ља, Бе о град: Би бли о те ка гра да Бе о-

гра да, 2004, стр. 2004

Во јин Ра кић (1908–1996), је дан од по след њих 
слу ша ла ца Бог да на По по ви ћа (1863–1994) на 
Уни вер зи те ту и за слу жни из у ча ва лац ње го вог де-
ла, оста вио је ме ђу сво јим хар ти ја ма низ бе ле жа-
ка о раз го во ри ма ко је је во дио са ста рим про фе-
со ром, по зна тим књи жев ним кри ти ча ром и есе ји-
стом. Ти раз го во ри су, из у зев пр вог, сви во ђе ни 
у Бе о гра ду под не мач ком оку па ци јом у Дру гом 
свет ском ра ту, где је По по вић жи вео у кру гу род-

би не и при ја те ља, да ле ко 
од сва ке јав не де лат но сти. 
Уз мно га Ра ки ће ва пи та ња 
о ро ди тељ ском до му и род-
би ни, о пр вим пу то ва њи ма 
и про бу ђе ним скло но сти ма 
бе о град ског гим на зи јал ца, 
а за тим о ђа ко ва њу на Ве ли-
кој шко ли и сту ди ја ма у Па-

ри зу, од го во ри су ма хом има ли ка рак тер усме них 
ме мо а ра. У њи ма је оби ље до са да не по зна тих 
по да та ка о По по ви ће вој мла до сти, ње го вој ра ној 
лек ти ри, из у ча ва ним пред ме ти ма, про фе со ри ма, 
уче њу стра них је зи ка, ис пи ти ма, при прав нич ком 
и про фе сор ском на сту па њу на фа кул те ту.

Ако сте овог лета били у 
Београду, и спас од врелих 

дана налазили на Ади, онда сте 
сигурно уочили и неке културне 
садржаје који од ове године 
допуњавају стандардна спортска дешавања на 
овом београдском купалишту. Наш допринос 
томе био је пројекат БИБЛИОТЕКА НА 
ПЛАЖИ, као један сасвим нов приступ 
читаоцима и књизи.

Библиотека града Београда изашла ван 
својих зидова и кренула у сусрет Београђанима, 
и на један неформалан и иновативан начин 
укључила се у летњи културни живот нашег 
града. У сарадњи са Ј.П. Ада Циганлија 
а уз подршку Скупштине града Београда, 
Библиотека је на Ади поставила свој штанд 
на којем је сваке среде и петка учлањивала 
заинтересоване грађане уз попуст од 50% , 
тако да су одрасли добијали чланску карту по 
цени од 200 динара, а деца су се учлањивала за 
само 100 динара. Поред чланске карте, свако је 
добио и вредан поклон. То су пре свега биле 
књиге које су београђанима поклањали бројни 

издавачи: Плато, Креативни центар, Народна 

књига, Дерета, Моно 
Мањана, Book&Marso, 
Лагуна, Алнари, затим 
часописи Мама и Jolie, 
као и мајице и качкети 

Библиотеке града, сокови Кока Коле, ...
На свечаној бини Аде Циганлије овим данима 

Библиотека је организовала и низ културно-
забавних програма за децу и одрасле. Између 
осталих, наступале су групе «Институт», «Бел 
Танго», «Београдска џез алијанса», а децу 
су забављали Пеђолино, аниматорска група 
«Чигра», Јасминка Петровић, као и дечије 
позориште «Чарапа».

Као финале летњег програма на Ади, 
Библиотека је у сарадњи са Народном књигом 
организовала продајну изложбу књига, од 
19. до 28. августа, у којој је учествовало 11 
издавача. Сви издавачи понудили су књиге са 
попустом од 30-50%, а део књига поклонили 
су у хуманитарне сврхе.

Надамо се да ће овакве активности постати 
редован летњи програм Библиотеке града и да 
ће и наредних година доприностити мисији 
Библиотеке да врати читаоце књизи.

Библиотека града Београда

Одељењење старе и ретке књиге и књиге о 
Београду – Завичајно одељењење

Дани европске баштине – елемент ЗЕМЉА

ИЗЛОЖБА СТАРИХ КАРАТА
Библиотека града Београда је и ове године 

учесник манифестације Дани европске 
баштине, под покровитељством Секретаријата 
за привреду Града Београда. У програму, као 
један од сегмената, заступљена је и посебна 
делатност Одељењења старе и ретке књиге и 
књиге о Београду – Завичајног одељењења. 

За време трајања 
манифестације, од 
9. до 18. септембра, 
на II спрату Змај 
Јовине улице бр. 
1, биће изложен 
део Картографске 
збирке, најстарији 
прикази «Старог 
континента» које поседује Библиотека града. 

Картографски докуменати настали од средине 
XVI до средине XIX века – отиснути са дрвореза, 
бакрорезних плоча и литографског камена, на 
најбољи начин одговарају постављеној теми 
Дана европске баштине – једном од четири 
основна елемента – елементу ЗЕМЉА.

Не престајући да се дивимо њиховој лепоти, 
на овим мапама можемо пратити историјски 
развој картографије, као и појављивање наших 
земаља у оквирима ширих географских целина 
или самостално.

Окосницу изложбе преставља Картографска 
збирка Аћимовић, поклон господина Ристе 
и госпође Радмиле Аћимовић, али и први 
национални картографски записи, штампани као 
прилог најстаријим српским књигама.  

Посетиоцима изложбе ће бити указано на 
сву разноврсност и специфичности 
интересовања европске картографије 
за географско упознавање наших 
земаља у распону од три века. 

Стручни радници Библиотеке града 
Београда Мирко Марковић, руководилац 

Библиотеке “Ђорђе Јовановић” и Предраг 
Ђукић, шеф Одељења за развој библиотечке 
делатности, присуствовали су 71. Генералној 
конференцији ИФЛА-е и пратећим 
дешавањима: Сајму библиотечке опреме 
и нових технологија, презентацијама и 
демонстрацијама излагача на сајму, Постер 
п р е з е н т а ц и ј а м а , 
свечаном отварању 
р е н о в и р а н о г 
објекта Националне 
б и б л и о т е к е 
Норвешке и другим. 
Конференцији је 
присуствовало више 
од 5.000 библиотека-
ра и преко 120 изла-
гача из целог света.

У оквиру Конфе-
ренције учество-

вали смо у раду следећих сесија:
•Библиотеке за децу и адолесценте;
•Статистика и евалуација;
•Покретне библиотеке;
•Јавне библиотеке.

Током боравка посетили смо Централну 
градску библиотеку у Ослу (Diechmanske 
bibliotek) и огранак Sorengen midle stadt 
(branch library) као и Универзитетку библи-

отеку у новоотвореном објекту. 
Приликом посете Централној 
градској библиотеци успос-
тављен је контакт са стручња-
ком за опремање и одржавање 
библиотечких објеката, као и са 
библиотекарем дечјег одељења. 
Договорени су оквирни начини 
будуће сарадње по питању на-
бавке књига на српском језику 
и то првенствено наших писаца 
за децу (Библиотека набавља 
литературу на 45 језика).

Мањана, Book&Marso, 
Лагуна, Алнари, затим 
часописи Мама и Jolie, 
као и мајице и качкети 

БИБЛИОТЕКА 
НА ПЛАЖИ

71. Генералнa конференцијa ИФЛА-е  
од 14. до 18. августа у Ослу, Норвешка


