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У са вре ме ном дру штву др жа ва се по ја вљу је 
као основ ни спољ њи чи ни лац ко ји ре гу ли-
ше кул тур ну де лат ност. У зе мља ма раз ви-

је ног ка пи та ли зма обим кул тур не по ли ти ке ко ја 
је осми шље на од стра не др жа ве знат но је ма њи 
не го код оних дру шта ва ко ја се тек раз ви ја ју, за то 
што се у раз ви је ном ка пи та ли зму си сте ми ре гу ла-
ци је кул тур не де лат но сти ус по ста вља ју од стра-
не еко но ми је и ин сти ту та кул ту ре, пре све га кроз 
обра зо ва ње и на у ку.

Ви ше уме рен, ужи ка рак тер има ју она ре ше ња 
у тој де лат но сти, у чи јем су цен тру нај че шће при-
сут ни сле де ћи па ра ме три (При мер Швед ске):
- по др шка ства ра ла штву и са зда ње усло ва за 

ства ра лач ке сло бо де;
- за шти та на ци о нал не кул ту ре и је зи ка у све тлу 

ши ре ња ме ђу на род них ко му ни ка ци ја и кон та-
ка та;

- ус по ста вља ње мо гућ но сти за уче шће раз ли чи-
тих сло је ва ста нов ни штва, по себ но де це и мла-
де жи, за ства ра лач ки ак ти ван жи вот у за ви сно-
сти од њи хо вих спо соб но сти и скло но сти;

- су прот ста вља ње не га тив ном деј ству ко мер ци-
ја ли за ци је у обла сти кул ту ре;

- ус по ста вља ње и под сти ца ње ад ми ни стра тив-
не де цен тра ли за ци је у кул ту ри;

- под сти ца ње раз во ја ре ги о нал них кул тур них и 
об ла сних цен та ра;

- обез бе ђе ње чу ва ња и очу ва ња кул тур ног на-
сле ђа;

- под сти ца ње но ва тор ства и об но ве кул ту ре;
- под сти цај по сто је ће са рад ње ме ђу кул тур ним 

гру па ма уну тар др жа ве као и ме ђу др жав не са-
рад ње.

Во ђе ње та кве по ли ти ке по ка зу је се у крај њем 
слу ча ју у то ме што се упо ре до са кре та њи ма у сва-
кој зе мљи по сто је и све ја чи гло бал ни од но си ко ји 
ути чу на ак ти ви зам ло кал ног кул тур ног жи во та 
и на тај на чин по ја ча ва ју (на ме ћу) бор бу за кул-
тур ну са мо бит ност и стре мље њи ма ка ло кал ном 
ујед на ча ва њу.

Као што смо ви де ли, дру гом ва жном по лу гом 
раз во ја кул ту ре, по ка зу ју ћи су штин ско деј ство 
на кул ту ру раз ви је них зе ма ља, по ја вљу је се еко-
но ми јa. Рас по ла жу ћи зна чај ним сред стви ма и 
функ ци о нал ним ин те ре си ма у обла сти кул ту ре, 
еко но ми јa се по ка зу је као ва жан фактор ре гу ла ци-
је кул тур не по ли ти ке и кул тур ног устрој ства.

У раз ви је ним зе мља ма овај по ло жај се ускла ђу-
је та ко што др жа ва, као основ на ин сти ту ци ја, мо-
ра би ти спо соб на да ком пен зи ра не до стат ке ова-
кве ин фра струк ту ре, ко ја са ма по се би не са др жи 
га ран ци је раз во ја кул ту ре у скла ду са оп ште на ци-
о нал ним по тре ба ма. На кон са гле да ва ња при ро де 
ка рак те ра и ори јен та ци је прав них др жа ва у зе-
мља ма у раз во ју мо же мо по ста ви ти сле де ће основ-
не, оп ште, ци ље ве за све кул тур не по ли ти ке:
1. Утвр ђи ва ње оп што сти кул ту ре на ци је у це-

ли ни, што зна чи сма њи ва ње раз ли ка из ме ђу 
гра да и се ла, из ме ђу раз ли чи тих ет нич ких и 
пле мен ских гру па.

2. Уса гла ша ва ње кул тур ног и со ци о е ко ном ског 
раз во ја.

3. Утвр ђи ва ње са мо бит но сти кул ту ре да те на-
ци је, као ва жног фак то ра на ци о нал ног је дин-
ства и со ли дар но сти.

4. Про па ган да прин ци па пре јем стве но сти у 
кул ту ри, тј. ве за са да шњег с про шлим - тра-
ди ци ја ма и до сто јан ством дру штва.

5. Про у ча ва ње и очу ва ње кул тур ног на сле ђа, 
што та ко ђе са со бом по вла чи и по тре бу ње-
го вог из у ча ва ња, ши ре ња (рас про стра ње ња) 
и упо тре бе ње го вих еле ме на та у са вре ме ном 
жи во ту.

6. Ства ра ње усло ва за су штин ску де мо кра ти-
за ци ју кул ту ре, обез бе ђи ва ње уче шћа свих 
сло је ва ста нов ни штва у кул тур ном жи во ту 
дру штва.

7. Пло до твор ни ди ја лог из ме ђу ин те ли ген ци је 
и ве ћи не ста нов ни штва.

8. Са деј ство ства ра лач ке ак тив но сти и по др-
шке ви со ког по ло жа ја умет но сти.

9. При пре ма и уса вр ша ва ње ка дро ва у раз ли чи-
тим фор ма ма кул тур не де лат но сти.

10. Са деј ство ин те гра ци је на у ке у на ци о нал ну 
кул ту ру на осно ву про у ча ва ња ути ца ја на у ке 
и тех ни ке на кул тур не про це се уоп ште.

11. Осми шља ва ње про гра ма ли кви да ци је бе за ко-
ња.

12. Ши ре ње мре же на ци о нал них прин ци па у кул-
тур и и њи хо вог деј ства у ци љу рас про стра ње-
ња нор ми и на ви ка кул тур ног жи во та.

13. Са деј ство до стиг ну ћа на ци о нал не кул ту ре 
и де мон стра ци је тих до стиг ну ћа у ино стран-
ству.

Ко нач но, сви ови ци ље ви не ре а ли зу ју се увек 
прак тич но, јер њи хо ва ре а ли за ци ја умно го ме за-
ви си од огра ни че ња кул тур не це ли не, ко ја у се би 
са др жи прин ци пе са мо бит но сти, очу ва ње кул-
тур ног на сле ђа и њи хо во сје ди ње ње са по тре ба ма 
раз во ја. Не до ста так сред ста ва и ка дро ва оте жа ва 
ли кви да ци ју бе за ко ња и усва ја ње (осва ја ње) до-
стиг ну ћа на у ке и тех ни ке. Исто та ко, на де лат-
ност ад ми ни стра ци је кон стант но де лу ју, вр ше 
ути цај, раз ли чи те кла сне, кла нов ске и си ту а ци о-
не са о бра зно сти, ко ји ма у су шти ни че сто „ни је 
до кул ту ре“. Са мим тим фор му ли са ни ци ље ви се 
по ка зу ју као нај бит ни ји за да ци, на ко је др жав ни 
ор га ни има ју оба ве зу да се усред сре де као и на 
оне ре сур се ко је тре ба пре кра ја ти и при ла го ђа ва-
ти соп стве ним кул тур ним по тре ба ма. При то ме 
дру штво и опо зи ци ја рев но сно тре ба да сле де 
ре а ли за ци ју де кла ри са них ци ље ва од стра не ад-
ми ни стра ци је у ре ал ним усло ви ма и да ис ка зу ју 
при ти сак сво јом кри ти ком и про те сти ма уко ли ко 
се ови ци ље ви не ре а ли зу ју.

Ме то де по сти за ња тих ци ље ва мо гу се ве о ма 
раз ли ко ва ти у за ви сно сти ка ко од со ци о по ли тич-
ке си ту а ци је вла сти, ка рак те ра ње них со ци јал них 
упо ри шта, та ко и од ка рак те ра дру штва у це ли ни. 
Мо гу ће је ус по ста ви ти сле де ћу за ко но мер ност ко-
ја је од су штин ске ва жно сти за кул ту ро ло ги ју: 
што ви ше оп ште на ци о нал них ин те ре са очи та ју 
др жав ни ор га ни у кул ту ри тим ће се кул ту ра бо-
ље ори јен ти са ти на соп стве не кул тур не ме то де 
ре гу ла ци је, а не на при си лу или ауто ри тар но-би-

ро крат ске ме то де.
Но у по сти за њу оп ште о зна че них кул тур них 

ци ље ва мо гу по сто ја ти раз ли чи те ва ри јан те. У 
усло ви ма јед но на ци о нал не, мо но ет нич ке сре ди-
не (Швед ска, Ја пан, Ар ме ни ја, Тур ска итд) ла ко је 
по сти ћи утвр ђе но је дин ство и са мо бит ност кроз 
по сто ја ње јед ног је зи ка и јед не на ци о нал не кул ту-
ре. На про тив, у зе мља ма где по сто ји зна чај на ет-
нич ка, ре ли ги о зна и лин гви стич ка хе те ро ге ност 
и по ја ва уну тра шњих тре ња ме ђу раз ли чи тим на-
ро ди ма, кул тур на по ли ти ка се спро во ди на осно-
ву је дин ства у раз ли чи то сти, под ра зу ме ва ју ћи 
цен тра ли за ци ју кул тур ног жи во та при одр жа њу 
кул тур ног плу ра ли зма на об ла сном и ло кал ном 
ни воу. Та кво је, на при мер, ста ње у мно гим африч-
ким зе мља ма, ко је од ли ку је крај ња ет нич ка раз-
дро бље ност, у пр вом ре ду ЈАР. На лич је уни вер за-
ли стич ке ори јен та ци је у раз во ју кул ту ре Ин ди је 
са мо по се би не от кла ња плу ра ли зам мно го број-
них раз дро бље них ка ста и под ка ста, ет нич ких и 
ре ли ги о зних гру па и под гру па. Упр кос раз ли ка-
ма на ет нич ком и ре ли ги о зном ни воу у мно гим зе-
мља ма је при су тан и плу ра ли зам ви со ких кул ту-
ра и свет ских ре ли ги ја. Уза јам но деј ство из ме ђу 
исла ма, хин ду и зма, сик хи зма и џа и ни зма у Ин ди-
ји, као и ка то ли ци зма и исла ма на Фи ли пи ни ма 
ства ра сло же не про бле ме у ду хов ном жи во ту у 
сва кој од тих зе ма ља.

На ка рак тер ре гу ла ци је ду хов ног жи во та ути-
че та ко ђе сте пен раз во ја зе мље и ка рак тер ње них 
еко ном ских и кул тур них ве за са спољ њим све том: 
изо ла ци ја и пе ри фер ност ње ног по ло жа ја (као не-
ких др жа ва у цен трал ној Афри ци) или из ло же-
ност по сто је ћем уна кр сном ути ца ју раз ли чи тих 
кул ту ра (као у слу ча ју Егип та или Ин до не зи је).

У Аме ри ци сре ди ном 50 го ди на прошлог века 
по ја ви ло се све ја че при мет но ме ша ње др жа ве 
у ре гу ла ци ју кул тур ног жи во та. По себ но је био 
при ме тан тај про цес у пе ри о ду Ке не ди ја, ка да је 
би ла про ши ре на мре жа др жав них ор га на ко ји су 
осми шља ва ли кул тур ну по ли ти ку под кон тро лом 
ка ко фе де рал них вла сти та ко и Кон гре са. До да ва-
њем аме рич кој др жа ви ра ни је њој не свој стве них 
функ ци ја су да ри ло се са же сто ком опо зи ци јом, 
но по сле ду гих де ба та у Кон гре су и ши ро ке ди ску-
си је у зе мљи 1965. био је уста но вљен На ци о нал-
ни фонд умет но сти и ху ма ни тар них на у ка, као 
основ ни др жав ни ор ган, рас по ре ђу ју ћи др жав не 
суб вен ци је они ма ко ји ра де зна чај не, фун да мен-
тал не про гра ме у обла сти кул ту ре и уче сни ци ма 
у спро во ђе њу кул тур не по ли ти ке.

Ана лог ну офи ци јал ну и ко ор ди ни ра ју ћу кул-
тур ну по ли ти ку у ино стран ству осми шља ва ла 
је ин фор ма тив на аген ци ја УСА (УСИА) и дру ги 
ор га ни.

У 80-тим го ди на ма при о ри тет ни мо дел др жав-
не по ли ти ке УСА по стао је но ви фе де ра ли зам, 
ко ји озна ча ва тен ден ци ју де цен тра ли за ци је упра-
вља ња раз ли чи тим сфе ра ма де лат но сти, па и у 
кул ту ри, су жа ва ње ме то да ме ша ња др жа ве у ду-
хов ну сфе ру, пре ба цу ју ћи за дат ке на раз ли чи те 
спе ци јал не и оп ште ин сти ту ци је.

При пре мио С. Н.

Упра вља ње кул тур ним про це си ма (1)

Државна културна политика. Задаци и структура



ВЛА ДЕ СР БИ ЈЕ 1805–2005-Бе о град: 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
2005. – 596 стра на, илу стро ва но,
ти раж 2000

Пред чи та о ци-
ма је оби ман 
збор ник о срп-

ској из вр шној вла сти 
у пе ри о ду од 1805. до 
2005. го ди не. Не по-
сре дан по вод за рад 
на овом озбиљ ном 
про јек ту и ње го вој 
ре а ли за ци ји у об ли-
ку ре пре зен та тив не 
књи ге оби ма 76 штам-
пар ских та ба ка био је 
ју би леј, 200 го ди на 
по сто ја ња из вр шне 
вла сти у Ср би ји. У ве-
о ма крат ком ро ку, од 
иде је да се при сту пи 
ра ду на књи зи до ње-
не по ја ве, про те кло 
је са мо три ме се ца. 
Ка ко сли ко ви то ка же 
ди рек тор За во да др Ра дош Љу шић, са мо 
„до бра еки па мла дих по ве сни ча ра, јед ног 
об да ре ног прав ни ка и пре во ди о ца ре зи меа 
на ен гле ски је зик, мо гла је да смог не сна гу 
и да се не ми ло срд но упу сти у тр ку са вре-
ме ном и да ис пли ва с ко ри сном књи гом у 
ру ци, хи тро и си гур но“.

Увод не тек сто ве под на сло вом Два ве ка 
срп ских вла да на пи са ли су пред сед ник ак-
ту ел не вла де др Во ји слав Ко шту ни ца и др 
Ра дош Љу шић. У свом тек сту пред сед ник 
срп ске вла де Во ји слав Ко шту ни ца ис ти че: 
„Исто ри ја сва ког ду жег вре мен ског раз до-
бља мо же би ти об ра ђи ва на на раз ли чи те на-
чи не, мо же би ти по сма тра на из раз ли чи тих 
угло ва. Та ко су и ова два ве ка срп ске исто-
ри је са гле да на кроз сме њи ва ње и де ло ва ње 
ње них вла да, од са мих по че та ка до да на да-
на шњег. Ти ме се и на исто ри ју Ср би је, од 
об но ве ње не др жав но сти пре два ве ка, ба ца 
но во све тло“. Увод ни текст др Рат ка Мар ко-
ви ћа Вла да као др жав ни ор ган (1–11стр.) 
кон ци зно об ја шња ва по јам и по ре кло тер-
ми на, исто ри ју, на чи не из бо ра и са став, вр-
сте вла да, овла шће ња и ак те, од го вор ност 
вла де и ми ни стар ску од го вор ност.

Пр ва це ли на У Кне же ви ни и Кра ље ви ни 
Ср би ји 1805–1918. (15–245стр.) об ра ђу је из-
вр шну власт у Ср би ји 
од уста нич ког Пра ви-
тељ ству ју шчег со вје та 
(15/27. ав густ 1805., Ве-
ли ки Бо рак код Ба ра је ва 
– 1813) пре ко Раз мо три-
ли шта по пе чи тељ ства 
1834–1835. и За ко но и звр-
ши тељ не ча сти др жав-
ног со вје та 1835–1839. 
Ова це ли на кроз рад срп-
ских вла да и из град њу 
уста но ва у Ср би ји об ра-

ђу је и нај ду го веч ни ју вла ду у до са да шњем 
исто ри ја ту из вр шне вла сти: вла ду Авра ма 
Пе тро ни је ви ћа (1844–1852) чи ји је ка би нет 

имао све га три ми ни стра: ми ни стра 
уну тра шњих де ла, пра во су ђа и про-
све те и ми ни стра фи нан си ја. Тек сто-
ве за овај сто го ди шњи пе ри од на пи-
са ли су Ра дош Љу шић, Ра до мир Ј. 
По по вић, Ја сми на Ми ла но вић, Су за-
на Ра јић, Ми лош Ја го дић, Ђор ђе Ђу-
рић и Вла ди мир Јо ва но вић. По гла-
вље У Кра ље ви ни СХС и Ју го сла ви-
ји 1918–1945. тре ти ра Ми ни стар ске 
са ве те од Ује ди ње ња до по след ње 
пред рат не вла де Цвет ко вић – Ма-
чек (1939–27. март 1941). Исто ри јат, 
би о гра фи је пред сед ни ка вла да, са-
ста ве ка би не та на пи са ли су Љу бо-
драг Ди мић, Пре драг Ла же тић и 
Бла го је Иса и ло вић. Иза сле де це ли-

не о вла да ма кра ље-
ви не Ју го сла ви је 

у еми гра ци ји 
и о вла да ма 
под оку па-
ци јом о 

ко ји-
ма пи ше 
Ко ста Ни ко лић и 
Небојша Јовановић, 
а рат ном пе ри о ду 
при па да ју и пар ти-
зан ске ре во лу ци нар-
не вла де Ива на Ри ба-
ра и Јо си па Бро за. У 
но вој це ли ни сле де 
тек сто ви о 14 вла да 
Со ци ја ли стич ке ре-
пу бли ке Ср би је у 
окви ру по сле рат не 
Ју го сла ви је. О том 
пе ри о ду из вр шне вла сти пи шу Мом чи ло 
Па вло вић и Пре драг Мар ко вић са увод ним 
тек стом Под окри љем фе де рал них вла да.

По гла вље Вла де Ре пу бли ке Ср би је1991–
2000. ко је има под на слов „Из вр шна власт 
у сен ци лич не вла сти“ тре ти ра вла де Дра-
гу ти на Зе ле но ви ћа, Ра до ма на Бо жо ви ћа, 
Ни ко ле Ша и но ви ћа и ше сто го ди шњи рад 

вла де Мир ка Мар ја но-
ви ћа 1994–2000., ко ја је 
у две ста го ди шњој исто-
ри ји срп ске из вр шне 
вла сти (ра чу на се и ме-
ђу рат ни пе ри од ка да су 
ју го сло вен ске вла де би-
ле и вла де срп ског и дру-
гих на ро да на про сто ру 
Кра ље ви не) би ла нај ду-
го веч ни ја по сле вла де 
Авра ма Пе тро ни је ви ћа 
из до ба Кне же ви не Ср-

би је као ва зал не др жа ве у са ста ву Ото ман-
ске им пе ри је.

За вр шно по гла вље об у хва та нај но ви ји 
пе ри од од 2000. до 2005. го ди не. Под на-
сло вом Де мо крат ска власт 2000–2005., 
са увод ним тек стом Пе то ок то бар ска ре во-
лу ци ја ко ји као и оста ли тек сто ви ис пред 
по гла вља, раз ви је ни јом исто ри о граф ском 
на ра ци јом пра ти и опи су је зби ва ња ко ја су 
окон ча ла лич ну власт Сло бо да на Ми ло ше-
ви ћа и ус по ста ви ла „вре ме ин сти ту ци о нал-
не вла сти, оли че не у са мој вла ди“, од но сно, 
„за по ста вља на то ком де ве де се тих, а још ви-
ше то ком со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, вла-
да Ср би је је ре а фир ми са на као кључ на др-
жав на ин сти ту ци ја. По то ме се овај пе ри од 
и одва ја ја сно од прет ход ног раз до бља“ или 
„све че ти ри вла де из овог пе ри о да фор ми-
ра не су од ви ше стра на ка, без об зи ра на то 
да ли је реч о пред из бор ним или по сти збор-
ним ко а ли ци ја ма“ (ци ти ра но из увод ног 
тек ста Бо ја на Ди ми три је ви ћа). Осим увод-
ног тек ста Бо јан Ди ми три је вић је и аутор 
тек сто ва о пре ла зној вла ди Ми ло ми ра Ми-
ни ћа, вла ди Зо ра на Ђин ђи ћа (2001–12. март 
2003), Зо ра на Жив ко ви ћа и ак ту ел ној вла ди 

Во ји сла ва Ко шту ни це 
фор ми ра ној по чет ком 
мар та 2004. го ди не по-
сле пар ла мен тар них 
из бо ра од 28. де цем бра 
2003.

Са став ни део исто-
ри ја та из вр шне вла сти 
Ср би је чи не При ло зи 
(537–587стр.) ко ји се 
са сто је од При ло га 
би бли о гра фи ји о вла-
да ма Ср би је и Кра ље-
ви не СХС/Ју го сла ви је 
(нај ве ћи број ра до ва 
об у хва ће них овом би-
бли о гра фи јом од но си 
се на исто ри ју Ср би-
је до 1918), Ре зи меа 
на ен гле ском је зи ку 
(553–578) и Ре ги стра 

лич них име на. При лог би бли о гра фи ји са чи-
ни ла је Сла ви ца Ме ре ник.

Осим ре пре зен та тив не и ин фор ма тив-
не свр хе за ши ри круг чи та лач ке јав но сти 
збор ник Вла де Ср би је 1805–2005., због ви со-
ког сте пе на на уч не објек тив но сти ко ри стан 
је при руч ник сту ден ти ма, ис тра жи ва чи ма 
и на уч ним рад ни ци ма за њи хо ве спе ци ја-
ли стич ке ра до ве из обла сти исто ри је, прав-
них и дру гих дру штве них на у ка. Ме то де 
мо дер не исто ри о гра фи је при ме ње не у ко ри-
шће њу гра ђе из Исто риј ског му зе ја Ср би је, 
На род ног му зе ја, Ар хи ва Ср би је, Ар хи ве 
СЦГ, Му зе ја гра да Бе о гра да, Ве чер њих но-
во сти, По ли ти ке, Ар хи ва СА НУ, Про то ко ла 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Ри зни це цр кве св. 
Ар хан ге ла у Бран ко ви ни и Уни вер зи тет ске 
би бли о те ке у Бе о гра де, на шле су свој из раз 
у овом збор ни ку да ју ћи му ста тус на уч ног 
де ла ви со ке ка те го ри је. 

Не бој ша Ћо сић
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Два ве ка из вр шне вла сти у Ср би ји

Садашњи премијер Владе Србије 
др Војислав Коштуница говори на 
промоцији књиге у Великом Борку

ви не Ју го сла ви је 
у еми гра ци ји 

и о вла да ма 
под оку па-
ци јом о 

ко ји-



Дар ко Ћи рић, Би ља на Ста нић, Вре ме на 
зи ду: По ли тич ки пла кат Му зе ја гра да Бе-
о гра да 1941–2000, Му зеј гра да Бе о гра да, 
Се ри ја – збир ке и ле га ти Ка та лог XXVI II

Ка та лог Вре ме на зи ду пред ста вља 
збир ку Од се ка за исто ри ју Бе о гра да 
од 1941. го ди не, Му зе ја гра да Бе о-

гра да. Од сек при ку пља пла ка те при мар но 
по ли тич ког са др жа ја, при че му „по ли тич-
ки“ тре ба схва ти ти као скуп де лат но сти у 
окви ру јав ног жи во та усме ре них слу же њу 
дру штве ној за јед ни ци. Од укуп но 844 пла-
ка та у овој збир ци, нај ве ћи део је сто га по-
све ћен ак тив но сти ма по ли тич ких ор га на 
вла сти, стра на ка, уста но ва. Ка ко Дар ко Ћи-
рић ис ти че у пред го во ру, на овим пла ка ти-
ма по ли тич ке ор га ни за ци је обра ћа ју се гра-
ђа ни ма Бе о гра да као по је дин ци ма или ко-

лек тив ном ур ба ном би ћу. У збир ци Му зе ја 
на ла зе се и пла ка ти спорт ских, кул тур них, 
при вред них са др жи на, али сва ки од њих но-
си пе чат вре ме на у ком је на стао. 

Исто риј ски пе ри од ко ји об у хва та ова 
збир ка чи ни ше зде сет го ди на, од 1941. до 
пр вих го ди на 21. ве ка. У ка та ло гу је при ме-
њен хро но ло шки прин цип, ко ји омо гу ћа ва 
и пра ће ње раз во ја са мог Бе о гра да, про ме не 
ње го вих уло га као и исто риј ске фа зе кроз 
ко је је про ла зио. 

Пр ви део ка та ло га 
чи ни рат ни оку па ци-
о ни пла кат и од но си 
се на пе ри од од 1941. 
до 1944. го ди не, а 
при ча о исто ри ји на 
зи ду по чи ње од про-
гла са Омла дин ског 
фрон та за од бра ну 
отаџ би не, по др шку 
вој ном уда ру, но вој 
вла ди Ду ша на Си мо-
ви ћа и мла дом кра љу 
Пе тру II Ка ра ђор ђе ви-

ћу, од 27. мар та 1941. го ди не. На пад Тре ћег 
Рај ха на Бе о град, 6. апри ла 1941, озна чио је 
про ши ре ње Дру гог свет ског ра та на те ри то-
ри ју Ју го сла ви је, по сле че га сле ди не мач ка 
оку па ци ја. Пр ви пла кат оку па то ра са др жи 
и део о за шти ти за ле пље них об ја ва и ти ме 
рат на про па ган да по ста је, ка ко се у уво ду 
ка та ло га ис ти че, „део жи во та Бе о гра ђа на, 
об лик те ро ра...“ Не мач ки пла ка ти са да су, 
са ста но ви шта исто ри је, ви ше стру ко за ни-
мљи ви. Они пред ста вља ју „оп тич ки ин ци-
дент“, ка ко се у пред го во ру ка же, и сра чу-
на ти су на иза зи ва ње ја ких емо ци ја. По ред 
не мач ких пла ка та и про гла са, ту су и пла ка-
ти ко ла бо ра ци о ни стич ких вла сти. 

Вре ме и исто ри ја за пи су ју се по зи ду и 
по за вр шет ку ра та, у до ба об но ве зе мље. По-
ли тич ки пла кат по сле Дру гог свет ског ра та 
(1944–1950) је сте на слов дру гог де ла овог 

ка та ло га. Већ у ок то бру 1944. го ди не упу-
ћен је про глас Од бо ра ЈНОФ-а, под па ро лом 
„Све за фронт – све за по бе ду“, под ко јом су 
ор га ни зо ва не ак ци је до бро вољ ног да ва ња 
кр ви, са ку пља ња ле ко ва и обу ће и у 1945. 
го ди ни. То је вре ме екс пан зи је пла ка та ко ји 
слу жи као сред ство оба ве шта ва ња и убе ђи-
ва ња, а са да је сво је вр стан сни мак ствар но-
сти. По сле рат ни пла кат у ли ков ном сми слу 
обе ле жен је соц ре а ли стич ким пред ста ва ма 
пре ди мен зи о ни ра них фи гу ра, ли ко ва с по-
бед нич ким ге сто ви ма, зве зда ма пе то кра ка-
ма... По сле 1948. го ди не, ко ја та ко ђе оста је 
као по ли тич ка тач ка пре ло ма за бе ле же на 
на пла ка ти ма, ме ња се и од нос пре ма умет-
нич ким пред ста ва ма на пла ка ту. Као гра-
фич ка фор ма, по чи ње да од го ва ра на иза зо-
ве но вих те ма, не са мо по ли тич ких, већ све 
ви ше ре клам них, ту ри стич ких, спорт ских. 
Сре ди на ше зде се тих је вре ме окре та ња пре-
ма но вим тех нич ким и естет ским ре ше њи-
ма ко ја иду у ко рак са про ме ном са др жи не 
пла ка та. Но ва фи гу ра ци ја, ге о ме три зам, 
оп-арт, во де ка пре вла сти ди зај нер ског а не 
тек сту ал ног на пла ка ту. Све сна мо ћи по ли-

тич ког пла ка та, по сле рат на власт је на њи-
хо вој из ра ди ан га жо ва ла мно ге умет ни ке, 
од Исме та Му је зи но ви ћа, Ђор ђа Ан дре је-
ви ћа Ку на, пре ко Пе ђе Ми ло са вље ви ћа, до 
До бри ла Ни ко ли ћа, Мом чи ла Ан то но ви ћа 
и Алек сан дра Кла са. 

По след њи сег мент ка та ло га по све ћен је са-
вре ме ном по ли тич ком пла ка ту (1990–2000), 

ко ји на ста је у ви ше пар тиј ском дру штву и 
та ко по ста је оруж је стра нач ких про па ган-
ди. Пра ви „рат пла ка ти ма“ ко ји во дио по 
зи до ви ма и па но и ма Бе о гра да, сво је вр стан 
је со ци о ло шки фе но мен, али у естет ском 
сми слу ни је до нео мно го то га. Ка та лог се 
за вр ша ва пла ка том про тив ма ни пу ла ци је 
из бор ним ре зул та ти ма, об ја вље ним по сле 
из бо ра од 24. сеп тем бра, сво је вр сним про-
гла сом: „Гра ђа ни Ср би је... од бра ни те сво је 
из бор ну во љу. Во ји слав Ко шту ни ца ДОС“, 
и пла ка том на ко ме се 
ДОС обра ћа гра ђа ни-
ма: „Гра ђа ни Ср би је... 
три јум фо ва ла је Ва ша 
из бор на во ља... Хва-
ла.“ 

До бро кон ци пи ран 
и од лич но опре мљен, 
овај ка та лог је до стој-
но све до чан ство о ви-
ше од по ла ве ка бур не 
исто ри је, за пи са не по 
зи до ви ма Бе о гра да.

Д. Ђ.

Време на зиду
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На по чет ку је био РАС

Го спо ди не Си ми ћу, Ви сте по за ни ма њу лек-
си ко граф и ди ја лек то лог, шта је би ло пре суд-
но да за пло ви те у ин фор ма тич ке во де?

У по след њој де це ни ји 20. ве ка рас па ла се ју-
го сло вен ска др жа ва, а са њом и срп ско-хр ват-
ска је зич ка за је ди ца. Срп ски се је зик „на шао 
на рас кр шћу без пу то ка за“. Ста ри ји лин гви сти 
ми сли ли су и ра ди ли на исти на чин као њи хо ви 
учи те љи пре 100 го ди на. Ни но ве дру штве не 
ре ал но сти, ни ком пју тер ска пи сме ност ни су 
мо гли бит ни је да про ме не њи хов од нос пре ма 
је зи ку. Ни ко од њих ни је схва тио да ра чу на ри 
тра же да се ком плет но фи ло ло шко зна ње пре ба-
ци на елек трон ски ме диј: пра во пис, гра ма ти ке, 
реч ни ци, кор пу си је зич ког ма те ри ја ла. Осло-
бо ђе ни од је зич ког ту тор ства За гре ба, про пу-
сти ли су при ли ку да се пред срп ском др жа вом 
по ја ве са зах те вом да се до бро ор га ни зо ва ним 
тим ским ра дом ура де нај не оп ход ни ји ала ти за 
об ра ду срп ског тек ста на ра чу на ру.

По што мо ји пред ло зи у Ин сти ту ту за срп-
ски је зик ни су про шли, „из бојазни да би их 
министарство могло одбити“, осе тио сам се 
по зва ним за овај ве ли ки по сао. На ини ци ја ти-
ву гра фич ких ку ћа По ли-
ти ке и Бор бе, под окри-
љем Ву ко ве за ду жби не, 
ура дио сам про грам за 
по де лу ре чи на сло го ве, 
ко ме сам дао име РАС, 
а за њим про грам за ека-
ви за ци ју/ије ка ви за ци ју 
тек ста, па срп ски ко рек-
тор, чи ја је из ра да тра ја-
ла пу не че ти ри го ди не. 
Рат у Хр ват ској и Бо сни 
и не сре ће ко ји ма је био 
из ло жен наш на род про бу-
ди ли су у ме ни не слу ће не енер ги је. То нуо сам 
у по сао као ка мен у во ду, глув за ствар ност и 
до га ђа је, ра де ћи 12 до 16 са ти днев но, без од мо-
ра, без умо ра, без бо ле сти и бо ло ва ња. Рад је 
био мој лек, мо ја хра на и од бра на, мо ја мо ли тва 

Го спо ду. На ма хо ве ми се чи ни ло да сам по след-
њи при ме рак људ ске вр сте ко ју је исто риј ски 
по топ збри сао са ли це зе мље.

У по сао сам ушао са лич ном по зај ми цом од 
3000 ма ра ка, кад ми је пла та би ла 20–30 ма ра-
ка. На кра ју, кад је све би ло го то во, од ми ни-
стар ста ва на у ке и кул ту ре до био сам не ку вр-
сту једнократне по мо ћи, а од срп ског тр жи шта 
на гра ду и при зна ње. РАС се на шао на хи ља да-
ма ра чу на ра: у из да вач ко-гра фич ким ку ћа ма 
(у По ли ти ци на 154 ра чу на ра), у уста но ва ма и 
код при ват них ли ца. А нај ве ћи ку пац је срп ска 
др жа ва, ко ја је ку пи ла нео гра ни чен број ин ста-
ла ци ја за све ре пу блич ке ор га не, ор га ни за ци је 

и ло кал ну са мо у пра ву Ре-
пу бли ке Ср би је, а Ми ни-
стар ство про све те и спор та 
Ре пу бли ке Ср би је је РАС и 
елек трон ско из да ње Ен ци-
кло пе ди је на се ља Ср би је 
пре по ру чи ло за упо тре бу 
у основ ним и сред њим шко-
ла ма као на став но учи ло. 
Да кле, рад и упор ност се 
увек на гра де.

Српски електронски речник – ризница 
лексичког блага

Да ли су Вас успеси понели да се одважите 
за много већи посао, као што је Српски 
електронски речник?

Можда, али да знате: и овај пут је окидач 
био рат (1999). Пошто Министарство за науку 
и технологију Републике Србије није могло да 
прихвати финансирање огледног електронског 
речника (на бази 14. тома Речника САНУ), а 
Институт без Министарства није био спреман 
да уђе у посао, решио сам да још једном огледам 
своје радне и организационе способности. 
Одлучио сам да од петнаест томова Речника 
САНУ и три последња тома Речника Матице 
српске направим базу за Српски електронски 
речник. На послу је било ангажовано преко 100 
сарадника, пријатеља и ентузијаста. Радили су 
даноноћно, кад год је било струје, не осврћући 
се на завијање сирена и детонације ракета. За 
9 месеци текст је био искениран, препознат, 
урађена је једна компјутерска коректура и 
једна коректура на папиру. Захваљујући томе 
ентузијазму, у ратним условима, данас имамо 
први Српски електронски речник, са базом од 
300.000 речи и неколико милиона значења, са 
могућношћу брзих, муњевитих претраживања. 

Задовољни корисник имаће на 
једном диску не само језичко 
благо српскога језика него и 

укупан живот српскога народа 
за два последња века и наше виђење света 
и живота. Корисници у земљи и расејању 
повратиће и веру и поверење у сопствену памет 
исопствене изворе финансирања.

И чекању има краја

Зашто се толико чекало на овај речник?
Иако су об ја вљи ва ње Срп ског елек трон ског 

реч ни ка – по сле не ко ли ко го ди на оду го вла че-
ња – по др жа ли Ин сти тут за срп ски је зик СА-
НУ, Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти СА НУ, 
Из вр шни од бор Пред сед ни штва СА НУ, а пре-
ћут но и Ма ти ца срп ска – све ипак сто ји на мр-
твој тач ки. Због не ре ше них имо вин ско прав них 
од но са, ко је ни ко не зна или не ће да ре ши:

1. Реч ник Срп ске ака де ми је на у ка и умет но-
сти и Реч ник Ма ти це срп ске фи нан си ра ла је 
др жа ва Ср би ја: од по ре ског ди на ра сво јих гра-
ђа на, па су ти реч ни ци јав но до бро.

2. Фор мал но прав ни вла сни ци ових реч ни ка 
су Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти и Ма-
ти ца срп ска, иако за њи хо ву из ра ду и об ја вљи-
ва ње ни су уло жи ле ни је дан је ди ни ди нар, јер и 
са ме жи ве од по ре ског ди на ра гра ђа на Ср би је.

3. Сав по сао на Срп ском елек трон ском реч ни-
ку, од по чет ка до кра ја, био је мо ја бри га: ор га-
ни за ци ја, са рад ни ци, но вац, тра же ње до бро тво-
ра и при ло жни ка, опре ма и софт вер за реч ник.

Пред ло жио сам да Ин сти тут за срп ски је зик, 
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти и Ма ти ца 
срп ска бу ду суиз да ва чи Срп ског елек трон ског 
реч ни ка, а мој труд и уло же на сред ства да бу-
ду пла ће ни од про да је реч ни ка (тражио сам 
20% про це на та). Од го во ра не ма већ не ко ли ко 
го ди на. Пред ла гао сам Ми ни стар ству за на у ку 
и раз вој Ре пу бли ке Ср би је да се пр ва вер зи ја 
Реч ни ка пу сти на сло бод но ко ри шће ње. Ни ту 
не ма од го во ра.

По што не спа дам у бе смрт ни ке, а че ка ју ме 
мно го ве ћи по сло ви не го што је Срп ски елек-
трон ски реч ник, при ну ђен сам да у оп ти цај пу-
стим раз вој ну вер зи ју Реч ни ка, са огра ни че ним 
мо гућ но сти ма и временским ограничењем, без 
из да ва ча, а на ра дост срп ске кул тур не јав но сти. 
По ред Реч ни ка, пустићу и демо верзије Про-
грам ског па кета РАС (за ко ри го ва ње тек ста, 
по де лу ре чи на сло го ве и кон вер зи ју код них 
рас по ре да), као и Ге о граф ску ен ци кло пе ди ју 
на се ља Ср би је, ко ја је ура ђе на на Ге о граф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду, а об ја вље на у из да њу 
аген ци је Ср бо соф.

Разговор водио С. Нешић

О чувању српске
језичке баштине
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Је зи ци ко ји не бу ду пот пу но ди ги-
та ли зо ва ни и при сут ни на гло бал ној 
по зор ни ци све та би ће осу ђе ни на из-
у ми ра ње и бри са ње са спи ска жи вих 
је зи ка, а на ро ди ко ји не не гу ју и не 
шти те свој је зик и кул ту ру до жи ве ће 
суд би ну Ха за ра.

Мр Ми ло рад Си мић, са рад ник 
Ин сти ту та за срп ски је зик у
Бе о гра ду, уред ник Реч ни ка 

САНУ, културни по сле ник ко ји 
је у ди ги та ли за ци ји срп ско га

је зи ка пре у зео оба ве зе на уч них
и др жав них ин сти ту ци ја

Програми – највеће библиотеке српског језичког блага

Прича о рађању српског језичког софтвера

По моћ срп ске др жа ве и др жав них 
ин сти ту ци ја у ди ги та ли за ци ји срп-
ског је зи ка и по жељ на је и нео п ход на, 
али ни је пре суд на. Срп ско кул тур но 
тр жи ште је мно го ши ре од гра ни ца 
срп ске др жа ве, и оно што не ма про-
лаз на тр жи шту не за слу жу је ни пе-
то па рац из др жав не ка се. Уоста лом, у 
целом свету држава је увек била први 
и највећи купац софтвера.
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Пред ста вља мо вам из бор од ло ма ка из кри тич-
ких уви да на ших ре но ми ра них кри ти ча ра 

нај мла ђе ге не ра ци је о не ким зна чај ним књи га ма 
до ма ће про зне, пе снич ке и књи жев но на уч не про-
дук ци је из ме ђу два бе о град ска Сај ма књи га. Реч 
је ка ко о на гра ђе ним оства ре њи ма, та ко и о они ма 
ко ја ће, по на шем ми шље њу, сва ка ко ући у тр ку за 
не ку од књи жев них на гра да.

Го ран Ми ла ши но вић: Ап синт, Сту бо ви кул ту ре, 
Бе о град, 2005.
Иако је сред њо е вроп ски кул тур ни и по ли тич ки про-
стор зна ча јан чи ни лац овог ро ма на – па та ко Ап синт, 
на пр ви по глед, до зи ва Ки ша – чи ни ми се да је зна-
чај ни ји „при ја тељ у про шло сти“ овог ро ма на ипак Цр-
њан ски. Ми ла ши но ви ћев ро ман сим бо лич ни на ста је 
та мо где се за вр ша ва Ро ман о Лон до ну, ро ман у ко ме 
је дан ви тез про во ди сво је по след ње да не као су жањ 
ме га по ли са. Ми ла ши но ви ћев ро ман при вид но до но-
си уви де по зна те сва ком па жљи ви јем чи та о цу Цр њан-
ског: све је у ве зи у све ту ко јим вла да ко ме ди јант слу-
чај. Али, ако код Цр њан ског свест о овом ко ме ди јан ту 
зву чи опо ро, код Ми ла ши но ви ћа она у нај ма њу ру ку 
иза зи ва све оп шту рав но ду шност.

Сло бо дан Вла ду шић
Љи ља на Ђур ђић, Жен ски кон ти нент. Ан то ло-
ги ја са вре ме не срп ске жен ске при че, Про све та, 
Бе о град, 2004.
Ма да Ђур ђић већ у пр вој ре че ни ци сво је ан то ло ги је 
твр ди да је ан то ло ги ја ње на „лич на књи га“, и до да је 
да чак ни ка да и ни је би ла ра ди кал на фе ми нист ки ња, 
Жен ски кон ти нент је упра во су прот но. То је књи га 
од књи жев но и сто риј ског зна ча ја и ан то ло ги ја ко ја, 

иако не ко ли ко де це ни ја ка сни је не го што би тре ба ло, 
слу жбе но озна ча ва срп ски дру ги та лас фе ми ни зма. 
Чак су и фо то гра фи је аутор ки – бар та ко су ге ри шу 
фри зу ре и стил оде ће – углав ном сни мље не се дам де-
се тих и осам де се тих го ди на два де се тог ве ка.

Да мја на Мра о вић
До бри во је Ста но је вић, Ре то ри ка по е зи је, На род-
на би бли о те ка Сме де ре во, 2004.
Из у зет но са др жај на, ана ли тич ки све стра на и отво-
ре на за про ми шља ње раз ли чи тих об ли ка пе снич ких 
ис ку ста ва, укљу чу ју ћи ту и по е зи ју му зи ча ра ка кви 
су Ђор ђе Ба ла ше вић и Ба ја га, Ре то ри ка по е зи је сва-
ка ко је ори ги нал на, за ни мљи во ком по но ва на и по 
оп се гу пи та ња ко ја отва ра и раз ре ша ва, ам би ци о зно 
на пи са на књи га. ...Ње на нај ве ћа вред ност мо жда је пр-
вен стве но то што об на вља ин те рес за, у но ви је вре ме 
за по ста вљен и пот це њен, од нос из ме ђу по е зи је и ре то-
ри ке. Ста но је вић на нов на чин и без тра ди ци о нал них 
и нор ма тив них огра ни че ња у ту ма че њу мо дер не срп-
ске по е зи је об на вља бо га те и пло до твор не мо гућ но-
сти ко је ре то ри ка, као ба шти ник ве ков них ис ку ста ва 
у про ми шља њу пи са не ре чи, по се ду је.

Пре драг Пе тро вић
Игор Ма ро је вић: Же га, Сту бо ви кул ту ре, Бе о-
град, 2004.
Спа дам ме ђу оне ко ји сма тра ју да је пост мо дер ни зам 
„сми шљен“ да би се мо гло пи са ти о злу на је дан нов 
и упе ча тљив на чин. Та ко ђе сма трам да ве ћи на ов да-
шњих ро ман си је ра то ни је схва ти ла. Ма ро је ви ћев 
ро ман је сте пост мо дер ни зам ко ји же ли да го во ри о 
тра ги ци су ви шних љу ди, мар ги не, не ста лих – све у 
све му, оних ко ји не мо гу да го во ре. У том сми слу, ово 
је ње гов пр ви ро ман. Уз све ма не, као та кав, мо рао би 

би ти пре по знат као до га ђај. А за то ће, по све му су де-
ћи, би ти по треб но дру го чи та ње ко је се не ће пла ши ти 
ни по е ти ке ни по ли ти ке.

Вла ди мир Гво зден
Во ји слав Ка ра но вић: Дах ства ри, Град ска би бли о-
те ка „Вла ди слав Пет ко вић Дис“, Ча чак, 2005.
Дав но је још Зо ран Ми шић ис ти цао да се ври јед ност 
не ке по е зи је огле да у мје ри ње ног за ко ра че ња у ја ву, 
али и да је од из ра за про стог и јед но став ног до пра-
зног са мо је дан ко рак. Во ји слав Ка ра но вић, не ма сум-
ње, спа да у онај уски круг ства ра ла ца ко ји ус пје ва ју 
да при лич но вје што хо да ју по тан ком уже ту ра за пе-
том над по но ром сва ко дне ви це, одр жа ва ју ћи рав но-
те жу по мо ћу не ви дљи ве мот ке са чи ње не од про ниц-
љи вог по гле да, вре ле ми сли и не чуј них чи та лач ких 
бла го сло ва.

Ален Бе шић
Са ша Илић: Бер лин ско ок но, Фа бри ка књи га, 
Бе о град, 2005.
Не вољ но или вољ но при ста ја ње, страх, пр кос, бег, за-
тва ра ње очи ју и пам ће ње, под но ше ње и са у че ство ва-
ње, не ке су од мо гућ но сти ко је аутор опи су је у овом 
ро ма ну, не пру жа ју ћи чи та о цу са мо уз бу дљи ву, за во-
дљи ву и че сто по тре сну на ра ци ју, већ му пре до ча ва-
ју ћи и спек тар мо рал них из бо ра, ду шев них ло мо ва и 
са свим лич них емо ци ја. Ка ко ускла ди ти же љу за от-
по ром и на гон за пре жи вља ва њем? Ка ко се су о чи ти 
са злом? Ка ко по бе ћи од зла, али и од осе ћа ја кри ви це 
због бе га? Ка ко пре ло ми ти исто ри ју у соп стве ној ин-
ти ми и при ват но сти, а не би ти сам пре ло мљен? Ето 
ве ли ких те ма ко је су усло ви ле ве ли ку фор му Са ше 
Или ћа.

Иван Ра до са вље вић

БРИ ТАН СКИ ДУХ МЕ ЂУ БЕ О ГРА ЂА НИ МА

Пре ма по да ци ма са ко јим ми рас по ла же мо бри тан ска кул ту ра би ла 
је при сут на у на шем гра ду и пре ско ро осам де це ни ја. До каз за то 

је да нас ве о ма ре дак при ме рак ка та ло га Из ло жба са вре ме не бри тан ске 
умет но сти ко ја је би ла отво ре на 3. фе бру а ра 1929. го ди не у Умет нич-
ком па ви љо ну на Ма лом Ка ле мег да ну у Бе о гра ду, а тра ја ла је чак 25 
да на. Осим из ло жбе бри тан ских сли ка ра, пре ма уна пред утвр ђе ном про-
гра му, одр жан је и ци клус пре да ва ња по све ће них бри тан ској кул ту ри 
ко ја су тра ја ла до 28. фе бру а ра ка да је и био по след њи дан из ло жбе бри-
тан ске умет но сти. Овај ци клус пре да ва ња за по чео је г. Бог дан По по вић, 
про фе сор уни вер зи те та са те мом Шта Ср би има ју да на у че од Ен гле за.

Али да се вра ти мо по ме ну тој из ло жби на Ма лом Ка ле мег да ну. Ка ко је 
про шло отва ра ње и пр ви дан бри тан ске кул ту ре у Бе о гра ду?

„Још пре је да на ест ча со ва“, за бе ле жио је је дан са вре ме ник, „дво ра на 
је по че ла да се пу ни. Пр во су до ла зи ли, као и обич но, на ши умет ни ци и 
чла но ви од бо ра за при ре ђи ва ње ове из ло жбе. Пред Па ви љо ном, по кри-
ве ним де бе лим сло јем сне га, за у ста вља ли су се сва ког ча са лук су зни 
ауто мо би ли. Го то во пре са мог отва ра ња из ло жбе стао је пред вра ти ма 
двор ски ауто: Њ. В. Кра љи ца Ма ри ја, до ла зи ла је да сво јим при су ством 
да још пот пу ни ји зна чај овој кул тур ној ма ни фе ста ци ји. У ве ли кој дво ра-
ни све је би ло пу но. Ми ни стар про све те г. Бо жа Мак си мо вић до шао је 
као за ступ ник Њ. В. Кра ља и као пред став ник кра љев ске вла де. Ма ло 
да ље од ње га г. Бог дан По по вић па жљи во је по сма трао сли кар ске ра-
до ве. Крај по сла ни ка Ве ли ке Бри та ни је г. Ке нар да мо гло се ви де ти и 
го то во све тач ко ли це г. Ива на ме штро ви ћа. Ту је и шпан ски по сла ник 
г. То ри хос у раз го во ру са ва ја ром г. Па ла вич ни јем. Ис пред њих је ми-
ни стар спољ них по сло ва г. др. Ко ста Ку ма ну ди. Бе о град ску оп шти ну 
је за сту пао г. др. Ко ста Јо ва но вић. Од мах по до ла ску Њ. В. Кра љи це г. 
Ке нард је по здра вио све при сут не. пре вод ње го вог го во ра про чи тао је г. 
Ва са По мо ри шац...

То ком два де сет и  пет да на ко ли ко је тра ја ла ова из ло жба ви ше хи-
ља да Бе о гра ђа на је ви де ла из ло же не број не сли ке на уљу, аква ре ле и 
цр те же, ба кро ре зе и др во ре зе, умет нич ка де ла од пла сти ке, са вре ме не 
бри тан ске пла ка те, као и 25 екс по на та из Му зе ја са вре ме не умет но сти 
(Му зеј кне за Па вла) у Бе о гра ду“.

По себ но је за ни мљи во то да је за Из ло жбу са вре ме не бри тан ске умет-
но сти кнез Па вле из сво је бо га те ко лек ци је по ка зао пу бли ци че ти ри де-
ла.
На кра ју сло бод но мо же мо ре ћи да је фе бру ар 1929. го ди не у Бе о гра ду 
био ме сец кул ту ре Ве ли ке Бри та ни је у Ср би ји, као што то оче ку је мо и 
од по след ње не де ље ок то бра 2005. го ди не.                     Ср ђан Сто јан чев

(АУТО)ПОР ТРЕТ УРЕД НИ КА
Дра ган Ла ки ће вић: уред ник у Срп ској књи жев ној за дру зи

Ра но сам се, а то је са да дав но, опре де лио за књи гу. У осмом основ не, на пи сао 
сам по ду жу при чу о пла ни ни – де чач ку вер зи ју књи ге Хај ди, па је на ис пре са-

ви ја ној хар ти ји „пре ло мио“ као књи гу, про шио иглом и кон цем, на цр тао на слов ну 
стра ну... 

У гим на зи ји сам пра вим сво је но ви не. Умно жа вам, на пи са ћој ма ши ни оче вој – у 
три де сет при ме ра ка, тем пе ра ма бо јим на слов ну стра ну, им пре сум... На ма ту ри, уре-
ђу јем школ ски лист Ко ра ци... 

На Фи ло ло шком, у Бе о гра ду члан сам ре дак ци је ча со пи са Знак. У Сту дент ском 
гра ду уред ник кул тур ног про гра ма Ра ди ја Сту дент ски град. Пот крај сту ди ја, Рас-
ков ник. 

Био сам од у век уред ник. Ве жбао, на ви као, из о штрио се. Пр во за по сле ње, 1979. 
– уред ник Из да вач ке ку ће Рад. То је опре де ли ло мој за нат и усме ри ло слух. Био сам 
шест го ди на уред ник, по том шест го ди на глав ни уред ник. Би ла је то до бра и ве ли ка 
шко ла – о књи зи, тр жи шту, љу ди ма. Не кад сам био нај мла ђи (из да вач ки) уред ник у 
Бе о гра ду, сам сам нај ста ри ји. Ве ли ка је ра дост кад ру ко пис пре дам тех нич ком уред-
ни ку. Још ве ћа ка да он до не се из штам па ри је „сиг нал ни при ме рак“, још нео су шен, 
зна да сам не стр пљив... Кад књи га ко ју сам ода брао, пре по знао, „пот пи сао“ – до би је 
на гра ду, или се рас про да...

Од тих вре ме на до да нас мно го се ства ри про ме ни ло: др жа ва, исто ри ја, иде о ло-
ги ја. Нај ви ше љу ди... С љу ди ма је и нај леп ше и нај те же. Не ке ства ри су се мно го 
по пра ви ле, дру ге су се, пак са свим упро па сти ле.

У зре лим го ди на ма, пре ла зим у Срп ску књи жев ну за дру гу – о ње ној сто го ди шњи-
ци. Мно ги су та да че сти та ли ме ни – јер сам до шао до За дру ге, а не ки, бог ме, и За дру-
зи – јер је до би ла ме не! За три на ест го ди на, За дру зи и ме ни, ма ло се шта по сре ћи ло. 
Би ле су то не срећ не го ди не.

За дру гу оправ да ва ју вре ме и љу ди – ни шта јој ни је на кло ње но. Ме не оправ да ва 
са зна ње – да ћу ту увек би ти нај мла ђи и да ћу, слу же ћи у срп ској уста но ви из 19. ве ка 
– уста ти сва ком ко уђе, по ну ди ти ка фу ко ју сам ја ку пио, ра ки ју из мо је де до ви не.

Као млад уред ник имао сам са мо ам би ци је. У За дру зи их не мам.
Ка ко је За дру га на шег до ба ста ра, спо ра, учма ла – од лу чу је и ра ди са рђа вим на-

ви ка ма ко му ни стич ке епо хе – ја сам, брз и пун иде ја – мно ге сво је књи ге и про јек те 
пла си рао дру где, све че ка ју ћи да се За дру га трг не, отре се, по кре не. Ни сам си гу ран 
да ћу то до че ка ти, али ће СКЗ тра ја ти ду же од ове ге не ра ци је ко ја ни је до ра сла ње-
ном за дат ку. Се бич на, са мо жи ва и не спо соб на, та ге не ра ци ја је, по го то во од 1996. 
го ди не, умно го ме за там ни ла сјај ста ре до бре уста но ве ко ја нас је от хра ни ла сво јим 
књи га ма. Иако уз др жан, у ту ге не ра ци ју спа дам и ја. Има мо ми при ме да ба и на сво ју 
мај ку и на сво ју отаџ би ну, па их не мо же мо ме ња ти. Та ко је и са За дру гом.

Ја из да вач ким ми слим: чи там, ма штам, жи вим. У све му ви дим књи гу ко ри це, 
стра ни це, по ру ке, чи та о це, из лог књи жа ре, „оног што ће до ћи по сле све га“ (Ра ич ко-
вић) – у не кој би бли о те ци под но Де ли-Јо ва на, или у Ва шинг то ну, све јед но.

Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић КРИ ТИЧ КИ МО ЗА ИК
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СВЕ ТО САВ СКИ ХРАМ И МА ТИ ЈА БАНСВЕ ТО САВ СКИ ХРАМ И МА ТИ ЈА БАНСВЕ ТО САВ СКИ ХРАМ И МА ТИ ЈА БАН

По ди за ње Хра ма св. Са ве у Бе о гра ду, чи јег 
смо окон ча ња при ви ле го ва ни са вре ме ни-
ци, ве за ло је уз се бе, у то ку вре ме на ко је 

је са две–три де це ни је над ма ши ло чи тав је дан век, 
мно га зна чај на име на у срп ској исто ри ји. Ме ђу њи ма 
и име Ду бров ча ни на Ма ти је Ба на (1818–1903).

У скла ду са ду бро вач ком тра ди ци јом, ко ја се и 
одр жа ва ла мо жда и ак тив ни је по осло бо ђе њу срп-
ских кра је ва то ком де вет на е стог ве ка а на ста вља ла 
и у но ви јим вре ме ни ма, ка да су зна ме ни ти Ду бров ча-
ни сво је про фе си о нал не и лич не суд би не ве зи ва ли 
за срп ску пре сто ни цу, и Ма ти ја Бан је, по сле го то-
во аван ту ри стич ке мла до сти до спео у Бе о град. На-
и ме, овај син си ро ма шног бер бе ри на, по ре клом из 
Бо сне, ро ђен је у Пе тро вом Се лу код Ду бров ни ка, а 
у Ду бров ни ку је са си но ви ма ста рих вла сте о ских и 
гра ђан ских по ро ди ца учио гим на зи ју код пи ја ри ста, 
ме ђу ко ји ма су нај по зна ти ја би ла бра ћа Апен ди ни, 
је дан пи сац ду бро вач ке кул тур не и по ли тич ке исто-
ри је, дру ги при ре ђи вач и пе сник збор ни ка ла тин ске 
по е зи је, а за тим је и по ха ђао при ват не ча со ве фи ло зо-
фи је код уче ног Ан ђе ла Ма сла ћа, чу ве ног по зна њу 
ћи ри ли це, ко ју је та да би ло за зор но по зна ва ти, али 
ко јој он ни је одо лео да би мо гао да чи та Ву ко ве књи-
ге, а пе да го ги ју код Ни ка Ар ба на са, ак тив ног уче-
сни ка у свим кул тур ним и ли те рар ним по ду хва ти ма 
у Ду бров ни ку то га до ба. Мла дост га је во ди ла у обла-
че ње и вр ло бр зо ски да ње фра ње вач ке ман ти је, да би 
се у Ца ри гра ду ба вио ра зним по сло ви ма, нај че шће 
на став нич ким, а сво је де ло, пи са но у мла до сти у Ду-
бров ни ку спа лио, про чи тав ши Шек спи ро ве со не те 
и дра ме. У Бе о град сти же 1844. го ди не и ту је, уз 
број не по ли тич ке и кул тур не ми си је по Бал ка ну, бо-
ра вио оста так свог ду гог жи во та, да би де лу гра да, у 
ко јем је и умро, дао и сво је име – Ба но во бр до.

Уз оби ман драм ски рад, Ср би ји је слу жио нај ча-
сни је што је умео, али оста ју ћи Ду бров ча нин. Ба ну 
ни је би ло по себ но зна чај но ко ја је ди на сти ја или, 
пак, по ли тич ка пар ти ја би ла тре нут но на вла сти, 
бит но је би ло да се слу жи срп ском на ро ду. То му у 
уза вре лој под мла ђе ној срп ској кне же ви ни, па за тим 
кра ље ви ни мно ги ни су опра шта ли. Не ра зу ме ва ње 
га је пра ти ло, као и ње го ве су гра ђа ни не, ме ђу ко ји-
ма и чу ве ног пе сни ка, исто ри ча ра и пи сца, а и при-
ја те ља Ме да Пу ци ћа, ко ји је као вас пи тач мла дог и 
обе сног кне за Ми ла на Обре но ви ћа био от пу штен из 
слу жбе, а што је ка сни је био и слу чај са прав ни ком, 
исто ри ча рем и ди пло ма том Лу јом Вој но ви ћем, са чи-
јим ути ца јем на мла дог Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, 
над ле жни та ко ђе ни су би ли за до вољ ни.

То све, ме ђу тим, Ба на ни је за у ста вља ло у ње го вим 
по сло ви ма. Ње гов рад, и као аги та то ра, и као по ве-
ре ни ка, и као ана ли ти ча ра  огро ман је и по бро ју 
ис пи са них стра ни ца, из ре че них иде ја, оства ре них 
ак ци ја. Ве ћи на од њих че ка свог ту ма ча у обим ној 
ар хив ској гра ђи ко ја се за ви ше од по ла ве ка Ба но вог 
ра да на ку пи ла. Не ке од ње го вих за ми сли и про јек-
ци ја оства ре не су, као што је за сни ва ње На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду, а за ве ћи ну се и не зна да 
су ње го во де ло, бар у ини ци ја ци ји.

На и ме, св. Са ва је сво јим огром ним де лом 
и лич но шћу био при су тан у  ка то лич ком 
Ду бров ни ку. Он је у ли те ра ту ри на зи ван 
пар цем Хер це го ви не, ка ко га на во ди и ду-
бро вач ки све ште ник из 18. ве ка, То ма Ива-
но вић, ко ји у јед ном од сво јих по пу лар них 
и пре штам па ва них те о ло шких де ла (Плач 
Б. Ма ри је Дје ве из срп ски јех сло ва у ла-
тин ска при не сен) об зна њу је да је пре во ду 

збор ни ка жи ти ја фран цу ског ису сов-
ца до дао и сво је тек сто ве о жи во-
ти ма на ших све та ца а ме ђу њи ма 
и св Са ве, „ка лу ђе ра и би ску па 
срп ског“

О то ме је пи сао исто ри чар Ни-
ко Ђи ва но вић по чет ком про шлог 
ве ка, под се ћа ју ћи та ко ђе да је са-
вре ме ник спа љи ва ња мо шти ју, 
ду бро вач ки пе сник Ан тун Са син, 
у сво јој хро ни ци Раз бо ји од Ту ра ка 
са не ко ли ко вр ло жи во пи сних сти хо-
ва („ер је Бож ја влас мо гу ћа / ко ја хо тје 
осве ти ти / и ука зат сво ју сла ву / ер жде го-
ше слав на Са ву / хтје их ог њем по па ли ти”) оста-
вио спо мен на овај до га ђај, али и омо гу ћио пре ци зни-
је од ре ђе ње да ту ма ње го вог од и гра ва ња.

Ма ти ја Бан се у свом обим ном драм ском и уоп-
ште ли те рар ном де лу ни је ба вио ин спи ра тив ном 
Са ви ном лич но шћу, ма да не ке од ње го вих тра ге ди-
ја и дра ма, има ју за ли ко ве ју на ке срп ске исто ри је 
(Смрт Уро ша Пе тог, Краљ Ву ка шин, Цар Ла зар, 
Та ков ски уста нак, Ус крс срп ске др жа ве…). Али је 
си гур но ду бо ко осе ћао зна чај св. Са ве за учвр шће ње 
под мла ђе не срп ске др жа ве, че сто за ва ђе не и у стал-
ној бор би за очу ва ње и пот пу но осло бо ђе ње сво јих 
те ри то ри ја. Та ко је би ло и у пе ри о ду по сле Бер лин-
ског кон гре са (1878) ко јим су тај ним спо ра зу ми ма 
и ве штим обе ћа њи ма аустро у гар ске вла сти Ср би ји 
и  кне зу Ми ла ну, ин те ре си Ср би је са за па да и Бо сне 
и Хер це го ви не, окре ну ти ка ју гу, ка Ста рој Ср би ји 
и Ма ке до ни ји. Услед по сле ди ца срп ско–тур ских ра-
то ва, за тва ра ња шко ла и по вла че ња учи те ља, као и 
због по ја ча не ак тив но сти бу гар ске про па ган де, Ср-
би ја је мо ра ла план ски да при сту пи пи та њу сво га ра-
да у под руч ју Ста ре Ср би је и Ма ке до ни је. До бив ши 
на лог од Јо ва на Ри сти ћа, пред сед ни ка вла де и јед ног 
од глав них тај них пре го ва ра ча на Бер лин ском кон-
гре су, Бан је са ста вио пред лог за осни ва ње дру штва 
ко је ће се ба ви ти пи та њи ма по ди за ња шко ла и обез-
бе ђи ва ња учи те ља, као и снаб де ва њем по треб ним 
уxбеницима и оста лом ли те ра ту ром у овим кра је ви-
ма, угро же ним ја ком бу гар ском ак ци јом по сле  за-
кљу че ња Сан сте фан ског уго во ра.

Бан је, у пре ци зном тек сту пред ло га за осни ва ње 
дру штва до нео и ње гов на зив ко јим му је од ре дио и 
за штит ни ка – срп ског све ти те ља Са ву. Уз број не ак-
ци је, за ду же ња и оста ло што је пра ти ло ова кав је дан 
по сао, пи шу ћи и ста тут дру штва Бан је пред ви део 
и по ди за ње цр кве на Вра ча ру по све ће не св. Са ви. 
Он, на и ме, у дру гом ста ву пред ло же ног ста ту та Дру-
штва св. Са ва до слов но на во ди: „Ви дљив спо ме ник 
пр вом про све ти те љу на ро да срп ско га са сто ја ће се у 

цр кви ци, ко ја ће се по ди ћи у Бе о гра-
ду, на зга ри шту све ти те ље вом, и у 

јед ном до те цр кви це учи ли шту 
за срп ску си ро чад уоп ште, а на-
ро чи то ону ко ја су из ме ста где 
је про све та нај ма ње за сту пље-
на“.

Ба но ви пред ло зи Јо ва ну Ри-
сти ћу, пр ви у ви ду кон цеп та, 
дру ги пре ци зан са ста ту том дру-

штва, но се да ту ме 23. и 24. март 
1879. 
Пи та ње иде је за по ди за ње хра ма на 

Вра ча ру, уз још увек не раз ја шње ну не до-
у ми цу о ме сту на ко јем је  Си нан па ша спа лио 

мо шти св. Са ве,  ду го за о ку пља исто ри ча ре. Углав-
ном се ини ци ја ти ва за по ди за ње спо ме ни ка срп ском 
про све ти те љу ве же за пе ри од сто ло ва ња ми тро по ли-
та Ми ха и ла (1859–1881. и 1889–1898). Тим по во дом 
је са ми тро по ли том на че лу фор ми ран и од бор ко ји 
је ка сни је пре ра стао у Дру штво за по ди за ње хра ма 
све тог Са ве чи ји је глав ни циљ био при ку пља ње нов-
ча них сред ста ва за овај ве ли ки по ду хват.

Ме ђу тим, је дан од исто ри ча ра, пре ци зан и по све-
ћен ар хив ском ис тра жи ва њу, Љу бо мир Дур ко вић 
Јак шић, тра гао је за кон крет ним по дат ком о иде ји 
за по ди за ње хра ма. У  пу бли ка ци ји  под на зи вом По-
ди за ње хра ма св. Са ве на Вра ча ру у Бе о гра ду,  са оп-
штио је и ре зул тат сво јих ду го го ди шњих ис тра жи ва-
ња – као нај ра ни ју вест на во ди да је по чет ком 1879. 
у „Срп ским но ви на ма“ об ја вљен чла нак ко јим се по-
зи ва на об зна ну про гла са за по ди за ње спо ме ни ка св. 
Са ви на зга ри шту где је спа љен. 

Да ли је пи сме ни и зва нич ни пред лог Ма ти је Ба-
на за по ди за ње цр кви це на зга ри шту све ти те ље вом 
плод ат мос фе ре ко ја је та да вла да ла у срп ској јав но-
сти или је тек јед на од ње го вих ви зи о нар ских за ми-
сли, ве ро ват но ће оста ти као не до вољ но по зна то, 
али мо жда и не мно го зна чај но. Зна чај но је да је тај 
Ду бров ча нин,  Ср бин ка то лик, је дан од дво ји це, уз 
Ме да Пу ци ћа, ко ји ма је срп ска исто ри ја књи жев но-
сти отво ри ла сво је стра ни це, са ауто ри те том јед ног 
Јо ва на Скер ли ћа,  ја сно де фи ни сао у вре ме ну вр ло 
по љу ља ног срп ског ду ха, по сле зна чај них по ра за и 
на бој ном и на ди пло мат ском по љу, по тре бу трај ног 
и ма те ри јал ног обе ле жа ва ња зна ча ја срп ског све ти-
те ља али и ве ли ког ди пло ма те и по ми ри те ља.

Го ди ну да на ка сни је, по овом пред ло гу, 1880, Ма-
ти ја Бан се по ву као из јав ног и по ли тич ког жи во та, 
са па дом вла де Јо ва на Ри сти ћа. Са њи ма је за из ве-
сно вре ме за мр ла и иде ја о по ди за њу хра ма.

Као што је по зна то, ма ли све то сав ски храм, на ме-
сту где се да нас на ла зи ол тар Спо мен–хра ма св. Са-
ве, по диг нут је тек 1895. Ка да је, пак, за по че та град-
ња ве ли ког хра ма, 1935, та је цр кви ца пре се ље на на 
да на шње ме сто. Ма ти ја Бан је у вре ме по ди за ња ма-
лог хра ма већ био го то во за бо ра вљен и у ми ру свог 
има ња, да ле ко ван гра да, про во дио сво је по след ње 

го ди не. Остао је до сле дан сво ме из ја шње њу из 
1878, ка да је из но се ћи соп стве на на че ла ре као 
да је ра дио ван стра нач ких и лич них ин те ре-

са, на сто је ћи да бу де на род ни по сла ник на че-
ла нај сход ни јих, по ње го вом убе ђе њу, ин те-
ре си ма зе мље. Да би за вр шио сво јим до да-
нас нео ства ре ним ама не тем: „Све што сам 
на вео, по свје до чит ће мо ји спи си, ка да с 
име ном мо јим сви ску па на сви јет иза ђу“. 

Ире на Ар сић



Дво том на мо но гра фи ја, лек си кон 
„Ули це и тр го ви Бе о гра да“ об у-
хва та сег мен те про сти ра ња, хро-

но ло ги је име но ва ња и обра зло же ња на-
зи ва 2.363 бе о град ске ули це. Бо га то илу-
стро ва ну гра ђу (779 илу стра ци ја) пра те 
ре ги стри свих об ра ђе них ули ца и тр го ва 
Бе о гра да; Ра ни јих на зи ва ули ца и тр го ва 
Бе о гра да; Ре ги стар лич них име на и по гла-
вље по све ће но Хро но ло ги ји име но ва ња бе о-
град ских ули ца.

Пр ви пред лог за име но ва ње бе о град ских 
ули ца по те као је од Упра ве ва ро ши Бе о гра-
да 1847. го ди не и од но сио се на три де сет 
со ка ка ужег град ског је згра, тзв. ва ро ши у 
шан цу. У Бе о гра ду, чи ји со ка ци не ма ју име-
на, а на ку ћа ма не ма бро је ва, те шко је би ло 
про на ћи ли ца ко ји ма су упу ће на слу жбе на 
ак та – пре су де, ре ше ња, уве ре ња и слич но, 
те се од По пе чи тељ ства 
уну тра шњих де ла тра жи-
ло одо бре ње да се све ку ће 
ну ме ри шу. Овај пред лог По-
пе чи тељ ство је до ста ви ло 
„Ко ми си ји уред ног по стро је-
ни ја ва ро ши Бе о гра да“ ко ја 
је пред ло жи ла име на, с тим 
да пр ва кућ на ну ме ра поч не 
од кне же вог дво ра, те да се 
„глав ним со ка ци ма на и ме но-
ва ни ја опре де ле и на ћо шко ви-
ма на пи шу...“ Та ко је, пре ви-
ше од јед ног ве ка, со как – „Од 
цр кве до Ве лич ко ви ћа ду ћа на“ 
име но ван Глав ном чар ши јом, 
а „Од Ве лич ко ви ћа ду ћа на до 
Дорт ћи о ла“ Зе реч ком чар ши-
јом... 

Ули це су на зва не у скла ду са сво јим по ло-
жа јем (Ви дин ка пиј ска ули ца, Ка ле мег дан-
ска ули ца...) или по уста но ва ма ко је су се 
у њој на ла зи ле (Школ ска ули ца, Мен зу лан-
ска ули ца, Ули ца ми тро по лиј ска...), или по 
зна ме ни тим лич но сти ма (До си те је ва, Мо-
ле ро ва, Ај дук Вељ ко ва, Мла де но ва...), али 
се ови но ви на зи ви за ду го ни су одо ма ћи ли. 
За он да шње ста нов ни ке не ве ли ког Бе о гра-
да, ста ри, опи сни на чин на зи ва ња со ка ка 
пре ма ва жни јим об је ка ти ма – цр ка ва ма, џа-
ми ја ма, че са ма ма, ку ћа ма по зна тих љу ди и 
сл. био је још увек лак ши, ра зу мљи ви ји и 
оп ште при хва ћен. Тек се дам на ест го ди на 
доц ни је, 1864. го ди не, по на ло гу „Ње го ве 
све тло сти, пре ми ло сти вог кња за Ми ха ла“, 
пр ви пут су да та име на ули ца у це лој ва ро-
ши. 

Упра ва ва ро ши Бе о гра да име но ва ла је ко-
ми си ју чи ји је пред сед ник био Ата на си је Ни-
ко лић, ин же њер, књи жев ник, на ци о нал ни 
про све ти тељ, је дан од осни ва ча Дру штва 
срп ске сло ве сно сти; Вла ди мир Ни ко лић, 
ка пе тан-ађу тант на чел ни ка шта ба ста ја ће 
вој ске; је дан ин же њер Ми ни стар ства гра-
ђе ви на и је дан слу жбе ник оп шти не. Је ди на 
су ге сти ја кне за Ми ха и ла би ла је да се Ко-
ми си ја у свом по слу ру ко во ди име ни ма пре-
де ла и исто риј ском тра ди ци јом. Од пр ва 
сто се дам де сет три на зи ва из 1864. го ди не 
ма ло се њих за др жа ло. Ва ро шко на се ље се 

ши ри ло, на ста ја ле су но ве ули це и на зи ва-
не но вим име ни ма, а ме ња ле су се и та да 
по сто је ће гра ђе вин ске ли ни је, та ко да, ако 
се и не ки та да шњи на зив за др жао, ули це ви-
ше ни су би ле на истом ме сту.

Ви ше од сто пе де сет го ди на ду гу тра ди-
ци ју име но ва ња ули ца и тр го ва обе ле жи ло 
је стал но по кро ви тељ ство бе о град ске оп-
шти не, да нас Скуп шти не гра да Бе о гра да. 

Ко ми си је фор ми ра не 
под ње ним окри љем 
ру ко во ди ле су се 
у осно ви слич ним 
по сту ла ти ма, и сре-
ди ном XIX ве ка и 
да нас, ка да се број 
ста нов ни ка глав ног 
гра да уве ћао сто је-

дан пут (1850. 

Бе о град је 
имао 15.485 
ста нов ни-
ка, а 2002. 
г о  д и  н е 
1.576.124 
ж и  т е  љ а) 
а број ули-
ца у ко ји ма жи ве, са 
три де сет по ме ну тих 1847, пре ма шио че ти-
ри хи ља де. 

Кри те ри ју ми пре ма ко ји ма су на зи ви до-
де љи ва ни увек су оста ја ли трај но по ве за ни 
са зна чај ним лич но сти ма, пре де ли ма и да-
ту ми ма из ло кал не и на ци о нал не исто ри је, 
али, мо же се сло бод но ре ћи, ни про бле ми 
са ко ји ма су се Ко ми си је за име но ва ње бе о-
град ских ули ца и тр го ва су о ча ва ле ни су се 
ме ња ли.

Кра јем осам де се тих го ди на XX ве ка, 
тач ни је, 1979. го ди не, на кон сул та тив ном 
са стан ку ко ји је ор га ни зо вао та да шњи Град-
ски се кре та ри јат за обра зо ва ње и кул ту ру, 
уста но вље на је по тре ба за је дин стве ним 
си сте мом за име но ва ње ули ца и тр го ва Бе о-
гра да ко ји би имао за под ло гу ис црп ну до ку-
мен та ци ју ко ја би об у хва та ла хро но ло ги ју 
на стан ка, пре о бра жа ја и про је ка та из град-
ње и име но ва ња ули ца, тр го ва и спо ме ни ка, 
по чев од пр во бит ног град ског је згра. Свр ха 
са ку пље не до ку мен та ци је би ла би, ка ко да 
од го во ри те ку ћим за да ци ма Ко ми си је за 

име но ва ње ули ца, та ко и да доц ни је бу де 
основ за из ра ду исто ри је ули ца Бе о гра да. 
Утвр ђен је са др жај и обим пред ви ђе них 
ис тра жи ва ња, ме то до ло ги ја, фор му ли са-
ни оче ки ва ни ре зул та ти ... 

Сле де ће, 1980. го ди не, Ко ми си ја за спо-
ме ни ке и на зи ве тр го ва и ули ца при Скуп-
шти ни гра да Бе о гра да пред ло жи ла је 
Град ском ко ми те ту за обра зо ва ње и кул-

ту ру да се За ви чај ном оде ље њу Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да по ве ри ком пле ти ра ње кар-
то те ке на зи ва ули ца, као и фон да бу ду ћих 
на зи ва. Кра јем исте го ди не Оде ље ње Бе о-
гра да Би бли о те ке гра да Бе о гра да, под ру ко-
вод ством ше фа оде ље ња Ни ко ле Л. Сто ја но-
ви ћа, фор ми ра ло је „Идеј ни про је кат о из-
ра ди мо но гра фи је о бе о град ским ули ца ма, 
тр го ви ма и спо ме ни ци ма од 1847. го ди не 
до са вре ме ног до ба“. Већ та да су за по че та 
ис тра жи ва ња, не са мо фон до ва Би бли о те ке 
гра да, не го и Исто риј ског ар хи ва Бе о гра да, 
За во да за за шти ту спо ме ни ка гра да Бе о гра-
да, Му зе ја гра да Бе о гра да, Град ског ге о дет-
ског за во да, На род не би бли о те ке Ср би је, 
Ар хи ва Ср би је, Исто риј ског му зе ја Ср би је 
и Би бли о те ке ма ти це срп ске. 

По ме ну та ис тра жи ва ња, ко ја су пред у зе-
ли рад ни ци За ви чај ног оде ље ња Све тла на 

Не дић, Ста ка Јан ко вић, Во ји сла ва 
Рат ко вић и Алек сан дра Шко рић, об-
у хва ти ла су пр вен стве но ар хив ску 
и кар то граф ску, али и књи жну гра-
ђу у по се ду по ме ну тих ин сти ту ци ја, 
а ко ја се од но си ла на про сти ра ње и 
хро но ло ги ју име но ва ња бе о град ских 
ули ца, као и на слу жбе на обра зло же-
ња њи хо вих на зи ва. 

У Исто риј ском ар хи ву Бе о гра да ис-
тра же ни су фон до ви Оп шти не гра да 
Бе о гра да (Оп ште оде ље ње – Ад ми ни-
стра тив ни од сек и Тех нич ка ди рек ци-
ја – Оде ље ње за сту ди је и Ка та стар ски 
од сек) и Скуп шти не оп шти не Зе мун 
(Оде ље ње Град ског по гла вар ства – Зе-
мун ски ма ги страт) Од се ци: По пис ста-
нов ни штва и Ре гу ла ци ја ули ца).

У На род ној би бли о те ци Ср би је и у фон-
ду пе ри о ди ке Би бли о те ке гра да Бе о гра да 
пре гле да ни су ли сто ви и ча со пи си XIX и 
XX ве ка, пр вен стве но зва нич на, слу жбе на 
гла си ла у ко ји ма су об ја вљи ва ни по да ци о 
име но ва њи ма ули ца: „Но ви не срб ске“ (од 
5. I 1834–1843), тј. „Срб ске но ви не“ (1843–
1870), од но сно „Срп ске но ви не“ (1870–1919) 
и „Слу жбе не но ви не“ (од 1919...). За тим, зва-
нич ни ор га ни оп штин ске упра ве у Бе о гра-
ду: „Но ви не Бе о град ске оп шти не“ (1882–
1913), доц ни је „Бе о град ске оп штин ске но ви-
не“ (1932–1941), по том, од 1945. „Слу жбе ни 
гла сник На род ног од бо ра гра да Бе о гра да“, 
„Бе о град ске но ви не“ и нај зад, „Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да“ од 1955. го ди не. Та ко-
ђе, пре гле да не су ру бри ке при ват них огла-
са и ли ци та ци ја у днев ним ли сто ви ма „По-
ли ти ка“, од 1904. и „Вре ме“, од 1921–1941. 
го ди не.

У са мом За ви чај ном оде ље њу из дво је на 
је књи жна гра ђа ко ја се од но си на по ста-
вље ну про бле ма ти ку: из ве шта ји бе о град-

ца у ко ји ма жи ве, са 

тра же ни су фон до ви Оп шти не гра да 
Бе о гра да (Оп ште оде ље ње – Ад ми ни-
стра тив ни од сек и Тех нич ка ди рек ци-
ја – Оде ље ње за сту ди је и Ка та стар ски 
од сек) и Скуп шти не оп шти не Зе мун 
(Оде ље ње Град ског по гла вар ства – Зе-
мун ски ма ги страт) Од се ци: По пис ста-
нов ни штва и Ре гу ла ци ја ули ца).

„глав ним со ка ци ма на и ме но-
ва ни ја опре де ле и на ћо шко ви-
ма на пи шу...“ Та ко је, пре ви-
ше од јед ног ве ка, со как – „Од 
цр кве до Ве лич ко ви ћа ду ћа на“ 
име но ван Глав ном чар ши јом, 
а „Од Ве лич ко ви ћа ду ћа на до 
Дорт ћи о ла“ Зе реч ком чар ши-

под ње ним окри љем 
ру ко во ди ле су се 
у осно ви слич ним 
по сту ла ти ма, и сре-
ди ном XIX ве ка и 
да нас, ка да се број 
ста нов ни ка глав ног 
гра да уве ћао сто је-
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– Бе о град: Би бли о те ка гра да 
Бе о гра да, 2004/2005. 
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ске оп шти не, ур ба ни стич ка ли те ра ту ра, 
адре са ри, во ди чи, ал бу ми ... До пу ње на је 
збир ка пла но ва у по се ду оде ље ња, фор ми-
ран је ка та лог са по да ци ма о хро но ло ги ји 
име но ва ња

По чет ком 1986. ру ко пис ис тра жи вач ког 
про јек та „Бе о град, ње го ве ули це и тр го ви“ 
на шао се у Кул тур ном цен тру Бе о гра да, где 
је, у фа зи тех нич ког за вр ша ва ња пре у зет од 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Го спо ђа Го ри ца 
Мо јо вић, та да ди рек тор Кул тур ног цен тра 
Бе о гра да, оце ни ла је овај ру ко пис, ко ји је 
об у хва тао 2.470 је ди ни ца, као „на уч ни рад 
гру пе са рад ни ка Би бли о те ке гра да, ма те ри-
ју об ра ђе ну у об ли ку лек си ко граф ских од-
ред ни ца, чи ји је на уч ни и прак тич ни зна чај 
не сум њив“. Пред ло жен је из да вач ки од бор, 
ко ји је осим пред сед ни ка и пот пред сед ни ка 
чи ни ло два де сет се дам углед них чла но ва. 
Глав ни и од го вор ни уред ник био је Не бој-

ша Бо гу но вић, ре дак ци ја укуп ног тек ста по-
ве ре на је књи жев ни ку Све ти Лу ки ћу а сто 
ше зде сет на зи ва за под руч је Зе му на, Ба тај-
ни це и Зе мун По ља до пу нио је и ис пра вио 
Ми о драг А. Да би жић. 

Обим тек ста, без ре ги ста ра, из но сио је 
245 аутор ских та ба ка, од но сно 3.920 стра-
на фор ма та А4 са ре ги стри ма и ре кла ма ма 
спон зо ра. Би ло је пред ви ђе но хи ља ду илу-
стра ци ја а рок пре да је ру ко пи са био је 1. јул 
1988. го ди не. Ме ђу тим, ре дак ци ја 2.500 лек-
си кон ских је ди ни ца се оду жи ла. На ло же не 
су до пу не и про ши ре ња свих тек сто ва ко ји 
су се ти ца ли до га ђа ја и лич но сти ре во лу ци-
о нар ног по кре та. Усле ди ла су но ва име но ва-
ња али и но ве из ме не на зи ва бе о град ских 
ули ца. Све ове про ме не ва ља ло је спро во ди-
ти кроз чи та во тки во Лек си ко на, па ра лел но 
са из ра дом ре ги ста ра и про на ла же њем илу-
стра тив ног ма те ри ја ла. 

У ме ђу вре ме ну, по ред ра да на свим сег-
мен ти ма при пре ме „Лек си ко на бе о град-
ских ули ца и тр го ва“ за штам пу, би бли о те-
ка ри ма За ви чај ног оде ље ња по ве ре на је и 
при пре ма дру гог то ма „Гра ђе за би бли о гра-
фи ју ју го сло вен ске и стра не књи ге о Бе о гра-
ду“. До фи на ли за ци је ова два зна чај на про-
јек та ипак ни је до шло све до 2003. од но сно 
2004. го ди не, ка да су мо но гра фи је об ја вље-
не, ста ра њем и по др шком ди рек то ра Би бли-
о те ке гра да Бе о гра да Јо ва на Ра ду ло ви ћа. 
Ду го го ди шњи рад на при пре ми „Лек си ко-
на бе о град ских ули ца и тр го ва“, вре ме ном 
је усло вио из ве сне „спе ци јал но сти“ по је ди-

них би бли о те ка ра. Шеф За ви чај ног оде ље-
ња, Ни ко ла Л. Сто ја но вић је, по ред ру ко во-
ђе ња це лим про јек том, као исто ри чар об ра-
ђи вао и над гле дао рад на об ра ди свих лек си-
кон ских је ди ни ца, све до од ла ска у пен зи ју. 
Све тла на Не дић и Алек сан дра Шко рић ис-
тра жи ва ле су фон до ве по ме ну тих уста но ва 
и си сте ма ти зо ва ле по дат ке све до од ла ска 
из Би бли о те ке гра да. Во ји сла ва Рат ко вић 
је нај за слу жни ја за фор ми ра ње и ажу ри ра-
ње дра го це ног ка та ло га хро но ло ги је име-
но ва ња и про ме на на зи ва ули ца Бе о гра да. 
Ста ка Јан ко вић је, све до од ла ска у пен зи ју, 
во ди ла бри гу о тач но сти по да та ка ко ји су 
се од но си ли на про сти ра ње ули ца. Рад ми ла 
Цвет ко вић и Љу би ца Ћо ро вић су се при дру-
жи ле „ти му“ кра јем осам де се тих го ди на, Ја-
сми на Рац ко вић, Алек сан дра До бри је вић и 
Ни ко ла Пе ри шић де ве де се тих а Го ра на Сте-
ва но вић и Ли ди ја Тон тић у пр вој де це ни ји 

XXI ве ка.
Овом при ли-

ком ва ља на по-
ме ну ти да су, 
при ли ком из ра-
де сво јих пу бли-
ка ци ја, у ма њој 
или ве ћој ме ри, 
са би бли о те ка-
ри ма За ви чај ног 
оде ље ња са ра ђи-
ва ли: Бран ко Нај-
холд („Зе мун ске 
ули це. Хро но ло-
ги ја и по ре кло 
на зи ва“ 1996), 
Ду шан Па вло-
вић („Зна ме ни те 
лич но сти на ули-
ца ма Бе о гра да“, 

1998) и по себ но, Ми лан Ле ко („Бе о град ске 
ули це и тр го ви : 1872–2003“).

Ре дов на са рад ња са Ко ми си јом за пре и-
ме но ва ња на зи ва ули ца и по ди за ње спо ме-
ни ка Се кре та ри ја та за кул ту ру Скуп шти не 
гра да Бе о гра да, још од 1980. го ди не, као и 
пра ће ње свих про ме на, али и ре ле вант не ли-
те ра ту ре, по др жа ли су мо гућ ност ко нач ног 
об ја вљи ва ња ру ко пи са „Лек си ко на бе о град-
ских ули ца и тр го ва“. При при пре ми овог 
из да ња узе те су у об зир и про ме не на зи ва 
об ја вље не у „Слу жбе ном ли сту Бе о гра да“ у 
пр ва три ме се ца 2004. Ка ко рок за ко нач ну 
при пре му ру ко пи са ни је био дуг, уне те су 
са мо из ме не ко је су се ти ца ле већ по сто је-
ћих ули ца, да кле, без уно ше ња по да та ка за 
но ве ули це, као ни за до са да не и ме но ва не 
при ла зе.

Кра так рок при пре ме ова ко обим ног ру ко-
пи са за штам пу усло вио је и тек не знат не 
ре дак тор ске ин тер вен ци је на обра зло же њи-
ма лек си кон ских је ди ни ца, пи са них у то ку 
две де це ни је. При ступ по је ди ним те ма ма 
под ра зу ме вао је на гла сак на ве за ма од ре ђе-
них лич но сти или обла сти, пре све га са Бе-
о гра дом, а он да и са Ср би јом и Ср би ма ко ји 
су чи ни ли исто риј ске и кул тур не спо не са 
су сед ним, али и мно го ши рим окру же њем.
Илу стра ци је ко је пра те Лек си кон пре у зе те 
су из књи жног фон да Оде ље ња ста ре и рет-
ке књи ге и књи ге о Бе о гра ду – За ви чај ног 
оде ље ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да. 
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АП ХИ ТЕК ТУ РА ВИ ЗАН ТИ ЈЕ

Во ји слав Ко раћ, Ма ри ја Шу пут: Ар хи тек ту ра 
ви зан тиј ског све та – Бе о град: За вод за уџ бе ни-
ке и на став на сред ства, 2005. – 425 стра на, илу-
стро ва но

У Пред го во ру  ауто ри 
књи ге из но се основ-

на на че ла ко ји ма су се 
ру ко во ди ли при ли ком 
пи са ња књи ге о ви зан-
тиј ској ар хи тек ту ри. Та-
мо, из ме ђу оста лог, пи-
ше: „Круп на исто риј ска 
раз до бља, у чи јим окви-
ри ма тра је жи вот Ви зан-
ти је, из гле да ју нам нај-
при клад ни ја за пра ће ње 
то ко ва у ар хи тек ту ри, па су пре ма њи ма и на зна че-
на по гла вља у књи зи“. Књи га са др жи 10 по гла вља 
и Епи лог уз до дат ке ко је чи не Спи сак илу стра ци ја 
(укуп но 573 цр те жа и фо то гра фи ја), спи сак скра ће-
ни ца, Ода бра на би бли о гра фи ја и Ин декс.
Пр во по гла вље об ра ђу је ра ну ви зан тиј ску ар хи тек-
ту ру на ста лу на ка сно ан тич кој гра ди тељ ској тра-
ди ци ји. Ве ли ке дру штве не и по ли тич ке про ме не, 
пре све га, од лу ка о при хва та њу хри шћан ства за 
сло бод ну ре ли ги ју (313. го ди не) и из град ња но ве 
пре сто ни це Кон стан ти но по ли са (330. го ди не) сна-
жно ути чу на про ме не у ду хов ном и кул тур ном жи-
во ту Рим ског цар ства. Дру го по гла вље по све ће но 
је ар хи тек ту ри цр кве Све те Со фи је и дру гих цр ка-
ва и јав них гра ђе ви на у Кон ста ти но по љу, за тим у 
Ра ве ни и у Си ри ји. За вр шни део Гра ди те љи, кон-
струк ци ја, ма те ри јал, украс од но си се на ис так-
ну те ар хи тек те и спе ци фич но сти гра ди тељ ских 
по сло ва. По гла вље Ку по ла: Гра ди тељ ски еле мент 
ко ји је од ре дио при ро ду то ко ва у ви зан тиј ској ар-
хи тек ту ри раз ма тра ку пол ну гра ђе ви ну као сим-
бо лич ну и у оства ре ним гра ди тељ ским по ду хва-
ти ма као осо бе ну цр ту ви зан тиј ске ар хи тек ту ре 
по сма тра не у кон тек сту укуп ног европ ског гра ди-
тељ ског на сле ђа. Це ли на  Ар хи тек ту ра Јер ме ни је 
и Гру зи је  ра ди пот пу ни јег раз у ме ва ња раз вит ка 
ви зан тиј ске ар хи тек ту ре од дру ге по ло ви не 6. ве-
ка до по чет ка 10. ве ка по све ће на је јер мен ској и 
гру зиј ској ар хи тек ту ри. Иако из ван то ко ва ужег 
кру га ви зан тиј ског гра ди тељ ства, ове ар хи тек ту-
ре за кљу чу ју ауто ри, „на бли став на чин пред ста-
вља ју је дан од то ко ва раз во ја сред њо ве ков не ар хи-
тек ту ре“. Пе то по гла вље Гра ди тељ ско ства ра ње 
у вре ме ни ма оп ште кри зе ви зан тиј ског цар ства 
(7 – 9. век) са др жи шест оде ља ка (Пре сто нич ки 
тип ба зи ли ке са ку по лом, По узо ру на ца ри град-
ске Све те Апо сто ле, Из ме ђу ба зи ли ке са ку по лом 
и упи са ног кр ста с ку по лом, Гра ђе ви не пра во у га-
о не осно ве са ку по лом на че ти ри сту ба, Тра ја ње 
ба зи ли ке и Пе ћин ске цр кве). Ар хи тек ту ра сред њо-
ви зан тиј ског до ба да ти ра ног од 9. до 13. ве ка пред-
ста вља ар хи тек ту ру Ца ри гра да, Грч ке, Егеј ских 
остр ва (Хи ос, Ки пар, Ро дос, Нак сос, Крит), Бу гар-
ске – Пр во цар ство, Ру си је, Срп ских зе ма ља, Ита-
ли је и Све те Го ре. Ар хи тек ту ра у 13. ве ку об ра ђу је 
гра ди тељ ство Ни кеј ског цар ства, Тра пе зун та и 
Ра шке, док Ар хи тек ту ра по зно ви зан тиј ског до ба 
(сед ма де це ни ја 13. – 15. век) тре ти ра вре ме по сле 
кр ста шких ра то ва, од об но ве ви зан тиј ске вла сти у 
Ца ри гра ду (1261) што ујед но пред ста вља по че так 
по зно ви зан тиј ског раз до бља (ар хи тек ту ра у Ца ри-
гра ду, Бу гар ској, Со лу ну, Епи ру, Ср би ји).
Де ве то по гла вље По след ња сре ди шта гра ди тељ-
ског ства ра ња об ра ђу је ар хи тек ту ру Мо рав ске 
шко ле (у Ср би ји, по след ње три де це ни је 14. ве ка 
и пр ва по ло ви на 15. ве ка) и гра да Ми стре, јед ног 
од ви зан тиј ских сре ди шта у ко ме и по сле па да 
Ца ри гра да тра је гра ди тељ ска и умет нич ка де лат-
ност. Епи ло гом ауто ри раз ма тра ју ви зан тиј ску ар-
хи тек ту ру по сле па да Ца ри гра да, Бу гар ске и срп-
ске де спо то ви не, пре се ца ње ства ра лач ког ра да у 
гра ди тељ ству Ви зан ти је и ви зан тиј ског све та. Реч 
је о ар хи тек ту ри у Вла шкој и Мол да ви ји, све то гор-
ским ка то ли ко ни ма Ди о ни си ја ту (1540), Ку тлу му-
шу (1540) и дру гим, тра ди ци ји мо рав ске шко ле 
се вер но од Са ве и Ду на ва у та да шњој Угар ској, и 
гру пи цр ка ва са гра ђе них у обла сти Под ри ња.
Ова књи га мно ги ма ће ко ри сти ти као на уч но уте-
ме ље ни пу то каз за да ља про у ча ва ња  ар хи тек ту ре 
ви зан тиј ског све та, а ши рем кру гу чи та ла ца пру-
жи ће по у здан пре глед хиљ ду го ди шње ви зан тиј-
ске ар хи тек ту ре.                              Не бој ша Ћо сић



(од ло мак из тек ста Ма ги ја пра вог 
рас по ре да)

„У по е зи ји Ива на В. Ла ли ћа из го во ре на 
реч лир ског „ја“ има по себ не сим бо лич-
ке пу те ве ка сво јим пе снич ким са го вор ни ци ма 
и пред ме ти ма. (...) Ла лић под сти че уну тра шњу 
ди ја ло гич ност сти хо ва про жи ма ју ћи пе сму 
иро нич ним сми са о но-екс пре сив ним сло-
је ви ма.“ До бри во је Ста но је вић, у тек сту 
„Скри ве ни ди ја лог Ива на В. Ла ли ћа“ (Ре то-
ри ка по е зи је), ова ко са гле да ва је дан од нај-
ва жни јих чи ни ла ца Ла ли ће вог пе снич ког 
по ступ ка. Ди ја лог као до ми нант ни еле мент 
кон струк ци је пе сме, ка рак те ри сти чан је и за 
по е зи ју Т. С. Ели о та, те је овај аспе кат де ла 
два ју пе сни ка ва жан за про у чи ти. Лир ско ја 
је из у зет но на гла ше но у Че ти ри квар те та, 
па се ве ћи на мо ти ва уво ди пу тем сво је вр-
сног мо но ло га, за тим га над вла да ва го вор у 
пр вом ли цу мно жи не, да би се на кра ју пре-
шло на обра ћа ње не ком „ти“. На по љу зна-
че ња то по и ма мо као не мо гућ ност лир ског 
су бјек та да ус по ста ви од ре ђе ни сми сао са мо 
пре ма се би, па му је за то по треб на из ве сна 
вр ста „за јед ни це“. Ова ква схе ма се про вла-
чи кроз сва Че ти ри квар те та, на ве ди мо са-
мо не ка ре тор ска обра ћа ња: 
Мо је ре чи од је ку ју
Та ко, у твом ду ху. („Бернт Нор тон“)
Да стиг неш она мо,
Да стиг неш где си, одеш одан де где ни си,
Мо раш ићи пу тем где не ма за но са. („Ист Ко у-
кер“)
Ви ни сте они исти ко ји кре ну ше са оне ста ни це
Или ко ји ће сти ћи до би ло ког од ре ди шта. 
(„Драј Сал веј џиз“)

У Ла ли ће вом пре во ду Че ти ри квар те та, за 
раз ли ку од пре во да Све то за ра Бр ки ћа, че шће 
се ја вља ју и суп тил ни ји на го ве шта ји ди ја ло гич-
но сти и упит не фор ме у ви ду ин вер зи је, ко ја је 
вр ло че ста у пе снич ком из ра зу са мо га Ла ли ћа. 
Ин вер зи ја, та ко ђе, у пот пу но сти мо же про ме-
ни ти ри там сти ха, што Ла лић ко ри сти да би се 
при бли жио Ели о то вом бланк вер су. Но, у ори ги-
на лу се, за пра во, због са ме при ро де ен гле ског 
је зи ка, ин вер зи ја рет ко ја вља, те му је у том по-
гле ду Бр ки ћев пре вод бли жи. Упо ре ди мо са мо 
јед но та кво ме сто:
In that open fi  eld
If you do not co me too clo se, if you do not co me 
too clo se
On a sum mer mid night, you can he ar the mu sic (...) 
(„East Co ker“)

Бр ки ћев пре вод:
На том отво ре ном по љу
Ако се су ви ше не при бли жи те, ако се су ви ше не 
при бли жи те,                                          
Ле ти о по но ћи, мо же те чу ти свир ку (...)

Ла ли ћев пре вод:
На тој ле ди ни
Не до ђеш ли пре бли зу, не до ђеш ли пре бли зу,
У лет њу не ку по ноћ мо жеш да чу јеш му зи ку (...)  

У збир ци Че ти ри ка но на на ла зи мо мно го при ме-
ра ова квог Ла ли ће вог из ра за, го то во већ пре по-
зна тљи вог:
Пу стиш ли га уна траг

Ви де ћеш ту во де ну су тје ску и ша ре ни гај-

тан ко ло не (Пр ва пе сма „Пр вог ка но на“) 
Не мо жеш бу ву да здро биш
Нок том о но кат пал ца, ако ти пи са но ни је. 
(Тре ћа пе сма „Пр вог ка но на“)
Штек ће ли си ца глад на и ви хор по ља ном пу ше,
Као код Во ји сла ва, да ду шу му пе снич ку про-
стиш,
Јер сум њао је, раб твој Во ји слав, ослу шку ју ћи 
бруј
Хим не ве ко ва тав них баш у бу ча њу мо ра, (Пр ва 
пе сма „Тре ћег ка но на“)

Уоча ва мо да се ин вер зи јом ства ра па тос не за-
ви стан од те ме и лек си ке, а он се по не где на гла-
ша ва и ско ро не при мет ним алу зи ја ма на стил 
од ре ђе них пе са ма срп ске књи жев но сти ви со ког 
то на. У на ве де ном при ме ру уви ђа мо па ра ле лу 
из ра за „пу стиш ли га уна траг/Ви де ћеш...“ и оп-
ште по зна тог сти ха пе сме „Отаџ би на“ Ђу ре Јак-
ши ћа „Др знеш ли да ље?... Чу ћеш гро мо ве“, а у 
сти хо ви ма дру ге пе сме „Тре ћег ка но на“ – „Већ 
пред зим ско ра сте ве че,/Укљу чу је све те ле ви зо-
ре у зе мљи Ср би ји...“ осе ћа мо при зва ну сву тра-
ги ку „Кр ва ве бај ке“ Де сан ке Мак си мо вић.

Ла лић је, пре во де ћи Че ти ри квар те та, осе-
ћао по тре бу да пре не се на срп ски је зик до јам 
ко ји бланк верс оста вља. Бу ду ћи да овај стих 
ва жи за об лик пе снич ког из ра жа ва ња нај бли жи 
го вор ном ен гле ском је зи ку, а свој стве на му је и 
на ра тив ност, би ло је нео п ход но уда љи ти се од 
јампског рит ма, да би и пре вод ода вао тај мо-
но ло шко-ди ја ло шки ути сак. Ла лић је при бе гао 
крај њој ша ро ли ко сти рит ма са сме ном раз ли чи-
тих сто па, јер је срп ски је зик рит мич ки бо га ти ји 
не го ен гле ски, те се јед но лич ним рит мом не би 
мо гло при бли жи ти сва ко днев ном, раз го вор ном 
је зи ку. Ели о то ва ре че ни ца, у Че ти ри квар те та, 
не сме та но те че из сти ха у стих, па та ко и до 11 
сти хо ва, ре дов но се ко ри сте ћи оп ко ра че њем. 
Њен ток се уне ко ли ко ме ња че стим па ра ле ли зми-
ма, док је за рез из у зет но ва жан у про це су успо ра-
ва ња рит ма, јер нај че шће из не на ђу је, бу ду ћи да 
се ја вља углав ном у сре ди ни, а не на кра ју сти ха, 
и на не у о би ча је ним ме сти ма у ре че ни ци, те иза-

зи ва па у зе у чи та њу и раз у ме ва њу.
Чи ни се као да је Иван В. Ла лић 

пре во де ћи Че ти ри квар те та про на шао 
од го ва ра ју ћи ри там и тон, те га при ме нио 

и на сво је де ло, као што је пре во де ћи Хел дер ли-
на из гра ђи вао соп стве ни псе у до хек са ме тар. Ду-

ги стих ко јим су Че ти ри ка но на ис пе ва на, 
за сни ва се упра во на над град њи ис ку ства 
сте че ног у пре во ђе њу пе са ма ис пе ва них 
у бланк вер су и хек са ме тру, сти хо ви ма за 
ко је је на ра ци ја ка рак те ри стич на. Али, и у 
Че ти ри ка но на се, као и у Че ти ри квар те-
та, ја вља ју пе сме кра ћег сти ха, ко је сво јом 
ли рич но шћу раз би ја ју ути сак ко ји по је ди не 
на ра тив но-ди ја ло шке це ли не оста вља ју. За 
струк ту ру де ла је ве о ма зна чај на та про ме на 
рит ма и то на, ка ква се у Че ти ри квар те та 
ја вља у че твр том де лу сва ког квар те та, а код 
Ла ли ћа углав ном у сед мој, а не где и у осмој 
пе сми ка но на. Ка рак те ри стич но је да у тим, 
лир ски на гла ше ни јим пе сма ма Че ти ри ка-
но на про на ла зи мо и ри му по не где, да кле, 
са свим по угле ду на Ели о та. Та ко ђе, мо же мо 
упо ре ди ти и чи ње ни це да Ели от, и по ред то-
га што за Че ти ри квар те та у це ли ни не мо-
же мо ре ћи да су стро фич ки ор га ни зо ва ни, у 
не ким де ло ви ма сти хо ве гру пи ше у стал не 

об ли ке стан це и се сти не, док се код Ла ли ћа пра-
вил ни ја стро фич ка ор га ни за ци ја ја вља упра во у 
по ме ну тим пе сма ма лир ског то на, а осма пе сма 
„Че твр тог ка но на“ је чак, бу ду ћи да прет хо ди 
све ча ном за вр шет ку и вр хун цу ка но на ко ји је у 
ду ху хим не „До стој но је сте“, ис пе ва на у фор ми 
тер ци не.

„Сви еле мен ти ње го ве по е зи је – укљу чу ју ћи 
укуп но се ћа ње, зна ње, спе ку ла ци је – под ре ђу ју 
се са да јед ној струк ту ри ко ја тре ба да из не се ко-
нач ну пе сни ко ву по ру ку.“ Ове Ла ли ће ве ре чи о 
Че ти ри квар те та мо гу се при ме ни ти и на ње-
го во соп стве но по след ње де ло. Некa вр ста по-
тра ге за иден ти те том кроз вре ме и про стор код 
оба ју пе сни ка на ла зи сво је ис хо ди ште у сми ра ју 
ко ји до но си пра ви рас по ред. Струк ту ру ко јој се 
Ла ли ће ва ми сао под ре ди ла не са чи ња ва ју са мо 
об лик ка но на, ви зан тиј ски ко ре ни и на до ве зи ва-
ње на на ци о нал ну тра ди ци ју, што се у кри ти ци 
не у мор но ис ти че. Еле мен ти ре ли ги о зно сти у Ла-
ли ће вој по е зи ји су се, у не ма лој ме ри, раз ви ли 
и под деј ством про у ча ва ња Ели о то вог ства ра ла-
штва, а ве о ма је ва жно ис та ћи и то шта је фор ма 
Че ти ри ка но на до би ла из ис ку ства пре во ђе ња 
Че ти ри квар те та. Ти ме се ни у ко ме сми слу 
не ума њу је вред ност ни ти зна чај овог де ла, на-
про тив, ја сни је уви ђа мо Ла ли ће ву спо соб ност 
да одр жа ва ди ја лог са јед ним од нај зна чај ни јих 
пе сни ка XX ве ка и да се пре ма том ди ја ло гу ства-
ра лач ки од но си. Сви тра го ви ко је нам је Ла лић 
оста вио ка ко би смо до спе ли до це ло ви ти је сли ке 
о ње го вој ода бра ној пе снич кој тра ди ци ји, је су 
све сно са мо о дре ђе ње у окви ру ши рег кон тек ста 
европ ског и свет ског ства ра ла штва. 

                                      Со ња Ве се ли но вић

Сти хо ви су ци ти ра ни из из да ња:
• То мас Стернз Ели от, Че ти ри квар те та, Про све-
та, Бе о град, 1966. (пре вео Све то зар Бр кић)
• То мас Стернз Ели от, Пе сме, Срп ска књи жев на за-
дру га, Бе о град, 1998. (пре вео Иван В. Ла лић)
• Иван В. Ла лић, Че ти ри ка но на, Срп ска књи жев на 
за дру га, Бе о град, Ви та ло ва књи жев на фон да-
ци ја, Вр бас, 1997.

ВИ ШЕ СТРУ КОСТ
ДИ ЈА ЛО ГА
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(О Че ти ри квар те та Т. С. Ели о та и 
Че ти ри ка но на Ива на В. Ла ли ћа)



1
АЋИ МО ВИЋ, Бран ки ца и дру-
ги, уред ник Вла ди мир Р. Па у но-
вић: Схи зо фре ни ја на раз ме ђу 
ми ле ни ју ма: Бе о град-Ме ди цин-
ски фа кул тет, 2004.-448 стр, Це-
на:1080,00 ди на ра

Ова мо но гра-
фи ја на ста ла 
је из же ље да 
се при ка жу 
с а  в р е  м е  н а 
кре та ња у ис-
тра жи ва њу па-
то ге  нет  ск и х 
ме ха  ни за  ма , 
к л и  н и ч  к и х 

спе ци фич но сти и фар ма ко те ра пиј ских 
мо гућ но сти схи зо фре ни је. Књи га са др-
жи пре глед са вре ме них са зна ња и те о-
риј ских кон це па та ети о па то ге нет ских 
фак то ра схи зо фре ни је, као и раз ма тра-
ња и ре зул та те ис тра жи ва ња кли нич-
ких ко ре ла та и те о риј ски при сту па са-
мих ауто ра. Мо но гра фи ја је на ме ње на 
сту ден ти ма ме ди ци не, пси хо ло ги је, 
пост ди плом ци ма и спе ци ја ли зан ти ма 
ко ји се ба ве овом гра ном ме ди ци не.

ЂУР КО ВИЋ, Ми ша, Ка пи та ли-
зам, ли бе ра ли зам и др жа ва : 
осно ве за ре кон струк ци ју мо-
дер не по ли тич ке фи ло зо фи је. 
– Бе о град : Ин сти тут за европ ске 
сту ди је : Фи лип Ви шњић, 2005. 
– 434 стр.

Ми ша Ђур ко-
вић (1971) се 
већ ду ги низ 
го ди на ба ви 
к л а  с и ч  н о м 
по ли  тич  ком 
т е  о  р и  ј о м , 
прав ном фи-
ло зо фи јом, сту ди ја ма на ци о на ли зма и 
по пу лар не кул ту ре. Ова, тре ћа по ре ду, 
Ђур ко ви ће ва књи га је за пра во ње гов 
док то рат од бра њен на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Те мат ски ве о ма 
ши рок он већ у свом на сло ву су ге ри ше 
са др жај ко јим се књи га ба ви, од но сно 
по ве за ност ове три ка те го ри је у јед ну 
три ја ду, ко ју аутор ре кон стру и ше кроз 
ту ма че ња мо дер не по ли тич ке фи ло зо-
фи је, и ко ја је уства ри увод у ши ри про-
је кат Ли бе ра ли зам и др жа ва, ка ко сто ји 
на по чет ку књи ге. Са ма књи га са зда на 
је из три обим на де ла од ко јих сва ки 
ана ли тич ки пар ци је ли зу је и по ве зу је 
од но се ли бе ра ли зма и др жа ве, ко ји су 
срп ском чи та о цу на ни воу по ли тич ке 
фи ло зо фи је ма ње по зна ти и уто ли ко 
је ова књи га за чи та о це дра го це ни ја. 
По што је реч о јед ном на уч но-ис тра жи-

вач ком и ана ли тич ком ра ду, она има по-
треб ну до зу објек тив но сти да чи та о ца 
упу ти у де фи ни са ње од но са из ме ђу ли-
бе рал ног ка пи та ли зма и др жа ве, што је 
да на шњем чи та о цу дра го це но чи та лач-
ко ис ку ство, и основ за по дроб ни је про-
ми шља ње ових ка те го ри ја, у кон тек сту 
тре нут ка у ко ме се да на шње срп ска 
др жа ва на ла зи у од но су на др жа ве нео-
ли бе рал ног пост ка пи та ли зма. На кра ју 
књи ге да та је ко ри шће на ли те ра ту ра, 
бе ле шка о ауто ру и имен ски ин декс. 

ПЕ ЛИ КАН, Ја ро слав: Ме ло ди ја 
те о ло ги је – фи ло зоф ски реч-
ник – Бе о град, Ник шић, Тре би-
ње: Ја сен, 2005. – 235 стр. пре вео 
са ен гле ског Ми ко ња Кне же вић, 
ре дак ци ја пре во да Бог дан М. Лу-
бар дић

У фи ло зоф ској 
б и  б л и  о  т е  ц и 
Але теа ко ју 
са ве ли ким по-
зна ва њем уре-
ђу је Бо го љуб 
Ш и  ј а  к о  в и ћ , 
као 23. књи га 
об ја вљен је фи-
ло зоф ски реч ник Ја ро сла ва Пе ли ка на 
(1923, САД) ро ђе ног у сло вач кој про-
те стант ској све ште нич кој по ро ди ци, 
ду го го ди шњег про фе со ра на Јел ском 
уни вер зи те ту (1962–1996), јед ног од 
свет ски во де ћег на уч ни ка у обла сти 
исто ри је хри шћан ства, ко ји је на Бла-
го ве сти 1998. пре шао у пра во сла вље. 
Књи га Ме ло ди ја те о ло ги је је пр ви пре-
вод јед не од ње го вих књи га на је дан од 
сло вен ских је зи ка, уз то ње му по себ но 
дра га јер „ова мо ја пра во слав на књи га 
ће би ти пр ва у пра во слав ном под руч ју 
на ћи ри ли ци“, пи ше Ја ро слав Пе ли кан 
у на дах ну том пред го во ру. Реч ник по 
азбуч ном ре ду об ра ђу је те о ло шке пој-
мо ве (ан ђео, апо фа ти ка, Би бли ја, бо го-
слу же ње, ве ра, грех, дог мат, еуха ри сти-
ја, итд), зна чај не лич но сти и исто риј ске 
це ли не (Ре фор ма ци ја, Ре не сан са, Про-
све ти тељ ство, итд.). Мо дел реч ни ка по-
слу жио је Пе ли ка ну да на при сту па чан 
на чин из ло жи гра ђу ко ја се од но си на 
хри шћан ско уче ње, ми сао и де ла ње ве-
ли ких љу ди, као и исто риј ску ди мен зи-
ју до на шег до ба. 

У ВР ТЛО ГУ НА ШЕГ ВРЕ МЕ-
НА, Све ча ник у част 80. ро-
ђен да на ака де ми ка Ми ха и ла 
Ђу ри ћа – при ре ди ли Да ни ло 
Н. Ба ста и Ча слав Ко при ви ца, 
Бе о град: Гу тем бер го ва га лак си-
ја, 2005.

Ака де мик, фи ло зоф Ми ха и ло Ђу рић 

на вр шио је осам де се ту го ди ну жи во та, 
што је леп по вод да се, у сла ву ње го вог 
име на и де ла, при ре ди збор ник ра до ва. 
При ре ђи ва чи Да ни ло Н. Ба ста и Ча слав 
Д. Ко при ви ца по зва ли су струч ња ке из 
зе мље и све та па збор ник са др жи че тр-
на ест тек сто ва стра них и шест ра до ва 
до ма ћих ауто ра. Ми сао јед ног од на-
ших нај зна чај ни јих фи ло зо фа дру ге по-
ло ви не 20. ве ка ауто ри су про ми шља ли 
с раз ли чи тих аспе ка та, фо ку си ра ју ћи 
се и на раз ли чи те ли ни је ње го вог ра да, 
ко ји ће се ис по ста ви ти као бит на тач ка 
срп ске ду хов но сти и кул ту ре. 

ЧИ ЧО ВАЧ КИ, Пре драг: Зве зда-
но не бо и мо рал ни за кон – Бе о-
град: Ја сен, 2005. – 204 стр.

Пре драг Чи чо вач ки (1960, Бе о град) 
пре да је фи ло зо фи ју на аме рич ком при-
ват ном ко ле џу Ho lu Cross у Ву сте ру, др-
жа ва Ма са чу сетс. Књи га есе ја о Кан то-
вој фи ло зо фи ји при год но је об ја вље на 
по во дом 200 го ди на од Кан то ве смр ти 
(1724–1804). У књи зи се на ла зи 11 есе ја 
ко ју су плод ауто ро вог ба вље ња Кан то-
вом фи ло зо фи јом од сту дент ских да на 
до са да и као та ква до бро до шла је сту-
ден ти ма фи ло зо фи је и сви ма ко ји се 
ин те ре су ју за 
ф и  л о  з о  ф и  ј у. 
Ка ко аутор ис-
ти че, Кан то ва 
кри тич ка фи-
ло зо фи ја и да-
нас, по сле два 
ве ка, ите ка ко 
је ак ту ел на и 
и н  с п и  р и  ш е 
у тра га њу за од го во ри ма на нај ду бље 
људ ске про бле ме. Кре а тив на стра на 
су бјек тив ног до при но са не са мо са зна-
њу не го чи та вом спек тру људ ског ис ку-
ства, гра ни це та квог до при но са, од но-
си ра ци о нал ног, ре ал ног и иде ал ног у 
све тлу Кан то ве ми сли увек су под стрек 
мла ђим фи ло зо фи ма за лич ни пут.

2
СВЕТ Би бли је. Ста ри за вет 
– при ре дио Жaк Ми се, илу стра-
ци је гру па ауто ра са фран цу ског 
превелa Ива на Иг ња то вић – Бе о-
град, Но во сти, 2005.- 260 стр.

И ово из да ње, за јед но са већ об ја вље-
ним Но вим за ве том, по ка зу је да је Би-
бли ја књи га ко ја ни кад не за ста ре ва. 
На про тив, увек је ак ту ел на и са вре ме-
на што по ка зу ју ре чи при ка зи ва ча на 
по чет ку: „Би бли ја је нај чи та ни ја књи га 
на све ту. Већ две хи ља де го ди на љу ди 
не пре ста ју да је пре пи су ју, штам па ју и 

пре во де на све 
је зи ке све та“. 
И ма ло да ље: 
„не ко се мо же 
и н  т е  р е  с о  в а -
ти за Би бли ју 
иако ни је ни 
Је вре јин ни 
х р и  ш ћ а  н и н . 
Ова књи га 
при па да це лом чо ве чан ству. Од у век, па 
и да нас, на дах њу је пе сни ке, сли ка ре, 
скулп то ре, пи сце и ми сли о це“. Спе ци-
фич ност овог из да ња је у то ме што на 
јед но ста ван и ра зу мљив на чин го во ри 
о све ту књи га ко је чи не Ста ри за вет. Ту 
јед но став ност и ра зу мљи вост упот пу-
њу је гру па илу стра то ра ко ја и ви зу ел но, 
на по пу ла ран на чин, до ча ра ва тај свет. 
Прак тич но, Ста ри за вет је са да при су-
тан и на срп ском је зи ку у нај бо љој тра-
ди ци ји фран цу ске из да вач ке прак се да 
по пу лар не књи ге штам па ју у је дин ству 
ре чи и сли ке. Ово из да ње је нај пре на-
ме ње но нај мла ђим чи та о ци ма ко ји се 
на при јем чив на чин упо зна ју са све том 
Би бли је. Аутор ска пра ва за штам па ње 
ове књи ге из да ва чу је усту пио Хи лан-
дар ски фонд при Бо го слов ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду.

3
ЈО ВА НО ВИЋ, Сло бо дан, Не по-
зна ти ра до ви 1892-1902. – Бе-
о град : Фи лип Ви шњић, 2005. 
– 271 стр.

У књи зи су об ја-
вље ни до са да 
не по зна ти ра-
до ви Сло бо да-
на Јо ва но ви ћа. 
Ови ра до ви, ко-
ји су свр ста ни 
у три це ли не: 
Књи жев на кри-
ти ка, По зо ри шна кри ти ка, и, По ли тич-
ки спи си, ба ца ју но во све тлост на ра не 
Јо ва но ви ће ве ра до ве, ко ји ни су у ње го-
вим Са бра ним де ли ма, јер су об ја вље-
ни под псе у до ни ми ма и при ре ђи ва чи 
де ла ни су би ли у пот пу но сти си гур ни 
да и они при па да ју истом ауто ру. По 
по ја вљи ва њу де ла на ста вље на су ис тра-
жи ва ња а ре зул тат тих ис тра жи ва ња је 
ова књи га. Три ма це ли на ма ко је су те-
мат ски но се ће у овој књи зи при до да те 
су Бе ле шке и Пи смо чи та ла ца, од но сно 
две крат ке це ли не ко је те мат ски сто је 
са ме за се бе. Ова књи га ра ног Јо ва но-
ви ћа пред ста вља као већ фор ми ра ног 
вр сног по ли тич ког ми сли о ца, ко ји ће 
до пу ног из ра за до ћи у ка сни јим, обим-

ИЗ ЛОГ НО ВИХ КЊИ ГА
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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



ни јим ра до ви ма, али га пред ста вља и 
као вр сног књи жев ног и по зо ри шног 
кри ти ча ра што је и те ка ко зна чај но за 
про у ча ва ње це ло куп ног ње го вог де ла. 
Књи гу је за штам пу при ре дио Ста ни ша 
Во ји но вић. На кра ју су да та два по го во-
ра. Пр ви, при ре ђи ва ча, под на сло вом 
Сло бо дан Јо ва но вић у овој књи зи, и 
дру ги, Ду ша на Ива ни ћа, под на сло вом 
Из ва зо ви са бра них спи са. Ови по го во-
ри фун ди ра ју ме сто ове књи ге у ужем 
и ши рем кон тек сту и дра го це ни су за 
да ља про у ча ва ња. На са мом кра ју књи-
ге дат је Хро но ло шки пре глед ра до ва, 
од но сно из во ра из ко јих је ова књи га и 
на ста ла.

ПЕ РИ ШИЋ, Мар ко: По ла ри зо-
ва на ор га ни за ци ја пред у зе ћа 
– Бе о град, аутор (marko.perisic@
EUnet.yu), 2004. – 180 стр.

При ка за на те о ри ја по ла ри за ци је по-
слов них си сте ма је но ва и це ло ви та 
док три на, ко ја до но си пре о крет у са-
мим осно ва ма до са да шњих ста во ва. 
По ред кри тич ке ана ли зе нај ва жни јих 
до са да шњих ор га ни за циј ских кон цеп-
ци ја (Теј ло ра, Фа јо ла, Дра ке ра, Бе доа и 
дру гих), ово зна чај но де ло ну ди и низ 
те о рет ских ино ва ци ја, но вих си стем-
ских на че ла и прак тич них ре ше ња са 
це лог под руч ја ор га ни за ци је пред у зе-
ћа. Мно га тра ди ци о нал на, до са да не-
при ко сно ве на уче ња, без ма ло сма тра на 
«веч ним исти на ма», при ка за на су ов де 
као за блу де и пред ра су де, ко је су дез о-
ри јен ти са ле и ко чи ле на уч ну ми сао о 
ор га ни за ци ји по слов них си сте ма то ком 
це лог 20. ве ка. Са др жај но знат но обим-

ни ја не го што 
би се по на сло-
ву мо гло за кљу-
чи ти, књи га је 
по де ље на на 
че ти ри те мат-
ски раз ли чи та 
де ла, од ко јих 
се дру ги део од-
но си не по сред-

но на те о ри ју по ла ри зо ва них си сте ма, 
док је оста ли де ло ви до пу њу ју. Пр ви 
део, Увод ни освр ти, да је оп ште на по-
ме не о те о риј ским осно ва ма и прак си 
ор га ни за ци је пред у зе ћа, а по том и 
осврт на ево лу ци ју ове те о ри је. Дру-
ги, глав ни део, је сте По ла ри за ци ја. Ту 
су при ка за на основ на на че ла и мо де ли 
по ла ри зо ва них по слов них си сте ма, као 
и при ме на по ла ри за ци је у еко но ми ци 
пред у зе ћа. Осно ве те о ри је по ла ри зо-
ва них по слов них си сте ма аутор да је у 
об ли ку 30 на че ла за но ве си сте ме ин-
тер них ко о пе ра ци ја. Тре ћи део, Ко мен-
та ри, има че ти ри по гла вља у ко ји ма су 
раз мо тре не не ке ак ту ел не те ме ко је су 
по кре та ли слу ша о ци ауто ро вих се ми-
на ра и ку р се ва. Че твр ти део но си ин ди-
ка ти ван на зив При ло зи за на у ку о ра ду 
(ер го ло ги ју). Ов де су на ро чи то зна чај на 
два по след ња по гла вља, ко ја се ба ве пи-
та њи ма кван ти фи ка ци је и вред но ва ња 
људ ског и ма шин ског ра да. Пи са на кри-

стал но ја сним је зи ком и са же тим сти-
лом, ова књи га отва ра но ве хо ри зон те и 
ни зом но вих пој мо ва олак ша ва на уч на 
ис тра жи ва ња, струч но спо ра зу ме ва ње 
и по слов не ана ли зе.

ПЕ ТРО ВИЋ, Сре тен: Срп ска ми-
то ло ги ја у ве ро ва њу, оби ча ји ма и 
ри ту а лу; Бе о град-На род на књи га-
Ал фа-Не вен, 2004.-864 стр. Це на: 
3200,00 ди на ра

Аутор се го-
ди на ма ба ви 
из  у  ча  ва  њем 
ми то ва код 
Ср ба и сло вен-
ских на ро да. 
По основ ним 
т е  о  р и ј  с к и м 
пре ми са ма и 
струк ту ри Срп ска ми то ло ги ја има че-
ти ри де ла. У пр вом де лу се по ста вља 
пи та ње по ло жа ја Сло ве на на свет ској 
исто риј ској, ду хов ној и ци ви ли за циј-
ској сце ни, за тим пи та ње ди фе рен ци-
ја ци је Ин до е вро пља на и нај зад име и 
ка рак те ро ло ги ја Сло ве на. У дру гом 
де лу раз ма тра ју се те о риј ски про бле ми 
сло вен ске ми то ло ги је. Аутор по ла зи од 
те о риј ске иде је пре ма ко јој је не мо гу ће 
раз ма тра ти срп ску ми то ло ги ју не за ви-
сно од сло вен ске ми то ло ги је а са свим 
је без из глед но срп ску ми то ло ги ју из-
у ча ва ти изо ло ва ну од ми то ло ги је ју-

жно сло вен ских на ро да. У тре ћем де лу 
раз ма тра ју се оп шти прин ци пи ре ли ги-
о зно сти и фе но ме но ло шки об ли ци исто-
риј ског по ја вљи ва ња те ре ли ги о зно сти. 
У че твр том де лу древ ни ср ско-сло вен-
ски мит и ње му са гла сне ма гиј ске прак-
ти ке раз ма тра ју се у оби чај ној прак си, 
по себ но у ана ли зи по ја вљи ва ња ми то-
ло шко-ма гиј ског суп стра та у ри ту а ли-
ма не ко ли ко ци клу са. Књи гу пра ти зна-
тан број илу стра ци ја од ко јих се ве ћи на 
пр ви пут пу бли ку је.

5
ПЕЛТ, Жан-Ма ри (у са рад њи са 
Фран ком Сте фа ном): За кон џун-
гле, Агре сив ност код би ља ка, 
жи во ти ња и љу ди – Бе о град: 
Ге о по е ти ка, 2005, пре вео с фран-
цу ског Ро берт Ра ко че вић.

Би о лог Жан-Ма ри Пелт аутор је не сва-
ки да шње сту ди је о агре сив но сти. По ла-
зе ћи од свог под руч ја, а ру ше ћи пред ра-
су де и не зна ње о из о стан ку агре сив но-
сти ме ђу биљ ка ма, аутор ши ри фо кус 
свог ин те ре со ва ња па фе но мен на сил-
ни штва про у ча ва и на при ме ру људ ске 
вр сте. За кљу чак до ко га је Пелт до шао 
мо же се са же ти чи ње ни цом да је агре си-
ја све при сут на чи ње ни ца жи вог све та, 
али да су љу ди је ди на вр ста ко јој на си-
ље при чи ња ва за до вољ ство. Бу ду ћи и 

је ди на ра зум на вр ста, она ме ђу тим, на-
сто ји да њо ме вла да. Ка ко ре зул тат тог 
на сто ја ња, по Пел ту, је су и ра то ви, За-
кон џун гле пре ра ста и у фи ло зоф ску и 
пси хо ло шку сту ди ју на ше га вре ме на.

6
MАЛДИНИ, Сло бо дан: Ен ци-
кло пе ди ја ар хи тек ту ре: ар хи-
тек ту ра, ур ба ни зам, ди зајн, 
ен те ри јер, пр ви и дру ги том: 
Бе о град – „ИН ТЕР ГРАФ“‘ ММ 
д.о.о., 2004. - 842 стр. (пр ви том) и 
782 стр. (дру ги том), Це на: укуп-
на це на за оба то ма је 7992,00 ди-
на ра

Ар хи тек та Сло бо-
дан Мал ди ни ура-
дио је је дан те жак 
али ва жан по сао 
при ре ђи ва њем ове 
Ен ци кло пе ди је ар-
хи тек ту ре у два 
то ма. Илу стро ва на 
ен ци кло пе ди ја ар хи тек ту ре и ур ба ни-
зма са др жи пре ко 30.500 је ди ни ца уз 
око 8.000 цр но-бе лих илу стра ци ја из 
обла сти на ве де них у на сло ву књи ге 
об ра ђе них по прин ци пу: де фи ни ци ја 
пој ма, утвр ђи ва ње ци ља, ин тер ди сци-
пли нар ност и др. У књи зи се ар хи тек ту-
ра пр вен стве но тре ти ра као умет ност 
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КУРТ, Аме ли, Ста ри Ис ток: 
од 3000 до 330 го ди не п. н. е. 
Т. 1. – пре ве ле Ани ка Кр стић и 
Ол га Пел цер. – Бе о град, За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред-
ства, 2004. – 399 стр.

КУРТ, Аме ли: Ста ри Ис ток: од 
3000 до 330 го ди не п. н. е. Т. 2. 
– пре ве ле Ани ка Кр стић и Ол-
га Пел цер. – Бе о град, За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
2004. – 401-834 стр.

Оно што Аме ли ја Курт на зи ва не ка да-
шњим ста рим ис то ком за пра во је да-
на шњи бли ски ис ток ко ји се про сти ре 
из ме ђу не ко ли ко ци ви ли за ци ја, а и да-
нас је, као и не кад био по мно го че му 
хе те ро ген, ра зно вр стан и је дин ствен 
по мно гим осо би на ма сво је ра зно ли ко-
сти. Аутор на по чет ку то и на гла ша ва, 
ду бо ко све стан да не пи ше исто ри ју 
бли ског ис то ка већ да да је син те тич-
ки пре глед до са да шњих ре зул та та у 
мно гим ди сци пли на ма: од ан тро по-
ло ги је, пре ко ре ли ги је, до по ли ти ке 
овог про сто ра ко ји је, ка ко су број не 
ди сци пли не и по ка за ле, био у не пре-
ста ном пре ви ра њу иако је ко лев ка не-
ко ли ко ису зет них ци ви ли за ци ја. Али 
чак и уну тар тих ци ви ли за ци ја до ла-
зи ло је до не пре ста них пре ви ра ња 
ко ја су усло вља ва ла њи хо во тра ја ње, 
као ка да је у пи та њу еги пат ска ци ви-
ли за ци ја, ко ја је и по ред тих пре ви ра-
ња нај ду же оп ста ла на овом про сто ру. 
Суд би не су мер ске, акад ске, хе тит ске, 

фе ни чан ске, ци ви ли за ци је ме со по та-

ми је и дру гих, би ле су у мно го че му 
дру га чи је, али им је за јед нич ко то што 
ни јед на од њих ни је до се гла тра ја ње 
еги пат ске ци ви ли за ци је. Већ у уво ду 
аутор ка де фи ни ше ре ги он, од ре ђу ју-
ћи му ко ор ди на те пре ма да на шњим 
то по ни ми ма. По што се огра ди ла од 
пој ма бли ски ис ток и опре де ли ла се 
за по јам ста ри ис ток, аутор ка на раз-
ли чи тим ни во и ма, хро но ло шки, из ла-
же ток до га ђа ја у ре ги о ну, 
ма да код да на шњег 
чи та о ца тер мин ста-
ри ис ток, има ју ћи у 
ви ду си но и ин диј-
ску ци ви ли за ци ју, па 
до не кле и ја пан ску, 
мо же код чи та о ца 
иза зва ти код ни шум, 
јер упра во су за да на-
шњег чи та о ца ове ци-
ви ли за ци је, на кон на уч них от кри ћа 
ко је је до нео про шли век пред ста вља-
ју ста ри ис ток. Али има ју ћи у ви ду и 
то да је књи га на ме ње на сту ден ти ма и 
исто ри ча ри ма кла сич не ста ри не овај 
код ни шум и ни је од ве ли ког зна ча ја 
за ове две гру пе чи та ла ца, јер они већ 
по се ду ју од ре ђе но зна ње о име но ва њу 
ре ги о на, а оби чан чи та лац и ова кво 
име но ва ње мо же ла ко да при хва ти са 
зна њем да иза ста рог ис то ка Аме ли је 
Курт ис точ ни је, у исто вре ме, по сто ји 
још је дан ста ри ис ток ко јим се ба ве 
дру ге сту ди је слич не овој. Да кле у на-
уч ној сфе ри тер мин ста ри ис ток ко јим 
се слу жи аутор ка има ве о ма рас те гљи-
во зна че ње ко је и ни је то ли ко бит но у 
од но су на са др жај са ме књи ге. А њен 

са др жај је си сте мат ско ви ше слој но, 
че сто и све о бу хват но, из ла га ње гра-
ђе за исто ри ју бли ског ис то ка, по чев 
од Ме со по та ми је па до ах ме нид ског 
цар ства ко је се за вр ша ва 330. го ди не 
п. н. е. Овај ам би ци о зан и оби ман по-
ду хват за хва та ве ли ки вре мен ски пе-
ри од ко ји је до са да на уч но осве тљен 
и пре ци зи ран нај ве ћим де лом, иако 
се на уч на ис тра жи ва ња и да ље на-

ста вља ју, че га је аутор ка све сна, 
та ко да ће се по сле од ре ђе-
ног вре ме на ова књи га до-
пу ни ти и до гра ди ти но вим 
са зна њи ма. За срп ске чи та о-
це ова књи га је од по себ не 
ва жно сти, јер на при сту-
па чан и при јем чив на чин, 
јед но став ним сти лом из ла-
же хро но ло ги ју до га ђа ја у 
је дан ток, ко ји је био ра сут 

по мно гим пар ци јал ним, на уч ним 
сту ди ја ма, вр ло че сто обич ном чи та-
о цу и не до ступ ним. За пра во, и по ред 
све га го ре из ре че ног, књи га Аме ли је 
Курт је за на шег чи та о ца дра го це но 
шти во, ко је не пре тен ду је на то да 
бу де историjско из ла га ње, а са др жи 
све оне ди сци пли не и ком по нен те без 
ко јих си сте ма тич на и све о бу хват на 
исто ри ја овог ре ги о на на не при стра-
сан на чин не мо же би ти на пи са на. На 
тај на чин аутор ка је ус пе ла да нас за-
ин те ре су је за је дан свет ко ји нам је ге-
о граф ски бли зу, го то во се гра ни чи са 
на шом ци ви ли за ци јом, а вре мен ски је 
и те ка ко уда љен, и по мно го че му чак 
и ста ри ји од оно га што да нас на зи ва-
мо европ ском ци ви ли за ци јом.

же ток до га ђа ја у ре ги о ну, ста вља ју, че га је аутор ка све сна, 

ви ли за ци је, на кон на уч них от кри ћа по мно гим пар ци јал ним, на уч ним 



и те ко ви на исто ри је кул ту ре, али се не 
за по ста вља те сна по ве за ност ар хи тек-
ту ре и ур ба ни зма уз све за ове обла сти 
ре ле вант не на уч не ди сци пли не. Пој мо-
ви су об ра ђе ни са же то и ја сно, по вре ме-
но ка да по је ди ни по јам то зах те ва и са 
ши рим об ја шње њем али увек су пи са-
ни струч но, на осно ву утвр ђе них зна ња 
и те мељ не исто риј ске и те о риј ске ли те-
ра ту ре за обла сти ко ји ма се ен ци кло пе-
ди ја ба ви. Овом ен ци кло пе ди јом дат је 
је дин стве ни те р ми но ло шки пре глед из 
обла сти ар хи тек ту ре, ен ци кло пе диј ски 
сре ђен и си сте ма ти зо ван. Књи гу мо гу 
чи та ти ши ро ки сло је ви чи та ла ца: љу би-
те љи ар хи тек ту ре, ар хи тек те, сту ден ти 
ар хи тек ту ре и умет но сти, ур ба ни сти, 
ди зај не ри, про стор ни пла не ри,... Књи-
га је пре по ру че на као пра те ћи -по моћ-
ни уџ бе ник на од се ку за ар хи тек ту ру 
Фа кул те та тех нич ких на у ка, Уни вер зи-
те та у Но вом Са ду.

БЕ ТА ЦИ, Ма ри ја Кја ра: Биљ ке, 
цве ће, во ће: Бе о град- Евро; Ву-
ко вљак, 2004.-138 стр., Це на: 1400 
ди на ра

Деч ја ен ци кло пе ди ја из еди ци је Гле дај-
те, чи тај те, са знај те бо га то је илу-
стро ва на сли ка ма. Пи са на је ја сним и 
при хва тљи вим сти лом и омо гу ћа ва до-
бар при ступ де ци раз ли чи тих уз ра ста 
да се упо зна ју са раз ли чи тим вр ста ма 
би ља ка, цве ћа и во ћа. По де ље на је на 

три ва жне 
обла сти: Од 
ће ли је до биљ-
ке, Од шу ма 
до ре зер ва та 
и Од жи та до 
ка фе. Са др жи 
Ин декс пој мо-
ва као и Лек-
ти ру по сле 

сва ког де ла. За и ста за ужи ва ње и уче ње 
ова ен ци кло пе ди ја ће по себ но об ра до-
ва ти ма ле бо та ни ча ре и де цу ко ја во ле 
при ро ду. У овој ен ци кло пе ди ји де ца мо-
гу на ћи ко ри сне ин фор ма ци је ко је мо гу 
при ме ни ти у сва ко днев ном жи во ту или 
у шко ли.

ГРУ ПА АУТО РА: По бе ди те ки-
ло гра ме без ди је те; Бе о град-
Моћ књи ге, 2005.- 271 стр., Це на: 
280,00 ди на ра

Ова књи га је за ми шље на као сва ко днев-
ни при руч ник а не као ме ди цин ски уџ-
бе ник. Ин фор ма ци је ко је су у њој да те 
об ли ко ва не су та ко да чи та о цу по мог-
ну да до не се ис прав не од лу ке у ве зи са 
сво јим здра вљем. На стра ни ца ма ове 
књи ге чи та лац мо же на ћи са ве те ле ка-
ра, ди је те ти ча ра и дру гих здрав стве-
них екс пе ра та из це ле Аме ри ке, ко ји 
пред ла жу на чи не ка ко да се по ста не и 
оста не мр ша ви ји. Књи га има че ти ри де-
ла у ко ји ма се го во ри на ко ји на чин се 
хра ни ти тј. ко је на мир ни це кон зу ми ра-
ти, шта ко ри сти ти у ис хра ни а шта из ба-
ци ти, ко јим фи зич ким ак тив но сти ма се 

тре ба ба ви ти 
да би се са го ре-
ле соп стве не 
ма сно ће, као 
и ко ји пси хо ло-
шки фак то ри 
мо гу да по мог-

ну или од мог ну код др жа ња ди је те. 
Ауто ри по ру чу ју да је за ра зум но мр ша-
вље ње по треб но вре ме и стр пље ње.

НИ ШИ, Ка цу џо: Злат на пра-
ви ла здра вља; Бе о град-Мо мир 
Уби па рип, 2004.-105 стр. Це на 
350,00 ди на ра 

Чу ве ни ја пан ски ис це ли тељ Ка цу џо 
Ни ши у сво јој књи зи на јед но ста ван и 
по пу ла ран на чин об ја шња ва ка ко да са-
чу ва мо и уна пре ди мо здра вље. Си стем 
Ни ши ја ни је са мо ком плекс пра ви ла и 
ве жби, већ је углав ном на чин жи во та 
ко јим се сти че на ви ка да се жи ви у са-
гла сно сти са за ко ни ма при ро де. Овај 
си стем до жи вља ва чо ве ка као јед ну 
це ли ну ко ја је не рас ки ди во по ве за на 
са окру жу ју ћим све том и Све ми ром. 
Си стем по ма же да се фо р ми ра ју три на-
ви ке ко је су нео п ход не за до стиг ну ће 
сре ће: на ви ка да се бу де стал но здрав, 
на ви ка на не пре ки дан на пор и на ви ка 
да се не пре кид но учи. Ни ши јев си стем 
мо же да при ме њу је сва ко без об зи ра на 
пол и уз раст. Ин те ре сант но је да да нас 
у То ки ју по сто ји ин сти тут ко ји ра ди по 
си сте му Ни ши ја. Књи га има се дам по-
гла вља а пр во но си на зив ПРА ВИ ЛА 
ЗДРА ВЉА и пред ста вља лич ну бе ле-
шку ауто ра о узр о ци ма бо ле сти.

ХА ЏИ-ЂО КИЋ, Јо ван: Ло ка ли-
зо ва ни ка р ци ном про ста те: 
Бе о град-Елит-Ме ди ка, 2005.-146 
стр., Це на:1944,00 ди на ра

Ка р ци ном про ста те је нај че шће обо ље-
ње у му шка ра ца, ка ко у раз ви је ним та ко 
и у зе мља ма у раз во ју. Књи гу су пи са ли 
струч ња ци раз ли чи тих спе ци јал но сти 
ко ји се ду го ба ве овим про бле мом. Об-
у хва ћен је ста ди јум ка р ци но ма ка да је 
још увек огра ни чен на ор ган. Мо но гра-
фи ја је пи са на мул ти ди сци пли нар но и 
по ја вљу је се у вре ме ка да су су ми ра на 
и уоб ли че на ис ку ства ауто ра. Књи га је 
на ме ње на сту ден ти ма ме ди ци не, ле ка-
ри ма на спе ци ја ли за ци ји уро ло ги је и 
ра ди о ло ги је, ле ка ри ма спе ци ја ли сти ма 
и сту ден ти ма по сле ди плом ских сту ди-
ја, он ко ло зи ма и они ма ко је ова област 
ин те ре су је.

ЦВЕ КИЋ, Ми р ја на: Ку вар за ди-
ја бе ти ча ре, Бе о град-ИП ‘’Ве лар-
та’’, 2004.- 183 стр., Це на:432,00 
ди на ра

Књи га пред-
ста вља ве ли-
ку по моћ ди-
ја бе ти ча ри ма 
око при пре ме 
од го ва ра ју ће 

хра не. Да та су 263 ре цеп та и то: за је ла 
без ме са и са ме сом, за су пе и чо р бе, за 
са ла те, за по сла сти це и за је ла са пше-
нич ним кли ца ма. У књи зи се на ла зе 
основ ни по да ци о Di a be tes Mel li tu su 
или ше ћер ној бо ле сти, за тим по да ци о 
основ ним са стој ци ма хра не (угље ни хи-
дра ти, ма сти, бе лан че ви не,..). Та ко ђе, 
да те су та бли це за ме не за пла ни ра ње 
ис хра не та ко да сва ки бо ле сник мо же 
сам се би да са ста ви је лов ник са је ли ма 
ко ја ће би ти здра ва и уку сна. Мо гу се 
на ћи и прак тич ни са ве ти за при пре му 
обр о ка, са ве ти о ну три тив ним и не ну-
три тив ним за сла ђи ва чи ма, са ве ти за 
ку по ви ну на мир ни ца, са ве ти око од ла-
ска на пут, у ре сто ран или у го сте, као 
и пред ло зи за до ру чак, ужи не и оста ле 
обр о ке. Књи га мо же би ти ин те ре сант-
на и здра вим осо ба ма ко ји же ле да се 
здра во хра не.

7
АМ БРО ЗИЋ, Ка та ри на: Та јан-
ства умет но сти – Бе о град: Клио, 
2005, при ре ди ла Ива на Си ме у но-
вић-Ће лић.

Из бор из есе ја и кри ти ка ко је је у обла-
сти исто ри је умет но сти пи са ла Ка та-
ри на Ам бро зић, а при ре ди ла Ива на 
Си ме у но вић-Ће лић. Из у зе тан зна лац 
умет но сти и ве ли ки еру ди та, Ка та ри на 
Ам бро зић је отво ре на за мо дер ни зам 
дру ге по ло ви не 20. ве ка, а у окви ру 
тог пе ри о да го то во да ни је би ло гра не 
ли ков не умет но сти ко јом се ни је по за-
ба ви ла. За ин те ре со ва на ко ли ко за сли-
кар ство, цр теж, гра фи ку или скулп ту-
ру, Ам бро зи ће ва је под јед на ко пра ти ла 
при ме ње ну умет ност и за нат ство. Ње-
не те мељ не ра до ве и про ниц љи ве уви-
де од ли ку ју ка ко есе ји стич ка при влач-
ност, та ко и на уч на пре ци зност, што 
до при но си њи хо вом ди дак тич ком ква-
ли те ту те oмогућава и струч ња ци ма, 
али и та ко зва ним обич ним чи та о ци ма 
да про ши ре зна ње и обо га те дух.

БА РНС, Џу ли јан: Це пи дла ка у 
ку хи њи – Бе о град: Ге о по е ти ка, 
2005, пре вод с ен гле ског Ра ша Се-
ку ло вић – 112 стр.

Раз гра на ва ју ћи сво ју де лат ност, бе о-
град ски из да вач Ге о по е ти ка по кре нуо 
је не ко ли ко но вих еди ци ја. Јед на од 
њих, Кул ту ра ку хи ње, до но си књи гу 
по зна тог ен гле ског пост мо дер ни стич-
ког књи жев ни ка Џу ли ја на Ба рн са. 
Це пи дла ка у ку хи њи на пре по зна тљив 
ба рн сов ски ду хо вит на чин би ра за Ба-
рн са нео бич ну те му. У ње ном сре ди-
шту је му шка рац ко ји је по чео да ку ва 
у ка сним го ди на ма. И по пут сва ког по-
чет ни ка, сле по се др жи ре це па та. Без 
тач но про пи са не ме ре, он се осе ћа не-
си гур но, али... Ка ко схва ти ти јед ног та-
квог пе дан та? Као до сад ну це пи дла ку 
без за но са и ма ште, или као над моћ но 
од го во р ног чо ве ка ко ји се, те мељ но, не 

од ри че ду жно сти? Ша ла или па ра бо ла, 
али сва ка ко за ни мљи ва и не сва ки да-
шња књи га.

ЛА ЗИН, Ђо р ђе: По зо ри ште па-
ра док са – Бе о град: Па и деа, 2005. 
– 236 стр.

У би бли о те ци Те а тар из да вач ког пред-
у зе ћа Па и деа об ја вље на је књи га про-
фе со ра бе о град ског Прав ног фа кул те та 
Ђо р ђа Ла зи на По зо ри ште па ра док са. 
По зо ри шне кри ти ке ко је се на ла зе у 
књи зи то ком про те кле две го ди не су 
об ја вље не у днев ном ли сту Да нас, а 
не ке се об ја вљу ју пр ви пут. Ме ђу тим, 
ова књи га по чи ње јед ним филм ским 
па ра док сом: у пи та њу је осврт на филм 
Алек сан дра Са ше Пе тро ви ћа Се о бе 2 
ко ји је са чи њен од рад ног ма те ри ја ла. 
Да из та квог не мон ти ра ног ма те ри ја ла, 
ка ко ис ти че Ла зин „бље сне јед на но ва 
це ли на“, по ред су пру ге по кој ног ре ди-
те ља, нај ви ше је до при нео сам Ла зин. 
Па ра докс пред ста вља чи ње ни ца да оно 
у шта ни ко од ета бли ра них филм ских 
про фе си о на ла ца ни је ве ро вао да се мо-
же ура ди ти, у то је са мо по ве ро вао је-
дан про фе сор Прав ног фа кул те та. Ка да 
пи ше о пред ста ва ма ко је су иза зва ле 
ве ли ко ин те ре со ва ње пу бли ке по пут 
Аме ри ке 2 или про во ка тив не Го ле ве ре 
Ла зин на са жет и ефек тан на чин до ча-
ра ва чи та о цу нај бит ни је за те а тар ску 
кре а ци ју. Сво јим кри ти ка ма аутор до ка-
зу је да по се ду је спо соб ност на ла же ња 
пра ве ме ре из ме ђу по ку да и по хва ла. 
Али оно што Ла зи на чи ни је дин стве-
ним у кри ти чар ском по слу, сва ка ко је 
ори ги нал но те о риј ско по ла зи ште ко је 
се на ла зи у са мом на сло ву књи ге: фи ло-
зо фи ја по зо ри шта па ра док са.

8
АК СИ ЛЕН, Ћен: Ни шта за ни-
шта, Иза бра не при по вет ке, 
Бе о град: Ге о по е ти ка, 2005, пре ве-
ли с но р ве шког: Ива на Бо јо вић, 
Бран ка Јо ва но вић, Ми ле на Ма-
р ја но вић, Бран ка Мој си ло вић, 
Вла ди мир Но ва ко вић, Та ња Рај-
ко вић, На та ша Ри сти во је вић, 
Ми р на Сте ва но вић, Ма ри ја Ву-
чи нић, ре дак ци ја пре во да Љу би-
ша Ра јић.

Нај зна чај ни ји жи ви но р ве шки при по ве-
дач Ћел Ак си лен (1929) пред ста вљен 
је књи гом Ни шта за ни шта, из бо ром 
из ње го ве при по ве дач ке про зе у пе ри-
о ду од 1953. до 1999. го ди не. Мај стор 
крат ке при че, Ак си лен би ра да ју на ке 
и до га ђа је при ка же у из ве сној нео д ре ђе-
но сти, не до ре че но сти, та ко да њи хо ва 
осе ћа ња, од ко јих пи сац по нај пре из два-
ја страх, ти ња ју у рав ни не из ре че ног. 
Ње го ви ли ко ви су обич ни љу ди сред ње 
кла се, у обич ним жи вот ним си ту а ци ја-
ма, а у сва ко ме од њих по сто ји тра чак 
зла. Пи сац ве ру је да уз бу дљи ва при ча 
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АМ БРО ЗИЋ, Ка та ри на: Та јан-
ства умет но сти – Бе о град: Клио, 
2005, при ре ди ла Ива на Си ме у но-
вић-Ће лић.

Из бор из есе ја и кри ти ка ко је је у обла-
сти исто ри је умет но сти пи са ла Ка та-
ри на Ам бро зић, а при ре ди ла Ива на 
Си ме у но вић-Ће лић. Из у зе тан зна лац 
умет но сти и ве ли ки еру ди та, Ка та ри на 
Ам бро зић је отво ре на за мо дер ни зам 
дру ге по ло ви не 20. ве ка, а у окви ру 
тог пе ри о да го то во да ни је би ло гра не 
ли ков не умет но сти ко јом се ни је по за-
ба ви ла. За ин те ре со ва на ко ли ко за сли-
кар ство, цр теж, гра фи ку или скулп ту-
ру, Ам бро зи ће ва је под јед на ко пра ти ла 
при ме ње ну умет ност и за нат ство. Ње-
не те мељ не ра до ве и про ниц љи ве уви-
де од ли ку ју ка ко есе ји стич ка при влач-
ност, та ко и на уч на пре ци зност, што 
до при но си њи хо вом ди дак тич ком ква-
ли те ту те oмогућава и струч ња ци ма, 
али и та ко зва ним обич ним чи та о ци ма 
да про ши ре зна ње и обо га те дух.



не мо же би ти ве дра, већ каф ки јан ски, 
од ње оче ку је да чач ка и уба да љу де, да 
их чи ни по ма ло пла шљи вим.

АН ЂЕЛ КО ВИЋ, Ми ли вој: Ва-
шар www Прич@ - Бе о град: 
Апо строф, 2005. – 117 стр.

Тек сто ви ко ји се на ле зе у нај но ви јој 
књи зи Ми ли во ја Ан ђел ко ви ћа, об ја вљи-
ва ни су на ин тер не ту од 1998. го ди не, 
а ра ђе ни су у скла ду са основ ним пре-
ми са ма ви р ту ел не књи жев но сти као 
по себ не сфе ре: ви р ту ел на књи жев ност, 
од но сно по е ти ка Ве ли ке Мре же, озна ча-
ва ин тер ак тив ност, ко му ни ка тив ност, 
са же тост на не ко ли ко екра на... Ан ђел-
ко вић је до са да об ја вио ин тер нет ро ма-
не Са вр ше ни зло чин и Осмех Ви зант ти-
је. Овај пи сац сма тра да су ин тер нет, 
ви р ту ел не стра ни це и њи хо ви фо ру ми 
сло бод не јав не три би не ка ко за уче шће 
на њи ма, та ко и за ко рект но ко ри шће не 
ма те ри ја ла са њих. Ве ћи на ко а у то ра у 
ин тер ак тив ним де ло ви ма ове књи ге 
Ан ђел ко ви ћу су по зна ти са мо по име-
ну, од но сно на дим ку ко јим се пред ста-
вља ју на ин тер нет мре жи. Нај но ви јом 
про зном књи гом Ми ли вој Ан ђел ко вић 
ка зу је нам да ин тер нет књи жев ност 
ства ра но ве са др жа је и умет нич ке фо р-
ме. Пи та ње је са мо да ли смо спрем ни 
да их пр во при хва ти мо а по том и раз-
у ме мо.

БА Р БИ ЈЕ РИ, Мо ни ка: Жи во ти-
ње, ста ни шта, по на ша ње: Бе-
о град-Евро; Жа баљ-Ву ко вљак, 
2005.-138 стр, Це на 1400,00 ди на-
ра

Од лич но ура-
ђе на деч ја ен-
ци кло пе ди ја 
са ве ли ким 
бро јем илу-
стра ци ја у бо-
ји, крат ких 
са же тих тек-
сто ва стил ски ја сних и јед но став них 
до бро ће по слу жи ти за про ши ри ва ње 
са зна ња де це но вог ми ле ни ју ма. Об ра-
ђу је ста ни шта од гле че ра до пу сти ње, 
од са ва не до шу ма и од мо ра до фа р ме. 
Опи су је жи во ти ње ко је жи ве у на ве де-
ним ста ни шти ма са фо то гра фи ја ма и 
основ ним по да ци ма. Ен ци кло пе ди ја са-
др жи и Ин декс а ин те ре сант но је да на-
кон сва ког по гла вља има од ло мак или 
при чу из не ке деч је књи ге и тај део се 
на зи ва Лек ти ра. Ен ци кло пе ди ја за де-
цу, за гле да ње, чи та ње и са зна ње.

БА РНС, Џу ли јан: Сто од ли му-
но вог др ве та – Бе о град: Ге о по е-
ти ка, 2005, пре ве ли с ен гле ског 
Зо ран Па у но вић, Ива на Ђу рић-
Па у но вић и Ни на Ива но вић 
– 212 стр.

По зна тог ауто ра ху мо ри стич ких ро ма-
на и јед ну од пе р ја ни ца пост мо дер ни-
стич ке про зе, ен гле ског пи сца Џу ли ја-

на Ба рн са, са да упо зна је мо и као при-
по ве да ча. Сто од ли му но вог др ве та 
до но си је да на ест при ча о за вр шет ку 
жи во та. Об ли ку ју ћи свет ових при ча 
раз ли чи тим при по вед ним по ступ ци ма, 
ко је пра ти и ин вен тив ност у при ка зи ва-
њу ли ко ва, Bарнс још јед ном до ка зу је 
сво је при по вед но уме ће. Пи сац ће чи-
та о це про ве сти с кра ја на крај Евр о пе, 
кроз два не том за вр ше на сто ле ћа, и су о-
ча ва ју ћи га с раз ли чи тим ми шље њи ма 
и раз ли чи тим жи вот ним окол но сти ма, 
на пре по зна тљив ду хо вит на чин, по ну-
ди ће му ме лан хо лич ну књи гу емо ци о-
нал них от кро ве ња.

БЕ Р ЏЕР, Џон: Љи љак и стег, 
Бап ске при че о гра ду – Бе о-
град: Фа бри ка књи га, 2005, с ен-
гле ског пре ве ла Сла ви ца Ми ле-
тић – 220 стр.

Ро ман ро ман си је ра, сце на ри сте и ли ков-
ног кри ти ча ра Џо на Бе р џе ра (Лон дон, 
1926), пи сца ко ји до са да ни је пре во ђен 
на срп ски је зик. Тре ћи део три ло ги-
је Од ту ђег тру да (Три жи во та Лу си 
Ка брол и Би ло јед ном у Евр о пи), ро ман 
Љи љак и стег по се же за ре а ли стич ком, 
ди кен сов ском и бал за ков ском те мом по-
сте пе ног од у ми ра ња јед ног све та и ње-
го вог на чи на жи во та. Рад ња овог де ла 
од ви ја се у мит ској Тро ји, ко ју Бе р џер 
пре о бра жа ва у са вре ме ни ме га ло по лис. 
Ба ри о си, ин ду стриј ске зо не, бле шта-
ва све тлост ве ле гра да и си ро ма шни 
ста нов ни ци ко ји про жи вља ва ју сво је 
ску че не суд би не. И мла ди љу бав ни ци 
ко ји, бо ре ћи се за оп ста нак, бун тов нич-
ки тра же љу бав и, не од у ста ју ћи у свом 
на у му, за свет на ла зе оно стра ну уте ху.

БО ЖО ВИЋ, Ви о ле та: Ка ко се 
пра ви не бо – Бе о град: Књи жев-
на за јед ни ца Ју го сла ви је, 2005.- 
61 стр.

Ово је тре ћа књи га по е зи је ко ја се те-
мат ски раз ли ку је од прет ход них Кан ди-
ла се ћа ња (2000) и Ре ме ња мо на шких 
сан да ла (2002). Те мат ска око сни ца књи-
ге су љу бав и чо ве ко љу бље. Нео би чан 
на зив збир ке по те као је из би сер ни це 
де чи је му дро сти. По све ће на је си ну Го-

ра ну, са ши-
рим освр том 
на чи та лач ку 
пу бли ку ко-
ја је у ду ши 
оста ла де те. 
А п о  т е  о  з а 
п о д  м л а т  к у 
на зив је ре-
цен зи је де ла 
ко је је у све-

му ори ги нал на књи га за де цу и о де ци. 
Из о ста вље но је кла сич но и уоби ча је-
но шти во за нај мла ђе ко је се нај че шће 
од ли ку је ри мом, ху мо ром и ша лом. 
Ово су за пи си пре пу ни не жно сти и 
фи ло зо фи је ма те рин ске љу ба ви, ко ја 
осим ро ди тељ ског на бо ја но си и кли цу 
де чи је за чу ђе но сти, а ујед но је и нај ја-

чи ин стикт у при ро ди. Књи га сво јим 
то ном до ма шта ва ња под се ћа на Ма лог 
прин ца, а глав ни ју нак Го ран, пре ра ста 
у уни вер зал но зна че ње не ви но сти ко је 
сто ји упи та но пред за го нет ком жи во та. 
У ње го вом ма лом оку огле да се чи тав 
уни вер зум. По ру ка књи ге свим чи та-
о ци ма и ње ним ју на ци ма је не го ва ње 
кре а тив не ин фан тил но сти ко ја свет чи-
ни пле ме ни ти јим и бо љим.

БУ ЛА ТО ВИЋ, Ми р ја на: Ко је ста-
вио ми рис у лук?, Иза бра не ми-
сли де ча ка Ма ти је – Бе о град: 
из да ње ауто ра, 2005. – 48 стр.

При мер ле по те деч јег ду ха, ка ко је за-
пи са но на увод ној стра ни ци ове нео-
бич не књи ге. Ре а го ва ња де ча ка Ма ти је 
Кај те за на по ја ве и до га ђа је из ње го ве 
сва ко дне ви це, од вре ме на ка да је имао 
две и по го ди не, па све док ни је по рас-

тао ве лик и 
за шао у 
дру гу по ло-
ви ну сед ме 
го ди не жи-
во та. Не где 
са мо Ма-
ти ји не из-
ја ве, не где 
и увод ни 
к о  м е н  т а р 

ње го ве мај ке, пе сни ки ње Ми р ја не Бу-
ла то вић, мо гу се чи та ти као ху мор ни 
жан ро ви, ша ла и афо ри зам. Не из бе жан 
смех ко ји на ста је ка да се деч ја ло ги ка 
ма ште пре ло ми кроз ви зу ру ра ци о нал-
не ло ги ке од ра слог чо ве ка, упот пу ње на 
и де ци свој стве ном је зич ком игр ом, не-
ће нас са мо за ба ви ти и ора спо ло жи ти. 
Ма ти ја Кај тез све ту ша ље по ру ку љу ба-
ви – пре ма бли жњи ма, пре ма љу ди ма, 
пре ма жи во ту, али и пре ма сло бо ди, ко-
ја је од ма лих нам но гу би ла пред у слов 
ра до сти по сто ја ња. 

БУ ЛА ТО ВИЋ, Ми р ја на: Хит на 
књи га – Илу стро вао Мо ша Ода-
ло вић, Дру го из да ње – Бе о град: 
Про све та, 2004 – стр. 82.

Збир ка пе са-
ма за де цу 
пе  сн и  к и  њ е 
Ми р ја не Бу-
ла то вић би-
ра ри мо ва ни 
ка трен и ди-
стих, фо р му 
ко ја се ла ко 
(хит но) пам-
ти. Као и у сво јој по е зи ји за од ра сле, 
Бу ла то ви ће ва уме да бу де из у зет но ду-
хо ви та, али та ко да ху мо ром по сре ду је 
и не ку оп шти ју по ру ку о жи во ту и све-
ту. У по е зи ји за де цу, то је иде ал ни спој 
за бав не и ди дак тич ке ком по нен те, ко ји 
пе сни ки ња оства ру је опе ва ју ћи сва ко-
днев не до га ђа је, бли ске све ту де те та, 
али и по ру чу ју ћи да се и нај те же окол-
но сти мо гу пре ва зи ћи ако у се би има мо 
љу ба ви ка ко пре ма љу ди ма, та ко и пре-

ма жи во ту. Сто га је ра дост по сто ја ња 
ње на по чет на и за вр шна оп ци ја. И сам 
при зна ти пе сник за де цу, Мо ша Ода ло-
вић је књи гу илу и стро вао пра те ћи њен 
ху мор ни и ве дри дух.

ВА Р ГА, Кши штоф: Те ки ла – Но-
ви Сад: Ve ga me dia, 2005, пре вод 
Зо ран Ђе рић – 115 стр.

Ро ман пољ ског књи жев ни ка мла ђе 
ге не ра ци је Кши што фа Ва р ге (1968) 
пра ти при по ве да ча, во ђу елит ног рок 
са ста ва, од тре нут ку ка да но си ков чег 
с те лом буб ња ра Де бе лог. Пи са на из 
гро тек сно-иро ниј ског ре ги стра, Те ки ла 
у сре ди ште па жње по ста вља умет ни ка. 
Обра зац ко ји пот пу но из јед на ча ва умет-
ност и жи вот, за го ва ра ју ћи аспо лут жи-
вље ња умет но сти као за ства ра о ца је ди-
ни при хва тљив мо дел по сто ја ња, Ва р га 
од ре ђу је као ар ти стич ку де струк ци ју. 
Она се ну жно су прот ста вља не са мо 
дру штву већ и све му што ни је ти ра ни ја 
ње ног дик та та. Умет ник мо ра да бу де 
сло бо дан, јер ина че ни је умет ник. До 
кра ја пре дат са мо тој де струк ци ји, ко ја 
је као те ки ла. Има моћ и има укус. Пре-
по зна тљи ви до га ђа ји из сва ко дне ви це 
тран зи ци о не град ске мла де жи, сход но 
то ме, из ра жа ва ју се ап со лу том је зич ке 
кре а ци је. Пре вас ход но осло њен на жа р-
гон, већ по се би ду хо вит и ино ва ти ван, 
Ва р га ре чи из ра зних ни воа је зи ка ком-
би ну је у осо бе ни твор бе ни лу ди зам, а 
ви на ве ров ски пре во ди лач ки иза зов Зо-
ран Ђе рић ре шио је до стој но узо ра.

ВА СИ ЉЕ ВИЋ, Бо жи дар: Иза бра-
не и но ве пе сме – Бе о град: На-
род на књи га, 2004. – 71 стр.

По сле че ти ри 
књи ге пе са-
ма у пе ри о ду 
1 9 9 1 - 2 0 0 1 . 
Бо жи дар Ва-
си ље вић се 
од лу чио за 
књи гу иза бра-
них пе са ма 
ко ји ма је због 
исте по е тич-
ке ли ни је при-
дру жио и де сет но вих пе са ма. По сао 
око из бо ра из ауто ро вог опу са ко га 
до са да чи ни око три ста пе са ма у об ја-
вље ним књи га ма при пао је углед ном 
пе сни ку и пре во ди о цу Бо ри сла ву Ра до-
ви ћу. Та ко је са рад ња мла ђег и ста ри јег 
пе сни ка ре зул ти ра ла стр о гим али вред-
ним из бо ром ко јим се на нај бо љи на-
чин до жи вља ва Ва си ље ви ће ва по ет ска 
аван ту ра. Ра до вић је у из бор увр стио 
60 Ва си ље ви ће вих пе са ма при ла жу ћи 
и кра так по го вор у ко ме из ме ђу оста лог 
пи ше: „Ва си ље вић је од са мог по чет ка 
ре шио да жр тву је сце но граф ски украс, 
му зич ку прат њу, ко сти ме. Ма ску, пре 
све га. Ре чи ко је из го ва ра, сли ке ко је 
гра ди, ана ло ги је по ко ји ма се упра вља, 
ди ле ме ко је по ста вља, ста ре ко ли ко и 
свет, ипак су са мо ње го ве“.

►
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АН ЂЕЛ КО ВИЋ, Ми ли вој: Ва-
шар www Прич@ - Бе о град: 
Апо строф, 2005. – 117 стр.

Тек сто ви ко ји се на ле зе у нај но ви јој 
књи зи Ми ли во ја Ан ђел ко ви ћа, об ја вљи-
ва ни су на ин тер не ту од 1998. го ди не, 
а ра ђе ни су у скла ду са основ ним пре-
ми са ма ви р ту ел не књи жев но сти као 
по себ не сфе ре: ви р ту ел на књи жев ност, 
од но сно по е ти ка Ве ли ке Мре же, озна ча-
ва ин тер ак тив ност, ко му ни ка тив ност, 
са же тост на не ко ли ко екра на... Ан ђел-
ко вић је до са да об ја вио ин тер нет ро ма-
не Са вр ше ни зло чин и Осмех Ви зант ти-
је. Овај пи сац сма тра да су ин тер нет, 
ви р ту ел не стра ни це и њи хо ви фо ру ми 
сло бод не јав не три би не ка ко за уче шће 
на њи ма, та ко и за ко рект но ко ри шће не 
ма те ри ја ла са њих. Ве ћи на ко а у то ра у 
ин тер ак тив ним де ло ви ма ове књи ге 
Ан ђел ко ви ћу су по зна ти са мо по име-
ну, од но сно на дим ку ко јим се пред ста-
вља ју на ин тер нет мре жи. Нај но ви јом 
про зном књи гом Ми ли вој Ан ђел ко вић 
ка зу је нам да ин тер нет књи жев ност 
ства ра но ве са др жа је и умет нич ке фо р-
ме. Пи та ње је са мо да ли смо спрем ни 
да их пр во при хва ти мо а по том и раз-
у ме мо.



ВА СО ВИЋ, Не бој ша: Ла жни цар 
Шће пан Киш – Бе о град: На род-
на књи га, 2004.- 155 стр.

Под  на  сло вом 
П о  л е  м и ч  к и 
осврт на де ло 
и иде је Да ни ла 
Ки ша, аутор 
пре ци зно од ре-
ђу је те му сво је 
књи ге, иро нич-
но ин то ни ра-
не на сло вом 
и усме ре не на 

де ло и лик књи жев ни ка Да ни ла Ки ша. 
Тре ба ис та ћи да Ва со вић ар гу мен те за 
свој по ле мич ки об ра чун на ла зи у са-
мом књи жев ном де лу Да ни ла Ки ша. 
Ме тод ко ји је Киш ко ри стио у сво јој 
по ле ми ци са Дра га ном М. Је ре ми ћем и 
Бра ни ми ром Шће па но ви ћем (Ки шо ва 
књи га Час ана то ми је), Ва со вић ко ри-
сти у сво јој књи зи ана ли зи ра ју ћи Ра не 
ја де (де ло у школ ској лек ти ри), Ба шту, 
пе пео, Пе шча ник, Гроб ни цу за Бо ри са 
Да ви до ви ча. Ва со ви ће ва књи га ни је 
пам флет, ни је са мо ре кла мер ство, већ 
озбиљ на и уте ме ље на кри ти ка књи жев-
ног тек ста Да ни ла Ки ша, ње го вих по е-
тич ких ста во ва и оста лих иде ја (нпр. 
ви де ти Ва со ви ће во по гла вље Кри ти чар 
на ци о на ли зма). Ва со вић је у ве ли кој ме-
ри до вољ но убе дљив кад ука зу је на Ки-
шо ве про пу сте на ни воу лек си ке и син-
так се (исте Киш из ла же кри ти ци/по ру-
зи по во дом при по вет ке Смрт го спо ди-
на Го лу же Бра ни ми ра Шће па но ви ћа), 
мо мен те раз ли ке из ме ђу ци тат но сти и 
пла ги ра ња. Акри бич но чи та ње са олов-
ком у ру ци, де ли мич на при ме на ме то де 
„ред по ред“, про на шли су не до стат ке 
ко је Ва со вић из не на ђу ју ће убе дљи во 
ар гу мен ту је.

ВЕЉ КО ВИЋ, Бра ни слав: Исто-
ри ја под оч ња ка- Бе о град: Књи-
жев на омла ди на Ср би је, 2005.- 55 
стр.

Ро дом За је-
ча рац, Бра-
ни слав Вељ-
ко вић (1948) 
мо же се по-
хва ли ти број-
ним би бли-
о  г р а ф  с к и м 
је ди ни ца ма, 
углав ном пе-
снич ким опу сом. Де ло вао је у кло ко-
три зму, а по е зи ја му је пре во ђе на на 
број не је зи ке. Жи ви у и ра ди Бе о гра ду. 
Ове го ди не је об ја вио збир ку по ет ских 
ис ка за Исто ри ја под оч ња ка, по де ље ну 
у ци клу се Кроз зло ју тро и Се дам чу ђе-
ња. Пр ви је обим ни ји и ми ни мал ни ји 
у из ра зу, али не и у зна че њу у од но су 
на дру ги. Пи сац по го во ра, ре цен зент 
Ра до мир Ан дрић, ак цен ту је зре лост 
по ет ског ис ка за ауто ра чи ји је зик у сво-
јој из ра жај но сти под ра зу ме ва па ра докс 
као осно ву има ги на тив ног ва р ни че ња 

и де ло твор не лу цид но сти. Зло ју тро на-
по ми ње и злу ноћ кроз ко ју се про шло, 
јер да ни је би ло бу р не но ћи не би би ло 
ни исто ри је под оч ња ка (пе сма Ноћ на), а 
да ипак зло не мо же од не ти пре ва гу го-
во ри и по то ња пе сма у про зи, Све тлост. 
У њој осим над ре а ли стич ке сли ке ноћ-
ног на ран џа стог сун ца ко је при вла чи 
му ши це, је и ко ре спон ден ци ја са Ни че-
о вим па су си ма „о му ши ца ма и нат чо ве-
ку“ у де лу Та ко је го во рио За ра ту стра. 
Све тлост по бе ђу је упр кос сит ним и 
до сад ним му ши ца ма ко је чи не да нам 
из гле да да са ња мо и на ја ви.

ВО ЛИС МА Р ТИН, Џу ли ја: Плес 
с не зва ним го стом – Бе о град: Де-
ја до ра, 2005, пре ве ла с ен гле ског 
Ива на Пра жић – 292 стр.

Кри ми на ли стич ки ро ман пун на пе то-
сти и нео че ки ва них обр та, али не ла ка 
књи жев ност, већ ви зи ја крх ко сти жи во-
та, не из ве сно сти и стра ха. Осам на е сто-
го ди шња сту дент ки ња, ко ја је из нај ми-
ла со бу у зам ку Но р там бри је, по диг ну-
том у 15. ве ку у Но р ман ди ји, не ста је 
за јед но с вла сни ком зда ња. По ли ци ја 
тра жи леш и во ди ис тра гу, док др Одра 
Си дов, про фе сор уни вер зи те та и струч-
њак у обла сти пси хо ло ги је и па ра пси хо-
ло ги је, вр ши ис тра жи ва ње. Уве ре на да 
се све мо же ра ци о нал но об ја сни ти, она 
до ла зи до от кри ћа ко ја се гра ни че с оно-
стра ним, али се исто вре ме но су о ча ва и 
са соп стве ном про шло шћу и стра хо ви-
ма ка кви из ње из ви ру.

ВОЛШ, Ке ро лајн: Стре ле у ле ту, 
Крат ке при че из но ве Ир ске 
– Бе о град: Zep ter Bo ok Wo rld, 
2005, пре вод са ен гле ског Ју ли ја 
Но ва чић – 312 стр.

Об ја вље на код чу ве ног из да ва ча Si-
mon&Shu ster, пра во пред на ше чи та о це 
сти гла је ан то ло ги ја ир ске при че. Из бор 
је при ре ди ла Ке ро лајн Волш. Крат ку 
при чу је Ри чард Фо рд, пи ше у Вол шо ва 
Уво ду, од ре дио као ир ску „ра ци о нал ну 
умет нич ку фо р му“ а број ауто ра ко ји 
јој при бе га ва ју оди ста је ве ли ки. За то 
је и овај из бор ра зно вр стан, до иза зо-
ва, што и чи ни ње го ву драж. Би ра ју ћи 
је да на ест књи жев ни ка ко ји су ро ђе ни 
углав ном пе де се тих и ше зде се тих го-
ди на про шлог ве ка, а об ја вљу ју у про те-
кле две де це ни је, те је да на ест њи хо вих 
при ча, Вол шо ва је да ла и сво је вр сни 
пре сек са вре ме не ир ске књи жев но сти у 
свим ње ним по е тич ким ин ди ви ду ал но-
сти ма и раз ли ка ма. Овај увид у на ма не 
та ко по зна ту на ци о нал ну књи жев ност, 
по ред Уво да, про пра ћен је и нео п ход-
ним По да ци ма о ауто ри ма.

ВУ КА ДИ НО ВИЋ, Алек: Пе снич-
ки ате ље – Бе о град: Рад, 2005. 
– 80 стр.

Сво ју но ву пе снич ку књи гу аутор је по-
де лио на две це ли не и обе до дат но од ре-
дио по де лом на ци клу се. Пре по зна тљи-
во пе снич ко пи смо из ра ни јих књи га (8 
књи га по е зи је, 5 књи га иза бра них пе са-

ма од ко јих су 
две по след ње у 
Но ли ту и Пла-
вом ко лу СКЗ) 
при сут но је и 
у но вој књи зи 
и при ме ње но 
на раз ли чи те 
те ме. Сло бо дан 
стих, ри мо ва ни 
ка тре ни, ори ги-

нал на ме ло ди ја, и што је но во у ауто-
ро вој по е зи ји, на зна ке иро ниј ског, са-
мо по твр ђу ју осо бе ност и вред ност 
овог пе ва ња у са вре ме ној срп ској 
по е зи ји. Син таг ма „пе снич ки ате-
ље“ срећ но до ми шље на и по ет ски 
раз ви ја на у ви ше пе са ма ове књи ге 
на Ву ка ди но ви ћев ски на чин спа ја пе-
снич ку умет ност са сли кар ском, или 
ка ко ис ти че ре цен зент Дра ган Ха мо-
вић: „У тој пе сни ко вој рад ној со би 

је ди на ми ка и син те за, зву ко ва, сли ка, 
бо ја и об ли ка, ми ре ња раз ли чи то сти и 
пре по зна ва ње срод но сти“.

ГРО ЗДЕВ, Ге ор ги: Плен, пре ве-
ла са бу гар ског Ана Ђу рић – Бе-
о град: Ра шка шко ла, 2005. – 112 
стр. 

Плен је пр ви, и за са да је ди ни ро ман са-
вре ме ног бу гар ског пи сца Ге ор ги Гро-
зде ва. Пр во из да ње овај ро ман је до жи-
вео про шле го ди не у елек трон ском об-
ли ку. Са ма реч плен је у ви ше ве ков ној 
упо тре би и има ду бо ке ко ре не. Ме ђу 
бал кан ским на ро ди ма реч плен озна ча ва 
на пад, по вре ду, опљач ка но или оте то у 
ра ту, на сил но при сва ја ње ту ђег. Осно ва 
ове ре чи ко ја пред ста вља су шти ну Гро-
зде о вог ро ма на во ди по ре кло од „при ти-
ска ти“ и „нео че ки ва но, из не на да на па-
да ти“. Гро зде о ва при ча де ша ва се у јед-
ном за ба че ном пла нин ском ло ви шту, 
окру же ном по лу пра зним, ру и ни ра ним 
се ли ма. Глав ни ју нак Гро зде о ве про зе 
је ло во чу вар по на дим ку Хан тер. По сле 
по ро дич ног фи ја ска Хан тер се вра ћа из-
вор ном при род ном око ли шу. Ме ђу тим, 
чак и у искон ском окру же њу не успе ва 
да се осло бо ди осе ћа ја уса мље но сти и 
про ма ше ног жи во та. Жр тве (плен) мо-
дер не ци ви ли за ци је су и ду шев ни бо ле-
сни ци ко је из ве сна док тор ка до во ди на 
трет ман у на пу ште но се ло. У до ди ру 
са мит ским тај на ма при ро де, ду шев ни 
бо ле сни ци по чи њу да жи ве пу ни, но р-
мал ни жи вот. 

ДАЈ МАК, Ми хај ло: Го зба – Бе-
о град: ННК Ин тер на ци о нал, 
2005. – 171 стр.

По зна ти бе о град ски но ви нар Ми хај ло 
Дај мак огла сио се га стро ном ском по ли-
тич ком при чом Го зба ко ја хро но ло шки 
го во ри о про па да њу не са мо аутен тич-
не гра ђан ске кул ту ре, већ и це ло куп ног 
дру штве ног си сте ма „из ме ђу ис то ка и 
за па да“ по чев од се дам де се тих го ди на 
про шлог ве ка. А по ме ну то дво де це ниј-
ско про па да ње кул ми ни ра у пред ве чер- ►
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Вла дан Ма ти је вић
МА ЦА АК СЕН ТИ ЈЕ ВИЋ 

ПРИ ЧА О СВО ЈОЈ ДО БРО ТИ
Кад Ма ца Ак сен ти је вић за ба вља дру штво, она при ча о сво-

јој до бро ти. Твр ди да ни кад ни ком ни што на жао ни је учи ни-
ла. При зна је да је јед ном зга зи ла мра ва, али мрав, сре ћом, 
ни је цр као. Ка же, ду го га је по сле не го ва ла. Раствoри ла му 
је та бле ту про тив бо ло ва и да ва ла му кап по кап рас тво ра. И 
ста ра ла се о ње му бри жно и стр пљи во све док он ни је оздра-
вио и ве се ло отр чао. И та ко је сво ју нео пре зност пре тво ри ла 
у до бро де ло.

Кад Ма ца Ак сен ти је вић 
за ба вља дру штво, она при-
ча о то ме ка ко је оси цу, ко-
ја јој је упа ла у слат ко од 
ри би зли, из ва ди ла, оку па-
ла, и у њу пир ка ла док је ни-
је осу ши ла. Ка да је с ње ног 
дла на по ле те ла, ду го је око 
ње кру жи ла и с њом се по-
здра вља ла. И од тад, оси ца 
сва ке го ди не, твр ди Ма ца 
Ак сен ти је вић, до ђе на њен ро ђен дан да јој че сти та. По след-
њи пут је до шла с му жем и до не ла јој фо то гра фи је с вен ча ња 
и ви део-ка се те с про сла ве ро ђен да на сво је де це. И сва ки пут, 
кад се се ти осме ха тих ма лих оси ца, Ма ца Ак сен ти је вић ка-
же да из но ва схва ти ко ли ко је жи вот леп.

Кад Ма ца Ак сен ти је вић за ба вља дру штво, она ка же, ја сам 
до бра, ме ни чо век да тра жи око ја бих му ре кла ево ти, имам 
дру го. И за то је са ши ла до ста ра зно бој них по ве за, ка же, да их 
упа ру је уз гар де ро бу. По сле те при че, она обич но ста ви длан 
пре ко јед не стра не ли ца и из ве сно вре ме га та ко др жи, као 
да је већ из ва ди ла око и не ко ме га да ла. Не ма ни ко га ко се не 

сме је, кад Ма ца Ак сен ти је вић при ча о сво јој до бро ти.



је су ко ба са при пад ни ци ма НА ТО али-
јан се 24. ма р та 1999. го ди не. У Дај ма ко-
вој про зи пре о вла да ва бе о град ски гра-
ђан ски дух и при ступ. Ова при по вест 
за чи ње на не са мо по ли тич ким пи кан те-
ри ја ма, већ и за ли ва на вр сним ви ни ма, 
ку ша на до брим за ло га ји ма, ис пи са на 
је у ма ни ру ро до на чел ни ка га стро ном-
ског ро ма на, кла си ка фран цу ске књи-
жев но сти Фран соа Ра блеа. Сва опи са на 
је ла у Го зби су до ма ћин ска, ела бо ри ра-
на до суп тил но сти у по гле ду тех ни ке 
спре ма ња и ко ри шће ња за чи на, пред-
ста вља ју омаж ку ли нар ској ат мос фе ри 
из ста рих ка фа на ко је ла га но не ста ју са 
бе о град ских ули ца.

ДЕ ВЕ ТАК, Не бој ша, Бо ре и бра-
зго ти не. – Бе о град : Фи лип Ви-
шњић, 2005. – 63 стр.

Осма пе снич-
ка збир ка Не-
бој ше Де ве та-
ка је те мат ски 
по де ље на на 
два ци клу са 
ко ји се на ла-
зе у ње ном 
на сло ву. Пр ва 
од њих, Бо ре, 

је уства ри низ пе са ма, ко је ула зе у «чу-
де сну игру све тло сти и сен ке», од но сно 
се ћа ња и про ла зно сти: по и мам да ни-
смо дру го до сен ке / Око ко јих се, ми мо 
на ше во ље и хте ња / Ме ња ју са мо об ли-
ци, бо је, пре де ли...Дру га те мат ска це-
ли на, Бра зго ти не, мо тив ски се на до ве-
зу је на пр ву и до пу њу је је сво је вр сним 
пе сма ма-бе ле зи ма, у ко ји ма пе сник на 
пу ту кроз вре ме от кри ва да кре та ње ни-
је уза луд но и да иза ње га, осим се ћа ња, 
Ипак ће не што оста ти, јер иза са свим 
обич них, људ ских тра го ва, иако смо 
све бли же / зе мљи а све да ље не бу, за на-
ма оста ју тра го ви, бра зго ти не, по не кад 
и у ви ду пе са ма, ко је ће нас над жи ве ти 
у вре ме ну и на тај на чин по све до чи ти 
на ше по сто ја ње. Не ве ли ка по оби му, 
али те мат ски мно го знач на ова пе снич-
ка збир ка за слу жу је пу ну па жњу и кри-
ти ке и чи та ла ца.

ДЕ ЛИ ЛО, Дон: Бо ди ар тист – Бе-
о град: Ге о по е ти ка, 2005, пре вео с 
ен гле ског Зо ран Па у но вић – 215 
стр.

По му же вље вом са мо у би ству, Ло рен 
Ха рт ке се вра ћа се у из најм ље ну уса-
мље ну ку ћу у ко јој су про ве ли по след-
ње да не. У њој про на ла зи чо ве чуљ ка 
оште ће ног мо зга, ко ји је ка дар тек да 
по но ви све што ви ди и чу је, а би ва ју ћи 
ду го скри вен у ку ћи, умео је са вр ше но 
да по дра жа ва пре ми ну лог Ре ја. Ту би-
зар ну ко пи ју она сни ма на дик та фон 
и по но во про жи вља ва вре ме ко је је с 
му жем про ве ла уочи ње го ве смр ти. Бу-
ду ћи кон цеп ту ал на умет ни ца, Ло рен 
по том из во ди пе р фор манс сим бо лич-
ки из но се ћи сво ја ис ку ства смр ти. Ка-
мер на ми са о на прозa ду бо ко по ни ре у 

лич ну дра му удо ви це, у мо гућ но сти да 
се пре жи ви смрт. Про пра ће на ко ли ко 
ли ри зо ва ним про жи ма њем Ло ре ни ног 
уну тра шњег све та са ствар но шћу из-
ван ње, пси хо ло шка ра ван де ла исто вре-
ме но је сте и из у зет но ин те лек ту ал но 
шти во, ко је про ми шља је дан од кључ-
них ег зи стен ци јал них про блем чо ве ка 
на шег вре ме на. Бо ди ар тист се пре све-
га ба ви иден ти те том та ко зва ног сла бог 
су бјек та и ње го вим ло мо ви ма у су да ри-
ма с још из ло мље ни јом ре ал но шћу.

ЂЕ РИЋ, Зо ран: Пе сник и ње го-
ва сен ка, Есе ји о срп ском пе-
сни штву XX ве ка – Ба ња Лу ка: 
На род на и уни ве зи тет ска би бли-
о те ка Ре пу бли ке Срп ске, 2005 
– 200 стр.

Кри тич ка књи га пе сни ка, кри ти ча ра 
и пре во ди о ца Зо ра на Ђе ри ћа. Аутор 
по ла зи од те зе да чи та ње ни ка да ни је 
па сив но до жи вља ва ње, већ пу ни на пор 
и ствар но ан га жо ва ње, ко ји ка ко ка же 
Ђе ри ћев те о риј ски из вор Бе р нар Ваг-
нер, на ди ла зе текст и ства ра ју кре а тив-
ни мо ме нат ре цеп ци је. Књи га по чи ње 
ра до ви ма о ста ри јим пе сни ци ма, на ста-
вља се по гла вљем о не ким сто жер ним 
ли ри ча ри ма на ше по сле рат не по е зи је 
и за о кру жу је «пе сни ци ма у сен ци», 
аутор нај пре по ста вља тра ди циј ски те-
мељ на шег са вр ме ног пе сни штва, ука-
зу је на ње го ву ма ги страл ну ли ни ју и 
по глед упот пу њу је пи сци ма ко ји су или 
пот пу но са мо свој ни, или ни су има ли 
аде кват ну кри тич ку ре цеп ци ју, то јест 
пре вред но ва њем. Та ко ком пле ти ра ном 
уви ду, да том на при ме ри ма по је ди них 
књи жев ни ка, Ђе рић да је ме та кри тич-
ки оквир по след њим по гла вљем, по све-
ће ним ра ду кри ти ча ра и екс пли ка ци ји 
соп стве них ста во ва.

За што не ма му зи ке: Из бор из 
мо дер не ки не ске крат ке при че, 
при ре ди ли Чу Фу ђин и Ћин Сја-
о леи, пре ве ли са ки не ског Ћин 
Сја о леи и Ра до сав Пу шић, Чи-
го ја штам па, Бе о град, 2005, 287. 
стра на. 

Ова збир ка пред ста вља при че осам на-
ест са вре ме них ки не ских ауто ра, по зна-
тих у Ки ни и ино стран ству и до бит ни-
ка раз ли чи тих при зна ња. Ге не ра циј ски 
по сма тра но, ови пред став ни ци са мог 
вр ха са вре ме не ки не ске ли те ра ту ре ро-
ђе ни су у пе ри о ду од сре ди не че тр де се-
тих до по чет ка се дам де се тих го ди на, а 
ве ћи на је по че ла да пи ше то ком осам де-
се тих и по чет ком де ве де се тих го ди на. 
То је вре ме опо рав ка од Кул тур не ре во-
лу ци је (1966–1976), ка да иде ал по ста је 
та ко зва на „чи ста књи жев ност“ и ка да 
се по но во осва ја по ет ска сло бо да. Те ме 
ових при по ве да ка ве за не су за са вре ме-
но ки не ско дру штво и, уз веч не те ме 
љу ба ви, при ја тељ ства и про ла зно сти, 
го во ре и су ко би ма тра ди ци о нал ног и 
мо дер ног, мо рал ним ди ле ма ма, од но су 
му шкар ца и же не, ро ди те ља и де це. Тон 
при по ве да ња кре ће се од сет ног до иро-
нич ног. 

ИЛИЋ, Де јан, Кварт – Кра ље во: 
На род на би бли о те ка «Сте фан 
Пр во вен ча ни», 2005 – 96 стр.

Пе та пе снич ка књи га Де ја на Или ћа до-
но си две но ви не у ње го вом до са да шњем 
ства ра лач ком ра ду. Пе ва ју ћи, на и ме, на 
тра ди ци ји ко ја на ра ста на аван га р ди-
стич ком схва та њу пи са ња као прак се, 
Илић је до са да књи ге ор га ни зо вао у ци-
клу се, а њих ни је на сло вља вао, што је 
до дат но до при но си ло ко хе рен ци ји ње-
го вих ина че ве о ма ком пакт них књи га, 

да би у Квар ту це ли не по де лио на сло-
вом, дру гим ре чи ма кре нуо ка из вр сној 
вр сти ми ни ма ли за ци је свог кон цеп та. 
По чет ној ко хе рен ци ји са да до при но се, 
тра ди ци о нал ни је, увод на и за вр шна пе-
сма, из дво је не из це ли на. Дру га но ви на 
огле да се у при су ству про зног ис ка за. 
Од шест ци клу са, је дан до но си ли р ску 
про зу и пе сме у про зи, што та ко ђе при-
па да на сле ђу аван гар де. Оста ју ћи та ко 
на рав ни об ли ко ва ња це ли не на сре до-
кра ћи из ме ђу мо дер ни зма и аван гар де, 
то јест уно се ћи фо р мал не но ви не у свој 
опус, Илић оста је и ве ран се би. Ур ба ни 
пе сник и пре све га пе сник иде ја, о до-
след но бра ни ту, на на шој књи жев ној 
сце ни рет ку по е тич ку ком би на ци ју.

ЈА МА СА КИ, Ка јо ко: Са нов ник, 
ре ка-Бе о град: Рад, 2005. 

Ка јо ко Ја ма са-
ки, про фе сор ка 
на Ка те дри за 
ори јен та ли сти-
ку, об ја ви ла је 
ви ше књи га по-
е зи је, пре во де 
Да ни ла Ки ша 
на ја пан ски, 
збир ку есе ја на 
ја пан ском и сту-
ди ју о ја пан ској аван гард ној по е зи ји. 
За ни мљи во је да је Ка јо ко Ја ма са ки не-
ке од сво јих по ет ских књи га об ја ви ла и 
на ја пан ском и на срп ском, ства ра ју ћи 
ти ме прак тич но по е зи ју на два је зи ка. 
Ову збир ку чи не ци клу си «Ре ка Ићи но-
се», «Ро ђај, убу та ћи», «Сан ло ква ња», 
«Или мо жда сви тац», «При ча о да ле кој 
во ди», «А не на мај чи ном је зи ку», «Бро-
да ри вре ме на». По ет ски из раз Ка јо ко Ја-
ма са ки је све ден и пре чи шћен, по ет ски 
су бјект је у ду бо кој али не на ме тљи вој 
ве зи са при ро дом ко ја се ов де по ја вљу је 
пре све га кроз без број на, не у хва тљи ва 
об лич ја во де. 

ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ, Ве ра : Пла тон и 
ти ра ни: Пла то но ва пу то ва ња 
у Си ра ку зу. — Бе о град: Пе шић 
и си но ви, 2004. — 125 стр.

Ро ман Пла тон и ти ра ни ис при чан је у 
пр вом ли цу, у ви ду Пла то но вог при се-
ћа ња (из пе р спек ти ве ста ро сти и за ла-
ска) на мла дост, а по том на да не про-
ве де не у Си ра ку зи. Ве ра Ја ни ћи је вић, 
по у зда ни по зна ва лац исто ри је фи ло зо-
фи је, као и оп ште исто ри је хе лен ског 
до ба, на ла зи нео п ход ну рав но те жу 
из ме ђу при по ве да ња с јед не и ре кон-
струк ци је до га ђа ја и Пла то но вих иде ја 
са дру ге стра не. Мо гу се у овој књи зи 
на ћи еле мен ти ро ман си ра не би о гра-
фи је, још ви ше ро ман си ра не исто ри је 
иде ја или ре кон струк ци је епо хе по чет-
ка за ла ска хе лен ског све та — но чи ни 
се да је нај вред ни ји и нај под сти цај ни ји 
мо тив ин тро спек ци је, Пла то но вог ди-
ја ло га са са мим со бом и вла сти том са-
ве шћу. Ве ли ки ми сли лац не мо же се би 
да опр о сти ла ко вер ност са ко јом је при-
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сту пио Ди о ни си ју Ста ри јем, ти ра ни ну 
Си ра ку зе, а по том, два пу та, и ње го вом 
на след ни ку. Аутор ка, у фи ло зоф ском 
ра ду по себ но по све ће на кан тов ским 
ан ти но ми ја ма у де лу До сто јев ског, као 
и етич ким про бле ми ма фран цу ског ег-
зи стен ци ја ли зма, и овом при ли ком, у 
фик ци о нал ном об ли ку, уоча ва пра ви 
про блем — не склад из ме ђу иде ал них 
фо р ми ин те ли ги бил ног све та и ва р љи-
во сти сва ко дне ви це и људ ске прак се у 
сфе ри про па дљи во сти и Исто ри је.

ЈА ЋИ МО ВИЋ, Сла ђа на: Пу то пи-
си срп ске аван гар де: Ми лош 
Цр њан ски, Раст ко Пе тро вић, 
Ста ни слав Кра ков, Ста ни слав 
Ви на вер – Бе о град: Срп ска књи-
жев на за дру га, 2005. – 257 стр.

Сту ди ја Сла ђа не Ја ћи мо вић (1969, Бе о-
град), об ја вље на у Ма лој би бли о те ци 
Срп ске књи жев не за дру ге, ус по ста вља 
исто риј ску по е ти ку жан ра пу то пи са 
у срп ској књи жев но сти, по себ но скре-
ћу ћи па жњу ка оства ре њи ма у срп ској 
аван гард ној књи жев но сти. Тај жа нр у 
де ли ма Цр њан ског, Раст ка Пе тро ви ћа, 
Кра ко ва, Ви на ве ра, али и дру гих ауто-
ра из ме ђу рат ног раз до бља, до се же 
сво је не пре ва-
зи ђе не вр хун-
це и пи шу га 
нај зна чај ни ји 
пи сци јед ног 
к њ и  ж е в  н о г 
вре ме на. Оди-
шу ћи спо јем 
мо дер ног су-
бјек ти ви стич-
ког сен зи би ли те та и ода но сти род ној 
кул ту ри, пу то пис се у де ли ма на ве де-
них ауто ра кон сти ту и ше као хи брид ни 
жа нр са те шко од ре ди вим гра ни ца ма, 
ко ји омо гу ћа ва бек ство од ка но ни зо-
ва ног и сла вље ње мо дер не по е ти ке 
кроз ме та по е тич ке ис ка зе, тра га ње за 
нул тим тач ка ма кул ту ре, су прот ста-
вље ним исто риј ским аве ти ма мо дер не 
ци ви ли за ци је, ко нач но мо гућ но шћу 
не сме та ног и зна чај ног жан ров ског пре-
ли ва ња. Све то, за кљу чак је аутор ке, 
бит но ће обе ле жи ти ка ко лич не, та ко 
и за јед нич ку по е ти ку срп ских књи жев-
них аван гар ди ста и срп ске књи жев не 
кул ту ре два де се тог ве ка. Овим за кључ-
ком Сла ђа на Ја ћи мо вић је по ку ша ла да 
по ме ри ме сто пу то пи са у књи жев ној 
све сти од дра го це но до дат ног до бит но 
при сут ног и зна чај ног. 

ЈЕВ ТИЋ, С. Но ви ца: Кри во реч-
ка до ли на – Бе о град: Књи жев-
на омла ди на Ср би је, 2005. – 308 
стр.

По сле ро ма на Злат на твр ђа ва (1999) и 
Пред сед ни ци се ви ше не ра ђа ју (2003) 
аутор об ја вљу је сво ју тре ћу ро ман си-
јер ску књи гу те мат ско-мо тив ски уте ме-
ље ну у на шој ствар но сти. Зби ва ња на 
про сто ри ма Ко со ва и Ме то хи је (пре ци-
зни је, Ко сов ског По мо ра вља) и ши ром 

Ср би је то ком 
три по след ње 
го ди не про те-
кле де це ни је, 
рат на ствар-
ност ко ја је 
про же ла сва ко-
днев ни жи вот Ср ба и Ал ба на ца, уоб ли-
че ни су у сло же но фик ци о нал но шти во. 
По ред глав них ли ко ва, мла дих љу ди 
Зве зда на и Же ља не, пи сац је сло же ним 
на ра тив ним то ко ви ма об у хва тио пре ко 
сто ти нак ли ко ва раз ли чи тих ге не ра ци-
ја, ме шта на и жи те ља Кри во реч ке до ли-
не. У срп ско-ал бан ску ви ше сто лет ну 
жи вот ну при чу од 1999. упле ле су се и 
ме ђу на род не вој не и по ли тич ке си ле. 
Јев тић има дар за де таљ, бит ну пси хо ло-
шку по је ди ност, ре а ли стич ки при каз, 
али го то во у ис тој ме ри као про тив те жу 
там ној и ка та стро фич кој ствар но сти, 
за ли ри зо ва не/по ет ске па р ти је ко ји ма 
се пот цр та ва при род на људ ска же ља за 
пу ним жи во том. На су прот ко ли ко-то-
ли ко срећ ном рас пле ту при че глав них 
ли ко ва, аутор ће у свом ауто по е тич ком 
ко мен та ру за пи са ти: „Не мо гу ће је при-
ка за ти сву та му срп ског на ро да не са мо 
у Кри во реч кој до ли ни, већ по це лом 
Ко со ву где се сва ким да ном све ви ше и 
ви ше га си стру ја ње жи во та“.

ЈО КА НО ВИЋ, Да ни ло: Ме ром 
ру жа и ве тро ва – Бе о град ска ма-
ну фак ту ра сно ва: Бе о град, 2004 
– 62 стр. 

Дру га књи га у 
еди ци ји Пе снич-
ка ма ну фак ту-
ра, ко ју уре ђу је 
пе сник Жив ко 
Ни ко лић на сто-
је ћи да, ка ко 
упу ћу је и име 
из да ва ча, очу ва 
дух књи жев но-
сти осам де се тих го ди на про шлог ве ка, 
њен не у ти ли тар ни и на гла ше но аутох-
то но-игри ви ка рак тер. И у та квим је по-
е тич ким окви ри ма Да ни ло Јо ка но вић 
не сва ки да шња аутор ска по ја ва јер део 
ње го вог опу са пред ста вља за и ста рет ка 
ху мор на по е зи ја. Она пред ста вља и део 
књи ге Ме ром ру жа и ве тро ва. Дру ги 
део збир ке ис ко ри сти ће пред ност ко-
мич ке ви зу ре и ње ног оне о би ча ва ња 
ствар но сти. Згу сну те пе снич ке сли ке 
«озбиљ не» Јо ка но ви ће ве по е зи је ово га 
пу та, ви ше не го по но ре и про це пе, опе-
ва ће ра до сти и ле по те по сто ја ња.

КА РА НО ВИЋ, Во ји слав: Дах 
ства ри – Ча чак: Град ска би бли о-
те ка «Вла си слав Пет ко вић Дис», 
2005.

Из бор из до са да шњег пе снич ког опу са 
Во ји сла ва Ка ра но ви ћа, ла у ре а та Ди со ве 
на гра де и нај про ми нент ни јег пе сни ка 
на на шој књи жев ној сце ни де ве де се тих 
го ди на. Хро но ло шки рас по ред не знат но 
се по ме рио ка пе сма ма из по след ње две 

збир ке, што пра ти и ме ну Ка ра но ви ће ве 
по е ти ке – од они рич ког и фан та стич ког 
дис кур са, ко ји по сре ду је спо ља шњи 
свет, ка сво је вр сној ве ри стич кој по е-
зи ји, док она, у кри ти ци од ре ђе на као 
«ме та фи зич ки ин ти ми зам» и «ли р ски 
им пре си о ни зам», у ствар но сти тра га за 
тре ну ци ма про све тље ња и пу ног ин тен-
зи те та по сто ја ња. Не ус тра ја ва ју ћи у 
гран до ман ски ве ли ком из бо ру, пе сник 
је књи гу осми слио та ко да ука же на ко-
хе рент ност и кон зи стент ност свог ли р-
ског ру ко пи са. Из да ње је про пра ће но 
по го во ром Са ше Ра дој чи ћа. 

ОСТА ЦИ СВЕ ТЛО СТИ – СТРА НИ 
ПЕ СНИ ЦИ (1964–2004) – Бе о град: 
Ме ђу на род ни су сре ти пи са ца: УКС, 
2005, при ре дио Мо ма Ди мић, 627 стр.
Удру же ње књи жев-
ни ка Ср би је об ја-
ви ло је лук су зан 
збор ник Оста ци 
све тло сти у ко ме 
су за сту пље ни ино-
стра ни пе сни ци, 
го сти бе о град ских 
ме ђу на род них су-
сре та пи са ца у пе ри о ду од 1964. до 2004. 
Бо га ту ле пе зу сти хо ва отва ра по е зи ја ли-
тван ског пе сни ка Еду ар де са Ме же лај тса 
(1919–1997), а за тва ра је фран цу ски по е та 
Ив Бон фоа. Пе снич ки збор ник ну ди ши рок 
ра спон и траг при су ства на ов да шњим про-
сто ри ма ан то ло гиј ских име на свет ског пе-
сни штва од сре ди не два де се тог ве ка до да-
на шњих да на. Го во ре ћи о овој књи зи при ре-
ђи вач Мо ма Ди мић ис та као је да је Бе о град 
од у век пред ста вљао рас кр сни цу и по ет ску 
лу ку. Са ра зних стра на све та до ла зи ли су 
ма го ви пи са не ре чи. По ме ну ће мо са мо не-
ке од њих: Ра бин дра нат Та го ре, Жан Же не, 
Зи на и да Хи пи јус, Ре бе ка Вест, Ло ренс Да-
рел, Се мју ел Бе кет, Жан Пол Сар тр, Сол Бе-
лоу, Ро берт Грејвс, На гиб Мах фуз, Бо ху мил 
Хра бал, Јо сиф Брод ски, Амри та При там, 
Ал бер то Мо ра ви ја, Гин тер Грас, Ер не сто 
Кар де нал, Вла ди мир Вој но вич, Ни ки та 
Ста не ску, Ален Гин зберг, Пе тер Ханд ке, 
Мајл Вајл динг, Мајкл Гејл, Ник Хор нби... У 
овом збор ни ку су сре ће мо се и са по ет ским 
оства ре њи ма ши рој јав но сти по зна тих про-
зних пи са ца: Гин те ра Гра са, Џо на Ап дај ка, 
су пру ге ро ман си је ра Мо ра ви је Да че Ма ра и-
ни, Еду ар да Ли мо но ва и Па три ка Бе со на.
То ком про те кле че ти ри де це ни је на Бе о-
град ским ме ђу на род ним су сре ти ма уче-
ство ва ло је пре ко две хи ља де свет ских 
мај сто ра пи са не ре чи. Су сре ти су пре пу ни 
за ни мљи вих де ша ва ња и анег до та: не мач ки 
пе сник Мин цберг је по сле при су ство ва ња 
ора то ри ју му у кра гу је вач ким Шу ма ри ца ма, 
из пи је те та пре ма хи ља да ма не ду жних жр-
та ва на ци стич ког по гро ма, на за јед нич ком 
руч ку од био да узме и је дан за ло гај. Пи сац 
Грч ких ми то ва Ро берт Грејвс и по ред вре-
ме шних осам де сет го ди на у јед ном бе о град-
ском би о ско пу сто је ћи је пр ви пут од гле дао 
филм Грк Зор ба. На јед ној књи жев ној ве че-
ри у Удру же њу књи жев ни ка Ср би је чу ве ни 
ру мун ски по е та Ђео Бог за, са сме шком на 
ли цу, пред сви ма је до по след ње ла ти це по-
јео ру жу из ва зе.

ЛА БО ВИЋ, Љу бе та: Не до ста ја-
ње – Под го ри ца: Цр но гор ско 
дру штво не за ви сних књи жев ни-
ка, 2004.- 82 стр.

Ве ли ки вре мен-
ски раз ма ци из-
ме ђу об ја вље-
них књи га (Та-
на то и де 1987 
и Го спо дар ка-
ве за 1997) ука-
зу ју на ауто ров 
при ље жан рад 
у об ли ко ва њу ко нач не ве р зи је ка ко са-
мих пе са ма, та ко и ком по зи ци је књи ге. 
Но ву Ла бо ви ће ву књи гу отва ра ју две 
ду же пе сме (Об ли ко ва ње 57 сти хо ва и 
Епи сто лар ни од лом ци за Сил ви ју 127 
сти хо ва) иза ко јих сле де ци клу си Не до-
ста ја ње, Пиг ма ли о нов сан и Ру ко пис 
у сну. Је дан од мо тив ских лајт мо ти ва 
раз ли чи то ва ри ран је ми сте ри ја умет-
нич ке кре а ци је. Рав но прав но са умет-
но шћу ре чи, по е зи јом, Ла бо вић пе ва о 
сли кар ској кре а ци ји и ва јар ској, по све-
ћу ју ћи цео ци клус мит ском ва ја ру Пиг-
ма ли о ну и ње го вом сну о „са вр ше ним 
об ли ци ма“. Су штин ски ре флек сив не и 
уро ње не у ве ли ке те ме (ро ђе ње, љу бав, 
смрт, умет ност, фо р ма, тра ди ци ја, кул-
ту ра...) Ла бо ви ће ве пе сме ипак по се ду-
ју ла ко ћу и раз и гра ност нео че ки ва них 
сли ка из ко јих и по ред „те жи не те ме“ 
зра чи не по но вљи ва све тлост ме ди те-
ран ског под не бља. Пе сник се у пе ва њу 
ко је ба шти ни „цје ло куп ну евр оп ску 
тра ди ци ју, од ан тич ке ме ди те ран ске 
тра ди ци је до ис ку ства ве ли ких мо дер-
них пје сни ка“ (ци тат из тек ста Бо же 
Ко при ви це) осе ћа ла ко и су ве ре но, од-
но сно, ис тра јан рад на пе сми/књи зи би-
ва кру ни сан су бли ми са ном емо ци јом и 
ре флек си јом и под ре ђен естет ским на-
че ли ма као вр хов ној ин стан ци. 

ЛА ЗИЋ, Бо рис: Ту р ски ди ван 
– По жа ре вац: Бра ни че во, 2005. 
– 109 стр.

Ту р ски ди ван је 
но ва књи га Бо ри-
са Ла зи ћа (1967, 
Па риз), пе сни ка, 
про зног пи сца и 
пре во ди о ца (пре-
вео на фран цу ски 
Лу чу Ми кро ко-
зму и Го р ски ви-
је нац, не ко ли ко 
књи га са вре ме-
них срп ских пе сни ка, пре во дио Ди са, 
Ује ви ћа, А.Б. Ши ми ћа). На не ки на чин 
она је жан ров ски срод на ње го вој књи-
зи Бе ле шке о Ар ка ди ји (2000) осо бе-
ној пу то пи сној про зи са из дво је ним 
ли ком-на ра то ром кроз чи ју се свест 
пре ла ма ју чул ни ути сци и ре флек си је 
о ви ђе ном. Ако је у тој књи зи Ар ка ди-
ја у ства ри Ср би ја ви ђе на на ра то ро вим 
очи ма, у Ту р ском ди ва ну лик и ње го ва 
са пут ни ца са би ра ју ути ске на пу то ва-
њу кроз са вре ме ну Ту р ску (Смир на, 
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Ефес, Пе р гам, Хи је ра по лис, Ис тан бул). 
По ни ра ње кроз ре ли гиј ско-кул ту ро ло-
шко-исто риј ску ве р ти ка лу ни кад ни је 
би ло јед но став но из про стог раз ло га 
што осим на дах ну ћа зах те ва из у зет ну 
обра зо ва ност и дар син те зе (Ду чи ће ви 
пу то пи си, до бар део про зе Цр њан ског, 
Иси до ра Се ку лић, итд.). Ла зић сво јом 
лу цид ном и пре ци зном ми шљу на дах-
ну то пи ше о Ту р ској, Бал ка ну, Ви зан ти-
ји, и ан тич ком пе ри о ду на тлу да на шње 
Ту р ске. Пред чи та о ци ма се као у не кој 
жи во пи сно илу стро ва ној ен ци кло пе ди-
ји от кри ва про стор ко ји је из не дрио евр-
оп ску ци ви ли за ци ју.

ЛА ЛО ВИЋ, Иван: Ду ши ни од-
бле сци – Бе о град: Апо строф, 
2005. – 61 стр.

У сво јој пе тој об ја вље ној пе снич кој 
књи зи Ду ши ни од бље сци Иван Ла ло вић 
на нај бо љи мо гу ћи на чин учвр шћу је 
соп стве но ме сто у са вре ме ној срп ској 
ли ри ци. За ни мљи вост ње го вог ли р ског 
ка зи ва ња ле жи у чи ње ни ци да се овај 
у сво јој би ти мо дер ни ур ба ни ли ри чар 
ни је од ре као из вор не по ет ске ме та фи-
зи ке. Фо р мал на од ли ка ње го вог пе ва-
ња је са жет, сре зан ис каз. На сту па ју ћи 
те мељ но, али не на ме тљи во (Ла ло вић је 
ду ги низ го ди на сво јом по е зи јом при су-
тан у књи жев ној пе ри о ди ци) Ла ло вић 
се пр во ле ги ти ми сао као пе сник де та-
ља, ли р ских ми ни ја ту ра и сит ни ца. 
Нај но ви ја пе снич ка књи га пред ста вља 
плод зре ле за о кру же не по е ти ке ко ја 
овог пе сни ка учвр шћу је у по зи ци ји ли-
р ског ме та фи зи ча ра.

ЛУ, Ер ленд: До плер – Бе о град: 
Ге о по е ти ка, 2005, пре ве ли с но р-
ве шког: Со фи ја Би лан џи ја, На та-
ша Ри сти во је вић и Ми р на Сте ва-
но вић – 147 стр.

Крат ки ро ман култ ног но р ве шког књи-
жев ни ка Ер лен да Луа (1969). По чи њу-
ћи по гла вљем Но вем бар, смр ћу оца, а 
за вр ша ва ју ћи про лећ ним Апри лом и 
ма јем, Лу при по ве да о чо ве ку ко ји на-
пу шта свој до са да шњи на чин жи во та, 
оста вља по ро ди цу, из оп шта ва се из 
дру штве не сре ди не и од ла зи да жи ви 
у шу ми. При по ве да о уса мље но сти и 
не за до вољ ству, али и о на чи ну да се у 
до бро вољ но из гнан ству про на ђе но ви 
сми сао по сто ја ња. Кри ти ка са вре ме ног 
све та, кри ти ка ха о са ка кав на ме ће љу-
ди ма, там ни уви ди у уну тра шњи свет и 
по но ре чо ве ка ко ји га на ста њу је. Оштра 
и опо ра књи га, ко ју је Ер ленд Лу убла-
жио пре по зна тљи вим ху мо ром свог 
аутор ског ру ко пи са.

МА Р КО ВИЋ, Је ле на: Сто па ло ки-
не ске же не или Ка ко је се ло на у-
чи ло осе ћа је. — Зре ња нин : Град-
ска на род на би бли о те ка „Жа р ко 
Зре ња нин“, 2005. — 172 стр.

Је ле на Ма р ко вић (Ча чак, 1975) мла ђа 
је да ро ви та аутор ка ви ше при по ве дач-

ких, пе снич ких и ро ман си јер ских књи-
га. Не схва тљи во је ка ко је ме диј ски 
за не ма рен њен успех пр вог ро ма на за 
ко ји је на кон кур су за гре бач ког В. Б. З-
а по де ли ла пр ву на гра ду (те шку пре ко 
10.000 евра), као и до би ја ње не ко ли ко 
ов да шњих на гра да. Сто па ло ки не ске 
же не је при ча о ин ти ми ин те лек ту ал ке 
у за би том кра ју, не ра зу ме ва њу сре ди не, 
ње ној је ди ној љу ба ви, му шко-жен ском 
(не ре ши вом) од но су, уми ра њу (чо ве ка 
и љу ба ви), са мо ћи, (спо ља шњој и уну-
тра шњој), је згро ви та при ча ис при ча на 
стра сно и ду бо ко из три угла, углав ном 
ре че ни ца ма-па су си ма, с лич ним де фи-
ни ци ја ма пој мо ва као што су страст, 
љу бо мо ра, иза зов, сре ћа, по нос, на да, 
ка ја ње, сло бо да.

МА Р КО ВИЋ, Сла во љуб: Цр ни 
мак у сне гу – Бе о град: Бе о град-
ска ма ну фак ту ра сно ва, 2004.- 32 
стр.

Сла во љуб Ма р ко вић про зни ви р ту оз 
ре ду ци рао је сво ју би о гра фи ју на све-
га три ре че ни це и де се так об ја вље них 
на сло ва. Цр ни мак у сне гу пред ста вља 
игру кон тра ста та ме и све тла и њи хо вог 
је дин ства. Оне о би чен и при ма мљив да 
вас уву че у ства ра лач ку ал хе ми ју, Ма-
р ко ви ће ву, ко ји већ на са мом по чет ку 
пи ше о кра ју ко ји се во ли, а ови су не-
из бе жни и то у све му. Збир ка од два де-
сет се дам крат ких при ча по чи ње оним 
нај кра ћим, а ка ко се бли жи омра че ни 
крај, при че се оби мом по ве ћа ва ју као 
да се ни за њем ре чи же ли од ло жи ти 
не ми нов ност. Ре ду ци ра ност је зи ка је 
ка рак те ри стич на за ве ћи ну при ча. Ре-
кло би се без ијед не су ви шне ре чи. Ис-
тан ча ни осе ћај за про би ра ње де та ља 
ко је ва ља за бе ле жи ти из ре ал но сти и 

њи хо во ве што рас по ре ђи ва ње та ко да 
се на ми ни мал ном про сто ру по стиг не 
мак си мал ни ефе кат са пси хо ло шким 
по ни ра њем и за чи ње но шћу цр ним ху-
мо ром. Из фо р мал не стр о го сти, пре ла-
зи у про стор но ши ре ње ре чи ко ја но си 
ин диг на ци ју, еро ти зам, страх од веч не 
про ла зно сти, омек ша ва оштри цу ра ци-
о нал ног бри ја ча у ко рист сен ти мен тал-
но сти. Сла во љуб Ма р ко вић је ве ли ки 
мај стор спи са тељ ског за на та, те је ова 
књи га ве ли ко бла го у ма лој ку ти ји, као 
два ока у јед ној гла ви, сто је ра ци о нал-
ност и емо тив ност. На слов на стра на 
ко ју је ура дио Не ма ња Ми тро вић су ге-
ри ше да ин кли ни ра ју спа ја њу, али то је 
не из во ди во, сем у књи га ма.

МЕН БИ, Крис: Се дам сун ча них 
да на – Бе о град: Ла гу на, 2005. 
– 318 стр, пре ве ла са ен гле ског 
Же р мен Фи ли по вић, Це на: 422 
дин.

Ен гле ска ро ман си јер ка Крис Мен би 
ба ви се пи са њем од нај ра ни јег де тињ-
ства. Пр ву при чу об ја ви ла је у че тр на е-
стој го ди ни, у ча со пи су Yast se wen te en. 
Се дам сун ча них да на је ве што на пи са-
на, ди на мич на про за ко ја го во ри о то ме 
да ли јед но чвр сто при ја тељ ство из ме-
ђу три де вој ке мо же пре жи ве ти са мо 
се дам лет њих да на. Глав на ју на ки ња 
ове при по ве сти ко ја чи та о це др жи у 
не из ве сно сти до по след ње стра ни це, 
Реј чел ба кли на ја ви ла је да ће уско ро 
из ре ћи суд бо но сно да. Ње не нај бо ље 
при ја те љи це Ке ри Ен и Ја слин од лу чу-
ју да сво јој при ја те љи ци при ре де опр о-
штај од де во ја штва ко ји ће пам ти ти до 
кра ја жи во та. Уме сто не ког за ди мље-
ног ба ра са про сеч ним стрип ти зом, оне 
од лу чу ју да јед ну сед ми цу про ве ду у 

лук су зним ба ро ви ма на оба ли Егеј ског 
мо ра. Ако се овој про зи као са сто јак до-
да ју на ва лент ни ба р ме ни и ку ва ри, као 
и бес плат ни кок те ли у нео гра ни че ним 
ко ли чи на ма, до ла зи мо до за кључ ка да 
се Се дам сун ча них да на мо гу иш чи та ва-
ти и као но стал ги ја за лет њим да ни ма 
ко ји не у мит но про ла зе.

МР КАЉ, Љу би ца, Ари јад ни но 
клуп ко, Пла то, Бе о град 2004.

Ари јад ни но клуп ко је дру га по ре ду по-
ет ска књи га по зна те сли кар ке Љу би це 
Мр каљ. Збир ку чи не за пи си на ста ли у 
пе ри о ду од сеп тем бра 1987. до фе бру-
а ра 1997. Сам текст ове књи ге ства ра 
јед ну ши ро ку мре жу ли р ских сли ка 
из сва ко дне ви це. Стил ски из бру ше не, 
ове је зич ке сли ке пред ста вља ју свет 
ви ђен суп тил ним оком, осе тљи вим на 
зву ке, бо је и скри ве на зна че ња. Је зич ка 
та на ност збир ке успе ва да до ча ра чак и 
ти ши ну у ко јој се ти по себ ни тре ну ци 
гле да ња и ви ђе ња од ви-
ја ју. Дру ги „текст“ ове 
књи ге чи не ње не илу-
стра ци је, не са мо цр те жи 
и аква ре ли по се би, већ и 
њи хо во пре кла па ње са 
до ку мен тар ним сним ци-
ма и исеч ци ма из но ви на. 
Та стра на при че го во ри о 
ствар но сти јед ног на ро-
да – из бе гли ца ма, спа ље-
ним по љи ма и де мон стра ци ја ма, пред-
ста вље ним на под ло зи ар хе тип ских 
при зо ра са аутор ки них сли ка, ства ра ју-
ћи ла ви ринт фраг ме на та ко ји су ду бо ко 
по ве за ни. 

МУ РА КА МИ, Ха ру ки: Играј 
Играј Играј – Бе о град: Ге о по те и-
ка, 2005, пре ве ла с ја пан ског Див-
на То мић – 408 стр.

Ро ман јед ног од нај о ри ги нал ни јих са вре-
ме них свет ских пи са ца, ја пан ског књи-
жев ни ка Ха ру ки ја Му ру ка ми ја (1949). 
Ње гов глав ни ју нак кре ће у по тра гу за 
сво јом не ста лом бив шом де вој ком. На 
том не сва ки да шњем пу те ше стви ју он 
се кре ће кроз мо дер ни свет ви со ке тех-
но ло ги је, ко ји истом бр зи ном ка квом се 
и раз ви ја, тра ди ци о нал не вред но сти за-
ме њу је но вим. Не при ла го ђе ни уса мље-
ник, ју нак сре ће ли ко ве ко ји на ста њу ју 
обе стра не ствар но сти, а Му ра ка ми 
пи ше осо бе ни на уч но фан та стич ки ро-
ман. У ње му се су сре ћу древ ни мит и 
ро кен рол, ми сте ри ја и сва ки да шњи ца, 
су прот но сти ко је, уви ди ма у мо дер ни 
Ја пан, па ра док сла но омо гу ћу ју осо бе-
ну ви зи ју бу дућ но сти.

Нај леп ше при че кла сич не ста ри-
не, Гу став Шваб, при ре дио Сте-
ван Бо шњак, Ни шки кул тур ни 
цен тар, Ниш, 2004, 703 стр. 

По но во је ме ђу на ма оми ље но шти во 
мно гих ге не ра ци ја, при че из кла сич-
не ста ри не Гу ста ва Шва ба (1792-1850). 
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►
ИЗАБРАНА ДЕЛА СПАСОЈА ШЕЈИЋА

ДЕВЕТ ЖИВОТА – романи – Приштина: Народна и 
универзитетска библиотека Иво Андрић, 2005. – 587 страна

Из ме ђу ко ри ца јед не књи ге ве ћег фор ма та до би ли смо Иза бра на де ла 
Спа со ја Ше ји ћа (1948-1989). Књи га са др жи 9 Ше ји ће вих ро ма на од ко-
јих је пи сац за жи во та об ја вио че ти ри. Већ пр вим об ја вље ним ро ма ном 
Док не стиг не То мас Ман (1976) Ше јић би ва за па жен у окви ру про зе 
тзв. „но вог ре а ли зма“ (ко ри сте се још тер ми ни ста вр но сна про за, на ту-
ра ли зам, ве ри зам) као на ста вљач ли ни је не што ста ри јих пи са ца Дра го-
сла ва Ми ха и ло ви ћа, Жи во ји на Па вло ви ћа, Ива на Ива но ви ћа, Ви до са ва 
Сте ва но ви ћа, Ми ро сла ва Ј. Ви шљи ћа, Ми ли са ва Са ви ћа. Раз ви ја ју ћи и 
у оста лим де ли ма (Ски ца за пор трет Н.Ј. 1978, Жи вот у два фил ма 
1982, Пред у зи ма ње ме ра 1985) ма ги стар лне те ме сво је про зе: ре ла ци ја 
се ло-град у по сле рат ном дру штву, свет Ва ро ши и ње го ве на ра ви и ка рак-
те ри, ти пич не по ја ве у дру штве ном жи во ту, свет ка ри је ри ста, пол тро на, 
гу бит ни ка, иде о ло шке ла жи и мо рал но по ср ну ће, Ше јић на стил ском 
пла ну уз сву ори ги нал ност и при ме ну мо дер них на ра тив них по сту па ка 
ин вен тив но ко ри сти ху мор али и са ти рич ку же сти ну у раз об ли ча ва њу 
и пре до ча ва њу из ви то пе ре них ка рак те ра. Ше ји ће ви ро ма ни и га ле ри ја 
ли ко ва ње го ве Ва ро ши, ауто ро вим ли те рар ним да ром уз диг ну та на ни во 
сим бо ла јед ног вре ме на, уз де ла по ме ну тих пи са ца, рас ки да ју са књи-
жев но шћу об ма не, или ка ко у пред го во ру ка же Јо ван Си мић: „Он пи ше 
књи ге ко је чи та о це не оста вља ју рав но ду шним. На про тив, оне га уз не ми-
ра ва ју, опо ми њу и љу те, јер га за ти чу у си ту а ци ја ма ко је све до че про тив 
ње га, ука зу ју му на чи ње ни цу да је не са мо про пу стио да ре а ли зу је сво је 
људ ске мо гућ но сти не го је при стао да бу де део оту ђе не, де ху ма ни зо ва не 
ствар но сти и да је сам про из во ди“. Ше ји ће ви ро ма ни иду у сам врх про-
зе „но вог кри тич ког ре а ли зма“ или „ствар но сне про зе“ ка ко је име но вао 
и кри тич ким тек сто ви ма про мо ви сао про фе сор Љу би ша Је ре мић. Књи га 
је илу стро ва на фо то гра фи ја ма из жи во та пи сца а би о гра фи ју је на пи сао 
пи шчев син Раст ко Ше јић. Цео про је кат око при ре ђи ва ња и из да ва ња 
књи ге по мо гло је Ми ни стар ство кул ту ре и ме ди ја Ре пу бли ке Ср би је.

ЛУ, Ер ленд: До плер – Бе о град: 
Ге о по е ти ка, 2005, пре ве ли с но р-
ве шког: Со фи ја Би лан џи ја, На та-
ша Ри сти во је вић и Ми р на Сте ва-
но вић – 147 стр.

Крат ки ро ман култ ног но р ве шког књи-
жев ни ка Ер лен да Луа (1969). По чи њу-
ћи по гла вљем Но вем бар, смр ћу оца, а 
за вр ша ва ју ћи про лећ ним Апри лом и 
ма јем, Лу при по ве да о чо ве ку ко ји на-
пу шта свој до са да шњи на чин жи во та, 
оста вља по ро ди цу, из оп шта ва се из 
дру штве не сре ди не и од ла зи да жи ви 
у шу ми. При по ве да о уса мље но сти и 
не за до вољ ству, али и о на чи ну да се у 
до бро вољ но из гнан ству про на ђе но ви 
сми сао по сто ја ња. Кри ти ка са вре ме ног 
све та, кри ти ка ха о са ка кав на ме ће љу-
ди ма, там ни уви ди у уну тра шњи свет и 
по но ре чо ве ка ко ји га на ста њу је. Оштра 
и опо ра књи га, ко ју је Ер ленд Лу убла-
жио пре по зна тљи вим ху мо ром свог 
аутор ског ру ко пи са.



Овај не мач ки пе сник, 
по знат и по збир ци не-
мач ких при ча „за на-
род“, при че из кла сич-
не ста ри не пр ви пут је 
штам пао у Штут гар ту, 
1838-40. го ди не. При че 
су по де ље не у пет књи-

га. Пр ва књи га са др жи број не ми то ве и 
при по ве сти, пре у зе те из ра зних ан тич-
ких из во ра, од Ови ди је вих Ме та мор-
фо за до Еури пи до вих дра ма. У дру гој 
књи зи об ра ђе ни су мит о Ар го на у ти ма 
и при че о Хе ра клу, Те зе ју, Еди пу, опет 
из број них ан тич ких из во ра. Тре ћа књи-
га го во ри о Тро ји, од осни ва ња до про-
па сти, и њен основ ни из вор је, на рав но, 
Или ја да, али и мно го број на дру га де ла 
кла сич ног до ба. Сам Шваб их по ми ње 
у свом пред го во ру овој књи зи, ис ти чу-
ћи да је при ча „та ко пот пу на ка ко као 
при по вет ка из из во ра још ни ка да ни је 
би ла у том об ли ку са ста вље на.“ На при-
по вест о ле ген дар ном гра ду у че твр тој 
књи зи се на ста вља при ча о суд би ни 
Ага мем но на и ње го ве де це, а за тим сле-
де при по ве сти о Оди се је вим лу та њи ма 
и по врат ку, за сно ва ним углав ном на 
Хо ме ро вом епу. Пе та књи га у ства ри 
је при по вест о Ене ји, или об ра ђе на Ене-
и да, у ко јој је, ка ко Шваб пи ше, имао 
нај ви ше по сла, ми сле ћи пре све га на 
мла де као на сво ју пу бли ку и њи хо во за-
ни ма ње за но ви ну. У „Ми то ло шком до-
дат ку“, по ред на по ме на и об ја шње ња, 
дат је и пре глед бо го ва и бо жан ста ва, 
по бро ја ни су Хе р ку ло ви под ви зи, на ве-
де ни ра ни из во ри за грч ку ми то ло ги ју, 
али нај ве ћу, скри ве ну дра го це ност овог 
до дат ка, чи ни Хе си о до ва „Те о го ни ја“, 
у пре пе ву Ал би на Ба за ле на хр ват ски. 
Ин те грал но из да ње на срп ском је зи ку, 
ко је се са да на ла зи пред чи та о ци ма, 
при ре дио је Сте ван Бо шњак ко ри сте ћи 
пре вод при ча Стје па на Хо суа са не мач-
ког на хр ват ски. Но во из да ње, за хва-
љу ју ћи са о бра же но сти ду ху срп ског 
је зи ка и ле пој опре ми, пред ста вља пра-
ви по клон мла дој чи та лач кој пу бли ци 
ко ја се тек упо зна је са кла сич ним ми то-
ви ма. Они ко ји тај свет већ по зна ју из 
дру гих из во ра би ће сва ка ко при јат но 
из не на ђе ни ли те рар ним ква ли те ти ма 
овог тек ста, ле по том са мих при ча ка ко 
их је ис при по ве дао Гу став Шваб. За то 
је мо жда нај а де кват ни је ов де по но ви ти 
ре чи ко ји ма је сам аутор, пре го то во 170 
го ди на, ис пра тио у свет ово ка пи тал но 
де ло: „И та ко, не ка све те при че за јед-
но, као скуп кла сич них ју нач ких при-
ча, стек ну број не при ја те ље ме ђу мла-
ди ма, а гдег де и ме ђу ста ри ма. С том 
же љом пи сац пу ста у свет сво је де ло, 
ко је је за ње га у исти час од јек два де-
се то го ди шњег за ни ма ња у јав но сти и 
код ку ће“. 

НИ КО ЛА ЈЕ ВИЋ, Ди ми три је: 
Ево и ки ше – Кра гу је вац: Је фи-
ми ја, 2005 – 94 стр.

Три ци клу са но ве пе снич ке књи ге кра-
гу је вач ког књи жев ни ка ста ри је ге не ра-

ци је Ди ми три ја Ни ко ла је ви ћа (1935) 
до но си те мат ски ра зно вр сне пе сме, 
пи са не у сло бод ном и ве за ном сти ху. 
Фо р мал на и те мат ска ра зно ли кост 
пра те пре по зна тљи во Ни ко ла је ви ће во 
по ни ра ње у ствар ни свет. Пе сни ков ве-
ри зам тра жи јед но став не чи ње ни це по-
сто ја ња, ко је згу шња ва је згро ви то шћу 
сво је ли р ске ре флек си је. Вра ћа ју ћи се 
при ро ди и исто ри ји, као ази ли ма са-
вре ме ног чо ве ка, рас пе тог ха о тич ном 
сва ко дне ви цом, пе сник се ме ђу тим, све 
ви ше обра ћа те ми смр ти. Још јед на јед-
но став на, а не из бе жна чи ње ни ца по сто-
ја ња пак иза свог ам би са скри ва ни шта-
ви ло. Не из го во ре но, прем да при сут но 
пи та ње ове збир ке је сте мо же ли крх ки 
стих над вла да ти тај ам бис, за у ста ви ти 
че жњи ви ко рак, ко ји се све бр же ка ње-
му ис пру жа.

НИТ, Па трик: Му сун гу Џим 
и ве ли ки по гла ви ца Ту ло ко 
– Бе о град: Де ја до ра, 2005, пре вео 
с ен гле ског Алек са Го ли ја нин 
– 414 стр.

Иза на сло ва за ка квим че зне сва ки ма-
што ви ти де чак кри је се озби љан ро ман 
Па три ка Ни ка (Лон дон, 1972), ко ји о ве-
ли ким про бле ми ма са вре ме ног све та, 
нео ко ло ни ја ли зму и си сте мат ском уни-
шта ва њу Афри ке пи ше на за ни мљив 
и ду хо вит на чин. Џим Ту лок од ла зи у 
Зам ба ви, под са хар ску ба на на-ре пу бли-
ку, да пре да је ен гле ски у јед ној се о ској 
шко ли. Зам ба ви јем вла да пред сед ник 
Ади ни, је дан од мно гих африч ких дик-
та то ра, искре но и ду бо ко за љу бљен 
ко ли ко у са мог се бе, то ли ко и у на род-
ни но вац ко ји при ље жно пре ба цу је на 
свој ра чун у швај цар ској бан ци. Сли ци 
ко ја, уоста лом, ни је стра на на шем сва-
ко днев ном ис ку ству при дру жи ће се 
обе сни, раз ма же ни на след ник, ге не рал 
и ду хов ник-врач. А он да ће се по ја ви ти 
Ве ли ки по гла ви ца Ту ло ко и све окре ну-
ти на гла вач ке. 

НО ВА КО ВИЋ, Ду шко: До ста-
вље но му за ма – Бе о град: Срп-
ски ПЕН цен тар, 2005.- 124 стр.

Но ва књи га 
пе са ма Ду шка 
Н о  в а  к о  в и  ћ а 
(1948, Под го-
ри ца) отва ра 
по зна ва о ци ма 
ко ји су пи са ли 
и го во ри ли о 
ње го вим прет-
ход ним књи га-

ма (10 књи га по е зи је од 1977-2003., за-
сту пље ност у ан то ло ги ја ма, пре во ђен 
на стра не је зи ке, до бит ник не ко ли ко 
углед них на гра да) мо гућ но сти упо ред-
ног ис тра жи ва ња, као и ана ли зе и уоп-
шта ва ња на ши рем пла ну: те ма ти ка, 
мо ти ви, стил ски по ступ ци, ерот ско, 
ди ја лог са са вре ме ни ци ма, итд. Не ко ли-
ко пе са ма но ве књи ге сва ка ко иду у ред 
ан то ло гиј ских оства ре ња са вре ме не 

срп ске по е зи је. Књи га До ста вље но му-
за ма зах те ва озби љан чи та лач ки на пор 
и све стра но ту ма че ње, мо жда у од ре ђе-
ној ме ри пре и спи ти ва ње оправ да но сти 
те р ми на ве ри зам ко ји је нај че шће био 
пре суд ни ква ли фи ка тив Но ва ко ви ће-
ве по е зи је. Чи ни се да но ве пе сме овог 
пе сни ка тра же до дат но ни јан си ра ње 
тог те р ми на, али и но ве од ред ни це, од-
но сно, ни је са мо ве ри зам пре су дан за 
чи та лач ки до жи вљај. Сти хо ви књи ге 
До ста вље но му за ма ну де оби ље ма те-
ри ја ла за све стра ни је са гле да ва ње зре-
ле фа зе Но ва ко ви ће ве ли ри ке.

ОСТЕР, Пол: Про роч ка ноћ – Бе-
о град: Ге о по е ти ка, 2004, пре ве ла 
с ен гле ског Ива на Ђу рић-Па у но-
вић – 206 стр.

Ро ман вр сног, про во ка тив ног са вре ме-
ног аме рич ког пи сца и филм ског рад-
ни ка. Пре по зна тљи ви еле мен ти Осте-
ро вог пи сма (глав ни ју нак умет ник у 
не кој гра нич ној егз си ет нци јал ној си-
ту а ци ји, пре та па ње ре ал но сти, ира ци-
о нал но сти и сфе ре књи жев но сти, тра-
га ње за иден ти ти те том и пре кла па ње 
иден ти те та, ха о ти чан свет на ра стао на 
на че лу слу чај но сти, ду бо ка про ми шље-
ност и на гла шен пси хо ло шки мо ме нат) 
у сва ком ро ма ну из но ва из не на де јер 
је по сре ди пи сац ко ји на ра тив ном по-
вр ши ном тек ста за во ди чи та о ца, та ко 
да овај до са мог кра ја не зна о че му се 
за пра во ра ди. Крај је код По ла Осте ра 
увек и от кро ве ње, а ово га пу та је у свој 
опус унео но ви ну – бе бу. Би зар но сти 
ха о тич ног све та, ин те лек ту ал ност и 
умет нич ка екс цен трич ност под ре ђе ни 
су но вом жи во ту. Веч ном жи во ту, ко ји 
се увек из но ва оба вља.

ПА ВЛО ВИЋ, Ран ко: Срж – Бе о-
град: Рад, 2005.- 95 стр.

Ран ко Па вло вић (1943) се до ка зао као 
пе сник (6 књи га по е зи је), при по ве дач 
(9 збир ки при по ве да ка), ро ман си јер (3 
ро ма на), пи сац за де цу (збир ке при ча, 
ро ман), а оку шао се и у пи са њу дра ма-
тур шких тек сто ва. Об ја вље на су му 
Иза бра на дје ла у 4 то ма. Жи ви и ра ди 
у Ба ња Лу ци ба ве ћи се но ви нар ством 
и умет но шћу. Те шко је на ћи од го нет-
ку на пи та ње су шти не су шти не. Ран ко 
Па вло вић је ус пео да по е зи јом окру жи 
и са гле да из ра зних аспе ка та су шти ну 
све та, а то је по ње му – тач ка. Има мо 
пе снич ко про ми шља ње о крај њем ста-
њу ап стракт но сти ко ју тач ка оли ча ва. 
Из во ри ште, жа ри ште, ема на ци ја ње го-
ве по ет ске оку пи ра но сти је шо кант на 
и иза зов на за сва ког чи та о ца. Не фор-
мал но би ће и су шти на све та су под 
оку лу сом гра ма ти ке, ге о ме три је, фи ло-
зо фи је, љу ба ви. Она у се би раз ре ша ва 
су прот но сти све та. То је омо гу ћи ло 
пе сни ку да се игра у сво јим сти хо ви ма. 
Го спо дин Сте ван Тон тић под вла чи сто-
по стот ну је зич ку и стил ску отво ре ност 
је дин стве не за ми сли Ср жи. 

ПА О ВИ ЦА, Ма р ко: Ра спо ни 
про зне ре чи – Бе о град: На род-
на књи га, 2005.- 239 стр.

Ма р ко Па о ви ца 
(1950, Тре би ње) 
пи ше при ка зе, 
освр те и огле-
де о са вре ме ној 
срп ској књи жев-
но сти. У књи зи 
се на ла зи 23 те-
о риј ско-кри тич-
ких при ка за об-
ја вље них у пе ри-
о ди ци у пе ри о ду 
1988-2004. Реч је 
о де ли ма Бо ри сла ва Пе ки ћа, Ми р ка Ко-
ва ча, Ми о дра га Па вло ви ћа, Дра го сла ва 
Ми хај ло ви ћа, Ра до сла ва Бра ти ћа, Ср бе 
Иг ња то ви ћа, Слав ка Ле бе дин ског, Ми-
ли це Ми ћић Ди мов ске, Дра гог Бу гар-
чи ћа, Ми р ја не Па вло вић. Од мла ђих, 
аутор пи ше о при по вет ка ма Ми ро сла-
ва То хо ља, Не ма ње Ми тро ви ћа, Ва се 
Пав ко ви ћа, Ми хај ла Пан ти ћа и Го ра на 
Пе тро ви ћа. У це ли ни Фо ку су пи шу ћи 
о Ан то ло ги ји срп ске при по вет ке (1945-
1995) Ми хај ла Пан ти ћа, Ан то ло ги ји 
срп ске про зе пост мо дер ног до ба, Алек-
сан дра Је р ко ва, Ма ла ку ти ја (пре гле ду 
нај кра ће срп ске при че 20. ве ка) и нај-
леп ше Нај леп ше срп ске при че (при ре-
дио Ми ли сав Са вић), Па о ви ца ука зу је 
на по тре бу да „срп ска при по вет ка за-
слу жу је свог Ми о дра га Па вло ви ћа“, 
од но сно, озбиљ ни ји, мо жда и тим ски 
при ступ књи жев ном ма те ри ја лу ко ји 
би под ра зу ме вао ви ше том ни из бор из 
ми ле ни јум ског на сле ђа на срп ском је-
зи ку.

ПЕ РИЋ, Ра ша:Не бе сни ца – По-
жа ре вац, Пе тро вац на Мла ви: 
Епар хи ја бра ни чев ска, Кул тур-
но-про свет ни цен тар, 2005.- 276 
стр.

Не бе сни ца је 
ан то ло ги ја пе-
са ма о све тим 
љу ди ма/све ци-
ма у срп ском 
пе сни штву и 
хро но ло шки 
об у хва та ра-
спон од 11. 
ве ка до да на-
шњих да на. 
Пру жа са ве-
стан пре глед ра зних сти ло ва, фо р ми, 
при сту па за да тој те ма ти ци – од не по-
зна тих пе сни ка чи ји су сти хо ви и да нас 
ал фа и оме га у цр кве ним слу же њи ма 
пре ко кла си ка сред њо ве ков не књи жев-
но сти (Све ти Са ва, До мен ти јан, Те о до-
си је, Сте фан Пр во вен ча ни, Гри го ри је 
Цам блак, Да ни ло Пећ ки, Да ни ло Бањ-
ски...). По ред име на о ко ја се исто ри ја 
књи жев но сти ни је оглу ши ла, као што 
су Змај, Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, 
Ње гош, Во ји слав Илић, при сут ни су и 
они ко ји су не за слу же но гу р ну ти у за-
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ОСТЕР, Пол: Про роч ка ноћ – Бе-
о град: Ге о по е ти ка, 2004, пре ве ла 
с ен гле ског Ива на Ђу рић-Па у но-
вић – 206 стр.

Ро ман вр сног, про во ка тив ног са вре ме-
ног аме рич ког пи сца и филм ског рад-
ни ка. Пре по зна тљи ви еле мен ти Осте-
ро вог пи сма (глав ни ју нак умет ник у 
не кој гра нич ној егз си ет нци јал ној си-
ту а ци ји, пре та па ње ре ал но сти, ира ци-
о нал но сти и сфе ре књи жев но сти, тра-
га ње за иден ти ти те том и пре кла па ње 
иден ти те та, ха о ти чан свет на ра стао на 
на че лу слу чај но сти, ду бо ка про ми шље-
ност и на гла шен пси хо ло шки мо ме нат) 
у сва ком ро ма ну из но ва из не на де јер 
је по сре ди пи сац ко ји на ра тив ном по-
вр ши ном тек ста за во ди чи та о ца, та ко 
да овај до са мог кра ја не зна о че му се 
за пра во ра ди. Крај је код По ла Осте ра 
увек и от кро ве ње, а ово га пу та је у свој 
опус унео но ви ну – бе бу. Би зар но сти 
ха о тич ног све та, ин те лек ту ал ност и 
умет нич ка екс цен трич ност под ре ђе ни 
су но вом жи во ту. Веч ном жи во ту, ко ји 
се увек из но ва оба вља.



пе ћак а из не дри ли су ан то ло гиј ске ве р-
се (нпр. Ми ле та Јак шић). Сва ко вре ме 
но си са мо свој ни пе чат и при ступ ду хов-
ној те ма ти ци и све ти те љи ма, те је та ко 
тон са вре ме ни ка уда љен од оних чи јим 
за пи си ма ан то ло ги ја по чи ње. Из дво ји-
ла бих име на као што су Иво Ан дрић, 
Вас ко По па, Иван В. Ла лић, Љу бо мир 
Си мо вић, Ма ти ја Бећ ко вић до ап со лут-
них са вре ме ни ка пре ма ко ји ма је кри-
тич ки от клон био и нај ма њи. Пред на-
ма је ве ли чан стве на ан то ло ги ја не бе ске 
по е зи је ко ја чи та о ца из вла чи из „зе маљ-
ског бр ло га“, об ја вље на уз бла го слов 
епи ско па бра ни чев ског Иг ња ти ја.

ПРО КИЋ, Ду шан ка: Шпи јун 
ко ји је умео да во ли – Бе о град: 
ННК Ин тер на ци о нал, 2005. 
– 223 стр.

Ро ман Ду шан ке Про кић от кри ва нам 
мно штво свет ских тај ни и за ве ра са ла-
ко ћом за ни мљи вог шти ва. Шпи јун ски 
три лер из пе ра ро ман си јер ке и пе сни-
ки ње ко ја жи ви и ра ди у Швед ској, за-
пра во је уз бу дљи ва и по тре сна при ча о 
све му што се у по след њој де це ни ји два-
де се тог ве ка де ша ва ло на про сто ри ма 
бив ше Бро зо ве Ју го сла ви је. У ма ни ру 
Џо на Ле Ка реа, Деј ви да Мо ре ла, од но-
сно Ро бер та Ла дла ма, нај но ви ји ро ман 
Ду шан ке Про кић уво ди нас у свет шпи-
јун ских љу бав них стра сти и број них 
ин три га. И не са мо то: ова на пе та при-
ча, без ане сте зи је, го во ри о пла но ви ма 
и ре зул та ти ма свет ских моћ ни ка из 
сен ке, ко ји на род ко ме ро ман си јер ка 
при па да ро ђе њем сво де на ег зо дус, ен-
кла ве и про тек то ра те. Сво јим ве што во-
ђе ним ди ја ло гом Ду шан ка Про кић на 
во ди кроз свет глав них ли ко ва па иш чи-
та ва њем ове про зе осе ћа мо да с њи ма 
раз го ва ра мо о ра зним ге о по ли тич ким 
зби ва њи ма.

РА КИ ТИЋ, Сло бо дан: Ду ша и 
спруд – Бе о град: Ра шка шко ла, 
2005. – 158 стр.

Књи га со не та Сло бо да на Ра ки ти ћа Ду-
ша и спруд пр ви пут је об ја вље на пре 
је да на ест го ди на као пе та књи га у Иза-
бра ним де ли ма. Дру го из да ње по ме-
ну те књи ге об ја вље но је исте го ди не. 
Нај но ви је, тре ће из да ње књи ге Ду ша 
и спруд, бит но се раз ли ку је од прет ход-
них. Ве ли ки број со не та пре тр пео је 
знат не из ме не где су от кло ње не из ве-
сне рит мич ко-ме ло диј ске не рав ни не. 
Ра ки тић је ми шље ња да јед на пе сма ни-
ка да ни је пот пу но са вр ше на те се за то 
по је ди ним пе сма ма вра ћао и до те ри вао 
их. Тре ће из да ње са др жи ци клу се: пр-
ви и нај о бим ни ји са др жи књи гу Пе сме 
о др ве ту и пло ду об ја вље ну 1978. Овом 
ци клу су при до дат је ру ко вет со не та 
ко ји је пр ви пут об ја вљен у про ши ре-
ног из да ња књи ге Свет нам ни је дом. 
Ци клус пе са ма Ду ша и спруд по ко ме 
је ова књи га на сло вље на, пр ви пут је об-
ја вљен у књи зи Жуд ња за ју гом. За тим 
сле де ци клу си Огр тач за дан и Ва р љи-

ви пре зент. Пе снич ка књи га Ду ша и 
спруд је нај ре пре зен та тив ни ји пре сек 
по ет ског ства ра ла штва Сло бо да на Ра-
ки ти ћа ко ји че сто при бе га ва сим бо лич-
ки по сред ном ко ди ра ном го во ру. 

РАН КО ВИЋ, Дра ган: Но ве ли на 
– Бе о град: Књи жев но дру штво 
Све ти Са ва, 2004.- 31 стр.

Дра ган Ран ко вић (1964, Бе о град) огла-
сио се про за ма Мо ја тет ка Мо на Ли за 
(1983), Аква морф и Пе тер бур шке све ске 
(1997). Ово је че твр та књи га пи сца ко ји 
му ко трп но ра ди на сво јим тек сто ви ма 
те же ћи пе р фек ци ји и са вр шен ству. Мо-
жда су за то чи та о ци ус кра ће ни за кван-
ти тет де ла овог ауто ра, али је ква ли тет 
си гу ран. Но ве ли на је ра ђе на као и ра ни-
ја Ран ко ви ће ва де ла где је оби ље фан та-
сти ке омо тач за са свим ре ал не при че 
и кон ста та ци је. Глав ни ју нак је књи-
жев но де ло и ње гов жи вот у од но су на 
ауто ра, књи жев ну пу бли ку, књи жев ну 
по ли ти ку и уоп ште на свет књи ге ко ји 
га окру жу је. Ни ма ло ла ка за ту ма че ње 
ова мо дер на бај ка је стил ски пре ци зна 
и оста вља чи та о ца као и сва ко ва ља но 
де ло у ход ни ци ма зна чењ ских ни воа да 
лу та сло бод но: „Пре не го што сле де ћи 
пут по ђе те у по се ту, по гле дај те још јед-
ном овај ста ри слат ки свет, по гле дај те 
све тлост на цве ћу ко је сво ја ср ца де ли 
са да хом ва ших уса на, ри там ноћ не му-
зи ке, чу је те ли, не ко вас до зи ва?“

СА ВРЕ МЕ НА СРП СКА ДРА-
МА, књи га 23. – Бе о град: 
Удру же ње драм ских пи са ца 
Ср би је, По зо ри ште Мо дер на 
га ра жа, Кул тур но про свет-
на за јед ни ца Бе о гра да, 2005. 
– 334 стр.

От ка ко је 1998. го ди не Удру же ње 
драм ских пи са ца Ср би је, по кре-
ну ло еди ци ју Са вре ме на срп ска 
дра ма до сад су об ја вље не 23 књи-
ге са укуп но 123 драм ска тек ста 
на ших са вре ме них дра ма ти ча ра. 
По кре та ње по ме ну те еди ци је усле-
ди ло је као ре ак ци ја на не по вољ ну 
си ту а ци ју ко ја ка да се ра ди о об ја-
вљи ва њу драм ских тек сто ва вла да 
у до ма ћој прак си. Чи ње ни ца је да 
ни јед на на ша из да вач ка ку ћа не ма 
по себ ну на мен ску би бли о те ку у ко-
јој би се ис кљу чи во об ја вљи ва ла 
драм ска де ла, или филм ски сце на-
ри ји. У 23. књи зи еди ци је за сту-
пље ни су сле де ћи ауто ри: Ми о драг 
Ђу кић (дра ма Све ти о ник), Ра шко 
В. Јо ва но вић (Ко ста Триф ко вић), 
Алек сан дар Пан те лић (Та ко смо се 
не кад сме ја ли), Дра ган То мић (Са-
бља До се кли ја), Алек сан дар Ђа ја 
(La ge ril la) и Ле он Коф ке (Бе бин до-
ру чак). И ова, 23 књи га по ре ду, на-
шој и ино стра ној кул ту ри јав но сти 
пре зен ти ра до ме те мо дер не срп ске 
књи жев но сти у ње ном не сум њи во 
нај сло же ни јем ро ду – дра ми.

СТОЈ КО ВИЋ, Ду шан: Дах ре чи 
– Шу ма диј ске ме та фо ре – Бе о-
град, Мла де но вац: Би бли о те ка 
гра да Бе о гра да, Би бли о те ка Де-
спот Сте фан Ла за ре вић, 2005. 
– 344 стр.

Ан то ло ги ја мла де но вач ке књи жев но-
сти за де цу је још је дан успе шан плод 
при ље жног кри ти ча ра Ду ша на Стој ко-
ви ћа ко ји пом но мо три на све иоле вред-
но у књи жев но сти не са мо свог кра ја 
већ и ши ре. Ова ан то ло ги ја пре ра ста 
ди ле му да ли књи жев ност за де цу или 
деч ја књи жев ност тре ба да про ис тек ну 
из пе ра од ра слих или под млат ка. На и-
ме, она об је ди њу је и пр ве па ти ни ра не 
за пи се за де цу у мла де но вач ком кра ју, 
пре ко пле ја де ма ње – ви ше зна них од-
ра слих пе сни ка, а за вр ша ва се по е зи јом 
ла у ре а та на фе сти ва ли ма по е зи је за де-
цу. По ред по ет ских за пи са при сут ни су 
про зни и драм ски тек сто ви а увод ник 
ко ји је на пи сао при ре ђи вач ан то ло ги-
је пе р фек ци о ни стич ки пру жа пре глед 
за сту пље них име на и глав них ка рак те-
ри сти ка њи хо вог ства ра ла штва. За сту-
пље ни су и од пра ха исто ри је са чу ва ни 
спи си Ми ло ва на Т. Јо ва но ви ћа (по че так 
19. ве ка), Сре те на Па ши ћа, Ра до са ва Ив-
ко ви ћа, Ми ло ра да Пе тро ви ћа Се љан чи-
це (пре лаз 19. у 20. век), па до са вре ме-
ни јих: Све ти сла ва Бо жи но ви ћа, Ми-
ли во ја Ри сти ћа, Дра го сла ва Ан дри ћа, 
Алек сан дра Ви то ро ви ћа, Бра ни сла ва 
Ко ва че ви ћа, Ми ло ра да Ми лен ко ви ћа 
Шу ма... до нај мла ђих, ме ђу ко ји ма је ак-
це нат ста вљен на та лен то ва ну Ма ри ју 
Ири та но. Ако је су ди ти по при ло же ном 
не ма сум ње да је де чи ја књи жев ност 
у мла де но вач ком кра ју има ла све тлу 
про шлост, али има и још све тли ју пе р-
спек ти ву.

СТОЈ КО ВИЋ, Ду шан: И сно ви и 
ја ва – ан то ло ги ја мла де но вач-
ке дра ме 1 и 2 – Мла де но вац, 
Бе о град: Шу ма диј ске ме та фо ре, 
Би бли о те ка Де спот Сте фан Ла-
за ре вић и Би бли о те ка гра да Бе о-
гра да, 2005. – 598 стр.

Ан то ло ги ју мла де но вач ке дра ме у два 
то ма при ре дио је по зна ти кри ти чар, есе-
ји ста и пе сник Ду шан Стој ко вић. Књи-
га дра ма пи са ца по ни клих у Мла де нов-
цу бу ди же љу да не ке од за сту пље них 
тек сто ва по гле да мо и на „да ска ма ко је 
жи вот зна че“. Ан то ло ги ја за по чи ње ко-
ма дом са пе ва њем Ми ло ра да Пе тро ви-
ћа Се љан чи це Чу чук Ста на а за вр ша ва 
се дра мом Дра га не Бо шко вић По вра-
так Ма ри је Ка ра ђор ђе вић. По ред на-
ве де них, у ан то ло ги ји су за сту пље ни 
и сле де ћи драм ски пи сци: Бо шко Три-
фу но вић, Ми ло рад Ми лен ко вић Шум, 
Вла ди мир Ар сић, Дра го слав Ви до вић, 
као и по зна ти но ви нар Ра де Ра до ва но-
вић. Ра до ви на о ви ће ва дра ма Ори ги нал 
фал си фи ка та пре ми јер но је из ве де на 
ја ну а ра 1989. у Зве зда ра те а тру, а по 
овом тек сту ре ди тељ Дра ган Кре со ја је 
сни мио исто и ме ни филм. По сле чи та-

ња ове ан то ло ги је с пра вом мо же мо по-
ста ви ти пи та ње: ко ли ко шу ма диј ских 
гра до ва по пут Мла де нов ца по се ду је ан-
то ло ги ју драм ских тек сто ва на ста лих 
на њи хо вом тлу.

ТЕ ШИН, В. Ср ђан: Кроз пу сти-
њу и пра ши ну – Бе о град: Сту бо-
ви кул ту ре, 2005. – 149 стр.

Књи га Кроз пу сти њу и пра ши ну је тре-
ћи ро ман Ср ђа на В. Те ши на (1971) ко-
ји је по ред то га об ја вио књи гу при ча 
(1997), по е зи је (1997) и дра му (1996). У 
под на сло ву аутор сво је де ло жан ров ски 
од ре ђу је као аван ту ри стич ки ро ман. Ро-
ман се са сто ји од осам по гла вља ис пред 
ко јих аутор да је кра ћи ко мен тар о са др-
жа ју ко ји сле ди. Пи сан у пр вом ли цу 
ро ман у нај бо љој тра ди ци ји на ших ху-
мо ри стич ко-са ти рич них де ла па ро ди-
ра исто ри ју и са вре ме ност, ју на ко ве по-
ро дич не и љу бав не аван ту ре. Те ши нов 
ју нак пу ту је од Ви са до Ис тре (тре ће 
по гла вље), од Са ра је ва до Бе о гра да, од 
Афри ке до ба нат ског ме ста М. из ко га 
је и кре нуо на пут иро нич ним то ном 
при по ве да ју ћи до жи вља је то ком ствар-
ног и ин те лек ту ал ног „пу то ва ња“. 

ТОЛ СТОЈ, Та тја на: Кис, пре вео 
сa ру ског Ми о драг Си би но вић 
– Бе о град: Ге о по е ти ка, 2005. – 298 
стр.

По нев ши пре зи ме слав ног ру ског пи-
сца, ду бо ко осло ње на на ру ску исто ри-
ју и кул ту ру, Та тја на Тол стој је на пи-
са ла од ли чан ро ман, али у би ти про зу 
на ше га вре ме на. По шав ши од иде је о 
ве ли кој екс пло зи ји, ко ја је уни шти ла 
свет, Тол сто је ва га ро ма ном из но ва кон-
стру и ше. За ни мљи во је да по гла вља но-
се на зи ве сло ва стр о сло вен ске азбу ке, 
чи ме књи жев ни ца им пли цит но и по-
твр ђу је по е тич ку те зу ре кон струк ци је 
ствар но сти у умет нич ком де лу, ро ма на 
као са мо стал не ствар но сти. Та те за пак 
по чи ва на јед ној дру гој, на ви ђе њу ко је 
су прот ста вља кли ше ре ал ног по сто ја-
ња, ко ји жи вот сво ди на пра зну твар, 
кре а тив но сти, жи вот но сти умет нич ког 
де ла. Кре а ци ји као пре вас ход ном на че-
лу веч ног жи во та, што му омо гу ћу је да 
се, да бо ме, не пре ста но сам из се бе об-
на вља и ра ђа.

ТО МИЋ, Ли ди ја: Гро теск ни сви-
јет Ми о дра га Бу ла то ви ћа – Ник-
шић: Ја сен, 2005. – 189 стр.

Књи га Ли ди је То-
мић, про фе со ра 
на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Ник-
ши ћу, ана ли зи ра 
и ту ма чи Бу ла то-
ви ће во књи жев-
но де ло из по зи-
ци је гро те ске и 
за овог пи сца ти пич них сли ка по ме ре-
не ре ал но сти. Та ко се по сле увод них 
по гла вља ана ли зи ра гро те ска у при по-
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СА ВРЕ МЕ НА СРП СКА ДРА-
МА, књи га 23. – Бе о град: 
Удру же ње драм ских пи са ца 
Ср би је, По зо ри ште Мо дер на 
га ра жа, Кул тур но про свет-
на за јед ни ца Бе о гра да, 2005. 
– 334 стр.

От ка ко је 1998. го ди не Удру же ње 
драм ских пи са ца Ср би је, по кре-
ну ло еди ци ју Са вре ме на срп ска 
дра ма до сад су об ја вље не 23 књи-
ге са укуп но 123 драм ска тек ста 
на ших са вре ме них дра ма ти ча ра. 
По кре та ње по ме ну те еди ци је усле-
ди ло је као ре ак ци ја на не по вољ ну 
си ту а ци ју ко ја ка да се ра ди о об ја-
вљи ва њу драм ских тек сто ва вла да 
у до ма ћој прак си. Чи ње ни ца је да 
ни јед на на ша из да вач ка ку ћа не ма 
по себ ну на мен ску би бли о те ку у ко-
јој би се ис кљу чи во об ја вљи ва ла 
драм ска де ла, или филм ски сце на-
ри ји. У 23. књи зи еди ци је за сту-
пље ни су сле де ћи ауто ри: Ми о драг 
Ђу кић (дра ма Све ти о ник), Ра шко Све ти о ник), Ра шко Све ти о ник
В. Јо ва но вић (Ко ста Триф ко вић)В. Јо ва но вић (Ко ста Триф ко вић)В. Јо ва но вић ( , 
Алек сан дар Пан те лић (Та ко смо се 
не кад сме ја ли), Дра ган То мић (Са-
бља До се кли ја), Алек сан дар Ђа ја 
(La ge ril la(La ge ril la( ) и Ле он Коф ке La ge ril la) и Ле он Коф ке La ge ril la (Бе бин до-
ру чак). И ова, 23 књи га по ре ду, на-
шој и ино стра ној кул ту ри јав но сти 
пре зен ти ра до ме те мо дер не срп ске 
књи жев но сти у ње ном не сум њи во 
нај сло же ни јем ро ду – дра ми.



ве дач ким књи га ма Ђа во ли до ла зе и Вук 
и зво но, по сту пак гро теск ног обез ли че-
ња у ро ма ну Цр ве ни пе тао ле ти пре ма 
не бу, свет под зе мља у ро ма ну Љу ди 
са че ти ри пр ста и ње го вом на став ку 
Пе ти прст, се ман тич ке рав ни ро ма на 
Gul lo Gul lo, осо би не драм ског и дис пер-
зи ја при по вед ног све та у дра ми Го до је 
до шао. Аутор ка сту ди о зно са гле да ва 
„по мје ре ност по су вра ће них ли ко ва и 
гро теск них фи гу ра“ кроз сва три Бу ла-
то ви ће ва про стор на то по са (Бе о град, 
за ви чај и Цр на Го ра, еми грант ско под-
зе мље За пад не Евр о пе), ва ри ра ње ди о-
ни зиј ске буј но сти мо ти ва зла и до бра, 
за ум ност гро теск но уре ђе ног све та, 
ка р не ва ли за ци ју тра ди ци је, исто ри је и 
по ли ти ке, са р ка стич ну не га ци ју култ-
них те ма. 

ТО МИЋ, Т. Дра ган: Уво ште на 
ма ма – Бе о град: Из да ње ауто ра, 
2005. – 248 стр.

Дра ган То мић је ши рој јав но сти по-
знат као пи сац дра ма Рас кр шће (пра и-
звед ба 1980. у љу бљан ском Мест ном 
гле да ли шчу, да би убр зо Сте во Жи гон 
по ста вио на сце ну ЈДП) и Шип тар (у 
из во ђе њу по зо ри шта КПГТ). У свом ро-
ма ну Уво ште на ма ма Дра ган То мић на 
фо ну при по ве сти о лич ним суд би на ма 
ју на ка оцр та ва дух са вре ме ног бив ство-
ва ња. По шту ју ћи Ари сто те ло во пра ви-
ло да ли ко ви тре ба да де лу ју а не да 
при по ве да ју, То мић на увер љив на чин 
об ли ку је сво је про зно тки во. Ро ман го-
во ри о од ра ста њу и са зре ва њу мла ди ћа 
Лу ке ко ји се на ла зи у спле ту вла сти тих 
мла да лач ких пат њи и пси хо ло шких 
про тив реч но сти. Око ли на у ко јој од ра-
ста ма ни пу ли ше ње го вим ду шев ним 
ста њем. Бо лест и здра вље, пат ње, не ми-
ло срд не бо р бе за оста ври ва ње лич них 
ци ље ва ју на ка ове ве што ком по но ва не 
про зе, пре пли ћу се у дра ма тич ном ди-
ја лек тич ком ко ло пле ту, чи не ћи ју на ке 
аутен тич ним, а њи хо ве суд би не жи вот-
но увер љи вим.

УН ТЕР ВЕ ГЕР, Алек сан дра: Пре-
вр ну та ко жа. — Бе о град : из да ње 
ауто ра, 2005. — 178 стр.

Тре ћи ро ман Алек сан дре Ун тер ве гер 
нео би чан је по фо р ми и, још ви ше, по 
сми слу ко јем нас та фо р ма пре да је. Тра-
га ње за со бом, за вла сти тим из гу бље-
ним Ја са оп ште на је у све ту и је зи ком 
„пре вр ну те ко же“ - у ко јем су флу ид не 
че сти це ду шев ног и ду хов ног сло бод-
но про јек то ва не и ма те ри ја ли зо ва не у 
фи зич кој ре ал но сти. Јед на је же на, на-
кон са о бра ћај не не сре ће и пре вре ме ног 
по ро ђа ја ко ји је усле дио, до жи ве ла ам-
не зи ју. У по ку ша ју да је по вра ти, њен 
муж ис пи су је при чу, не ку вр сту бај ке 
о при ми тив ној за јед ни ци, одво је ној 
од оста лог све та, у ко јој се на шао бле-
до ли ки не зна нац, чо век из гу бље ног 
иден ти те та. Све до ци смо ка ко ова уну-
тра шња при ча, ова „књи га у књи зи“ ре-
фор ми ше по ро дич ну ре ал ност те же ћи 

ка затaмњеној исти ни. При ча у при чи, 
тај ар хај ски свет то те ма и та буа, у се бе 
за тво рен, об ли ко ван је сме њи ва њем 
раз ли чи тих гла со ва, при по вед них пе р-
спек ти ва. Сви они као да су јед но, мул-
ти пли ко ва но и ра су то Ја, лич ност ко ја, 
тра же ћи се бе од ла зи да ле ко пре ко гра-
ни ца све сти и ра ци о нал но сти. Ин спи-
ри сан Сло тер дај ко вом фи ло зо фе мом 
те то ви ра ног жи во та, ро ман ис пи ту је 
по зи ци ју „стра шне Исти не“ чи тљи ве за 
све, осим за оног на чи јем је те лу ис пи-
са на. 

ХЕ ЛЕР, Зои: За бе ле шке о скан-
да лу – Бе о град: Ла гу на, 2005. – 
213 стр, пре ве ла са ен гле ског Ма-
ја Ка лу ђе ро вић, Це на: 357 дин.

Пре две го ди не ро ман Зои Хе лер За бе ле-
шке о скан да лу ко ји за те му има за бра-
ње ну љу бав ну ве зу из ме ђу сре до веч не 
на став ни це умет но сти и уче ни ка у 
сред њој шко ли Сент Џо рџ, био је у нај-
у жем из бо ру за Бу ке ро ву на гра ду. И по-
ред чи ње ни це да је Хе ле ро ва об ра ди ла 
јед ну за та бло и де про во ка тив ну те му, 
сво јим при по ве да њем аутор ка је ус пе-
ла да из бег не јеф тин сен за ци о на ли зам. 
Нај ве ћа вред ност ове про зе ко ја ни ко га 
не оста вља рав но ду шним је што нам 
ла га но от кри ва за стра шу ју ћу и хип но-
тич ку моћ сек су ал не оп сед ну то сти. У 
За бе ле шка ма о скан да лу сва ко днев но 
школ ско би ти са ње ни је пред ста вље но 
на но стал ги чан на чин. У овом, на по је-
ди ним стра ни ца ма цр но ху мор ном ро-

ма ну, има со ци јал ног и кла сног су ко ба, 
дра ме, ле по те, љу ба ви... Ро ман го во ри и 
о то ме ко ли ко смо спрем ни да уни шти-
мо соп стве не жи во те ка да тре ба про-
ба ти за бра ње но во ће, као и то да нас у 
нај те жим жи вот ним тре ну ци ма из да ју 
нај бо љи при ја те љи.

Хунг Јинг, К. Уме ће љу ба ви, с ки-
не ског Ћин Сја о леи и Ра до сав Пу-
шић, Пла то, Бе о град 2005, стр. 255

Ро ман је за сно ван на исти ни тој љу бав-
ној при чи Џу ли ја на Бе ла, се стри ћа В. 
Вулф, и ки не ске књи жев ни це Линг Шу-
хуа. На стао је на осно ву пи са ма ко је је 
Џу ли јан пи сао мај ци Ва не си из Ву ха на, 
где је ра дио као про фе сор ен гле ског. На 
овој до ку мен тар ној под ло зи, ки не ска 
књи жев ни ца Хунг Јинг, ко ја је сла ву 
сте кла ауто би о граф ским ро ма ном Кће-
ри ре ке, на пи са ла је љу бав ну при чу о 
су сре ту Ис то ка и За па да. Ју на ки ња ко ја 
се у ро ма ну зо ве Лин Ченг, су пру га је 
де ка на ву хан ског уни вер зи те та. Она по-
се ду је зна ње древ не да о и стич ке ве шти-
не во ђе ња љу ба ви, док је Џу ли јан „об у-
чен“ у блум збе ри јев ској ети ци сло бод-
не љу ба ви. Стра сна ве за се пре ки да у 
су да ру са ре ал но шћу и за вр ша ва смр ћу 
обо је љу бав ни ка – Ли ни ним са мо у би-
ством и Џу ли ја но вим од ла ском у Шпан-
ски гра ђан ски рат, где убр зо ги не. 

ЧА ПРИЋ, Влај ко : Сто, бо ги ња 
– Бе о град, Књи жев но дру штво 
„Све ти Са ва“, 2005. – 167 стр.

И у овој књи зи, као и у прет ход них че тр-
де сет, ко је је аутор об ја вио за ре ла тив но 
крат ко вре ме, од 1990. го ди не до да нас, 
при сут не су све од ли ке ауто ро ве по е ти-
ке, по твр ђе не и утвр ђе не у пред ход ним 
књи га ма. На ни воу сти ха аутор оста је 
до сле дан сам се би, а са мим тим осо бен 
и аутен ти чан, на ста си је ви ћев ско-ње го-
шев ски са жет и ми са он, јед ним фи ним, 
го то во не при мет ним тка њем сти хо ва у 
овој књи зи гра ди је дан гло бал ни сим-
бол, ко ји је стар ко ли ко и чо век, а то је 
сим бол же не. Тај сим бол у овој књи зи 
би ва ва ри ран на нај ра зно вр сни је на чи-
не, од мит ских до сва ко днев них, од на-
род них до ур ба них об ли ка, ко ји, сва ки 
за се бе, има ју исто вре ме но је дин стве но 
али и по себ но зна че ње. Код овог ауто ра 
сим бол же не је нај пре сим бол жи во та, 
тач ни је ра ђа ња жи во та, и он му са те 
стра не по кла ња по себ ну па жњу. Са дру-
ге стра не то је и сим бол љу ба ви али и 
сим бол ту ге у по је ди ним мо мен ти ма. 
На из ве стан на чин, и са мо до не кле, ова 
књи га се мо же озна чи ти и као нео сим-
бо ли стич ка, ма да је она пре све га са мо-
свој на и са вре ме на, ода жи ни и жи во ту. 
Овом књи гом аутор про ши ру је и про-
ду бљу је те мат ски круг свог, са да већ 
обим ног, пе снич ког опу са и за то она 
на сва ког чи та о ца, на кон пр вог чи та ња, 
оста вља ути сак јед не ве ће, об у хват ни је 
те мат ске це ли не, ка квих је ма ло у са вре-
ме ној срп ској по е зи ји. 

ЧО ЛО ВИЋ, Ду шан: У ико ни ду-
ше – Бе о град, Мла де но вац: Би-
бли о те ка гра да Бе о гра да, Би бли-
о те ка Де спот Сте фан Ла за ре вић, 
2005.

Ова књи га пред ста вља сво је вр сни из-
бор ауто ро вих нај бо љих пе са ма обо-
га ће них са не ко ли ко но вих. О хро но-
ло шком на ста ја њу Чо ло ви ће вих де ла 
и глав ним осо бе но сти ма, у по го во ру 
пи ше Ду шан Стој ко вић. Чо ло ви ће ва 
по е зи ја сат ка на је од се ћа ња на исто-
ри ју, лич ну и ко лек тив ну, та ко и од за-
гле да но сти у ну три ну бо жан ског пло да 
- у ви ро ве људ ске ду ше. По ет ски пут 
је ишао од еп ског де се тер ца до је згро-
ви тог ха и куа (или обр ну то) спо јив ши 
и об је ди нив ши чвр сти ну и уз ви ше ни 
ни во еп ске по е зи је са ли рич но шћу и 
нај у ре ђе ни јим пе снич ким из ра зом – еп-
ску рас при ча ност и ли р ску зби је ност. 
Пи шу ћи о Бо гу и бо жан ском, пе сник 
ни је мо гао за о би ћи ни фи ло зо фи ју све-
тло сти, то јем ство тра ја ња. У ико ни 
ду ше оби ла то се то чи бла гост љу ба ви 
и ре флек сив ност не на ру ша ва ју ћи и не 
ре ме те ћи јед на дру гу.

ЏОЈС, Гре јем: Ма ги ја жи во та / 
пре ве ла Го р да на Фи кет. — Бе о-
град : Де ре та, 2004. — 299 стр.

Уз бу дљи ва, ду хо ви та при ча о ма три јар-
ха ту у јед ној мно го чла ној по ро ди ци ен-
гле ског гра ди ћа Ко вен три ја пре, у вре-
ме и по сле по след њег свет ског ра та ис-
при ча на углав ном кроз при зму де ча ка 
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ПО ЗИВ ИЗ ДА ВА ЧИ МА
ЗА ОТ КУП КЊИ ГА ЗА БИ БЛИ О ТЕ КЕ НА 

ТЕ РИ ТО РИ ЈИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Ге не рал ни по кро ви тељ: Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је

Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је рас пи су је по зив прав ним и 
фи зич ким ли ци ма ко ја оба вља ју из да вач ку де лат ност за от куп де ла 
ти ра жа (до 175 при ме ра ка) пр вог из да ња књи га из обла сти кул ту ре 
и умет но сти об ја вље них на срп ском је зи ку, то ком 2005. го ди не, на 

те ри то ри ји Ре пу бли ке. От ку пљи ва ће се књи ге из сле де ћих књи жев-
них обла сти: ро ман, по е зи ја, дра ма, књи жев на кри ти ка, књи жев на 

есе ји сти ка, мо но гра фи је о умет ни ци ма и мо но гра фи је о спо ме ни ци-
ма кул ту ре. От куп де ла ти ра жа вр ши ће се по про дај ној, књи жар ској 
це ни, ума ње ној за 35% књи жар ског ра ба та, а тро шко ве екс пе ди ци је 

сно си ће из да ва чи.

По ну да мо ра да са др жи: на зив и се ди ште из да ва ча, те ку ћи ра чун, 
ПИБ број, кон такт те ле фон ли ца овла шће ног за за сту па ње из да ва ча, 
спи сак об ја вље них књи га с ка та ло шким опи сом пу бли ка ци је, пи са-
ни до каз да је пред мет на књи га, као оба ве зан при ме рак, ис по ру че на 
На род ној би бли о те ци Ср би је, од но сно Би бли о те ци Ма ти це срп ске 
ако је се ди ште из да ва ча у Вој во ди ни, и три при мер ка из да ња ко је 

из да вач пред ла же за от куп. Књи ге су са став ни део кон курс не до ку-
мен та ци је и не вра ћа ју се под но си о ци ма зах те ва.

По ну де за от куп књи га из да ва чи под но се на адре су: 
Ми ни стар ство кул ту ре, 

Влај ко ви ће ва 3, 11000 Бе о град, 
с на зна ком „ОТ КУП КЊИ ГА“. 

До дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фо ну: 011/33–98–295.

По зив за от куп књи га би ће отво рен до 1. де цем бра 2005. го ди не.

От ку пље не књи ге из да ва чи до ста вља ју би бли о те ка ма од мах на кон 
оба ве ште ња о от ку пу де ла ти ра жа, а Ми ни стар ство ће ис пла ту из вр-

ши ти у пр вом квар та лу 2006. го ди не.

Copyright: Ми ни стар ство кул ту ре © 2005



Френ ка ко ји по вре ме но жи ви код мај ке 
и ње них шест се ста ра. Не ра зу ме ва ње у 
по ро ди ци, ли це мер је ле ви чар ских анар-
хо и со ци ја ли стич ких во ђа, шмин ка ње 
мр тва ца, ехо рат них ужа са, мај чи но лу-
ди ло у са деј ству с ним фо ма ни јом, али 
и бес крај на љу бав, не жност и па жња 
— све му ово ме ће би ти из ло жен де чак 
екс тра сенс ко ји је од ба ке пре ко мај ке 
на сле дио над на рав не спо соб но сти. Ли-
ко ви до са вр шен ства бри жно из ва ја ни, 
ду хо ви то ис при ча на стил ски до те ра на, 
по тре сна, уз бу дљи ва, то пла, по че сто 
би зар на и аутен тич на при ча пре по ру чу-
ју Ма ги ју жи во та (ису ви ше сло бод но 
пре ве де ну — The Facts of Li fe). Чи та лац 
не склон хит, бест се лер, по пу лар ним, 
ми ли он ским ти ра жи ма те шко би се 
ухва тио књи ге ко ја је све сно та ко ди зај-
ни ра на. И пре ва рио би се.

ШИ ЛЕР, Фри дрих: Де ви ца Ор-
ле ан ска – Бе о град: Сту бо ви кул-
ту ре, 2005. – 227 стр. пре вео са не-
мач ког Бра ни мир Жи во ји но вић

По во дом 200 
го ди на од смр-
ти Фри дри ха 
Ши ле ра (1759–
1805), пе сни ка 
не мач ког пред-
ро ман ти зма и 
јед ног од нај ва-
жни јих драм-
ских пи са ца 
свет ске књи жев но сти, об ја вљу је се по 
пр ви пут у пре во ду на срп ски је зик дра-
ма Де ви ца Ор ле ан ска у пре во ду Бра ни-
ми ра Жи во ји но ви ћа. Ши лер је зна ча јан 
као исто ри о граф, пе сник, те о ре ти чар 
умет но сти и драм ски пи сац (драм ски 
спев Ва лен штајн, дра ме Раз бој ни ци, 
Сплет ка и љу бав, Дон Ка р лос, Ви љем 
Тел, Де ви ца Ор ле ан ска). Ши ле ро ва дра-
ма у пет чи но ва Де ви ца Ор ле ан ска пред-
ста вља ве ли ку исто риј ску дра му тзв. 
„вај мар ске кла си ке“. Глав ни лик је Жа-
на од Ар ка (Јо ва на Ор ле ан ска), нај мла-
ђа кћер бо га тог се ља ка Ти боа од Ар ка, 
ко ја у од суд ним тре ну ци ма ен гле ских 
по бе да над де мо ра ли са ним ви те зо ви ма 
фран цу ског кра ља Ша р ла Сед мог на пу-
шта по ро ди цу и укљу чу је се у од бра ну 
Ор ле а на и Фран цу ске. Ње но ва тре но 
ро до љу бље у су ко бу са ин те ре си ма кра-
љи це Иза бе ле (мај ка кра ља Ша р ла Сед-
мог) чи ни осно ву драм ског за пле та и 
сло же не драм ске рад ње ко ју Ши лер раз-
ви ја до Жа ни ног тра гич ног кра ја, али и 
фран цу ске по бе де над осва ја чи ма.

9
БИН ГАМ, Џејн: Исто ри ја све та: 
Ин тер нет ен ци кло пе ди ја; Но-
ви Сад-МК Па но ниа, 2004. – 413 
стр., Це на: 4000,00 ди на ра

Ова за и ста ин те ре сант на ен ци кло пе-
ди ја пру жа нам пре глед исто ри је све та 
са мо гућ но шћу да о све му са зна мо још 

ви ше пре гле да-
њем од ре ђе них 
пред ло же них 
сај то ва. Са сто-
ји се од че ти ри 
по гла вља: Пра-

и сто риј ски свет, Древ ни свет, Сред ње-
ве ков ни свет и По след њих 500 го ди на. 
Сва ко од че ти ри по гла вља у књи зи по-
чи ње спи ском за ни мљи вих веб-сај то ва 
на ко ји ма чи та лац мо же са зна ти ви ше 
о том исто риј ским раз до бљу. На сај ту 
мо гу да се игра ју исто риј ске игре, оби-
ла зе гра ђе ви не, гле да ју ви део сним ци 
или да се на ђу сли ке и но ви по да ци о 
те ми ко ја се на тој стар ни об ра ђу је. Све 
ма пе и не ке сли ке мо гу се ски ну ти са 
ин тер не та и штам па ти бес плат но, што 
је ја ко до бро за нпр. до ма ћи за да так. 
Ен ци кло пе ди ја оби лу је од лич ним илу-
стра ци ја ма, ма па ма и сли ка ма у бо ји и 
би ће по себ но ин те ре сант на љу би те љи-
ма исто ри је ко ји ко ри сте ком пју тер.

БО ВО АР, Си мон де, Сво ђе ње ра-
чу на, пре ве ла Ми р ја на Вук ми ро-
вић, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 
2005.

Сво ђе ње ра чу на (1972) је сте че твр та од 
пет књи га ме мо а ра Си мон де Бо во ар 
(1908-1986), у ко јој ова чу ве на Фран цу-
ски ња на не ки на чин до пи су је оно што 
је те о риј ски об ра ди ла у огле ду Ста-
рост. На „сво је вр сно љу до ждер ство“ 
кри ти ча ра и чи та ла ца ко ји су је пи та ли 
за што ни је ви ше го во ри ла о се би и соп-
стве ној ста ро сти, Си мон де Бо во ар је 
од го во ри ла овим де лом као по ку ша јем 
да об у хва ти оно што је њен жи вот до 
та да био, да „све де ра чун“. Као и у прет-

ход ним ауто-
би о граф ским 
књи га ма, и ов-
де се др жа ла 
хро но ло шког 
из ла га ња, све-
сна да то оста-
вља ла жни 
ути сак свр ше-
не ствар но сти 
и под сти че 

оче ки ва ња о не кој по ен ти ко је не мо же 
би ти. Ипак, ско ро две де це ни је по сле 
смр ти аутор ке, ње на при ча и те ка ко из-
гле да за о кру же на. Број ни са вре ме ни ци 
Си мон де Бо во ар опи са ни су под пра-
вим или ла жним име ни ма, а књи га је и 
све до чан ство о ње ној и Са р тро вој по ли-
тич кој ан га жо ва но сти. Има ту и нео че-
ки ва них да ро ва по пут при ја тељ ства са 
сту дент ки њом Сил ви јом (ко јој је књи га 
и по све ће на), као и за ни мљи вих мо ме-
на та као што је су срет са са мим по че ци-
ма нео фе ми ни зма у САД, по кре та ко ји 
је за јед ну од култ них књи га сма трао 
упра во њен Дру ги пол

ДО ЕР ТИ, Џи ли јан: Ен ци кло пе-
ди ја ге о гра фи је са атла сом све-
та и ин тер нет адре са ма, Но ви 
Сад: Змај: Атлан тис, 2004.-400 
стр, Це на: 3888, 00 ди на ра

Књи га са др жи пре по ру че не веб-сај то-
ве са де таљ ним об ја шње њи ма ка ко их 
ко ри сти ти. На пи са на је на ин те ре сан-
тан и ин тер ак ти ван на чин. У њој се мо-
гу на ћи и де таљ ни опи си свих аспе ка та 
ге о гра фи је све та, ко ја ис тра жу је на шу 
не по но вљи ву пла не ту по сма тра ју ћи од-

но се из ме ђу 
би ља ка, жи во-
ти ња, љу ди и 
све та ко ји они 
н а  с е  љ а  в а  ју. 
Са др жи пре-
леп и са вре-
ме ни атлас са 
60 стра на ка-

ра та, пре глед на ро да и кул ту ра по кон-
ти нен ти ма, ге о граф ски име ник др жа ва 
са основ ним по да ци ма о њи ма и оби ље 
из ван ред них фо то гра фи ја и гра фи ко на. 
Књи га се мо же ко ри сти ти и са мо стал но 
без ра чу на ра. Пре по ру че ни веб-сај то ви 
пру жа ју до дат но ин фор ми са ње или гле-
да ње ра зних ви део за пи са, ани ма ци ја, 
игри ца, и омо гу ћа вју да се по ста ве пи-
та ња струч ња ци ма из ра зних обла сти.

ЈО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад: Пре нос 
уста нич ких пи са ма или Ор-
га ни за ци ја пре но са пи са ма у 
Ср би ји за вре ме Пр вог срп ског 
устан ка од 1804. до 1813. го ди-
не. – Бе о град: Јав но пред у зе ће 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја“, 2005. 
– 96 стр. 

По во дом обе ле жа ва ња два ве ка Пр вог 
срп ског устан ка об ја вљен је у то ку 
2005. го ди не зна тан број пу бли ка ци ја. 
На жа лост, не ка од ових из да ња не пре-
ла зе сво јом вред но шћу днев но-при год-
ни ка рак тер ка кав че сто ова кве ма ни фе-
ста ци је „на ме ћу“. Ипак, би ло би не пра-
вед но пре ви де ти по ја ву мо но гра фи ја 
ко је, по не кад из са свим нео че ки ва них 
угло ва, осве тља ва ју зна чај не го ди не 
срп ске исто ри је. Јед на од та квих пу бли-
ка ци ја је и књи га го спо ди на Ми ло ра да 
Јо ва но ви ћа, ве ли ког знал ца и по све ће-
ни ка исто ри ји срп ске по ште. Из бо га то 
илу стро ва не књи ге са зна је мо до ста де-
та ља та ко зва ног „сва ко днев ног жи во-
та“ оно вре ме не Ср би је, а без ње го то во 
да не мо же мо сте ћи пра вил ну сли ку о 
та да шњим усло ви ма пу то ва ња и пре-
но са ин фор ма ци ја, раз да љи на ма... До-
ку мен ти ко је је го спо дин Јо ва но вић 
при ку пио по ка зу ју да је ор га ни зо ва ни 
пре нос пи са ма у Ср би ји постoјао да ле-
ко пре отва ра ња пр вих по шта 1840. го-
ди не.

МАН ГЕЛ, Ал бер то: Са Бо р хе-
сом и Ла жи ра ње – Бе о град: Ге-
о по е ти ка, 2005, пре ве ла с ен гле-
ског Ву ки ца Стан ко вић – 91 стр. 
и 23 стр.

Пр ва књи га у но вој Ге о по е ти ки ној 
еди ци ји Пи сац о пи сцу при па да ар ген-
тин ском пи сцу и кри ти ча ру Ал бер ту 
Ман ге лу (1948), ко ји је сво је вре ме но 
чи тао већ по лу сле пом ве ли ко књи жев-
ни ку. Књи га ће нам пру жи ти дра го це не 
уви де у уну тра шњи свет те књи жев не 
и умет нич ке љу ба ви Хо р хеа Лу и са Бо р-
хе са, да кле у ње гов ду хов ни свет, али и 
дру га из не на ђе ња. То су, по нај пре, рет-
ке Бо р хе со ве фо то гра фи је, ко је је из ра-
ди ла Ар ген тин ка Са ра Фа сло. А за тим 
и по клон, Ман ге лов текст Ла жи ра ње. 
Та књи га у књи зи по све ће на је та ко ђе 
Бо р хе су, али до но си и пе сму Тре ну ци, 
ко ју је Ок та вио Паз об ја вио 1989. го ди-
не и при пи сао овом ле ген дар ном књи-
жев ни ку, иако је њен аутор у ства ри 
Ал бер то Ман гел. 

ПА ВЛО ВИЋ, Ми ле: Сте ван Сре-
мац – Ниш: Ни шки кул тур ни 
цен тар, 2005.- 142 стр.

По во дом 150 го ди на од ро ђе ња Сте ва на 
Срем ца об но вље но је из да ње би о граф-
ске књи ге Сте ван Сре мац из пе ра Ми-
ло ра да Па вло ви ћа, Срем че вог при ја те-
ља и књи жев ни ка. Књи га је об ја вље на 
1938. у ида њу из да вач ке ку ће Ју го и сток 
из Бе о гра да у еди ци ји Би о гра фи је зна-
ме ни тих љу ди ко ју је уте ме љио исто ри-
чар Ста но је Ста но је вић. Пре ма ре чи ма 
при ре ђи ва ча овог из да ња Јо ва на Мла де-
но ви ћа „по сле ше зде сет и се дам го ди на 
од пр вог из да ња бу ран Срем чев жи во-
то пис по р тре ти сан пе ром вр сног по-
зна ва о ца Ми ло ра да Па вло ви ћа, отва ра 
се но вом чи та о цу као при ча не са мо о 
лич но сти већ и о исто риј ским и кул тур-
ним пре лом ни ца ма гра ђан ске Ср би је у 
дру гој по ло ви ни 19. и по чет ком 20. ве-
ка“. Књи га са др жи ну ме ро ло шку исто-
ри ју Срем че вог жи во та, би о гра фи је о 
Сте ва ну Срем цу, Књи жев ни ле то пис, 
Срем че ва фил мо ва на де ла и дис ко гра-
фи ју у ко јој су ре ги стро ва ни по да ци о 
лонг плеј пло чи са мо но ло зи ма и му зи-
ком из ко ма да 
Ив ко ва сла ва у 
из во ђе њу глу-
ма ца На род ног 
по зо ри шта у 
Ни шу и CD му-
зи ке за филм Зо-
на Зам фи ро ва у 
из да њу ни шко-
бе о град ске гру-
пе Га ли ја.

22 23

►

При пре ми ли: Алек сан дра
Ву чи нић, Срђан Вучинић, 

Даница Ђуричић, Све тла на 
Ми ћу но вић, Ду ши ца По тић, 
Љубица Ћоровић, Не бој ша

Ћо сић, Ду шан Ци цва ра
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Ро ђен 1862. го ди не као син се о-
ског све ште ни ка, у Ма чви, Јан-
ко Ве се ли но вић ни је за вр шио 

ви со ке шко ле, као мно ги ин те лек ту-
ал ци - пи сци ње го вог до ба, ма да је 
из ве сно вре ме про вео уче ћи у Бе чу. 
По по врат ку у Ср би ју, у својe род но 
ме сто Гло го вац, при хва тио се по сла 
се о ског учи те ља. Сро див ши се са но-
вим жи во том, по стао је раз не же ни 
пе сник се о ске иди ле. Та кав на род ни ли рик је у 
пр вој об ја вље ној при по вет ци „На пре лу“ као и 
у ве ћи ни при по ве да ка из збир ки „Сли ке из се о-
ског жи во та“ ко је су на ста ле под ути ца јем лек-
ти ре ма ло ру ских ре а ли ста и срп ске на род не и 
са вре ме не књи жев но сти. Ве се ли но вић је пи сац, 
ко ји је из ван ред но осе ћао на род ни је зик и ко ји 
је мно го по ла гао на „ја сност и ве дри ну на шег 

на род ног је зи ка“, Об ја вио је ви ше од 120 при-
по ве да ка. У свом ро ман ти чар ско-исто риј ском 
ро ма ну „Хај дук Стан ко“ пред ста вио је епо пе ју 
па три јар хал не и уста нич ке Ср би је с по чет ка 19. 
ве ка. Он је и да нас јед на од нај чи та ни јих и нај по-
пу лар ни јих про зних књи га код нас, као и оба ве-
зна лек ти ра за омла ди ну. 

  За от при ли ке две де це ни је, Јан ко Ве се ли но-
вић је ство рио обим но и зна чај но књи жев но де-
ло, ко је му је до не ло сла ву и углед. На пи сао је 
крат ки ро ман «Се љан ка», не до вр ше ни ро ман 
«Ју нак на шег вре ме на», као и драм ске тек сто ве 
«По те ра» и «Ђи до»...

  Јан ко Ве се ли но вић ни је са мо иди ли чан пе-
сник срп ског се ла већ је и пи сац са ти рич них 
тек сто ва. Због сво је по ли тич ке ан га жо ва но сти 
по Ма чви и По са во-Там на ви те же ћи со ци јал ној 
прав ди че сто је би вао хап шен и ка жња ван.

До жи вео је да га на кра ју свог крат ког жи во-
та при ја те љи, пи сци и по што ва о ци оба спу љу-
ба вљу и па жњом, упр кос лич ним не сре ћа ма и 
раз о ча ре њи ма.

   По след ње го ди не свог жи во та пи сац-бо ем, 
Јан ко Ве се ли но вић про вео је у Бе о гра ду у за гу-
шљи вим и за ди мље ним ка фа на ма. Услед не ма-
шти не раз бо лео се од ту бер ку ло зе и ци ро зе је-
тре и у 43. го ди ни умро. А. Г. Ма тош ко ји га је за 
вре ме сво га пр вог бо рав ка у Бе о гра ду за пам тио 
„у на по ну ум не и фи зич ке сна ге“, по по врат ку из 
Па ри за за ти че га оро ну лог: „На ђох га у јед ној 
пив ни ци на Те ра зи ја ма. Кад опа зих ка ко уве ну 
и оро ну, кад ви дјех тан ки врат и мр ша ве ру ке у 
тог не ка да нај бо љег ма чван ског „Ђи де“, по бра-

ти ма хај ду ка Јев ђе ви ћа и буј ног учи-
те ља, за пла ка смо обо ји ца.1) 

Пи сац европ ске кул ту ре Си мо 
Ма та вуљ опро стио се од Јан ка ре чи-
ма: „Јан ко! На ши дру го ви, чла но ви 
Срп ског књи жев ног дру штва по-
сла ше ме да се у име свих с то бом 

опро стим, да те бе, нај вред ни јег чла на, по нос 
на шег Дру штва, ис пра тим до твог веч ног бо ра-
ви шта. 

 До шао бих и сам у сво је име, дра ги дру же, 
да ти дам по след ње це ло ва ни је, јер опла ка ју ћи 
са вас це лим Срп ством сло мље но злат но пе ро, 
пре сах ну ли из вор уме шне ле по те, углед не до сти-
жни чи сто те и кра со те срп ског је зи ка, што се 
ску па зо ве Јан ко Ве се ли но вић пла чем у исто вре-
ме за до брим дру гом!...

Кла сич на зе мља Ма чва ро ди ла је ди во ве из пр-
вог устан ка, и ди ва по пе ру Јан ка!“   

Овај ју би леј је до бар по вод да се де ло Јан ка 
Ве се ли но ви ћа са гле да и са на ше вре мен ске дис-
тан це и да се по ка же да он ни је био са мо пи сац, 
већ и и са мо све стан и ан га жо ван ин те лек ту а лац 
свог вре ме на.

ЏИМ ЏАР МУШ, при ре дио Лу двиг Херц берг; пре вод са ен гле-
ског Ми ша Сто јиљ ко вић. — Бе о град : Хи на ки, 2003. — 230 стр.

Ин тер вјуи са култ ним ауто ром аме рич ког не за ви сног фил ма по кри ва ју раз до бље 
од 1979. до 2000. го ди не; по вод за раз го во ре су по је ди нач ни Џар му шо ви фил мо-
ви, њи хо ви фе сти вал ски ус пе си – од де би тант ског оства ре ња Стал но глу ва ре ње, 
па до фил ма Дух пса: пут са му ра ја из 1999. Као са го вор ник Џар муш при вла чи 
чи та о ца сво јом не по сред но шћу и јед но став но шћу, а у исти мах зре лим, го то во 
фи ло зоф ским од но сом спрам жи вот ног и умет нич ког ис ку ства. Од де тињ ства у 
Оха ју, пре ко бек ства из ту ђег све та про вин ци је, шко ло ва ња у Њу јор ку као и у па-
ри ској ки но те ци, па све до „за ра же но сти“ ду хом ро ка и пан ка, рем бо ов ским зо вом 
аван ту ре и ин ди ви ду ал не по бу не про тив дик та ту ре Хо ли ву да и есте ти ке МТВ-а 
– по ла ко се од ви ја, кроз ду хо ви те и жи ве ре ми ни сцен ци је, жи вот на при ча јед не од 
нај о со бе ни јих фи гу ра са вре ме ног фил ма. Умет ник са то пли ном го во ри о сво јим 
европ ским и ја пан ским узо ри ма – о Ан то ни о ни је вом осе ћа ју вре ме на, ста тич ном 
„озу ов ском“ ка дру, о при ја те љи ма Вен дер су и Ка у ри сма ки ју — али и о аме рич ком 
учи те љу Ни ко ла су Ре ју, чи ји рад ни на слов „И ја сам ов де стра нац“ ујед но мо же мо 
узе ти као мо то Џар му шо вог опу са.

СТЕН ЛИ КЈУ БРИК, при ре дио Џин Д. Фи липс, пре вод Бран ко 
Спа со је вић. — Бе о град : Хи на ки, 2004. — 248 стр.

Књи гу чи ни из бор раз го во ра са ре ди те љем чи ји су успех у го то во свим жан ро ви-
ма као и по ме ра ње њи хо вих гра ни ца је дин стве ни у филм ској исто ри ји. Во ђе ни 
од 1957. до 1987, ин тер вјуи са Кју бри ком ба ве се ства ра лач ким про це сом то ком 
на стан ка ње го вих нај чу ве ни јих де ла – Оди се је у све ми ру 2001, Па кле не по мо ран џе, 
Ба ри Лин до на и фил ма Фулл Ме тал Јац кет. Ви ше од све га, фа сци ни ра у Кју бри-
ко вим од го во ри ма ре ди тељ ски пер фек ци о ни зам, пот пу на кон тро ла над свим ета-
па ма ства ра ња фил ма. Ка ко сам ка же, то ком сни ма ња фил мо ва „же ли да из бег не 
не ред и кон фу зи ју ко је пра те људ ску ег зи стен ци ју“. Ви ди мо за то ка ко при ли ком 
ана ли зе Кју брик су ве ре но осе ћа за ко но мер но сти вла сти тог уни вер зу ма: са зна ће-
мо до ста то га у спе ци јал ним ефек ти ма у Оди се ји, али и о функ ци ји Штра у со вог 
вал це ра и ре ли ги о зном аспек ту овог фил ма, о сти ли за ци ји на си ља у Па кле ној по-
мо ран џи до пле сне тач ке, као и о слич но сти Алек со вог ли ка са Шек спи ро вим Ри-
чар дом Тре ћим... Књи га је све до чан ство о ге ни јал ном уму и ди вов ској во љи јед ног 
чо ве ка, но она са др жи и не ма ли број по е тич ких ис ка за и прак тич них са ве та за 
сва ко га ко се упу шта у аван ту ру ре жи је.

КУК, Деј вид А.: Исто ри ја фил ма I; пре ве ла Мир ја на Ни ко ла је-
вић. — Бе о град : Kлио, 2005. — 583 стр. 

Пр ви том Ку ко ве исто ри је ба ви се раз во јем на ра тив ног фил ма, од ње го вих пр вих 
ко ра ка кра јем XIX ве ка, па све до Дру гог свет ског ра та и са зре ва ња мо дер ног 
звуч ног фил ма. Кук се кон цен три ше на раз вој умет нич ких по тен ци ја ла фил ма (од 
Ме ли је са до ар хи тек те мо дер ног фил ма О. Вел са) не гу бе ћи при том из ви да на уч-
но-тех но ло шке и дру штве но-исто риј ске фак то ре бит не за успон ки не ма то гра фи је. 
Књи га је по де ље на у де сет по гла вља, не ка од њих ба ве се ета па ма у на ци о нал ним 

ки не ма то гра фи ја ма од гло бал ног зна ча ја (Не мач ки филм вај мар ског пе ри о да, Со-
вјет ски не ми филм и те о ри ја мон та же 1917–31, Хо ли вуд 20-их). Два за себ на по-
гла вља по све ће на су нај мар кант ни јим фи гу ра ма на ра тив ног фил ма пр ве по ло ви не 
XX ве ка - Гри фи ту и Вел су – но зна ча јан про стор за у зи ма ју и дру ги ауто ри чи ја 
ори ги нал ност ме ња то ко ве филм ске исто ри је (Еј зен штајн, Пу дов кин, Дре јер, Ви-
го, Ре но ар...). Од оп штих сли ка пе ри о да и опу са, аутор че сто пре ла зи у ис тан ча ну 
ана ли зу сце на па чак и ка дро ва зна чај них за филм ску есте ти ку. Ку ко ва књи га је 
пра ва за ме на за уве ли ко пре ва зи ђе ну Исто ри ју фил ма Гре го ра и Па та ла са, до са да-
шњу оба ве зну ли те ра ту ру на на шим филм ским шко ла ма.           

МУ НИ ТИЋ, Ран ко: Бе о град ски филм ски кри ти чар ски круг. 
Дру ги том (1961—2001). — Ниш : Ни шки кул тур ни цен тар : Арт 
Пресс, 2005. — 886 стр. 

Дру ги том Му ни ти ће ве ан то ло ги је тек сто ва по све ће них фил му (из пе ра бе о град-
ских ауто ра, или оних ко ји су у Бе о гра ду са зре ли) по кри ва дру гу по ло ви ну XX 
ве ка. По себ но ме сто за у зи ма ју есе ји и кри ти ке из вре ме на ра ђа ња но вог ју го сло-
вен ског фил ма, ко ји ће убр зо до би ти иде о ло шку од ред ни цу „цр ног та ла са“. Као 
вр стан по зна ва лац и су ди о ник овог бур ног пе ри о да на ше кул тур не исто ри је, Му-
ни тић не про пу шта да у ан то ло ги ју уне се са др жин ски, фор мал но и про грам ски 
нај бит ни је тек сто ве филм ских ства ра ла ца (Ма ка ве је ва, Ж. Па вло ви ћа, А Пе тро ви-
ћа) те о ре ти ча ра (Д. Сто ја но ви ћа, В. Пе три ћа) кри ти ча ра и есе ји ста (Ж. Бог да но ви-
ћа, С. Но ва ко ви ћа, Б. Тир на ни ћа, Б. Ка ла фа то ви ћа...). Исто вре ме но, аутор не кри је 
при стра сност спрам оних филм ских ми сли ла ца ко ји, по ње го вом су ду, нај бо ље 
из ра жа ва ју „дух Бе о гра да“. Ду хо ви тост и лу цид ност, брит кост и је згро ви тост, иш-
ча ше ност и оне о би че ност — мо гу се на ћи, нај ви ше у кри ти ка ма Виц ка Рас по ра и 
Бран ка Ву чи ће ви ћа, али и у афо ри стич ки ин то ни ра ним ТВ-ку ва ри ца ма Ду шка 
Ра до ви ћа, или Пи сму ја чем Зо ра на Рад ми ло ви ћа. Књи гу на сим бо ли чан на чин за-
кљу чу је текст из 1958. Умет ност тре ба цим ну ти Ду ша на Ма ка ве је ва, нај а у тен-
тич ни је фи гу ре бе о град ске филм ске аван гар де.

БА БАЦ, Мар ко: Сно ли ки филм. — Бе о град : Ин сти тут за филм, 
2004. — 363 стр.

Књи га углед ног фил мо ло га, ре ди те ља и про фе со ра мон та же за по чи ње ис пи ти ва-
њем при ро де сно ва, уз по моћ ис ку ста ва ме ди ци не, пси хо ло ги је и пси хо а на ли зе. 
На древ но пи та ње од но са из ме ђу све та сно ва и све та умет но сти на до ве зу ју се 
ис тра жи ва ња ана ло ги ја из ме ђу сли ка сно ва и филм ских при зо ра. На ро чи то је за-
ни мљи во по ре ђе ње из ме ђу ту ма че ња сим бо ли ке сна и филм ске сим бо ли ке, као и 
ус по ста вља ње ве за спе ци фич не дра ма тур ги је сна са на че ли ма филм ске дра ма тур-
ги је. По себ на по гла вља по све ће на су фе но ме ну сна у де ли ма ве ли ких филм ских 
ства ра ла ца – Бу њу е ла, Берг ма на, Фе ли ни ја, Тар ков ског и Со ку ро ва. Про фе сор Ба-
бац ис тра жу је спе ци фич но зна че ње сно ли ко сти и сно ли ких сце на код сва ког од 
ових ауто ра. Ва жан еле мент књи ге чи не све до чан ства са мих умет ни ка, њи хо ви 
ис ка зи о сну, као и из бор 100 сно ли ких фил мо ва и се квен ци, сни мље них од 1894. 
до да нас.                                                                                               Ср ђа н Ву чи нић
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1)  Јо ван Скер лић: «Ла жни мо дер ни зам у срп ској књи жев но сти». Пи сци књи ге, V, Бе о град, 1964.

Мирјана Савић

ЈЕ ДАН ВЕК ОД СМР ТИ 
ЈАН КА ВЕ СЕ ЛИ НО ВИ ЋА

1862–1905
Ове го ди не, 4. ок то бра на вр ши ло се сто го ди на од 
смр ти Јан ка Ве се ли но ви ћа, при по ве да ча, ро ман си-
је ра и драм ског пи сца, јед ног од за чет ни ка срп ске 

ре а ли стич ке се о ске при по вет ке.
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БДЕ ЊЕ, бр. 8—9, јун—јул 2005, глав ни и од го вор ни 
уред ник Зо ран Ву чић, адре са: Кул тур ни цен тар, Бо-
ре При це 2, 18360 Свр љиг, kcsvrljig@bankerinter.net
По е зи јом су за сту пље ни Гор да на То до ро вић (из за о став-
шти не), То ми слав Ми јо вић, Гор да на Бо ра ни ја ше вић, Сун-
чи ца Де нић, Бра ни слав Вељ ко вић, Љу би ша Ми тро вић, 
То ми слав Ђо кић, Да ни ел Иг ња то вић, Иви ца То до ро вић, 
Да ра Ра до је вић, Ма ја Јо ва но вић, про зом Де јан Ву ки ће-
вић, Бла ги ца Здрав ко вић, Дра га на Ди ми три је вић, Ми ња 
Или је ва, Ден ко Ран ге лов, Љу би ша То до ро вић, Ми ле на 
Зла та но вић, Пе тра Ан тић, Не ма ња Ла за ре вић, Је фи ми ја 
Ко цић. Ду шан Стој ко вић се ба ви жи вим у по е зи ји Гор-
да не То до ро вић, Гор да на Вла хо вић пу то пи си ма Је ле не 
Ди ми три је вић, Ми ћо Цви је тић ру мун ско-срп ским пе-
снич ким те ма ма Ра до ми ра Ан дри ћа. Књи ге Дра га на Ла-
ки ће ви ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Ра до сла ва Сто ја но ви ћа, 
Гор да не Сто кић, Ха џи Ива на В. Ал ви ро ви ћа при ка зу ју 
Рај ко Пе тров Но го, Сла ђа на Илић, Го ран Мак си мо вић, 
Го ран Стан ко вић, Ми ро слав То до ро вић. У сваг да за ни-
мљи вој ру бри ци ба шти ном су се ба ви ли Ра до слав Ра ден-
ко вић, Ми ро слав Пет ко вић, Дра го слав Де вић. Кул тур ну 
хро ни ку свр љи шког кра ја при ре дио је Дра ги Пет ко вић а 
број за тва ра глав ни уред ник об ја шња ва ју ћи не мо гућ ност 
да ље са рад ње у по сто је ћим усло ви ма. Оста је на да да „га-
ше ње“ глав ног уред ни ка не зна чи и га ше ње овог све зна-
чај ни јег књи жев ног гла си ла.

ГРА ДИ НА, ча со пис за књи жев ност, умет ност и кул-
ту ру, но ва се ри ја, број 9, 2005, адре са ре дак ци је Све-
то за ра Мар ко ви ћа 14 а, Ниш, gradina@verat.net, стр. 
282, гла ви уред ник Зо ран Пе шић Сиг ма.
Де ве ти ово го ди шњи број Гра ди не по чи ње већ тра ди ци-
о нал ним, пре по зна тљи вим увод ни ком глав ног уред ни ка 
Зо ра на Пе ши ћа Сиг ме. Те ма бро ја је ан ти гло ба ли зам. Уз 
про грам ски текст Кул тур Кампф, Why we wri te те још не-
ко ли ко пам фле та, за сту пље ни су и Лу ис Ма морд, Жан 
Бо дри јар и Џил берт Кејт Че стер тон. За це ли ну Ан ти гло-
бал не мр ви це пи шу: Жак Ата ли, Сер геј Кор њев, Ми хајл 
Еп штејн, Сер геј Ма ла ше нок, Вла ди мир Бо го мја ков, Да-
вор Џал то, Бра ни слав Мил то је вић, Де јан Сто јиљ ко вић, 
Не ма ња Ра ду ло вић и Сте ван Бо шњак. Про зу у овом бро ју 
об ја вљу ју: Рај ко Лу кач, Рад ми ло Пе јић, Ла у ра бар на, Сла-
во љуб и Ру пља нац, Мар јан Ма рин ко вић, Ми ки ца Илић, 
Џо Мо лер и Де јан Ко стић. Ру бри ка Де сет пе са ма де сет 
пе сни ка об у хва та: Алек сан дра Но ва ко ви ћа, Ми ло са ва 
Бу цу Мир ко ви ћа, Мир ја ну Ру ња јић-Вој но вић, Жив ка 
Ни ко ли ћа, Се ку лу Ша ри ћа, Ива на Ха џи Тан чи ћа, Мар ка 
Ву ко ви ћа, Злау Не шић, Бра ти сла ва Чу ки ћа и Са шу Оже-
го ви ћа. У ру бри ци Лин ко ви об ја вљу ју: Те ри Иглтон, Би-
ља на Ми чић, Сло бо дан Ра ки тић, Ми о драг Ан ђел ко вић, 
Дра ган Жу нић, Љу би ша М. Ко цић и До бри во је Јев тић. 
Ру бри ка Ча ри кри ти ке: кри ти ча ри је по ну ди ће при ка-
зе: Сне жа не Бо јић, Сла ђа не Илић, Алек сан дра Спа си ћа, 
Жар ка Ди ми ћа, Љу би ше Ђи ди ћа, Алек сан дре Ке кић-Ђо-
кић, До ро тее Пан те лић и Дан ка Сто ји ћа. Гра ди на не гу је 
леп оби чај да број за вр ши бе ле шка ма о ауто ри ма. Ли ков-
ни при ло зи у бро ју: скулп ту ре Зво ни ми ра Ко сти ћа Па-
лан ског, фо то гра фи ја Не над Мла де но вић.

БЕ ЛЕ ЖНИ ЦА, лист На род не би бли о те ке Бор, број 
12, 2005. Адре са ре дак ци је: Мо ше Пи ја де 19, Бор, 67 
стра на, глав ни и од го вор ни уред ник Ана Јан ко вић
Лист На род не би бли о те ке 
гра да Бо ра из ла зи два пу та 
го ди шње. У пр вом ово го-
ди шњем бро ју до но си низ 
тек сто ва чи ја са др жи на пре-
ва зи ла зи ло кал не град ске 
те ме. У ру бри ци Жи вот би-
бли о те ке чи та мо при ло ге 
ко ји се од но се на струч ни 
скуп одр жан на Ја хо ри ни 30. 
и 31. ма ја у ор га ни за ци ји би-
бли о те ка ра Ре пу бли ке Срп-
ске и На род не и уни вер зи тет ске би бли о те ке Ре пу бли ке 
Срп ске. У ис тој ру бри ци на ла зе се и при ло зи са Пе тог ин-
струк тив ног се ми на ра Би бли о те ке на шег окру же ња одр-
жа ног мар та ме се ца у Љи гу. У овом бро ју пред ста вље на 
је „лич на кар та“ би бли о те ке Зре ња ни на из пе ра Дра га не 

Са бо вљев. У ру бри ци Шта се де ша ва да то је са оп ште ње 
жи ри ја по во дом на гра де Књи га го ди не бор ског ауто ра. 
На гра ду је до био Ми лен Ми ли во је вић за књи гу крат ких 
при ча Но стал гич не при че у из да њу бе о град ског Апо стро-
фа. Сле де ћи број ли ста из ла зи де цем бра 2005.  

ЗЛАТ НА ГРЕ ДА, бр. 45–46 (јул–ав густ), 2005, 
адре са ред ка ци је Бра ће Риб ни ка ра 5, Но ви Сад, 
zlatnagreda@neobee.net, стр. 82, глав ни и од го вор ни 
уред ник Јо ван Зи влак.
За но ви број Злат не гре де есе је и огле де пи шу: Ду шан 
Па јин, Хорст Ру троф, Рат ко Бо жо вић, Ми ло рад Бе лан-
чић, Је ша Де не гри, Ма рио Вар гас Љо са, Кар лос Фу ен тес, 
Ала стер Ма ко ли, Ма рио Пе ри но ла, Џе си ка Ри скин. По-
е зи јом су се огла си ли: Зо ран М. Ман дић, Ан ђел ко Ану-
шић, Пол Бен дер, Дра ган Јо ва но вић Да ни лов, Ра ди вој 
Ста ни вук, Ев ге ниј Рејн, Ми хај ло Ко вач, Жар ко Ђу ро вић 
и Ја сна Мел вин гер. Про за и сти Злат не гре де су: Ми ро 
Вук са но вић, Иза бел Ну њез и Арон Блум. Од кри ти ча ра 
су ту: Ра то мир Да мја но вић, Рад ми ла По по вић, Зо ран М. 
Ман дић, Дра шко Ре ђеп, Сте ван Бра дић и Де јан Пра ли ца. 
Овај ча со пис ре дов но пра ти ве сти из Дру штва књи жев-
ни ка Вој во ди не, топ ли сте код нас и у све ту, нај но ви ја зби-
ва ња на ме ђу на род ној књи жев ној сце ни, а не про пу сти и 
да за бе ле жи ин ме мо ри ам. Ово га пу та су нас на пу сти ли 
Ми хај ло Ко вач и Клод Си мон.

КО РА ЦИ, год. 38, књ. 35, св. 7—8, 2005, глав ни и од го-
вор ни уред ник Мир ко Де мић, Др Зо ра на Ђин ђи ћа 
10/III, 34000 Кра гу је вац, koracikg@yahoo.com
У ру бри ци Ме ђу ја вом и мед сном по е зи ју пи шу Рад ми-
ла Ла зић, Дар ко Цви је тић, Ан дри ја Ра ду ло вић, Сла ви ца 
Га ро ња, На да Пе тро вић, про зу Јо ви ца Аћин (есеј, при ча, 
при ча-есеј?), Не бој ша Ћо сић, Ми лош Кор дић, Мил ки ца 
Ми ле тић, Ми ки ца Илић. Пре драг Пу зић се ба ви по след-
њим пи смом Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, Љи ља на Ха бја но-
вић-Ђу ро вић по ле ми ше са кри ти чар ком Да мја ном Мра о-
вић, у Ex Atlan ti di су сти хо ви Се на ди на Му са бе го ви ћа. 
Жељ ко Ко стић је пре вео две пе сме Шеј ма са Хи ни ја а 
Ива на Ха џи По по вић од лич ну при чу Ђо ва ни ја Па пи ни-
ја, На та ли ја Га врић и Ми лош Га ле тин пе сме Ота Ор ба на, 
а Ми ли ца Мр кић про зу Гу ста ва Хер лин га Гру ђин ског. Го-
ран Мак си мо вић пи сао је о лир ско-ме ди та тив ној про зи 
Пе тра Ко чи ћа, Бран ко Јо ва но вић о про зи Че до ми ра Мир-
ко ви ћа. Но ве књи ге Рад ми ле Ла зић, Љи ља не Ђур ђић (ан-
то ло ги ја), Ве ро љу ба Ву ка ши но ви ћа, Бо ја не Сто ја но вић-
Пан то вић, Ире не Вр кљан, при ка за ли су Ђор ђе Де спић, 
Да мја на Мра о вић, Сла ђа на Илић, Ми лу ни ка Ми тро вић, 
Све тла на То мић. Ко ра ци об ја вљу ју дра му Не мач ка рад-
на ети ка Не на да Јо ва но ви ћа и, на са мом кра ју, у Па ле ти 
текст Ха џи Дра га на То до ро ви ћа о ли ков ној умет ни ци Ка-
та ри ни За рић.

НО ВА ЗО РА, број 6 (ље то)Би ле ћа–Гац ко, 2005, адре са 
ре дак ци је: Кра ља Алек сан дра 25, Би ле ћа / Мар ша ла 
Бир ју зо ва 14, Бе о град, prosvj@teol.net, стр. 367, глав ни 
и од го вор ни уред ник Ра до слав Бра тић.
Све о бу хват на кон цеп ци ја Но ве Зо ре на сто ји да об у хва ти 
ви ше кул тур но-умет нич ких и исто риј ских те ма ве за них 
ѕа срп ски на род, пре вас ход но у Херц го ви ни. У ру бри ци 
На ши љу ди и кра је ви об ја вљен је текст Пе ре Сли јеп че-
ви ћа (Хе нр це го вач ке ли ни је), раз го вор с ми тро по ли том 
Ам фи ло хи јем Ра до ви ћем во дио је Ра до слав Бра тић, у ру-
бри ци Гло са пи ше Рај ко Пе тров Но го, у ру бри ци Из за о-
став шти не на ћи ће се есеј То до ра Ма ној ло ви ћа о Јо ва ну 
Ду чи ћу. За Но ва ви ђе ња пи шу Ми хај ло Мар ко вић и Гој ко 
Ђо го, у Свје до че њи ма об ја вљен је текст Пе те ра Ханд кеа 
Још јед ном за Ср би ју. Ту су још и ру бри ке Ви ди ци (Ри-
сто Ту бић), Да ту ми (Зо ран Т. Јо ва но вић), Па ра ле ле (Из 
дру гих ли сто ва и ча со пи са) (Ми лош Ко ва че вић и Ран ко 

Па вло вић), Ли ков ни жи вот (Сре то Бо шњак), Му зич ка 
сце на (Све ти слав Бо жић). У ру бри ци Ју би ле ји огла си ће 
се Ми ло ван Ј. Бо га вац, Дра ган Ко лун џи ја и Дра ган Не-
дељ ко вић, а у Под сје ћа њи ма Си мо Ела ко вић. По е зи ју у 
ово бро ју об ја вљу ју: Да ра Се ку лић, Љу би ша Ђи дић, Ди-
ми три је Ни ко ла је вић, Пре драг Го ве да ро вић, Бра ни слав 
Јо ва но вић, Бог дан Ра ду ло вић, Дре тен Вуј ко вић, То ми-
слав Об ра до вић, Ми лен ко Чам па ра, Ра до ван Бе ђи ро вић-
Тре бје шки и Љу ба На ран џић, про зу: Ми ла дин Ђу ла фић, 
Слав ко Ле бе дин ски, Да ни ло Ка пор и Алек сан дар Бје ло-
грић, а кри ти ку и есеј: Ми ћо Цви је тић, Ми лан Ран ко вић, 
Лу ка Про шић, Ра до мир Ми ћу но вић, Ра до мир Ви де но вић 
Ра вид, Бран ко Сто ја но вић, Ра до ван Ждра ле, Слав ко Та-
дић, Ми лун ка Ми тро вић, Љи ља на Чо лић, Сло бо дан Јар-
че вић, Лу ка Ду ша нов Циц мил, Ми ро љуб Јо ко вић, Злат ко 
Кра сни, Да вор Ми ли че вић, Са ша Кне же вић, Зо ран Ми ло-
ше вић, Жељ ко Са рић, Во ји слав Мак си мо вић. У ру бри ци 
Сје ћа ња и им пре си је за сту пље на је Ја ра Риб ни кар, Го ди-
шњи це Рад ми ла По по вић (о Ан дри ћу) и Ма ти ја Бећ ко вић 
(о Ду ша ну Ву кај ло ви ћу). Ру бри ка Пре вод до но си тек сто-
ва Бо ри са Па ра мо но ва и Еуђе ни ја Мон та леа, за ру бри ку 
Ла у ре а ти Ћо ро ви ће ве на гра де пи ше Бран ко Бр ђа нин Ба-
јо вић, а за По ле ми ке Пе тар Ман дић и Са во Ско ко. Пре 
за вр ше Че стит ке, Би ље шке о пи сци ма и Пре ну ме ра на та 
ста ле су још две ру бри ке, Пре пи ска (Ми ћа По по вић – 
Жи во ра ду Стој ко ви ћу) и Кул тур на хро ни ка (Ми шко Ки-
сић, Кул тур на зби ва ња у ис точ ној Хер це го ви ни).

НАШ ТРАГ, број 2/3/4, 2005, адре са ре дак ци је: Ко сов-
ска 19, Ве ли ка Пла на, глав ни и од го вор ни уред ник 
Ми лан Р. Си мић.
Но ви број ча со пи са Наш траг до но си те мат ски блок по-
све ћен фан та стич кој при чи (Та ма ра Лу јак, Алек сан дар 
Мар ко вић, Иван Не шић, Зо ран Јак шић, Пе тар Пе тро-
вић). На ред но обе леж је бро ја су раз го во ри. Об ја вљен је, 
нај пре, раз го вор о Ан то ло ги ји срп ске ра дио дра ме (при-
ре ди ли Ми ро слав Јо кић и Зво ни мир Ко стић), а за тим и 
ин тер вјуи Ду ша на Ви да ко ви ћа с Или јом Ба ки ћем, Ме-
ли хе Прав дић с Ксе ни јом Јо ва но вић и Го ра на Бу џа ка са 
Дра га ном Пе тро ви ћем. Про зу об ја вљу ју: Сла вен Ра до ва-
но вић, Јо ви ца Аћин, Ми лош Ла ти но вић, Да ни ца До бров-
ска, Вла дан Ма ти је вић, Зол тан Баб и Ра до слав Олос. За 
ру бри ку Огле ди пи шу Со фи ја Жив ко вић, Ду ња Ђу ро вић 
и Сла ви ца Га ро ња-Ра до ва нац, а за ру бри ку Шах и умет-
ност Дра ган Стан ко вић. Ли ков ни при ло зи - стри по ви Бо-
ри сла ва Гра бо ви ћа.

ПО ВЕ ЉА, год. 35, бр. 2, 2005, глав ни и од го вор ни 
уред ник Го ран Пе тро вић, Ца ра Ду ша на 39, 36000 
Кра ље во, povelja@ptt.yu
Нај но ви ји број са др жи по е зи ју Гој ка Бо жо ви ћа, Ма ри-
је Кне же вић, Ран ка Па вло ви ћа, Пе тра Ми ло ра до ви ћа, 
про зу Ми ше Па су је ви ћа, Бран ке Ра до ва но вић, Ми лен ка 
Па ји ћа, Ла у ре Бар не, пре во де Ва ле ри ја Ма гре ли ја (Де-
јан Илић), Пјо тра Ма у ра (Алек сан дар Ша ра нац), Ју ри ја 
Ма мле је ва (Но ви ца Ја њу ше вић), Гу ста ва Хер лин га Гру-
ђин ског (Ми ли ца Мар кић), Ја на Са ту нов ског, Все во ло да 
Ње кра со ва, Хен ри ха Саб ги ра (Ни ко ла Вуј чић). У ру бри-
ци Пе сни ков из бор Не над Јо ва но вић об ја вљу је из бор из 
соп стве не по е зи је и за ни мљив ауто по е тич ки ко мен тар. 
Ива на Ан дри ја ше вић се ба ви ре цеп ци јом књи жев ног де-
ла Ми ло ра да Па ви ћа у Ен гле ској, Би ља на Ђо рић-Фран-
цу ски ре цеп ци јом Ло рен са Да ре ла код нас а На та ша Ко-
ва че вић до при но си ма европ ских на ци о нал них кул ту ра. 
Ми ле та Аћи мо вић Ив ков при ка зу је про шло го ди шње 
ро ма не Ми ро сла ва Јо си ћа Ви шњи ћа, Ко ста Бог да но вић 
и Ири на Су бо тић ства ра ла штво Ол ге Јан чић. И дру ге 
умет но сти за сту пље не су у овом бро ју По ве ље: Алек сан-
дар Га та ли ца пи ше о Бе о град ској фил хар мо ни ји, Алек-
сан дар Ми ло са вље вић о нај бо љим пред ста ва ма Јо а ким 
фе ста. Број за тва ра ју ван ред но за ни мљи ви тек сто ви Ва се 
Пав ко ви ћа (Ру бри ка Де сет (не)сни мље них фо то гра фи ја 
и Не на да Ми ло ше ви ћа (Ру бри ка Пој мов ник). 

СЕНТ, бр. 13, сеп тем бар 2005, глав ни и од го вор ни 
уред ник Енес Ха ли ло вић, Гра ђан ски фо рум, Ри фа-
та Бур џо ви ћа 119, 36300, Но ви Па зар, kl_sent@yahoo.
com
Нај но ви ји Сент об ја вљу је ин тер вјуе глав ног уред ни ка 
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са Гој ком Бо жо ви ћем, Ми ро љу бом Јо ко ви ћем и Мар ком 
Ви дој ко ви ћем, про зу Но ва Шће ки ћа (пост хум но), Исме-
та Ре бро ње, Зо ра на М. Ман ди ћа, Че до ми ра Љу би чи ћа, 
Еми ре Ка ра бег, Ве сне Бо шњак, Ми ло ми ра Ба те Пе тро ви-
ћа, Де ја на Ву ки ће ви ћа, лир ску про зу Се ку ла Ша ри ћа, по-
е зи ју Рај не ра Кун цеа (у пре во ду Злат ка Кра сног), Ен ве ра 
Мех ме да ги ћа, Де ја на Бо го је ви ћа, Зех ни је Бу ли ћа, Злат ка 
Пан га ри ћа, Ми лој ка Ми ли ће ви ћа и Ale xan dre Ми ле тић. 
Ра до мир Ми ћу но вић при ка зу је књи ге Не ма ње Ми тро ви-
ћа и Ане Жив ко вић-Жи вић, као и ан то ло ги ју срп ске ерот-
ске по е зи је Ду ша на Стој ко ви ћа.

ТРЕ ЋИ ТРГ, св. 1, 2005, глав ни уред ник Ми лан До-
бри чић, Ју ри ја Га га ри на 37/63, Бе о град, mailto:
 Тре ћи Трг, Ча со пис за књи жев ност, је штам па на вер зи ја 
елек трон ског ча со пи са ко ји дво ме сеч но из ла зи на адре си 
www.trecitrg.org.yu и об ја вљу је мла де ауто ре. Пр ва све-
ска са др жи по е зи ју и про зу из че ти ри елек трон ска бро ја 
а за сту пље ни су ауто ри из Ср би је и Цр не Го ре (Бо јан Ба-
бић, Ра до ји ца Бун чић, Ти гран Ђо кић, Ми ло сав Гу до вић, 
Је ле на Ха џи-Ви да но вић, Енес Ха ли ло вић, Жељ ко Јо зо-
вић, Да ни је ла Кам ба ско вић-Sa wers, Ана Ко ко руш, Го ран 
Ко ру но вић, Стан ко Кр жић, Ива на Ла лић, На та ли ја Мар-
ко вић, Пе тар Ма то вић, Маг да ле на Ми о чи но вић, Дра га на 
Мла де но вић, Сан дра Не шо вић, Сло бо дан Но вок мет, Да-
ни ца Па вло вић, Алек сан дар Пе тро вић, Игор Пе тро вић, 
Иван По тић, Ми лан Ра да но вић, Је ла на Ра до ва но вић, 
Ол ги ца Ра јић, Алек сан дар Ј. Ри стић, Иван Се ку ло вић, 
Ксе ни ја Си мић, Вла дан Си мић, Дра го љуб Стан ко вић, 
Ср би сла ва Ша хо вић, Та ма ра Шу шкић, Ја сми на То пић, 
Иван Ве ли са вље вић, Бо ри вој Ве змар, Мар ко Ву ко вић, 
Де јан Ву ја нић), Бо сне и Хер це го ви не (Асја Ба кић, Му ха-
рем Ба здуљ, Фа ти ма Си ру чић, Шеј ла Ше ха бо вић), Хр ват-
ске (Ма рио Бр кља чић, Ми ро слав Цмук, Са ња Ква стек, 
Сла ђан Ли по вец, Мар ко Смр ки нић, Ни ко ла Стје ља, Дин-
ко Те ле ћан) и Сло ве ни је (Гај Гју рин, Ју ре Ја коб, Гре гор 
Под ло гар, Ја на Пу тр ле, То ми слав Вре чар — у из бо ру и 
пре во ду Ане Ри сто вић).

КЊИ ЖЕВ НИ ЛИСТ, број 37, 2005, адре са уред ни-
штва: Кне за Ми ло ша 25, Бе о град, глав ни и од го вор-
ни уред ник Пе тар Цвет ко вић.
Сеп тем бар ски број Књи-
жев ног ли ста отва ра ју 
оглед По ро дич но на сле ђе 
Бо ри сла ва Пе ки ћа, ко ји је 
на пи сао про фе сор чи ка-
шког уни вер зи те та Бог дан 
Ра кић, и пре пи ска Ре бе ке 
Вест и по ро ди це Га ври-
ло вић. Есе ји сти ку пи шу: 
Сло бо дан Не на до вић, Св. 
Бо рак, М. Вла дић. Уз кри-
тич ки блок о но вим књи-
га ма, ту су још и по е зи ја (Т. Вен цлов, И. Рас те го рац, С. 
Је лен ко вић), про за (З. Џум хур, М. Пан тић, М. Пе тро вић, 
Јо жеф Шкво рец ки), ис тра жи вач ки ра до ви (Ми ра Со фро-
ни је вић, Сло бо дан Г. Мар ко вић) и филм ски фељ тон (Ми-
ша Не дељ ко вић).

КЊИ ЖЕВ НИ МА ГА ЗИН, број 53, 2005, адре са уред-
ни штва: Змај Јо ви на 1, Глав ни и од го вор ни уред ник 
Сло бо дан Зу ба но вић
У ру бри ци од зи ви пи ше Ми ло рад Па вић. Гост Књи жев-
ног ма га зи на је Ева Лип ска. Ча со пис до но си про зу Ро-
бер та Му зи ла, а о три би ни СКД пи ше Не над Јо ва но вић. 
При ло гом је за сту пље на и Ана Ри сто вић. По се бан блок 
чи ни Пе та књи жев на ко ло ни ја СКД Чор та нов ци 2005 
(Бо го мил Ђу зел, Вик то ри ја Ра дич, Ка рол Хмел, Лил ја на 
Дир јан, Ала Та та рен ко, Цве тан ка Елен ко ва, Жи во рад Не-
дељ ко вић, Ва са Пав ко вић, Ми о драг Ра и че вић, Ла сло Бла-
шко вић). Из за о став шти не је при лог Ми ро сла ва Мак си-
мо ви ћа о Ду ша ну Ра до ви ћу Јо ван Пеј чић на ста вља свој 
реч ник но вим при ло гом. Ту су још ра до ви Ву ји це Ре ши-
на Ту ци ћа, Ђор ђа Су дар ског Ре да, раз го вор са Вја че сла-
вом Ку при ја но вим и Ју ли јом Ско ро ду мо вом. По е зи јом су 
за сту пље ние Са ра Кирш и Ју ли ја Ско ро ду мо ва, а про зом 
Фул вио Ка чи и Мир ја на Ми тро вић. У чи та њу је при лог 
М. А. Ив ко ва о Са ши Ра дој чи ћу, а Рат ко Бо жо вић пи ше о 

Раст ку За ки ћу. Ту су још и 
при ло зи Ми ли це Пе тро ни-
је вић, Јул ке Ма рин ко вић, 
Не на да Ми ло ше ви ћа, Сло-
бо да на Зу ба но ви ћа. Књи-
га ме се ца је Ан то ло ги ја 
срп ског пе сни штва Гој ка 
Бо жо ви ћа, а на на слов ној 
стра ни је сли ка На де жде 
Пе тро вић.

КРА ЈИ НА, број 15, 2005, адре са ре дак ци је; Пе тра Пре-
ра до ви ћа 2, Ба ња лу ка – Гр чи ћа Ми лен ка 3, Бе о град, 
глав ни и од го вор ни уред ник Мла ден Шу ка ло.
Ча со пис Кра ји на у по след њем бро ју до но си те мат по све-
ћен че ти ри сто го ди шњи ци ве ли ког ро ма на свет ске књи-
жев но сти, Дон Ки хо та Ми гу е ла де Сер ван те са. Те мат су 
при ре ди ли Мла ден Шу ка ло и Ја сна Сто ја но вић. О Сер-
ван те су пи шу: Хор хе Лу ис Бор хес, Ма ри ја Вар гас Љо са, 
Кар лос Фу ен тес, Франц Каф ка, Мар гит Френк, Мар та Ро-
бер, Ха у ард Мен синг, Ивон Ја хен сон, Иси до ра Се ку лић, 
Сре тен Ма рић, Љи ља на Па вло вић-Са му ро вић, Ни ко ла 
Ми ло ше вић и Све то зар Ко ље вић. Пе сни ци Кра ји не су 
Ран ко Па вло вић и Љи ља на Лу кић, а про за и сти Ми ро слав 
Јо сић Ви шњић, Ми лен ко Па јић и Јо ван ка Ни ко лић. Кри-
ти ку у овом бро ју об ја вљу ју Жељ ко Сла до је вић, Са ња Ђу-
рић и Слав ко Ма ле ше вић.

ПО Е ЗИ ЈА, год. 10, бр. 29, 2005, уред ник Ми лу тин Пе-
тро вић, Дру штво Ис точ ник, Фран цу ска 7, Бе о град
Нај но ви ји број отва ра ју од лом ци из Дан те о вог Чи сти ли-
шта у пре во ду Ко ље Ми ће ви ћа уз ње гов текст о Дан теу. 
По е зи ју об ја вљу ју Ду шко Но ва ко вић, Ми лан Ђор ђе вић, 
Вла ди мир Ко пицл и два ита ли јан ска пе сни ка — Фа бри-
цио Лом бар до и Ђан Ма рио Ви лал та у пре во ду пе сни ка 
Де ја на Или ћа. Ле он Ко јен пи ше о по е зи ји Ду ша на Ма ти-
ћа, Ив Бон фоа (у пре во ду Ане Мо ра лић) о фран цу ској по-
е зи ји а Ми лан Ђор ђе вић есеј о по е зи ји. Са др жај ло ги чан 
с об зи ром на на зив ча со пи са. На по след њим стра на ма су 
мак си ме аме рич ког пе сни ка Во ла са Сти вен са (ко је је пре-
вео Ми лан Ђор ђе вић).

СА ВРЕ МЕ НИК, број 126/127/128, 2005, адре са ре дак-
ци је: Фран цу ска 7, Бе о град, глав ни и од го вор ни уред-
ник Ср ба Иг ња то вић.
Тро број Са вре ме ни ка до но си нај пре ма ли те мат ски блок 
о Пе тру Пе тро ви ћу Ње го шу (Јо ван Стри ко вић, Ра до ван 
Шту ра но вић). О Бран ку Миљ ко ви ћу пи шу Ми ло сав Мир-
ко вић и Ми лу тин Лу јо Да ној лић, о Ми о дра гу Па вло ви ћу 
Љу би ша Рај ко вић, а о Ра ди сла ву Тр ку љи Ти о дор Ро сић. 
Ту је и есеј Коб као све мир ски фе но мен ег зи стен ци је Жар-
ка Ђу ро ви ћа. По е зи ју у овом бро ју об ја вљу ју: Ра до мир 
Ми ћу но вић, Слав ко Старц, Де јан Бо го је вић, Обрен Ри-
стић, про зу: Љу би ца Сте ва но вић, На та ша Ни ко ла је вић, 
Мил ка Ча бри ло, а кри ти ку: Ра до мир Ми ћу но вић, Сте ван 
Ву кај ло вић, До ро теа Пан те лић, Мир ја на Ми на Или јин и 
Да ни ца Див ко вић-Ђур гуз.

ТРЕ ЋИ ПРО ГРАМ, бр. 121–122, Бе о град, 2004, Адре-
са ре дак ци је Хи лан дар ска 2, Бе о град, radiobg3@rts.
co.yu, стр. 367, глав ни и од го вор ни уред ник Ра де Ка-
лик.
Је дан од на ших рет ких те о риј ских ча со пи са, ин сти ту ци-
ја у срп ској кул тур но-на уч ној пе ри о ди ци, пре пу ште на је 
чу ди ма вре ме на. Број 121–122, 2004, по чи ње ру бри ком 
Хро ни ка (Алек сан дар Ми ло са вље вић, Ива на ме дић, Џор-
дан Кан тор, Љи ља на Ћин кул, Јо ван Де спо то вић, Ива на 
Ме дић). За ру бри ку О Ајн штај ну пи шу: Ми лан М. Шир-
ко вић (при ре ђи вач), Пе тар Гру јић, Џе ралд Хол тон, Вла-
ди мир Ђо ко вић и Љи ља на До бро са вље вић-Гру јић. У ру-
бри ци По вра так у су тра при сут ну су Нај џел Вај тли, Ло-
ренс Ало веј и Хал Фо стер. Ру бри ка По во ди по све ће на је 
де консктрук ци ји (Ми ло рад Бе лан чић, Ра до ман Кор дић, 
Пе тар Бо ја нић, Вла ди мир Ћо кић То мас, Џе ралд Граф, 
Жак Де ри да). Ру бри ка О же љи штам па ра до ве Да ви да 
Ра у бе на, Жа на На бе ра, Ра до ма на Кор ди ћа, Ни ко ла Гри-
мал ди ја, Џу дит Ба тлер и Ро бе ра Ле ви ја.

 УЛА ЗНИ ЦА, год. 39, бр. 194—195, јул 2005, глав ни 
уред ник Ра ди вој Шај ти нац, од го вор ни уред ник Ду-
шан Ја ко вљев, Град ска на род на би бли о те ка Жар ко 
Зре ња нин, Трг сло бо де 2, 23000 Зре ња нин, zrbiblio@
mgnet.co.yu
Све бо ља Ула зни ца об ја вљу је сти хо ве Ла сла Бла шко ви-
ћа, Не на да Јо ва но ви ћа, Жив ка Ни ко ли ћа, Ми ла на Ми ци-
ћа, про зу Мир ка Де ми ћа, Вла да на Ма ти је ви ћа, Ми ле на 
Алем пи је ви ћа, Ами ра Бр ке, Зол та на Шан до ра (у соп стве-
ном пре во ду), Во ји сла ва Зо ри ћа, Ми ла на Ри сто ви ћа, Зо-
ра на Сла ви ћа, Ми ле та Кле пи ћа, Сло бо да на Љ. Лу ци ћа, 
Ра дој ке Ђу кић, Ми лен ка Хер це га и дра му Ма ри не С. Гру-
јић. Срп ко Ле шта рић се по за ба вио арап ским при по ве да-
чи ма у обим ном тек сту (с на уч ним апа ра том, ис црп ном 
би бли о гра фи јом! и пре во дом арап ске на род не при че), 
Ли ди ја Му сте да на гић Пе шча ни ком Да ни ла Ки ша, ан-
тро по лог Бо јан Јо ва но вић си сте ми ма вред но сти, Пе тар 
Да мја нов (на не кон вен ци о на лан на чин) злом, Ду брав ка 
Ђу рић по е зи јом Хил де Ду литл. Ру бри ку Умет ност по-
сле те о ри је по пу ња ва ју Ана Ву ја но вић, Ми шко Шу ва-
ко вић и Шом ба ти Ба линт. Ан ђел ка Цви јић је на пра ви ла 
ин тер вју са увек за ни мљи вим при по ве дач ким мај сто ром 
Ра до ва ном Бе лим Мар ко ви ћем а Сло бо дан Ми лић са Ми-
о дра гом Ћу пи ћем. По гле дом пре ко пло та у из бор из но-
ви је хр ват ске по е зи је ушли су Ди а на Бу ра зер и Ми лан 
Фо шнер (без пре во ди ла ца) а из зре ња нин ског дво ри шта 
за сту пље ни су Ра де Во де ни чар, Ја смин Ла тић, Не над 
Де вић и Да ли бор Ла лић. Ра ди вој Шај ти нац пре вео је од-
ло мак из ро ма на Гвен до лин Рај ли. Но ве књи ге Оли ве ре 
Ско ко, Вин ка Мо дер ндор фе ра, Ви де Ог ње но вић, Вил хел-
ма Вај ше де ла, при ка зу ју Алек сан дар Бје ло гр лић, Ли ди ја 
Му сте да на гић, На та ли ја Лу до шки, Или ја Ма рић а (још) 
не пре ве де ну књи гу Ро бер та Вик са Мо дер на фран цу ска 
фи ло зо фи ја Све то зар Бр кић.

При пре ми ли: Ду ши ца По тић, Де јан Ву ки ће вић,
Не бој ша Ћо сић
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Универзални речници са прецизним дефиницијама изговора, 
примерима употребе, кратким граматикама, синонимима и 
кључним економским и правним терминима.

ЈО ВА НО ВИЋ, Не бој ша: Иде мо на За греб – 
Hi sto ria vu ga ta, Бе о град, Ва јат, 2003, 287 стр.

У пред го во ру Јо ва но ви ће вог из да ва ча, Је ле не 
Кр стић, ди рек то ра ку ће Ва јат, чи та мо ва жне 

на по ме не ве за не за окол но сти на ста ја ња ро ма на и 
ње го вих ра ни јих из да ња. Пр во из да ње овог де ла 
под на зи вом Днев ник са ре зер ви сти ма-Hi sto ria 
vul ga ta (Чин, Бе о град, 1998) нај пре је при ву кло па-
жњу исто ри ча ра, те та ко је дан од тек сто ва по све-
ћен књи зи пот пи су је исто ри чар др Ко ста Ни ко лић 
и об ја вљу је га у ча со пи су Исто ри ја 20. ве ка, број 
2, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, 1998. Ро ман је 
бр зо на шао свој пут до чи та ла ца не са мо у Ср би ји, 
већ и у Хр ват ској, где је по чет ком 2002, у не из ме-
ње ном ли те рар ном об ли ку као „књи жев ни текст 
не у мо љи ве увјер љи во сти и искре но сти у ко јем је, 
као у сва кој до број ли те ра ту ри, те шко до ку чи ти 
да ли је увјер љи вост по сле ди ца искре но сти или 
искре ност по сле ди ца увјер љи во сти“ (Јо сип Па ви-
чић) штам па но ви ше хи ља да при ме ра ка у три из-
да ња. Хр ват ски из да вач P. I. P. Pa vi čić из За гре ба 
пред ло жио је ауто ру да књи зи да на слов Иде мо на 
За греб што је овај при хва тио. Но во срп ско из да ње 
је штам па но под тим, ре ци мо, за го нет ни јим и ро-
ман си јер ском де лу при ме ре ни јим на сло вом.
Ро ман је по де љен у пет по гла вља и кроз на ра ци ју у 
пр вом ли цу пра ти рат ну оди се ју ло знич ких ре зер-
ви ста (169. ме ха ни зо ва не бри га де) ко је кра јем ле та 
1991. пут во ди на Ба ни ју и Кор дун, са за дат ком да 
по мог ну де бло ки ра њу кар ло вач ких ка сар ни, људ-
ства и тех ни ке у са ста ву ЈНА. Са том ствар но сном, 
ре а ли стич ном и фак то граф ском при чом, на ра тор 
укр шта „лич ни ју“ при чу о свом на уч но и стра жи-
вач ком ра ду у ме мо ри јал ном ком плек су на Оплен-
цу, за ду жби ни ди на сти је Ка ра ђор ђе вић. Јед но став-
но, мо би ли за циј ски фак то ри пре ки да ју рад мла дог 
на уч ни ка и од во де га пут Кар лов ца.
Ако по и сто ве ти мо на ра то ра књи ге са са мим ауто-
ром, мла дим исто ри ча рем Јо ва но ви ћем, до би ће мо 
лик срп ског ин те лек ту ал ца у ко ви тла цу дез ин те-
гра ци је дру ге Ју го сла ви је, фе де рал не др жа ве. Пи-
шу ћи о са дру го ви ма у „рат ној оди се ји“ Јо ва но вић 
ели ми ни ше рад ма ште и фик ци о нал ност, ин си сти-

ра ју ћи, пре све га, на аутен тич но сти до га ђа ја, вој-
нич ких суд би на, од но сно, све до че њу чо ве ка ко ји 
је рат на зби ва ња на под руч ју око Кар лов ца ви део 
сво јим очи ма. Про бле ма ти ку тран спо но ва ња до-
жи вље ног у ли те рар ни текст и на кнад ног исто риј-
ског тек ста дру га чи јег дис кур са, аутор ће ис та ћи 
сле де ћим ре чи ма: „Исто ри чар ре кон стру и ше чи-
ње ни це и из њих из во ди за кључ ке, а књи жев ник 
ре кон стру и ше и ожи вља ва ду хов ну кли му да тог 
вре ме на, уз др жа ва се од за кљу ча ка, а по ру ку по-
вла чи дис крет но, кроз суд би ну опи са них ју на ка. 
За то је бо ље да пи сац ре а-
гу је бр же од исто ри ча ра, 
пи сац има пра во на уси ја-
ност и не мо ра да че ка да 
се сви фак ти сло же у ар хи-
ве...“ До и ста, ми ће мо се у 
тек сту сре сти са исто риј-
ском па ра ле лом о срп ским 
вој ни ци ма и офи ци ри ма 
из Пр вог свет ског ра та и 
на шим са вре ме ни ци ма 
у са ста ву АНА из 1991. и 
уочи ти ауто ров став, као 
и ве ћи не вој ни ка, о вој-
сци ко ја је зна ла за што се 
бо ри, и овој, ко ја не зна за-
што на пу шта до мо ве и од-
ла зи пут Хр ват ске. Го во ри 
офи ци ра ко ји мо ти ви шу 
вој ни ке (од бра на Ју го сла ви је, од бра на срп ског жи-
вља на Ба ни ји и Кор ду ну) ни су де ма го ги ја, али у 
вој нич кој све сти они по ста ју упра во то, вој ник не 
ве ру је офи ци ру, тра жи раз ло ге уса мље но сти у вој-
сци ко ја но си име ју го сло вен ске ар ми је а у ко јој 
(из у зи ма ју ћи ко манд ни ка дар на ви ше ни воа) осим 
Ср ба не ма ви ше до ју че ра шњих са дру го ва, Сло ве-
на ца, Хр ва та, Ма ке до на ца и оста лих. На ни воу те-
ме Јо ва но ви ће ве књи ге, са мо овај сег мент про зног 
тки ва иза зи ва чи тав спек тар исто риј ских, по ли тич-
ких, ако хо ће мо и ду бо ко пси хо ло шких оп сер ва ци-
ја. Аутор ис ти че по сте пе но са зре ва ње у вој нич кој 
све сти бли зи не смр ти, лич не пре све га, и не ра зу-
ме ва ња ко им је про тив ник, не при ја тељ, од но сно, 

ко је та па ра вој ска ко ју ће ЈНА по бе ди ти. Срп ски 
ре зер ви сти и по ред убе ђи ва ња офи цир ског ка дра 
(опет, ма хом, ре зер вни са став) хр ват ску по ли ци ју 
и вој ску (зен ге) у фор ми ра њу, не до жи вља ва ју као 
рат ног не при ја те ља. У то пој мов но и по ли тич ко и 
оста ло за ме ша тељ ство укљу че ни су и Ср би ко ји 
ве ко ви ма жи ве на про сто ру Кор ду на, Ба ни је, Ли-
ке. Они у про кла мо ва ној и од све та при зна тој Ре-
пу бли ци Хр ват ској оста ју без по сла (аутор пи ше о 
Кар лов цу и ње го вом ши рем за ле ђу), са огром ним 
и сва ком нор мал ном ра зу мљи вим стра хом да им се 

не по но ви пе ри од 1941–1945. кад је на де лу 
био уста шки
ге но цид над ма хом се о ским срп ским жи-
вљем, ге но цид, по кр шта ва ње и као тре ће 
ре ше ње, исе ља ва ње аутох то ног срп ског 
жи вља на тим про сто ри ма у оку пи ра ну 
Ср би ју, као на чин да се „ре ме ти лач ки фак-
тор“ хр ват ске др жа ве и хр ват ског на ро да 
ели ми ни ше. Јо ва но вић је ову сло же ну 
при чу при чао из пер спек ти ве срп ских ци-
ви ла у сре до веч ној до би на фо ну од но са, 
ре зер ви сти и њи хо ва ствар ност – Ср би 
Кор ду на и Ба ни је, те ри то ри јал ци, ка сни је, 
вој ска Ре пу бли ке Срп ске кра ји не – хр ват-
ска по ли ци ја, Збор на род не гар де, ка сни је, 
вој ска Ре пу бли ке Хр ват ске. Аутор је по об-
ја вљи ва њу књи ге у Хр ват ској го сто вао на 
ње ним про мо ци ја ма у За гре бу, успе шно 
пре бро дио ме диј ску офан зи ву хр ват ских 

но ви на ра и раз го ва рао са хр ват ским ге не ра лом 
Сло бо да ном Праљ ком ко ме је би ло „особ но дра го 
да он и Јо ва но вић као хр ват ски и срп ски на ци о на-
ли сти мо гу мир но сје ди ти је дан крај дру гог и раз-
го ва ра ти о обич ним ства ри ма без ика квих зна ко ва 
мр жње“.  
По ред ви ше про зних де ла ко је тре ти ра ју рат не су-
ко бе на под руч ју Хр ват ске (ро ман И то је био рат 
Дра га на Ко ла ре ви ћа, А, Б, Ву ко вар Сла ви ше Ра до-
ва но ви ћа, Срп ски ру лет Не бој ше Је ври ћа, из ме ђу 
оста лих) Не бој ша Јо ва но вић је на пи сао за ни мљи-
ву про зу о рат ном ужа су и ње го вом ре флек то ва њу 
на свест и жи вот по је дин ца.

Не бој ша Ћо сић
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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

БИ БЛИ О ТЕ КА БИ О ГРА ФИ ЈЕ

У но вој би бли о те ци „Би о гра фи је За вод за уџ бе ни ке и на став-
на сред ства по чи ње об ја вљи ва ње пр вих на уч них би бо гра фи-
ја ис так ну тих лич но сти из срп ске али и из свет ске исто ри је.
По сле би о гра фи ја Ца ра Ду ша на  и Дра го љу ба Ми ха и ло ви ћа 
кон ти ну и ра но из ла зе би о гра фи је:
- Јо сип Броз Ти то (аутор Љу бо драг Ди мић)
- Сте фан Не ма ња (аутор Ми лош Бла го је вић)
- Де спот Сте фан Ла за ре вић (аутор Ан дри ја Ве се ли но вић)
- Де спот Ђу рађ Бран ко вић (аутор Мом чи ло Спре мић)
- Зо ран Ђин ђић (аутор Бо јан Ди ми три је вић)
- Пла тон (аутор Сло бо дан Ду ша нић)
- Сло бо дан Јо ва но вић (аутор Ду шан Ба та ко вић)
- Кне ги ња Ми ли ца (аутор Ра де Ми хаљ чић)

БИ БЛИ О ТЕ КА „ЈА ЗОН“
Књи га 9

У сва кој др жа ви при сут на су три од ре ђу-
ју ћа еле мен та: на род, те ри то ри ја и власт, 
док су шти ну др жав но сти чи не ко хе зи о не 
сна ге раз ли чи тих осо би на, ко је на сто је да 

од сва три еле мен та ство ре јед ну це ли ну.
Нај ста ри ји еле мен ти срп ске др жав но сти ви дљи ви су већ у де ве том и 

де се том ве ку, а пот пу но су се раз ви ли у до ба Не ма њи ћа, што је пре зен-
ти ра но у пр вом де лу књи ге.

Де спот сте фан је при зна вао идеј ну су пре ма ти ју ви зан тиј ског ца ра, а 
ка сни је и де спот Ђу рађ, па је на тај на чин још јед ном и не дво сми сле но 
са оп ште но да је срп ска др жа ва са мо стал ни и са став ни део пра во слав-
ног цар ства.

Из пред го во ра

Оса вре ме њи ва ње Цве ћа зла – а 
сва ки пре пев је по ку шај оса вре ме-
њи ва ња, ожи вља ва ња, по нов ног 
ус по ста вља ња пе сме у но вом је зи-
ку и вре ме ну – не мо же се из во ди-
ти на уштрб пр во би те ме ло ди је; 
њу, у гра ни ца ма мо гу ћег, ва ља 
опо на ша ти.

Из пред го во ра

Мар ко Кра ље вић 
пред ста вља сим-
бол усме не на род-
не кул ту ре Ср ба, 
ју жно сло вен ских и 
бал кан ских на ро-
да. Пе снич ка ле ген-
да о Мар ку је тво ре-
ви на раз ли чи тих 
на ци о нал них и вер-
ских сре ди на ко је 
– у ви ше ве ков ном 
раз до бљу и скла ду 
са соп стве ним тра-
ди ци ја ма и ути ца-
ји ма – до при но се 
сло же но сти, бо гат ству и сло је ви то сти 
Мар ко ве ка рак те ри за ци је.

Из пред го во ра

У но вој би бли о те ци „Би о гра фи је За вод за уџ бе ни ке и на став-е ци „Би о гра фи је За вод за уџ бе ни ке и на став-

сло же но сти, бо гат ству и сло је ви то сти 

Пред читаоцима је репринт издање 
чувене књиге Габријела Мијеа „Стара 
српска уметност - манастири“ (на 
француском) са предговором Ивана 
Стевовића (на енглеском)



Библиотека града Београда

ДЈЕЛО НАСТАЈЕ ДАЉЕ ОД ПИСАЋЕГ СТОЛА
Разговори са Владаном Десницом (Приредио Јован Радуловић)

Библиотека града Београда, 2005-10-12

Обележавајући сто година од рођења великог писца Библиотека града Београда је 
објавила књигу разговора вођених с Владаном Десницом од 1955-1967. године, а 

који су углавном остали непознати читаоцима и поштоваоцима његовог књижевног 
дела. Разговори су вођени за дневне и недељне новине, књижевне часописе, радио 
програме, као анкете, или специјално за изучавање Десничиног књижевног дела, 
попут разговора с Влатком Павлетићем и Јевтом Миловићем. Неки разговори су 
кратки, информативни, вођени на брзину, за дневне и недељне новине, да задовоље 
радозналост и знатижељу читалаца. Десница је имао срећу да с њим разговарају 
новинари који су касније постали угледни писци: Миодраг Булатовић, Гроздана Олујић, 
Жика Лазић, Славко Вукосављевић, Марино Зурл... С Десницом су разговарали и 
врсни зналци његовог књижевног дела, историчари и теоретичари књижевности попут 
Влатка Павлетића и Јевте Миловића. Павлетићев разговор с Десницом, објављен у 
сарајевском „Изразу“ 1958. године могао би се узети као школски пример како се 
разоткрива тајна Десничиног књижевног поступка, „ислеђује“ пишчева душа, шта све 

писца прати на трновитом путу од почетака до признатих висина, оно што је Парандовски крстио 
„алхемијом речи“.
У скоро свим разговорима, осим о књижевности, Десница највећи део својих мисли посвећује музици. 
Писац његовог формата каје се, што се уместо књижевности, није озбиљније посветио музици. 
Мисли да би у бављењу музиком имао више успеха. „Музика има ту велику врхунску предност: што 
се у њој човјек може да изрази потпуно и без остатка, а да при том не мора каѕати ништа што има и 
један рационалан смисао“, закључује Десница.

(Из Предговора Јована Радуловића)

Оде ље ње умет но сти
ВОЈ ВО ДИЋ, Дра ган: Зид но сли кар ство 
цр кве Све тог Ахи ли ја у Ари љу, Бе о град: 
Сту бо ви кул ту ре, 2005. - 245 стр.

Об ја вљи ва ње ове књи ге фи нан сиј ски је по мо гла 
Скуп шти на гра да Бе о гра да, пре ко Кон кур са за ка-
пи тал не про јек те.

Не дав но је, 15. сеп тем бра ове го ди не, пред ста-
вље на мо но гра фи ја „Зид но сли кар ство цр кве 

Све тог Ахи ли ја у Ари љу“ ауто ра Дра га на Вој во-
ди ћа на три би ни „Умет ност“ Оде ље ња умет но сти 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Дра ган Вој во дић је 
аси стент на Ка те дри за сред њо ве ков ну умет ност 
Оде ље ња за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа-
кул те та у Бе о гра ду. На пред ста вља њу ове књи ге је 
из ја вио: „Тра же ћи у сво јим ми сли ма пут кроз мно-
штво осе ћа ња и се ћа ња и ве че рас ла ко сти жем до 
оних вре ме на ка да сам пре ви ше од јед не де це ни је 
упра во за овим сто ло ви ма за по чи њао рад на књи зи 
што са да сто ји пред ва ма. Био сам та да ов да-
шњи би бли о те кар, ко ји за хва љу ју ћи раз у ме ва-
њу ко ле ги ни ца ни сам мо рао да кри јум ча рим 
сво је ис тра жи вач ке ам би ци је. Ипак, ва ља ло 
је бри ну ти и о чи та о ци ма; не чу ди сто га што 
су се њи хо ва ли ца по не кој не у мит ној и не до-
ку чи вој ло ги ци пред мо јим очи ма пре пли та ла 
вр ло че сто по пут ва ших ве че рас с озбиљ ним 
ли ко ви ма ариљ ских све ти те ља. По ма ло но-
стал гич но пут на стан ка ове књи ге за тва ра се 
упра во та мо где је и за по чео...“. Вој во дић се 
ис тра жи ва њем жи во пи са овог зна чај ног спо-
ме ни ка на ше сред њо ве ков не умет но сти ба вио ду же 
од де сет го ди на.

Цр ква Све тог Ахи ли ја у Ари љу из 1296. го ди не 
је за ду жби на срп ског кра ља Дра гу ти на и епи скоп-
ско се ди ште сред њо ве ков не мо ра вич ке епар хи је. 
Зид но сли кар ство цр кве Све тог Ахи ли ја у Ари љу 
је мо ну мен тал но и вер но осли ка ва умет нич ке и ду-
хов не то ко ве у Ср би ји с кра ја XI II ве ка. Вој во дић је 
у овој књи зи изложио раз ма тра ња те мат ског про гра-
ма жи во пи са, ње го ву ико но гра фи ју и ли ков не осо-
бе но сти. Га ле ри ја пор тре та срп ских исто риј ских 
лич но сти је вр ло бо га та у овој ариљ ској цр кви, ко ја 
нам је са да, са овом мо но гра фи јом, по ста ла бли жа у 
по зна ва њу овог вр ло зна чај ног спо ме ни ка на ше кул-
тур не ба шти не.

У пред ста вља њу ове мо но гра фи је уче ство ва ли су: 

Гој ко Су бо тић, Сре тен Пет ко вић, Смиљ ка Га бе лић, 
Ми ле та Про да но вић и аутор.

Овим по во дом, у чи та о ни ци Оде ље ња умет но сти 
БГБ ор га ни зо ва ли смо из ло жбу ко пи ја ариљ ског 
жи во пи са из Га ле ри је фре са ка На род ног му зе ја у 
Бе о гра ду.

ГА БЕ ЛИЋ, Смиљ ка: Ви зан тиј ски и пост-
ви зан тиј ски ци клу си Ар хан ђе ла (XI – 
XVI II век). Пре глед спо ме ни ка – Бе о град: 
Ин сти тут за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Бе о гра ду, 2004, пре вод на 
ен гле ски Гор да на Шо ко рац; цр те жи Смиљ-
ка Га бе лић. - 384 стр.
Књи га је штам па на за јед нич ким сред стви ма Ми-
ни стар ства на у ке и за шти те жи вот не сре ди не Ре-
пу бли ке Ср би је и Се кре та ри ја та за кул ту ру гра да 
Бе о гра да

На три би ни „Умет ност“ Оде ље ња умет но сти Би-
бли о те ке гра да Бе о гра да 22. сеп тем бра ове го-

ди не пред ста вље на је књи га „Ви зан тиј ски и пост-
ви зан тиј ски ци клу си Ар хан ђе ла (XI-XVI II век). 
Пре глед спо ме ни ка“ ауто ра Смиљ ке Га бе лић. Др 
Смиљ ка Га бе лић је ди рек тор Ин сти ту та за исто ри-
ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду.

Ова ње на књи га у дво је зич ном из да њу, срп ском 
и ен гле ском, са др жи Ка та лог ико но граф ских ци-
клу са илу стра ци ја по све ће них ар хан ђе ли ма из 102 
спо ме ни ка, пре ма хро но ло шком ре ду на стан ка, ко-
ји по ти чу са те ри то ри је ви зан тиј ског све та, а пре ма 
са вре ме ним гра ни ца ма они су из: Грч ке са Све том 

Го ром (ма на сти ри Хи лан дар и Па но кра тор), Ру си је, 
Укра ји не, Бу гар ске, Мол да ви је, Ма ке до ни је, Ср би је 
и Цр не Го ре, Сло вач ке, Ру му ни је, Ки пра, Пољ ске, 
Бо сне и Хер це го ви не, Тур ске, Гру зи је, Ал ба ни је, 
Ита ли је и Швај цар ске, а у САД се на ла зи је дан ме-
тал ни крст са сце на ма Ар хан ђе ла. Да те су ло ка ци је 
ар хан ђел ског ци клу са уну тар спо ме ни ка, са др жај 
и вр сте ци клу са. Смиљ ка Га бе лић је овом књи гом 
об ра ди ла ши ро ко под руч је ви зан тиј ског ико но граф-
ског из ра за и оства ри ла сво је вр сни ис црп ни ико но-
граф ски при руч ник ко ји обо га ћу је на шу струч ну и 
на уч ну ли те ра ту ру и мо же ко ри сно да по слу жи у 
из у ча ва њу и по зна ва њу ова квих де ла из ви зан тиј ске 
и пост ви зан тиј ске кул тур не ба шти не.

У раз го во ру о овој књи зи уче ство ва ли су: Сре тен 
Пет ко вић, Бра ни слав То дић и аутор.

Иван ка Ла зо вић

БИ БЛИ О ТЕ КА „МИ ЛУ ТИН БО ЈИЋ“
Београд, Илије Га раш а ни на бр.  5  Тел.: 3242–418 ,  3233–
7 08 web si te: http: //www.milutinbojic.org.yu

Директор: Јасмина Нинков, Е-mail: jninkov@verat.net

Би бли о те ка  „Мил утин Бо-
јић“ п ри пада јавним  б иб ли-

отека ма  опште г  ти па. На лази 
се  на  територи ји  о пш тине 
Палил ула , кој а  је  четврт а по 
насељености  на  подручју  Б ео-
града.  Броји око 12.000 чла нов-
а , а  распо ла же  фондо м  од  око  
170.0 00  б иблиотечк их једин-
ица  (бел ет ри ст ика, часопис и, 
стручна и пр иручна  литератур а  ка о и дечј и  фонд).  У  с во-
јој м ре жи  и ма једа наест  огр анака.  Би блиотека  ор ганизуј е 
 бр ојне к ул турне п ро г ра ме: представе , промоције ,  излож-
б е,  р ад ионице и сл.   Библиоте ка  „Милути н Бојић“ са-
ра ђује с а Српским књ иж евним д руштво м –  Трибина 
Књига плус, Књи жаром Плато,  INtern et Club- om  али и 
 са  Др уштво м  за  бригу  о   де ци са по себним п отр ебама 
 Пал ил уле (Ра ди он иц е за д ецу  са пос еб ним по т реб ама). 
 Ор ганизује  беспл атне ку рсеве  кр е ат ивног  пи са ња за  де-
ц у,  Малу ш пан ску ради он ицу, педа гошке ра дио нице, 
п ри пр еме за  пол аза к у школу, предс таве, п ромоци је , 
п ерформ ан се, ша х  клуб, в идео ш ко лу, лит ерарну  с ек-
цију,  из л ож бе књиг а,  и зложбе сли к а, пед аг ош ке ра дио-
нице, пре давања. Им а  веома р аз ви јену сар ад њу са  другим 
 уст ановама  образовањ а  и  кул туре к ако на  ло калном, 
та ко и на м е ђу на ро дном нив оу. Акти ва н  је учес ник   у 
 реа лизацији е вро пских пр ој еката  у  биб ли отекар ств у. У 
с ар адњи са  Архив ом  Ј угослави је, Н ародним музејом, 
 СА НУ, коле гама из  Црне Горе, као и 45 пар тне ра из це-
ле Евр оп е,  учес тв ов алa је у пројекту Европске комисије 
CALIMERA (www.calimera.org). Директорка Библиотеке 
је национални координатор за СЦГ. Трендови и 
достигнућа у и савременом библиотекарству намећу 
измене у раду како би се задовољиле потребе савременог 
информацијског друштва. У будућности се планира 
израда савремених система намењених корисницима и 
укључивање Библиотеке у међународни БИС. У току је 
израда електронског каталога, који тренутно броји 14.000 
записа. Оснивач је Скупштина града Београда.

Поред развијене програмске активности библиотека 
је позната и по међународној сарадњи. Постала је члан 
ЕБЛИДЕ, европског бироа за јавне библиотеке, музеје 
и архиве, као једина јавна библиотека у СЦГ, предлагач 
је за Србију и Црну Гору за награду за књижевност 
Impac Dablin, у којој учествују библиотеке главних 
градова из 156 земаља света. Библиотека је захваљујући 
разумевању Секретаријата за културу и Скупштине 
града реновирала готово све своје објекте а припрема 
се изградња библиотека у Овчи и Борчи, док се управо 
завршава објекат на Карабурми. У току је и интензивно 
опремање компјутерима и другом опремом а сајт 
библиотеке бележи све већу посету. Неколико извода из 
овогодишњег извештаја за првих девет месеци: “уписано 
је 9694 чланова а 978 чланова београдских библиотека 
је користило фондове, укупан број посета је 64914, 
позајмица разних врста грађе је 122287, што представља 
90% укупног фонда, организовано је 270 програма и 
радионица (промоција књига, од тога 115 креативних 
радионица за децу предшколског и школског узраста, 
одрасле и децу са посебним потребама). У јануару је 
отворен нови огранак у Крњачи. Извршена је адаптација 
огранка у улици Салвадора Аљендеа 18, а свечано 
отварање огранка је било 18. април 2005. у оквиру 
Дана Београда.У мају смо примили у просторијама 
Библиотеке 30 библиотекара из Градске библиотеке 
из Новог места, из Словеније и разменили корисна 
искуства са њима. Колективни чланови Библиотеке 
су све предшколске установе и основне школе на 
територији општине Палилула. Настављена је успешна 
и устаљена сарадња са радним организацијама Управа 
прихода, Дирекција ПТТ, Општина Палилула, Заједница 
ЈПТТ, Дирекција Телеком. Наши партнери су Српско 
књижевно друштво, Плато, Београдска отворена школа, 
Интернет клуб, Народна библиотека Србије, САНУ, 
Издавачка кућа Драганић, РТС, Студио Б...Отворили 
смо нови пункт у Вишој текстилној школи, са делом 
нашег књижног фонда и стручном помоћи људима који 
тамо раде. У Матичном одељењу смо омогућили нашим 
члановима бесплатан приступ Интернету, све време док 
је библиотека отворена.“ Свој дан, 19. мај, библиотека је 
обележила у Народном позоришту. Дан библиотеке је 
датум рођења Милутина Бојића чије име носи.

Мирјана Лазић


