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ЗВЕКИР
Са ме ста на ко јем се дим мо гу са свим до-
бро да је ви дим. Сто ји по ред вра та као да 
че ка да не ко на њих по ку ца и да их она од-
мах отво ри, та ко да осо ба ко ја је ку ца ла не 
стиг не ни да спу сти ру ку и ис пра ви ка жи-
прст ко ји је са мо тре ну так ра ни је уда рао 
по ред зве ки ра. Да, по сто ји зве кир, са мо 
што то њој ни је по зна то, јер се та вра та ни-
ка да не отва ра ју. Све што она зна о њи ма 
је сте њи хо во на лич је, дру га стра на, што 
је, на рав но, не спре ча ва да за ми шља пр ву 
стра ну, да по ми сли, на при мер, да су вра-
та цр ве на или цр на или жу та или, мо жда, 
сме ђа. Прет по ста вљам да раз ли ку је бо је. 
Си гур но их раз ли ку је, јер се ње не блу зе 
увек сла жу са ње ним сук ња ма, пан та ло не 
са џем пе ри ма, ха љи не са ма ји ца ма, је ди но 
ци пе ле по не кад ни су у скла ду са оста лом 
оде ћом. И ше шир кат кад штр чи, прем да 
рет ко. Та да, ка да на гла ви но си ше шир, 
обич но је ве о ма озбиљ на и не сто ји по ред 
вра та, већ шет ка го ре-до ле, на пред-на зад, 
и он да за ста не и за гле да се у ква ку као да 
мо же да је отво ри сна гом во ље. Са ме ста 
на ко јем се дим мо гу са свим до бро да је ви-
дим. За гле да на у ква ку, бла го се њи ше. Од-
мак не се, за ста не, про ву че пр сте кроз ко су, 
по но во се при мак не. Он да ис кре не гла ву, 
као да ослу шку је, и ја од мах по ми слим на 
зве кир. Зве кир је од ме син га и има об лик 
ла вље гла ве. Не знам од ка да се на ла зи на 
вра ти ма и за што је уоп ште та мо ка да га ни-
ко не ко ри сти. Мо жда би тре ба ло и њој то 
да ка жем, јер ако ни ко не ко ри сти зве кир, 
за што би он да оче ки ва ла да не ко ко ри сти 
ка жи прст или сред њи прст или, мо жда, 
пе сни цу? Ка да се уда ра пе сни цом, звук је 
му тан и шу паљ, као бу ре у ко јем се ки се ли 
ку пус, и уве рен сам да не би во ле ла да га 
чу је. Ако она не што че ка, он да је то звук 
са ви је ног ка жи пр ста, оштар и ја сан по пут 
оштри це бри ја ча. Мо жда ни је тре ба ло да 
по ми њем бри јач, мо жда је тре ба ло да ка-
жем: оштар и ја сан по пут ме се че вог ср па, 
ма да сум њам да њој то пред ста вља не ку 
раз ли ку. Онај ко га она че ка ве ро ват но не-
ма ни бри јач ни срп. Јед ном ћу ипак мо ра-
ти да је пи там ко је он, ка кав је чо век, да 
ли во ли да пе ва, има ли де це или је сам на 
све ту, мо жда ћу јој чак по ну ди ти да се за-
ме ни мо, да она сед не ов де, на мо је ме сто, а 
да ја ста нем по ред вра та, та мо где она са да 
сто ји. Мо гао бих да шет кам ис пред вра та, 
да за ми шљам не чи ји са ви је ни ка жи прст 
или сти сну ту пе сни цу, мо жда чак и звук 
зве ки ра. Одав де би ме она са свим до бро ви-
де ла, по го то во ако на гла ву ста вим ше шир. 
Не, не би то био њен ше шир, онај ко ји штр-
чи, имам ја свој. 
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Као што је по зна то, др жа ва је нај ва жни ја 
ин сти ту ци ја по ли ти ке. У др жа ви по ли

ти ка до ла зи до свог пу ног из ра за. Из ве сно је 
да др жа ва де лу је на дру штве ну ре ал ност, а 
да је по ли ти ка упра вља ња др жа вом глав на 
ком по нен та те ре ал но сти. Тач ни је, по ли ти ка 
упра вља ња др жа вом од ре ђу је и њен дру штве
ни си стем у ни јан си ра ном ра спо ну од нео со
ци ја ли зма до по смрт ног тран са ли бе рал ног 
нео ка пи та ли зма, ко ји те жи то ме да па ра диг ме 
сво јих вред но сти, али и ма на, гло ба ли зу је на 
пла ну кул ту ре ка да је у пи та њу онај на чин 
про из вод ње ко ји под ра зу ме ва и про из вод њу 
по тро шње ко ја не ува жа ва па ра ме тре кул ту ре 
раз ли ке. То је у пу ној ме ри при кри ла ди ску
си ја о ази јат ском на чи ну про из вод ње, у ко ме 
је др жа ва нео дво ји ва од дру штве ног си сте ма, 
ма да ни у овом слу ча ју не тре ба то пре у ве ли
ча ва ти у сте пен да је др жа ва све мо гу ћа. Све
јед но да ли у том, или не ком дру гом сте пе ну, 
еле мен ти озна че ни као ази ја тич ни, ви ди мо да 
је то уне ко ли ко не а де ква тан тер мин јер има ге
о граф ски при звук, при сут ни су и у свим оста
лим дру штви ма. У ве ли кој ме ри ком по нен те и 
вред но сти кул ту ре пре ва зи ла зе по јам др жа ве, 
ње ног на чи на про из вод ње и дру штве ног си
сте ма, и на ми кро и ма кро пла ну при па да ју 
ци ви ли за циј ским од ред ни ца ма ко је се за сни
ва ју на вред но сти ма раз ли ке.

Но, у скла ду са сво јом при ро дом, у ве ли
кој ме ри др жа ва у кул ту ри игра ва жну уло гу 
без об зи ра на дру штве ни си стем. Ужа уло га 
др жа ве, за шти та оп ште со ци јал них функ ци ја 
(одр жа ва ње по рет ка, за шти та ста нов ни штва, 
ре гу ла ци ја ва жних си сте ма функ ци о ни са ња 
дру штва) по ја вљу је се и као ва жна прет по став
ка кул ту ре без ко је дру штво кли зи у власт 
ло кал них сна га и ме сних ин те ре са. Др жа ва 
та ко ђе на сту па као ва жан фи нан си јер и спон
зор, по др жа ва ју ћи кул тур ну де лат ност ма те ри
јал но или кроз да ва ње при ви ле ги ја. Ова ме ђу
за ви сност из ме ђу др жа ве и кул ту ре до пу ног 
из ра за до ла зи у пе ри о ди ма про ме на дру штве
них си сте ма. Ти пе ри о ди су по зна ти у исто ри
ји кул ту ре али се нај че шће не по кла па ју са 
про кла мо ва ном кул тур ном по ли ти ком и вред
но сти ма ко је као про из во ди кул ту ре на ста ју 
на про ме на ма естет ских вред но сти. Из ме ђу 
ове две ка те го ри је нај че шће знак јед на ко сти 
не по сто ји јер је кул ту ра да ле ко сло же ни ји и 
об у хват ни ји про цес од по ли тич ког праг ма ти
зма, ко ји је чак и у оним слу ча је ви ма ка да је 
би вао на мет нут кул ту ри иза зи вао не га тив не 
по сле ди це.

Че сто, при хва та ју ћи ду жност или би ло 
ка кво дру го ме сто при дво ру све тов ног или 
ду хов ног вла да ра, мно ги ве ли ки ми сли о ци и 
умет ни ци не са мо да ни су мо гли да жи ве, не го 
ни да ства ра ју у раз ли чи тим пе ри о ди ма исто
ри је свет ске кул ту ре.

Но, исто та ко је са свим из ве сно да су мно ги 
ми сли о ци или ства ра о ци при дво ру, уко ли ко 
је њи хов по ло жај по ста јао не сно шљив, на пу
шта ли двор и од ла зи ли у до бро во љан или 
при ну дан про гон или су пак се би тра жи ли 

дру гог по кро ви те ља. Суд би на Пла то на, Ови
ди ја, ве ли ког ки не ског пен си ка Кју Ју а на или 
Пу шки на нај че шће нам па да на па мет као при
мер та квог кон флик та.

Све су то нај че шће спо ља шње, ор га ни за ци
о не или фи нан сиј ске, ком по нен те кул тур ног 
жи во та и де лат но сти. Др жа ва, ова пло ћу ју ћи 
у се би сна гу и упра вља ње дру штвом у це ли
ни, као об је ди њу ју ће и за шти ћу ју ће на че ло, 
као услов ста бил но сти и по рет ка, по ста ла је 
пред мет апо ло ги је и ус хи ће ња. То ком це ло куп
не исто ри је пре сто ни ца др жа ве по ја вљу је се 
углав ном, та ко ђе и као ве ли ки кул тур ни цен
тар. То се огле да и у то ме што је обич но пре сто
ни ца би ла и цен тар ре ли ги о зних и кул тур них 
кре та ња, у ко ју се сли ва ла ду хов на ели та. А то 
је би ло ви дљи во и у спо ља шњем из гле ду пре
сто ни це, кроз ле по ту ње не ар хи тек ту ре.

При се ти мо се СанктПе тер бу гра ко ји се, 
по упе ча тљи вом опи су Пу шки на, из та ме шу-
ма, из мо ра бла та уз нео зи ди на ма (ку ла ма), гор-
дљи во. Укра ша ва ње пре сто ни це хра мо ви ма, 
дво ро ви ма, пар ко ви ма, ње но бла го у строј ство, 
по др шка кул тур ном жи во ту у њој, био је пр ви 
за да так сва ког вла да ра.

Бес по штед ни тур ски за во је вач, Та мер лан, 
по ко рив ши низ зе ма ља и раз ру шив ши не ко
ли ко ве ли ких гра до ва, при хва тио се за дат ка 
да осну је соп стве ну пре сто ни цу Са мар канд, 
дво ро ве, џа ми је, ме дре се и гроб ни це у ко ји ма 
је ова пло ћен огро ман по лет умет но сти и обра
зо ва ња.

И сва ка др жа ва, као по себ на сфе ра, де лу је 
по соп стве ним за ко ни ма и жи ви кроз соп стве
не ин те ре се. Но, у су шти ни, ни ди на ми ка ни 
суд би на др жа ве не по кла па ју се са ди на ми ком 
кул ту ре, ме ђу њи ма су обич но тре ња и кон
флик ти, у ко ји ма др жа ва мо же вре ме ном одр
жа ва ти врх, но овла да ва ју ћи соп стве ним по тен
ци ја ли ма кул ту ра се вр ло че сто по ка зу је као 
ду го веч ни ја. Кла сич ним при ме ром је по ста ла 
суд би на древ но ки не ске др жа ве Ћин у IV ве ку 
п.н.е. Спро во де ћи же сто ку по ли ти ку ује ди ње ња 
и вла да ња, бес по штедно се об ра чу на ва ју ћи са 
по ли тич ким про тив ни ци ма, осни вач је ди не 
ки не ске име пери је Ћин Ши ху ан, ре шио је да 
упо до би(са о бра зи) и кул ту ру, због че га је под вр
гао ис тре бље њу сто ти не та да шњих на уч ни ка
књи жевни ка, а са ме књи ге за бра нио и спа лио, 
оста вив ши са мо оне прак тич не при руч ни ке о 
зе мљо рад њи и га та њу. Но ње го ва им пе ри ја је 
про жи ве ла је два 30 го ди на и убр зо по сле ње го
ве смр ти про па ла је под при ти ском оних си ла 
ко је се ни су пот чи ња ва ле де спо ти зму. По сле 
ду гих пе ри о да смут њи (сва ђа) и раз до ра, фор
ми ра ла се но ва др жа ва Хан, чи ји су вла да ри, 
по у че ни прет ход ним екс пе ри мен том, до пу
сти ли кон фу чи јан ство као кул тур ноиде о ло

шки си стем ко ји се опре де лио не то ли ко да се 
пот чи ња ва вр ху вла сти ко ли ко оба ве за ма да 
об зна њу је па три от ску бри гу пре ма пот чи ње
ни ма.

По сто ји ми шље ње да се кул ту ра ма ње не го 
дру ге обла сти подтчи ња ва ин сти ту ци о нал
ном по рет ку. Основ на уло га ства ра лач ког на
че ла у кул ту ри по ве за на је са ин ди ви ду ал ном 
де лат но шћу умет ни ка и ми сли ла ца, пи са ца и 
сли ка ра, ко је се не укла па у по тре бе ре гла мен
та ци је. Сла ва и по пу лар ност ве ли ких де ла те
ља у кул ту ри, ми сли ла ца, мај сто ра ре чи или 
ки ста пре тва ра ју их у зна чај но сред ство и из
раз оп штег жи во та, ка ко у про шло сти та ко и у 
са вре ме ном пе ри о ду. Због то га још ве ће зна че
ње тре ба при да ва ти про у ча ва њу не са мо де ли
ма ли те ра ту ре и умет но сти не го и жи во ти ма 
тих или дру гих де ла те ља у кул ту ри.

За јед но с тим, као што смо већ ви де ли, увек 
по сто ја но су уче ство ва ле ра зно род не ре гу ли
ра ју ће ин сти ту ци је, фор ми ра ју ћи кул тур ни 
жи вот не кад га по о штра ва ју ћи, не кад огра ни
ча ва ју ћи, а не кад га и за у ста вља ју ћи (да ве ћи). 
У раз во ју кул тур ног про це са по ја вљу ју се ко
ли зи је из ме ђу тен ден ци ја ка цен тра ли за ци ји 
кул тур не де лат но сти од стра не др жа ве и ње не 
де мо кра ти за ци је ко ју тра же не др жав не ор га
ни за ци је. Ме ша ње др жав них ор га на у рад кул
тур них ор га ни за ци ја и гру па че сто је про сто 
нео п ход но за то што без др жав не по др шке оне 
не мо гу из др жа ти при ти ске раз ли чи тог ви да 
(не са мо фи нан сиј ских, но и прав них, по ли
тич ких,  итд) и пре ста ју да по сто је. Упра во због 
то га др жав но ме ша ње у кул тур ну де лат ност је 
ве о ма раз гра на то за ви сно од вла сти, ад ми ни
стра тив них кру го ва и де фор ма ци ја кул тур ног 
жи во та у це ли ни.

Ако иде мо у ду би ну ве ко ва на ћи ће мо мно
го при ме ра у ко ји ма су др жа ва или цр ква, с 
јед не стра не, би ли глав ни ин стру мен ти (ин
сти ту ти, ин сти ту ци је) ко ји су по др жа ли умет
ност, ли те ра ту ру и на у ку, а с дру ге стра не, они 
су за бра њи ва ли она кре та ња или от ка зи ва ли 
по кро ви тељ ство оним умет ни ци ма, ми сли о
ци ма и за на тли ја ма ко ји су се су прот ста ви ли 
оп ште при хва ће ним нор ма ма и на тај на чин 
на но си ли ште ту др жа ви или цр кви. Ка сни је 
су се те функ ци је ре гу ла ци је све ви ше ре гу ли
са ле тр жи штем на сто је ћи да прав ни прин ци
пи не из ме њи во ко ри гу ју тр жи шну сти хи ју. А 
као до пу на фор ми ра ни су раз ли чи ти ор га ни, 
ин сти ту ти и фор ме ре гу ла ци је кул тур ног жи
во та и де лат но сти (фон до ви, спон зор ство, по
кро ви тељ ство, ака де ми је, пре ми је, зва ња итд). 
Од но сно, из ме ђу кул ту ре и др жа ве увек је по
сто ја ла ам би ва лент на сим би о за ко ја је нај ви
ше до ла зи ла до из ра за у кул ту ри. Та сим би о за 
има ве ли ку тур бу лент ност са про ти ву реч ним 
ам пли ту да ма на ро чи то у раз до бљи ма про ме
на дру штве них си сте ма у др жа ви. Уто ли ко је 
оба ве за др жа ве пре ма кул ту ри у тим раз до
бљи ма ве ћа и са оба ве зом да кроз ре де фи ни са
ње вред но сти кул ту ру пре по зна као соп стве ни 
иден ти тет, ци ви ли за циј ски, ре ги о нал ни или 
ло кал ни, а сва ова три ни воа су у не рас ки ди вој 
ме ђу за ви сно сти.

При пре мио С. Н.

Упра вља ње кул тур ним про це си ма (3)

Држава
и култура

На насловној страни: Споменик Кнезу Михаилу (вајар Енерико Паци)
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То ком свог ду гог и бур ног жи во
та кроз два ве ка  Бра ни слав Ну
шић – Бен Аки ба, де ло вао је под 

вла да ви ном два кне за и три кра ља, 
као но ви нар, ди пло ма та, управ ник 
те а тра и књи жев ник. Че сто са про ме
ном ди на сти је ме њао је и  слу жбу, зва
ња па и по гле де на власт. Из тог раз ло
га ње го ви би о гра фи и дан да нас има ју 
до ста ис тра жи вач ког по сла. А до овог ха о са у 
би о гра фи ји ,,нај ду хо ви ти јег чо ве ка Бал ка на”, 
ка ко су у ино стран ству на зи ва ли Ну ши ћа до
шло је и због то га што је он на мер но у сво јој 
,,Ауто би о гра фи ји” и још не ким сво јим ис по
вед ним спи си ма за мр сио из ве сне жи вот не 
чи ње ни це. 

Ко ли ко се Ну шић пла шио сво јих бу ду ћих 
би о гра фа све до че и ове ње го ве ре чи: ,,Ти би о
гра фи, на и ме, има ју оби чај да се по сле смр ти 
ко га по зна ти јег чо ве ка уву ку у ње го ву ку ћу и 
са јед ном по ли циј ском рев но шћу ис пре ту ра
ју му фи јо ке и све хар ти је и хар ти ји це ко је се 
ку ћи на ла зе. Но и то им је ма ло  већ раз ви ја ју 
пра ву суд ску ис тра гу те поч ну по це лом све
ту при би ра ти по кој ни ко ва пи сма, школ ске 
све доџ бе, при зна ни це и сва дру га до ку мен та, 
па их за тим, са ис трај но шћу јед но га па си о ни
ра ног ислед ни ка, де ши фру ју, ко мен та ри шу, 
об ја шња ва ју, обр ћу ре чи, пре ме ћу ре че ни це 
и, на кра ју кра је ва, на осно ву но вих по да та ка, 
та ко из мо лу ју по кој ни ка и та ко пре вр ну би о
гра фи ју ко ја је до тле би ла на пи са на, да бив ша 
би о гра фи ја ли чи про сто на пре вр нут ка пут... 
Јер ва ља зна ти да те  би о граф ске кро јач ке рад
ње не кро је са мо но ве би о гра фи је, већ вр ше и 
све оста ле по сло ве, пре ра ђу ју ста ре, пе гла ју, 
ва де фле ке, пре вр ћу их и кр пе та мо где се на 
ко јој би о гра фи ји по ја ви ла ру па...”

Не дав но смо про на шли јед но, ве о ма за
ни мљи во, пи смо Бра ни сла ва Ну ши ћа, ко је 
је по зна ти срп ски ко ме ди о граф на пи сао 22. 
фе бру а ра 1937. го ди не у Бе о гра ду – Љу би Да
ви до ви ћу, по зна том др жав ни ку, 
ду го го ди шњем на род ном по
сла ни ку, осни ва чу и пред сед
ни ку Са мо стал не ра ди кал не 
стран ке (1902) и Де мо крат ске 
стран ке (1919), от кри ва нам не
по зна те или до са да на мер но 
пре ћу та не де та ље о њи хо вом ду
го го ди шњем искре ном при ја тељ
ству. На рав но да овом при ли ком 
не же ли мо да, ка ко ка же Ну шић, 
,,пре вр не мо ка пут” већ да осве
тли мо и из не се мо ин те ре сант не 
и исти ни те чи ње ни це ко је нам 
овај до ку мент от кри ва. 

На и ме, из овог крат ког пи сма Ну шић се 
за хва љу је Љу би Да ви до ви ћу на ,,брат ској и 
ге не ра циј ској” бри зи и по др шци ко ју му је 
он пру жио за вре ме бо ле сти од ко је је по зна
ти ко ме ди о граф са мо нео бја шњи вим чу дом 
остао жив. 

Кре ћу ћи се тра гом ове по ру ке, ус пе ли смо 
да от кри је мо исти ну о нео бич ном при ја тељ
ству из ме ђу слав ног књи жев ни ка и по зна тог 
по ли ти ча ра, ко ја са мо на из глед де лу је не ве
ро ват на. 

На и ме, 12. де цем бра 1936. го ди не све днев
не но ви не об ја ви ле су вест да слав ни срп ски 
књи жев ник г. Бра ни слав Ну шић, ко ји је та да 
ви ше од по ла сто ле ћа за сме ја вао наш свет 
исме ја ва ју ћи ње го ве ма не и сла бо сти, чо век, 
ко ји се сме јао и у нај те жим тре нутци ма сво га 
жи во та не са мо на туђ не го и на свој соп стве
ни ра чун  по след њих да на ,,по чео је по ста ја
ти не што су мо ран, жа лио се да се не осе ћа до
бро и 11. де цем бра је мо рао ле ћи у по сте љу”. 
Г. Ну шић је ле жао у сво јој но вој ви ли на Де
ди њу  ко ју је на звао ,,Аган лук”  иако су му 
ле ка ри за бра ни ли сва ки кон такт са јав но шћу, 
при мио је но ви на ре на пар ми ну та. Су тра 
дан би ло му је не што бо ље, и ка ко су за бе ле
жи ле но ви не, зет ње гов г. Ми ма Пре дић, књи
жев ник, до нео му је чак две ње го ве љу бим ице 

– две ан гор ске мач ке. Ну шић 
их је узео у кри ло  и ду го их 

ми ло вао. Очи глед но је слав ни пи сац био ве о
ма за до во љан овом по се том сво јих љу би ма ца, 
да би за тим, по све до че њу при сут них но ви
на ра, до дао: ,,Што не чу јем ону дво ји цу ни ка
ко?”. Обра тио се г. Пре ди ћу ми сле ћи при том 
на сво је па па га је ко ји су се на ла зи ли у ње го вој 
рад ној со би.

,,Ту су”  ре као му је зет – ,,и они зна
ју да сте бо ле сни, па су се ућу та ли...”

Али, на ред них да на Ну ши ћу је све 
би ло го ре. Ле жао је на јед ном скром
ном гво зде ном кре ве ту у ма лој спа ва
ћој со би ,,за спи, па се за ма ло про бу ди. 
Отво ри очи не што ка же, па га опет са
вла да сан. То је са свим ра зу мљи во јер 
је пре мо рен, ва ди ли су му крв, да ва
ли инек ци је, ле ко ве...” Том при ли ком 
за бе ле жи ли су стал но при сут ни но ви на ри 
ње го ве ре чи : ,, Ја знам да не ћи ми мо и ћи при
род ни за кон по ко ме смрт мо ра до ћи. Али не 
знам шта ћу ја смр ти сад кад ме са вр ше но ни
шта не бо ли. Чи ни ми се као да и ни сам бо ле
стан, а ипак сам, ето: бо ле стан.”

Ин те ре со ва ње јав но сти о бо ле сти Бра ни
сла ва Ну ши ћа би ло је огром но. Те ле фон у 
ње го вој ку ћи је не пре ста но зво нио, а уку ћа ни 
су стал но да ва ли оба ве ште ње о то ку ње го ве 
бо ле сти. 

Днев ни лист ,,Прав да” је 17. де цем бра об
ја ви ла и сле де ћи текст: ,,Си ноћ је бо ле сни ка 
по но во по се тио ми ни стар без порт фе ља г. Во
ја Ђор ђе вић. Да нас, пре под не те ле фо ном се 
ин те ре со вао за здра вље г. Ну ши ћа и Кра љев 

На ме сник г. др. Ра ден ко Стан ко
вић. Око под не у стан г. Ну ши ћа 
је до шао г. Љу ба Да ви до вић, прет
сед ник ми ни стар ског са ве та у 
пен зи ји, са г. Ми ла ном Гро лом 
ми ни стром у пен зи ји. Г.г. Да ви
до вић и Грол су оста ли не ко вре
ме и раз го ва ра ли са род би ном г. 
Ну ши ћа.”

Кри тич но ста ње Ну ши ће во тра ја ло је све 
до 23. де цем бра, ка да днев не но ви не пи шу да 
: ,,по сле мно гих бе са них но ћи и по сле ду гог 
стра хо ва ња за Агин жи вот, си ноћ је на ,,Аган
лу ку” би ло жи во ско ро као у да не док је бо ле
сник био здрав чо век. Јер, бо лест је, оче вид но 
кре ну ла на бо ље...” За тим, сле ди по след њег 
да на 1936. го ди не и пр ви ин тер вју и пр во фо

то гра фи са ње за но ви не по сле Ну ши
ће ве те шке бо ле сти. У раз го во ру са 
сед мом си лом слав ни ко ме ди о граф 
ни је крио да се осе ћао са свим бли зу 
смр ти. У по след њем тре нут ку, ка да 
га је ,,мр ша ва ста ри ца с на о штре
ном ко сом” већ по че ла при вла чи ти 
у за гр љај он се иш чу пао и вра тио у 
жи вот.

Али, да се опет вра ти мо на шем 
до ку мен ту. Не по зна том и до са да 

нео бја вље ном пи сму Бра ни сла ва Ну ши ћа, из 
фе бру а ра ме се ца 1937. го ди не упу ће ном Љу би 
Да ви до ви ћу. Пот пу но об ја шње ње ње го вог са
др жа ја про на шли смо у тек сту Ми ла на Гро ла, 
пред сед ни ка Де мо крат ске стран ке у Кра ље ви
ни Ју го сла ви ји и бли ског са рад ни ка Љу бе Да
ви до ви ћа. На и ме, у бо жић ном бро ју ,,Прав де” 
од 6. ја ну а ра 1937. го ди не Грол у тек сту под на
зи вом ,,Ну ши ћев пер пе ту у мо би ле” ка же.

,,Бра нил сав Ну шић, ко ји се кроз цео свој 
жи вот ша лио са свим и сва ким, осме лио се 
ово га пу та да се на ша ли и са са мом смр ћу...
Слич но је он не што учи нио пре че ти ри го
ди не, али са ма ње са мо по у зда ња. Смрт му се 
та да чи ни ла мно го опа сни ји парт нер у игри 
и имао је ре спек та пре ма њој, био је че ти ри 
го ди не мла ђи... Ако би од че га мо рао стра да
ти  да је био гра ђен као оста ли свет Ну шић 
би пре све га под ле гао ге о ло шким на сла га ма 
ни ко ти на и ко фе и на у се би. У сво је до ба, он 
је пио днев но пре ко че тр де сет ка фа, уз ци га
ре ту, раз у ме се... Кад би на про ба ма или пред
ста ва ма за ла зио у глу мач ке гар де ро бе, и на
и шао на по ру че не ка фе, он би ма хи нал но у 
жи вом раз го во ру по пио сва ку ту ђу ка фу – ако 
она на вре ме не би би ла скло ње на. 

Са ва То до ро вић, имао је оби чај да се, у ша
ли жа ли: ,,Ис пр жих уста у жур би да ис пи јем 
ка фу, док не на и ђе Ну ша... Ле ка ри су из гу би
ли би ли ве ру у оздра вље ње пот пу но. И ја сам 
је био из гу био. И за чу дио ме је оп ти ми зам ње
го вог, са мо го ди ну ста ри јег вр шња ка г. Љу бе 

Да ви до ви ћа, ко ји је у јед ном 
ве дром  то ну упор но по на
вљао да ће Ну шић пре бо ле
ти. Схва тио сам то као му
дру реч да охра бри по ро ди
цу, јер је то ства ра ње до бре 
ат мос фе ре око бо ле сни ка од 
не су мљи ве ко ри сти, че сто и 
од ути ца ја на осе ћа ње са мог 
бо ле сни ка, ко ји у ова квим те
шким ча со ви ма вре ба сва ку 
реч и сва ки миг око се бе.

Ме ђу тим, оп ти ми зам г. 
Да ви до ви ћа овог пу та био је 
искрен, и у пе ња њу у ауто, 

кад смо већ би ли са ми, он је по но вио, као за 
се бе: Пре бо ле ће...”

И ствар но, Бра ни слав Ну шић је пре бо лео 
и ово га пу та, али да би са мо по сле го ди ну 
да на – 19 ја ну а ра 1938. го ди не у 73. го ди ни 
у 12,30 ча со ва – умро. Љу ба Да ви до вић, ин
тим ни при ја тељ слав ног ко ме ди о гра фа, са да 
то не дво сми сле но зна мо, над жи ве ће га пу не 
две го ди не. На и ме, слав ни др жав ник уми ре у 
исти дан као и Ну шић, али фе бру а ра ме се ца 
1940. го ди не. 

Ср ђан Сто јан чев

Непознати Нушић

,,Васкрсли” краљ смеха

Драги Љубо,

Опоравио сам се толико да сад 
већ могу помишљати и на дужности своје а једна 
од првих је да се теби захвалим на пажњи коју си 
ми указао посетом за време болести. 

Ја се већ осећам потпуно добро мада 
не напуштам још собу. Млади лекари 
који су ме лечили, не могу да се приберу 
од изненађења : како је то могуће било 
да ја останем жив. Данашња младеж 
неће да разуме да смо ми преставници 
генерације која је имала не само 
једно него и по два и три срца, те кад 
једно изумире друго се буди. Да их 
уверим указивао сам им пример Љубе 
Давидовића код којега никада не 
малаксава животни пулс, све од доба 
која смо у младости сви заједнички прибирали и 
запајали истим идеалима. Док су га невоље грбиле 
а живот ломио, дотле се у њему, Љуби, будило 
оно друго срце да сачува континуитет пулса, 
контуинитет идеала којима се увек руководио у 
својим чистим и непорочним смеровима за опште 
национално и човечанско добро. 

Нека ти даде Бог, Љубо, да ти још дуго трају 
крепки дани а мени да те могу пратити кроз 
живот.

Хвала Љубо.
                                                                                  Твој одани

22.2. 937 г.                                                                 Бр. Нушић
Беог.02 03
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не су мљи ве ко ри сти, че сто и 
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бо ле сни ка, ко ји у ова квим те
шким ча со ви ма вре ба сва ку 
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Да ви до ви ћа овог пу та био је 
искрен, и у пе ња њу у ауто, 

Ја се већ осећам потпуно добро мада 
не напуштам још собу. Млади лекари 
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вић. Око под не у стан г. Ну ши ћа 
је до шао г. Љу ба Да ви до вић, прет
сед ник ми ни стар ског са ве та у 
пен зи ји, са г. Ми ла ном Гро лом 
ми ни стром у пен зи ји. Г.г. Да ви
до вић и Грол су оста ли не ко вре
ме и раз го ва ра ли са род би ном г. 
Ну ши ћа.”

већ могу помишљати и на дужности своје а једна 



На размеђу година, у гале
рији „Прогрес“ прире

ђене су три изложбе радова 
најпознатијих аутора „Оши
шаног јежа“ и карикатуриста 
из целог света. Завршено је 
тиме обележавање „Седам де
ценија Ј̀ежеве  карикатуре“, 
што је био и наслов прве изло
жбе, сачињене од сачуваних 
оригинала објављених у ду
гој историји тог листа. Пажње 
вредна била је и друга изло
жба „Јежев иконостас“, коју су 
чиниле карикатуре највећих 
„јежеваца“, заслужних за све 
његове успехе.

Догађало се све то у оквиру 
првог „Јеж феста“, поводом ве
ликог јубилеја организованог 
у том простору од 21. децембра минуле до 10. 
јануара 2006. године, на почетку улепшан и на
ступом Павла Минчића у „Јежевим усменим но
винама“. Поред поменутих, тада је отворена и 
изложба „Ханс Кристијан Андерсен, или како 
карикатуристи читају Андерсенове бајке“, до
пуњена истоименом књигом, коју су представи
ли Слободан Новаковић и Драган Лакићевић, 
чији текст „Два века бајки“ се налази у тој књи
зи, уз биографију Х. К. Андерсена (2. 4. 1805 – 4. 
8. 1875), коју је написао Јохан де Милус.

По пројекту Радивоја Бо
јичића, директора и главног 
уредника „Ошишаног јежа“, 
књига је резултат Међународ
ног конкурса за карикатуру 
„Мој поглед на свет“. Редакци
ја је расписала тај конкурс у 
сарадњи са једном од најуспе
шнијих европских компанија 
за крстарење рекама и ужива
ње у лепотама Русије, Украји
не, Кине и подунавских зема
ља „Quality Tours“ из Копен
хагена (Данска), чији оснивач 
пре једне деценије и власник 
је Весна Бјелица Ћурчић, ро
дом са Балкана.

Добитници прве три награ
де, уз новчани део у износу 
1.500, 1.000 и 500 евра, су Дири 

Крихану (Румунија), Горан Дивац (Србија и 
Црна Гора) и Алексеј Дарашенка (Чешка), а спе
цијалну награду за портрет, који краси пред
њу корицу књиге, и 250 евра, освојио је Горан 
Ћеличанин (СЦГ). На конкурсу је учествовало 
116 карикатуриста из 30 земаља широм плане
те, са више од 300 радова, чији најчешћи моти
ви су из Андерсенових бајки „Мала сирена“, 
„Принцеза на зрну грашка“, „Оловни војник“, 
„Ружно паче“ и „Царево ново одело“, које су на 
староданском и српском језику објављене у овој 

књизи. Бајке су илустроване избором најбољих 
карикатура са ове изложбе, попут „Андерсе
нове `Мале сирене  (Копенхаген) на излету на 
Дунаву (Лепенски вир)“ Југослава Влаховића и 
других.

Димитрије Стефановић

АНДЕРСЕН ЗА ЈУБИЛЕЈ „ОШИШАНОГ ЈЕЖА“
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Посетиоци Универзитетске библиотеке “Све
тозар Марковић” у Београду, видели су у 

јануару изложбу “Вилинске приче – симболика 
и значење бајки”, лепог прилога планетарној про
слави 200. године од рођења чувеног данског бај
кописца Ханса Кристијана Андерсена (18051875). 
Библиотекарке Драгана Михаиловић и Сунчица 
Глишић, аутори изложбе, истичу да је основна 
идеја изложбе да прикаже јединствен свет бајке.
Управо зато што “бајке не лажу, у њима се говори 
да постоји зло, завист и мржња, али и љубав која је 
јача од њих – бајка је златни мост који дете прела
зи док не пронађе свој идентитет и одрасте” – ре
кла је Гроздана Олујић. Подсетила је и на више 
пута поновљени и увек исти одговор научника 
Алберта Ајнштајна.

Са укупно 188 наслова, изложбом су предста
вљене бајке из фонда ове Библиотеке, сада групи
сане према народима и миљеу из ког су потекле 
– попут Словенске, Германске, Арапске куће бај
ки, као и хронолошки од библијских и прича 1001 
ноћи, све до модерног доба. Изражена је жеља да 
се том изложбом покрену и теме везане за религиј
ске мотиве у бајкама, анализу језика и филозофије 
бајки, обиље симбола у бајкама као инспирације 
у музици, позоришту, радију, филму, сликарству 
и свим областима примењених уметности.

До 18. века бајке су, у дугим зимским вечерима, 
причане не само деци већ и одраслима, тумаче 
ауторке изложбе, те су као део усмене традиције 
преносиле и рефлектовале вредности, морал и те
жње друштвених заједница под чијим окриљем 
су настале. Научни интерес за бајке у Европи се 
развио у 18. веку, у време када је Шарл Перо од бај
ки начинио књижевни род, а нарочито у 19. веку, 
када се уметност приповедања све више губила. 
Почетком 18. века изашла је прва верзија “1001 но
ћи”, преведена на француски од стране оријента
листе А. Галана.

Браћа Грим су међу првима сачувала и сакупи
ла бројне приче које су чули од појединаца из на
рода и издала од 1812. до 1815. године своје прве 
збирке бајки. Већ 1820тих, пре него што је штам
пао своју прву књигу бајки 1835. године, Х. К. Ан
дерсен се упознао с њиховим важним делима, по
том до 1872. створивши приче чија неодољивост 
проистиче из његовог поистовећивања с несрећ
нима и одбаченима. Док неке од њих показују оп
тимистичко веровање у крајњи тријумф доброте 
и лепоте (примерице “Снежна краљица”), друге 

су дубоко песимистичке.
Добивши подстицај од Грима, Вук С. Караџић 

сакупља српске бајке, у којима се приповедају “ко
јекаква чудеса што не може бити”. Временом се, 
на темељу изворне, народне бајке, формирала тзв. 
– уметничка бајка. У Енглеској излази Луис Ке
ролова “Алиса у земљи чуда”, а и велики књижев
ници 19. и 20. века – Ј. В. Гете, А. С. 
Пушкин, Т. Ман, К. Чапек и други, 
опробали су се у писању бајки. На 
самом почетку 20. века, Л. Ф. Баум 
објављује “Чаробњака из Оза”, фан
тастичну бајку која је, као и већина 
других, послужила као инспира
ција за бројне стрипове, играчке и 
филмове, било анимиране, било 
игране.

Екранизација бајки у 20. веку, 
као и мноштво нових фантастич
них прича које су настале, допри
нела је њиховој популарности на 
један нов начин и потврдила да је 
потреба за – вилинским причама, 
и код деце и код одраслих,  још увек 
жива. Пишу је песници и романсије
ри, али и филозофи (Роберт Ескар
пи, Лешек Колаковски), нобеловци 
(Исак Башевис Сингер), прозаисти 
(Итало Калвино, Анђела Картер), професори уни
верзитета (Џ. Р. Р. Толкин), и не намењују је само 
деци. Етички и метафизички проблеми на којима 
је она саздана једнако одјекују и у малим и у вели
ким читаоцима, помажући им да свет сагледају у 
свој његовој сложености, ужасу и сјају.

Треба овде рећи да “правом `Галебу Џонатану 
(Ливингстону)̀ , који живи у свима нама” – посве
ћује бивши војни пилот и непосустали аероакро
бата Ричард Бах своју књигу, унутрашњим навод
ницима напред означеног наслова, која скоро да 
се не може сврстати ни у један постојећи књижев
ни род, осим уз бок вечног “Малог принца”, њего
вог струковног колеге Антоана де СентЕгзипери
ја. Обе књиге ту похвалу завређују због посебног 
(уз)лета душе у висине крилатог Пегаза, попут и 
приче о дечаку који никако не би да одрасте, чи
ји творац је Бери М. Џеимс, а наставак које је под 
насловом “Петар Пан у гримизном” већ урадила 
британска књижевница Џералдина Макорин, 
ауторка изабрана међу 200 писаца са свих крајева 
света.

На истом трагу, у тој светлој бисерној ниски 
су и Езопове, Ла Фонтенове, Доситејеве и Крило
вљеве басне, бајка у стиховима Петра Павловича 
Јершова “Коњић Грбоњић”, дела Оскара Вајлда, 
Карла Колодија, Ериха Кестнера, Селме Лагер
леф, Астрид Линдгрен, Иване БрлићМажура
нић, Владимира Назора, Јована Јовановића Змаја, 
Григора Витеза... Стваралачки сродни поменути
ма су и природом опчињени Радјард Киплинг и 
Жил Верн, по технолошким предвиђањима пра

ви пророк виртуелног доба, 
исто као и британски коло
нијални официр Џорџ Ор
вел са бајком “Животињска 
фарма” (уз роман “1984”). Ту 
припада и избор из четири 
збирке Тона Телехена “Недо
стајати”, поучни Шел Сил
верстејн са “Добрим дрвом” 
и многи други.

Међу савременим писци
ма бајки, заступљени су ту 
и Десанка Максимовић и 
Бранко Ћопић, на које се на
довезују Мирослав Антић, 
Душан Радовић, Драган Лу
кић, Мира Алечковић, Весна 
Парун, Љиљана Хабјановић
Ђуровић, Светлана Велмар
Јанковић, до Александра Па
лавестре и аниматора Растка 

Ћирића са својим прилогом проучавању тајанстве
них бића Балкана “Але и бауци”. Последњих годи
на сведоци смо оживљавања бајке и у свету и код 
нас, па се јављају и нови писци Стеван Раичковић, 
Тиодор Росић, Љубивоје Ршумовић и многи дру
ги. Овим поводом, нису изостале и незаобилазне 
илустрације данског уметника В. Педерсена (Ан
дерсенове бајке) и зачетника модерне графике Г. 
Дореа (Пероове бајке), као и домаћих илустратора 
Ђорђа Лобачева, Душана Петричића, Десе Кереч
киМустур, хрватског сликара Владимира Кири
на, а све запаженији је наш Добросав Боб Живко
вић, уз остале врсне уметнике.

Тако је на размеђу две године, током светкова
ња Божића и доласка нове године, када зимска 
магија лебди у ваздуху (а другачије блиста и у 
осталим годишњим добима), пружена лепо пону
ђена прилика педагозима и њиховим студентима 
и ђацима, као и другим стручњацима и свој пу
блици, поновљеног завиривања у очаравајући “Ва
силисин прекрасни” свет бајки.

Димитрије Стефановић

О изложби у Универзитетској библиотеци “Светозар Марковић”

КЊИГЕ И НАГРАДА „БРАЋА ОРМАИ“

Током „Јеж феста“, проф. др Воја Марјано
вић, мр Милутин Ђуричковић и приређивач 
Гордана Малетић, представили су „Антологију 
српске басне“. Такође су представљени и рома
ни Радивоја Бојичића „Риалити шоу“ и Слобо
дана Костића „Гуте ђубре“, као и књига афори
зама Милована Вржине „Графити на шпанском 
зиду“ и часопис „Мали јеж“, ово уз учешће Томе 
Курузовића и „Малог јеж класик бенда“ Музич
ке школе „Ватрослав Лисински“.
Свој хумором испуњен 71. рођендан, као увек 
на Туциндан – 5. јануара, датума из 1935. године 
када је покренут, часопис „Ошишани јеж“ про
славио је у позоришту „Славија“. На почетку 
„Јежеве вечери“ уручене су годишње награде 
из фонда „Браћа (Иван и Ђорђе) Ормаи“, коју је 
за сатиру понео Слободан Новаковић, а за ка
рикатуру Шпиро Радуловић. Скуп пријатеља и 
сарадника улепшали су учесници тог програ
ма: глумци Миленко Павлов, Тома Курузовић, 
Бранислав Петрушевић – Петрући и Владан 
Гајевић, који су играли одломке из „Анкетног 
одбора“, „Пепе Бандића“, „Ало, ође мобилни“ и 
других представа.

ВИЛИНСКЕ ПРИЧЕ У КОРИЦАМА



С об зи ром да је Ва ша из да вач ка ку ћа је дан 
од нај ве ћих из да ва ча у Ср би ји и Цр ној Го ри 
и на Бал ка ну, мо же те ли нам ре ћи, шта је у 
сре ди шту свих би бли о те ка За во да, а што Ва-
шу ку ћу про фи ли ше, не са мо као из да ва ча, 
већ и као из у зет ну, на ци о нал ну, кул тур ну 
и про свет ну ин сти ту ци ју?

За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства је од 
свог осни ва ња (1957), а на ро чи то у по след ње 
дветри го ди не, ин сти ту ци ја, ка ко и са ми ка
же те, од из у зет ног на ци о нал ног, кул тур ног и 
про свет ног зна ча ја. Нај пре, у по след њих по ла 
ве ка го то во је би ло не за ми сли во ства ра ти би ло 
ка кву ре фор му у обла сти про све те без За во да 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства. С та квим ци
љем, на кра ју кра је ва, он је и осно ван, ка да је 
Вла да Ср би је вр ши ла ону чу ве ну Ре фор му из 
1958. го ди не ко јом су уве де не оба ве зне  осмо
го ди шње основ не шко ле, че тво ро го ди шње 
гим на зи је и че тво ро го ди шње и тро го ди шње 
струч не шко ле. За са мо го ди ну да на но во
 о сно ва ни За вод је обез бе дио све по треб не уџ
бе ни ке за све обра зов не про фи ле и за сва ког 
уче ни ка. И сви екс пе ри мен ти ко ји су чи ње ни 
у ме ђу вре ме ну (углав ном не у спе ли), по пут 
сред њег усме ре ног обра зо ва ња и сл., па да ли 
су на те рет За во да, али је За вод, за хва љу ју ћи 
про фе си о нал ном ка дру и на чи ну по сло ва ња, 
успе вао да на сва ки иза зов, у окви ру сво јих 
ком пе тен ци ја, пру жи нај бо љи про фе си о нал
ни од го вор. Чак је и нај но ви ја ре фор ма, за по че
та 2003. го ди не, с пра вом да у њој уче ству ју и 
дру ги из да ва чи, ско ро у пот пу но сти осло ње на 
на За вод и на на ше мо гућ но сти јер дру ги из да
ва чи има ју пра во да уче ству ју (бо ље ре ћи  да 
би ра ју на сло ве) али не ма ју и оба ве зу да ство ре 
до 1. сеп тем бра све књи ге за сва ког уче ни ка. 
Дру гим ре чи ма, по че так сва ке школ ске го ди
не био би не за ми слив без За во да за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства. Дру го, За вод је, по ред сво
је основ не де лат но сти (из да ва ња уџ бе ни ка за 
основ не и сред ње шко ле у Ср би ји), из да вач и 
број них уни вер зи тет ских уџ бе ни ка, ва нуџ бе
нич ке ли те ра ту ре, ка пи тал них де ла на ше на
у ке, са бра них де ла ско ро свих ве ли ка на на ше 
на уч не ми сли и ства ра ла штва  (Ни ко ле Те сле, 
Ми ха и ла Пу пи на, Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, 
Јо ва на Цви ји ћа, Све то за ра Мар ко ви ћа, Све то-
за ра Ми ле ти ћа, Ми ла на Ка ша ни на и број них 
дру гих) за шта је, уоста лом, до би јао и до би ја 
стал на (вр ло зна чај на и за слу же на) при зна ња 
на ско ро свим сај мо ви ма књи га а ове го ди не 
је, као што је по зна то, на Бе о град ском сај му 
књи га про гла шен за Из да ва ча го ди не 2005. Број
ним, ја сно про фи ли са ним би бли о те ка ма из 
свих на уч них обла сти За вод је ин сти ту ци ја ко
ја, као ни јед на дру га из да вач ка ку ћа, да је срп
ској кул ту ри, по ма же је, а не тра жи и не ме ри 
свој до при нос ко мер ци јал ним ар ши ном.

Шта би сте из дво ји ли од оно га што об ја-
вљу је те као нај зна чај ни је за срп ску кул ту-
ру уоп ште, с об зи ром на им по зан тан број 
на сло ва ко је штам па те?

Са бра на де ла, ко је сам већ по ме нуо, ве ли ке 
про јек те о нај зна чај ни јим ге о граф скоисто риј
ским пој мо ви ма на срп ском про сто ру, по пут 
већ об ја вље не мо но гра фи је о ре ци Дри ни с 
пра те ћим фил мом на DVDу, ре ци Мо ра ви ко
ја је упра во у из ра ди, Фру шкој го ри, Руд ни ку, 
ко ји су у пла ну и сл. У ав гу сту 2005. го ди не 
об ја ви ли смо обим ну мо но гра фи ју „Вла де Ср
би је 1805  2005“ у ко јој смо на, у на шој исто
ри о гра фи ји не у о би ча јен на чин, при ка за ли 
исто ри ју но во ве ков не срп ске др жа ве кроз исто
ри ју ње не  из вр шне вла сти. На тај на чин смо 
 с об зи ром да је књи га, иако ре ла тив но ску па, 
бр зо пла ну ла  по ка за ли да уме мо да на по пу
ла ран  а пот пу но на у чан на чин  зна ња ко ја 
ну ди исто ри о гра фи ја пред ста ви мо ши ро кој 
пу бли ци. 

За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства 
има Оде ље ња у Но вом Са ду и Ко сов ској Ми-
тро ви ци. На ко ји на чин при ла го ђа ва те из-
да вач ке про гра ме у овим сре ди на ма и ка ко 
За вод у књи жев ном и про свет ном сми слу 

кре и ра сво је про гра ме за ова под руч ја?
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства има 

Оде ље ња у Но вом Са ду, Ко сов ској Ми тро ви ци 
и Ни шу. До 1999. го ди не има ли смо Оде ље ње 
и у При шти ни. У тим на шим огран ци ма ра ди
мо за де цу на ци о нал них ма њи на, на рав но, у 
скла ду са про гра мом Ми ни стар ства  про све те 
и спор та  Ре пу бли ке Ср би је.

Ка ко ускла ђу је те из да вач ке про јек те и из-
бор на сло ва за об ја вљи ва ње кад су у пи та њу 
бе ле три сти ка, од но сно књи жев ност и из да-
ња са дру га чи јом те ма ти ком – исто риј ском, 
на уч ном и др?

У ве зи с на сло ви ма из обла сти књи жев но сти, 
исто ри је, со ци о ло ги је, фи ло зо фи је, али и свих 
дру гих на у ка  ве ли ки смо про би ра чи. Има мо 
ја сно про фи ли са не би бли о те ке и у Из да вач ки 
план увр шта ва мо са мо оне на сло ве ко ји од го ва
ра ју про фи лу већ по сто је ћих, ве о ма до брих би
бли о те ка. Да су оне до бре, по ка зу ју и на гра де 
ко је за њих до би ја мо на ско ро свим сај мо ви ма 
књи га, у из бо ри ма за књи гу го ди не на раз ли
чи тим фо ру ми ма и слич но, ка ко за по је ди
нач не књи ге, та ко и за еди ци је. Сва ке го ди не, 
по ред две и по хи ља де оба ве зних уџ бе нич ких 
на сло ва стиг не мо да об ја ви мо и из ме ђу пет сто 
до хи ља ду на сло ва тзв. ва нуџ бе нич ке ли те ра
ту ре на ко ју се од но си Ва ше пи та ње. Ка ко то 
све по сти же мо без ди на ра ичи је до на ци је? За
хва љу ју ћи из ван ред ном уред нич ком ка дру и 
си сте му ра да ко ји је За вод и ство рио нај ве ћим 
и нај зна чај ни јим из да ва чем на Бал ка ну.

 С об зи ром да сте по во ка ци ји исто ри чар, 
ко јој про грам ској ор јен та ци ји За во да за уџ-
бе ни ке и на став на сред ства Ви да је те при о-
ри тет?

Ра зу мљи во је да су ме ни као исто ри ча ру 
нај дра жа исто ри о граф ска из да ња, али то не 
зна чи да њи ма да је мо при о ри тет у од но су на 
дру ге обла сти. За вод је и ра ни је из да вао до бре 
књи ге из исто ри о гра фи је, али је тек од 2001. 
го ди не, за хва љу ју ћи мла ђем ка дру, обра зо вао 
две ве о ма до бре би бли о те ке, „Ја зон“ и „Два сто
ле ћа“. Три го ди не ка сни је, фор ми ра ли смо још 
јед ну би бли о те ку ко ја је ве о ма не до ста ја ла на
шој на уч ној исто ри о гра фи ји, а то су „Би о гра
фи је“ у ко јој смо об ја ви ли тек две књи ге („Сте
фан Ду шан“ и „Дра го љуб Ми ха и ло вић“ од 
ко јих је ова дру га је се нас до би ла на гра ду Ву ко
ве за ду жби не за на у ку). Услов да не ко по ста не 
аутор би ло ко је исто ри о граф ске би бли о те ке је
сте зва ње док то ра на у ка и да му је, ра зу мљи во, 
књи га од пр во ра зред ног зна ча ја. 

Ка ква је са рад ња За во да са дру гим зна чај-
ним срп ским кул тур ним и на уч ним ин сти-
ту ци ја ма (СА НУ, Уни вер зи тет, умет нич ка 
удру же ња, Ми ни стар ство кул ту ре, Ми ни-
стар ство про све те и спор та) ?

Књиге ко је смо об ја ви ли у су и зда ва штву са 
СА НУ, Ма ти цом срп ском, Уни вер зи те том, Ми
ни стар ством кул ту ре, Ми ни стар ством спор та, 
Исто риј ским ин сти ту том СА НУ, Ин сти ту том 
за Са вре ме ну исто ри ју и број ним дру гим ин
сти ту ти ма до вољ но го во ре о ве о ма до број са
рад њи с тим ин сти ту ци ја ма.

Ме ђу мно го број ним при зна њи ма За вод је 
на гра ђен и про гла шен из да ва чем го ди не на 
по след њем Сај му књи га. Ко ли ко су сај мо ви 
зна чај ни за пла си ра ње но вих про је ка та и но-
вих из да ња?

Сај мо ви су при ли ка да нај ши ра јав ност са
зна уоп ште за по сто ја ње мно гих до брих књи
га, а до би ти нај пре сти жни је на гра де на Бе о
град ском сај му књи га и би ти про гла шен Из
да ва чем го ди не не ма ло до при но си пла си ра њу 
но вих про је ка та и но вих из да ња. Сва ки са јам 
је фе сти вал књи ге, а сва ко ко се ба ви ства ра ла
штвом са ња о на гра да ма на фе сти ва ли ма. О 
њи ма се мно го зна, пра ти их нај ши ра пу бли
ка, по се ћу је их на сто ти не хи ља да љу ди. То да
је огро ман под сти цај за да љи, још успе шни ји 
рад, уз ону слат ку до зу још ве ће од го вор но сти 
за од бра ну на тро ну. 

Ко ли ко је За вод про грам ска из да вач ка 
ку ћа и ка ко ускла ђу је те тај део из да вач ке 
ак тив но сти са не ким из да њи ма са ко ји ма се 
по ја вљу је те пред чи та о ци ма као кла си чан 
из да вач?

За вод је сте стро го про грам ска из да вач ка 
ку ћа и на кра ју сва ке ка лен дар ске го ди не Ре
дак ци ја до но си Из да вач ки план за на ред ну 
го ди ну, на рав но, у скла ду са фи нан сиј ским 
пла ном, оба ве за ма пре ма раз ре ди ма ко ји су у 
про це су ре фор ме и сл. Без об зи ра на све те оба
ве зе, ко је спа да ју у основ ну де лат ност и свр ху 
по сто ја ња За во да, у Пла ну се на ђе и не ко ли ко 
сто ти на на сло ва, до ма ћих и стра них ауто ра 
(пре во да), ко је по стиг не мо да ре а ли зу је мо и да 
се пред чи та о ци ма по ја ви мо као кла си чан из
да вач, не за ви сно од школ ске књи ге.

Ка да је реч о но вим из да њи ма у ком прав-
цу ће се од ви ја ти бу ду ће из да вач ке ак тив но-
сти За во да?

 У цен тру па жње у овој и на ред ним го ди на
ма би ће рад Лек си ко граф ског оде ље ња ко је је пр
ви пут, као та кво, осно ва но у Ср би ји, а ко је има
ју све на пред не европ ске зе мље, па чак и ско ро 
сви на ши су се ди. Рад на из ра ди Школ ске ен ци-
кло пе ди је, Ма ле ен ци кло пе ди је и Ве ли ке срп ске  
ен ци кло пе ди је у де сет то мо ва (ко ју ра ди мо, као 
из вр шни из да ва чи, у са рад њи са СА НУ) би ће 
од ко ри сти чи та лач кој пу бли ци свих уз ра ста у 
Ср би ји. На рав но, уз све оста ле ак тив но сти ко
ји ма смо се и до са да ба ви ли, а ко је ће мо та ко ђе 
по ди за ти, сва ке го ди не за сте пе ни цу ви ше.

Би ља на Лабовић

Портрет издавача

Радош Љушић,
ди рек тор

04 05

Завод за уџбенике и 
наставна средства



Др Дра гу тин
Фу ру но вић
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У из да њу Би бли о те ке ,,Ми
лу тин Бо јић”, а у са рад

њи са Мул ти ме ди јал ним 
удру же њем СЦГ об ја вљен је 
пр ви мул ти ме ди јал ни при
каз жи во та и ства ра ла штва 
зна чај ног срп ског пе сни ка и 
драм ског пи сца с по чет ка XX 
ве ка, Ми лу ти на Бо ји ћа. Овај 
про је кат је ре зул тат обим ног 
ис тра жи вач ког ра да ко ји је 
ре а ли зо ван хро но ло шким, 
би о граф ским и би бли о граф
ским пре гле дом Бо ји ће вог 
књи жев ног и жи вот ног пор тре та  од 
ро ђе ња 1892. го ди не у Срем ској ули
ци у Бе о гра ду до пре ра не смр ти у Со
лу ну 1917. го ди не.

Цен трал но ме сто на ЦДу по све ће но је 
Ми лу ти ну Бо ји ћу, а као пра те ћи ма те ри јал 
ко ји се про жи ма и до пу њу је са кул тур ним, 
обра зов ним и књи жев ним аспек ти ма дела 
Ми лу ти на Бо ји ћа дат је де та љан при каз  
би бли о те ке ко ја но си ње го во име и кра так 
осврт на оп шти ну Па ли лу ла на ко јој ова би
бли о те ка има ми си о нар ску уло гу од осни ва
ња до да нас. 

У свет Ми лу ти на Бо ји ћа, ,,ли ри ча ра мла
до сти и сум ње” уво ди нас ње го ва дра ма тич
на и бо га та би о гра фи ја  од Те ра зиј ске основ
не шко ле, у бе о град ској Де чан ској ули ци, до 
там них и уз ви ше них 
та ла са “Пла ве гроб ни
це”. Пр ва са зна ња о жи
во ту, све ту, отаџ би ни 
и ли те ра ту ри  Бо јић је 
сте као већ у основ ној 
шко ли, за тим као уче
ник Дру ге бе о град ске 
гим на зи је (Ре ал ке) где 
му је је дан од про фе со
ра био Сте ван Сре мац. 
Из ис црп но да те би о
гра фи је са зна је мо да су 
у вре ме Бо ји ће вог ро ђе
ња и Ср би ја и Бе о град 
би ли на кул тур ном и 
исто риј ском раз ме ђу 
ста рог и но вог вре ме на. 
Срп ско уче но дру штво 
по ста је Срп ска ака де
ми ја на у ка, осно ва на 
је Срп ска књи жев на 
за дру га, по чи њу да из
ла зе мно ги ли сто ви и 
ча со пи си, отва ра ју се 
Бо та нич ка ба шта, Оп сер ва то ри ја, Се и змо ло
шки за вод, ин тен зив но ра ди На род но по зо
ри ште и отва ра ју се би бли о те ке. 

Ни зом по зна тих, али и но во от кри ве них 
де та ља овај ЦД је из у зет но зна ча јан, јер нас 
под се ћа и отва ра но ве кру го ве ин те ре со ва ња 
за ли те рар но де ло и жи вот Ми лу ти на Бо ји
ћа. Не са мо на до ма ћој кул тур ној сце ни, већ 
нас под се ћа на јед ну ши ру ко му ни ка ци ју 
та да шње кул ту ре са европ ским кул тур ним 
то ко ви ма. Јер Бо јић је чи тао на фран цу ском, 
ру ском и не мач ком, пу то вао по Евро пи, бо
ра вио у Фран цу ској и Ита ли ји, али увек у 
функ ци ји афир ми са ња та да шње срп ске 
књи жев но сти и кул ту ре. Књи жев не пре о ку
па ци је Бо ји ће ве у сто пу пра ти и ро до љу би ви 

и па три от ски дух ко ји га  за
јед но  са срп ском вој ском од
но си пре ко Ска дра и Дра ча 
до Со лу на где уми ре у два
де сет ше стој го ди ни жи во та, 
чи ме је пре кра ће на јед на из у
зет на пе снич ка би о гра фи ја.

У по ет ском де лу ЦДа 
пред ста вље не су тон ски и 
тек сту ал но че ти ри нај по зна
ти је Бо ји ће ве пе сме “Син ги-
ду нум”, “Хе ро стра ти”, “Пла-
ва гроб ни ца” и “Пе сма”. Драм
ско ка зи ва ње Бо ји ће вих пе са

ма на ЦД до ча ра ва и при бли жа ва на
шој са вре ме но сти онај дух Бо ји ће ве 
по е зи је ко ји је при ме тио још пе сник 
Ми о драг Па вло вић, а ко ји го во ри да 

“ни у хим нич ким за но си ма, ни ти у гор чи
ни по но са Бо јић ни је гу био ре ал ну сли ку о 
свом на ро ду. Он ни је пе вао исто риј ску по е зи
ју уоп ште, не го по е зи ју јед ног од ре ђе ног на
ро да, чи ји је лик, ве ли чи ну и ка рак тер ус пео 
да са гле да”.

У де лу о Бо ји ће вом драм ском опу су ова 
пре зен та ци ја  нам да је на увид по дат ке о 
шест нај зна чај ни јих ње го вих дра ма: Де спо то-
ва кру на (про на ђе на у ар хи ви, на та ва ну Ре
ал ке), Лан ци, ко ја је на пи са на 1910. го ди не за 
кон курс На род ног по зо ри шта у вре ме упра
ве Ми ло ра да Га ври ло ви ћа, Кра ље ва је сен  

,,драм ска пе сма у јед ном 
чи ну”, за тим Опе ра Си мо-
ни да  ли бре то пре ма Бо
ји ће вој дра ми “Кра ље ва 
је сен” у из вођењу Јо си па 
Ку лун џи ћа, ту је и јед на 
од нај по зна ти јих Бо ји ће
вих ,,дру штве них дра ма 
у про зи” Го спо ђа Ол га, од 
ко је је на жа лост са чу ван 
са мо кон цепт,а ко нач на 
вер зи ја на ста ла је за вре
ме Пр вог свет ског ра та, 
ру ко пис дра ме Бо јић 
је под ши фром упу тио 
та да шњем управ ни ку 
На род ног по зо ри шта 
Ми ла ну Гро лу са пра те
ћом по ру ком уз ру ко пис: 
,,Тра жим од Вас про тек
ци ју за ово сво је де ло. 
Про чи тај те га, уве рен 
сам, про те жи ра ће те га, 
јер но си сву го го љев ску 
тра ги ко ме ди ју на ших 

мо дер них љу ди”.
На кра ју драм ског де ла о Бо ји ћу на ЦДу 

на ла зи мо при каз Бо ји ће ве ко ме ди је ,,Уро ше-
ва же нид ба” ко ју је Бо јић за по чео у Бе о гра ду 
и Ни шу као ко ме ди ју у че ти ри чи на под 
на зи вом “У цар ском зи мов ни ку”, на Кр фу је 
пре ра ђе на и изве де на са на зи вом “Уро ше-
ва же нид ба”. Ова Бо ји ће ва дра ма, ,,хе рој ска 
ко ме ди ја” ка ко је жан ров ски од ре дио Ва ва 
Хри стић пр ви пут је об ја вље на у Срп ском 
књи жев ном гла сни ку 1921. го ди не. У овом де
лу осим са мих Бо ји ће вих дра ма на ЦДу су 
при ка за не и бо га те ве зе, ути ца ји и про жи ма
ња Бо ји ће вог драм ског опу са и ње го ве ве зе и 
ути ца ји на дру штве ни и кул тур ни кон текст 
пре ко по зо ри шта у раз ли чи тим вре мен ским 

пе ри о ди ма, од Бо ји ће вог вре ме на до са вре ме
них ути ца ја.

У дру га два по гла вља ЦДа дат је хро но
ло шки  пре глед бо га тих ак тив но сти би бли
о те ке “Ми лу тин Бо јић” од осни ва ња го ди
не 1957. ка да је ова уста но ва осно ва на као 
Цен трал на на род на би бли о те ка оп шти не 
Па ли лу ла, до ни за зна чај них до ма ћих и ме
ђу на род них ак тив но сти ове би бли о те ке у 
про па ги ра њу књи ге, ли те ра ту ре и кул ту ре 
уоп ште, као и кра так ин фор ма тив ни текст о 
град ској оп шти ни Па ли лу ла. Мо же се ви де
ти да Би бли о те ка ,,Ми лу тин Бо јић” рас по ла
же фон дом од пре ко 150 000 књи га у де вет 
ре ги о нал них огра на ка са 10 000 чла но ва. Би
бли о те ка ак тив но са ра дју је са Срп ским књи
жев ним дру штвом  три би на ,,Књи га плус”, 
Бе о град ском отво ре ном шко лом, Дру штвом 
за бри гу о де ци са по себ ним по тре ба ма Па
ли лу ле и др. Би бли о те ка ор га ни зу је кур се ве 
кре а тив ног пи са ња за де цу, пред ста ве, про

мо ци је, пер фор ман се, ви део шко лу, ли те рар
ну сек ци ју, из ло жбе књи га и сли ка, пе да го
шке ра ди о ни це, пре да ва ња, ре ви је итд.

У са рад њи са На род ном би бли о те ком Ср
би је, На род ним му зе јом, Срп ском ака де ми
јом на у ка и умет но сти и ко ле га ма из Цр не 
Го ре, као и са 45 парт не ра из це ле Евро пе 
Би бли о те ка ,,Ми лу тин Бо јић” ра ди на стан
дар ди ма ди ги та ли за ци је, као и свим об ли ци
ма са рад ње би бли о те ка, му зе ја и ар хи ва на 
ло кал ном и на ци о нал ном ни воу. Све ак тив
но сти пред ста вље не на ЦДу су исто вре ме
но  мо гућ но сти и пер спек ти ве за да љи рад и 
са рад њу Би бли о те ке ,,Ми лу тин Бо јић” у Ср
би ји, ре ги о ну и ши ре, по себ но ка да су у пи
та њу про јек ти као CALIMERA ко ји ор га ни зу
је Европ ска Ко ми си ја у ко јем је Би бли о те ка 
,,Ми лу тин Бо јић” парт нер за Ср би ју и Цр ну 
Го ру и ре а ли за ци ја про јек та ПУЛ МАН ко ји 
је био пр ви европ ски про је кат на ме њен би
бли о те ка ма у ко ме је уче ство ва ла Ср би ја.

Це ло ви тост ма те ри ја ла овог ЦДа уоб ли
че на је ве о ма пре глед но кроз при кла дан гра
фич ки ди зајн са  мно го број ним фо то гра фи
ја ма из жи во та Ми лу ти на Бо ји ћа, што уз тон
ске за пи се ову пре зен та ци ју чи ни из у зет но 
за ни мљи вом и при влач ном за све уз ра сте.
Про ду цент ЦДа је Би бли о те ка ,,Ми лу тин 
Бо јић” у са рад њи са Удру же њем за мул ти
ме ди ју СЦГ, глав ни и од го вор ни уред ник је 
Ја сми на Нин ков, уред ник из да ња др Ср би
слав Бу ку ми ро вић, ре дак тор је Ол га Мар ја
но вић, софт вер и ди зајн пот пи су је Ми лу тин 
Ата нац ко вић, а сти хо ве Ми лу ти на Бо ји ћа го
во ри Ра до слав  Баћ ко Бу ку ми ро вић.

Би ља на Лабовић

Мул ти ме ди јал не пре зен та ци је:

Би бли о те ка Ми лу тин Бо јић

Милутин Бојић на великој матури 
са својим млађим братом

Милутин Бојић, Станислав Винавер и 
Бора Продановић
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ДО БРИ ЛО ВИЋ, Је ле на: Би-
бли о гра фи ја ча со пи са Ин-
сти тут за пу те ве 1970-
2003.  Бе о град : Ин сти тут за 
пу те ве, 2005.  103 стр.

Ин сти тут за пу те ве је ча со пис 
исто и ме ног ин сти ту та ко ји од 
пр вог бро ја уре ђу је др Пе тар 
Ми тро вић и у ко јем је за про те
клих 35 го ди на сво је ра до ве об ја
ви ло 142 струч ња ка из обла сти 
пут ног ин же њер ства. Ра до ви су 
ре цен зи ра ни и са др же оце ну на
уч ног, струч ног и прак тич ног 
зна ча ја. Би бли о гра фи ја са др жи 
224 је ди ни це, аутор ски и пред
мет ни ре ги стар и пр ви је би бли о
граф ски по пис струч них ра до ва 
овог ча со пи са. Њен аутор је Је
ле на До бри ло вић, би бли о те кар 
спе ци јал не би бли о те ке Ин сти ту
та за пу те ве у Бе о гра ду.

ДРУ ЛО ВИЋ, Ања: Ти тов ку-
вар.  Бе о град : Ла гу на, 2005, 
 253 стр.

Ти тов ку-
вар је је
дин стве на 
књи га ре
це па та и 
је лов ни ка у ко ји ма су ужи ва ли 
Јо сип Броз Ти то, ње го ва су пру га 
Јо ван ка и њи хо ви мно го број ни 
го стипред сед ни ци, филм ске 
ди ве, кра ље ви и кра љи це, дик та
то ри, пе ва чи и слав ни пи сци. Ти
та су на зва ли Ко му ни ста са сти-
лом јер је во лео га лан тан жи вот. 
Књи га је на пра вље на на осно ву 
ори ги нал не и слу жбе не до ку
мен та ци је са све ча них руч ко ва 
и ве че ра, уз сва ки ме ни да та је 
и ма ла про прат на при ча о по ли
тич кој си ту а ци ји у том тре нут ку 
и пред ста вља сво је вр сну хро ни
ку јед ног вре ме на. Про то кол је 
под ра зу ме вао бо гат ме ни у ко јем 
је Ти то ужи вао јер је био пра ви 
гур ман. Под јед на ко је ужи вао и 
у јед но став ној за гор ској хра ни, 
жган ци ма, си ру и па вла ци, бун
це ку, штру кла ма, ко ба си ца ма и 
кр ва ви ца ма, као и у ег зо тич ним 
је ли ма и дру гим мон ден ским ку
ли нар ским лу до ри ја ма. Књи га 
је по де ље на на по гла вља: Ти то у 
го сти ма, Са зве зда ма, Од Вар да
ра до Три гла ва и Го сти код Ти та. 
Дат је ко мпле тан ме ни све ча них 
руч ко ва и ве че ра, ре цепт и фо то
гра фи ја је ла. Књи га је илу стро

ва на фо то гра фи ја ма Ти та са по
зна тим лич но сти ма: Ста љи ном, 
Чер чи лом, Со фи јом Ло рен, Ели
за бет Теј лор, пред сед ни ком САД 
Џо ном Ке не ди јем и дру ги ма.  Ре
цеп ти су до ста јед но став ни та ко 
да чи та лац са про сеч ним ку ли
нар ским спо соб но сти ма мо же по 
њи ма ла ко при пре ми ти је ла. 

ЕКО НОМ СКА уло га би бли-
о те ка у са вре ме ном дру-
штву, збор ник ра до ва са Ме
ђу на род ног на уч ног ску па 
одр жа ног у Бе о гра ду од 7. до 
9. ок то бра 2004. го ди не, уред
ни ци проф. др Алек сан дра 
Вра неш, проф. др Љи ља на 
Мар ко вић.  Бе о град : Фи ло
ло шки фа кул тет Уни вер зи
те та у Бе о гра ду, Фа кул тет 
за ме наџ мент Уни вер зи те та 
“Бра ћа Ка рић”, Би бли о те кар
ско дру штво Ср би је, 2005.  
307 стр.

Би бли о те кар ско дру штво Ср би је 
сва ке го ди не у са рад њи са ве ћим 
бро јем до ма ћих и ино стра них 
фа кул те та и би бли о те ка ор га ни
зу је ме ђу на род ни на уч ни скуп 
по све ћен иза бра ним те ма ма ве
за ним за би бли о те кар ство. Збор
ник ра до ва са кон фе рен ци је 
по све ће ној еко ном ској уло зи би
бли о те ка у са вре ме ном дру штву 
2004. го ди не до но си 37 при ло га 
до ма ћих и ино стра них из ла га ча 
ко ји из раз ли чи тих угло ва осве
тља ва ју ову про бле ма ти ку. Овај 
пу то каз за усме ра ва ње де ло ва ња 
би бли о те ка као не за о би ла зних 
чи ни ла ца ин те лек ту ал ног и еко-
ном ског про спе ри те та сва ког 
дру штва, ис ти че проф. др Алек
сан дра Вра неш, пред сед ник Ор
га ни за ци о ног од бо ра кон фе рен
ци је, про мо ви ше би бли о те ка ра 
као ак тив ног ме на џе ра, спрем ног 
на ино ва ци је у стру ци, пра ће ње 
тех но ло шког раз во ја и овла да ва ње 
ди фу зним ин фор ма ци ја ма. При
ло зи ино стра них уче сни ка су 
об ја вље ни на ен гле ском је зи ку и 
сва ки рад пра ти са же так на срп
ском и ен гле ском је зи ку.

НО ВА ЧИЋ, Де јан: СФРЈ за по-
на вља че – Бе о град: Моћ књи
ге, 2005. – 150 стр.  

Те ма Но ва чи ће ве књи ге је сва ки
да шњи ца зе мље ко ја је по сто ја
ла, па је за тим не ста ла, иако не 
баш од јед ном и не баш пот пу но. 
Књи га СФРЈ за по на вља че је лек
си кон, пер со нал ни ка та лог ства

ри, пој мо ва, оби ча ја, фе но ме на 
и име на ве за них уз бив шу Ју го
сла ви ју. Про шлост ју го сло вен
ске сва ки да шњи це у лек си ко ну 
ма ло је фал си фи ко ва на, обо је на 
иро ни јом, ху мо ром, не жно шћу 
или ве се лим пре те ри ва њем. Ту 
су из вр ну ти ми то ви од оних о 
Ти ту и са мо у пра вља њу, но во
ком по но ва ној на род ној му зи ци 
као нај зна чај ни јој при вред ној 
гра ни у СФРЈ, глав ном гра ду 
Мр ду ши До њој, ју го сло вен ским 
пра зни ци ма, сек су на ју го сло вен
ски на чин, на ци о нал ној ку хи њи 
( ће вап чи ћи, ве ге та, бу рек)  во зо
ви ма и вла ко ви ма, сле ту... За јед
не под сет ник, за дру ге уџ бе ник, 
ова књи га за ми шље на као ту ри
стич ки во дич кроз про шлост, 
за ба ви ће вас то ком во жње кроз 
СФРЈ ко ја по сто ји још са мо у књи
га ма.

ХИЛ, На по ле он: Ми сли и бо-
га ти се. Пре ве ла са ен гле ског 
На та ша Дра шко вић – Ча чак: 
Фи ди ја, 2005.  249 стр.

Ово је упут ство 
ка ко да ску пи те 
сна гу, по гле да
те на пред и по
бе ди те де пре си
ју у нов ча ни ку, 
уму, ср цу и ду
ши, и је дан од 
нај ва жни јих мо ти ва ци о них тек
сто ва. Глав ни мо то ове књи ге је 
Со кра то ва из ре ка: Онај ко же ли 
да по кре не свет, пр во по кре не се
бе. Ова књи га са др жи тај ну, ко ја 
је прак тич но про шла тест и ко ја 
је ис про ба на од стра не хи ља де 
љу ди, у ско ро свим жи вот ним 
сре ди на ма. Тај ну је ауто ру пре
нео Ан дру Кар не ги пре ви ше 
од че тврт ве ка. Иде ја го спо ди на 
Кар не ги ја је би ла ова ма гич на 
фор му ла ко ја му је до не ла фан та
стич но бо гат ство. Аутор је то ком 
два дест го ди на ис тра жи ва ња и 
ана ли зи ра ња сто ти не по зна тих 
љу ди, до шао до при зна ња да су 
ство ри ли сво ја огром на бо гат
ства уз по моћ Кар не ги је ве тај
не. Не ки од тих љу ди су:Хен ри 
Форд, Те о дор Ру звелт, Ви ли јам 
Ври гли, итд. Тај на се на ла зи у 
књи зи, па ако сте рас по ло же ни 
да се обо га ти те, про чи тај те књи
гу и до ку чи те тај ну! 

ТА НА СИ ЈЕ ВИЋ Зо ран: Ин-
тер нет за се ља ке.  Љиг : In
ter net Club, Ва ље во : Ин те лек
та, 2005.  104 стр.

Ака дем ски обра зо ван, не ка да
шњи ру ко во ди лац про гра ма 
астро но ми је и ге о гра фи је у Ис
тра жи вач кој ста ни ци Пет ни ца 
и пред сед ник Скуп шти не оп
шти не Љиг, је дан од осни ва ча 
чу ве ног Ин тер нет клу ба у Љи
гу и на род ни по сла ник, Зо ран 
Та на си је вићТа са, при лич но је 
не ти пи чан по љо при вред ни про
из во ђач. Не фор мал ну ти ту лу пр
вог срп ског сај бер се ља ка сте као 
је по след њих де сет го ди на кре и
ра ју ћи веб сај то ве пре ко ко јих је 
про мо ви сао по љо при вред не про
из во де. Књи га Ин тер нет за се ља-
ке на ме ње на је ме на џе ри ма ве ли
ких фир ми ко је се ба ве по љо при
вред ном про из вод њом, али и 
ин ди ви ду ал ним по љо при вред
ни ци ма и у њој су пред ста вље
не са вре ме не ме то де успе шног 
и про фи та бил ног onli ne по сло
ва ња на гло бал ној мре жи. Она 
по љо при вред ни ци ма от кри ва 
мо гућ но сти ко ри шће ња ин фор
ма ци ја ко је се мо гу на ћи на Ин
тер не ту (вре мен ска прог но за, по

ре ске олак ши це, суб вен ци је и 
фон до ви за кре ди ти ра ње про
из вод ње, бер за де ло ва за по љо
при вред не ма ши не и сер ви си, 
пре тра жи ва ње раз ли чи тих 
ба за по да та ка, агро ин же ње
риј ски са ве ти и сл.) и пред но
сти њи хо вог по зи ци о ни ра ња 
у вир ту ел ном окру же њу (лак 

при ступ ве ли ком бро ју по тен ци
јал них ку па ца). Аутор на по пу ла
ран на чин об ја шња ва по сту пак 
и прин ци пе из ра де веб пре зен
та ци ја и њи хо вог хо сто ва ња, да је 
пре глед Ин тер нет сер ви са, пред
лог бес плат них и пла ће них про
мо тив них ак тив но сти, као и ко
ри сне лин ко ве и пор та ле ве за не 
за по љо при вре ду ка ко би на шем 
се ља ку по мо гао да аде кват но од
го во ри на иза зо ве са вре ме ног ин
фор ма ци о ног дру штва.

ЗБОР НИК ра до ва по све ћен 
Ду ша ну Мар ти но ви ћу, уред
ник Зо ран Ла кић.  Под го ри
ца : Цр но гор ска ака де ми ја ну
ка и умјет но сти, 2005.

Ка да се освр не мо на ви ше де це
ниј ски рад др Ду ша на Мар ти но
ви ћа на по љу исто ри је, кул ту ро
ло ги је, ге о гра фи је, ет но ло ги је, 
би бли о гра фи је и би бли о те кар
ства, је два да мо же мо да по ве ру
је мо да је сам ус пео да на пи ше 
бли зу пе де сет књи га, а да би бли
о гра фи ја ње го вих ра до ва бе ле
жи хи ља ду је ди ни ца. Уре дио је 

ИЗ ЛОГ НО ВИХ КЊИ ГА
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
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око 40 по себ них из да ња, ме ђу ко
ји ма и ка пи тал ну Цр но гор ску би-
бли о гра фи ју, са већ об ја вље них 
27 све за ка, а са мо ње го ви Пор тре-
ти у осам до са да об ја вље них 
књи га осве тља ва ју рад 211 ис
так ну тих лич но сти “но си ла ца 
раз во ја умет но сти и кул ту ре у 
Цр ној Го ри”. На по ме ни мо и да је 
ве о ма успе шно ру ко во дио на ци о
нал ном би бли о те ком Цр не Го ре 
“Ђур ђе Цр но је вић” на Це ти њу 
од 1976. до 1991. го ди не. Збор ник 
ра до ва у част ,,70 го ди на жи во та 
и 46 го ди на плод ног на уч ног ра
да Ду ша на Мар ти но ви ћа” Цр но
гор ске ака де ми је на у ка и умјет
но сти са др жи при ло ге дваде сет 
и тро је ис так ну тих на уч ни ка и 
по сле ни ка у кул ту ри: проф. др 
Ми ло ра да Ва со ви ћа, ака де ми ка 
Пе тра Вла хо ви ћа, др Ми ли це 
Ко стић, др Алек сан дра Пе јо ви
ћа, ака де ми ка Зо ра на Ла ки ћа, 
проф. др Ђор ђа Бо ро за на, Зо ра
на Ри сто ви ћа, мр Здрав ке Ра ду ло
вић, Ла за ра Чур чи ћа, Ра до ва на 
Ми ћи ћа, др Че до ми ра Мар ко ви
ћа, ака де ми ка Вла да Стру га ра, 
ака де ми ка Вла ди ми ра Вој во ди
ћа, Дра ги це Во ји но вић, Во ја Ву
јо ти ћа, Ми о дра га Мр ки ћа, Ми ра 
Вук са но ви ћа, проф. др Ев ге ни ја 
Не ми ров ског, проф. др Ра ди во ја 
Шу ко ви ћа, проф. др Па вла Га зи
во де и проф. др Бо ри сла ва Уско
ко ви ћа. Јед но од за вр шних по гла
вља по све ће но “од ли ко ва њи ма, 
на гра да ма и при зна њи ма” ко је 
је овај ака де мик до био при ре дио 
је До бри ло Ара ни то вић, а би бли
о гра фи ју ње го вих ра до ва Пе тар 
Кри во ка пић.

1
ВАЈ ШТЕД, Вил хелм: Спо ред-
ни ула зак у фи ло зо фи ју, 34 
ве ли ка фи ло зо фа у сва ко-
дне ви ци и ми шље њу. Пре
ве ла са не мач ког Еми на Пе
ру ни чић – Бе о град : Пла то, 
2004.

Про фе сор фи ло зо фи је у Ти бин
ге ну и Бер ли ну, Вил хем Вај шет 
(1905–1975) фи ло зо фи ју по сма
тра с два раз ли чи та ста но ви шта, 
„озбиљ ног“ и „спо ред ног“. Упра
во је дру гом по све ће на књи га 
Спо ред ни ула зак у фи ло зо фи ју, 
ко ја о три де сет че ти ри ве ли ка 
фи ло зо фа го во ри по узо ру на 
збир ке анег до та из жи во та ми
сли ла ца и на кла сич но де ло Ди о
ге на Ла ер ти ја Жи вот и ми шље ње 
ис так ну тих фи ло зо фа. Узо ри су, 
ме ђу тим, тек по чет на сте пе ни
ца, ко ја ауто ру тре ба да би у од
но су на њу ус по ста вио от клон. 
Уоча ва ју ћи ка рак те ри стич ну цр

ту жи во та фи ло зо фа „у кућ ној 
ха љи ни“, пи ше ре цен зент Или ја 
Ма рић, Вај штед до ка зу је да  је 
она бит но по ве за на с ње го вим 
де лом. Дру гим ре чи ма, за раз ли
ку од „ви со ко пар ног“ фи ло зо фи
ра ња, ула зак у ову ди сци пли ну 
на спо ред на вра та – ка ко пи сац  
об ја шња ва свој на ум – је сте бр жи 
пут до ци ља. Пре чи ца.

ОГ ЊЕ НО ВИЋ, Пре драг  ; 
ШКОРЦ, Бо ја на: На ше на ме-
ре и осе ћа ња. – Бе о град: Гу
тен бер го ва га лак си ја, 2005.

Увод у пси хо ло ги ју мо ти ва ци је 
и емо ци је, ова сту ди ја из обла
сти пси хо ло ги је по чи ње исто
риј ским освр том на две зна чај
не шко ле ко је су у тој на уч ној 
ди сци пли ни из вр ши ле ве ли ки 
пре о крет – пси хо а на ли зом и би
хеј ви о ри змом. Уз по др шку фи
ло зоф ског на сле ђа и ег закт них 
до стиг ну ћа ме ди ци не, ауто ри 
го во ре о три бло ка ду хов ног жи
во та чо ве ка: ког ни ци ји, ко на ци
ји и емо ци ји.  Ког ни ци ја се об
ја шња ва као про цес при је ма и 
об ра де ин фор ма ци ја, ко на ци ја 
као при пре ма и оста вре ње ак
ци је, а емо ци ја као уну тра шњи 
ко мен тар ко ји ре а гу је на по кре
те у пр ве две зо не. У ра спо ну од 
фи зи о ло шких до фе но ме но ло
шких чи ње ни ца, књи га Пре дра
га Ог ње но ви ћа и Бо ја не Шкорц 
пра ти и пре зен ти ра ак ту ел на 
на уч на до стиг ну ћа у свет ској 
пси хо ло ги ји.

2
ДНЕВ НИК пан че вач ког са-
мо ста на.  Пре ве ли са ма ђар
ског Ти бор Га лам бош и Ро за
ли ја Ду даш   Пан че во : Исто
риј ски ар хив, 2005.  324 стр.

Пун на зив ове књи ге је, у ства ри, 
Днев ник пан че вач ког са мо ста-
на ра ни је на зва ног по Ми ло срд ној 
де ви ци Ма ри ји а са да по све том 
Кар лу Бо ро меј ском осно ва ног под 
кон вен ту ал ним ми но рит ским ре-
дом Све тог Фра ње Аси шког и под 
за шти том ма ђар ског по кра јин-
ског ре дов ни штва Све те Ели за бе-
те и по чео је да га пи ше пре ча
сни отац Вил ков ски Вен цел гвар
ди јан и жуп ник 1791. го ди не по
сле дру гог осва ја ња и ра за ра ња 
гра да од стра не Ту ра ка. До 1848. 
го ди не је во ђен на ла тин ском 
је зи ку, а од та да на ма ђар ском 
и ње го ва дра го це ност је у то ме 
што су ле то пи сци уз до га ђа је ко
ји су се од но си ли на цр кве ни и 
ма на стир ски жи вот за пи си ва ли 
и оне ко ји су се од и гра ва ли ван 
ње го вих зи до ва. Отац Вил ков
ски на по чет ку на во ди исто ри јат 
по ста ња и гра ђе ња цр кве и ма
на сти ра, име на ка лу ђе ра ко ји су 
ту би ли, бек ство ма на стир ског 
брат ства за вре ме ра то ва 1738. и 
1788. и дру га де ша ва ња ко ја прет
хо де го ди ни ка да је за по чео пи са
ње Днев ни ка. Он је имао нео бич
ну суд би ну и сма тра ло се да је са 
још две за ви чај не мо но гра фи је 
на не мач ком је зи ку за у век из гу
бљен. На и ме, њи хо ви из да ва чи 

су их уни шти ли 1918. го ди не ка
да је Вој во ди на по ста ла са став ни 
део ма ти це Ср би је из бо ја зни да 
би мо гли има ти про бле ме са но
вим вла сти ма. На сре ћу, Исто риј
ски ар хив у Пан че ву до шао је до 
ори ги нал ног при мер ка из да ња 
пан че вач ке штам па ри је Ви тиг
шла гер из 1915. го ди не, а рад
ник Ар хи ва Ти бор Га лам бош је 
пре вео на срп ски је зик пр ви део 
(об ја вљен 1996. го ди не). Ка ко га 
је смрт спре чи ла да до вр ши пре
вод овог обим ног ле то пи са, из да
вач је ан га жо вао Ро за ли ју Ду даш 
ко ја је пре ве ла оста так књи ге и 
об ја вио овај вре дан ру ко пис у 
це ли ни. Не до ста ју са мо ли сто ви 
ко ји се од но се на ма ђар ску ре
во лу ци ју и Ба хов ап со лу ти зам, 
ко ји су исе че ни из ори ги на ла, и 
ко ји ма се до да нас ни је ушло у 
траг.

3
АН ДРЕ ЈИЋ, Жи во јин: Ме та-
фи зи ка Ле пен ског Ви ра.  
Цен тар за ми то ло шке сту ди је 
Ср би је : Ра ча, 2005.   327 стр.

Сре ди ном ше зде се тих го ди на 
про шлог ве ка (19651969), от кри
ће Ле пен ског Ви ра као нај ста ри
је ци ви ли за ци је, пред ста вља ло 
је не са мо зна ча јан већ и под сти
ца јан до га ђај за ис тра жи ва ње у 
ра зним обла сти ма: ар хе о ло ги ји, 
исто ри ји умет но сти, ми то ло ги
ји, ан тро по ло ги ји... Исто ри чар 
умет но сти, ми то лог, ар хе о лог и 
исто ри о граф Жи во јин Ан дре

ОБ РА ДО ВИЋ, Ра де М, : Цр кве 
и ма на сти ри Хо мо ља, Мла ве 
и Сти га. – Пе тро вац на Мла ви 
: На род на би бли о те ка „Ђу ра 
Јак шић“ и Кул тур но про сцет
ни цен тар, 2003. – 352 стр.

У еди ци ји „На сле ђе“, као пр ва књи
га по ја ви ла се мо но гра фи ја о ма
на сти ри ма и цр ква ма Бра ни че ва 
ауто ра Ра де та Об ра до ви ћа. По пр
ви пут су на јед ном ме сту са ку пље ни и об ра ђе
ни по да ци о све ти ња ма Бра ни чев ске епар хи је, 
што већ са мо по се би  пред ста вља ис тра жи вач ки 
под виг има ју ћи у ви ду то да су до ове мо но гра
фи је при ре ђи ва не и штам па не са мо пар ци јал
не, при год не пу бли ка ци је. Ра де Об ра до вић је 
успе шно ин те гри сао исто ри ју и са да шње ста ње 
Бра ни чев ских све ти ња кроз си сте ма тич но из ла
га ње по утвр ђе ном прин ци пу за сва ку све ти њу 
по себ но. Нај пре се да је опис епар хи је, по том се 
опи су је са ма све ти ња, све штен ство и цр кве на 
оп шти на, гро бља и спо ме ни ци на њи ма, за ве
ти не, ли ти је и на кра ју па ро хиј ски дом. Упо тре
бље на ме то до ло ги ја има пред ност у то ме што 
се кроз исту при зму по сма тра ју ра зно вр сне и 
ра зно род не све ти ње, од ре ђу је се њи хов зна чај и 
по ло жај у епар хиј ском жи во ту и исто ри ји. Мо
но гра фи ја до би ја још ве ћу вред ност ка да се има 
у ви ду да су у њој об ра ђе не и оне епар хиј ске 

све ти ње ко је има ју спо ме нич
ки ка рак тер и ви ше спа да ју у 
област кул тур ног на сле ђа не го 
у да на шњи епар хиј ски  жи вот. 
То је, мо жда, и њен нај зна чај ни
ји до мет, спој исто ри је и жи во та, 
њи хо во пре пли та ње кроз вре ме 
и у да на шњем тре нут ку. За то је 
ова мо но гра фи ја ко ли ко прак
тич на то ли ко кул тур но и сто риј
ска сту ди ја пра во слав ног кул

тур ног на сле ђа ове обла сти цен трал не Ср би је. 
До са да у не до вољ ној ме ри ис тра же на и на уч но 
оп сер ви ра на у ши рем скло пу по је ди них епо ха 
или у про жи ма њу са су сед ним обла сти ма Бра
ни чев ска област свој вр ху нац пра во слав не кул
ту ре до сти же у до ба Де спо та Сте фа на Ла за ре ви
ћа, ка да је од Ра ва ни це до Гор ња ка слу жи ло пе
де се так цр ка ва и ма на сти ра са број ним изба ма 
от шел ни ка, си на и та, по пут Ро ми ла Ра ва нич ког 
и Гри го ри ја Гор њач ког; и у до ба Де спо та Ђур ђа 
Бран ко ви ћа, ка да се пред тур ском на је здом сав 
кул тур ни и цр кве ни жи вот кон цен три ше упра
во у Бра ни че ву, „пред гра ђу“ Сме де ре ва. Епо хе 
ова два вла да ра ути сну ле су не из бри сив пе чат 
у кул тур не то ко ве бра ни чев ског кра ја што је 
Ра де Об ра до вић овом мо но гра фи јом и по ка зао. 
По ка зао је и то да се епар хиј ски жи вот и пам ће
ње одр жао до на ших да на и да на ста вља да се 
раз ви ја.    
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јић, у сво јој два де сет тре ћој по 
ре ду об ја вље ној књи зи Ме та фи-
зи ка Ле пен ског Ви ра, ба ви се се
ман тич ком ви ше слој но шћу јед
не пра ста ре кул ту ре, чи ји су се 
еле мен ти то ком ве ко ва одр жа ли 
и у доц ни је на ста лим ци ви ли за
ци ја ма и кул ту ра ма. Ме та фи зи-
ка Ле пен ског Ви ра све до чи и о 
не у ни шти во сти мит ских обра
за ца ко ји су се об ли ко ва ли на те
ри то ри ји срп ског По мо ра вља. У 
књи зи Ж. Ан дре јић ра све тља ва 
раз ли чи те аспек те кул ту ре Ле
пен ског Ви ра. Та ко ђе, ту ма чи чи
тав низ фе но ме на по пут са крал
не ар хи тек ту ре, ка лен да ра ко јим 
су се ру ко во ди ли пра ста ри жи
те љи овог под руч ја, и ре ли ги је. 
Зна ча јан до при нос от кри ћу јед
ног од на ших нај по зна ти јих ар хе
о ло га Дра го сла ва Сре јо ви ћа, да је 
Ан дре ји ће во ту ма че ње но вих 
мо гућ но сти на чи на ар хи тек тон
ске и ми то ло шке кон струк ци је 
им пре сив ног пра ста рог све ти
ли шта. Ауто ро ви за кључ ци ко је 
из но си у ра све тља ва њу јед не од 
нај ве ћих тај ни ста ро е вроп ске ци
ви ли за ци је, пред ста вља ју ре зул
тат Ан дре ји ће вог ду го го ди шњег 
бо рав ка на те ре ну. Та ко ђе, ова 
књи га са др жи ту ма че ња и про
ми шља ња над ма те ри ја лом ко ји 
су ис тра жи ли дру ги на уч ни ци, 
по пут Дра го сла ва Сре јо ви ћа и 
Ра ди во ја Пе ши ћа. Жи во јин Ан
дре јић ис пи сао је јед ну уз бу дљи
ву, про ми шље ну, ин фор ма ци
ја ма пот ко ва ну и про ниц љи ву 
књи гу, ко ја ба ца но во све тло на 
тај не пра ста рих би ћа из Ле пен
ца. Ово де ло опле ме ње но је не 
са мо атрак тив ним фо то гра фи ја
ма ко је је Ж. Ан дре јић сни мио, 
већ и без гра нич ном ин те лек ту
ал ном ра до зна ло шћу и осе ћа јем 
за аван ту ру.

МА ТЕ ЈИЋ, Сла ви ца: Пар тиј-
ска ор га ни за ци ја у Удру же-
њу књи жев ни ка Ср би је од 
1954. до 1960. го ди не. – Ша
бац :  ИКП За слон, 2005.  170 
стр.

Рад Основ не пар тиј ске ор га ни за
ци је при Удру же њу књи жев ни ка 
Ср би је од ње ног осни ва ња 1954. 
па до 1968. го ди не има обим ну 
арив ску гра ђу, ко ју је аутор Сла
ви ца Ма те јић об ра ди ла и си сте
ма ти зо ва ла, уз нео п ход не ко мен
та ре ко ји се од но се на књи жев ни 
жи вот тог вре ме на. У овој књи зи 
се да је при каз рад них до ку ме на
та на ста лих ра дом Основ не пар
тиј ске ор га ни за ци је УКС. Про
бле ми о ко ји ма се во де же сто ке 
ди ску си је су про бле ми сло бо де 
књи жев ног ства ра ла штва и је зи
ка пр вен стве но, за тим про бле
ми из да ва штва и ор га ни зо ва ња 

књи жев ног жи во та уоп ште, а све 
на по ли тич кој ,,плат фор ми”.  Ар
хив ска гра ђа од но сно ,,ма те ри ја
ли” на ста ли ра дом Основ не пар
тиј ске ор га ни за ци је при УКС 
об у хва та ју 969  стра ни ца ко ји се 
на ла зе у фон ду Град ског ко ми
те та. Књи га Сла ви це Ма те јић 
има шест це ли на, ко је се од но се 
на су коб ме ђу књи жев ни ци ма 
ко му ни сти ма, Пе ти кон грес, ча
со пи се, раз го во ре с књи жев ни
ци ма ко му ни сти ма и по себ но 
слу чај Бран ка Ћо пи ћа (кри ти ке 
Ћо пи ће вих са ти рич них де ла, 
као и раз го во ри с књи жев ни ци
ма у ГК у ве зи са ,,слу ча јем Ћо
пић”). Књи га је, да кле, и за ово 
вре ме ин три гант ска и по уч на 
јер се од но си на наш књи жев ни 
жи вот ко ји осли ка ва јед но вре ме 
ко је се ре флек ту је по мно гим од
ред ни ца ма и на при ли ке да нас, 
без об зи ра што ви ше не по сто ји 
пар ти ска ор га ни за ци ја при УКС, 
али сва ка ко по сто је мно ги кла но
ви ко ји про фи ли шу срп ску књи
жев ност и да нас.

ТОЈН БИ, Ар нолд : ИКЕ ДА, Да
и са ку, Иза бе ри жи вот.   Пре
ве ли са ен гле ског Пре драг Ј. 
Мар ко вић и Вој кан Гу бе ри
нић – Бе о град : Де ре та, 2005. 
– 361 стр. 

Књи га „Иза
бе ри жи вот“ 
на ста ла је на 
осно ву раз го
во ра ко је су 
од 1971. до 
1974. го ди не 
во ди ли Да и са ку Ике да, ис точ
њач ки фи ло зоф и пи сац, и Ар
нолд Тојн би, по зна ти за пад ни 
исто ри чар и про фе сор исто ри је 
на лон дон ском Уни вер зи те ту. 
Ике да (1928) је осни вач два уни
вер зи те та и но си лац на гра де Ује
ди ње них На ци ја за мир, а осим 
са Тојн би јем, во дио је раз го во ре 
са свет ским ин те лек ту ал ци ма 
као што су Ан дре Мал ро, Нел
сон Мен де ла и Ми ха ил Гор ба чов. 
Књи га, ко ја је пр ви пут об ја вље
на пре три де сет го ди на, по кри ва 
мно штво ра зно вр сних те ма, од 
про бле ма са вре ме ног чо ве ка до 
веч них фи ло зоф ских и ре ли ги
о зних пи та ња. У свом ту ма че њу 
ви ше стра но сти људ ске  при ро
де, они ука зу ју на огра ни че ња 
ка ко ма те ри ја ли стич ког, та ко и 
иде а ли стич ког по гле да на свет, 
тра га ју ћи за син те зом ова два 
прин ци па. Мно го је ре че но и о 
сла бо сти ма свет ске по ли ти ке и 
еко но ми је, ко је се хра не иза зи ва
њем ра то ва и ци клу си ма на си ља 
ко је је те шко за у ста ви ти. У том 
сми слу они се за ла жу за ства ра
ње  свет ске др жа ве и пре ва зи ла

же ње на ци о на ли зма, где пред ла
жу мо дел сли чан да на шњој иде
ји Европ ске уни је. Упр кос вер
ским и кул тур ним раз ли ка ма, 
њи хов ди ја лог от кри ва зна ча јан 
сте пен бли ско сти у схва та њи ма 
и ци ље ви ма две ци ви ли за ци је, 
ис точ не и за пад не. 

5
МИ ХАЈ ЛОВ, Н. Ан ђел ка:  
Одр жи ви раз во ја и жи вот-
на сре ди на ка Евро пи у 95+ 
ко ра ка. – Бе о град : При вред
на ко мо ра Ср би је, Ам ба са до
ри жи вот не сре ди не, 2005. 
– 132 стр.  

Мо но гра фи ја је на ста ла као ре
зул та та ра да ауто ра и ти ма из 
обла сти жи вот не сре ди не то
ком по след њих де сет го ди на, 
на на ци о нал ном на уч ном и 
струч ном, као и ме ђу на род ном 
пла ну, уз по ли тич ко ис ку ство. С 
об зи ром на пред сто је ћи ве ли ки 
по сао при бли жа ва ња Европ ској 
Уни ји, мо но гра фи ја ука зу је на 
ва жност сек то ра и стру ке, као и 
на ко ра ке ко је тре ба да пре ду зме
мо. Осла ња се на низ до ку ме на та 
усво је них на на ци о нал ном и ме
ђу на род ном ни воу, ин тер ди сци
пли нар но је по ста вље на са упра
вљач ким ци љем, осла ња ју ћи се 
на пу бли ка ци је из обла сти прав
не, еко ном ске, тех нич ке, при род
них и дру гих стру ка. Ру ко пис 
мо но гра фи је из ло жен је на укуп
но 132 стра ни це по де ље них у 10 
по гла вља. Ука за но је на зна чај и 
раз вој си сте ма од за шти те жи вот
не сре ди не до одр жи вог раз во ја. 
Да та је ко ре ла ци ја еко ном ског 
ра ста, тр го ви не, кон ку рент но
сти, без бед но сти, здра вља и жи
вот не сре ди не, ми ле ни јум ски 
ци ље ви раз во ја, осно ве стра те
шког пла ни ра ња, пред но сти ЕУ 
вред но сти у обла сти за шти те 
жи вот не сре ди не, ана ли за за ко
но дав ства ЕУ... Ве ли ко лич но 
ис ку ство ауто ра у до ме ну кре и
ра ња и спро во ђе ња по ли ти ке за
шти те жи вот не сре ди не (аутор је 
бив ши ми ни стар), да је по себ ну 
вред ност тек сту мо но гра фи је. 
По себ на вред ност ове књи ге се 
огле да у то ме што она на гла ша
ва, об ја шња ва и под у ча ва ко ји су 
про бле ми у жи вот ној сре ди ни у 
на шој зе мљи и ка ко их са вла да
ти у про це су тран зи ци је. Мо но
гра фи ја је при сту пач на и ве о ма 
ин те ре сант на за ши ро ки круг 
чи та ла ца и пред ста вља до при
нос раз у ме ва њу ове про бле ма ти
ке. Та ко ђе, мо же да по слу жи као 
по моћ ни уџ бе нич ки ма те ри јал 
сту ден ти ма ко ји ма су ова зна ња 
дра го це на.

6
ГВО ЗДИЋ, Бран ко: Мој ле кар 
у ку ћи: ле ко ви то би ље. – Бе
о град : Чи го ја штам па, 2005. 
– 372 стр.

Књи га Мој ле-
кар у ку ће: ле-
ко ви то би ље 
на пи са на је по 
основ ним ме
т о до  ло  ш к и м 
прин ци пи ма 
јед не  мо но гра
фи је. У по гла вљу Ле ко ви то би ље 
аутор ис тра жи вач ким и сту ди
о зним при сту пом на зна че ној 
про бле ма ти ци да је со лид ну под
ло гу за раз ма тра ње нео тров них 
ле ко ви тих би ља ка као при мар
не те ме књи ге. Пр ви пут се на 
јед ном ме сту на ла зи исто риј ски 
пре глед до са да шњих са зна ња 
о ко ри шће њу ле ко ви тог би ља у 
ле че њу. Да ти су де таљ ни са ве ти 
о на чи ну са ку пља ња, су ше ња и 
чу ва ња ле ко ви тог би ља, као и о 
на чи ну упо тре бе. То под ра зу ме
ва опи се како при пре ми ти чај, 
од вар или од го ва ра ју ћи об лик 
за по је ди не бо ле сти. Та ко ђе, у 
овој књи зи се као но ви на на ла зи 
и ис црп но и сту ди о зно пред ста
вља ње ор ган ских и нео р ган ских 
са сто ја ка у ле ко ви том би љу. На 
осно ву ком пе тент не ли те ра ту ре 
из хе ми је и ме ди ци не, аутор ус
по ста вља ве зу из ме ђу од ре ђе них 
хе миј ских суп стан ци биљ ке и 
фи зи о ло шке ре ак ци је ко ју оне 
про из во де у људ ском ор га ни
зму. У кључ ном по гла вљу Нео р-
ган ска ле ко ви та би ља опи су је се 
хе миј ска струк ту ра 109 би ља ка. 
У књи зи се на ла зи и Та бе лар ни 
пре глед нео тров них ле ко ви тих 
би ља ка са при ло же ним фо то
гра фи ја ма са 138 фо то гра фи ја 
у бо ји (4 су цр нобе ле). Аутор 
пре по ру чу је сви ма они ма ко ји 
из од ре ђе ног раз ло га не мо гу 
да ко ри сте ле ко ве (не до ста так 
снаб де ве но сти апо те ка, ску по ћа 
ле ка, не под но шљи вост,...) да поч
ну пре вен тив но да ко ри сте ле ко
ви то би ље.

ГОН ДА, Ја сна: ADO BE Pho-
tos hop CS2: учи о ни ца у књи-
зи (зва нич ни уџ бе ник ко ји 
су на пи са ли екс пер ти фир-
ме Аdobe). - Бе о град: CET,  Ча
чак :  Све тлост, 2005. 484 стр. 

Учи о ни ца у књи зи, нај про да ва
ни ја се ри ја за софт вер ску обу ку 
са прак тич ним ве жба ма, по ма
же да се ла ко и бр зо са вла да ју 
мо гућ но сти  Аdobe софт ве ра 
(про грам за об ра ду фо то гра фи
ја). Књи га је ме то до ло шки та ко 
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ор га ни зо ва на да чи та о ци мо гу 
бр зо и ефи ка сно да на у че из ло
же ну ма те ри ју. Увод на по гла вља 
су све о бу хва та на и ра зу мљи во 
за по чет ни ке. Књи га са др жи 16 
лек ци ја из ко јих се мо же на у чи
ти све: од ком по но ва ња сли ка у 
умет нич ке мон та же до об ра де 

ди ги тал них фо то гра фи ја из апа
ра та и пра вље ња ани ма ци ја за 
Web. Књи га са др жи без број са
ве та и тех ни ка по мо ћу ко јих ће 
чи та лац по ста ти про дук тив ни ји 
и вич ни ји у ко ри шће њу софт ве
ра Аdobe. Лек ци је су про пра ће
не фо то гра фи ја ма ра ди лак шег 
раз у ме ва ња. Књи гу пра ти и од
го ва ра ју ћи CD са об ја шње њи ма 
и ве жба ма. При ла го ђе на је свим 
чи та о ци ма та ко да је мо гу ко ри
сти ти и по чет ни ци а и већ ис ку
сни ји ко ри сни ци и по зна ва о ци 
Аdobe софт ве ра.

ДО БИЋ, Ми н а: Мој жи вот је 
као Фе никс: ка ко сам уз по-
моћ ма кро би о ти ке пре шла 
пут од кан це ра до сјај ног 
здра вља. - Бе о град : Пла то, 
2005.  225 стр.

Жи вот Ми не До
бић пред ста вља 
по бе ду над опа
ком бо ле сти ко ја 
се зо ве кан цер. 
Ми на је пре шла 
ду га чак пут од 
жр тве ра ка до 
осо бе ко ја је по бе

ди ла бо лест, од па ци јен та до ис
це ли те ља, од уче ни ка до учи те
ља. Ми нин учи тељ је био Ми чио 
Ку ши нај по зна ти ји ма кро би о ти
чар на шег вре ме на. Ста ти стич
ки по да ци су ка та стро фал ни и 
бе ле же све ве ћи број обо ле лих та
ко да се пред ви ђа да ће до 2020. у 
САД сва ки че твр ти од пет љу ди 
обо ле ти од ра ка. Све у куп но за
га ђе ње жи вот не сре ди не, ло ше 
жи вот не на ви ке, хра на за га ђе на 
ра зним пе сти ци ди ма и хе ми ка
ли ја ма, сва ка ко су фак тор ри зи
ка за обо ље ње. Књи га го во ри о 
то ме ка ко се из ле чи ти од ра ка од
но сно ка ко спре чи ти да до бо ле
сти до ђе, пра вил ном и јед но став

ном ис хра ном. Об ја шња ва фи ло
зо фи ју жи вље ња у са гла сно сти 
са при ро дом. Пра вил на ис хра на 
под ра з у ме ва ма кро би о тич ки на
чин при пре ма ња хра не. Тер мин 
‘’ма кро би о ти ка’’ се ко ри стио још 
у Ста рој Грч кој и зна чи ‘’дуг жи
вот’’. Ова кав на чин ис хра не под
ра зу ме ва ко ри шће ње здра вих на
мир ни ца ко је се при пре ма ју на 
од ре ђе ни на чин. У 12 по гла вља 
и 2 до дат ка у овој књи зи мо же 
се на ћи све што је ва жно за па
ци јен та и ње го ву по ро ди цу, од 
сво је вр сног днев ни ка бо ле сти 
го спо ђе До бић, пре ко при ме ра 
из ле че ња, до је лов ни ка ко ји је ко
ри сти ла аутор ка књи ге.

КЕН ФИЛД, Џек: Моћ кон-
цен тра ци је: то је жи вот-
при хва ти те иза зов!  Бе о
град : Мо но&Ма на на, 2005. 
– 336 стр.

Ис тра жи ва
ња по ка зу ју 
да су три нај
ве ћа иза зо ва 
са ко ји ма се 
су сре ћу по
слов ни љу ди 
да на шњи це: тр ка са вре ме ном, 
фи нан сиј ски при ти сак и на пор 
да се са чу ва здра ва рав но те жа 
из ме ђу по ро ди це и по сла. По
слов ни љу ди су из ло же ни ве ли
ком стре су због по тре бе да се за
до во ље сви иза зо ви. Књи га има 
пет по гла вља тј. пет Стра те ги ја 
усред сре ђи ва ња. Сва ка од стра
те ги ја под ра зу ме ва пра вље ње 
од го ва ра ју ћих ко ра ка као што 
су нпр. иден ти фи ко ва ти и про
ме ни ти ло ше на ви ке, усред сре
ди ти се на при род не та лен те и 
при о ри те те, из гра ди ти до бре 
од но се са љу ди ма итд. На кон 

од ре ђе ног вре ме на при ме на 
ових стра те ги ја да је ре зул та те и 
омо гу ћу је да се по слов ни чо век 
бо ље ор га ни зу је са мим тим и 
лак ше но си са иза зо ви ма. Та кав 
при ступ ути че на сма ње ње стре
са и на бо ље здра вље. Књи га за
сту па став да је за оства ри ва ње 
би ло ког ци ља нај ва жни је би ти 
усред сре ђен на тај циљ. Успех 
до ла зи уко ли ко осо ба зна тач но 
шта же ли и при ме ни стра те ги је 
ко је се ов де пре по ру чу ју. По сто је 
и кон крет ни при ме ри љу ди ко ји 
су успе шни у сво јим по сло ви ма 
а по шту ју прин цип усред сре ђе
но сти.

ЦИН ЦАР, Ни ко ла Б. : Из пра-
шња вих ба нат ских со ка ка 
– ста ре де чи је игре Ба на та.   
 Цре па ја : Н. Б. Цин цар,  2005. 
 194 стр.

Но ви нар, књи жев ник и пу бли
ци ста Ни ко ла Б. Цин цар по сле 
књи ге ша ла о Ба на ћа ни ма, На-
сме ја ни Ба нат, об ја вљу је са бра не 
ста ре и но ве де чи је игре од ко јих 
су мно ге за бо ра вље не и ко је да
на шња де ца ви ше не игра ју. Реч 
је о пр вом де лу из три ло ги је ко ја 
ће, у ко ла жној фор ми, об ра ди ти 
ве ли ки број ра зно род них те ма 
ко је се од но се на бли жу и да љу 
про шлост Ба на та: по чет ке шко
ло ва ња, ста ра пле ме на, на се ља ва
ње, се о бе и ко ло ни за ци је, ста ре 
ре чи и пој мо ве, анег до те о Ба на
ћа ни ма и Цре пај ци ма и дру ге. 
Цин цар је пре дан ис тра жи вач 
ко ји де це ни ја ма ко ри сти сва ку 
при ли ку да но ти ра и отрг не од 
за бо ра ва не ки ста ри по јам или 
по ја ву, пра ве ћи за бе ле шке по не
кад и на ман жет на ма ко шу ље 
ако при ру ци не ма ка кву хар ти
ју. Тор би це, Фу ља ње, Шан ђа ле, 

Шан та ли це, Дроњ ке, Ше пе... су 
са мо не ке од 250 ига ра ко је овај 
не у мор ни ис тра жи вач бе ле жи 
у Пра шња вим ба нат ским со ка-
ци ма. Сле де 17 оби чај них и об
ред них ига ра из Ба на та и ма ња 
сту ди ја о по че ци ма школ ства 
у овом де лу Вој во ди не за вре ме 
Вој не гра ни це од 1764. до 1873. са 
ту ма че њем ста рих ре чи и пој мо
ва. Код ова квог шти ва про блем 
мо же пред ста вља ти кла си фи ка
ци ја и рас по ре ђи ва ње гра ђе, али 
ре кли би смо да је ве ли ки под виг 
при ку пи ти је и са чу ва ти овај сег
мент на ше про шло сти и вред но 
фол клор но бла го ко је се на кнад
но мо же си сте ма ти зо ва ти у од ре
ђе ном кљу чу. 

7
КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бо јан:  Бон тон 
– Бе о град, 2006. – 110 стр. 

Ле пог по на ша ња и ле пих ма ни
ра ни кад ни је до ста! У сва кој 
осо би тре ба ло би да по сто ји по
тре ба да при ли ком сва ко днев
них кон та ка та са дру гим љу ди
ма ути че на склад ност и ле по ту 
со пстве ног по на ша ња. Та квим 
по ступ ци ма из бе гли би се не по
треб ни не спо ра зу ми и не до у ми
це при ли ком вла да ња у од ре ђе
ним при ли ка ма. Пра ви ла ле пог 
по на ша ња су ве ко ви ма ства ра
на, до пу ња ва на, ме ња на. Пр ви 
ко декс о ле пом по на ша њу стар 
је око 2000 го ди на. Реч бон тон 
је фран цу ског по ре кла и зна чи 
пра ви ла ле пог по на ша ња у дру
штву. Књи га има за циљ да се 
под се ти мо не ких пра ви ла или 
чак да на у чи мо не ка ко ја ни смо 
зна ли. У по гла вљи ма су об ја шње
на пра ви ла по на ша ња у ра зним 
си ту а ци ја ма: по слов ни бон тон 
(мол ба за за по сле ње, по на ша
ње на рад ном ме сту, по на ша ње 
пре ма прет по ста вље ним...), еко 
бон тон, да ро ва ње, ко му ни ка ци
ја (те ле фон, мо бил ни те ле фон, 
ема ил, ви зит кар те), по слов ни 
ру чак, итд. На кра ју књи ге се на
ла зи и ма ли реч ник стра них ре
чи и је зич ких не до у ми ца у ко јем 
се мо гу на ћи об ја шње ња за не ке 
ре чи ко је нам ни су ја сне.

ТО МАНДЛ, Ми хо вил: Срп-
ско по зо ри ште у Вој во ди-
ни [репринт] 1 (17361868), 2 
(18681919).  Пан че во : Исто
риј ски ар хив, 2005.  195 стр, 
157 стр.

Ме ђу ве ли ким бро јем ре прин
та и дру гих за ви чај них из да ња 
Исто риј ског ар хи ва у Пан че ву 
на шла се и дво том на сту ди ја 
др Ми хо ви ла То ман дла о исто

ХЕР МАН, Ели: Пи ла тес за не у пу ће не. - Пре ве ла Бран
ка Ми лан ко По по вић – Бе о град : Ми кро књи га, 2005. 
– 303 стр.  

Кре та ње и уме ре но ве жба ње је бла го твор но за људ ски ор га
ни зам и пред ста вља пре вен ци ју за мно ге бо ле сти са вре ме ног 
до ба. Због кан це ла риј ског  по сла, ко ри шће ња ауто мо би ла, и 
вре ме на про ве де ног ис пред ТВа, да нас се све ма ње кре ће мо. 
Трен до ви на ме ћу по тре бу за здра вљем, ле пим и за тег ну тим те
лом, же љу да се веч но бу де млад. Пи ла тес је по ста ла јед на од 
нај по зна ти јих фит нес ме то да у САД. У књи зи је да та су шти на 
ове ме то де, ко ју да нас ко ри сти све ве ћи број по зна тих зве зда 
Хо ли ву да али и про сеч ни љу ди ко ји во де ра чу на о здра вом жи
во ту. Књи га пру жа ин фор ма ци је о на стан ку, исто ри ји и иде ји 
ко ја про жи ма ме то ду пи ла тес. По де ље на је у пет по гла вља и 
пред ста вља во дич ко ји нам мо же по мо ћи у осми шља ва њу  лич
ног фит нес про гра ма ко ји се мо же спро во ди ти код ку ће или 
у фит нес сту ди ју. Об ја шње ња су на пи са на јед но став ним је зи
ком, има пу но прак тич них са ве та, сли чи ца и оста лих по ма га
ла за лак ше пра ће ње ве жби. Мо гу се на ћи ме то ди за ди са ње, 
основ не (при прем не) ве жбе, се ри ја по чет нич ких ве жби, се ри ја 
ве жби сред њег ни воа, итд. По сто је и по себ ни про гра ми ве жби 
за труд ни це, ста ри је осо бе и оне са по вре да ма. Пре по руч љи во 
је да се за ин те ре со ва ни за ве жба ње пр во кон сул ту ју са ле ка ром 
пре по че та ка ве жба ња.
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КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бо јан:  Бон тон 
– Бе о град, 2006. – 110 стр.

Ле пог по на ша ња и ле пих ма ни
ра ни кад ни је до ста! У сва кој 
осо би тре ба ло би да по сто ји по
тре ба да при ли ком сва ко днев
них кон та ка та са дру гим љу ди
ма ути че на склад ност и ле по ту 
со пстве ног по на ша ња. Та квим 
по ступ ци ма из бе гли би се не по
треб ни не спо ра зу ми и не до у ми
це при ли ком вла да ња у од ре ђе
ним при ли ка ма. Пра ви ла ле пог 
по на ша ња су ве ко ви ма ства ра
на, до пу ња ва на, ме ња на. Пр ви 
ко декс о ле пом по на ша њу стар 
је око 2000 го ди на. Реч бон тон 
је фран цу ског по ре кла и зна чи 
пра ви ла ле пог по на ша ња у дру
штву. Књи га има за циљ да се 
под се ти мо не ких пра ви ла или 
чак да на у чи мо не ка ко ја ни смо 
зна ли. У по гла вљи ма су об ја шње
на пра ви ла по на ша ња у ра зним 
си ту а ци ја ма: по слов ни бон тон 
(мол ба за за по сле ње, по на ша
ње на рад ном ме сту, по на ша ње 
пре ма прет по ста вље ним...), еко 
бон тон, да ро ва ње, ко му ни ка ци
ја (те ле фон, мо бил ни те ле фон, 
ема ил, ви зит кар те), по слов ни 
ру чак, итд. На кра ју књи ге се на
ла зи и ма ли реч ник стра них ре
чи и је зич ких не до у ми ца у ко јем 
се мо гу на ћи об ја шње ња за не ке 
ре чи ко је нам ни су ја сне.



ри ји по зо ри шта код вој во ђан
ских Ср ба ко ју је 1953. од но сно 
1954. го ди не об ја ви ла Ма ти ца 
срп ска у Но вом Са ду. Оби љем 
до ку мен та ци је и чи ње ни ца ау
тор пот кре пљу је зна чај и уло гу 
по зо ри шта у кул тур нопро свет
ном уз ди за њу срп ског на ро да и 
чу ва њу на ци о нал не све сти Ср ба 
у Вој во ди ни. Го то во дво ве ков ни 
пре глед на стан ка и раз вит ка 
срп ског по зо ри шта у по кра ји ни 
То мандл за по чи ње по гла вљем 
о про свет ном и по зо ри шном 
де ло ва њу уче ног Ема ну и ла 
Ко за чин ског у Срем ским 
Кар лов ци ма и пре ко цр кве
ног и све то во ног школ ског 
по зо ри шта, Јо а ки ма Ву ји ћа, 
Ни ко ле С. Ђур ко ви ћа и ди
ле тант ских дру жи на сти же 
до Срп ског на род ног по зо
ри шта у Но вом Са ду ко ме је 
по све ће но по след ње по гла
вље пр вог и чи тав дру ги том 
сту ди је. У До дат ку на кра ју дру
ге књи ге на ла зи мо хро но ло шки 
пре глед нај ва жни јих до га ђа ја из 
исто ри је срп ског по зо ри шта у 
Вој во ди ни, ре пер то ар СНП у Но
вом Са ду од 1861. до 1914. и аутор
ски ре ги стар.

ХА ЏИ За рић, Гли го ри је: Ку-
вар за му шкар чи не. – Бе о
град : Com pu ter Bo ok, 2005. 
– 536 стр.

Ово је књи га за му шкар чи не ко
ји уме ју да оце не шта је пра ва му
шка кло па и ко ји се не ли бе да 
при па шу ке це љу и да на пра ве 
оно што во ле. Аутор је то ком вре
ме на об и шао до бар део Зе мљи не 
ку гле и сву где про бао ло кал на 
је ла и мар љи во при ку пљао ре
цеп те за њих. У овој књи зи има 
ре це па та за чор бе, па при ка ше, 
гу ла ше, ја ни је и пе че ња. У њој 
се мо гу на ћи ре цеп ти за спе ци
ја ли те те из Ира на, ку ку руз из 
ју жно а ме рич ке џун гле, со со ве 
из Ин ди је и кра сне ба вар ске 
кло пе и гру зиј ска на ци о нал на 
је ла, шкот ске чор бе, фран цу ске 
спе ци ја ли те те, ита ли јан ске пре
ли ве за па шту и ру ску окро шку, 
али и лич ки ку пус, штру кле у 
мле ку, ци цва ру, кељ на срем ски 
на чиншто год вам ср це по же ли. 
Сви су ре цеп ти при ла го ђе ни 
на шим мо гућ но сти ма, са са стој
ци ма ко ји се мо гу на ћи код нас. 
Аутор се гро зи апо те кар ских ре
це па та пре пи са них из ре сто ран
ских ме ра па у ре цеп ти ма не ма 
125 гра ма лу ка не го осред њи 
лук, па шта ис пад не. По ред до
брих ре це па та у књи зи се мо же 
на ћи и не што о на мир ни ца ма, 
ко, шта, где је де, ка ко се и шта 
је ло у овим ве ко ви ма, као и шта 
је би ло на ме ни ју за до чек Но ве 

го ди не у хо те лу Им пе ри јал 1912. 
За вр шна ауто ро ва по ру ка глaси: 
А са да, му шкар чи не, вар ја чу у ру-
ке, и сви ма ( а по себ но ЊОЈ) до ка-
жи те шта је пра ва му шка кло па.

8
АКУ ЊИН, Бо рис: Кру ни са-
ње: по след њи од Ро ман(ов)а. 
- Са ру ског пре вео Пе тар Бу
њак – Бе о град : Ин фор ма ти
ка, Бе о град, 2005. – 349 стр. 

Кру ни са ње: по след њи од Ро-
ман(ов)а је осми по ре ду ро ман 
ко ји го во ри о до жи вља ји ма ру ске 
ком би на ци је Шер ло ка Хол мса и 
Џем са Бон да, Ера ста Фан до ри на. 
Се ри ја ро ма на о аван ту ра ма овог 
де текти ва пре ве де на је на три де
се так је зи ка. Сви ро ма ни хро но
ло шки су по ве за ни и го во ре о 
ствар ним зби ва њи ма из ру ске 
исто ри је по след њих де це ни ја 19. 
ве ка. У Кру ни са њу глав ни ју нак је 
упра ви тељ дво ра Афо ни си је Сте
па но вић Зју кин, ко ји Фан до ри
ну и ње го вом ода ном пра ти о цу, 
Ја пан цу Ма си, по ма же да, пред 
кру ни са ње по след њег Ро ма но ва 
– Ни ко ла ја, раз ре ши слу чај спек
та ку лар не от ми це нај мла ђег 
по том ка ове број не ди на стич ке 
по ро ди це: кне за Ми ха и ла Ге ор
ги је ви ча Ро ма но ва. Аку њи ну је 
ус пе ло да од стра не књи жев ног 

еста бли шмен та пре зре не про зе 
из ки о ска, у умет нич ком сми слу 
ство ри вред на ро ман си јер ска 
оства ре ња. Ови ро ма ни про же
ти су пи шче вом же љом да се чи
та о ци ма при бли жи да нас за бо ра
вље ни от ме ни и ви те шки по глед 
на свет. Аку њин је све стан да је 
кри ми на ли стич ки ро ман ве шта 
игра у ко јој се чи та лац не пре ста
но др жи у не из ве сно сти. По пут 
прет ход них и Кру ни са ње се иш
чи та ва у јед ном да ху.

АНУ ШИЋ, Ан ђел ко: Ја до ва 
ја бу ка.  Српско Сарајево : 
ЗЗУ, 2005.

К њ и  г а 
А н  ђ е л  к а 
А н у  ш и  ћ а 
са др жи 200 
на род  н их 
лир ских пе
са ма и ба ла
да, као и не
ко ли ко гра
ни чар ских еп ских пе са махро ни
ка, ода бра них из збир ки 19. и 20. 
ве ка на ста лих на тлу Вој не Кра
ји не. Аутор с опре зом у под на
слов ни је ста вио реч ан то ло ги ја, 
ма да то она по мно го че му је сте. 
У ин фор ма тив ном пред го во ру, 
и овом из бо ру, Ан ђел ко Ану
шић је су ми рао дво де це ниј ски 
рад ис тра жи ва ња срп ске усме не 
ба шти не на тлу да на шње Хр

ват ске. Иако је по де ла пе са ма у 
овом из бо ру учи ње на по пе снич
ком чу лу, а не по тзв. мо тив ским 
вр ста ма и жан ро ви ма, књи га А. 
Ану ши ћа оп ти мал но при ка зу је 
пр вен стве но лир ски и ба ла диц
чни про стор Вој не Кра ји не, као 
аутен ти чан до при нос класи ч
ној ву ков ској усме ној по е зи ји. 
Ка кву је књи гу на род не по е зи је 
за ми шљао, о то ме и сам аутор 
у пред го во ру не дво сми сле но ка
же: Из бор је при је све га на стао 
из су бјек тив не ауто ро ве же ље 
да се скло пи књи га за под гла ву, 
књи га нај љеп ше срп ске на род не 
пре да је са за пад них обо да Бал
кан ског по лу о стр ва... за ко јом би 
(књи гом) њен са ста вљач по се зао 
у свим жи вот ним (и књи жев ним) 
при ли ка ма и си ту а ци ја ма као 
за ри јет ком, не за мје њи вом лич
ном лек ти ром. Ово је књи га ко ју 
сам... од у ви јек же лио да имам, и 
да је на њој из вје стан траг и мог 
аутор ског пе ча та. За то је она и 
ком по но ва на (од на сло ва до са др
жа ја) ис кљу чи во по пје сничком 
при н ци пу.

АЋИН, Јо ви ца: Днев ник из-
гна не ду ше. – Бе о град : Сту
бо ви кул ту ре, 2005. – 97 стр.

Аутор је за ову ду жу при по вет
ку (или ка ко сто ји у под на сло ву: 
при по вест) до био Ан дри ће ву на-
гра ду за 2005. го ди ну. Си жеј ну 
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АЛ БА ХА РИ, Да вид: Пи ја ви це. – Бе о град 
: Сту бо ви кул ту ре. 2005. – 290 стр.

У свом де ве том ро ма ну Да вид Ал ба ха ри не сва
ки да шње сти ша ним на чином (по пут то ка Ду
на ва дуж зе мун ских и бе о град ских оба ла) из 
пер спек ти ве све сти и до жи вља ја јед ног ли ка 
пи ше ко ли ко о веч ним те ма ма људ ске ег зи стен
ци је (по је дин ца, за јед ни це, на ро да), то ли ко и о 
про те клој де це ни ји у жи во ту ста нов ни ка овог 
де ла Евро пе. Глав ни лик, за хва љу ју ћи ауто ро
вој ве шти ни при по ве да ња осим лич не упе ча
тљи во сти (и нај ма њи де таљ сва ко дне ви це за 
ње га је сло жен знак, сим бол у ко ме се укр шта ју 
са да шњи ца, про шлост и бу дућ ност) оли че не 
из ме ђу оста лог у ши ро ко гру дој за бри ну то сти 

за сре ди ну у ко јој жи ви (то су 
Зе мун и де таљ на то по ло ги ја тог 
де ла Бе о гра да, Ду нав ски кеј, ур
ба на жи во пи сност  Ста рог гра
да са Ка ле мег да ном, Кнез Ми
хај ло вом и окол ним ули ца ма 
и уста но ва ма), исто вре ме но је 
мо дер ни и за пи та ни Оди сеј, уса
мље ни би блиј ски Јов (од тог 8. 
мар та 1998, ка да пи сац по чи ње 
да нас за ча ра ва сво јом на ра ци

јом, па све до кра ја ро ма на), ко га три при ја те ља 
уз по моћ ло зо ва че упу ћу ју у тај не Ка ба ле, ожи
вље ни Бул га ко вљев „Мај стор“ ко ме Мар га ри та 
ни је уте ха, ра до зна ли са го вор ник ма те ма ти ча
ра Дра га на Ми шо ви ћа. До сад нај сло же ни ји Ал
ба ха ри јев ро ман ко га је из не дри ла ствар ност 
про те кле де це ни је на овим про сто ри ма, пра во 
ре мек де ло са вре ме не срп ске књи жев но сти, 

пред ста вља ће ства ра лач ки иза зов мно гим ту ма
чи ма књи жев но сти, а „обич ним“ чи та о ци ма за 
ви ше ге не ра ци ја са ових про сто ра, не ис цр пан 
из вор естет ског и са знај ног за до вољ ства. Сти
шан ри там ове про зе иза зи ва бур не зна чењ ске 
ефек те и же љу за под вла че њем и ту ма че њем 
мно гих ре до ва („... где сам то био ка да сам чуо 
звук ко смо са ко ји се га си“, 32 стра на) у ко ји ма 
су са бра ни ду бо ко про ми шља ње, зна ње и му
дрост. Ро ман Пи ја ви це су де ло ко је до зи ва Ан
дри ће ве Зна ко ве по ред пу та и Ду чи ће во Бла го 



осно ву при по ве сти чи ни днев
ник про фе сор ке ма те ма ти ке и 
до да так у ко ме њен се стрић по
ку ша ва да ра све тли окол но сти 
ње не по ги би је. Ка да се упо ре ди 
са др жај днев ни ка са се стри ће
вим ис тра жи ва њем, ре кли би да 
је днев ник пи са ла осо ба са кла
сич ном и не дво сми сле ном пси
хи ја триј ском од ред ни цом – ши
зо фре ни ја. На и ме, про фе сор ка 
ма те ма ти ке (скло на фи ло зо фи
ји, сви ра кла вир) осим што при
по ве да о се би и лу цид но есе ји зи
ра те мељ на ре ли ги о зна и дру га 

ег зи стен ци јал на 
пи та ња, при по ве
да и о сво јој се стри 
бли зна ки њи Еви 
Бо зе тић, ко ја јој 
пре у зи ма мо мке 
Ада ма и Мар ка. 
Су штин ски, ин
три гант ног за пле
та не би би ло да 

по се стри ће вом (не у трал ном, 
објек тив ном) ис ка зу, пи сац днев
ни ка ни је ње го ва тет ка Ева Бо
зе тић, про фе сор ма те ма ти ке, и 
да он, као и њен бив ши мо мак 
Мар ко не зна ју ни за ка кву се
стру бли зна ки њу (уз то, истог 
име на и пре зи ме на). Рас ко рак 
из ме ђу тек ста днев ни ка и објек
тив ности ис ка за да је по во да ши
ро кој ис тра жи вач кој асо ци ја тив
но сти ко ја се не мо ра за у ста ви ти 
на пси хи ја триј ској од ред ни ци, 
већ од ве сти на сим бо лич копси
хо ло шка и ан тро по ло шка по ља 
раз ли ке из ме ђу те ле сног (про јек
то ва ног на фик тив ну бли зна ки
њу) и ду хов ног, њи хо во про жи ма
ње и при сут ност у сва ко дне ви ци 
јед не осо бе. Ста ра при ча о двој ни-
штву у Аћи но вом при по ве да њу 
до би ја но ве ди мен зи је. Као и у 
ра ни јим при по ве дач ким књи
га ма аутор опле ме њу је фа бу лу/
при чу функ ци о нал ним есе ји зи
ра њем (кроз лик про фе сор ке) се
жу ћи до би блиј ског гре ха Ада ма 
и Еве.

БУ ГАР ЧИЋ, Дра ги: Спо ред-
на ули ца. – Књи жни ца Бу гар
чић: Вр шац, 2006. – 186 стр.

Но ви ро ман 
афир ми са  ног 
р о  м а н  с и  ј е  р а 
сред ње ге не ра
ци је (1948, Вр
шац, 2 књи ге 
при по ве да ка, 
11 ро ма на) про за и ста, у ро ман си
јер ском, фик ци о нал ном кљу чу, 
ак ту е ли зу је ствар не до га ђа је у 
Вр шцу то ком не мач ке оку па ци
је и пе ри од бо рав ка је ди ни ца 
Цр ве не ар ми је на свом по хо ду 
кроз па нон ску рав ни цу пре ма 
Не мач кој. Аутор је ро ман по све

тио се ни ма уби је них вр шач ких 
Не ма ца по ко па них у ма сов ној 
гроб ни ци с је се ни 1944. Реч је 
о по том ци ма Не ма ца ко ји су се 
по чет ком 18. ве ка до се ли ли „у 
опу сто ше ну мо чвар ну рав ни цу“ 
и од мах за по че ли бес по штед ни 
рат про тив ко ма ра ца. Ши ре, 
аутор се у кра ћим па са жи ма до
ти че и тра гич не суд би не по ду
нав ских Не ма ца,  ма хом зе мљо
рад ни ка, ко ји су са ве ћин ским 
срп ским и ма ђар ским ста нов ни
штвом  за јед нич ки уна пре ђи ва
ли по љо при вред ну про из вод њу. 
На ра ци ја је гра ђе на дис пер зив
ним по ступ ци ма, укр шта ји ма 
се квен ци ово вре ме ног Вр шца, 
са до га ђа ји ма од пре по ла ве ка, 
где се ве што ус по ста вља ба ланс 
из ме ђу исто риј ске фак то гра фи
је, усме них све до че ња вр шач ких 
Ср ба о суд би ни не мач ких су на
род ни ка, и аутор ских ко мен та ра 
уни вер зал ног ка рак те ра.

ВЕ ЗМАР, Бо ри вој: Пло ча се 
отва ра.  Бе о град : Срп ско 
кул тур но дру штво, Зо ра,  Бе
о град, 2005.

У нај бо љој тра ди ци ји сво је ми
си је не го ва ња ства ра ла штва у 
сре ди на ма где срп ски на род жи
ви у ма њи ни, Срп ско кул тур но 
дру штво „Зо ра“ има и из да вач

ку про дук ци ју, из ко је ће мо из
дво ји ти пе снич ку збир ку Пло ча 
се отва ра Бо ри во ја Ве зма ра, ро ђе
ног 1971. го ди не у Па кра цу, са да 
на ста ње ног у Бе о гра ду. По сле 
књи ге пе са ма Опис ме ста (2000), 
Ве змар по твр ђу је пу ну аутен тич
ност свог лир ског гла са и оства
ру је ви сок ства ра лач ки до мет. 
Пи са на сло бод ним сти хом, збир
ка Пло ча се отва ра на ста је на тра
гу еру дит ске по е зи је, чи ји су мо
ти ви че сто мо мен ти књи жев ног 
и кул тур ног на сле ђа. Ве зма ро ва 
по е зи ја, ме ђу тим, не шу шка па
пир на тим књи шким зву ком, већ 
је кул ту ра увод у епи фа ниј ске 
тре нут ке ин тен зив ног ура ња ња 
у свет, ко је из по је ди нач но сти 
лич ног до жи вља ја и от кро ве ња 
из во ди до сфе ре уни вер зал них 
зна че ња.

ВЛАЈ КО ВИЋ, Све то зар: Дон 
Жу ан бе о град ски у шу ми 
чуд но ва тој. – Бе о град : Про
све та, 2005.   246 стр.

Све то зар Влај ко вић је сва сво ја 
де ла по све тио род ном Бе о гра
ду. Основ ни умет нич ки кре до 
овог при по ве да ча, ро ман си је ра, 
драм ског пи сца, сце на ри сте, 
но ви на ра и глум ца, гла си: „Пи
сац мо же без јед ног гра да, али 
град не по сто ји без сво јих пи са

ца“. Сво јом нај но ви јом про зном 
књи гом Дон Жу ан бе о град ски 
у шу ми чуд но ва тој, Све то зар 
Влај ко вић бес ком про ми сно ре
кон стру и ше срп ску књи жев ност 
од ше зде се тих до осам де се тих 
го ди на про шлог ве ка. По себ на 
вред ност ове књи ге ле жи у чи ње
ни ци да она ба ца но во, ни ма ло 
ру жи ча сто све тло на „књи жев не 
ве ли чи не“ по пут Бо ри сла ва Ми
хај ло ви ћа Ми хи за, Ели Фин ци ја, 
Пе тра Џа џи ћа, Мо му Ди ми ћа и 
Да ви да Ал ба ха ри ја. Ме ђу тим, 
ову књи гу не тре ба чи та ти као 
ме мо ар ску про зу, ни ти је до жи
вља ва ти као крат ку исто ри ју срп
ске књи жев но сти дру ге по ло ви
не XX ве ка. Пи са на ис по вед ним 
то ном, чи ја се по гла вља са сто је 
од по је ди них Влај ко ви ће вих об
ја вље них и нео бја вље них књи
га, ова про за по ка зу је пи шчев 
пре зир пре ма књи жев ном еста
бли шмен ту и ра ци о на ли стич
ком по и ма њу пи са не ре чи. За то 
Влај ко вић с пу ним пра вом ка же: 
„Пи сац ко ји твр ди да је по сти гао 
оно што је за ми слио не ка оде у 
ад ми ни стра ци ју, та мо се лак ше 
из ла зи на крај са пла но ви ма“.

ВУ КИЋ, Ти ја на: Ла ко је по ста-
ти Џек сон. – Па зин : Ма ти ца 
Хр ват ска Па зин, 2005. – 79 стр.

Ти ја на Ву кић (1976, 
Пу ла) по сле књи ге пе
са ма (2002), об ја ви ла 
је збир ку при ча по де
ље ну на це ли не У ма-
лом гра ду и У ве ли ком 
гра ду уокви ре ним 
про ло шком про зом 
Тко је Џек сон и епи ло шком од го
нет ком Џек сон у мо јем гра ду. Ако 
у про ло гу аутор ка уоп шта ва лик 
(„Џек сон сам ја. И ти си Џек сон. 
Сват ко је Џек сон“.), епи ло шка 
цр ти ца ин ди ви ду а ли зу је ју на ка 
не са мо кроз аутор ки ну де скрип
ци ју („Ље ти је пра ва атрак ци ја“) 
где ту ри сти фо то гра фи шу чо ве
ка ко ји у сред ле та на 35 сте пе ни 
гра дом ше та у ду гач ком зим ском 
ка пу ту (као не ка вр ста дал ма тин
ског ле ра, до бро ћуд ног чу да ка, 
бож јег чо ве ка), већ и ни зом фо
то гра фи ја до тич ног, од но сно, 
Џек со на. На ра ци ја кра ћих и ду
жих Ву кић ки них про за до но си 
и ва жан са мо ре фле ксив ни текст, 
или, сло бо дан из лет у есе ји стич
ку про зу (нпр. при ча Смрт у ко
јој се те ма раз ви ја по сле на ра тор
ки не по се те књи жев ној ве че ри 
по зна те спи са те љи це, или при ча 
Ко му ни ка ци ја). Од ред ни ца ко ја 
би ову про зу сме сти ла у кри ти
чар ску „фи о ку“ ти пич не ур ба не 
про зе, би ла би са мо оквир за ра
зло жни ју ана ли зу. У жан ров ском 
кљу чу мо же мо је до жи ве ти и као 
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ВРА ЊЕ ШЕ ВИЋ, Мар ко, Сен ка Го лог ото ка  при ре дио 
и об ја вио Игор Вра ње ше вић, Бе о град, 2005.  352 стр.

Ве ро до сто јан и по тре сан ауто би о граф ски ро ман Мар ка Вра ње
ше ви ћа (19031974), Сен ка Го лог ото ка, за штам пу је при ре дио 
унук овог го ло о точ ког стра дал ни ка, Игор Вра ше ше вић. Ову 
по тре сну про зу, ко ја по твр ђу је те зу Ми ха и ла Бул га ко ва да „ру
ко пи си не го ре“, аутор је под рад ним на сло вом „Го ли оток“, пи
сао у стро гој кон спи ра ци ји у пе ри о ду од 10. мар та 1955. до 18. 
ја ну а ра 1956. го ди не. У овој сто ри ји опи са на је Мар ко ва го ло о
точ ка гол го та, као и крат ки пе ри о ди пре и по сле ње. По ме ну ти 
до га ђа ји ба ци ли су зло коб ну сен ку на жи вот овог пе сни ка и вр
сног ту ма ча ру ске књи жев но сти и пре во ди о ца, као и на жи во те 
нај бли жих чла но ва по ро ди це. Мар ко Вра ње ше вић је го ди на ма 
по ку ша вао да об ја ви сво ју про зу, али ше зде се тих и по чет ком се
дам де се тих го ди на про шлог ве ка то му ни је успе ва ло, за то што 
су го ло о точ ка стра да ња пред ста вља ла за бра ње ну те му, о ко јој 
се ни је сме ло јав но го во ри ти. Из тих раз ло га, ње гов ру ко пис је 
у по ро дич ној ар хи ви ста јао пе де сет го ди на. Чи та о ци, скло ни 
ка те го ри за ци ји, за па зи ће три до ми нант не те мат ске це ли не: 
у пр вом де лу, у пред ве чер је дра ма тич них су ко ба из ме ђу та да
шње со вјет ске и ју го сло вен ске др жав не вр ху шке, аутор ис ка зу је 
не се бич ну љу бав пре ма сво јој су пру зи Бра ни сла ви. У дру гом 
де лу чи та мо о су ро вом пси хич ком из ну ри ва њу за тво ре ни ка, и 
де пор та ци ји на изо ло ва ни оток у ко ме људ ска ин ди ви дуа, не са
мо пси хич ки, већ и фи зич ки би ва сло мље на. Тре ћи део опи су је 
бо ра вак у ду шев ној бол ни ци и по вра так у окри ље то плог до ма. 
Ме ђу тим, Мар ко се ку ћи вра ћа као пот пу но дру ги чо век, чо век 
ко ји у по је ди ним тре ну ци ма не пра вед но сум ња у до бре на ме
ре сво јих нај бли жих. Сен ка Го лог ото ка је сво је вр стан днев ник 
ко шмар них ста ња и ин те лек ту ал них пре о ку па ци ја са ко ји ма 
се аутор, у не го сто љу би вом кли мат ском окру же њу, су о ча ва. Пи
шче ва су бјек ти ви стич ка рас по ло же ња, ме лан хо лич на, де пре
сив на и апо ка лип тич на пред о се ћа ња, оп сед ну тост бо ле шћу, 
бли ски су сре ти са смр ћу – нај ја че су ни ти ко је да ју ин тен зи тет 
ко хе рент ној фа бу ли. Су штин ски, вред ност овог ро ма на ле жи у 
ди сци пли но ва ном фа бу ла тив ном из ла га њу. Аутор та ко ђе па зи 
на чи сто ту је зи ка, син так су и ри там.



ла ба во ор га ни зо ван кра так ро
ман са је дин стве ним на ра то ром 
и ње го вим до жи вља ји ма, жи вот
ним сен за ци ја ма пре ло мље ни 
кроз ње гов емо тив ни и ин те лек
ту ал ни по тен ци јал.

Хак сли, Ол до ус: Га је ње веч-
но сти.  Пре ве ла и при ре ди
ла Та ња Бу ла то вић – Бе о град 
: Ар ка ди ја, 2005.   95 стр.

Та ња Бу ла то вић је 
при ре ди ла и про ко
мен та ри са ла свој пре
вод есе ја о Хак сли ју 
као и до сад нео бја
вље ни есеј Ол до у са 
Хак сли ја о Шек спи ру 
и ре ли ги ји. Из све га 
при ло же ног от кри ва 
се ве ли чан стве на лич

ност Хак сли је ва са гле да на из 
раз ли чи тих угло ва – пи сца, ми
сти ка, чо ве ка ко ји је из вео опит 
са ме ска ли ном, го ле мог де ча ка 
веч но за чу ђе ног, чо ве ко љуп ца, 
чу да ка... О ње му свој суд и се ћа
ње на ње го ву лич ност  у књи зи 
су да ли Ани та Лос, Ан дре Мо ро, 
Ле о нард Вулф, Со бил Бед форд, 
Т.С. Ели от, др Хем фри Осмонд, 
Је ху ди Ме њу хин, Кри сто фер 
Ишер вуд. За јед нич ко свим есе ји
ма је за ди вље ност лич но шћу Ол
до у са Хак сли ја и за кљу чак да је 
био ма ђи о ни чар ре чи, еру ди та, 
не кон вен ци о нал ни и ср дач ни 
до ма ћин. Да кле, овог кул тур ног 
ги ган та као са свим (не)обич ног 
чо ве ка, чи ја то пли на и чу да
штво пле ни и данда нас.

ГА ЈИЋ, Ма ри ја, По след њи 
оста ци по е зи је. – Бе о град:  
Лом, 2005.  65 стр.

У би бли о те ци про во ка тив ног 
и атрак тив ног на зи ва По е зи ја 
је ИН, об ја вље на је нај но ви ја пе
снич ка књи га пси хо ло га и ре ди
тељ ке бе о град ског ин терак тив
ног те а тра, Ма ри је Га јић. Већ у 
увод ној пе сми, по ко јој је збир ка 
на сло вље на, Ма ри ја Га јић отва
ра про стор ко јим ће се ба ви ти у 
чи та вој књи зи: љу бав на, ерот ска 
оп се си ја у сре ди шту гра да, гу ше
ње стра сти, ра ста нак са во ље ним 
му шкар цем, уса мље ност. Ма ри ја 
Га јић пи ше ис по вед ним сти лом. 
Ме ђу тим, та ис по вед ност ни је 
ис по вед ност Ка ту ло вог од но сно 
Вит ме но вог ти па, већ ис по вед
ност та на ног жен ског би ћа ко је, 
ле же ћи на пси хо а на ли тич ком ка
у чу, тра га за соп стве ним, пра вим 
ја. По е зи ју Ма ри је Га јић ка рак те
ри ше сна жан еро ти зам. Али тај 
еро ти зам ни је на гла шен и хи сте
ри чан, већ при та јен. Пе сни ки ња 
њи ме зна да вла да. Ма ри ја Га јић 
ис пи са ла је књи гу ко ја нас, без 

ко ри шће ња ефект них ме та фо
ра, уво ди у са мо сре ди ште ње
ног по ет ског соп ства.

ГЛУ ШЧЕ ВИЋ, Зо ран: Мефисто 
и он. – Бе о град : Про све та, 2005.

Есе ји стич ко на ра тив на књи га 
кри ти ча ра ста ри је ге не ра ци је. 
Со лид но гер ма ни стич ко обра зо
ва ње Зо ра на Глу шче ви ћа пре по
зна ће се у на сло ву књи ге, ко ји 
не дво сми сле но при зи ва Ге теа и 
То ма са Ма на, као и у суп тил ној 
ауто ро вој ре флек си ји. Лич ни мо
ме нат од јек је не це ло ви те ми сли 
на шег вре ме на, ли ше не об је ди
њу ју ћег си сте ма, че му је не фор
мал ност жан ра ауто би о гра фи је 
по слу жи ла као од ли чан али би. 
Иде ја да се скло пи има ги нар на 
ауто би о гра фи ја те жи ште пре
ба цу је ка ре флек сив ном ју на ку, 
ко ји по сма тра, про ми шља, пре
су ђу је и гле да у свет ко ји ће до
ћи. Раз ми шља ју ћи и ра ци о на ли
зу ју ћи до га ђа је о ко ји ма пи ше, 
Ме фи сто би мо гао би ти тач ка 
ко ја се су прот ста вља ира ци о нал
ној ха о тич но сти на шег вре ме на. 
Уни вер зал ни ra tio као прин цип 
ка дар да се уз диг не из над сва ко
дне ви це и да оста не по сле ње.

ДИ ЛАН, Боб: Хро ни ке.  Пре
вео са ен гле ског Де јан. Д. Мар
ко вић – Бе о град : Ге о по е ти ка, 
2005. – 240 стр. 

„Хро ни ка ма“ 
се Боб Ди лан 
при ка зу је у 
са свим дру га
чи јем све тлу, 
ну де ћи још је
дан пут до каз 
о сво јој кре а
тив ној ви тал
но сти. Ово ни је стан дард на ауто
би о гра фи ја му зич ке зве зде, ни 
ис по вест, већ из у зет но књи жев но 
шти во и ва жан до ку мент о вре ме
ну из пер спек ти ве чо ве ка ко ји је 
у ње му био и уче сник и све док. 
Оне се чи та ју као ро ман и због 
сво је из ра зи те епи зо дич но сти, 
по што аутор не из но си до га ђа је 
хро но ло шким ре дом, већ лу та 
кроз вре ме во ђен асо ци ја ци ја ма 
и уну тра шњим им пул си ма. Још 
јед но из не на ђе ње је да Ди лан не 
же ли да се ба ви оним што би се 
мо гло на зва ти кључ ним тач ка ма 
ње го ве ка ри је ре, вре ме ном сво
је нај ве ће сла ве, ни ти про клет
ством то га да је био „са вест сво је 
ге не ра ци је“, про тест ни пе сник, 
за не ке чак про рок или ме си ја. 
Уме сто на сла ву и успе хе, Ди лан 
се фо ку си ра на успо не и па до ве 
у свом кре а тив ном раз во ју, ба
ви се де та љи ма лич не при ро де 
ви ше не го ве ли ким до га ђа ји ма. 

Стил ко ји се од ли ку је пре све га 
ис тан ча ним за па жа њем ка рак
те ри ше и ма што ви тост, ћу дљи
вост, ху мор и уме ре ни ци ни зам. 
Тон до ста под се ћа на Ди ла но ве 
пе сме, у ко ји ма су јед но став ни 
из ра зи и кон струк ци је по ме ша
ни са жи вим и нео бич ним ме та
фо ра ма. Не за бо ра ван је опис Њу 
Ор ле ан са. 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Ми ми ца 
Мир ја на: Не знаш ти ка ко 
жи ви мо ми нор мал ни. – Кра
гу је вац : Ли ра, 2005. – 115 стр.

Већ у са мом 
на сло ву у од
но су на са др
жај ове ро ма
неск не на ра
ци је аутор ка 
ус по ста вља 
кон траст из
ме ђу „нор
мал ног и уоби ча је ног“ жи во та, 
оли че ног у срећ ној уда ји, брач
ном жи во ту, за по сле њу и од га ја
њу де це, са по зи ци јом у ко јој се 
на шла ју на ки ња ње ног ро ма на. 
На ра ци ја те че у фор ми ска за ју
на ки ње, мла де Кра гу јев чан ке 
ко ја остав ши пре уда је у дру гом 
ста њу, од лу чу је да са ма од га ја 
сво ју кћер ку, без об зи ра на згра
жа ње свог окру же ња, оцр та ног 
из ра зи то оштрим и иро нич но
под сме шљи вим то ном. Ју на ки
њин сказ је про дор на анал и за 
соп стве не лич но сти и сре ди не 
у ко јој жи ви. Ње но тра га ње за 
лич ном сре ћом у опре ци са 
„мла да лач ким гре хом“ где сва 
кри ви ца па да на же ну/де вој ку, 
осим лу цид не ин тро спек ци је 
да је га ле ри ју ли ко ва на ших са
вре ме ни ка, њи хов мен та ли тет
ски, пси хо ло шки и кул ту ро ло
шки склоп. Оту да у од но су на 
њих, и њи хов жи вот, она се бе 
сма тра нор мал ном осо бом.

ДО КЛЕ СТИЋ, Оли ве ра: Из-
ме ђу ка ме на и во де. – Бе о
град : Свет књи ге, 2005. – 214 
стр.

Но ву при
по  в е  д ач  к у 
књи гу Оли
ве ре До кле
стић (1962, 
Хер цег Но
ви) мо же мо 
иш  чи  та  ва
ти као је дин ствен при по вед ни 
ве нац об је ди њен зна лач ким ва
ри ра њем је дин стве не те мат ске 
осно ве. То те мат ско упо ри ште 
је сте Бо ка Ко тор ска, ње ни ста
нов ни ци, под не бље и пеј заж („из
ме ђу ка ме на и во де“) мо тив ски 
ни јан си ра но кроз осам ду жих 

при по ве да ка. Ло кал на то по гра
фи ја, га ле ри ја ли ко ва и њи хо вих 
жи во та, упо ре ди ви су, без пре
те ри ва ња са „ан дри ћев ском сна
гом и увер љи во шћу“. Аутор ка је 
у крат кој фор ми ис ка за ла ве шти
ну пре мо шћа ва ња уда ље них 
вре мен ских/исто риј ских до га ђа
ја укла па ју ћи у шту ру фак то гра
фи ју уме ће умет нич ког уни вер
за ли зо ва ња. Вре ме На по ле о но
вог осва ја ња Дал ма ци је и Бо ке 
(при ча No ta be ne), ита ли јан ска 
оку па ци ја и њи хо во при са је ди
ње ње Бо ке Ита ли ји, ме ђу рат на 
Кра ље ви на, по сле рат но до ба и 
су коб са Хр ва ти ма око гра ни це 
на Пре вла ци, ве штом на ра ци јом 
чи ји је лајт мо тив ски сто жер ко та 
403 са цр квом Све тог Или је, су ге
стив но је ожи вље но. Вред но сно 
ујед на чен, сти ли стич ки пер фек
ци о ни зам, фа бу ла тив на ди на
мич ност, до га ђа ји ко ји че сто ли
ко ве чи не обич ним „ма ри о не та
ма“ у гло бал ни јим исто риј ским 
„цир ку си ма“, не ке су од основ
них од ли ка при по вед ног вен ца 
по све ће ног аутор ки ној род ној 
Бо ки Ко тор ској.

ДО НОВ СКИ, Об ра до вић, Би
ља на: Ми ри сна кру на. – Зе
мун : АШ де ло, 2005.

Ако же ли те за кри ље, азил од 
су ро вог жи во та пре по ру чу је мо 
вам књи гу пе са ма „Ми ри сна 
кру на“. Лир ска, је зич ки чи ста и 
ра фи ни ра на, без за ма гље них пе
снич ких сли ка, пу на на дах ну ћа 
још пре но што је на пи сан ије
дан стих, ка ко су по је ди ни го во
ри ли о Ми ла ну Де дин цу, чи ни 
ову књи гу при јем чи вом. Она ће 
вас угре ја ти око ср ца, али и на те
ра ти да ста ви те прст на че ло и 
за ми сли те се по го то во пред по
то њом пе смом „Умор на сам“ ко ја 
од у да ра од по зи тив ног ви ђе ња 
све та и кад он то ни је. Би ља на 
Об ра до вић До нов ски ну ди леп
ши, та на ни ји, суп тил ни ји свет. 
Вра ћа сјај па ти ни ра ној ли ри ци. 
Као све што је зре ло оди ше ми
ри сом та ко и кру на Би ља ни ног 
спи са тељ ства опи ја и све до чи да 
се чи сто та ду ше и ду ха мо ра ју 
це ни ти.

ЂИ ЛАС, Гор да на: Ус пут на 
ста ни ца.  По жа ре вац : Цен
тар за кул ту ру, Еди ци ја Бра
ни че во, 2005.  86 стр.

У би бли о те ци Ам блем тај ног пи-
сма све та по жа ре вач ке Еди ци је 
Бра ни че во Цен тра за кул ту ру об
ја вље на је књи га пе са ма Гор да не 
Ђи лас, Ус пут на ста ни ца. За ви
ше од две де це ни је при су ства на 
књи жев ној сце ни она је об ја ви ла 
пет књи га пе са ма и че ти ри књи

12 13



ге ве за не за њен про фе си о нал ни 
ан га жман у Би бли о те ци Ма ти це 
срп ске у Но вом Са ду. Но ви по ет
ски ал бум са 82 лир ске фо то гра
фи је при ро де и град ских сли ка 
ни је струк ту и ран по те мат ским 
по гла вљи ма већ пре ма уну тра
шњим ве за ма и мо ти ви ма што, 
на рав но, ну ди и дру ге мо гућ но
сти аутор ског сла га ња. Жи вот 
у би бли о те ци ра за пет ме ђу по
ли ца ма, сре ћа у при ро ди, сле па 
све ти на и град ски ас фалт, емо
ци о нал на пре и спи ти ва ња, се ћа
ња, не до ре че но сти, огле да ла и 
про стор не ви дљи вог... све су то
жа нрсли ке ус пут не ста ни це Гор
да не Ђи лас за оне ко ји још чи та ју 
и про ми шља ју по е зи ју. Она цр та 
ма пе ср ца са изо хип са ма жи вот
них про бле ма, уну тра шњим ам
би си ма и по лар ним на сла га ма 
ле да и ис пи су је ур ба не но вин
ске хро ни ке и огла се из ме ђу два 
за ло га ја ка сне ве че ре. Пра ти пут 
сун ца и сме ну го ди шњих до ба 
на гра ни ци, раз ме њу ју ћи кључ
не ре че ни це са са пут ни ци ма, а 
њен лир ски ис пис ствар но сти 
при зи ва ме лан хо ли ју ју тар њих 
ма гли, еле мен те во де и све тло
сти и не из бе жну по ми сао да је 
са мо пат ња бес крај на.

ЖИ ВА ДИ НО ВИЋ, Зла та: Нео-
све ће на љу бав.   Бе о град: 
Про све та, 2005. – 258 стр.

Зла та Жи ва ди
но вић, Срп ки ња 
са ста ни штем у 
Фран цу ској, ве
ли ки је бо рац за 
свој род и ње гов 
је зик. Аутор ка  је 
про шле го ди не и 
до би ла на гра ду 

Ан дри ће ве ака де ми је за ро ман 
„Ја го де и страх“, ко ји је пре ве ла 
на фран цу ски, а пи са ла га под 
бом ба ма 1999. у Бе о гра ду, у ко ји 
је до шла да по де ли суд би ну свог 
на ро да. Све Зла ти не књи ге су 
ауто би о граф ске. Све до чан ство 
бур ног жи во та, човеко вих емо ци
ја и ми са о не над град ње. По то њи 
у ни зу но си на слов „Нео све ће на 
љу бав“, а по све ће на је ка ко њој та
ко и пле ја ди пе сни ка и умет ни ка 
ко ји су про шли кроз Зла тин жи
вот, на че лу са на шим укле тим 
Бран ком Миљ ко ви ћем. Би ло је 
то при ја тељ ство, не што ви ше од 
при ја тељ ства. У сва ком слу ча ју, 
све до ци су би ли јед но дру гом да 
по сто је. За ни мљив ро ман  те шко 
се да свр ста ти у од ре ђе не ме ђе. 
Ове ко ве чу је умет ни ке и њи хо во 
на лич је о ком се ре ђе го во ри. И 
за крај за пис с по чет ка „Нео све
ће не љу ба ви“ ко ји пру жа об ја
шње ње за све:  „Бес крај љу ба ви 
је у ду ши ко ја над жи ви за љу

бље не. На пи са ти, су бли ми ра ти 
сво ја осе ћа ња и ста ти. Ни ко не 
иде да ље. То ра ди мо из љу ба ви 
ко ја је не дир ну та оста ла у на ма 
да је иш чу па мо из ве ков ног за бо
ра ва“.

ЈАН КО ВИЋ, Са ва: Про ти ће-
ви.  Срем ски Кар лов ци : Ка
и рос, 2005.  300 стр.

Ро ман си јер, сли кар и пе сник, 
Са ва Јан ко вић (ро ђен 1923. у 
срем ском се лу Кле нак; тре нут но 
жи ви у Бал ти мо ру, САД), је дан 
је од нај по зна ти јих књи жев них 
ства ра о ца из ди ја спо ре. Ши рој 
чи та лач кој пу бли ци по стао је 

по знат као аутор исто риј ске че
тво ро том не са ге На пре ло му и ро
ма на Ра се ље но ли це и Аме ри ка. У 
овом пре пле ту љу бав них и исто
риј ских зби ва ња, Са ва Јан ко вић 
нам при ка зу је дра ма тич ну суд
би ну чла но ва по ро ди це Про тић 
из ме ђу два свет ска ра та. Ро ман 
се са сто ји од три драм ске це ли
не: у пр вој, зби ва ња су ве за на за 
Ми лу, кћи љу би ми цу pa terfa mi
li a sa по ро ди це, ко ја због љу ба ви 
пре ма шар мант ном цир ку ском 
ар ти сти, Сте ва ну, на пу шта удоб
ну ро ди тељ ску ку ћу и са иза бра
ни ком бе жи у не из ве сност. У кон
траст из ме ђу гра ђан ског ре да и 
ар ти стич ке, умет нич ке сло бо де 

у пред ве чер је Дру гог свет ског ра
та, уме ша ла се и иде о ло ги ја, ко
ја је на су ров на чин раз дво ји ла 
бли зан це Мир ка и Мла де на Про
ти ћа. Ме ђу тим, на кра ју се све 
– до ду ше, у дру га чи јим исто риј
ским окол но сти ма – за вр ши ло 
хе пи ен дом. Све та Јан ко вић је пи
сац са из у зет ним осе ћа јем за де
таљ. Због ла ко ће при по ве да ња, 
пам тљи вих ди ја ло га, увер љи вих 
ка рак те ра, Про ти ћи нам ка зу ју 
да се о ве ли ким исто риј ским те
ма ма мо же успе шно го во ри ти на 
не пре тен ци о зан на чин. У за нат
ском сми слу мно ги на ши про за и
сти од Са ве Јан ко ви ћа има ју шта 
да на у че!

КИНГ, Сти вен, Бју ик 8. - Са 
ен гле ског пре ве ла Ива на Ћир
ко вић – Бе о град : Еди торАл
на ри, 2005.  328 стр. 

Рад ња ро ма на Бју ик 8 јед ног од 
нај ти ра жни јих аме рич ких ро
ман си је ра, Сти ве на Кин га, сме
ште на је у За пад ној Пен сил ва
ни ји, кра ју у ко ме жи ве Ами ши, 
и чи ји жи вот С. Кинг опи су је са 
по себ ним на дах ну ћем. Слич но 
јед ном од прет ход них Кин го вих 
ро ма на Кри сти на, и Бју ик 8 го
во ри о укле том, мрач ном и стра
вич ном ауто мо би лууби ци. Нај
но ви ји Кин гов ро ман на уме шан 
при по ве дач ки на чин по ка зу је 
ме ња ње, ста ре ње и не ста ја ње 
љу ди то ком две де це ни је, чи ји 
је узрок јед но од нај по пу лар ни
јих пре во зних сред ста ва у Аме
ри ци, „бју ик“. И у овом ро ма ну, 
Сти вен Кинг не од у ста је од свог 
пре по зна тљи вог, еклек тич ког 
на чи на при по ве да ња. У пи та њу 
је пре у зи ма ње де ло ва из књи га 
чу ве них ли те рар них прет ход
ни ка, за тим сти хо ва пе са ма ко је 
из во де по зна те рокгру пе, као и 
пре при ча них сце на из не ких од 
чу ве них фил мо ва. По шту ју ћи 
на че ло ко је је из ре као у сво јој есе
ји стич кој књи зи О умет но сти 
пи са ња – да је пр ва ски ца не ког 
до га ђа ја са мо ве за на за при чу, и 
ако има не ког зна че ња, та ски ца 
ће се ка сни је из диг ну ти из са мог 
при по ве дач ког тки ва, Кинг је 
ис пи сао ме ди та тив ни ро ман о 
за го нет ним жи вот ним зби ва њи
ма ко ји нам ука зу ју на чи ње ни
цу да је у по је ди ним жи вот ним 
си ту а ци ја ма не мо гу ће из на ћи 
ра зум на ре ше ња. 

ЛОРДС, Ели за бет Треј си: Ис-
под све га.  Са ен гле ског пре
вео Алек сан дар Ра до са вље
вић – Бе о град : Ла гу на, 2005. 
  313 стр. 

„Ни сам зна ла ка ко из ла сци и 
секс из гле да ју у ствар ном жи во

КА РА КАШ, Бран ко: СВЕ МО ЈЕ ГО ДИ НЕ. – Бе о град: 
Књи жев но дру штво Све ти Са ва, 2006. – 456 стр.

Књи га др Бран ка Ка ра ка ша (ро ђен 1937. у се лу Пр ко си код 
Бо сан ског Пе тров ца, од 1969. жи ви у САД) пред ста вља уз бу
дљи ву ауто би о граф ску по вест ње го вог уну тра шњег и спо ља
шњег жи во та од нај ра ни јих деч јих се ћа ња до овог вре ме на, 
или ка ко у крат ком пред го во ру пи ше про фе сор ан тро по ло
ги је Ђор ђе Вид То ма ше вић „књи га др Ка ра ка ша је уто ли ко 
по тре сни ја и иро нич ни ја што она уоп ште ни је по ли тич ка, 
не го, пре све га, на уч ноумет нич ка лич ност“. Ауто би о гра фи
ја је пи са на из по зи ци је зре ле лич но сти, по про фе си ји ле ка ра 
(за вр шио Сто ма то ло шки фа кул тет у Бе о гра ду, ди пло ми рао 
на Ме ди цин ском у Љу бља ни, спе ци ја ли зи рао мак си лофа ци
јал ну хи ру ги ју у Не мач кој и ин тер ну ме ди ци ну у САД), „по
сле све га пре жи вље ног“, ко ји на по чет ку ево ци ра нај ра ни ја 
се ћа ња на де тињ ство у род ним Пр ко си ма, рат но до ба ка да 
је отац ис пред уста шког ге но ци да це лу по ро ди цу скло нио у 
ита ли јан ску оку па ци о ну зо ну, по рат но шко ло ва ње (исто вре
ме но за вр шио Сред њу вој ну ва зду хо плов ну шко лу у Зе му ну 
са оце ном 9,75 и Ви шу гим на зи ју), че тво ро го ди шње ро би ја ње 
на Го лом ото ку без до ка за не кри ви це о кри ти ци но ве вла сти и 
про па ги ра ња за пад ног дру штве ног си сте ма (су штин ски, уви
ђа мо из ауто би о гра фи је да је реч о апо ли тич ном мла ди ћу ко
га за ни ма ју при род не на у ке и ам би ци ја 
да по ста не ле кар), те по сле пре ки да них и 
на ста вља них сту ди ја, од ла зак у Аме ри ку 
код стри ца ко ји је та мо сти гао још 1906. из 
Аустро у гар ске мо нар хи је. Склад но из ла
га ње бур них лич них, по ро дич них и дру
штве них до га ђа ја обо га ће но је кра ћим и 
ду жим ди гре си ја ма о ка рак те ру по сле
рат не ју го сло вен ске вла сти и ње ним во де
ћим лич но сти ма (ис кљу чи во са ме ди цин
ског, пси хи ја триј ског ста нов ни шта). Ова тач ка гле ди шта на 
ту власт је пра ва рет кост у мо ру со ци о ло шких, исто риј ских, 
еко ном ских и по ли тич ких сту ди ја на ста лих за вре ме и по сле 
уру ша ва ња си сте ма ус по ста вље ног 1945. Ка ра каш пи ше о осо
би на ма по је ди на ца у по ро ди ци, у шко ла ма, о Го лом ото ку и 
„струк ту ри“ ње го вих ста нов ни ка то ком свог бо рав ка (два на
е сто го ди шња ро би ја на ко ју је осу ђен за ме ње на је че тво ро го
ди шњом по сле јед не по се те де ле га ци је Ује ди ње них на ци ја). 
Он да је и де таљ ну упо ред ну ана ли зу аме рич ког и европ ског 
здрав стве ног си сте ма, пи ше о Ср би ма и њи хо вим ор га ни за
ци ја ма и жи во ту у Аме ри ци. Кроз це лу књи гу мо за ич но се 
сме њу је уже струч но и ши ре  на уч но зна ње са фи ло зоф ским 
ме ди та ци ја ма о људ ској при ро ди. Из мно штва оп сер ва ци ја 
и про дор них за кљу ча ка, мо жда би се као за јед нич ки име ни
тељ, Ка ра ка ше во вр хов но вје ру ју, мо гла кон ста то ва ти не по ко
ле бљи ва ве ра у на у ку и зна ње. Пи сац ће на ви ше ме ста раз ви
ја ти те зе о глу по сти и нео бра зо ва но сти као нај ве ћим по ро ци
ма. У тим ре флек сив ним па са жи ма Ка ра каш се че сто вра ћа 
Со кра то вим ми сли ма, ци ти ра Ни чеа и Јо ва на Ду чи ћа илу
стру ју ћи сво је за кључ ке па ра фра за ма њи хо вих ми сли. „Рђа ви 
љу ди мр зе и умет ност и фи ло зо фи ју, јер обе иду за истим, јер 
су чи сте” (55. стра на), пи ше Ка ра каш, или „Стра хо ва ти зна чи 
уми ра ти по сто пу та днев но (430. стра на). Син Бо сан ске кра
ји не сво јим про фе си о нал ним до стиг ну ћи ма и ду хов ним за
ве шта њем књи гом Све мо је го ди не осим ин ди ви ду а ли зо ва не 
при че, ви зи о нар ски оцр та ва пу то ка зе чо веч ни је бу дућ но сти 
људ ске ци ви ли за ци је.
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ту. Ве ћи на мо јих сек су ал них ис
ку ста ва од и гра ла се пред ка ме ра
ма док сам би ла стон ди ра на“, на
пи са ла је у сво јој по тре сној и уз
бу дљи вој ис по ве сти Ис под све га 
јед на од нај по зна ти јих хо ли вуд
ских глу ми ца Треј си Лордс. Треј
си Лордс, чи је је пра во име Но ра 
Ку зма, сво ју ис по вед ну про зу 
по све ти ла је не про фи та бил ној 
ор га ни за ци ји „Де ца но ћи“, ко ја 
се ба ви ти неј џер ским жр тва ма 
су ро ве ин ду стри је сек са. Из ове 
сна жне и бол не при че са зна је мо 
ка ко је јед на пре ле па уче ни ца 
дру гог раз ре да сред ње шко ле по
ста ла нај по зна ти ја свет ска пор но 
зве зда. Као ти неј џер ска кра љи ца 
пор ноин ду стри је би ла је за гли
бље на у мо ре сек са, дро ге и ла
жи, све док јој уочи ње ног осам
на е стог ро ђен да на (у Аме ри ци 
се пу но лет ство сти че у два де сет 
пр вој го ди ни) ФБИ ни је упао у 
стан у ко ме је жи ве ла са сво јим 
деч ком. На кра ју, Треј си Лордс је 
ус пе ла не са мо да се уса гла си и 
из бо ри са соп стве ном про бле ма
тич ном про шло шћу, већ је пре ва
зи шла имиџ кра љи це пор ни ћа, 
по став ши не са мо успе шна глу
ми ца и пе ва чи ца, већ срећ на и 
здра ва же на. Ова про ниц љи ва, 
же сто ка и  по тре сна ауто би о
граф ска про за ис пи са на је без 
трун ке сен ти мен тал но сти. Ис
по вест не ка да шње пор но зве зде 
ко ја нај ви ше мр зи ка да је не ко 
под се ти на „гре шну про шлост“, 
су о ча ва нас са дра ма тич ним не
до у ми ца ма о су шти ни људ ског 
бив ство ва ња.

ЛУГН, Кри сти на: До ви ђе ња 
и срећ но!  Пре ве ла са швед
ског Еле о но ра Лут хан дер. – 
Бе о град : Књи жев но дру штво 
Све ти Са ва, 2005. – 61 стр.

Кри сти на Лугн (1948) 
је са вре ме на швед ска 
пе сни ки ња и драм ска 
спи са те љи ца. Од 1972. 
го ди не об ја ви ла је 
осам пе снич ких књи
га, а ви ше ње них драм
ских де ла из во ди се на 
по зор ни ци. Књи гу До 

ви ђе ња и срећ но! чи ни пе де сет пе
са ма ко је се мо гу чи та ти и до жи
ве ти као је дин стве на це ли на јер 
пе сме ни су на сло вље не већ но се 
са мо број ча ну озна ку. Лир ски 
„ју нак“ ових пе са ма је наш са вре
ме ник ко ји из но си са др жај сво
јих ду шев них и ду хов них ста ња 
иза зва них ма хом си ту а ци ја ма и 
до га ђа ји ма из све та у ко ме жи ви. 
Рав но пра ван удео емо ци о нал
ном до жи вља ју чи ни сна жан не
и ро ни чан кри тич ки фо кус кроз 
ко ји аутор ка пре ла ма не по сред
ну сен за ци ју. Је дан од ва ри ра ју

ћих мо ти ва Кри сти них сти хо ва 
је мо тив са мо ће („Оста ла сам на 
пе ро ну ка да су во зо ви оти шли“, 
по че так 10. пе сме, или „Ме ни је 
по треб на ти ши на/и са мо ћа“, из 
29. пе сме) ко ји у ко ре ла ци ји са 
оста лим у крај њој ли ни ји кул ми
ни ра сво је вољ ним на пу шта њем 
све та („Ви дим се бе ка ко до ла зим 
са но жем./Ви дим да до ла зим са 
ко ноп цем./Јед ном мо ра да се ис
па ли ме так“... „Љу бав ни је веч
на./Али смрт је сте./До ви ђе ња и 
срећ но!“, сти хо ви из за вр шне 50. 
пе сме). Фор ми ра на од 50 пе са ма 
ра зно род ног са др жа ја, (чо век и 
же на, по ро ди ца, ур ба ни жи вот) 
че сто бли ског ха лу ци нант ном 
ве ри зму, књи га До ви ђе ња и срећ-
но! у нај бо љем све тлу пред ста
вља јед но зна чај но име са вре ме
не швед ске по е зи је.

ЉУ БИ ЧИЋ, Че до мир: Игу а-
но по лис. –  Ва ље во : Ин те лек
та, 2005.  165 стра на

„Игу а но по лис“ је дру ги по ре ду 
ро ман Че до ми ра Љу би чи ћа, сло
бод ног стрел ца у са вре ме ној срп
ској књи жев но сти, ко ји за со бом 
има три збир ке по е зи је, је дан 
ро ман и ту шта и тма пу бли ко ва
ног ма те ри ја ла у књи жев ној пе
ри о ди ци. „Игу а но по лис“, на зив 
као за на уч нофан та стич но де ло 
је при ча о на шој до ју че ра шњој 
ствар но сти. Пси хо ло шки про ду
бљен пра ти сег мен те жи вот ног 
пу та глав ног ју на ка, Ни ко ле Ха
џиМу жде ки ћа, чи ја је основ на 
осо би на па ра докс. Ду же екс по зи

ци је, а он да на глог ком по зи ци о
ног за о кре та ди на мич ки је опи
са на је суд би на пред став ни ка 
ур ба на бе о град ске ге не ра ци је, 
ко ја про ла зи кроз мрак рат ног 
ту не ла у БиХ. Је зич ки из ни јан

си ра на књи га 
огле да се у по
ду жим ди ја ло
зи ма глав них 
ју на ка, њи хо
вим мо но ло зи
ма, ауто ро вим 
мо но  ло  зи  м а. 
Ре це зент Алек
сан дар Но ва ко

вић, под вла чи као основ ну ли ни
ју ро ма на из ме ште ност уокви ре
ну рат ним зби ва њи ма. Из ме ште
ност ко ја по сто ји и ми мо то га. 
Фа бу ла под се ћа на „до ку ме тар
ни“ СФ ро ман бу ду ћи да је че ста 
са вре ме на при ча из ме ште на из 
ло ги ке зби ва ња. Бе о град ски ро
кер би ва из ме штен у исто риј ски 
тре ну так и мир но ис пи ја ка фу 
док че ка хап ше ње, не чи не ћи ни
шта у сво ју од бра ну.

МАН ГЕЛ, Ал бер то: Са Бор-
хе сом – Бе о град : Ге о по е ти ка, 
2005. – 91. стр.

Пи сац зна ме ни те Исто ри је чи-
та ња, у ду гим то плим ве че ри
ма ис пу ње ним пре чи шће ном 
суп стан цом ко ја се ши ри из и 
око књи га, слав ном, осле пе лом 
ча роб ни ку књи жев но сти Хор хеу 
Лу и су Бор хе су, чи тао је од 1964. 
до 1968. го ди не ду ге и сми сле не 
ре до ве из Сти вен со на, Ки плин

га, Но ва ли са, на су мич не исеч ке 
из ен ци кло пе ди ја, исто риј ских 
пре гле да… Се ћа ња на то вре ме, 
на там не сен ке Бор хе со вог ста на, 
на ре чи, по кре те, на ван ред ну 
ди мен зи ју ко ју је Бор хес из вла
чио из дру гих стра на по сто ја ња 
и ши рио око се бе, не по сред но 
све до чан ство о Бор хе со вим при
ја те љи ма, Бор хе со им да ни ма и 
но ћи ма, уста ље ним осе ћа њи ма, 
стра хо ви ма и стра сти ма, са вр
шен су про лаз до скри ве них 
ода ја Бор хе со ве не ве ро ват не 
по ја ве, као књи жев ни ка и као 
не по но вљи ве лич но сти. Ман
гел у се ћа њи ма на ла зи до ка зе 
за не раз мр сив спој нај фи ни јих 
стру на жи во та и тек ста, чи ји је 
аутор Бор хес, и чи ју је аутентич
ност не по треб но до ка зи ва ти. Уз 
књи гу, као по клон при ло жен је 
Ман ге лов текст о Бор хе су под на
зи вом „Ла жи ра ње“, уз бу дљи ва 
по вест о по е тич ком овред ње њу 
бес ко нач но сти. Ова књи га је пр
ва у окви ру но во по кре ну те еди
ци је „Пи сац о пи сцу“, а пре во ди
лац је Ву ки ца Стан ко вић. 

МИ КЉА, Ду шан: Пут у Адис 
Абе бу. – Бе о град : Ла гу на,  
2005.   263 стр. 

Но ви нар, при по ве дач, ро ман
си јер и драм ски пи сац, Ду шан 
Ми кља, ви ше го ди на бо ра вио је 
на „цр ном кон ти нен ту“. За то ро
ман ,,Пут у Адис Абе бу” при па
да ка те го ри ји аван ту ри стич ких 
ро ма на ко ји су, пре не го што су 
на пи са ни, у пот пу но сти до жи
вље ни. Све лич но сти у овој књи
зи су ствар не, по пут Ца ра, али и 
за ве ре ни ка ко ји му не пре ста но 
ра де о гла ви. Рад ња овог уз бу
дљи вог ро ма неск ног шти ва зби
ва се у глав ном гра ду Ети о пи је, 
Адис Абе би, сре ди ном се дам де
се тих го ди на XX ве ка. Сто ти не 
из немоглих и глад них из бе гли
ца вој ска бо дљи ка вом жи цом 
спре ча ва да уђу у пре сто ни цу. 
Док мла ди офи ци ри спре ма ју 
др жав ни удар ко ји ће до ћи гла ве 
ца ру Ха и лу Се ла си ју, у пре сто
нич кој па ла ти Џу би ли, двор ска 
ка ма ри ла, у тре ну ци ма ка да 
стра ни др жа вља ни – по нај ви ше 
ле ка ри, бе же из зе мље – при ре
ђу је рас ко шне го збе. У ме те жу у 
ко ме се ру ши цар ство а људ ски 
жи во ти по ста ју без вред ни, мла
да Бе о гра ђан ка бо ри се за жи вот 
пре ра но ро ђе ног де те та. Бе ба је 
ви ше пре пу ште на ма гиј ској мо
ћи при у че ног африч ког ле ка ра, 
не го са вре ме ној ме ди цин ској 
по мо ћи. Ду шан Ми кља ис пи сао 
је уз бу дљи ву сто ри ју о ку ка вич
лу ку и хра бро сти, по жр тво ва њу 
и се бич но сти, све до че ћи да се у 
нај ве ћим дру штве ним по тре си

МИ ЛО ВАН ДА НОЈ ЛИЋ, ПЕ СНИК, збор ник. – Кра ље во: 
На род на би бли о те ка Сте фан Пр во вен ча ни, 2005. – 208 стр.

Збор ник је по све ћен до бит ни ку Жич ке хри-
со ву ље за 2004. го ди ну, пе сни ку, про за и сти, 
есе ји сти, пре во ди о цу Ми ло ва ну Да ној ли ћу 
(1937, Ива нов ци код Љи га). Уред ник збор ни
ка Дра ган Ха мо вић у збор ник је увр стио књи
жев нокри тич ке тек сто ве и те о риј ске тек сто ве 
про чи та не на ску пу 19. ав гу ста 2004, на Пре о-
бра же ње, као део зби ва ња са тра ди ци о нал не 
ма ни фе ста ци је Жич ки ду хов ни са бор. Сво јим тек сто ви ма о де лу 
Ми ло ва на Да ној ли ћа за сту пље ни су: Дра ган Ха мо вић, Ми хај ло 
Пан тић, Гој ко Бо жо вић, Алек сан дар Јо ва но вић, Алек сан дар Ми
ла но вић, Бо јан Јо вић, Ђор ђе Де спић, Све тла на Ше а то вић Ди ми
три је вић, Ми ле та Аћи мо вић Ив ков, Вла ди мир Ра ду ло вић. Ра ди 
се о кр ити ча ри ма сред ње и нај мла ђе ге не ра ци је срп ских на уч
ни ка, што је по до са да шњи опус Да ној ли ћа ви ше не го до бро. У 
пр вом одељ ку чи та мо бе се ду на гра ђе ног под на зи вом По ло жај 
пе сни ка. Зна ча јан сег мент овог као и прет ход них збор ни ка до
бит ни ци ма Жич ке хри со ву ље је сте и Се лек тив на би бли о гра фи ја 
ко ју је при ре ди ла Здрав ка Ра ду ло ви ћ. Би бли о гра фи ја об у хва та 
пр ва из да ња Да ној ли ће вих књи га и пре во да. Реч је о 68 књи га 
по е зи је за де цу и од ра сле, ро ма на, есе ја и књи жев нокри тич ких 
огле да из књи жев но сти, за тим о 22 књи ге пре во да (из ме ђу оста
лих, Бо дле ра, Си о ра на, Ара го на, Брод ског, Па ун да, Јеј тса, Кло
де ла, као и ње го вог пре во ди лач ког уде ла у ви ше ан то ло ги ја). 
Би бли о гра фи ја са др жи и тек сто ве о ауто ро вим да ли ма по чев 
од 1957. до 2004. го ди не. Ко ри сну тра ди ци ју об ја вљи ва ња књи
га/збор ни ка о на гра ђе ном ауто ру кра ље вач ка народна би бли о
те ка ожи во тво ри ла је и про шле го ди не.
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ма тра гич ност јед ног на ро да ис
кљу чи во ис по ља ва кроз по је ди
нач не суд би не.

МИ ЋУ НО ВИЋ, Све тла на: 
Гор ки дла но ви.  Бе о град: 
Књи жев на омла ди на Ср би је, 
2005. – 37 стр.

Све тла на Ми ћу но вић 
(1968, Бе о град) при па
да мла ђој ге не ра ци ји 
срп ских пе сни ка (Гој ко 
Бо жо вић, Не над Јо ва но
вић, Ива на Ве ли ми рац, 
Сан дра Не шо вић, Ја сми
на То пић, Мар јан Ча ка

ре вић, Мир ја на Ко ва че вић и дру
ги) ко ји се пр вим књи га ма ја вља ју 
на кра ју про шле и по чет ком ове 
де це ни је. Гор ки дла но ви су тре ћа 
књи га (Тре ће ко ле но, Сва ка при ча 
има крај) ове аутор ке ко ја сле де ћи 
уну тра шњи емо тив ни и ин те лек
ту ал ни дик тат из књи ге у књи гу 
ши ри из ра жај ни и се ма нтич ки 
оп сег сво је по е зи је. Већ чи та њем 
на сло ва ве ћег бро ја пе са ма (Успа-
ва на ле по ти ца, Гр да на, Ма чак у чи-
зма ма, Мер лин, Баш Че лик) ла ко 
се пре по зна је њи хов пред ло жак, 
ини ци јал не ре фе рен це од ко јих 
пе сни ки ња ства ра сво је вр сне пе
сме – ан ти бај ке („иро нич не, цр
не, над ре ал не“, кон ста ту је ре цен
зент Ду шан Стој ко вић) ши ро ког 
асо ци ја тив ног деј ства. Чу де сност 
ло ги ке па ра док са (ре то рич ког 
сред ства ко је спа ја не спо ји во и 
чи ни га ра зум ним и при хва тљи
вим) на ла зи мо у ви ше пе са ма 
(из ра зи то и про ду хо вље но у пе
сма ма Мар киз де Сад и Per aspe ra 
ad astra) за са да не пре ти да пре ђе 
у ма ни ри зам. Он до но си „пре по
зна тљи вост“ пе снич ког ру ко пи
са, али му је це на по на вља ње и 
ве ћи сте пен уни фи ка ци је истог.

МР ГИЋ, Нин ко вић, Љи ља на,: 
Пин гви ни су чу до јед но.    
Бе о град : Ин тер прес, 2005.

Још јед ном се по твр ди ло ста ро 
пра ви ло да ри ма, ме ло дич ност 
и још го ми ла опро ба них ре це па
та у по е зи ји за де цу до но си да ка
ко и по пу лар ност. Не ко ли ци на 
пред ход них збир ки је то и до ка
за ла а „Пин гви ни су чу до јед но“ 
упра во чи не чу да. Но, не мој мо 
се за ва ра ва ти да је тра ди ци ја 
пот пу но пре ваг ну ла, јер да не ма  
ма што ви то сти, ори ги нал но сти, 
игре и до ми шља то сти, де ца је не 
би при хва ти ла. Збир ка пе са ма за 
де цу мо ло ва на је мо за и ци ма из 
зоовр та.  Мо за и ци пе са ма о жи во
ти ња ма ко је по при ма ју осо би не 
чо ве ка пра ће ни из не над ним обр
ти ма, по ен та ма и по ве зи ва њи ма, 
да ју чар не са мо пин гви ни ма већ 
чи та вом зоовр ту.

НО ВА КО ВИЋ, Мир ја на: Jo-
hann’s 501.  На род на књи га, 
Бе о град, 2005. 

Но во де ло спи са те љи це ко ја је 
за до би ла па жњу јав но сти ка да 
се пре пар го ди на на шла у ужем 
из бо ру за Ни но ву на гра ду са ро
ма ном „Страх и ње гов слу га“, по 
ко ме је на пра вље на и за ни мљи
ва по зо ри шна адап та ци ја. „Jo
hann’s 501“, са ко јим је аутор ка 
по но во сти гла до ужег из бо ра за 
исту на гра ду, нео бич на је при ча 
о тај ним ор га ни за ци ја ма ко је же
ле да про ме не свет, сме ште на у 
је дан дру га чи ји, ал тер на тив ни 
Бе о град, у ком се још пре по зна ју 
по зна ти то по
ни ми, а још ви
ше ка рак те ри 
на ших су гра
ђа на. Ово де ло 
ко је осци ли ра 
на гра ни ци 
ре ал ног и фан
та стич ног про
бле ма ти зу је и 
од нос дру штва 
пре ма мар ги на ли зо ва ним гру па
ма и њи хо во не за до вољ ство тим 
трет ма ном, као и оп шти ка рак
тер ре во лу ци ја и свих по ку ша ја 
да се пре ђе из јед ног дру штве ног 
уре ђе ња у не ко дру го. По кри ва ју
ћи ши ро ку ле пе зу ли ко ва, ро ман 
нас оста вља пред са мим вра ти ма 
но вог све та, на зва ног ан ти ствар
ност, до зво ља ва ју ћи вре ме ну и 
сва ком чи та о цу по на о соб да до
пи ше на ста вак, да се од лу чи за 
уто пи ју или ан ти у то пи ју.
  
ОР ВЕЛ, Џорџ: Ни ко и ни шта 
у Па ри зу и Лон до ну.  Пре
вео са ен гле ског Фла вио Ри
го нат – Бе о град : Лом, 2005. 
– 181 стр. 

Је дан од нај ве ћих ен гле ских 
пи са ца, по знат по ро ма ни ма 
„1984“ и „Жи во тињ ска фар ма“, 
бри љант ним са ти ра ма ко је на па
да ју то та ли та ри зам, пред ход но 
је об ја вио не ко ли ко из у зет но мо
дер них ауто би о граф ских књи га. 
Ово је ње гов пр ви ро ман, ко ји је 
на пи сао у 27. го ди ни, по сле две 
го ди не жи во та на дну. По за вр
ше ном елит ном ко ле џу Итон, 
Ор вел не од ла зи на Окс форд 
или Кем бриџ као ве ћи на дру гих 
уче ни ка, већ се од лу чу је за дру га
чи ји жи вот. Нај пре про во ди пет 
го ди на као по ли ца јац у Бур ми, о 
че му је та ко ђе на пи сао књи гу, а 
за и ста дра сти чан ко рак је би ла 
го ди на ко ју је про вео ме ђу си ро
ма шни ма у Па ри зу и Лон до ну. 
Осим при ку пља ња гра ђе за бу
ду ће ро ма не, иде ја му је би ла да 
са вла да од бој ност пре ма ни жој 
кла си, ко ја је би ла уро ђе на у ње

го вој сре ди ни, 
и до ла зи до 
за кључ ка да је 
„ми ли о нер са
мо пе рач су до
ва у но вом оде
лу“. У Па ри зу 
је жи вео и ра дио у Ла тин ском 
квар ту, ко ји је кра јем два де се тих 
био пр љав и мра чан рад нич ки 
кварт, иако не да ле ко од Лу вра и 
сјај них па ри ских бу ле ва ра. У вре
ме кад је Па риз био пун пра вих и  
са мо зва них умет ни ка, Ор ве лов 
жи вот је био да ле ко од бо ем ског 
 прао је су до ве у хо те ли ма и ре
сто ра ни ма, от кри ва ју ћи на лич ја 
бо гат ства и лук су за, дру же ћи се 
са рад ни ци ма и сва ка квим чу да
ци ма, а у Лон до ну је про вео ме
сец да на про сја че ћи. Ор вел ипак 
не за ва ра ва се бе ни чи та о це да је 
он је дан од њих, све стан да је то 
не ка вр ста екс пе ри мен та по сле 
ко га ће се вра ти ти  свом жи во ту 
и по че ти ка ри је ру пи сца. При по
ве да на јед но став ним сти лом, из 
пер спек ти ве уче сни ка у до га ђа
ји ма, књи га са др жи и не ко ли ко 
есе ји стич ких па са жа у ко ји ма 
аутор лин гви сти чки ана ли зи ра 
лон дон ски улич ни го вор, или на 
осно ву свог ис ку ства раз ви ја те зу 
о  скит ни ца ма и на чи ну на ко ји 
дру штво мо же да их за по сли и 
по бољ ша њи хов по ло жај. 

ПА ВЛО ВИЋ, Мир ја на: Лир-
ски есе ји.  –  Бе о град : Бе о
град, 2005.

Мир ја на Па
вло вић је ро
ђе на у Бе о гра
ду. Док то ри
ра ла је на  Ме
д и  ц и н  с ко м 
фа кул те ту у 
род ном гра
ду, а по то њих пет на е стак го ди на 
жи ви на Фло ри ди. Ово је ње на 
дру га збир ка по е зи је за од ра сле, 
а пи ше и за де цу. Из у зет ни еру
ди та са за па њу ју ћим по зна ва
њем кла сич не му зи ке, ли ков ног 
ства ра ла штва, књи жев но сти, 
све та око се бе и у се би, аутор
ка ну ди је дин стве но пе снич ко 
оства ре ње. Мо жда нај бо ље о ква
ли те ту збир ке  ка зу је ре цен зи ја 
и по го вор Ми ће Цви је ти ћа ко ји 
на по ми ње сло же ну ком по зи ци
ју, лир ско ја ко је се по ма ља из 
угла  мно гих лир ских ју на ка, 
а свој свет утки ва у де ла пре
по зна тљи вих умет ни ка и та ко 
пре пли ће су бјек тив но са те мат
ским. „Реч је о пе снич кој књи зи 
за вид ног сти ла и је зи ка, пе ва ња 
и про ми шља ња. Она је ду хов на 
и ду шев на, ствар на и има ги на
тив на пе снич ка ауто би о гра фи ја 
Мир ја на Па вло вић“.

ПАНТЕЛИЋ, До ро теа: Да 
вам ка жем.  - Бе о град : Апо
строф, 2005.

У но вој збир ци пе са ма аутор ка 
за и ста има шта да ка же о све ту 
у ко ме оби та ва, на да све са сво
јим по ру ка ма и под у ка ма ка ко 
тај свет тре ба да из гле да. Пе сни
ки ња по сма тра људ ске жи во те, 
по ку ша ва ју ћи да од ре ди ма кар 
не ка де ли мич на пра ви ла о сми
слу бив ства, и о за ко ни то сти ма 
жи во та, али осе ћа пра зни ну као 
Кун де ри ну “не под но шљи ву ла
ко ћу по сто ја ња”, да би ни че ов
ски за кљу чи ла да је чвр ста во ља 
моћ. Иако осе ћа да је све бе сми
сле но и да Бог уз ди ше, сми сао ће 
по тра жи ти у ве ри ви ше не го ли 
у лич ном “вје ру ју”, на слу ћу ју ћи 
Бо жи је по рав на ње, што је на слов 
и јед не пе сме у овој књи зи.  До
ро теа Пан те лић у та квом све ту, 
у ко ме зле ђа во ље си ле оби та ва ју 
и у сфе ри ду ха, при бе жи ште на
ла зи у мо ли тви, али на да све про
фет ским то ном пра ви оштру гра
ни цу из ме ђу зла и до бра, жи во та 
и смр ти. У ње ним пе сма ма ипак 
има на де  и “Кад ни че га не ма”, 
али нај ви ше осе ћа ња љу ба ви ко
ја се и пат њом из ра жа ва. По е те са 
је са свим са ма у овом све ту оту ђе
но сти, уви ђа и сво је гре шке, али 
из свог ис ку ства (и пе снич ког) за
и ста има шта да ка же, по ру чи.

ПЕ НЕВ СКИ, Зо ран: Mање 
ва жни зло чи ни. – Бе о град : 
Оке ан, 2005.  215 стр.

Зо ран Пе нев ски, аутор пр вог 
срп ског гра фич ког ро ма на Љу-
ба зни ле ше ви и ви ше дру гих за
ни мљи вих из да ња об ја вљу је не 
ма ње ин три гант но де ло под на
сло вом Ма ње ва жни зло чи ни. У 
ре цен зи ји об ја вље ној на ко ри ца
ма књи ге, Ми ле та Про да но вић 
ис ти че да крат ким, ди на мич ким 
по гла вљи ма, по не кад ско ро “фле-
ше ви ма”, Пе нев ски оцр та ва дух 
ге не ра ци је ра за пе те из ме ђу еска-
пи зма тех но-жур ки и све оп штег 
рас па да ња дру штва кру ни са ног  
бом бар до ва њем 1999. го ди не, тра-
си ра пу ко ти не ко ји ма ју на ци 
сти жу до скри ва них не при јат них 
чи ње ни ца прет ход ног на ра шта ја 
и, ко нач но, за тва ра ком плек сни 
на ра тив ни круг. И пот пу но је у 
пра ву ка да ка же да ро ман пре
ва зи ла зи окви ре “ге не ра циј ске” 
или “бе о град ске” при че. Уру ша
ва ње на ше сва ко дне ви це и ве ли
ки ло мо ви де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка су не из бе жна те ма 
ро ма на ко ји се об ја вљу ју про те
клих го ди на, а све до ци смо да се 
ви ше ауто ра сред ње и мла ђе ге
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не ра ци је вра ћа те ми Дру гог свет
ског ра та. Оно што Пе нев ског, 
уз све спе ци фич но сти ње го ве 
по е ти ке и по и гра ва ња са мул ти
жан ров ском ма три цом, из два ја 
из те ку ће књи жев не про дук ци је 
је упра во от кри ва ње не пре ки ну
тих иде о ло шких и ре пре сив них 
ни ти и ве ли ка син те за ових те
ма. Не знам да ли ће се чи та о ци 
Ма ње ва жних зло чи на са гла си ти 
са тврд њом из да ва ча да шет ња 
Бе о гра дом, на кон овог ро ма на, ви-
ше не ће би ти иста, али чи ње ни
ца да је он још у на цр ту до био 
углед ну сти пен ди ју Фон да Бо ри-
слав Пе кић и пр ве кон тровер зе 
по ње го вом об ја вљи ва њу све до че 
да је реч о вред ном оства ре њу и 
да ће би ти чи тан и про ми шљан 
од стра не струч не јав но сти и па
жљи вих чи та ла ца.

ПЕ ТРО ВИЋ, Урош: Авен и 
ја зо пас у зе мљи Ва у ка.  Бе о
град : Ла гу на, 2005. 294 стр.

Ро ман илу стра то ра, фо то гра фа 
и при по ве да ча Уро ша Пе тро ви
ћа, Авен и ја зо пас у зе мљи Ва-
у ка, при па да жан ру еп ске фан
та сти ке, жан ру ко ји је је дан од 
нај ко мер ци јал ни јих у свет ским 
окви ри ма, али ко ји на ши про за
и сти не не гу ју. Већ са мим тим 
по ста је ја сно за што се ова про за 
из два ја из окви ра до ма ће ро ма
неск не и при по ве дач ке про дук
ци је. Рад ња ове при че по чи ње 
у Аве но вом род ном се лу, скро
ви том и ми стич ном све ту До ли
не без хо ри зон та. Од ра став ши, 
глав ни ју нак тај иди лич ни мир 
род ног ме ста за ме њу је број ним 
ис ку ше њи ма и аван ту ра ма. Нај
у пе ча тљи ви ју осо бе ност Пе тро
ви ће ве про зе чи ни об ли ко ва ње 
спе ци фич них вир ту ел них еко
си сте ма. А бит но свој ство овог 
уз бу дљи вог шти ва пред ста вља 
и пи шчев осо бе ни сми сао за 
ху мор, ко јим се ус по ста вља дра
го це на рав но те жа из ме ђу па то
са и на пе то сти зби ва ња. Урош 
Пе тро вић (1967,  Гор њи Ми ла но
вац) ис пи сао је уз бу дљи во и пит
ко шти во ко је се не ис пу шта из 
ру ку. Авен и ја зо пас у зе мљи 
Ва у ка пред ста вља мо дер ну бај
ку без иде а ли зо ва них осе ћа ња, 
су ви шног ми сти ци зма и оста
лих са сто ја ка без ко јих је да нас 
не за ми сли ва ан гло сак сон ска 
књижев ност, а ко ја, за раз ли ку 
од на ше, де це ни ја ма пре да но 
не гу је еп ску фан та сти ку. За ов
да шње про сто ре Пе тро ви ће во 
не сва ки да шње шти во по се ду је 
моћ да од ра сле вра ти у за шти ће
ност пр вог де ча штва, а ра до зна
лим клин ци ма на нај бо љи мо гу
ћи на чин омо гу ћа ва да раз ви ју 
соп стве ну кре а тив ност.

ПО ПО СКИ Цин цар, Ни ко ла: 
Исти ни ти. – Бе о град : Апо
строф, 2005. – 56 стр.
 
Ни ко ла Цин цар По по ски је до пу
стио да из пер фек ци о ни стич ке 
ал хе ми чар ске по ет ске ра ди о ни
це, угле да све тлост да на збир
ка пе са ма „Исти ни ти“. Овај ре
флек сив ни, је зич ки, зна чењ ски 
жон глер чи ни чу да и оста вља 
у не до у ми ци чи та о ца са ма ње 
или ви ше ис ку ства. Ду хов ност и 
ду шев ност. За тво ре ност и јед но
став ност. Све то об је ди њу је Цин
цар и те ма ма ко је су ка ко веч не 
(Бог, смрт...) та ко и ак ту ел не по
ли тич ке. Про ло шке пе сме, пр ва 
и по то ња, уокви ру ју 33 пе сме, 
ко ли ко је и Христ по ве ро ва њу 
имао у ово зе маљ ском жи во ту. 
Збир ка је ка ко на по ми ње ре це
зент Ду шан Стој ко вић, густ збир 
сим би о тич ки ре чи зву ка, пев но
сти, ва јар ског, го то во так тил ног 
уоб ли ча ва ња (мен тал не и ме та
фо рич ке) сли ке.

По хва ла Ду ша ну Сил ном 
– ан то ло ги ја.  При ре дио Рат
ко По по вић  Гра ча ни ца : Ни
ка нор, 2005  349 стр. 

Исто ри ја нам ка зу је да је на 
дво ру слав них Не ма њи ћа ро
ђен цар Сте фан Ду шан. Ме сто 
ње го вог сто ло ва ња би ло је Ско
пље, али је Ду шан ви ше во лео 
При зрен, у ко ме је по ди гао Ма
на стир Све тих Ар хан ге ла. Овај 
по ли ти чар, вла дар, др жав ник, 
тво рац чу ве ног За ко ни ка, уз ди

гао је сла ву Не ма њић ке ло зе на 
та кав пи је де стал, да по сле ње
го ве смр ти ни је дан вла дар ни је 
био ка дар да са чу ва сте че но. Ан
то ло ги ја По хва ла Ду ша ну Сил-
ном, ко ју је при ре дио драм ски 
пи сац, ро ман си јер, при по ве дач 
и по е та Рат ко По по вић, по чи ње 
пе снич ким ци клу сом Бо го ро ди-
ца Ље ви шка, а за вр ша ва се ци
клу сом Цар Ду шан као пе снич ка 
ин спи ра ци ја. Др жав нич ко ви зи
о нар ство Ца ра Ду ша на опе ва
ли су: Па три јарх Пај си је, Пе тар
Пе тро вићЊе гош, Јо ван Сте ри
ја По по вић, Пе тар Пре ра до вић, 
Јо ван Ду чић, Си ма Пан ду ро
вић, Вла ди слав Пет ко вићДис, 
Ми лош Цр њан ски, Ми о драг Па
вло вић, Сло бо дан Ра ки тић, Ми
лан Ком не нић, Бо жи дар Ми ли
дра го вић, Дра го мир Брај ко вић, 
Мир ко Ма га ра ше вић, Да рин ка 
Ву чи нић, Алек сан дар Б. Ла ко
вић, Но ви ца Со вр лић. Са нај ве
ћим бро јем, ше сна ест пе са ма у 
овој ан то ло ги ји, за сту пље на је 
Де сан ка Мак си мо вић.Овом књи
гом, ко ју би сви љу би те љи ле пе 
по ет ске ре чи тре ба ло да има ју у 
сво јим би бли о те ка ма, Рат ко По
по вић на нај бо љи мо гу ћи на чин 
оду жио се моћ ном ви зо на ру, 
ина че је ди ном вла да ру из ло зе 
Не ма њи ћа ко га Цр ква ни је кру
ни са ла све тач ким оре о лом.

РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ Ра до је: 
Не ства ран жи вот Ни ко ле 
Те сле.  Ра дио мо но дра ма.  
Обре но вац : Књи жев ни клуб 
“Обре но вац”, 2005.  59 стр.

Но ви нар “По ли ти ке” Дра го слав 
Љ. Пет ко вић по се тио је Ни ко лу 
Те слу 13. ја ну а ра 1927. го ди не у 
хо те лу “Пен сил ва ни ја” у цен тру 
Њу јор ка и оба вио с њим ин тер вју 
ко ји је “По ли ти ка” об ја ви ла по-
во дом 70 го ди на жи во та ве ли ког 
срп ског про на ла за ча.... Осам де це
ни ја ка сни је, по во дом 150 го ди на 
од ро ђе ња Ни ко ле Те сле, аутор 
ове ра дио мо но дра ме ре кон стру
и ше и сло бод но ин тер пре ти ра 
тај ин тер вју ко ри сте ћи до бро по
зна те од лом ке из ауто би о гра фи
је, де ло ве ин тер вјуа, но вин ске 
члан ке и пи сма на уч ни ка. Пр ви 
део “раз го во ра” се од ви ја у ре сто
ра ну јед ног њу јор шког хо те ла и 
по све ћен је Те сли ном де тињ ству, 
по ро ди ци, шко ло ва њу и за вр ша
ва се при чом о до ла ску у Аме
ри ку и ра дом у Еди со но вој ком
па ни ји. Из хо тел ског ам би јен та 
са го вор ни ци пре ла зе у ти пи чан 
ур ба ни ам би јент Њу јор ка из ме
ђу два ра та и на уч ник се се ћа са
рад ње са Ве стинг ха у сом, сво јих 
ве ли ких екс пе ри ме на та и про на
ла за ка и из но си сво ја ин тим на 
раз ми шља ња о же на ма, ре ли ги
ји и смр ти. У сне жном по по дне
ву окру жен го лу бо ви ма ко је хра
ни Те сла при по ве да о сво јој бе лој 
го лу би ци и смр ти во ље не мај ке. 
Иако пи са на за ра дио, ова не пре
тен ци о зна мо но дра ма мо же ла ко 
да се по ста ви на сце ну или да се 
на дру ги на чин адап ти ра и та ко 
на атрак ти ван на чин при бли жи 
мла ђим ге не ра ци ја ма жи вот и 
де ло на шег на уч ни ка.

РАЗ ГО ВО РИ АЛЕК САН ДРА 
И. ПО ПО ВИ ЋА. – При ре дио 
Ср ђан Ста ни шић – Бе о град: 
Кон рас, 2005. – 384 стра не.

У књи зи је за сту
пљен из бор из 
око 200 ин тер вјуа 
ко је је то ком про
те кле де це ни је во
дио Алек сан дар 
И. По по вић са зна
чај ним умет ни ци
ма, на уч ни ци ма, 
јав ним лич но сти
ма, по ли ти ча ри
ма. Нај ве ћи број 
раз го во ра По по
вић је об ја вио у кра гу је вач ким 
По гле ди ма (19891992), бе о град
ској Књи жев ној ре чи (19942001), 
Срп ској сло зи (Мел бурн), Аме ри-
кан ском Ср бо бра ну (Пит сбург), 
Ду ги, Срп ској ре чи, Хо ри зон ти-
ма (Чи ка го). Тре ба ис та ћи да је 
Алек сан дар И. По по вић био и 
са рад ник Но ви на бе о град ског чи-
та ли шта у ко ји ма је од 1994. до 
сеп тем бра 1995. об ја вио ин тер
вјуе са књи жев ни ци ма  Бо шком 
Пе тро ви ћем, Че до ми ром Мир ко

16 17

ПО ТИЋ, Ду ши ца: Бро ја ни ца ка ме ног спа ва ча. – Зре
ња нин : Аго ра, 2005. – 280 стр.

Књи га пред ста вља до пу ње ну и пре ра ђе ну вер зи ју ма ги стар
ског ра да Ре цеп ци ја по е зи је Сте ва на Ра ич ко ви ћа у срп ској књи-
жев ној кри ти ци 1950-1997. Иза Уво да и увод не бе ле шке Пе сник 
пр вог ре да ко ји ма аутор ка оцр та ва основ не то ко ве сво је сту ди је, 
сле де по гла вља Ан то ло ги је (са др жи пре глед ан то ло ги ја по сле
рат не срп ске по е зи је у ко ји ма је за сту пље на по е зи ја Сте ва на 
Ра ич ко ви ћа), Исто ри је књи жев но сти (Све те Лу ки ћа, Пре дра га 
Па ла ве стре, Јо ва на Де ре ти ћа), По себ не пу бли ка ци је (од но си се 
на књи ге ауто ра у ко ји ма се на ла зе њи хо ви тек сто ви о Ра ич ко
ви ће вој по е зи ји), Пе ри о дич не пу бли ка ци је (ов де се ра ди о се лек
тив ном из бо ру при ка за, кри ти ка, есе ја, огле да у књи жев ној 
пе ри о ди ци у ско ро по лу ве ков ном пе ри о ду, по чев од при ка за 
пр ве књи ге Де тињ ства из 1950. (при ка зи Ду ша на Ко сти ћа, 
Ми ло ша И. Бан ди ћа, Ду ша на Пу ха ла и дру гих) до нај но ви је 
ге не ра ци је срп ских кри ти ча ра (Ђор ђе Де спић, Гој ко Бо жо вић, 
са ма аутор ка, из ме ђу оста лих). Се лек тив на Би бли о гра фи ја об у
хва та пр ва и до пу ње на из да ња књи га пе са ма, про зе, по ет ско
про зне књи ге, Ра ич ко ви ће ве есе је и кри ти ке, књи ге за де цу и 
књи ге пре пе ва (што из но си пре ко 30 на сло ва), кри тич ке тек
сто ве у књи га ма и ан то ло ги ја ма (пре ко 80 тек сто ва), ра до ве у 
но ви на ма и ча со пи си ма (пре ко 400 при ло га), пре ма По тић ки
ним ре чи ма да је „мо за ич ну пред ста ву ин тер пре та тив не по ли
пер спек тив но сти“ јед ног од нај зна чај ни јих срп ских ли ри ча ра 
дру ге по ло ви не 20. ве ка из угла кри ти ча ра, те о ре ти ча ра и пи
са ца ви ше ге не ра ци ја. За бу ду ће ис тра жи ва че  сту ди ја Ду ши
це По тић пред ста вља не за о би ла зан во дич кроз ре цеп циј ску 
мре жу по е зи је пе сни ка о ко ме су пи са ла во де ћа пе ра срп ске и 
ју го сло вен ске по сле рат не кри ти ке.



ви ћем, Ми ро сла вом Пан ти ћем и 
Ми ло ва ном Ви те зо ви ћем. Ра ни 
од ла зак По по ви ћа (1962  2001), 
прав ни ка по обра зо ва њу, усло
вио је об ја вљи ва ње ове књи ге уз 
при ље жан труд ње го вог ко ле ге 
из ре дак ци ја и По гле да и Књи-
жев не ре чи, са дру га по пе ру и 
уред нич ким по сло ви ма, Ср ђа на 
Ста ни ши ћа. Књи га са др жи Ста
ни ши ћев пред го вор, раз го во ре 
са сли ка ри ма (Ми ћа По по вић, 
Љу би ца Со кић, Ми ро слав Ђор
ђе вић, Цвет ко Ла и но вић), на уч
ни ци ма (Дра го слав Сре јо вић, 
Ра до ван Са мар џић, Де јан Ме да
ко вић и дру ги), књи жев ни ци ма 
(Иван В. Ла лић, Ми о драг Па вло
вић, Алек Ву ка ди но вић, Дра ган 
Ј. Да ни лов, Ду шан Ко ва че вић и 
дру ги), те раз го во ре са Дар ком 
Се ли мо вић и Љи ља ном Пе кић. 
У до да ци ма су По по ви ће ва би о
гра фи ја и би бли о гра фи ја, ње го
ве пе сме и Три се ћа ња на Алек сан-
дра И. По по ви ћа из пе ра Дра га на 
Ћи ри ћа, Пе тра В. Ар бу ти не и 
Але ка Ву ка ди но ви ћа.

РАН КО ВИЋ, Ми лан: Вас пи-
тач у ра ју. – Бе о град : Чи го ја 
штам па,  2005, 152 стр.

Нај но ви ја при по ве дач ка књи га 
Ми ла на Ран ко ви ћа, Вас пи тач 
у ра ју, са ста вље на је од пет при
по вет ки ко је се мо гу по ве за ти у 
јед ну ко хе рент ну ро ма неск ну 
це ли ну. Књи га по чи ње при чом 
Ле то с Ле пом, ко ја го во ри о стра
стве ном ерот ском за но су глав ног 
ју на ка пре ма пре ле пој ро ђа ци 
ко ја у град до ла зи са се ла, а за
вр ша ва се  ого ље ном, по тре сном 
по ро дич ном сто ри јом О оцу и 
мај чи ној смр ти. И овом књи гом, 
Ми лан Ран ко вић по ка зу је нам 
да не од сту па од соп стве не, у по
је ди ним сег мен ти ма на ту ра ли
стич ке ре то ри ке. Го во ре ћи о илу
зор но сти ве ли ких исто риј ских 
по ку ша ја и еле мен тар ним људ
ским стра сти ма, Ми лан Ран ко
вић нам бес ком про ми сно ски да 
по вез са очи ју, су о ча ва ју ћи нас 
са бол ном исти ном о љу ди ма и 
по ја ва ма, ко је су на ов да шњим 
про сто ри ма би ти са ле у дру гој 
по ло ви ни XX ве ка.

РА О НИЋ, Ја ња: Пе не ло па у 
тран зи ци ји. – Ча чак : Ди со
во про ле ће, 2005.

По бед ни ца Мла дог Ди со вог 
про ле ћа, аутор ка збир ке пе са ма 
„Пе не ло па у тран зи ци ји“ по
твр ђу је ар ти стич ку ве шти ну и 
ду бо ку  ми са о ност за о де ну ту у 
иро ни ју. Тран зи ци ја и Пе не ло па 
су спој је зич ки су прот но сти вре
мен ских и зна чењ ских и пре ра
ста ју у знак ини ци ја ци је лич не 

и оп ште. У пе
ми ,,Ем па та” 
аутор ка је све
сна да се исто
риј ски усу ди
ла да ка же оно 
што исто ми
шље ни ци ни су. Она опе ва сву 
уну тра шњу те жи ну јед не ши
па ри це  ка ко то ауто и ро ниј ски 
ис ти че. Пе сме су ли ше не ри ме, 
али су оста ли пе снич ки ре кви
зи ти ве што ко ри шће ни. Ја њи би 
се мо гло при зна ти да је усво ји ла 
му шку ло ги ку, са чу вав ши жен
скост и жен стве ност и ти ме над
ма ши ла мно ге по се стри ме по 
пе ру и пре ва зи шла кла сич ну по
де лу на му шко и жен ско пи смо.

РЕМС, Игор: Хо до ча шћа. 
– Бе о град : Гра ма тик, 2005.

Игор Ремс је на ше го ре лист. Пи
ше под псе у до ни мом, а до жи вео 
је ме ђу на род на при зна ња за свој 
пе снич ки рад. Члан је Удру же ња 
књи жев ни ка Не мач ке, Ср би је и 
Цр не Го ре. Ба ви се сли кар ством 
и мно ге ли ков не те ме по ве зу је 
са пе снич ким про ми шља њи
ма. Мо же се сло бод но ре ћи да 
је ,,Хо до ча шћа” збир ка сим бо ла 
и ви шег ап стракт ног зна че ња. 

Се дам ци клу са 
са по се дам пе
са ма су увод у 
цар ство хо до ча
шћа Рем со вог у 
„сво ју сло бо ду 
и све ми сао те и
стич коан тро
по ло шке сим
фо ни је“.  По ве

зи ва ње ре ли ги о зно сти са чи сто 
ге о ме триј ским пој мо ви ма све о
бу хват но сти је ти пич но за це лу 
збир ку и иза зов је за фи ло зо фе, 
сли ка ре, пе сни ке. Цен трал на те
ма је круг, ко ји сво јим са вр шен
ством пред ста вља сим бо лич но 
и по че так и крај, са вр ше но је дин
ство про шло сти и са да шњо сти, 
али и мо гућ ност за тво ре но сти 
из ко је је те шко из ро ни ти („Био 
јед ном/је дан круг“).

РО СИЋ, Га га: По вест о би сер-
ном гра ду. – Бе о град : Ра шка 
шко ла, 2005. – 115 стр.

Га га Ро сић је наш по зна ти пре во
ди лац са срп ског на грч ки је зик 
и са грч ког на срп ски. Сво јом ори
ги нал ном про зом ја ви ла се 2003. 
ка да је бе о град ска Про све та об ја
ви ла ње ну књи гу Мер де ви не за 
у не бо. Књи га По вест о би сер ном 
гра ду пред ста вља дру ги део за ми
шље не три ло ги је. Са ста но ви шта 
жан ра књи гу мо же мо чи та ти из 
ви ше угло ва. Аутор кин  текст 
ком при му је крат ку при чу, по ет

ску фан та стич ну про зу, бај ку, 
че сто и пе сме у про зи у нај чи сти
јем ви ду. Ове крат ке фор ме улан
ча не у је дин стве ну те мат скомо
тив ску це ли ну без ме ђу на сло ва, 
чи та ју се, нај зад, и као уз бу дљив 
по ет ски ро ман о јед ној дру га чи
јој ствар но сти и сва ки да шњи ци 
ни ма ло на лик пре по зна тљи вој. 
Аутор ка кре и ра „па ра лел ну“, из
ма шта ну ствар ност у нај до слов
ни јем сми слу 
те ре чи. Син
таг ме по пут 
веч ног др ве та, 
ча роб ног кљу-
ча, зве зде, рај-
ске пти це, сма-
раг дних две ри, 
ма гич ног вре ла 
има ју на кра ју 
књи ге де ко ди ра но зна че ње чи
ји је име ни тељ: ср це. Ро сић кин 
ро ман је исто вре ме но и мо дер на 
бај ка и по ет ски ро ман за све уз ра
сте ко ји ус пе лом ели ми на ци јом 
ре ал ног пред ло шка гра ди осо
бен свет у ко ме се до га ђа ји од ви
ја ју по за ко ни то сти ма и ло ги ци 
ко је кре и ра аутор ки на ма шта.

РО ТАР, Не ма ња: Не тр пе љи-
вост.  Бе о град : Сту бо ви клу
ту ре, 2006.  293 стр.

Не тр пе љи вост је, у осно ви, при
ча о су ко бу до бра и зла, не мо ћи 
по је дин ца да се од у пре сле пим 
си ла ма без у мља ко је мр ве и ра за
ра ју све ху ма не вред но сти у на ма 
и при си ља ва ју нас да се про тив 
соп стве не во ље при кло ни мо пар
ти ји, ве ри, на ци о ну или не ком 
дру гом об ли ку оте ло тво ре не ко
лек тив не све сти у све ту без ази
ла за срећ не, умо бол не или нео
пре де ље не. По ку ша ји очу ва ња 
лич ног си сте ма вред но сти и су
прот ста вља ња све ту ре пре си је и 
ви со ке ре то ри ке су, по пра ви лу, 
уна пред осу ђе ни на про паст и 
во де лич ној тра ге ди ји. Но ви, че
твр ти по ре ду ро ман, пи сца мла
ђе ге не ра ци је, Не ма ње Ро та ра, 
за сни ва се на исто риј ским зби ва
њи ма у Пан че ву за вре ме Дру гог 
свет ског ра та. Аве ти про шло сти 
су оку пље не око Ма ги стра та, 
зло гла сног ло го ра у Сви ла ри и 
стра ти шта на Ја буч ком пу ту да 
би не ста ла у та ми шким мо чва
ра ма. Али оне су са мо спо ред не 
лич но сти у жи во ти ма Не ма ње 
и Хе ле не, ко ји се вен ча ва ју у тре
нут ку док фолк сдој че ри ис ти чу 
за ста ве с ку ка стим кр сто ви ма по 
чи та вом гра ду и мар ши ра ју ули
ца ма у иш че ки ва њу ско рог до ла
ска не мач ке вој ске. Џе ла ти и жр
тве ће про ме ни ти уло ге на кра ју 
ра та. Не ма ња оста је да жи ви у 
ку ћи свога та ста, ко ји се кре ће ма
ка да мом Гор њег гра да  кроз ожи

вље не ре ал не исто риј ске лич
но сти и суд би не ро ма неск них 
ју на ка, при пад ни ка раз ли чи тих 
на род но сти, у окрут ним вре ме
ни ма, ко ја из осно ва ме ња ју њи
хо ве жи во те. Без об зи ра на сва 
пле ме ни та осе ћа ња ро ман се, у 
хо ли вуд ском сти лу, за вр ша ва хе
пи ен дом на пе шча ној ка ли фор
ниј ској пла жи и су сре том пи сца 
и глав ног ју на ка са зна ме ни тим 
пи сцем ро ма на Збо гом ору жи је.

СА БА ТО, Ер не сто: По је ди-
нац и уни вер зум.  Пре ве
ла са шпан ског Алек сан дра 
Ман чић – Ча чак : Умет нич ко 
дру штво Гра дац, 2005. 

Из бор есе ја по зна тог и код нас чи
та ног ар ген тин ског књи жев ни
ка. Књи гу је при ре ди ла, пре ве ла 
и крат ким пред го во ром про пра
ти ла Алек сан дра Ман чић. Ако 
смо, по сле Мар ке са и Бор хе са, од 
ла ти но а ме рич ке књи жев но сти 
на ви кли да оче ку је мо са мо фан
та стич ки ре а ли зам, за не мар ју ћи 
оста ле аспек те це лог јед ног ве ли
ког књи жев ног уни вер зу ма, Са ба
то ви есе ји ће нас под се ти ти и на 
дру ге мо гућ но сти ње го ве ре а ли
за ци је. Тек сто ви ко је је иза бра ла 
Ман чи ће ва  у сме ре ни су на са
вре ме ну ствар ност, по сма тра ну с 
ци ви ли за циј ског аспек та. Аутор 
та ко о кри зи и кра ху на шег вре
ме на го во ри из при зме ци ви ли
за ци је за сно ва не на ра ци о нал но
сти на сто је ћи да у игру уве де и 
оста ле ди мен зи је чо ве ка и ње го
вог ми шље ња, на сто је ћи да ре
кре и ра ко ли ко ње го ву, то ли ко и 
из гу бље ну це ло ви тост све та.

СМИ ЛЕВ СКИ, Го це: Раз го-
вор са Спи но зом.  Са ма ке
дон ског пре вео Ри сто Ва си лев
ски –  Сме де ре во : Ар ка, 2005.
  
Ро ман мла дог ма ке дон ског пи
сца Го це та Сми лев ског иза звао је 
у ње го вој зе мљи ве ли ку па жњу 
чи та ла ца и кри ти ча ра. До бит
ник на гра де Утрин ски ве сник, 
ко ја је екви ва лент НИНове на
гра де, Сми лев ски је пре ве ден на 
још не ко ли ко је зи ка, а Раз го вор 
са Спи но зом је по бу ди ло ин те ре
со ва ње и у тим чи та лач ким сре
ди на ма. Фор мал но ино ва тив но 
оства ре ње пост мо дер ни стич ке 
про ви ни јен ци је осла ња се на 
ши ро ку еру ди ци ју Сми лев ског, 
на ње го во по зна ва ње те о ри је 
књи жев но сти и фи ло зо фи је, на 
ње го во оп ште обра зо ва ње, али и 
на мо ме нат без ко га не би би ло 
књи жев но сти – на ње го ву аутох
то ну и про во ка тив ну ми сао. 
Аутор по го во ра спр ском из да њу 
је ма ке дон ски кри ти чар Вен ко 
Ан до нов ски.
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СТЕ ФА НО ВИЋ, Та тја на: Два-
на ест бај ки. – Бе о град : Књи
жев но дру штво Све ти Са ва, 
2005. – 43 стр.

У са вре ме ној срп ској књи жев но
сти рет ки су ства ра о ци ко ји се 
жан ров ски опре де љу ју за се ман
тич ки чи сту фор му бај ке. Свет 
бај ки Та тја не Сте фа но вић (1960, 
пи ше по е зи ју и про зу за де цу и 
од ра сле) у ве ли кој ме ри је ино ва
ти ван, од но сно, жан ров ски по
сту ла ти пи сца не спу та ва ју, на
про тив, иза брав ши жан ров ску 
чи сто ту, у го ди ни про сла ве две
ста го ди шњи це ро ђе ња слав ног 
бај ко пи сца Хан са Кри сти ја на Ан
дер се на, и срп ска књи жев ност 
до би ла је из вр сну, вред но сно 
ујед на че ну књи гу бај ки. Мо ти
ви љу ба ви и вер но сти (бај ка Со лу-
нац), свет сно ва (бај ка Ни кад се не 
зна), или ме та тек сту ал на игра са 
на род ном бај ком (Цр вен ка пи но 
обе ћа ње) во де мла ђе и ста ри је чи
та о це кроз уз бу дљи во над и гра
ва ње до бра и зла у ко ме три јум
фу је до бро. Пре ма ре чи ма пи сца 
по го во ра Све тла не Стан ко вић „у 
бај ка ма на ше аутор ке до вољ на 
је и ма ла ин тер вен ци ја у про сто
ру“ – да би се раз ви ла по ет ска 
на ра ци ја ко ја у свом то та ли те ту 
фор ми ра са вре ме ну бај ку.

СТО ЈА НО ВИЋ,  Ја сна: Сер-
ван тес у срп ској књи жев но-
сти – Бе о град : За вод за уџ
бе ни ке и на став на сред ства, 
2005. – 333 стр.

Ја сна Сто ја но вић, 
до цент на Фи ло
ло шком фа кул
те ту, сво јим док
тор ским ра дом 
обо га ти ла је на шу 
књи жев ну сце ну 
те мељ ном и пре
глед ном сту ди јом 
на те му Сер ван те
са и ње го ве ре цеп
ци је у Ср ба. Пр ви 

пут је си сте ма тич но ис тра жен 
ути цај ко ји је Сер ван тес из вр
шио на срп ске про зне ства ра о це 
као што су До си теј, Сте ри ја, Ја
ков Иг ња то вић, Сте ван Сре мац 
и Ла за Ла за ре вић, и по ка за ло се 
да је Сер ван тес био учи тељ не 
са мо европс ких, не го и на ших 
ро ма но пи са ца. Зна чај на па жња 
је по све ће на пр вом срп ском пре
во ду „Дон Ки хо та“, на осно ву ког 
су на ста ли сви ка сни ји пре во ди, 
као и од но су срп ске књи жев не 
кри ти ке пре ма Сер ван те су, ко
ји је био кон стант но по зи ти ван, 
без пе ри о да ре ла ти ви зо ва ња 
ње го вог зна ча ја. Сту ди ја је до пу
ње на и би бли о гра фи јом Сер ван
те со вих тек сто ва пре ве де них на 

срп скохр ват ски и кри ти ка ма 
Сер ван те со вих де ла из пе ра до
ма ћих ауто ра. 

СТРЕ ЛЕ У ЛЕ ТУ - КРАТ КЕ 
ПРИ ЧЕ ИЗ НО ВЕ ИР СКЕ. 
- иза бра ла ВОЛШ, Ке ро лајн, 
пре вод са ен гле ског Ју ли ја Но
ва чић – Бе о град : Zep ter, 2005. 
 314 стр. 

По сто је ли 
оп ште осо бе
но сти ир ског 
ду ха пи та ње 
је ко је ова 
књи га по ста
вља. Крат ка 
при ча у Ир
ској се сма тра 
на ци о нал ном умет нич ком фор
мом, јер ни је за по ста вље на ни 
по сле екс пан зи је ро ма на. По сле 
Вајл да, Бе ке та и по го то во Џој со
вих „Да бли на ца“, Ир ци ма по ста
вља мо ви со ка оче ки ва ња у овом 
по љу, а збир ка „Стре ле у ле ту“ 
зна чај на је јер се тру ди да пред
ста ви пре сек ир ске при че да нас. 
Она је ра зно вр сна у сва ком по гле
ду. У вре мен ском ра спо ну про те
же се од пре да ња и фол кло ра 
до све та вир ту ел не ствар но сти 
и ха лу ци на ци ја под деј ством 
дро га, а у про стор ном при че су, 
по ред Ир ске, сме ште не у Њу
јорк, Лон дон, Скан ди на ви ју и 
сред њу Евро пу. За јед нич ке те ме 
ко је се мо гу иден ти фи ко ва ти су 
оту ђе ност, изо ла ци ја, по ме ре на 
и иш ча ше на ствар ност, што још 
јед ном по ка зу је да је фор ма крат
ке при че нај при ме ре ни ја мо дер
ном вре ме ну. 

ТИ ШМА, Сло бо дан: УР ВИ-
ДЕК. – Бе о град : На род на 
књи га, 2005. – 160 стр.

По сле три књи ге по е зи је Сло бо
дан Ти шма (1946, Бе о град) об ја
вио је сво ју пр ву про зну књи гу 
ко ја са др жи 11 при по ве да ка. За 
ис тра жи ва че жан ров ских ти по ло
ги ја на осно ву по је ди них бит них 
од ли ка ове про зе књи га се мо же 
од ре ди ти и као ро ман спе ци фич
не, тзв. ла ба ве струк ту ре. Та кву 
мо гућ ност да је осим на ра то ра 
(ко ји је исти у свим при ча ма) и 
те мат ски круг ис при по ве да ног. 
Ду хо ви тост, ка лам бур, бур ле ска, 
ле же ран, здрав ху мор и смех ко
ји ши ре стра
ни це Ти шми
не про зе пре
пли ћу се са 
кри  т и ч  ки м 
с а  г л е  д а  в а 
њем сре ди не 
у ко јој на ра
тор жи ви. По
ро дич ни од

но си у тро у глу отац, мај ка, син, 
да ти су кроз сме хо твор но хи пер
бо ли са не од но се о „веч ној“ те ми 
од ра ста ња, неспо ра зу ми ма ро ди
те ља (чу ва ри тра ди ци је, кућ ног 
и дру штве ног ре да) и си на (бун
тов ни ка са и без раз ло га) на пу ту 
оса мо ста љи ва ња и тра же ња свог 
ме ста у дру штву. Ти шма при по
ве да о Но вом Са ду ше зде се тих и 
се дам де се тих го ди на, и де це ни
ји иза нас (при ча Ни ки та). Сво је
вр стан кон тра пункт на ста је кад 
чи та мо при че у ко ји ма је ју нак 
по стао отац и гла ва по ро ди це. 
Са др жај на је, му дра и раз га љу
ју ћа пр ва про зна књи га но во сад
ског књи жев ни ка Сло бо да на Ти
шме.

ТРИ ФУ НО ВИЋ, Ду шко: Ло-
пов ска по сла. – Ру ма: Срп ска 
књи га, 2005. 86 стр.

Нај по пу лар ни ји 
наш пе сник, за
хва љу ју ћи при
ме ње ној по е зи ји, 
по сле го ле мог 
ис ку ства на пи
сао је још јед ну 
књи гу за де цу. 
Ка ко сам на зив ука зу је, за чи ка ва
ње и ху мор су при сут ни, али за
чи ње ни гор чи ном. Мо гло би се 
ре ћи да је мо гу чи та ти нај мла ђи 
ко ји ни су ви ше у све ту ме две да 
и леп ти ро ва већ им је жи вот на 
ре ал ност су ро ва, та ко и од ра сли 
ко ји на свет не гле да ју кроз ру
жи ча сте на о ча ри. Обе ше њач ки, 
а озбиљ но Три фу но вић сли ка 
жи вот са свим ње го вим мањ ка
во сти ма. Сти хо ви ма не за ва ра ва 
ма ле чи та о це већ им се обра ћа 
као се би рав ни ма. Аутор прет по
ста вља да мла ди има ју ис ку ство 
и очи да ви де и са гле да ју свет 
око се бе, ко ји њи хо ви бли жњи 
че сто ни не прет по ста вља ју.

ЋУ ЛА ФИЋ, Ми ла дин: Про-
ђе па мет као тре шње. – Бе о
град: Рад, 2005.

Ми ла дин  Ћу ла фић (1939.) до
бит ник је на гра да „Иси до ра Се
ку лић“, По ли ти ки не на гра де за 
при чу, „Ра до је До ма но вић“ (за 
са ти рич ну при чу), као и за ви
чај них при зна ња – Ан дри је ви це 
и Бе ра на. Сво јим до са да шњим 
спи са тељ ским радом уда рио је 
ка мен те ме љац ко лаж збир ци 
„Про ђе па мет као тре шње“, ко
ја је до жи ве ла дру го до пу ње но 
из да ње. Збир ка је збир при ча, 
из ре ка и ре чи. Аутор је чо век 
из о штре на уха за све што је нео
бич но, на гра ни ци нон сен са, гро
теск но, ду хо ви то, тра ги ко мич

но. Ис пи са ни ре
до ви прот ка ни 
су исеч ци ма из 
но ви на ко ји до
при но се основ
ној иде ји књи ге, 
нпр. тек спа ше
на де вој ка са мо у би ца из на бу ја ле 
ре ке обра ћа се спа си о ци ма ре чи
ма: „Упро па сти ли сте ми жи вот“. 
Ова квих при ме ра има још мно
го, а Ћу ла фић је збир ком „Про ђе 
па мет као тре шње“ на чи нио вер
зи ју „Олов ка пи ше ср цем“ о од
ра сли ма и за од ра сле. Под сме ху 
је над ре ђе на фи лан тро пи ја и то 
чи ни књи гу бли ском и то плом.

ФЕЈ БЕР, Ми шел: 199 сте пе ни-
ка. – Пре вод са ен гле ског Бо ја
на Гај ски – Зре ња нин : Аго ра, 
2005. – 112 стр.

Ми шел Феј бер (1960), шкот ски 
пи сац хо ланд ског по ре кла, сво
јим до са да шњим књи га ма (књи
га при ча и 4 ро ма на) по сти гао је 
ве ли ки успех на ен гле ском го вор
ном под руч ју, а де ла су му пре ве
де на на ви ше од 20 стра них је зи
ка. За ро ман 199 сте пе ни ка тач на 
је опа ска да је реч о де лу ко је у 
се би сје ди њу је еле мен те исто риј
ског три ле ра са са вре ме ном (нео
ства ре ном) љу бав ном при чом у 
ко јој се су сти чу гот ска про за и 
хо рор. Глав ни лик је мла да же на 
Шан, струч њак у кон зер ва ци ји 
ста рих ру ко пи са 
на хар ти ји и пер
га мен ту, ко ја се 
при кљу чу је ар хе
о ло шкој еки пи 
у ис тра жи ва њу 
сред њо ве ков не 
бе не дик тин ске 
опа ти је Вит би. 
Ње но по знан
ство са ле ка ром Маг ну сом и де
ши фро ва ње свит ка по хра ње ног 
у бо цу 1788. да ју те мат ску око
сни цу из ко је се ши ри зна чењ ска 
пер спек ти ва овог де ла. Са др жин
ски, реч је о ус пе лом укр шта ју 
за го нет ног до га ђа ја из про шло
сти са не по сред ном ствар но шћу, 
ко јој се по ми ње и са о бра ћај на 
не сре ћа то ком ра та у Бо сни где 
Шан гу би мом ка, а са ма по ста је 
ин ва лид.

HOM MA GE MI LI ŠI ĆU: Фо
рум пи са ца: Бе о град, 2005. 
273 стр.

Мно го љу ди је удру жи ло сна ге и 
пе ра да би на ста ла ова књи га нео
бич не ле по те, апо те о за жи вот не 
ра до сти, али и тра гич не суд би не 
пе сни ка Ми ла на Ми ли ши ћа, Ср
би на ко ји је пре пет на ест го ди на 
по ги нуо као пр ва жр тва гра на ти
ра ња Ду бров ни ка. Ова кав крај 
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чо ве ка ко ји је по ку шао да бу де 
из над свих на ци о нал них и дру
гих огра ни че ња, жи ве ћи по ма ло 
но мад ски из ме ђу Ду бров ни ка, 
Бе о гра да и Лон до на, за мно ге 
је ме та фо ра бе сми сла гра ђан
ског ра та у бив шој Ју го сла ви ји. 
Збор ник удру жу је објек ти ван и 
ин фор ма ти ван пре глед пе сни ко

вог жи во та и 
ства ра ла штва 
са ин тим ним 
се ћа њи ма нај
у жег кру га ње
го вих при ја те
ља, ме ђу ко ји
ма су Мир ја на 
Ми о чи но вић, 
Вла де та Јан
ко вић, Мит ко 
Ман џу ков, Во

ји слав До нић, Ибра хим Ха џић и 
дру ги. Као нео би чан спој бун тов
но сти и сен зи бил но сти, пе сник 
је че сто до ла зио у су коб са ин сти
ту ци ја ма, али и по је дин ци ма, 
не око ли ше ћи да из ра зи сво је 
ми шље ње у сва кој при ли ци. 
Ми ли шић је био по знат и као 
успе шан пре во ди лац, во дио је 
де чи ју еми си ју на Ра дио Бе о гра
ду, а не ко вре ме и пре да вао на 
њу јор шком Уни вер зи те ту. Књи
га, чи ју опре му је ура дио пи сац 
и сли кар Ми ле та Про да но вић, 
са др жи и бо га ту до ку мен та ци ју 
са ста вље ну од ру ко пи са пе са ма, 
фо то гра фи ја, на слов них стра на 
ча со пи са и књи га, за пи са на омо
ти ма ци га ре та.

ЦВЕТ КО ВИЋ, Пе тар: Пе сме 
из ауто бу са (I, II). – Бе о град 
: Рад, 2005. – 80 стр.

У ово из да ње 
но ве књи ге 
пе са ма Пе тра 
Цвет ко ви ћа 
(1939), пре ма 
ре чи ма ауто
ра ушле су 
24 пе сме из 
књи ге Пе сме 
из ауто бу са 
(из да ње бе
о град ске Про све те, 1997) и 20 
но вих пе са ма ко је се те мат ски 
на сла ња ју на из бор из пр вог 
из да ња. На слов књи ге, по сле 
чи та ња пе са ма, до би ја на атрак
тив но сти кад се уоче по зи ци је: 
кре та ње, за па жа ње из по кре та и 
ста тич но сти, за у ста вља ње (дуг 
стих бли зак по ет ско про зном 
рит му) и лир ска де скрип ци ја 
де та ља. Од нос ди на мич ност и 
ста тич ност гра ди спо ља шњи и 
асо ци ја тив ни свет Цвет ко ви ће ве 
књи ге. Двој ство је при сут но и у 
мо ти ви ма. С јед не стра не  има мо 
низ де скрип тив них пе са ма чи ји 
је пред мет при ро да, пе сник је 

ту пре ци зан по сма трач, али су
штин ски,  град ски чо век фа сци
ни ран чи ње ни ца ма ко је су ње
го вим пре ци ма би ле обич на сва
ко дне ви ца (орао, ца рић, дрозд, 
по ток, пла ни на). С дру ге стра не, 
има мо ви ше пе са ма/лир ских 
пу то пи са Ма ке до ни ја, Пу то каз, 
на пу ту за Све ту Го ру, Омо ни ја, 
Баг дад, Па пи ри ћи са под нож ја Ша-
ре и дру ге, где по ме ну то кре та
ње из но си на ви де ло вер ти ка ле 
кул ту ро ло шких ди мен зи ја ко ји 
спа ја ју то по се са све шћу лир ског 
су бјек та. Чул не сен за ци је пре ла
ма не кроз лир ску дис крет ну ин
те лек ту ал ну при зму, сти хо ви ма 
за у ста вље ни при зо ри на ве ли су 
ре цен зен та књи ге  др До бри во ја 
Ста но је ви ћа да је до жи ви и као 
лир ски ро ман у сти ху, што је за 
чи та о ца ко ри сна и тач на ква ли
фи ка ци ја.

ЏЕЈ МСОН, Џе на: Во ди те љу-
бав као пор но зве зда. - Са 
ен гле ског пре вео Јо ван То
мић – Бе о град : Еди тор,  2005. 
 522 стр.
  
Нај ве ћа зве зда у исто ри ји „фил
мо ва за од ра сле“ Џе на Џеј мсон, 
ро ђе на је у Лас Ве га су, 9. апри ла 
1974. го ди не као Џе на Ма со ли. У 
ше сна е стој го ди ни жи во та по бе
гла је од ку ће, да би жи ве ла са 
сво јим та да шњим деч ком, ко
ји јој је ис те то ви рао сим бол по 
ко ме је доц ни је по ста ла пре по
зна тљи ва: „Heart Breaker“ (сло
мље на ср ца). Џе ни на пи кант на 
ис по вест по де ље на је у шест ду
гих по гла вља: На ги украс све та, 
Теч ни за тво ре ник угу шен у ста-
кле ним зи до ви ма, Ко са вре ме на, 
Не са вр ше ни глу мац на по зор ни-
ци, Тро фе ји не ста лих љу бав ни ка 
и Ла га но при бли жа ва ње мо јим 
гру ди ма. Да би сти гла до гла му
ро зног жи во та и сла ве, Џе на је 
би ла при ну ђе на да пре ђе пут 
од игра ња на ме син га ним шип
ка ма стрип тиз ба ро ва у Лас Ве
га су, до за ви сно сти од те шких 
дро га. Ре ше на да по бег не од 
мрач не про шло сти, Џе на Џеј
мсон као „мла до, не по тро ше но 
ме со“ уска че у филм ску пор но 
ин ду стри ју, где се су сре ће са 
са ди стич ки рас по ло же ним ме
на џе ри ма и ре ди те љи ма, ис ку
сним љу бав ни ци ма оба по ла, и 
су ро вом кон ку рен ци јом ме ђу 
глу ми ца ма. Том при ли ком упо
зна је и лич но сти ко је је до жи вља
ва ла као идо ле, по пут ро ке ра 
То ма Ли ја и Ме ри лин Мен со на. 
Пи кант на ме мо ар ска про за пор
но зве зде Џе не Џеј мсон, от кри ва 
нам мрач не тај не јед не од нај ко
мер ци јал ни јих филм ских ин ду
стри ја у по след ње три де це ни је 
два де се тог ве ка.

ШО НА ГОН, Сеи: За пи си 
пред сан.  Пре ве ли са ен
гле ског Ка та ри на По по вић и 
Фла вио Ри го нат – Бе о град : 
Лом, 2005. – 171 стр. 

Пр ва књи га из 
но ве еди ци је 
Ја пан. Сеи Шо
на гон је би ла 
двор ска да ма 
у де се том ве ку, 
злат ном до бу 
ја пан ске кул ту
ре, а ње на књи
га је сво је вр
стан ли те ра р ни и по ет ски до ку
мент о иди лич ном све ту тог пе
ри о да. У вре ме ка да је двор био 
цен тар кул ту ре и умет но сти, а 
двор ско плем ство и кру го ви око 
ње га глав ни но си о ци, јед на дру
га двор ска да ма, Му ра са ки Ши
ки бу, на пи са ла је и пр ви ро ман у 
исто ри ји књи жев но сти. „За пи си 
пред сан“ су огром на ко лек ци
ја лич них бе ле шки, не ка вр ста 
днев ни ка, на ста ја лог то ком де се
так го ди на ко је је Сеи Шо на гон 
про ве ла на дво ру. Иако је ро ђе
на пре ви ше од хи ља ду го ди на, 
стил Сеи Шо на гон је из не на ђу
ју ће мо де ран, от кри ва јед ну лу
цид ну, тем пе ра мент ну и емо тив
ну же ну, али и не ми ло срд ну и 
ци нич ну пре ма љу ди ма ко је сма
тра ин фе ри ор ним. Ово  из да ње 
пред ста вља из бор из за пи са, по
што књи га у це ли ни има пре ко 
хи ља ду стра на, што чи ни  стил 
књи ге фраг мен тар ним. До да так 
књи зи су и илу стра ци је на ко ји
ма су при ка за ни сти ло ви оде ва
ња у том пе ри о ду.

9
БОГ ДА НОВ, Ду шан: Ан-
ти фа ши стич ки по крет у 
ју жном Ба на ту 1941-1944.  
Пан че во : Исто риј ски ар хив, 
2005.  238 стр.

Исто риј ски до га ђа ји Дру гог свет
ског ра та у ју жном Ба на ту су по 
пр ви пут на је дан це ло вит на
чин да ти у се ћа њи ма Ду ша на 
Бог да но ваСен ка, ис так ну тог 
функ ци о не ра Ко му ни стич ке 
пар ти је Ју го сла ви је, на род ног 
по сла ни ка у Уста во твор ној скуп
шти ни Ју го сла ви је, по сла ни ка 
го то во у свим са зи ви ма Са ве зне 
скуп шти не, Скуп шти не Ср би је 
или по кра јин ске Скуп шти не од 
1946. до 1982. го ди не... Ду га чак 
је спи сак функ ци ја, при зна ња 
и ор де на овог по ли ти ча ра чи
је име ја ко до бро пам те сред ње 
и ста ри је ге не ра ци је по себ но у 
Вој во ди ни. Пред рат ни ско је вац, 
аги та тор и пар ти зан ски ко ме сар, 

Ду шан Бог да нов, бе ле жи рат на 
де ша ва ња на те ри то ри ји Сре ма 
и ју жног Ба на та у ко ји ма је не по
сред но уче ство вао, по ми ње сво
је са бор це и осве тља ва њи хо ву 
уло гу у осло бо ди лач кој бор би и 
ре во лу ци о нар ним пре ви ра њи
ма. Ис ти че да су ан ти фа ши сти 
у Ба на ту има ли не при ја те ља ви
шеброј ну не мач ку на ци о нал ну 
ма њи ну ко ја се, сем рет ких из у зе
та ка, у пот пу но сти иден ти фи ко
ва ла са на ци стич ком иде о ло ги
јом, у све му јој се по ви но ва ла и у 
сво јим ру ка ма, од са мог по чет ка 
оку па ци је, др жа ла сву фак тич
ку власт. О раз ме ра ма зло чи на 
оку па то ра све до чи по да так да 
је крај ра та до жи ве ло са мо 10% 
ба нат ских Је вре ја. Чи ње ни цу да 
је дан већ за бо ра вље ни ко му ни
стич ки функ ци о нер об ја вљу је 
сво ја се ћа ња, па ма кар и при год
ном при ли ком ка ква је ше зде се
то го ди шњи ца од за вр шет ка Дру
гог свет ског ра та и по бе де над 
фа ши змом, јав ност је до че ка ла 
са при мет ним чу ђе њем и збу ње
но шћу. Ста ри јим чи та о ци ма су, 
сва ка ко, за ни мљи ви од ре ђе ни 
по да ци и суд би не њи хо вих ис
пи сни ка, а мла ђим чи та о ци ма је 
ово, ве ро ват но, ег зо тич но шти во 
у ко ме се по ми њу лич но сти чи ја 
име на но се ули це, шко ле и дру
ге уста но ве у Вој во ди ни.

ВАР ВА РИН СКИ МОСТ 
1999. – При ре дио Алек сан дар 
Ва сић – Бе о град : ИКП Ни ко-
ла Па шић и Глас јав но сти, 
2005. – 136 стр.

Шест го ди на по сле бом бар до ва
ња Вар ва рин ског мо ста пре ко 
Ве ли ке Мо ра ве, тру дом при ре ђи
ва ча, фо то ре пор те ра и из да ва ча, 
до би ли смо књи гу/фо то мо но гра
фи ју и до ку мент о тра ге ди ји и 
ње ним по сле ди ца ма. У то ку ва
зду шних НА ТО уда ра на Ср би
ју и Цр ну Го ру од 24. 3. 1999. до 
пот пи си ва ња Ку ма нов ског спо
ра зу ма 9. 6. 1999. це ла те ри то ри ја 
др жа ве би ла је из ло же на рат ном 
ра за ра њу. У не де љу 30. ма ја, на 
пра зник Све те Тро ји це, у два ма
ха је бом бар до ван Вар ва рин ски 
мост. Том при ли ком је по ги ну
ло 10 љу ди, 17 је те шко по вре ђе
но и на де се ти не лак ше. Књи га 
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до но си са жет исто ри јат гра да, 
кул тур ноисто риј ске спо ме ни ке 
(Тем нић ки нат пис из 10. ве ка), те 
исто ри јат мо ста из гра ђе ног 1924. 
Сле де кра ће би о гра фи је по ги
ну лих, ве ћи број све до чан ста ва 
ра ње них, као и ка зи ва ња ле ка ра 
и спа си ла ца. Са став ни део ове 
књи ге/до ку мен та, је су из ве шта
ји о спо ру гра ђа на Вар ва ри на са 
не мач ком др жа вом (спор во де не
мач ки адво ка ти), из во ди из но ви
нар ских ис тра жи ва ња Мар кус 
Гее (из ве штач ли ста Glo be and 
Mail, то ком бом бар до ва ња, ли те
рар ни при ло зи и но вин ски члан
ци из на ше штам пе).

Ми тро по лит НИ КО ЛА ЈЕ
ВИЋ, Ђор ђе: О Ду бров ни ку 
и Ду бров ча ни ма. – При ре
ди ла Ире на Ар сић: Ниш, 
Бе о град : Цен тар за цр кве не 
сту ди је и Ars li bri, 2005. – 177 
стра на

Ге ор ги је (Ђор
ђе) Ни ко ла је
вић из се ла 
Ја ска у Сре му 
(1807–1896) по 
з а  в р  ш е т  к у 
бо го  с лов  с ке 
шко ле  на по зив Срп ске цр кве не 
оп шти не до ла зи у Ду бров ник. 
При ре ђи вач књи ге др Ире на Ар
сић иза бра ла је ми тро по ли то ве 
(од 1885 до смр ти, ми тро по лит 
Да бробо сан ски) ра до ве ко је је 
овај об ја вљи вао по та да шњој пе
ри о ди ци. Је дан од пр вих је Срб-
ско оп штет ство у Ду бров ни ку 
(Срп скодал ма тин ски ма га зин, 
1839) у истом ма га зи ну об ја ву је 
и ду жи спис Окруж је ду бро вач ко 
(Cir co lo di Ra gu sa) у ко ме са ве ли
ким по зна ва њем из но си ва жни је 
„исто риј ске, ге о граф ске, ет но
ло шке, при вред не, по ли тич ке, 
ад ми ни стра тив не, кул тур не и 
вер ске ка рак те ри сти ке ове бив
ше Ре пу бли ке, та да шње ре ги је 
у аустриј ској мо нар хи ји, са освр
том на са вре ме но ста ње“ (ци тат 
из пред го во ра Ире не Ар сић). Ту 
су по ред оста лих и ра до ви Спи са-
те љи ду бро вач ки ко ји су срп ским 
је зи ком, а та ли јан ским сло ви ма 
пи са ли (Ђор ђи је (Џо ре) Др жић, 
Ши шко Мен че тић, Ма вро Ве тра
но вић (Ма вриј Ве тра ни Чав чић), 
Ни ко ла Ди ми три је вић, Сте фан 
Гу че тић, Ан дри ја Чу бра но вић, 
те Ма рин Др жић, унук Ђор ђи ја 
Др жи ћа), ме ђу спи са те ље „ко ји 
су око 1600, цве та ли“ Ни ко ла је
вић пи ше о Иви Фра на Гун ду ли
ћу и ње го вом уну ку Иви Ши шка 
Гун ду ли ћу, Ју ни ју Пал мо ти ћу, 
Иви Бу ни ћу. Ту су и два пи сма, 
из 1847.  упу ће на Ву ку Ка ра џи ћу, 
као и Ни ко ла је ви ће ва пе сма и 
низ пи са ма упу ће них Скуп шти

ни у Бе чу 1848, Др жав ном са бо ру 
1849, ба ну Јо си фу Је ла чи ћу 1849, 
срп ском па три јар ху Јо си фу Ра ја
чи ћу 1849.

ПА ЛИ БРКСу кић, Не си ба: Ру ске 
из бе гли це у Пан че ву 1919-1941. 
 Са пред го во ром Алек се ја Ар се
ње ва.  Пан че во : Град ска би бли о
те ка Пан че во, Исто риј ски ар хив 
у Пан че ву, 2005.  269 стр.

На се ља ва ње Пан че ва ру ским из
бе гли ца ма по че ло је још у пр вом 
ими гра ци о ном та ла су 1919. го ди
не, исто вре ме но ка да и пр во до се
ља ва ње Ру са у Кра ље ви ну Ју го сла
ви ју. Због бли зи не Бе о гра да пан
че вач ка ру ска ко ло ни ја по ста ла 
је јед на од ве ћих у Кра ље ви ни, а 
по се бан зна чај до би ја осни ва њем 
Ру ског са на то ри јума Цр ве ног кр
ста Ви те шког кра ља Алек сан дра I 
Ује ди ни те ља у Пан че ву 1920. го ди
не. У Са на то ри ју му ра де по зна ти 
ру ски ле ка ри, а на ле че ње до ла
зе Ру си из свих кра је ва та да шње 

Кра ље ви не Ју го сла ви је. У ње му 
је вр ше но ви ше од хи ља ду опе ра
ци ја го ди шње, а за че тврт ве ка по
сто ја ња ро ђе но је 1250 ру ске де це. 
Књи га бе ле жи да је на ме сном пра
во слав ном гро бљу са хра ње но око 
1060 Ру са, а да да нас има са мо око 
50 са чу ва них спо ме ни ка. По себ на 
по гла вља се ба ве ин сти ту ци ја ма, 
цр квом, шко ла ма, би бли о те ком и 
удру же њи ма ру ских еми гра на та 
у гра ду. Мно ги Ру си, по зна ти у по
ли ти ци, умет но сти или на у ци бо
ра ви ли су или жи ве ли у Пан че ву: 
Вла ди мир Алек се је вич Мо шин, 
по зна ти ру ски на уч ник, Ве ре шча
гин Алек сан дар Алек сан дро вич, 
глу мац, драм ски, опер ски и филм
ски ре ди тељ, Кон стан тин Ку зње
цов, је дан од уте ме љи ва ча стри па 
у Ју го сла ви ји, пе сни ци и пре во
ди о ци Иља Го ле ни шчевКу ту зов 
и Је ка те ри на Ле о ни дов на Та у бер, 
Ми ха ил Вла ди ми ро вич Род зјан
ко,  пред сед ник III и IV цар ске Ду
ме.... У Пан че ву је у ви ше на вра та 
бо ра вио ге не рал, ба рон Пе тар Ни

ко ла је вич Вран гел. 20. сеп тем бра 
1922. го ди не, он је на по след њем 
за се да њу Ру ског Са ве та у Пан че ву 
до нео од лу ку о уки да њу На ци о
нал не вла де у из гнан ству. Аутор 
пи ше о до бром при је му и ве ли кој 
по мо ћи ко ју су ру ским из бе гли ца
ма пру жи ли гра ђа ни Пан че ва и 
о са рад њи ру ских и срп ских ин те
лек ту а ла ца, по себ но кроз ши ре ње 
иде је пан сла ви зма и све сло вен ске 
со ли дар но сти. Као ре зул тат те са
рад ње по кре ну та је ини ци ја ти ва 
о осни ва њу ши ро ког по кре та ру
скоју го сло вен ске уза јам но сти и 
осно ва на је пр ва Ру скоју го сло вен
ска за јед ни ца. Дру ги део књи ге је 
библиографија.

ПРИ ПРЕ МИ ЛИ: Алек сан дра
Ву чи нић, Сла ви ца Га ро ња,

Све тла на Ми ћу но вић,
Ду ши ца По тић, Ти ја на

Спа сић, Сла ви ца Спа сић,
Го ран Тра и ло вић,

Не бој ша Ћо сић,
Ду шан Ци цва ра
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НЕ БО ЛОМ СТВО: па но ра ма срп ског пје-
сни штва кра ја XX ве ка / [приредила] 
Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић. – За греб : 
Хр ват ско дру штво пи са ца : Du ri e ux, 2006. 
– 255 стр.

Зна чај по ја ве ове па но ра ме је ви ше струк. Као 
пр во, на ше ко ле ге, пи сци из Хр ват ског дру штва 
пи са ца и при ват на из да вач ка ку ћа Du ri e ux, су 
смо гли сна ге, а и хра бро сти, да хр ват ским чи
та о ци ма по ну де увид у пе снич ку реч ко ја је 
на ста ја ла на кра ју про шлог ве ка, а за ко ју су из 
сви ма на ма до бро по зна тих раз ло га хр ват ски чи
та о ци би ли ус кра ће ни, као уоста лом и срп ски 
ка да је у пи та њу хр ват ска по е зи ја овог пе ри о да. 
Да кле, ова па но ра ма отва ра јед ну 
но ву ета пу пе снич ке ко му ни ка ци је 
две ју кул ту ра. Ве ру је мо да ће ус по
став љени ка нал пе снич ке ко му ни
ка ци је ко ји се за сни ва ис кљу чи во на 
естет ским вред но сти ма вре ме ном 
би ти ин тен зи ви ран и обо га ћен и 
дру гим на чи ни ма и мо гућ но сти ма. 
Мно ги су раз ло зи да то та ко и бу де. 
Као дру го, по сло ви са ста вља ња ове 
па но ра ме по ве ре ни су нај зна чај ни јој 
кри ти чар ки сред ње ге не ра ци је, Бо ја
ни Сто ја но вић Пан то вић, ко ја, по ред 
то га што има ком пле тан увид у вред
но сти срп ског пе сни штва овог пе ри о да, има и 
ту да ро ви тост да од по чет ка сво је књи жев не 
ка ри је ре ус по ста вља мо сто ве ме ђу кул ту ра ма, 
а кра се је ви до ви тост и хра брост да те мо сто ве 
про ши ру је и утвр ђу је без об зи ра на окол но сти. 
На тај на чин су ство ре ни усло ви ко ји су ре зул
ти ра ли па но ра мом ,,Не бо лом ство” ко ја је, иако 
на ме ње на хр ват ским чи та о ци ма, исто вре ме но 
упу ће на и срп ским чи та о ци ма, ан то ло ги ча ри
ма и исто ри ча ри ма књи жев но сти. Ова дво стру
кост је од аутор ке зах те ва ла и до дат ни на пор да 
у па но ра му по свом кри ти чар ском су ду и уве ре
њу за сту пи све оно вред но што је у овом пе ри о
ду на ста ја ло у срп ској по е зи ји. Већ при пр вом 
чи та њу мо же се са си гур но шћу ре ћи да је аутор
ка ове зах те ве успе шно ре ши ла и на пра ви ла 
па но ра му чи ји ће зна чај и срп ски чи та о ци вре

ме ном от кри ва ти за то што тој па но ра ми ма ло 
то га мо же да се до да али и оду зме. У це ли ни ова 
па но ра ма је ма ти ца срп ске по е зи је овог пе ри о
да и као та ква још ду го ће има ти сво је чи та о це. 
Вред но је по ме ну ти да се аутор ка од лу чи ла за 
па но ра му, а не за ан то ло ги ју ко ја под ра зу ме ва 
и до дат не кри те ри ју ме, стро жу се лек ци ју али 
у јед ном ве ћем, нај ма ње по лу ве ков ном вре мен
ском ра спо ну. За са му аутор ку то мо же би ти са
мо нов ства ра лач ки иза зов има ју ћи у ви ду њен 
ан то ло ги чар ски рад. Па но ра ма «Не бо лом ство», 
је по ред то га што у пот пу но сти ис пу ња ва па но
рам ску функ ци ју до бар ан то ло ги чар ски те мељ 
за да љи рад. У њој је за сту пље но 65 пе сни ка, од 
Сте ва на Ра ич ко ви ћа (1928) до На та ли је Мар ко

вић (1977), што је већ са мо по се би 
под виг, има ју ћи у ви ду да су се пе
сни ци ста ри је и сред ње ге не ра ци је 
и у овом вре мен ском пе ри о ду по твр
ди ли као зна чај не пе снич ке по ја ве, 
али, исто вре ме но, и да се афир ми
са ла нај мла ђа ге не ра ци ја пе сни ка 
ко ја ће тек у вре ме ну ко је до ла зи 
до ћи до пу ног из ра за. Аутор ка па
но ра ме је ру ко во де ћи се ра зно ли ко
шћу по е ти ка, сво јим кри ти чар ским 
ис ку ством и пре све га естет ским 
кри те ри ју ми ма ода бра ла не са мо 
пе сни ке не го и пе сме ко је су на ста

ја ле у овом пе ри о ду. Тај вре мен ски те снац, крај 
про шлог ве ка, оп те ре ћен исто риј ским и днев но
по ли тич ким зби ва њи ма, аутор ка је пре ва зи шла 
упра во кроз ода бир пе снич ких тек сто ва чи ја се 
вред ност за сни ва ис кљу чи во на естет ским ка
те го ри ја ма. Од јед ног не при стра сног знал ца 
ни шта се дру го ни је мо гло ни оче ки ва ти. За то 
ће па но ра ма ,,Не бо лом ство” нај пре об ра до ва ти 
оне хр ват ске и срп ске чи та о це ко ји ве ру ју у по е
зи ју и пе снич ку реч. На кра ју тре ба ре ћи да је 
па но ра ма опре мље на пред го во ром Бо ја не Сто ја
но вић Пан то вић, би бли о граф ским по да ци ма о 
засту пље ним ауто ри ма и бе ле шком о аутор ки 
па но ра ме. Мно штво пе сни ка и пе са ма до во љан 
је раз лог да чи та лац за ро ни у чу де сне и ра зно
род не пе снич ке све то ве.

С. Н.



ЖИ ВОТ цар ског ге не ра ла и слав ног ин же ње ра го спо ди на 
ба ро на Док са та де Мо ре за по гу бљу ног 20. мар та 1738. у Бе о-
гра ду уз опис по је ди них де ша ва ња у та да шњем ра ту про тив 
ту ра ка / [ уред ник и пи сац пред го во ра Љу би ца М. Ћо ро вић ; с 
не мач ког пре вео Ми ло рад Софронијевић]. – Бе о град : Би бли о те
ка гра да Бе о гра да, 2006. – XI II, 83 стр.

Ме ђу ста рим и рет ким књи га ма Би бли о те ке гра да Бе о
гра да, од го ди не ње ног осни ва ња, да кле пу них се дам и 
по де це ни ја, сво је ме сто на ла зи и јед на из у зет но вред на 
књи жи ца. Не ве ли ког оби ма, штам па на 1757. го ди не на 
не мач ком је зи ку, го ти цом, она да нас пред ста вља би бли
о фил ску рет кост у свет ским раз ме ра ма. Реч је о спо ме
ни ци по све ће ној чу ве ном гра ди те љу Бе о гра да XVI II ве
ка, цар ском ге не ра лу и слав ном ин же ње ру, го спо ди ну 
ба ро ну Док са ту де Мо ре зу. На ме ћу се мно га пи та ња: Ко 

је био Док сат де Мо рез? У ка квој је он ве зи са на шим гра дом? Ка кве су 
га окол но сти до ве ле у Бе о град? За што је за нас ва жна ње го ва по вест? 
Од го во ре на сва ова пи та ња мо же те на ћи у књи жи ци ко ју Би бли о те ка 
гра да Бе о гра да об ја вљу је по во дом Да на Бе о гра да и свог ју би ле ја. По себ
ну вред ност из да ња сва ка ко чи не ауто ро ва раз ма тра ња уни вер зал них 
пи та ња, све вре мен ског од но са по све ће ног гра ди те ља и вла сти, мо мен
ти пре ћут ки ва них чи ње ни ца, вер ског и ме диј ског про го на, али и сту
ди је по све ће не кључ ним, веч ним пи та њи ма ра то ва ња и од бра не.

Ми ло ван Мар че тић
ЗА ВЕТ НА ЕПИ ФА НИ ЈА

У не ком из не над ном тре нут ку, у јед ној епи фа ни
ји или фо ку су кроз ко ји му ње ви то про ла зе при
зо ри и чу ју се ре чи из ми ну лог жи во та, у јед ном 
тре ну ко ји ни је тре ну так тра га ња за иш че злим 
вре ме ном, већ са мо вољ на на ва ла тог вре ме на, ви
дим јед ног ра до зна лог де ча ка у дво ри шту, у то 
вре ме нај ва жни јем де лу ње го вог про стор ног све та, де ча ка ко ји се чу
ди чу ди ма тог свог нај бли жег окру же ња, пи та ју ћи се ка ко из гле да 
за сад не ви дљи ви свет и вре ме, а он да у про мен љи вом али сли ве ном 
рит му, чи ни се без на глих пре ки да и ско ко ва, ви дим истог тог де
ча ка ма ло ста ри јег ка ко од ла зи у шко лу уским па ши рим пу тем, 
ис под кро шњи др ве ћа и по лу о блач ног не ба, ка ко са зна је по не што 
од оно га што ни је на у чио у дво ри шту и од нај бли жих од ра слих, ка
ко у пар се кун ди и сам од ра ста у мла ди ћа, чи та ју ћи хи ља до стру ку 
и хи ља до ли ку Књи гу и, по не сен ре ком ње ног је зи ка, схва та је та ко 
озбиљ но да ла ко под ле же оно ме што у њој пи ше, ужи вља ва ју ћи се у 
свест и до жи вља је ју на ка, а за тим ка ко и сам, по у чен Књи гом и већ 
при лич но ве ли ким ис ку ством жи во та, по ку ша ва да пи ше, би ва ју ћи 
исто вре ме но за ди вљен том сво јом но вом ве шти ном, али и сум ња ју
ћи у сво ју ис трај ност да је по бољ ша, што ће до ве сти до то га да се на 
не ко ли ко го ди на при хва ти ма ну ел них ра до ва у раз ли чи тим зе мља
ма, кра је ви ма и гра до ви ма, а по сле то ли ко но вих до га ђа ја, ре чи и 
при зо ра, кад од ло жи алат ке за ма ну ел не по сло ве у стра ну, да се по
но во вра ти Књи зи, са да у ве ли ком па нај ве ћем до ма ћем гра ду, по ред 
ве ли ке и нај ве ће ре ке, где је пр во оду ше вљен ко ли чи ном Тек ста и 
бро јем но вих при ја те ља ко ји де ле исту љу бав, а за тим и јед ним и дру
гим раз о ча ран, да се по вре ме но по вла чи у свој стро ги азил чи та ња 
и још ви ше раз ми шља ња и пу то ва ња по уну тра шњим све то ви ма, 
по вре ме но охра брен и уве ре њем да је сте као ве шти ну за пу то ва ње 
кроз вре ме и про стор без уоби ча је них тех нич ких сред ста ва, у оној 
са мо на пр ви по глед чуд но ва тој ма ши ни без точ ко ва, је да ра и кри ла 
ко ју зо ву вре ме плов, у ко јој, као што је ре че но у не чи јој епи фа ни ји, 
хи ља де сли ка про ху ји у бес крај но крат кој и ду гој се кун ди, по ја вљу
ју ћи се и не ста ју ћи иза хо ри зон та до га ђа ја му ње ви то као ма те ри ја и 
све тлост у гро тлу цр не ру пе, да би се са же ле у јед ном је ди ном при зо
ру се ћа ња, ко ји по ка зу је: ка ко по сле јед не на гле по ми сли на пу ту до 
шко ле де чак отва ра школ ску тор бу и уну тра ви ди са мо јед ну књи гу 
и јед ну ја бу ку, схва та ју ћи истог тре на да је ње го ва уз не ми ре ност би
ла оправ да на, али не за тва ра ју ћи тор бу од мах, већ гле да ја ћи у ње ну 
уну тра шњост да је све ве ћу ва жност ја бу ци ко ја му се по чи ње сме
шка ти сво јим ру ме ним ли цем без уса на и очи ју, као да га же ли уве
ри ти у оправ да ност свог при су ства тог тре нут ка на том ме сту, а још 
ви ше у то да је тог ју тра не чи ја љу бав би ла то ли ко ве ли ка да ни је 
мо гла да одо ли да му и без ње го вог зна ња уру чи тај по клон, ко ји му 
у истом том тре нут ку да је обе ћа ње да ће за у век оста ти са ку пљач 

свих оста лих се ћа ња. 
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ШТА ПО ЗНА ТИ ЧИ ТА ЈУ? 
ИЛИ ЈА ПЕТ КО ВИЋ: ИН СПИ РИ ШУ 
МЕ ИСТО РИЈ СКА ШТИ ВА!

Се лек тор фуд бал ске ре пре зен та ци је Ср би је и Цр не Го ре, 
Или ја Пет ко вић, стра тег ко ји је, ди рект ним пла сма ном 
на Свет ско пр вен ство ко је ће се ове го ди не одр жа ти у 
Не мач кој, до ма ћем фуд ба лу вра тио по љу ља но до сто јан
ство, сло бод но вре ме про во ди дру же ћи се са књи га ма.

 Кад год ми то оба ве зе до зво ле, ра до се вра ћам по ет
ском и есе ји стич ком ства ра ла штву Јо ва на Ду чи ћа, дра
ма ма и пе сма ма Јо ва на Сте ри је По по ви ћа и при по вет ка
ма Ла зе Ла за ре ви ћа. Ме ђу тим, не за о би ла зим ни те ме 
ве за не за да на шња ак ту ел на зби ва ња. 
Тре нут но иш чи та вам две књи ге До бри
це Ћо си ћа, Пи сци мо га ве ка и Ко со во. 

Огром на би бли о те ка јед на је од ства
ри ко је смо мо ја су пру га Би ља на и ја (Би-
ља на Пет ко вић је ака дем ски сли кар – пр. 
Д.Ц.) на сле ди ли од ње них ро ди те ља. 
Мно ге ен ци кло пе ди је умет но сти она је 
ку по ва ла то ком сту ди ја. Не знам ко ли
ко тач но има мо на сло ва у ку ћи. Ма да 
сам, због при ро де по сла, ви ше по све ћен 
струч ној фуд бал ској ли те ра ту ри, не мо
гу да одо лим шти ви ма ко ја об ра ђу ју 
те ме из на ци о нал не исто ри је. Ди вим 
се вој во ди Жи во ји ну Ми ши ћу и ма јо ру 
Га ври ло ви ћу – ка же Пет ко вић.

По сто је слич но сти из ме ђу Вој во де Ми ши ћа и се лек то
ра Или је Пет ко ви ћа. На и ме, Вој во да Ми шић се два пу
та на ла зио на ко манд ном ме сту срп ске вој ске, што се и 
Пет ко ви ћу до го ди ло са на ци о нал ним ти мом. Пр ви пут 
се лек тор је по стао две хи ља ди те го ди не, а дру ги пут пре 
две, од мах по по врат ку из Ки не.

 Жи во јин Ми шић је био ве ли ки Ср бин и чо век ди вов
ских вред но сти, ко је је на род умео не са мо да пре по зна, 
већ и да це ни. Го во рио је да се по бе да не мо же про сла
вља ти ви ше од јед ног да на. Као се лек тор ру ко во дим се 
по ме ну тим на че лом. У ква ли фи ка ци ја ма смо до би ли 
две бит ке, ни јед ну ни смо из гу би ли – ка же чо век ко ме 
тре ба ода ти при зна ње и због чи ње ни це да је ус пео да 
раз би је сте ре о тип на и до сад на обра ћа ња но ви на ри ма, 
ко ји ма су, по го то ву на кон фе рен ци ја ма за штам пу, ње го
ви прет ход ни ци би ли скло ни.

Ду шан Ци цва ра

ОБ РА ДО ВИЋ, Бо шко: Ми-
лош Цр њан ски и но ви на-
ци о на ли зам.  Бе о град : Хри
шћан ска ми сао, 2005.

Бо шко Об ра до вић у сту ди ји о Ми
ло шу Цр њан ском озбиљ но и кри
тич ки при сту па про у ча ва њу зби
ва ња на срп ској књи жев ној сце ни 
у три де се тим го ди на ма ми ну лог 
ве ка. По чев ши од пре гле да књи
жев не пе ри о ди ке и ча со пи са из
ме ђу два ра та (19181945) Об ра до
вић се за др жа ва на на ци о нал ном 
аспек ту пе ри о ди ке и те мељ но 
ана ли зи ра по јам де сни це и ути
цај де сни це и ,,но вог на ци о на ли
зма” на да ље то ко ве срп ске књи
жев но сти. Спи сак књи жев ни ка 
и ду хов них ства ра ла ца ко ји су 
при па да ли тој стру ји срп ске кул
ту ре ука зу је на гру бе пре ви де у 
на шој на у ци о књи жев но сти и 
по бе ду по ли ти ке ко ја се за сни ва
ла на за бра на ма и при кри ва њу 
кул тур ног на сле ђа. Об ра до вић у 
свом ра ду за сту па те зу по ко јој се 
књи жев на де сни ца за сни ва ла на 

вред но сти ма срп
ске тра ди ци је и 
су прот ста вља њу 
,,ду ху ту ђин шти
не”, пр вен стве но 
за пад ном. Ра све тља ва ју ћи «слу
чај Цр њан ски» Об ра до вић ука зу
је на но ви на ци о на ли зам срп ског 
кла си ка оли чен и ис ка зан кроз 
ча со пис ,,Иде је” ко ји у ка сни јим 
ту ма че њи ма Цр њан ског би ва 
скрај нут. Кул тур ни про грам но
вог на ци о на ли зма Об ра до вић ви
ди као: кри тич ки од нос пре ма За
па ду, ал тер на тив ним кул тур ним 
иде ја ма (сло вен ство, ју го сло вен
ство, све то са вље), ре ли ги о зно сти 
у књи жев но сти и бор би про тив 
ко му ни стич ке иде о ло ги је. Ово 
је јед на зна чај на сту ди ја о на шој 
кул тур ној про шло сти. Вред ност 
и зна чај ове књи ге пре по знат је и 
при ли ком до де ле на гра де За ду
жби не Ми ло ша Цр њан ског ка да 
је ова сту ди ја про гла ше на за нај
бо љу књи гу есе ја у пе ри о ду од 
2003 до 2005.

В. В.
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БИ БЛИ О ТЕЧ КИ ПУ ТО КАЗ, ча со пис за де цу, го
ди на 2, бр. 5, де цем бар 2005, глав ни и од го вор
ни уред ник Дра ган Ко јић, уред ник ча со пи са Ми
ли ца Кир ћан ски, Град ска би бли о те ка у Но вом 
Са ду, Ду нав ска 1, Но ви Сад, gbns@eunet.yu 

Пу то каз је би бли о теч ки ча со пис на ме њен де ци и сви
ма они ма ко ји пра те из да вач ку про дук ци ју на ме ње ну 
де ци: би бли о те ка ри ма де чи јих оде ље ња и школ ских 
би бли о те ка, про свет ним рад ни ци ма, из да ва чи ма, 
уред ни ци ма де чи јих про гра ма и они ма ко ји бри ну о 
на бав ци ли те ра ту ре за де цу. Бо жић ни број овог тро
ме сеч ни ка отва ра по пу лар на де чи ја пе сми ца Jin gle 
Bells и текст По па Д. Ђур ђе ва по све ћен ње ном ауто ру 
Џо ну Пир пон ту. На 36 стра на у пу ном ко ло ру пред
ста вље но је ви ше од 50 но вих или увек ак ту ел них 
књи га уз на зна ку ком уз ра сту је од ре ђе но из да ње 
на ме ње но, ли ста нај чи та ни јих књи га за мла ђи и ста
ри ји уз раст, ви ше тер ми на из обла сти те о ри је књи
жев но сти, жи вот и де ло Јо ха не Шпи ри, Лу ис Ке ро ла 
и Ра де та Обре но ви ћа, ли ков ни и ли те рар ни при ло зи 
де це из Ка ћа и Но вог Са да. О де чи јим би бли о те ка ма у 
Фин ској пи ше Го ран Тра и ло вић, од лом ком из ро ма на 
Ка ко пре жи ве ти де тињ ство пред ста вљен је Вла да 
Ба ти нић, об ја вље на је Крат ка при ча о хле бу из књи ге 
Ди ми три ја Ву ја ди но ви ћа, Хлеб на 200 на чи на, ру бри
ка За на став ни ке по све ће на је “ма тер њој ме ло ди ји 
и обра зо ва њу”, а из књи ге Џе ни фер Кри сти фор Но-
во го ди шње бај ке из дво је на је Бај ком о по стан ку Но-
ве го ди не. Уз ве сти по све ће не де чи јим про гра ми ма, 
књи га ма и на гра да ма, ре дак ци ја кра ћим при ло зи ма 
нај вљу је да ће у на ред ним бро је ви ма по себ ну па жњу 
по све ти ти обе ле жа ва њу ју би ле ја 250 го ди на од ро
ђе ња Вол фган га Ама де у са Мо цар та и 150 го ди на од 
ро ђе ња три срп ска ве ли ка на: Ни ко ле Те сле, Сте ва на 
Мо крањ ца и Јо ва на Сте ри је По по ви ћа.

БЕОГРАДСКA БЕРЗA, број 24, но вем бар 2005, 
адре са ре дак ци је је: Омла дин ских бри га да бр 
1,  Но ви Бе о град, стр. 117, глав ни и од го вор ни 
уред ник Гор да на До ста нић

Овај број ча со пи са по све ћен је Ме ђу на род ној кон
фе рен ци ји Бе о град ске бер зе на те му “Очу ва ње ин те
гри те та и ефи ка сно сти тр жи шта ка пи та ла” и са др жи 
збор ник из ла га ња са овог ску па. Бра ни слав Гу лан 
упо зо ра ва да се не сме до зво ли ти пре ве ли ка и пре бр
за гло ба ли за ци ја, јер би се у том слу ча ју за бо ра ви ли 
ин ве сти то ри и ма ле ком па ни је на ло кал ном но воу. 
Увек се мо ра има ти у ви ду и то да и ма ла тр жи шта ка
кво је Ср би ја мо ра ју да има ју ме сто у гло бал ној еко
но ми ји, а то ме сто са ми сво јим ра дом и ре зул та ти ма 
тре ба да обез бе ди мо. Кроз па не ле на  ме ђу на род ној 
кон фе рен ци ји об ра ђе не  су сле де ће те ме: По ве зи ва
ње тр жи шта и си стем тр го ва ња, Елек трон ски над зор 
тр жи шта, Зна чај ин фор ма ци је у очу ва њу ин те гри те
та тр жи шта ка пи та ла, Над зор тр жи шта, очу ва ње и 
спре ча ва ње ма ни пу ла ци ја, слу ча је ви ма ни пу ла ци је 
и пре ва ра, док је за окру глим сто лом раз мо трен про
блем тр жи шта ка пи та ла Ср би је, а по себ ни па не ли би
ли су по све ће ни са мо ре гу ла ти ви од стра не уче сни
ка, етич ким стан дар ди ма, стра ним ин ве сти то ри ма у 
Ср би ји. Ча со пис об у хва та и спе ци јал но пре да ва ње 
на те му “Ин сај дер ско тр го ва ње  ка ко спро ве сти ис
тра гу и при ку пи ти до ка зе”, с об зи ром да се ра ди о 
тр го ви ни ко ја ни је ја сно де фи ни са на, као и окру гли 
сто на те му ,,Пер спек ти ве раз во ја тр жи шта ка пи та ла 
Ср би је”. На кра ју ча со пис се ба ви те мом по слов ног 
но ви нар ства.

ГРАДАЦ, библиографија, 168 стр.

По вод за из ра ду ове зна чај не би бли о гра фи је је 
30 го ди на из ла же ња ча со пи са ГРА ДАЦ од пр вог 

бро ја (1974. го ди на) до 
дво бро ја 150/151 (2004). 
Из да вач ча со пи са је 
Дом кул ту ре у Чач ку, а 
од бро ја 113/114 (1994) и 
Умет нич ко дру штво Гра дац. Би бли о гра фи ја ча со
пи са об у хва та све при ло ге од бро ја 1 до дво бро ја 
из 2004. и ра ђе на је не по сред ним уви дом у са др
жај сва ког тек ста пре ма усво је ним ка та ло шким 
пра ви ли ма и стан дар ду ISBD (CP) – Ме ђу на род ни 
стан дард ни би бли о граф ски опис ком по нент них 
де ло ва (при мер: број 53 (1983) КИ НЕ СКА КЊИ ЖЕВ
НОСТ, Ра до слав Бра тић: Ула зак у за бра ње ни град 
524, Си ма Ћи ен: Скуп код Хонг ме на 2527, Љи ља
на Ни ко лић Ја ма ги ши: Исто риј ски за пи си и Си ма 
Ћи ен 2730, Ли Ђинг: Ти ран ска власт сви ре пи ја од 
ти гра 30, до по след њег тек ста у том бро ју  Јур гис 
Бал тру ша и тис: Кри ла сле пог ми ша и ки не ски де
мо ни 7382). Гра ђа у до са да шњој би бли о гра фи ји 
ГРАД ЦА раз вр ста на је пре ма УДК си сте му и са др
жи укуп но 1570 би бли о граф ских је ди ни ца где су 
у окви ру сва ке гру пе је ди ни це да те по азбуч ном 
ре ду ауто ра. Ра ди ве ће ин фор ма тив но сти би бли
о гра фи ји (стра не 14168) прет хо де при год ни тек
сто ви Ми ла на Влај чи ћа, са да шњег чла на ре дак
ци је Ми лен ка Па ји ћа и глав ног уред ни ка Бран ка 
Ку ки ћа, ко ји са ве ли ким успе хом во ди овај ча со
пис од 1979. до да нас, ство рив ши му за вид ну ре
пу та ци ју не са мо у Ср би ји и бив шој Ју го сла ви ји 
већ и у ме ђу на род ним окви ри ма. Би бли о гра фи ју 
ГРАД ЦА ура ди ле су Ми ла Јо ва ше вић би бли о те
кар у оде ље њу пе ри о ди ке би бли о те ке у Чач ку и 
Ма ри ја Ор бо вић, би бли о те карса вет ник За ви чај
ног оде ље ња те би бли о те ке. И ову би бли о гра фи
ју ча со пи са за књи жев ност, умет ност и кул ту ру 
ГРА ДАЦ из Чач ка,  гра фич ки и ли ков но је уре дио  
Ми ле Гро зда нић ко ји од 1989. да је пре по зна тљив 
ди зајн ча со пи су.

ДРА МА, бр. 13, 2005, изд: Удру же ње драм ских 
пи са ца Ср би је, Кул тур нопро свет на за јед ни ца 
Бе о гра да, По зо ри ште „Мо дер на га ра жа“, www.
drama.org.yu udps @beotel.yu 

Часо п ис за п озориш
ну ум ет ност,  д рамск о 
ств ар алаштво, к ул ту
ру и н ау ку, Дра ма, 
к ој и излази  че тир и 
пута  год ишње,  у најн
овијем  ј ес ењем број у 
доноси  ни з  занимљи
ви х т ексто ва.  Леон 
 Ко фке, г ов орећи о 
драм ском ст ва ра
лаштву  Нобел овца 
Харолда Пинтера ,  доноси  нам и с писак  Пин терових 
др ама које су се  од 1960 .  године  ( пр ва је би ла  Насто-
јн ик у „ Ат ељеу 212 “) играле на  до маћим  п оз оришни м 
сце н ама . Живорад  А јд а чић ос вр ћ е се на културну 
пол итику гра да  Б еограда  у  т ранзи ци оном п е риод у, 
док  п ро ф. др.  Р ашко В .  Јовано вић анали зира  поч
етак бео градске  позори шн е  сезоне. М иодраг Ђу
ки ћ  у есеју  Б огатс тв о  љу дског  ужа са про го вара о  
драмск ом  ств арала шт ву  Душ ана Ков ач евића .  Татја
на  Ђорђевић  пише о  неправедн о запо ста вљеним  
д рамама  Мил оша Црњ ан ск ог, Кон ак  и Мас ка ,  а Бош ко 
 Су вајџић  говори  о к осовском по зориш но м  циклусу 
Милади на  Шеварли ћа, који  је саст ављен од др ам а 
 Лазарица ,  З мај од С рбије  и  П ропас т  Цар ства  Српск ог . 
 У најнов ијем,  т ринае ст ом  броју, поезиј у о бјављуј е  Ср
ба Игњатов ић , прозу  Ж ив ота Фи лип овић, до к ј е  лик
овним п ри лозима  о вај ча сопис об ог ат ила с ли кар ка  и 
конзерваторк а  Бранки ца  АћимовићГрчић 

ЕКО НОМ ИК А ПОЉОПРИВ РЕ ДЕ, број  4 , 
октобардецембар 2005, ад реса ре да кци је је: 
 Волгина 15, Бео град,  ст р.  4 21  528, гл ав ни и  одг
оворни ур едник  пр оф. др Милан Р .  Милан ов ић

Број  сад рж и  тематс ке  стручне  прилоге , и  т о др 
Данила  Т ом ића   са  сарадни цим а  ,,З емљишт е    ресурс 
 будућ нос ти”, др  Вла ди мира Х аџ ић а са сарадн ицима  
,, Ге олошке осн ов е зем љи шног по кривача  В ој водин е”,  
др Ратка Нико лић а  и  др Лазар а С ав ин а ,,Пробл ем  саб
ијања зе мљишт а” , др  Б.  Маринков ића  са с ар адници
ма  ,,Агроте хн ички  аспекти о бра де  з емљишт а и  ђ у бр
ење га јен их биљака “,  М ирјане Ј ар ак са са рад ни ци ма 
,,М икр обиолошка  ак тивно ст   показат ељ пло дн ос ти и 
дег радациј е з емљишта”,  мр  Ј овице Васи на и д р Петра 
 Сек ул ић а ,,Пло дно ст земљи шта  у  Војвод ини” , др 
Жарка  И ли на са  сарадн иц има ,,З емљ иште  у  за творе
но м  про стору “.  У приказима  књига,  ча сопи с  п осе бно 
о бр ађу је  међунар одн и науч ни скуп на те му ,,Мулт
ифункцион ал на  пољо пр ивреда  и ру ра лни р азвој” , с а 
кратк им  освртом  на  изложе не  радове, међу којима 
 тема ,,Бу ду ћност  р уралних  п одр учја  у  Србији  св ет и 
 ми “,  а утора д р  Данил а Т ом ића, Бра нисла ва  Гу лана и 
др Ве љка Радоје вић а, свакак о з аслуж уј е  д а буде ис
такнута . Ови  аутори на с упозна ју  на тр е ну тн у ситуац
ију  на  срп ск ом сел у  која се  ог ле да у старењу, оду ми
рању и  бе зперспек ти вно сти се ос ког  стано вништва . 
О ни  нас  упо редо упоз нају са по зитивним ис куствима 
ко ја  исто времено  по стоје  у  Е вропи . Н а крају  о вог 
с купа они  предл ажу  н ову агр есивн у политик у рурал
но г разво ја која б и с е ла  претвор ила  у бо ља  места за 
живот, бо ра вак,  одс мор и рекреацију.

КОН ЈУК ТУР НИ ТРЕН ДО ВИ СР БИ ЈЕ, ја ну ар 
2006, адре са ре дак ци је је Кнез Ми ха и ло ва 10, 
Бе о град,  133 стр, глав ни и од го вор ни уред ник 
проф. др Сло бо дан Ми ло са вље вић

Из да вач ча со пи са При вред на ко мо ра Ср би је  Цен
тар за на уч но и стра жи вач ки рад и еко ном ске ана ли
зе у овом бро ју у увод ни ку проф. др Ра до ва на Ко ва
че ви ћа об ра ђу је ин фла ци ју и кон ку рент ност из во за 
Ср би је са на гла ском на не до вољ ну кон ку рент ност 
из во за, још увек не по вољ ну ин ве сти ци о ну кли му, 
не до вољ но ко ри шће ње из во зних мо гућ но сти у зо ни 
сло бод не тр го ви не у ју го и сточ ној Евро пи и по ли ти ку 
де ви зног кур са ди на ра. Ча со пис об у хва та Те ку ће при
вред не тен ден ци је  (ин ду стриј ску про из вод њу, за ли
хе ин ду стриј ских про из во да, це не, по љо при вре ду, 
услу ге, при ва ти за ци ју, за по сле ност и не за по сле ност, 
но ми нал не и ре ал не за ра де, мо не тар на кре та ња, јав
не фи нан си је и јав ни дуг и про мет хар ти ја од вред но
сти на Бе о град ској бер зи), за тим сек тор Еко ном ски 
од но си са ино стран ством у ко ме је да та ре ги о нал на 
струк ту ра спољ не тр го ви не Ре пу бли ке Ср би је, спољ
но тр го вин ска раз ме на по де лат но сти ма, спољ но тр
го вин ска роб на раз ме на по сек то ри ма, спољ но тр
го вин ска раз ме на пре ма еко ном ској на ме ни про из
во да, из воз и увоз по вр ста ма спољ но тр го вин ског 
по сла, спољ но тр го вин ска раз ме на услу га, спољ но
тр го вин ска раз ме на по љо при вре де и пре храм бе не 
ин ду стри је, плат ни би ланс, спољ ни дуг. Те ма ме се ца 
од но си се на при сту па ње Свет ској тр го вин ској ор га
ни за ци ји и оба ве зе по љо при вре де Ср би је,  по себ но 
је об ра ђе но ме ђу на род но окру же ње, кроз те ме Ли
бе ра ли за ци ја тр го ви не и ути цај на сек тор тек сти ла 
и ин ду стри је оде ће у евро зо ни, Упо тре ба евра у зе
мља ма ван еврозо не, Ма кро е ко ном ске имк пли ка ци
је ви со ких це на наф те на при вре де зе ма ља у раз во ју, 
Ула зак Сло вач ке кру не у ЕРМ, Ор ган ска по љо при
вред на про из вод ња, Ре форм ске про ме не по љо при
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вред не по ли ти ке. На кра ју ча со пис до но си из вод из 
ак тив но сти При вред не ко мо ре Ср би је.

KОРАК, број  33, фе бру ар 2006, Ре сав ска 13, Бе
о град, глав ни и од го вор ни уред ник Ми ли во је 
Ми хај ло вић

У овом бро ју ча со пис При вред не ко мо ре Ср би је на 
удар ном ме сту до но си ко мен тар  пред сед ни ка ПКС 
др Сло бо да на Ми ло са вље ви ћа ко ји на ја вљу је да ће 
Ко мо ра ове го ди не ин си сти ра ти на из ме ни 13 при
вред носи стем ских за ко на и от пи су ду го ва пред у зе
ћи ма.  Пре по ру ка, пре не та кроз ча со пис, гла си у члан
ку “Ср би ја, бренд здра ве хра не” да на шој зе мљи ни су 
по треб ни ге нет ски мо ди фи ко ва ни про из во ди, а ка ко 
се на тр жи шту тра жи здра ва хра на, мо же мо да бу де
мо у све ту кон ку рент ни. Јед на од ак ту ел них те ма од
но си се на ста ње на же ле зни ци, с ти ме да је без бед
ност пут ни ка им пе ра тив. Пред ста вљен је у по себ ном 
тек сту ам ба са дор Ве ли ке Бри та ни је Деј вид Га у ен, ко
ји је за кон струк тив но уче шће Ср би је у про це су ре ша
ва ња ста ту са Ко со ва и по зи тив но ан га жо ва ње по пи

та њу БиХ. При ва ти за ци
ја на Ко со ву и Ме то хи ји 
је по себ на те ма. За три 
де це ни је Ср би ја је у ју
жну по кра ји ну уло жи ла 
око 17 ми ли јар ди до ла
ра, и ре дов но от пла ћу
је пре о ста ли дуг од око 
1,4 ми ли јар де до ла ра. 
На КиМ су утвр ђе не ге
о ло шке ре зер ве угља 
од 15,7 ми ли јар ди то на. 
Дру штве ну имо ви ну 
за те че ну у по кра ји ни 

про да је УН МИК. До са да је про да то 145 пред у зе ћа за 
148 ми ли о на eвра, глав ни су ак цен ти из овог тек ста. 
КО РАК до но си и ин тер вју са Бо жи да ром Ђе ли ћем, 
ко ји ка же да би ме ре НБС мо ра ле да спре че кон ку
рен тека ми ка зе ко ји би хте ли да де по ну ју но вац, да 
згра бе део тр жи шта и да ју ста нов ни штву кре ди те за 
ко је је вр ло не из ве сно да ли ће би ти вра ће ни. У јед
ном те мат ском бло ку КО РА КА дат је при каз ста ња у 
обла сти енер ге ти ке, као до бри при ме ри на во ди се 
ир ско при вред но чу до, ино ва ци ја го ди не је ба кар из 
руд нич ке во де...Из обла сти еко ло ги је, КО РАК пи ше да 
је у Кли нич ком цен тру Ср би је де по но ва но 17 то на ле
ко ва ко ји су за уни шта ва ње, ту ри зам се до во ди у ве зу 
са ар хе о ло ги јом, пред у зет нич ки ме наџ мент је по себ
на те ма. Аген ци ја за ду ван са око два ми ли о на евра 
при хо ду је за др жав ни бу џет итд.

МО СТО ВИкњи жев ност, умјет ност, кул ту ра, го
ди на XXXVI, број 175176 Ме ђу ре пу блич ка за јед
ни ца Пље вља, Пље вља 84210, Трг 13. ју ла; тел 
089/323012

,,Мо сто ви” кре ћу од 
оног нај леп шег, по е зи је 
и про зе (Зо ран Бог нар, 
Бо рис Јо ва но вић Ка
стел, Зо ран Ра о нић, Ја
ња Ра о нић...). Ту је и пре
вод  Ар ту ра Лунд кви ста, 
а по том осврт на ,,Сло во 
са Ли ма”. Обо га ћен је 
не ми нов ном кри ти ком 
(Жар ко Ђу ро вић  Свје
то ви Ве сне Па рун; Сла во љуб Об ра до вић  Ал хе ми ја 
по ет ског чи на...), се ћа њи ма, на гра ђе ним ли ков ња ци

ма ,,Пи во Ка ра ма ти је вић”  за сли кар ство Ибра хи му 
Кур пе јо ви ћу из Ро жа ја, а за цр теж  Ва су Кне же ви ћу 
из Пље ва ља.

НА ТРОН, ча со пис за књи жев ност и умет ност, 
го ди на IV број 11 де цем бар 2005 – ја ну ар2006. 
го ди не; глав ни и од го вор ни уред ник Иван Да
ни ков, Ми ле ти ће ва 14, Зре ња нин, тел/фаx  023 
542 518

Зре ња нин ски ча со пис 
за умет ност и књи жев
ност отво рио је кон
курс  за нај бо љу пе сму, 
крат ку при чу, есеј, цр
теж, гра фи ку, сли ку и 
фо то гра фи ју на те му 
ПИ ВО. Кон курс је отво
рен до 25.05.2006. до 
12 ча со ва. По ред ин
спи ра тив ног кон кур са 
при сут на је и по е зи ја Бо жи да ра Шу ји це, Ђо ка Сто ји
чи ћа, Си мо на Гра бов ца, Ми ло са ва Мир ко ви ћа, Рај не 
Круљ, Ра до ва на Вла хо ви ћа, Ма рин ка Ма ри ћа, Ива на 
Да ни ко ва, Ми ла ди на Шо би ћа..  При ка зи нај но ви јих 
књи га (Ми лен ко Ста ше вић – Алек сан дар Бје ло гр лић 
,,Ано ни мус”, при по вет ке), есеј Дан ка Сто ји ћа – Кри
за иден ти те та, при че (Ми лан Ми цић  Ноћ у ка фа ни 
«Злат на мо ру на»). Ма ли оби мом, али бо гат са др жа јем 
то пло пре по ру чу је мо за чи та ње и прет пла ту.

НО ВИ ФИЛ МО ГРАФ, год. 1, бр. 1, глав ни и од
го вор ни уред ник Бо жи дар Зе че вић, Удру же ње 
филм ских умет ни ка Ср би је, Те ра зи је 26, Бе о
град, f ilmog ra f@ver at .n et

Удру же ње филм ских умет ни ка Ср би је об но ви ло је ча
со пис Фил мо граф и у ру бри ци Филм и дру штво пи шу 
Жар ко Дра го је вић, Не над Ду кић и Бо жи дар Зе че вић. 
Ру бри ка Огле да ло кри ти ке го во ри о фил мо ви ма Сан 
зим ске но ћи, Жи вот је чу до, Си ви ка ми он цр ве не бо је, 
Бу ђе ње из мр твих, Му ха рем — му зи ка очи жи во та 
пе ри ма Ср ђа на Ву чи ни ћа, Ми ро љу ба Сто ја но ви ћа, 
Ива не Кро ње, Вла ди сла ве Вој но вић, Бо жи да ра Зе че
ви ћа и Ср ђа на Са ви ћа. У те ми бро ја Би о скоп ска про-
за Сте ва на Срем ца на ла зе се тек сто ви Б. Зе че ви ћа, 
С. Ву чи ни ћа и Де ја на Да би ћа. Бо ри слав Ста но је вић 
пи ше Ан то ло ги ју но ви је филм ске пи ра те ри је а Вла да 
Пе трић есе ји стич ки од го ва ра на не ко ли ко пи та ња 
глав ног уред ни ка. Есе је пи шу Лев Ма но вич (пре вод 
Ма ри ја Дра го је вић), В. Пе трић и Ни ко ла Сто ја но вић. 
Исто ри ју срп ског фил ма по пу ња ва ју Алек сан дар Са
ша Ер де ља но вић и Де јан Ко са но вић. Крат ке при ка зе 
о но вим књи га ма на пи са ли су Ни ко ла Сто ја но вић, 
Дан ко Сто јић и Н. Ду кић.

НАШ ТРАГ, год. 13, бр. 1—3, глав ни и од го вор ни 
уред ник Ми лан Р. Си мић, Би бли о те ка „Ра до је 
До ма но вић“, Ко сов ска 19, 11320 Ве ли ка Пла на, 
nastrag@verat.net, rdb ib @vera t.n et

Ве о ма са др жа јан тро број до но си ин тер вјуе са Зво
ни ми ром Ко сти ћем, Сте вом Жи го ном и Ми ло шем 
Кне же ви ћем с ко ји ма су раз го ва ра ли Ана Ро љо вић, 
Дра го слав Си мић и Ве сна Ке шељ, увод ни текст Ми
ро сла ва Јо ки ћа за ра диодра ме Алек сан дра Уро ше
ви ћа, Пе тра Ми хај ло ви ћа, Ти хо ми ра Или ћа, се ћа ње 
на не дав но пре ми ну лог Сте ву Жи го на од Дра го сла ва 
Си ми ћа, про зу Де ја на Ву ки ће ви ћа, Ја хје Фе хра то ви
ћа, Ла у ре Бар не, Алек сан дра Бје ло гр ли ћа, Ми ро љу
ба То до ро ви ћа, Де ја на Бо го је ви ћа, Се ку ла Ша ри ћа, 
СФ про зу Ве ли бо ра Стан ко ви ћа и Го ра на Скро бо ње, 
пре во де Ра да Оло са (Зден ка Ва лентБе лић и Бра ти
слав Бе лић), Ге зе Ча та (Иван Стан), по е зи ју Пре дра га 

Бог да но ви ћа Ци ја. Текст о ис точ ним цр ква ма пот пи
су је Зо ран Б. Ма рин ко вић, о Ки шо вим Ра ним ја ди ма 
Ра ди во је Ми кић. Ве сна Јан ко вић при ка зу је нај но ви ју 
књи гу Ђор ђа Ле бо ви ћа, Ми ли ца Јеф ти ми је вић Ли
лић Ме то ди ја Ма не ва, Ра до мир Пут ник Зво ни ми ра 
Ко сти ћа, Ду шан Ми јај ло вић Ад ски Дра га на Ри сти ћа, 
Ми лан Р. Си мић Ду ша на Стан ко ви ћа, Или ја Ба кић но
ви ри мејк Ра та све то ва. Ду ња Ђу ро вић пи ше о жар
го ни ма у ти неј џер ским ча со пи си ма, Ни ко ла Ми рић о 
не че му што је те шко, ако не не мо гу ће, де фи ни са ти. 
Mi tar Vla dush пу бли ку је цр та ни стрип а умет нич ке фо
то гра фи је Го ран Бен де ља, Ми лан Ко ње вић, Ја сми на 
Ми ле тић, Љи ља на Ко јић, Мар јан Ми шић и Ми лан че 
Мар ко вић.

ПА ЛЕЖ – ал ма нах Књи жев ног клу ба Обре но вац, 
2005, 297 стра на, адре са ре дак ци је: Бе о град ског 
ба та љо на 5, Обре но вац, глав ни и од го вор ни 
уред ник Ко ста Ло за нић

Јед на од спе ци фич но сти 
овог го ди шњег књи жев
ног ал ма на ха са дво де це
ниј ском тра ди ци јом је да 
об ја вљу је ра до ве ауто ра 
по ни клих у Обре нов цу и ње
го вој око ли ни и оних ко ји 
жи ве и ра де у обре но вач кој 
сре ди ни. У ру бри ци По е зи ја 
сво је сти хо ве об ја вљу ју Вла
ди мир Ан дрић, Ста ни мир Ва сић, Ива на Ђу рић и низ 
дру гих пе сни ка. Про зом је за сту пље но осам ауто ра 
од ко јих тро ји ца пу бли ку ју од лом ке из ро ма на у ру ко
пи су. Сле де ру бри ке Есеј, Књи жев на кри ти ка, Ху мор 
и са ти ра и оби ман блок по све ћен књи жев но сти за 
де цу (Ве сна Алек сић, Дра ган Ба бић, Ве сна Ви до је вић 
Га јо вић и дру ги). Ту су и три на гра ђе не бај ке обре но
вач ких уче ни ка са кон кур са Књи жев ног клу ба рас
пи са ног по во дом 200 – го ди шњи це ро ђе ња бај ко пи
сца Хан са К. Ан дер се на. Ал ма нах за тва ра ју пре во ди 
про зе из ви ше стра них књи жев но сти и две ли ков не 
кри ти ке (ауто ра Дра га на Мом чи ло ви ћа и Ми ро сла
ва Ка ри ћа) по во дом сли ке Про ро чи ца Пи ти ја (ње на 
ре про дук ци ја је на ко ри ци ал ма на ха) обре но вач ког 
сли ка ра Или је Ви ћи ћа.

ПАН ЧЕ ВАЧ КО ЧИ ТА ЛИ ШТЕ, год. 4, бр. 7, но вем
бар 2005, глав ни и од го вор ни уред ник Го ран 
Тра и ло вић, Град ска би бли о те ка Пан че во, Не ма
њи на 1, pak njiga @b ibliot eka pance vo .org.y u

Нај но ви ји број на 104 стра не до но си тек сто ве Гор да
не Сто кић (о Сај му књи га и про прат ним ак тив но сти
ма), Ве ту ри је Пу ши чић (о Фон ду ста ре и рет ке књи ге 
пан че вач ке би бли о те ке), Не си бе Па ли бркСу кић (о 
ауто би о граф ском ру ко пи су Вла ди ми ра Мо ши на), 
Ми ли це Сте ва но вић (о Ифли ном Свет ском би бли о
теч коин фор ма тич ком кон гре су), Је ле не Ан ге лов ски 
(о Ме ђу на род ном на уч ном ску пу Де ца и би бли о те ке), 
ин тер вју Гор да не Сто кић са Ше рил Р. Кроу из Ко ло ра
да, Ми ли це Ма ти је вић (о ла за ре вач ком 17. фе сти ва лу 
ху мо ра за де цу), Ан ђе Бје лић и Ми ли це Кир ћан ски (о 
ово го ди шњем Са ве то ва њу би бли о те ка ра на Зла ти
бо ру), Со ње Вељ ко вић (о охрид ској Пр вој кон фе рен
ци ји о ју го и сточ ној ини ци ја ти ви за ди ги та ли за ци ју), 
Та ма ре Бу ти ганВу чај (о Че твр том на уч ноструч ном 
ску пу На ци о нал ног цен тра за ди ги та ли за ци ју), Мир ја
не Ла зић (о Па нел ди ску си ји Ре сор ног од бо ра за кул
ту ру Де мо крат ске стран ке), Пре дра га Ђу ки ћа (о раз
во ју би бли о теч коин фор ма ци о ног си сте ма у Ср би ји 
и о Град ској би бли о те ци у Хел син ки ју), гру пе ауто ра 
(о про гра му Би сис), Ане Са вић (о Ебарт ме диј ској до
ку мен та ци ји), Ве сне Цр но го рац (о ра ду ко ми си ја и 
сек ци ја Би бли о те кар ског дру штва Ср би је), Здрав ке 
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Ра ду ло вић (о про јек ту Сер би ка На род не би бли о те ке 
Ср би је), Ве сне Ми ћић (о ви со ко школ ском обра зо ва
њу би бли о те ка ра у Ре пу бли ци Срп ској), Ђур ђев ке Ја
рић (о уло зи би бли о те ке у са вре ме ном обра зо ва њу), 
Рад ми ле Мар ко вић (о мар ке тин гу у прак си), Јор дан
ке Ни ко лић (о ин вен та ри са њу у Град ској би бли о те
ци у Но вом Са ду), Би ља не Ива но вић (о но вој уло зи 
са вре ме них би бли о те ка ра), Еј ми Бе ри (у пре во ду 
Ива не Илић, о про мо ви са њу услу га спе ци јал них би
бли о те ка, са адре са ром но во сад ских спе ци јал них 
би бли о те ка), Дра ги це Ми тро вић, Сне жа не Но ви чић 
и Ива не ИлићКиш (о осни ва њу Сек ци је спе ци јал них 
би бли о те ка), Мир ја не Мил чић (о вај мар ској би бли
о те ци „Ана Ама ли ја“), Алек сан дра Јо ка но ви ћа (о го
ди шњи ци но во сад ске Град ске би бли о те ке), Зо ра на 
Здрав ко ви ћа (о ино ва ци ја ма у ра ду бе о град ске Град
ске би бли о те ке), Ми лу на Ва си ћа (о ра ду ја го дин ске 
би бли о те ке), Ду ша на Ј. Мар ти но ви ћа (о Љу бо тињ ској 
чи та о ни ци), Сло бо да на Сте ва нов ског (о би бли о те ка
ма у Ко ва чи ци и Па ди ни), Дра га на Ко ла ка (о ти тел ској 
би бли о те ци), при ка зе књи га и струч них ча со пи са 
Жар ка Вој но ви ћа, Алек сан дре Вра неш, Ве сне Пе тро
вић, Ђор ђа Ма ла вра зи ћа, Зо ри це Ив ко вићСа вић, 
Здрав ке Ра ду ло вић, Ма ри је Бог да но вић, Б. Иглен џе, 
Го ра на Тра и ло ви ћа, М. Па ло ци, Да ни је ле Вар шиц, З. 
Ћ. Рас по по ви ћа, Љу би це Ћо ро вић, Алек сан дра Бо жо
ви ћа, Бра ни сла ва В. Бран ко ви ћа, Ива не Сте фа но вић, 
Ве сне Алек сић, Сне жа не Ла ђи но вић и са јам ске при ка
зе Ива не Га ври ло вић и Ве сне Јо ва но вић. Број за тва
ра текст Ду ша на Ђо ки ћа о сли ка ру Ми ли ји Бе ли ћу.

ПА УН, број 36, адре са ре дак ци је: Бра ће Ле ко
ви ћа 9, По же га, 127 стр, глав ни уред ник Ми ле та 
Аћи мо вић Ив ков

Ча со пис за ха и ку по е зи ју “Па ун” 
обе ле жа ва пет на ест го ди на из ла
жења на по ве ћа ном бро ју стра на. 
Овај, ју би лар ни број, из ла зи по
сле зна чај них да ту ма у ха и ку пе
сни штву ко је  се пи ше на срп ском 
је зи ку, на и ме  и по сле  ви ше об ја
вље них ан то ло ги ја . Ча со пис отва
ра ју ха и ку пе сме Слав ка Се дла ра и 
Мир ја не Бо жин, као и есеј Сла ви це 
Спа сић на те му “Ха и ку сло бо да”. 
Из за о став шти не пе сни ка ха и ђи на 
Мом чи ла Те ши ћа об ја вље но је пре ко сто ти ну сво је
вр сних би се ра у ци клу су “Па спаљ”, а о овом пе сни ку 
у по себ ном освр ту пи ше др Ми ло ван Гоч ма нац. О ан
то ло ги ји “Тре шњев цвет” да то је из ла га ње Ди ми три ја 
Та си ћа на про мо ци ји ове еди ци је у Рим ској дво ра ни 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Обе леж је је и овог бро ја 
у ра зно вр сно сти при ло га. Та ко,  ха и ку по е зи ја Ву ка
ди на Сре те но ви ћа  оце ње на је као про стор искон ске 
чи сто те. Мр Ма ри ја на Ма то вић пи ше о ха и ку по е зи
ји као о тре нут ку уро ње ном у веч ност, јер тре ну ци, 
ко је бе ле же ха и ку сти хо ви, “ако ни су за јед нич ки као 
да и не по сто је”. Ха и ку за пис про ис хо ди из ти тра вог 
ча ска, оце њу је у при ло гу Бра ти слав Ба то Јев то вић, 
док је за Ве ри цу Та дић ха и ку оти сак при ро де у на ма, 
а за Сло бо дан ку Лу ко вић  ха и ку је пе сма с на го ве шта
јем. “Бу ђе ње пред чи ње ни цом” на слов је  члан ка др 
Тврт ка Ку ле но ви ћа о овој вр сти по е зи је. Број је бо гат  
ха и ку пе сма ма ве ли ког бро ја ауто ра.

РАЗ ВИ ТАК, ча со пис за дру штве на пи та ња, кул
ту ру и умет ност. За из да ва ча Сло бо дан Стан
ко вић. Глав ни и од го вор ни уред ник То ми слав 
Ми јо вић

За је чар ски ,,Раз ви так”  по себ ну па жњу по кла ња ли ку 
Ни ко ле Па ши ћа. Ак це нат је ста вљен и на ар хе о ло ги ју 
(Ро му ли ја не). При сут на је и про за и по е зи ја Д. Ми ле

ти ћа, Р. Ми ћу но ви ћа, Жар
ка Ђу ро ви ћа... Као што ред 
на ла же про стор је оста
вљен и за мла де на де, с по
себ ним освр том на за је чар
ски Фе сти вал мла дих. Да ти 
су и при ло зи о жи во ту и 
здра вљу као и тр га ње за  тра ди ци јом у не ко ли ци ни 
тек сто ва и по гле дом на ста ре фо то гра фи је.

СА ВРЕ МЕ НИК, број 132133134, 20052006, Апо
строф, Бе о град, Фран цу ска 7, глав ни и од го вор
ни уред ник Ср ба Иг ња то вић

Тро број књи жев ног ча со пи са Са вре ме ник по чи ње 
крат ким при ча ма до бит ни ка Но бе ло ве на гра де за 
књи жев ност Ха рол да Пин те ра (Ло ла) и Кур циа Ма ла
пар теа (Ан ђел чић). Од дру гих ино стра них пи са ца за
сту пље на је ру мун ска пе сни ки ња Јо а на Кра чу не ску 
са ци клу сом Че ти ри пе сме. У овом тро бро ју по е зи ју 
и про зу об ја вљу ју: Жар ко Ђу ро вић, Бо жа на Бо жић, 
Ма ја Бе ле ги ша нин, Ма ри ја Јан ко вић, Са во Бо жић
Ру жин, Ра ди слав Зла та но вић, Ро до љуб Сте па но вић, 
Ми ле Пен ков, Бра на Ди ми три је вић, Ол га Сто ја но вић, 
Бра ни слав Дра го је вић, Бо рис Над, Не ве на Тар ла но
вић, Угље ша Рај че вић и Мил ка Ча бри ло. Днев нич ке 
бе ле шке об ја вљу је Ми ро љуб То до ро вић. У ру бри ка
ма Ту ма че ња и Књи жев на кри ти ка, сво јим при ло зи ма 
за сту пље ни су: Зо ран Ви до је вић, Сла ви ца Спа сић, 
Ми лан Ђор ђе вић, Ђо ко Сто ји чић, Та ма ра Ог ње но
вић, Дра ган Ко ла ре вић, Ко ста Ди ми три је вић, Ми лан 
Ран ко вић, Жив ко Ђур ко вић, Ми ли ца Краљ, Дра го
мир Сан до, Љи ља на Ду га лић, Ра до мир Ми ћу но вић, 
Сан де Стој чев ски, Ра до мир Ви де но вић, Ду шан Ми јај
ло вићАд ски, Ра ди ша Дра ги ће вић, Дан ко Сто јић и 
Бра ни слав В. Бран ко вић. У окви ру Би бли о те ке Плус 
об ја вље на је пе снич ка књи га по зна тог не мач ког по е
те, есе ји сте и пре во ди о ца са шпан ског је зи ка, То би ја
са Буг хар та, Реч ре ке, ко ју је при ре дио и са не мач ког 
пре пе вао Злат ко Кра сни.

СВИ ТАК, број 4344, је сензи ма 2005,  адре са ре
дак ци је је: По же га, пошт.фах 29, 59 стр, глав ни 
уред ник Ми ли јан Де спо то вић

У овом бро ју књи жев не но ви не “Сви так” до но се це
ло вит при каз  пор трет пе сни ка Не дељ ка Тер зи ћа  на
сло вљен као “Го вор Те сли не све тло сти”. На на слов ној 
стра ни штам пан је пор трет овог књи жев ни ка, ко ји је 
ура дио сли кар Ђор ђе Буј но вић. Уз по е зи ју, об ја вље
не су и три при че Не дељ ка Тер зи ћа, а по себ но је дат 
из вод из књи жев не кри ти ке о де лу овог на шег ауто
ра, и то тач но 17 при ло га, од ко јих су нај о бу хват ни ји 
при ка зи проф. др Сла во љу ба Об ра до ви ћа, Сте ва на 
Ву кај ло ви ћа и Љу бо ми ра Ћо ри ли ћа. Уз овај број, а у 
ње го вом са ста ву, иде лист за деч ју књи жев ност ,,Мом
чи ло”.  Кроз ду хов не про сто ре Ми о дра га Па вло ви ћа 
во ди нас Вла ди слав Шо јић у при ка зу на сло вље ном 
,,Над ду бо ким зден цем”.

СТИГ, ча со пис за књи жев ност, умет ност и кул ту
ру, Ма ло Цр ни ће, година XXXV, број 94

Стиг да је пр во осврт на 
бе о град ске Ме ђу на ро дне 
су сре те пи са ца. До но си 
за тим по е зи ју пе сни ка из 
Ср би је, по е зи ју Ср ба у ра
се ја њу. Ну ди пле ја ду  не
мач ких пе сни ка, па но ра му 
вој во ђан ских пе сни ка, про
зу и при ка зе и тек сто ве ин 
ме мо ри ам  Че ди Мир ко ви
ћу и Ани Све тли ко вој. 

СТИЛ, број 4, 2005, 468 стра на, адре са ре дак
ци је: Ме ђу на род но удру же ње Стил, ули ца Тре-
шњев ка 1, 11 030 Бе о град, глав ни и од го вор ни 
уред ник др Ми ло сав Ж. Чар кић

Стил је ме ђу на род ни ча со пис за лин гви сти ку и књи
жев ну сти ли сти ку, ана ли зу дис кур са, те о ри ју књи
жев но сти, ре то ри ку и њи ма срод не ди сци пли не. 
Јед на од по себ но сти овог на уч ног ча со пи са је и да 
се тек сто ви об ја вљу ју на је зи ку ко јим њи хо ви ауто ри 
пи шу. У овом бро ју чи та мо сту ди је Ма ри је Ко тјо ро ве 
(Перм, Ру си ја) и Ан дре ја Сто ја но ви ћа (Бе о град) о на
уч ном Ра ду Мар га ри те Ко жи не и Перм ске сти ли стич-
ке шко ле, Ср да на Бо го са вље ви ћа (Бе о град) Гот ште-
до ва кри ти ка ви со ко пар но сти, Бран ка То шо ви ћа 
(Грац) Умјет нич ко ври је ме, Ев ге ни ја З. Тар ла но ва (Пе
тро за водск) Фе но мен ко ло кал ног зво на (зво ња ве зво
на) у кон тек сту сти ли стич ких 
ре ше ња у ру ској по е зи ји, Ма ри је 
Вој так (Лу блин, Пољ ска), Го ра на 
Мак си мо ви ћа (Ниш), Све тла не Е. 
Кун це вич (Минск, Бе ло ру си ја), 
Ја не Хоф ма но ве (Праг, Че шка) 
Не ко ли ко ре чи о постструк ту ра-
ли стич кој кри ти ци, Ми ха ла Кри
сте ка (Бр но, Сло вач ка), Мај кла 
Окло та (Чи ка го), Ане Гин тер (Лођ, 
Пољ ска) По е тич ка зна че ња-ин-
тер пре та ци је и пре вод, Е. Е. Ки
ран (Ан ка ра, Тур ска), Рај ка Иги ћа 
(Чи ка го) и ни за дру гих на уч ни ка. У ру бри ци При ка зи 
књи га да то је ви ше при ка за (Сен ка Иво ше вић: Ун сал 
Озун лу: Упо тре ба је зи ка у књи жев но сти, Јо ва на Ај ду
ко ви ћа: Ру долф Фи ли по вић, Ан ти ца Ме нац: Ен гле ски 
еле мент у хр ват ско ме и ру ско ме је зи ку, Бо ја на Ми ло
са вље вић: Мир ја на Ко ва че вић: Хр ват ско-срп ски рјеч-
ник раз ли ка, Бе сје да, Ба ња Лу ка, Ars Li bri, Бе о град, 
2004) књи га. Сле де и ру бри ке Ју би ле ји, Ак ту ел но, Бе-
ле шке о са рад ни ци ма, Упут ство за ауто ре.

УР БА НИ ВРА ЧЕ ВИ : ре ви ја крат ких при ча, год. 
2, бр. 4, ру јан 2005, глав на уред ни ца Но ра Ша
по ња, Удру га ХУК, IV Gar dij ske bri ga de 11, Книн, 
urban iv rac evi@net. hr

Ур ба ни вра че ви су ре ви ја спе ци фич на по то ме што 
об ја вљу је ис кљу чи во крат ку при чу. У овом бро ју пу
бли ко ван је део при ча са њи хо вог кон кур са („ва ше 
ра до ве хо но ри сат ће мо жда Бог, ми не“). Осим увод
не бе ле шке глав не уред ни це за сту пље ни су ауто ри: 
Оља С. Иван че вић, Еуге нио Фо чић, Лу ка Ву ку шић, 
Ма ри ја Шкр лец, Сње жа на Ба ко вић, Игор Ко ко руш, 
Ва ња Ер го тић, Да рио Ру ка ви на, Да ни ел Ра до чај, Го ра
на Ха бја нец, Не над Дра гаш, Мар ко Мар ци уш, Ма те ја 
Осој ник, Ива на Гу дељ, Леј ла Ка ла му јић, Мар ти на Фр
ка, Ан дреи Зр нић, То ми слав Ма ту шин, Зо ран Кр стић, 
Да ни је ла Сла ви ца, а из Ср би је Зо ран Илић, Ја хја Фе
хра то вић, Иван Гли шић и Де јан Ву ки ће вић.

УР БИС, ди ги тал ни ал бу ми бр. 10, 11, 12, ок то бар, 
но вем бар, де цем бар 2005, уред ник Дра шко Ми
ле тић, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 13, Но ви Бе о
град, mrdrasko@eunet.yu 

У последња три броја Урбиса (некада Урба) с 
тиражима од по 60 примерака заступљени су 
поезијом и прозом Марија Радовић Черкез, Небојша 
Милисављевић, Дејан Вукићевић, Ђуро Станојевић, 
Милан Раденковић, Катарина Фиаменго, Роберт Г. 
Тили. У децембарском броју налазе се белешке о 
ауторима текуће године.

Го ран Тра и ло вић, Не бој ша Ћо сић, Сла ви ца Спа сић,
Све тла на Ми ћу но вић, Де јан Ву ки ће вић, Ду шан Ци цва ра



Ко мер ци јал на књи жев ност увек је по сто ја
ла, као што по сто је хо ли вуд ски филмoви 

или бу ле вар ско по зо ри ште. Иако су у исто
ри ји умет но сти за бе ле же ни пе ри о ди по ду да
ра ња умет нич ке вред но сти и ко мер ци јал ног 
успе ха, то је су ипак би ли сра змер но рет ки 
слу ча је ви. Ра зу мљи во је да је сви ма ко ји се 
ба ве кул ту ром же ља да про ши ре тр жи ште 
и ани ми ра ју што ве ћи број љу ди, али до про
бле ма до ла зи ка да се за ме не кри те ри ју ми и 
по пу лар ност поч не да из јед на ча ва са ква ли
те том. Осам де се тих го ди на су по сто ја ла џеп
на из да ња Бигза ко ја су за до во ља ва ла по тре
бе ши ре чи та лач ке пу бли ке, а са да је њи хо во 
ме сто за у зе ло та ко зва но ки оск из да ва штво. 
Да ли је реч о про ла зној по ја ви, или се не што 
ме ња у схва та њу и пла сма ну књи ге? Иако је 
овај фе но мен већ по знат у не ким дру гим 
сре ди на ма, и то оним ко је су про шле кроз 
пе ри од тран зи ци је (зе мље ла тин ске Аме ри
ке, Пољ ска, Че шка, Бу гар ска), код нас је све 
по че ло 2004. го ди не, ка да је под го рич ки Ви-
је сник увео ак ци ју про да ва ња књи га уз но ви
не. Убр зо по том, слич ну прак су при хва ти ле 
су ве ли ке ме диј ске 
ку ће у Бе о гра ду. По-
ли ти ка је у са рад њи 
са На род ном књи гом 
по кре ну ла нај пре 
еди ци ју ,,Би се ри 
свет ске књи жев но
сти”, а ка сни је и 
,,Би се ре срп ске књи
жев но сти”. Ве чер ње 
но во сти су за јед но 
са ино стра ним парт
не ром об ја вљи ва ле 
сва ке не де ље де ла 
Ан дри ћа, Бул га ко
ва, На бо ко ва, Фок не
ра, Каф ке, Се ли мо ви ћа, Бу ков ског и дру гих, 
у еди ци ји под на зи вом XX век. Но во сти су 
за де сет ме се ци об ја ви ле око 40 на сло ва и 
про да ле 2.600.000 књи га, а ни јед на књи га 
ни је про да та ис под не ве ро ват ног ти ра жа од 
45.000 при ме ра ка. Кад се зна да је про се чан 
ти раж књи га у Ср би ји не ко ли ко хи ља да, 
ја сно је ко ли ко је ве ли ки овај по трес био за 
из да ва штво у Ср би ји и Цр ној Го ри. Ло ши ја 
стра на ова квог, ка ко не ки ка жу, естрад ног 
кон цеп та из да ва штва, бр зо је упа ла у очи  
опре ма че сто ни је за до во ља ва ју ћа, ква ли тет 
пре во да због бр зи не ко јом се ра ди не ка да 
је за па њу ју ће лош, чак и ка да иза све га сто
ји углед ни из да вач ка кав је На род на књи га. 
Ипак, за про сеч ног чи та о ца нај зна чај ни је 
је да књи ге ко шта ју и до че ти ри пу та ма ње 
не го у књи жа ра ма, иако су на ки о ску је дан 
Ни че или Ер не сто Са ба то у дру штву Да ни
је ле Стил, ра зних ку ва ра и књи га по пу лар не 
пси хо ло ги је. 

,,Зар мо же би ти при го во ра кла си ци ма 
свет ске књи жев но сти?”, пи та се Алек сан дар 
Јер ков. Да ли је књи га ,,по но во у мо ди”, је ли 
про да ја књи га по ки о сци ма фан та сти чан из
да вач комар ке тин шки по ду хват, или је реч 
о обе све ћи ва њу књи ге и фа тал ном удар цу 
,,пра вом” из да ва штву, де ба та је ко ја тра је. 
Књи ге су осва ну ле на ве ли ким но вин ским 
про сто ри ма (исти на, оних но ви на ко је их из
да ју) и бил бор ди ма на ко ји ма по лу на ге ле по
ти це по сле ту ши ра ња ужи ва ју у про бра ним 
де ли ма књи жев но сти. ,,За ни мљи во је да је 
удар из вр шен спо ља”, ре као је Зо ран Ха мо
вић, уред ник из да вач ке ку ће Клио. MDS Bo
oks (Me dia Sat SA), ве ли ка ме ђу на род на из да
вач ка ор га ни за ци ја по ну ди ла је Но во сти ма 
да уђу са њи ма у по сао. Пр ва књи га ко ја се 
де ли ла у свим зе мља ма би ла је ,,Име ру же” 

Ум бер та Ека. Књи ге су, у ве ћи ни слу ча је ва, 
већ пре ве де не и об ја вљи ва не код нас, а не ка 
де ла су пре ве де на по пр ви пут. Шпан ска ком
па ни ја обез бе ђи ва ла је аутор ска пра ва, а ло
кал ни но си лац про јек та би рао је на сло ве од 
се дам де се так по ну ђе них, и уз по др шку бан
ке, пла ћао аутор ска и пре во ди лач ка пра ва, 
штам па ње књи га у Шпа ни ји и тран спорт у 
Ср би ју. Про је кат је ре а ли зо ван по мар ке тин
шким за ко ни ма, што под ра зу ме ва про па ган
ду, али и испи ти ва ње чи та лач ког тр жи шта 
и по ну де и по тра жње на ње му. Ка ко се по
ми ња ла број ка од 800.000 про да тих књи га 
ме сеч но, мно ги су из ра жа ва ли скеп тич ност 
да ли те књи ге не ко уоп ште чи та или се вра
ти ла ста ра мо да ку по ва ња ли те ра ту ре на ме
тар. Или је у пи та њу са мо по тро шач ки мен
та ли тет ко ји на ла же да се ку пи све што је на 
рас про да ји, па ма кар то би ла и књи га. 

По сле афе ре око уво ђе ња по ре за на књи
гу, ово је био нај те жи удар на ма ле из да ва
че, ко ји су се бр зо по бу ни ли због не ло јал не 
кон ку рен ци је, и то нај ви ше про тив ве ли ких 
ме диј ских ком па ни ја без чи је по др шке не 

би би ло овог нео че ки
ва ног фе но ме на. Ка
ко по ка зу је ис ку ство 
оста лих ко ји су про
шли кроз сли чан пре
о бра жај из да ва штва, 
он обич но опу сто ши 
ма ле и сред ње из да
ва че, оста вља ју ћи у 
жи во ту са мо оне нај
ве ће. Та ко се де си ло у 
Хр ват ској, где је ки оск 
из да ва штво сма њи ло 
про да ју књи га и до 

60%. На овај на чин 
и по ред огром них 
ти ра жа го ди шње 
се из да са мо око 
две ста на сло ва, и 
то нај ве ћим де лом 
ета бли ра них и ка
но ни зов них из да
ња сло бод них од 
аутор ских пра ва. 
,,Ако прет по ста
ви мо да је уку пан 
при ход оства рен 
на овај на чин јед нак укуп ном при хо ду око 
150 ма лих и сред њих из да вач ких пред у зе ћа 
у Ср би ји, да око 80% ак тив них ку па ца књи ге 
ку пу је на ки о сци ма, а да по ме ну те но ви не 
от ку пљу ју пра ва на оро чен пе ри од, и по ред 
то га што ти ме угро жа ва ју не ма ли број из да
ва ча ко ји има још ак тив на пра ва на спор не 
на сло ве, он да се мо же за кљу чи ти да по ме ну
та ак ци ја нај дра ма тич ни је угро жа ва чи тав 
из да вач ки си стем у на шој зе мљи и ње гов 
оп ста нак. Њом се до би ја крат ко роч на бит ка 
за књи гу, али се гу би ве ли ки и ду го тра јан 
рат за њен оп ста нак”, ста ја ло је у про тест
ном са оп ште њу из да ва ча. Про блем је у дво
стру кој при ро ди књи ге, кул тур ној и роб ној. 
Да је књи га ипак спе ци фич на ро ба, ко ја не 
тре ба да по сва ку це ну по вла ђу је за ко ни ма 
тр жи шта, по ка зу је и то да се она, као но си
лац кул тур ног ка пи та ла, у сва кој мо дер ној 
др жа ви шти ти. Ап сурд ност ко ју ова кав трет
ман књи ге по вла чи за со бом ис та као је Дејан 
Илић, уред ник из да вач ке ку ће ,,Фа бри ка 
књи га”, олако ко мен та ришући чи ње ни цу 
да је На род на књи га из да ла књи гу Ми ло ра да 
Уле ме ка Ле ги је: ,,Та ко ће се де си ти да Гој ко 
Те шић при ми но вац од про да је ‘Гво зде ног 

ро ва’. Те шић је и члан Де мо крат ске стран ке 
и уред ник но ве еди ци је На род не књи ге  Де мо
кра ти ја. Да кле, углед ни члан Де мо крат ске 
стран ке при ма при ход од про да је ро ма на ко
ји је на пи са ла осо ба осум њи че на за уби ство 
Зо ра на Ђин ђи ћа, пред ход ног пред сед ни ка 
те исте стран ке...”

Сле де ће пи та ње је оно што се на зи ва мо
рал у из да ва штву. У по след ње вре ме че ста је 
по ја ва пи рат ских из да ња књи га, а не ки по да
ци го во ре да је на по след њем Сај му књи га 
би ло чак око 80% ова квих из да ња. Ки оск из
да ва штво та ко ђе по ка зу је из ве сну ,,опу ште
ност” ка да је реч о овом пи та њу. Ко ла ле су 
гла си не да је би ло оти ма ња из ве сних на сло
ва пре зва нич ног об ја вљи ва ња, а не ре ше но 
је и пи та ње аутор ских пра ва ка да се ра ди о 
ауто ри ма ко ји ви ше ни су ме ђу жи ви ма. По 
оце ни Пе тра Жи ва ди но ви ћа, вла сни ка ,,Па
и де ие”, Но во сти и мул ти на ци о нал на ком
па ни ја ,,Ме диа сат” из Бар се ло не су на не ли 
ма те ри јал ну ште ту ,,Па и деи” по кла ња њем 
,,Име на ру же” Ум бер та Ека, по што је овај из
да вач обез бе дио аутор ска пра ва за то де ло до 
2008. го ди не. Ту је у пи та њу од су ство кул тур
не по ли ти ке, јер не по сто је јав не санк ци је за 
про из вод њу не лек то ри са них књи га са укра
де ним пре во ди ма. Пр ви ме ђу на род ни се ми
нар о прав ним стан дар ди ма у из да ва штву 
одр жан је тек на Сај му књи га 2004. го ди не, а 
ин ди ка тив но је да се Ми ни стар ство кул ту ре 
ни је при хва ти ло да пре у зме се ми нар на се
бе, већ је то ура дио Са вет Бе о град ског сај ма 
књи га.

По сле па у зе од не ко ли ко ме се ци, по ја ви ла 
се но ва еди ци ја Ве чер њих но во сти под на зи
вом ,,Ми ле ни јум”, у ко јој ће би ти об ја вље но 
30 свет ских и до ма ћих кла си ка, са ак цен том 

на ли те ра ту ру ро ман ти
зма и ре а ли зма. Књи ге 
су штам па не овај пут у 
Ита ли ји и ко шта ју 300 
ди на ра, ко ли ко је са да 
и це на По ли ти ки них 
из да ња у еди ци ји ,,Би
се ри кри ми на ли стич ке 
књи жев но сти”, као и Ћо
ро ви ће ве ,,Илу стро ва не 
исто ри је Ср ба” ко ја се, 
на кон ,,Ен ци кло пе ди је 
Бри та ни ка”, по ја вљу је у 
на став ци ма. На ки о сци
ма се сад мо гу на ћи и 

књи ге не ких из да ва ча  Дра га нић је из ло жио 
књи ге Иси до ре Бје ли це, а из да вач ка ку ћа 
Евро књи ге за де цу, чи је це не су око 250 ди на
ра. Иако не по сто ји пре ци зна еви ден ци ја, на 
тра фи ка ма се ме сеч но про да око 15 књи га, 
али се чи ни да ин те ре со ва ње, ипак, опа да. 

,,Ка да по след њи на слов из еди ци је ‘Ми
ле ни јум’ бу де штам пан, чи та о ци Ве чер њих 
но во сти има ће пот пу ни курс књи жев но сти 
са вре ме ног до ба, па ваљ да ни сле га ње ра ме
на на пи та ње ко је на пи сао Про кле ту авли ју 
ви ше не ће би ти мо гу ће”, оп ти ми сти чан је 
Алек сан дар Га та ли ца. Ми лич ко Ми јо вић, 
уред ник На род не књи ге, сво је вре ме но је на ја
вио план да се у окви ру ове ак ци је афир ми
шу и са свим мла ди пи сци, што се на жа лост 
још увек ни је до го ди ло. Мо жда је ста ро мод
но упу ћи ва ти на чла на ри ну за би бли о те ке, 
ко ја из но си око 400 ди на ра, али ве ћа прет
ња екс пан зи ји тр жи шне по ли ти ке у из да ва
штву је је дан фе но мен чи је вре ме тек до ла зи, 
иако се и код нас већ по ја ви ла пр ва књи га 
об ја вље на на овај на чин, а то је елек трон ско 
из да ва штво. Би ће да је ипак то суд би на из да
ва штва у ери ди ги тал них ме ди ја. 

Ти ја на Спа сић

Ум бер та Ека. Књи ге су, у ве ћи ни слу ча је ва, ро ва’. Те шић је и члан Де мо крат ске стран ке 
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По ка зи ва њу на шег су гра ђа ни на Бо ре 
Сто ја но ви ћа, пр ва књи жни ца са чи
та о ни цом у Ла за рев цу осно ва на је 14. 

ав гу ста 1910. го ди не на ини ци ја ти ву углед
них Ла за рев ча на то га вре ме на. Књи жни ца 
је по че ла рад са 400 књи га и пред ста вља ла 
ма ли кул тур ни цен тар ва ро ши це. Пре ко 
књи жни це рад ни ци су би ли прет пла ће ни 
на ‘’Рад нич ке но ви не’’, а по вре ме но  су би ла 
ор га ни зо ва на и раз ли чи та пре да ва ња у чи
та о ни ци. Књи жни ца је ра ди ла до по чет ка 
Пр вог свет ског ра та, ка да су сви ње ни чла но
ви оти шли у рат као вој ни об ве зни ци.

На род на би бли о те ка ‘’Ди ми три је Ту цо
вић’’ у Ла за рев цу осно ва на је 1949. го ди не 
и нај ста ри ја је уста но ва кул ту ре у на шој оп
шти ни. Ма тич ном за оп шти ну Ла за ре вац 
про гла ше на је 1966. го ди не. Да нас је уста но
ва од по себ ног зна ча ја у си сте му уста но ва 
кул ту ре гра да Бе о гра да, тра ди цио нал но 
ори јен ти са на ка не го ва њу и за до во ља ва њу 

кул тур них и обра зов них по тре ба сре ди не у 
ко јој де лу је.

Уку пан про стор Би бли о те ке у ко јој су сме
ште не ње не слу жбе, оде ље ња, рад ни и ма га
цин ски про стор и чи та о ни ца из но си 239 ква
дра та. У овом про сто ру, ко ји је за пра во анекс 
Цен тра за кул ту ру, Би бли о те ка се на ла зи од 
1977. го ди не у при вре ме ном и не на мен ском 
сме шта ју. Огран ци Би бли о те ке на ла зе се у  
ме сним за јед ни ца ма Ве ли ки Цр ље ни и Ру
дов ци. Тај сме штај за до во ља ва са да шње по
тре бе. У Јун ков цу, Ду до ви ци и Сте по јев цу 
би бли о теч ки огран ци ра де са школ ским би
бли о те ка ма уз до ста про бле ма.

Би бли о те ка рас по ла же бо га тим фон дом, 
ко ји у овој го ди ни до сти же ци фру од 100 000 
књи га из свих обла сти људ ског зна ња и ства
ра ла штва. До бро ор га ни зо ва на на бав ка омо
гу ћи ла је да сво јим ко ри сни ци ма ста ви мо на 
рас по ла га ње ра зно вр стан фонд деч је књи ге, 
бо га ту ре фе рен сну збир ку, нај но ви је на сло
ве бе ле три сти ке... Из дво је но је 25 при ме ра ка 
ста ре и рет ке књи ге из 1862, 1916, 1941. и 1945. 
го ди не. У фон ду се на ла зи и ле гат по ро ди це 
Ди ми три је вић ко ји са др жи 408 би бли о теч
ких је ди ни ца.

Би бли о те ка свој рад ор га ни зу је по сред
ством оде ље ња и слу жби. У са ста ву има 
Деч је оде ље ње, Оде ље ње од ра слих, За ви
чај но оде ље ње, Оде ље ње на бав ке и об ра де. 
Струч не по сло ве у би бли о те ци оба вља 11 
струч них рад ни ка, углав ном са  ви шом и 
ви со ком струч ном спре мом и од го ва ра ју ћим 
зва њи ма. При ме на стан дар да, до стиг ну ћа 
са вре ме не би бли о теч ке прак се, по што ва ње 
нор ма ти ва и пра ви ла, као и не го ва ње про
фе си о нал ног од но са пре ма ко ри сни ци ма 
– од ли ке су ра да за по сле них у би бли о те ци 
‘’Ди ми три је Ту цо вић’’.

Би бли о те ка има око 5 500 стал них ко ри
сни ка у чи јој струк ту ри пре о вла ђу ју де ца до 
14 го ди на и уче ни ци сред њих шко ла. Го ди
шње је у про се ку из да то на ко ри шће ње око 
100 000 при ме ра ка књи га  и ско ро исто то ли
ко ча со пи са, но ви на и дру гих пе ри о дич них 
из да ња.

По пу ла ри за ци ја књи ге и чи та ња и раз ви
ја ње ду хов не ра до зна ло сти нај мла ђих чи та

ла ца им пе ра тив је ра да би бли о те ке. Он се 
оства ру је кроз низ про мо тив них ак тив но
сти то ком ко јих би бли о те ка оства ру је сво ју 
ми си ју при бли жа ва ња књи ге чи та о ци ма.  
Нај по пу лар ни ји су, на рав но, књи жев ни су
сре ти. Би бли о те ка ‘’Ди ми три је Ту цо вић’’ у 
свом скром ном про сто ру би ла је до ма ћин 
нај е ми нент ни јим књи жев ним ства ра о ци ма.
Кул тур на де лат ност по себ но се осми шља ва 
и ре а ли зу је  та ко да осим књи жев них су сре
та би бли о те ка ре а ли зу је и из ван ред но по се
ће ну  и увек ак ту ел ну три би ну ‘’Укљу чи те 
се у раз го вор’’, у чи јем ра ду су уче ство ва ли 
ис так ну ти струч ња ци. У про мо тив ним ак

тив но сти ма зна чај ну уло гу има ју за ви чај ни 
пи сци и ства ра о ци. У Би бли о те ци се ре дов
но при ре ђу ју из ло жбе књи га по во дом зна чај
них ју би ле ја, пред ста вља се ства ра ла штво 
до бит ни ка књи жев них на гра да или се пре
зен ту ју но ве књи ге у фон ду Би бли о те ке. У 
сред стви ма јав ног ин фор ми са ња  ре дов но 
се пред ста вља ју но ве књи ге, да је пре по ру ке 
за чи та ње и пред ста вља ју фон до ви и ак тив
но сти би бли о те ке.  По себ на па жња по све ћу
је се нај мла ђим ко ри сни ци ма би бли о те ке. 
Услу ге деч јег оде ље ња бес плат но ко ри сте 
ђа ци пр ва ци, ко ји се ре дов ним ак ци ја ма би
бли о те ке ко лек тив но учла њу ју, со ци јал но 
угро же на и де ца па лих бо ра ца. Деч је оде ље
ње има из у зет ну са рад њу са деч јим вр ти ћем 
и шко ла ма у за јед нич ким на сто ја њи ма да 
раз ви ју чи та лач ке на ви ке код нај мла ђих и 
ре а ли зу ју про гра ме по пу ла ри за ци је ли те ра
ту ре за нај мла ђе. Ма ла Га ле ри ја би бли о те ке, 
деч је ра ди о ни це, час у Би бли о те ци – не ки су 
од об ли ка ани ма ци је нај мла ђе по пу ла ци је. 
Вр ху нац те ани ма ци је пред ста вља ФЕ СТИ
ВАЛ ХУ МО РА ЗА ДЕ ЦУ.

Ка да су се, са да већ дав не, 1989. пар до
брих љу ди и би бли о те ка ри до го во ри ли да 
сто го ди шњи цу осни ва ња свог гра да обе ле
же и овом ма ни фе ста ци јом, си гур но да ни су 
ни слу ти ли да ће сед амна ест го ди на по сле 
то га упра во та ма ни фе ста ци ја по ста ти за
штит ни знак Ла за рев ца. Фе сти вал ху мо ра 
за де цу бри жљи во осми шљен са сво јим је
дин стве ним мо том ЈОШ СМЕ ХА, СМЕ ХА, 
СМЕ ХА ДЕ ЦИ, хра њен енер ги јом и ма штом 
свих сво јих са рад ни ка одав но је пре ра стао 
гра ни це гра да у ко ме је на стао и ко ме слу
жи за ра дост и по нос. Циљ ма ни фе ста ци је је 
афир ма ци ја ху мо ра као зна чај не, а ду го вре
ме на за по ста вље не ка те го ри је у умет нич ком 
ства ра ла штву за де цу.

Фе сти вал је и по те ма ти ци је дин стве на 
деч ја ма ни фе ста ци ја у СЦГ. Ње на те мат ска 
опре де ље ност и по себ ност су раз лог ве ли ке 
по др шке од стра не ства ра ла ца и те о ре ти ча
ра умет нич ких де ла за де цу.Ра зно вр сност, 
ква ли тет про гра ма и број уче сни ка афир ми
са ли  су ма ни фе ста ци ју и оправ да ли иде ју.

Фе сти вал ху мо ра за де цу се тра ди ци о нал

но одр жа ва тре ће сед ми це ме се ца сеп тем бра 
у про сто ри ма Би бли о те ке и ње них огра на
ка, у де сет основ них шко ла и још то ли ко под
руч них оде ље ња, у Цен тру за кул ту ру, на 
ули ца ма гра да... Фе сти вал је по клон де ци на 
по чет ку школ ске го ди не.

По чет ком сва ке го ди не рас пи су је се Кон
курс за деч је и про фе сор ске ра до ве на те му 
СМЕ ХА, СМЕ ХА, СМЕ ХА ДЕ ЦИ. На гра ђе
ни на кон кур ску су уче сни ци јед ног сег мен
та про гра ма Фе сти ва ла.

Фе сти вал до де љу је на гра ду за књи гу или 
књи жев ни опус ко ји да је по се бан до при нос 
афир ма ци ји ху мо ра у ли те ра ту ри за де цу.

Ма ни фе ста ци ја има и сту диј ски део про
гра ма у окви ру ко га се на уч но и струч но раз
го ва ра о зна ча ју од ре ђе ног жан ра за раз вој 
лич но сти де те та.

Про грам Фе сти ва ла се од ви ја у не ко ли ко 
сег ме на та. То су пре све га књи жев ни про гра
ми (го сто ва ње деч јих пи са ца у шко ла ма, про

мо ци је де це пи са ца и на гра ђе них ли те ра та), 
ли ков ни про гра ми (из ло жбе на гра ђе них 
ра до ва, из ло жба де це из го сту ју ће шко ле, те
мат ске из ло жбе), драм ски про гра ми (ре ви ја 
деч јих драм ских гру па + го сту ју ћи глу мац 
или пред ста ва) и за вр шна при ред ба ко ју чи
не деч ји ка ба ре и ма скен бал. 

Фе сти вал има Са вет ко ји се бри не о умет
нич ком про гра му и Ор га ни за ци о ни од бор 
ко ји је за ду жен за тех нич ку ре а ли за ци ју 
про гра ма. Про грам, на чин ре а ли за ци је и 
фи нан сиј ску кон струк ци ју раз ма тра и одо
бра ва Управ ни од бор Би бли о те ке. Фе сти вал 
се од 1994. го ди не де ли мич но фи нан си ра из 
бу џе та Скуп шти не Гра да.

Скуп шти на оп шти не Ла за ре вац, та ко ђе, 
де ли мич но по кри ва фи нан сиј ске по тре бе  
Фе сти ва ла, али сва та сред ства ни су до вољ
на за успе шну ре а ли за ци ју. Сто га се свих 
ових го ди на обра ћа мо ра зним до на то ри ма: 
дру штве ним и при ват ним пред у зе ћи ма, ор
га ни за ци ја ма, уста но ва ма кул ту ре, из да вач
ким ку ћа ма, ства ра о ци ма. 

Фе сти вал има ре дов ну са рад њу са дру гим 
ма ни фе ста ци ја ма за де цу, пре све га Зма је
вим деч јим игра ма, Ко тор ским фе сти ва лом 
по зо ри шта за де цу, Не ве но вим Фе сти ва лом 
де це пе сни ка...

Све ак тив но сти би бли о те ке, од оних 
основ них ко је се сво де на за шти ту кул тур
не ба шти не до оних за и ста кре а тив них ко је 
укљу чу ју, пре све га, рад са чи та о ци ма зах те
ва ју ПРО СТОР. Кра јем 2005. го ди не Град ска 
оп шти на Ла за ре вац и Се кре та ри јат за кул ту
ру гра да Бе о гра да по сти гли  су до го вор да 
обје кат ‘’Ста ра бол ни ца’’ на кон ре кон струк
ци је ко ју фи на си ра Град Бе о град у пот пу но
сти би ти обје кат Би бли о те ке.Би бли о те ка као 
ре ал ни кул тур ни цен тар ло кал не за јед ни це, 
ин сти ту ци ја ко ја сво јим са др жа ји ма по др жа
ва про цес пер ма нент ног уче ња и као уста но
ва ко ја оби мом раз ли чи тих услу га ко је сва ко
днев но ну ди гра ђан ству знат но ути че на ква
ли тет жи вље ња у сво јој сре ди ни, за слу жу је 
да за по че та рeкон струкција бу ду ће згра де 
Би бли о те ке у овој го ди ни бу де ко нач но ре а
ли зо ва на.

Ми ли ца Ма ти је вић
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Ла за ре вац, Хи лан дар ска 2
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Бу ке ро ва на гра да за књи жев ност

Ако су нај по зна ти ји по свом пи ву, ви
ски ју и му зи ци, Ир ци има ју мо жда 
по нај ви ше раз ло га да бу ду по но сни 

на сво ју књи жев ност – Џојс, Бе кет, Свифт, 
Шо, Јејтс, Шеј мас Хи ни, са мо су не ка од ве ли
ких име на ир ске и свет ске ли те ра ту ре. Џон 
Бан вил, ово го ди шњи до бит ник Бу ке ро ве на
гра де, до сто јан је на ста вљач ове тра ди ци је. 
Ина че, за ни мљи во је да су се ове го ди не у 
нај у жем из бо ру на шла чак два ир ска пи сца 
– Бан вил и Се ба сти јан Бе ри. По сле про гла
ше ња, јед но од пр вих пи та ња за Бан ви ла би
ло је шта то Ир це чи ни та ко до брим пи сци
ма  ̀ Енглези су Ир ци ма учи ни ли мно ге гро
зне ства ри, али јед на од сјај них ства ри би ла 
је што су нам да ли овај див ни је зик. Ми смо 
дру штво пот пу но окре ну то при по ве да њу. 
Ми во ли мо причу ,̀ об ја снио је аутор.

Зна чај и по пу лар ност Бу ке ро ве на гра де у 
књи жев но сти мо же се уме сно упо ре ди ти са 
до би ја њем Оска ра за филм ска оствaрења. 
От куд ова ква па жња јед ном књи жев
ном при зна њу? У пр вом ре ду, на рав
но, то је тра ди ци ја на осно ву ко је је 
при зна ње и сте кло углед ко ји има. Од 
1968. го ди не, от ка ко се до де љу је, ме ђу 
до бит ни ци ма су и че ти ри но бе лов ца, 
од ко јих су чак дво ји ца (В. С. Нај пол и 
Џ. М. Ку ци) на гра ђе ни у по след њих 
не ко ли ко го ди на.

Ен гле ски је зик вла да све том а Бу
ке ро ва на гра да вла да на ен гле ском 
го вор ном под руч ју – си ло ги зам би 
био да Бу ке ро ва на гра да вла да све
том. На рав но, фор му ла ци ја је по ма ло 
пре на гла ше на, али слу ча је ви ра ни јих 
до бит ни ка ре чи то го во ре о огром ном до ме
ту ко ји при зна ње има. Ро ман Пи јев жи вот 
Ка на ђа ни на Ја на Мар те ла (ко ји је пре 2002, 
ка да је иза бран за по бед ни ка, био го то во не
по знат пи сац са две не за па же не књи ге) за 
крат ко вре ме пре ве ден је на пре ко три де сет 
је зи ка и об ја вљен у ви ше од че тр де сет зе ма
ља. У овом по гле ду ни ма ло не за о ста је мо за 
све том – го то во да не ма ни јед ног до бит ни ка 
чи ји ро ма ни ни су пре ве де ни код нас, а по
след њих го ди на во ди се и ма ли из да вач ки 
рат – до про шле го ди не при мат је др жа ла На
род на књи га ко ја је, све га не ко ли ко ме се ци 
по сле об ја вљи ва ња по бед ни ка, пре ве ла ро
ма не ДБЦ Пје ра Вер нон Го спод Ма ли (до бит
ник за 2003) и по ме ну ти Пи јев жи вот, да би 
`ш тафетну палицу` ла не пре у зе ла Ла гу на 
та ко ђе екс пре сно пре вев ши по бед нич ки ро
ман Нит ле по те Ала на Хо линг хер ста.

За раз ли ку од Ни но ве на гра де, за ко ју кон
ку ри шу сви ро ма ни на пи са ни то ком го ди не 
на срп ском је зи ку ко је из да ва чи по ша љу жи
ри ју (што от при ли ке под ра зу ме ва из ме ђу 
300 и 400 на сло ва), Бу ке ров жи ри раз ма тра је
дан до два на сло ва ко је ша ље ше зде се так нај
ве ћих из да вач ких ку ћа а и уз то ма њи број 
ро ма на ко је пред ла же сам жи ри по соп стве
ном на хо ђе њу, та ко да укуп на број ка из но си 
сто ти нак на сло ва. У кон ку рен ци ју ула зе де
ла из Ве ли ке Бри та ни је, Ир ске, Ко мон вел та, 
Бри тан ских остр ва, прак тич но чи та во ен гле
ско го вор но под руч је са из у зет ком САДа. 
У прет ход них не ко ли ко го ди на спи сак до
бит ни ка је био при лич но ша ро лик, јер су се 
ме ђу њи ма, по ред звуч них име на, на шли и 

пи сци сум њи ве књи жев не (Мар тел) и, чак, 
мо рал не про шло сти (као ДБЦ Пјер, чо век 
до та да по зна ти ји по ли ци ји не го књи жев ној 
`чаршији ,̀ ко ји је на пи та ње шта ће ура ди ти 
са нов цем искре но од го во рио да ће вра ти ти 
ду го ве).

Сем сла ве, на гра да до но си и но вац, ди
рект но и ин ди рект но. Нов ча ни из нос је 
по ве ћан, и од по чет ка но вог ми ле ни ју ма 
из но си 50 000 фун ти. Али са ма на гра да по
вла чи са со бом и огром не (че сто ми ли он ске) 
ти ра же. Ако то ме до да мо и про да ју пра ва на 
екра ни за ци ју ро ма на (ко је от ку пљу ју моћ не 

хо ли вуд ске и бри тан ске про ду цент ске ку ће), 
што је го то во по ста ло пра ви ло, укуп на су ма 
је им пре сив на.

Од лу ка жи ри ја да ће се уда ља ва ти од 
жан ра озна че ног као `li te rary no vel ,̀ што би 
зна чи ло умет нич ки ро ман, а ви ше се усме
ра ва ти ка  ро ма ну `који при ча причу ,̀ у по
след њих не ко ли ко го ди на оси гу ра ва до бит
ни ци ма ду го тра јан бо ра вак на бест се лер ли
ста ма ши ром све та. По ми ња ни Пи јев жи вот 
и Вер нон Го спод Ма ли би ле су, исти на, ве што 
ис при ча не, али у осно ви пит ке при че окре
ну те нај ши рој пу бли ци. У овом кон тек сту, 
ово го ди шња од лу ка жи ри ја да на гра ду до
де ли Бан ви лу ви ди се као кри ти чар ски, пре 
не го ши ро ко чи та лач ки из бог и окре та ње 
ка есте ској вред но сти ви ше не го за ни мљи во
сти шти ва. 

Бан ви ло ве књи ге пи са не су рас ко шним 
сти лом за ко ји ка жу да не ма прем ца у са
вре ме ној књи жев но сти на ен гле ском је зи ку, 
и одав но има ју ви со ко ме сто код кри ти ке. 
Али, за раз ли ку од во де ћих бри тан ских са
вре ме них пи са ца по пут  Џу ли ја на Барн са 
или не дав ног бе о град ског го ста То ни ја Пар
сон са, ко ји су од са мог по чет ка сво је књи жев
не ка ри је ре до би ја ли ви со ке хо но ра ре и об
ја вљи ва ли ро ма не за ве ли ке из да вач ке ку ће, 
Џон Бан вил ни је био те сре ће; сем кри ти чар
ских при зна ња, за о би ла зи ле су га на гра де и 
ви со ки ти ра жи – пр ве спи са тељ ске го ди не, 
на при мер, про вео је као слу жбе ник авио
ком па ни је. Ка да је 1989. го ди не Бан вил пу то
вао из Ир ске на до де лу Бу ке ро ве на гра де у 
чи јем се нај у жем из бо ру на шао ње гов ро ман 

Књи га до ка за (наш пре вод Па и де ја, 1998), ко
ле ге из авиоком па ни је ус пут су га по но сно 
за ли ва ле шам пањ цем, па је по сле при знао 
 `да сам на гра ђен, не бих био у ста њу да 
стојим .̀ У сва ком слу ча ју, по бе дио га је Ка зуо 
Иши гу ро са слав ним ро ма ном (и, ка сни је, 
још слав ни јим фил мом) Оста ци да на. По сле 
ви ше од 15 го ди на, Бан вил ће до би ти при ли
ку за ре ванш, и ис ко ри сти ће је. Ње гов ро ман 
Мо ре (Sea) иза бран је из нај у же кон ку рен ци
је, у ко јој је био и ње гов ста ри ̀ дужник` Иши
гу ро са сво јим но вим ро ма ном Не на пу штај 
ме ни кад (Ne ver let me go).

Бан ви ло ве ро ма не, од ко јих је сва ки сле де
ћи, ка жу, опој ни ји од прет ход ног, на ста њу ју 
гла со ви лу та ли ца, ва ра ли ца, не си гур них бе
гу на ца и оних ко је Бе кет зо ве ̀ изг убљенима̀ . 
Та ко, ре ћи да су Бан ви ло ви при по ве да чи 
`непоуздани` исто је што и ре ћи да је па па 
ка то лик, ду хо ви то при ме ћу је је дан од кри ти
ча ра.  По ми ња ње Бе ке та са свим је хо ти мич

но  `сви ир ски пи сци су след бе ни ци 
или Џој са или Бе ке та, и ја сам бли жи 
Бе ке ту не го Џојсу ,̀ ка же Бан вил. ̀ Бек
ет је пи сао ро ма не у пр вом ли цу ко ји 
су гу сти, не про бој ни, ко ји об у зи ма
ју, а Мо ре је и не про бој но и у пр вом 
ли цу или, ка ко ка же Бе кет, у по след
њем лицу .̀ Мо ре ни је је ди на лич на и 
сна жно ауто би о граф ска Бан ви ло ва 
књи га. Мно ги до га ђа ји у ње го вим 
књи га ма су  ин тим не успо ме не и он 
сва ка ко ула зи у јед ну лич ну тра ди
ци ју пи са ња у пр вом ли цу ко је обе ле
жа ва ро ман у по след њих по ла ве ка. 
Овај бив ши уред ник за књи жев ност 

Ај риш Тај мса, и ис ку сан пи сац са ви ше од 
три де сет го ди на ра да и пет на е стак ро ма на 
иза се бе, пре во ђен је и код нас. Нај све жи је је 
ње го во прет по след ње де ло По мра че ње (На
род на књи га, 2003), илу стра ти ван при мер и 
стил ске рас ко ши и на ве де них од ли ка Бан ви
ло вог пи са ња, уз то за чи ње но са ма ло ста ре 
тра ди ци је при ча о ду хо ви ма и гот ског ро ма
на. Сем по ме ну те Књи ге до ка за, од оста лих 
Бан ви ло вих де ла по ми ње мо се ри ју ро ма на 
пи са них као фик тив не би о гра фи је слав них 
на уч ни ка (Ке плер, dr Ко пер ник и Њут но во 
пи смо), и Ду хо ве и Не до дир љи во са кра ја де ве
де се тих. 

Од де се тог ок то бра, ка да је Бу ке ров жи
ри об ја вио по бед ни ка, Бан ви ло во име на ла
зи се у жи жи свет ске књи жев не јав но сти, а 
уко ли ко на ши из да ва чи бу ду рев но сни као 
ра ни јих го ди на, и Мо ре и не ки од ра ни јих 
ро ма на би ће уско ро до ступ ни до ма ћој пу
бли ци. Но ако је су ди ти по оно ме што смо 
до са да има ли при ли ке да ви ди мо, ово го ди
шњи Бу ке ров ла у ре ат мо гао би да за до во љи 
зах те ве и ши ре чи та лач ке пу бли ке и књи же
вних сла до ку са ца. Џојс, нај ве ћи ир ски пи сац 
и ве ро ват но нај ве ћи ро ман си јер 20. ве ка, пре 
сто ти нак го ди на пи сао је да је Ир ска `матора 
кр ма ча ко ја про жди ре свој око т .̀ Жи ве ћи и 
пи шу ћи да ле ко од до мо ви не, чак и на дру
гом је зи ку, Бе кет пре по ла ве ка ни је имао раз
ло га да ми сли дру га чи је. Да нас, у тре нут ку 
ве ро ват но не слу ће не сла ве, бо гат ства и ме
диј ске па жње, Џон Бан вил има раз ло га да о 
Ир ској и о све ту су ди дру га чи је.

Алек сан дар Па вло вић

28 29

Џон 
Банвил
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На род на би бли о те ка ,,Сте фан Пр во вен
ча ни” осно ва на је 1868. го ди не. У то 

вре ме зва ла се Чи та о ни ца ка ра но вач ка и у 
фон ду има ла три хи ља де књи га и два на ест 
ли сто ва. Чи та о ни ца пре ста је да ра ди за вре
ме срп скотур ских ра то ва (18761878), а 1881. 
ка да Ка ра но вац по ста је Кра ље во, чи та о ни ца 
об на вља рад. По нов ни пре кид у ра ду Чи та о
ни це про у зро ко ван је Бал кан ским ра то ви ма 
(1912) док из ме ђу два свет ска ра та Чи та о ни ца 
ра ди у са ста ву гим на зи је. По за вр шет ку Дру
гог свет ског ра та Чи та о ни ца се пре и ме ну је 

у На род ну би бли о те ку Кра ље во и не пре кид
но ра ди. Од 1992. па све до дру ге по ло ви не 
2001. го ди не би бли о те ка свом на зи ву до да је 
име Ра до сла ва Ве сни ћа, Кра љев ча ни на бо
га те ства ра лач ке би о гра фи је: глу мац, ре ди
тељ, драм ски пи сац, управ ник и пе да гог. У 
дру гој по ло ви ни 2001. го ди не кра ље вач ка 
би бли о те ка до би ја но ви на зив Сте фан Пр
во вен ча ни, по јед ном од нај зна чај ни јих срп
ских сред њо ве ков них пи са ца. Де ло Сте фа на 
Пр во вен ча ног као вла да ра, пи сца и за ду жби
на ра, као и ма на стир Жи ча тра ди циј ски су 
те ме љи Кра ље ва.

Фонд
На род на би бли о те ка ,,Сте фан Пр во вен ча
ни” да нас у свом књи шком фон ду по се ду је 
150.000 књи га, као и фонд ра зно вр сне пе ри
о ди ке. Би бли о те ка за јед но са огран ци ма у 
Ма та ру шкој Ба њи и Ра ти ни има 4500 чла
но ва, од ко јих две тре ћи не чи не уче ни ци и 
сту ден ти. Би бли о те ка има 36 рад ни ка и има 
функ ци ју ма тич не би бли о те ке за под руч је 
Ра шког окру га (Кра ље во, Вр њач ка Ба ња, Ра
шка, Но ви Па зар, Ту тин).

Оде ље ња и слу жбе
На род на би бли о те ка ,,Сте фан Пр во вен ча
ни” по де ље на је на сле де ћа оде ље ња и слу
жбе: по зајм но оде ље ње за од ра сле са чи та о
ни цом за пе ри о ди ку; по зајм но оде ље ње за 
де цу до 14 го ди на са чи та о ни цом; на уч но 
оде ље ње са чи та о ни цом; за ви чај но оде ље ње 
са чи та о ни цом; оде ље ње пе ри о ди ке; слу жба 
за раз вој и ма тич не по сло ве; оде ље ње за на
бав ку и об ра ду књи ге; слу жба за из да вач ку 
де лат ност; слу жба за кул тур нообра зов ну 
де лат ност; књи го ве зач ки по сло ви; оп шта 
слу жба.

За ви чај но оде ље ње
За ви чај но оде ље ње осно ва но је 1976. у са рад
њи са дру гим ин сти ту ци ја ма кул ту ре. Фонд 
оде ље ња чи ни око 5000 књи га, ви ше од 1000 
пла ка та, ал бу ми са ста рим раз глед ни ца ма и 
фо то гра фи ја ма, ко лек ци ја ста рих и рет ких 
књи га, збир ка ма ги стар ских ра до ва и док
тор ских ди сер та ци ја, ге о граф ске и исто риј
ске кар те, об ја ве, ру ко пи си и во ди чи.

Књи жев ни ча со пис «По ве ља»
Књи жев ни ча со пис ,,По ве ља” по кре нут је 
1971, а кра ље вач ка би бли о те ка пре у зи ма 
из да ва ње ,,По ве ље” 1985. Из да ва ње књи
га би ла је спо ра дич на прак са, све до кра ја 
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, ка да је 
из да ва штво по ста ло прак са кра ље вач ке би
бли о те ке (реч је о еди ци ји По ве ља). Ча со пис 
об ја вљу је срп ску и стра ну књи жев ност, као и 
тек сто ве из обла сти исто ри је, фи ло зо фи је... 
Ак ту ел но Уред ни штво ча со пи са чи не: глав
ни и од го вор ни уред ник Го ран Пе тро вић, 

Жи во рад Не дељ ко вић, 
На та ша Ко ва че вић, Љу бо
мир Си мо вић, Љу бо драг 
П. Ри стић, Дра ган Дра
шко вић, Та тја на Ње жић, 
Ана Авић, Са ша Ра до је
вић, Алек сан дар Ми ло са
вље вић и Зо ран Га врић.

Жич ка хри со ву ља
На род на би бли о те ка 
,,Сте фан Пр во вен ча ни” 
је дан је од ор га ни за то ра 
кул тур нона уч не ма ни
фе ста ци је Жич ки ду хов

ни са бор Пре о бра же ње. Жич ки ду хов ни са
бор одр жа ва се од 1992. го ди не, а сре ди шњи 
део ове ма ни фе ста ци је чи не про гра ми по
све ће ни до бит ни ци ма пе снич ког при зна ња 
,,Жич ка хри со ву ља”.

Пи сци-би бли о те ка ри 
Кра ље во је за хва љу ју ћи ча со пи су ,,По ве ља”и 
Жич ком ду хов ном са бо ру по ста ло зна чај но 
књи жев но сре ди ште Ср би је. Ово ме сва ка ко 
до при но се и пи сциби бли о те ка ри би бли о те
ке «Сте фан Пр во вен ча ни». У овој би бли о те
ци ра ди пет пи са ца: Го ран Пе тро вић, Ве ро
слав Сте фа но вић, Еми ли ја Ми ло ва но вић, 
Ми ло је Ра до вић и Жи во рад Не дељ ко вић.

Из да ва штво
Три пу та го ди шње: у апри лу, ав гу сту и де
цем бру из ла зи ча со пис По ве ља; по кре ну та 
је пу бли ка ци ја ,,Пре по ру че но” ко ја је за ми
шље на као до да так ,,По ве љи”. Про шле го ди
не об ја вље но је се дам пе снич ких и две књи
ге кри ти ка и есе ја у че ти ри еди ци је. 

На сло ви об ја вље ни у 2005.
Би бли о те ка По е зи ја, да нас: Бо јан Јо ва но
вић, На зи ви до ла зе ћег; Де јан Илић, Кварт; 
Ми ло ван Да ној лић, Ср би ја на За па ду; Ма ри
ја Кне же вић, In tac tum; Ма ри ја Ра кић, Ан ти
квар ни ца на кра ју гра да;
Де јан Алек сић, По сле; Би бли о те ка Пре о бра-
же ње: Ми ло ван Да ној лић, Пе сник;
Би бли о те ка Зво ник: Ђор ђе Де спић, Спи рал
ни тра го ви; Би бли о те ка За себ на књи га: Ми
ро слав Мак си мо вић, Ска ме њен; Ча со пис за 
књи жев ност, умет ност и кул ту ру ,,По ве ља”, 
три бро ја; ,,Пре по ру че но”, до да так ча со пи
са ,,По ве ља”: Мир ко Ко ва че вић, На уди ци.

Књи жев ни и еду ка тив ни про гра ми
У окви ру кул тур нопро свет не де лат но сти 
би бли о те ка ,,Сте фан Пр во вен ча ни” ор га ни
зу је ве ли ки број књи жев них и еду ка тив них 
про гра ма. Нај ви ше па жње сва ка ко при вла
че: Све то сав ска ака де ми ја, Жич ки ду хов ни 
са бор Пре о бра же ње и Кра љев дан ске бе се де 
ко ји су већ по ста ли тра ди ци о нал ни. Ово ме 
тре ба до да ти пред ста вља ња но вих књи га, 
као и број не еду ка тив не про гра ме.

Ви о ле та Ву че тић

На род на би бли о те ка ,,Сте фан Пр во вен ча ни” Кра ље во
Сло мље но цве ће, ре жи ја Џим Џар муш; гл. уло
ге Бил Ма реј, Ше рон Сто ун, Џе си ка Ланг, 
Жи ли Дел пи; САД, 2005. 

Сво јим де се тим це ло ве чер њим фил мом 
Џим Џар муш, ба рем на пр ви по глед, отва
ра јед но но во, чи ни се ко мер ци јал ни је и за 
ши ру пу бли ку при јем чи ви је по гла вље у 
вла сти том опу су. У при лог ова квом ви ђе њу 
Сло мље ног цве ћа го во ре и не ки по да ци: са
мо у  Фран цу ској филм је имао пре ко ми ли
он гле да ла ца, у на слов ним уло га ма по ја вљу ју се 
звуч на хо ли вуд ска име на (Бил Ма реј, Ше рон Сто
ун, Џе си ка Ланг); док је у при чи све на о ко ја сно и 
бли ско про сеч ном гле да о цу. Но упр кос све му ово
ме, ре као бих да је Сло мље но цве ће ти пи чан ,,џар
му шов ски” филм. Не са мо по ат мос фе ри и спе ци
фич ном сми слу за ху мор, не го и по те мат ској пре
о ку па ци ји ово је сво је вр стан Џар му шов по вра так 
вла сти тим из во ри ма. Јер, ако у про те клој де це ни
ји, пре те жно за хва љу ју ћи фил мо ви ма Одав но мр-
тав (1995) и Дух пса: пут са му ра ја (1999) мо же мо 
ре ћи да аутор пра ви за о крет ка но вом ком плек су 
мо ти ва, ве за них за ми сти ку, про ми шља ње смр ти, 
кри ти ку ан гло а ме рич ке ци ви ли за ци је оли че не у 
ми ту ве стер на, као и за при хва та ње да ле ко и сточ
не фи ло зоф ске и са му рај ске ба шти не – он да нас 
Сло мље но цве ће вра ћа основ ној Џар му шо вој те ми 
и при по ве дач ком про бле му, ве за ном за ње го ва де
ла на ста ла 80их го ди на про шлог ве ка. То је те ма 
вре ме на и ње го вог про ти ца ња, као и по се бан ре
ди тељ ски про блем са да шњег тре нут ка ухва ће ног 
у објек тив ка ме ре. Ујед но, то је и оно по е тич ко 
је згро ко је Џар му ша, са си же и ма знат но атрак тив
ни јим и не пре тен ци о зни јим, ипак спа ја са на сле
ђем европ ских ауто ра по пут Ми ке лан ђе ла Ан то
ни о ни ја, или азиј ских по пут Ја су ђи ра Озуа.  

Сре до веч ни не же ња Дон Џон стон јед но га да на 
до би ја ано ним но пи смо из ко јег са зна је да из дав
не ве зе има два де се то го ди шњег си на ко ји је упра
во ре шио да са зна ко му је отац. По кре нут ен ту зи
ја змом свог ком ши је, де тек ти ваама те ра, Џон стон 
кре ће на пу то ва ње Аме ри ком у по тра зи за сво јим 
дав ним љу бав ни ца ма и не зна ним си ном… Као 
што код пра вих ауто ра овог жан ра че сто би ва, ро-
ад-мо вие и ов де је ме та фо ра ју на ко вог тра га ња за 
са мим со бом, тач ни је за вла сти том про шло шћу. А 
про шлост је, баш као и бу ке ти ру жи ча стог цве ћа 
ко је Џон стон но си сво јим за бо ра вље ним љу ба ви
ма, тек сло мље на и све ла при ка за оно га што је 
не ка да би ло. Про шлост је про шла, бу дућ ност још 
увек ни је до шла, оста је нам да жи ви мо у са да шњем 
тре нут ку – ова ју на ко ва ре че ни ца с кра ја фил ма 
у исти мах је и не скри ве на те за ауто ра, ти пич на 
сен тен ца ње го ве не пре тен ци о зне али зре ле “фи
ло зо фи је жи во та”. Но за сва ког умет ни ка, па и за 
ауто ра Сло мље ног цве ћа, знат но за ни мљи ви је пи
та ње гла си: На ко ји на чин и са ко ли ко успе ха се 
од ре ђе на жи вот на фи ло зо фи ја ова пло ћу је у кон
крет ном фик ци о нал ном све ту, кроз ли ко ве, си ту
а ци је, ат мос фе ру, ре ди тељ ски по сту пак? Џар муш 
је упра во нај ја чи у сце на ма људ ских од но са, ма 
ка ко три ви јал ни они из гле да ли, у том пре зен ту 
ко ји бри ше сва дру га вре ме на: за сто лом за ру ча ва
ње, у љу бав нич кој по сте љи или на ули ци, у не кој 
не до ђи ји где ће Џон стон су сре сти мо гу ћег си на. 
За овог ауто ра про шло вре ме се не мо же, као код 
Пру ста, вас кр сну ти; оно је не по врат но из гу бље
но, и по ку шај вра ћа ња са мо нам скри ва ауру и 
не по но вљи вост са да шњег тре нут ка ко јем се ва ља 
по све ти ти. Крат ке сце не сно ва су знат но сла би ји 
део фил ма: на мер но ди зај ни ра не у кичма ни ру, 
оне су тек не у спео по ку шај ауто ра да се дис тан ци
ра од ре ал но сти. Сло мље но цве ће је и дис кре тан 
под смех са вре ме ној Аме ри ци: кроз би зар на и гро
теск на за ни ма ња же на ко је Џон стон на свом пу ту 
по се ћу је, као и кроз не из ре че ну али очи ту про
ма ше ност жи во та ко је жи ве, Џар муш још јед ном 
по твр ђу је ап су рд ност би ти са ња у ци ви ли за ци ји 
ко јој при па да.

Сло мље но цве ће си гур но не ће мо пам ти ти као врх 
Џар му шо вог опу са (за пот пи сни ка ових ре до ва то 
је ом ни бус Ноћ на зе мљи). Пам ти ће мо га, ипак, као 
аутен ти чан из да нак џар му шов ске по е ти ке  по 
жи во ту ко ји, пун ху мо ра и нео че ки ва них си ту а ци
ја пул си ра са мо у пре зен ту, тре нут ку ко јег гу би мо 
већ он да ка да о ње му за у сти мо да про го во ри мо. 
Из тог не у хва тљи вог пре зен та про го ва ра и онај па
ра докс Оска ра Вајл да ко ји је и је дан од лајтмо ти ва 
Џар му шо вог ства ра ла штва: ,,Жи вот је су ви ше ва
жан да би смо га схва та ли озбиљ но.”                                                        

Ср ђан Ву чи нић

ПО НО ВО ИЗ ГУ БЉЕ НО ВРЕ МЕ
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ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА 
УЏБЕНИКЕ !

Завод за уџбенике и наставна средства из Београда 
позива све школе, родитеље и ученике да се претплате 

на уџбенике за школску 2006/2007 годину. 

• Цене су повољније у односу на редовну 
продају

• Плаћате у три месечне рате
• Нема чекања у редовима
• Наручене уџбенике добијате до краја 
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Пријавите се у својим школама
до 20. марта 2006. године.

Благовремена претплата је у интересу 
и ученика и школа

Детаљније информације можете добити у 
школама или се јавити Заводу за уџбенике 
и наставна средства на следеће телефоне:

• Београд – 011/3051-900,  3051-902,  3051-907
• Нови Сад – 021/6616-310, 6623-454
• Ниш – 018/524-536, 511-428

Обилићев венац 5, Београд



Појмовник и стилови Бран ко Ку кић
За што сам уред ник у из да вач кој ку ћи Гра дац?

Ко ја је уло га уред ни ка у јед ној из да
вач кој ку ћи или у умет нич ком ча

со пи су и ли сту да нас? Шта тај уред ник 
мо ра и мо же да по ну ди чи та о ци ма из
да ња ко ја уре ђу је у од но су на вре ме у 
ко ме жи ви мо и на иде је ко је су при сут
не у са вре ме ном све ту? Да ли је уло га 
уред ни ка јед на ка у дру штви ма ко ја су 
у ду хов ној кри зи као и у дру штви ма у 
ко ји ма је ду хов ни раз вој под стак нут ја ком еко ном ском пот по ром? Да 
ли уред ник сво јим зна њем, ин вен ци јом и ви зи о нар ством пред ста вља 
те мељ из да ва штва, од но сно да ли тре ба да усме ра ва јав но мне ње или 
је ње го ва уло га да омо гу ћи бр зо и ла ко за ра ђен про фит? Ово су оп шта 
пи та ња, али од конкрет них од го во ра на њих за ви си уло га и зна чај из
да ва штва у сва кој кул тур ној сре ди ни.

Да по ђе мо од ча со пи са, ко ји су у на шој кул ту ри има ли ја ку тра ди ци
ју. На ши да на шњи ча со пи си су — осим не ко ли ко из у зе та ка — ло ши. 
Не за то што не ре дов но из ла зе и што су у фи нан сиј ском ко лап су, ни ти 
због то га што су се вре ме на про ме ни ла и што но ви ме ди ји за ме њу ју 
ста ре. Они су ло ши за то што су њи хо ви уред ни ци без иде ја, што су 
ма њеви ше нео бра зо ва ни, и за то што у том по слу лич ни ин те рес прет
по ста вља ју оп штем. Да на шњи уред ни ци ча со пи са ни су спо соб ни да 
об ли ку ју про фил ча со пи са, а са мим тим ни ат мос фе ру ко ја је пре по
зна тљи ва. Ка да отво ри ко ри це ча со пи са, чи та лац тре ба да се осе ћа 
као да ула зи у про стор ко ји је раз ли чит од дру гих про сто ра. Мо ра да 
га об у зме по себ но осе ћа ње. То је знак да је ушао у ми кро ко смос.

Да на шње ста ње у на шем из да ва штву је ка та стро фал но. Је дан од раз
ло га за то је упра во од су ство тог ми кро ко смо са. Ка да сам по кре тао 
еди ци је у окви ру из да вач ке ку ће „Гра дац“, пр ва ствар је би ла да од го
во рим се би шта, у ства ри, же лим са том еди ци јом да по стиг нем? Да 
ли ћу да пра тим ори ги нал не иде је или ћу да об ја вљу јем ауто ре ко ји 
су у трен ду, од но сно ко ји до но се од ре ђе ни про фит? Ја сам се од лу чио 
за ово пр во из про стог раз ло га што ми се чи ни ло да је на ше дру штво 
ин те лек ту ал но за пу ште но, дру штво ко је је би ло при ти сну то и по ти
сну то јед ном су ро вом, сле пом и не ин вен тив ном иде о ло ги јом, ко ја је 
у мно гим умо ви ма, ко ји су се бе са мо про гла си ли ин те лек ту ал ци ма, 
по мра чи ла бу дућ ност. Дру гу оп ци ју сам од мах од ба цио јер она ни је 
мо гла да га ран ту је ква ли тет мо јој из да вач кој кон цеп ци ји. За што? За
то што у са вре ме ном све ту по сто ји ин ду стри ја хи то ва за јед но крат ну 
упо тре бу, и не у те ме ље них иде ја (ве за них нај че шће за ква зи ре ли ги ју, 
про фа ну ма сов ну кул ту ру, за ба ву, секс, ис хра ну...) чи ји је циљ за ма
гљи ва ње по ло жа ја чо ве ка у са вре ме ном све ту, од но сно за ње го во за глу
пљи ва ње с јед не, и мла ће ње па ра, с дру ге стра не. Уоста лом, ве ћи на 
из да ва ча код нас је упра во та кве про ве ни јен ци је. Опре де лив ши се за 
пр ву оп ци ју био сам све стан да ти ме пре у зи мам и од ре ђе ни ри зик 
— да по ста нем из да вач за ма ли део чи та лач ке по пу ла ци је, углав ном 
ви со ко о бра зо ва них и мла ђих чи та ла ца (ко ји, нај че шће, ни су еко ном
ски си ту и ра ни). У исто вре ме, у све сти ми је би ла ре че ни ца јед ног 
слав ног фран цу ског из да вач ка, Хо зеа Кор ти ја, чи ја из да вач ка ку ћа и 
књи жа ра и да нас по сто ји у Па ри зу, на ме сту где је нека да би ла Па ска
ло ва ку ћа. Тај чи ча Кор ти је јед ном ре као: „Сва ка књи га се про да: не ка 
за 25 да на, а не ка за 25 го ди на“.

Мо је опре де ље ње је сте, да кле, зна чи ло фи нан сиј ски ри зик, али је 
зна чи ло и не што ва жни је од то га: да се мла дим љу ди ма ука же на иде
је ко је су би ле ва жне за фор ми ра ње са вре ме не кул ту ре, за раз вој кри
тич ког и кре а тив ног ми шље ња и фор ми ра ње ви со ког и пре фи ње ног 
уку са. Би ла ми је на ме ра, јед но став но ре че но, да чи та о ци ма про бу дим 
ду хов ну глад. Је ди но та ко се мо же фор ми ра ти дух ко ји ће у јед ном 
тре нут ку пре у зе ти уло гу по кре та ча  јед ног за пу ште ног, за о ста лог, 
оту ђе ног и слу ђе ног дру штва као што је на ше. Мо жда ће се не ко на
сме ја ти над овом мо јом из да вач ком уто пи јом. Али ће се ба рем гор ко 
на сме ја ти.

Све зна чај не из да вач ке ку ће, од но сно њи хо ви уред ни ци, у исто ри ји 
на шег из да ва штва по ла зи ле су од ових прет по став ки. Али ка да су се 
вре ме на про ме ни ла, ка да су за уред ни ке у тим ку ћа ма до шли „но ви“ 
уред ни ци, са ана хро ним, на зад ним и не у те ме ље ним иде ја ма, те ку ће 
су про па ле. Про сто, ме ђу „но вим“ уред ни ци ма ни је ви ше би ло кре
а то ра као што су, ре ци мо, би ли В. По па, З. Ми шић, М. Па вло вић, Ј. 
Хри стић, А. Ри сто вић, С. Вел марЈан ко вић... Свет је је дан кон ти ну и тет 
из ко га, по вре ме но, иска чу ори ги нал не иде је. Ако их не при ме ти мо, 
из ко зна ко јих раз ло га, део све та нам из ми че не схва ћен у сво јој мно
го стру ко сти. Не мој мо за бо ра ви ти да све иде је ни су оства ри ве, али су 
мно ге за во дљи ве. Зар упра во та за во дљи вост не чи ни овај свет про мен
љи вим и не у хва тљи вим?!

Ако су ства ри та кве ка кве је су, по ста вља се пи та ње ку да да ље ка ко 
из да ва штво не би би ло по пу ли стич ко и ква зи ин те лек ту ал но? Ја ту 
ди ле му не мам, упр кос то ме што је суд би на ова кве до след но сти не из
ве сна. Као и чи ча Кор ти, уздам се у оно вре ме од 25 го ди на, упр кос 
стреп њи од бан крот ства.

Ми ло са вље вић, Рад ми ла и Ми
ло са вље вићТо до ро вић, Ма ри ја
на, Пој мов ник: ар хи тек ту ра, 
ен те ри јер, ди зајн, при ме ње на 
умет ност.  Бе о град: Ори он арт, 
2004.  163 стр.
Ми ло са вље вић, Рад ми ла и Ми
ло са вље вић  То до ро вић, Ма ри ја
на, Сти ло ви у ен те ри је ру.  Бе о
град: Ори он арт, 2005.286 стр.

Оде ље ње умет
но сти Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да  у фе
бру а ру је ор га ни зо
ва ло пред ста вља ње 
ових књи га. Пр ва је 
ти па реч ни ка о ар
хи тек ту ри, ен те ри је
ру, ди зај ну и при ме
ње ној умет но сти, а 
дру га је сту ди ја ко ја 
раз ма тра раз ли чи те 
сти ло ве ен те ри је ра.

Рад ми ла Ми ло са
вље вић је ар хи тек та 
и ди зај нер, про јек
тант ен те ри је ра и 
на ме шта ја. Пре ко 
три де сет го ди на 
је при сут на у мно
гим ме ди ји ма (ча
со пи си ма, ра ди ју и те ле ви зи ји) са 
те ма ти ком из ди зај на ен те ри је ра и 
кул ту ре ста но ва ња. Аутор је де вет 
књи га о ен те ри је ру, че ти ри сце на
ри ја за ТВ се ри је из исте обла сти и 
че ти ри ви део ка се те. Аутор је и вла
сник пр ве и је ди не До пи сне шко ле 
за ди зајн ен те ри је ра. Члан је УЛУ
ПУДСа као ис так ну ти умет ник. 
До бит ник је број них до ма ћих и ме
ђу на род них на гра да, а по след ња 
јој је На гра да  за жи вот но де ло. Ма
ри ја на Ми ло са вље вићТо до ро вић је 
исто ри чар умет но сти са ди пло мом 
Re gent Aca demy of Fi ne Arts у Лон
до ну. Она је сло бод ни умет ник, 
те о ре ти чар, пре во ди лац и члан 
УЛУ ПУДСа. Уче ство ва ла је у про
гра ми ма: ,,Сти ло ви у ен те ри је ру”, 
,,Лек си кон ен те ри је ра у 30 сло ва” и 
,,Ди зајн на ме шта ја XX ве ка” До пи

сне шко ле за ди зајн ен те ри је ра. На 
док тор ским сту ди ја ма Уни вер зи
те та у Бе о гра ду ра ди на те ма ти ци 
пост мо дер не у ди зај ну. Пре во ди на 
срп ски де ла по зна тих свет ских те о
ре ти ча ра из ар хи тек ту ре и ди зај на.

Њи хо ва пр ва књи га ,,ПОЈ МОВ-
НИК – ар хи тек ту ра, ен те ри јер, 
ди зајн, при ме ње на умет ност” 
је лек си кон  ко ји са др жи око 1200 
пој мо ва са основ ним по да ци ма о 

гра ђе ви на ма, ен те ри је
ри ма, на ме шта ју, ан ти
кви те ти ма, умет ни ци ма, 
ди зај не ри ма, стил ским 
прав ци ма од пра и сто ри
је до тре ћег ми ле ни ју ма. 
Дру га књи га ,,СТИ ЛО-
ВИ У ЕН ТЕ РИ ЈЕ РУ” је 
обим на сту ди ја у ко јој је 
об ра ђе но 48 сти ло ва ка
рак те ри стич ног на чи на 
об ли ко ва ња про сто ра 
и пред ме та кроз вре ме. 
На по чет ку књи ге је дат 
кра так исто риј ски пре
глед до га ђа ја и лич но сти 
од 3000. го ди не пре н.е. 
до 2000. го ди не на ше 
ере. Сти ло ви у књи зи су 
пред ста вље ни по ал фа
бет ском ре до сле ду, па 
та ко пру жа ју мо гућ ност 

чи та о цу да ла ко иза бе ре од ре ђе ни 
стил. У књи зи су да ти основ ни по
да ци о сти ло ви ма са ка рак те ри стич
ним ко ма ди ма на ме шта ја ко ји их 
пред ста вља ју, об ја шње њи ма ка ко 
се нај бо ље пре по зна ју и вре ме ну у 
ко ме су на ста ли. У сва ком по гла вљу 
на ла зе се илу стра ци је  и цр те жи нај
леп ших при ме ра ка, из глед но жи ца 
и де та ља  ко ји упу ћу ју на од ре ђе ни 
стил. Ен те ри је ри XX ве ка су об ра ђе
ни хро но ло шки.

Обе књи ге су опре мље не на ви
со ком ли ков ногра фич ком ни воу 
и на ме ње не су ка ко струч ња ци ма, 
та ко и ши рој јав но сти.

У раз го во ру о овим књи га ма уче
ство ва ли су: Мир ја на Вој но вић, Ка
та ри на Јо ва но вић, На да Ко ва че вић 
и ауто ри.

Иван ка Ла зо вић

ВЕ ЛИ КА МА ЛА КЊИ ГА – Бе
о град : Ци це ро, ,,По ро дич на 
ма ну фак ту ра” Ју го сла ва Вла хо
ви ћа, 2005. 

ВЕ ЛИ КА МА ЛА КЊИ
ГА по зна тог ка ри ка ту
ри сте и илу стра то ра 
Ју го сла ва Вла хо ви ћа 
са др жи је дин стве ну 
ко лек ци ју 200 ње го вих 
цр те жа на те му књи
га, но ви на, сло ва, пе ра 
и сл., са пред го во ром 
Мо ме Ка по ра и не ко ли ко кра ћих 
тек сто ва ко је су на пи са ли Вла дан 
Ма ти је вић, Ми ло ван Ви те зо вић, 
Рат ко Дан гу бић и Све тла на Вла хо
вић. Илу стра ци је и ка ри ка ту ре из 
књи ге на ста ле су у то ку по след ње 
три де це ни је. Ве ћи на је пр ви пут об
ја вље на у НИНу, а је дан број ка ри
ка ту ра се пр ви пут об ја вљу је. У књи
зи је да та ду хо ви та цр тач ка ана ли за 
ме ди ја штам пе, књи га и но ви на. Цр
те жи Ју го сла ва Вла хо ви ћа са др же у 
се би је дин стве ни  спој ка ри ка ту ре 
и илу стра ци је. Ка ри ка ту рал ност и 
смех код по сма тра ча по сти же кон
тра стом про стог из гле да и хлад ног 
др жа ња на цр та них ли ко ва, а ста ње 
ду ха сим бо лич но из ра же ним њи
хо вим ста вом и ге стом. Вла хо вић 
сво ју те му и ху мор тра жи и на ла зи 

у не по сред ном кон так ту са ствар но
шћу, ре зи ми ра ју ћи им пре си је из 
оп штих, дру штве них, по ли тич ких 

и ин ди ви ду ал них по ја ва, и 
пре тва ра ју ћи их у сим бо ле. 
Ње го ва те ма ти ка  је ве за на 
за са вре ме на ак ту ел на зби
ва ња из дру штве ног и по
ли тич ког жи во та, пред ста
вље на је зи ком ве дре и ла ке 
иро ни је, уз др жа ног ху мо ра 
и от ме ног ге ста. Цр теж му 
је пре ци зан, за др жа ва се на 
де та љу ко ји ис ти че по ен ти
ли стич ком тех ни ком цр та

ња, што до при но си илу зи о ни зму 
и ле по ти сли ке. Ње го ви цр те жи 
умно же ни у ве ли ким ти ра жи ма ме
диј ски се пре но се чи та о ци ма, ко ји 
се упо зна ју са ње го вом умет но шћу 
као де лом на ше ствар но сти.
Не дав но је у Га ле ри ји ,,Атри јум” 
пред ста вље на ова књи га и из ло жба 
цр те жа о књи га ма, но ви на ма,  пе ри
ма и сло ви ма ре но ми ра ног умет ни
ка чи је се ка ри ка ту ре и илу стра ци
је об ја вљу ју ско ро у свим на шим и 
број ним свет ским ли сто ви ма и ча
со пи си ма: The New York Ti mes, Int. 
He rald Tri bu ne, Der Spi e gel, Die Yeit, 
La Re pu blli ka, Ti mes of In dia, Kro ko
dil и дру гим.
Из ло жбу је отво рио Ми ло ван Ви те
зо вић, књи жев ник.

Иван ка Ла зо вић




































