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Константин Бр-
зак је био писац, 

хумориста и срески 
начелник (Београд 
1820 – Београд, пре 
1865). Један је од осни-
вача „Читалишта бе-
оградског“ (1846) и 
сауредник „Новина 
Читалишта београд-
ског“, где је водио ру-
брику о позоришту. 
Написао је песму о 
Београдском читали-
шту која је и данас 
занимљива најмање 
из два разлога. Пр-
во, песма је настала 
кад и Београдско чи-
талиште и одштампана 
као посебан отисак на 
четири стране, као нека 
врста минијатурне књиге 
стихова сложених у свега 
четири строфе. Друго, то 
је једна од ретких песама 
чија је тема једна култур-
на институција, а Београд-
ско читалиште је то свака-
ко од самог почетка било. 
Ове године је 160 година 
од оснивања Београдског 
читалишта и од објављива-
ња ове по теми данас нео-
бичне песме.

„Београдско читалиште 
се јавило „у време оскудне 

и неразвијене књи-
жевности, у време 
помањкања књи-
жевника и књижев-
не радње уопште“. 
Утолико је његов 
значај већи. Као пи-
онирска и матична 
установа, оно је кр-
чило пут и другим 
читалиштима која 
су као лепеза пре-
крила целу Србију, 
као и другим про-
светним установама 
и институцијама. 
У свом дугом веку 

и непрекидном 
раду (1846-1914) 
Београдско чи-
талиште је било 
средиште свих 
видова духовног 
живота, не само 
Београда и Срби-
је, него и целог 
Српства. Оно је 
национално и 
духовно зрачи-
ло и на све Ср-
бе ван граница 
Србије, као и на 
српску интели-
генцију и школ-
ску омладину 
која се школо-
вала у Европи: 

у Бечу, Пешти, Женеви, Паризу и 
другде. Све што је у Србији створено 
на духовном плану било је проучено 
у Београдском читалишту. То је наш 
први духовни парламент“.

С. Н.

Константин Брзак

Песма Читалишту српском у Београду 1846. године

На насловној страни:
Статуа Слободе налази се на острву Либерти (Слобода) у њујоршкој луци. Статуа је 
поклон народа Француске народу Сједињених Држава и представља један од најуни-
верзалнијих симбола политичке слободе и демократије. Статуа Слободе  откривена је 
28. октобра 1886. године, а статус националног споменика добила је 15. октобра 1924. 
године. Детаљно је реновирана за прославу стогодишњице, у јулу 1986. године.



02 03

Шта је конкретно урађено за време 
Вашег мандата на промоцији културе 
САД у Србији?

Мислим да смо доста постигли током 
прошле године. Када то кажем, пре свега 
мислим на успостављање програма за раз-
мену студената завршних година. Поред 
размене студената, такође се и врши разме-
на средњошколских ђака. Ове године број 
средњошколаца ће се повећати за 100, што 
ће бити случај и следеће године. У исто 
време, велики уметници и му-
зичари долазе у регион. Тако-
ђе се надам да смо моје колеге 
и ја поставили темељ, који је 
неопходан да би се ниво сарад-
ње између наше две земље, на 
пољу уметности и културе по-
већао у наредним годинама.

Каква је културна поли
тика САД а каква Срби
је? Постоје ли нека Ваша 
искуства која би била ко
рисна за промоцију срп
ске културе у свету?

Верујем да наше обе нације имају у цели-
ни, велико поштовање према уметности, 
књижевности и култури и да можемо да 
се сложимо око важности ових ствари за 
друштво. Само бих желео да имамо мно-
го више средстава за повећање културне 
размене између Србије и Америке - Волео 
бих да видим више српских уметника ка-
ко путују у Сједињене државе, како би мо-
ји земљаци могли да виде и осете лепоту 
њихове уметности, како визуелне, тако и 
музичке. Ове врсте размене су нарочито 
важне, посебно у овом периоду нашег би-
латералног односа. Баш из тог разлога, ми 
улажемо велике напоре у презентацију на 
овогодишњем Београдском сајму књига 
где смо уједно и земља домаћин. Видимо 
у томе сјајну прилику да покажемо колико 
наша земља доприноси уметности и књи-
жевности и да уједно покажемо како наша 
сарадња на овом нивоу може да води ка ве-
ликим стварима.

Колико је књига америчких аутора 
протекле године објављено у Србији 
и како амбасада САД и Ваша земља по
мажу издања Ваших аутора у Србији?

Превели смо и објавили преко 80 различи-
тих књига америчких писаца у последње 
три године уз помоћ наших партнера из 
српског издаваштва.

Како процењујете однос, у проценти
ма, превода америчке поезије и прозе 
према публицистичким преводима, 
унутар укупног броја?

На жалост, немам тачан број, али према 
нашем програму могу да кажем да је број 
скоро исти за објављене књиге прозе, пое-
зије и публицистике. Како год, као обичан 
посматрач издаваштва овде у Београду, 
имам утисак да је много већи број књига 
прозе објављен од стране независних изда-
вача.

Како Вам изгледа издаваштво у Срби
ји? Прате ли наши издавачи светске 
трендове и захтеве високе технологи
је у ликовнографичком уређењу из
дања као што је случај на Западу?

Наша искуства са свим нашим пријатељи-
ма и издавачима у Србији су позитивна и 
добра. Ја лично никада нисам упознао ин-

телигентније људе и веће професионалце 
у свом животу и уживао сам у сваком тре-
нутку у раду са њима у протеклој години.

Како бисте дефинисали српску култу
ру, као Западну, Источну или културу 
која је сублимација Истока и Запада?

Лично верујем да је Србија дивна мешави-
на Истока и Запада. Живим на Балкану 
већ неколико година и увек се изненађу-
јем откривајући нове слојеве ваше култу-

ре. Већина тога вероватно 
долази из чињенице да сте 
били транзитна зона хиљаду 
година, можда чак и више. 
Таква историја у комбинаци-
ји са српском страшћу чини 
живот овде непрекидном 
авантуром и предивним жи-
вотним искуством.

С обзиром да живите и ради
те у Србији на месту аташеа 
за културу САД сусрећете се 
са културним послaницима 
Србије. Шта бисте истакли 

као највеће врлине и највеће недостат
ке на српској културној сцени у овом 
тренутку?

Немам ништа лоше да кажем о српској 
културној сцени, посебно о Београду, тако 
да ћу се концентрисати на добро. Мислим 
да никада нисам био у граду који има та-
ко динамичну уметничку сцену, барем не 
у Европи. Изгледа као да се нешто догађа 
свако вече, и већина догађаја је високог 
квалитета који бих на исти начин вредно-
вао и код куће, у Њујорку или Вашингто-
ну. Волео бих да овде имам мало више вре-
мена да све то видим.

Шта Вам се посебно допада у Србији 
и по чему ћете је памтити?

Мислим да свако ко живи у Србији одре-
ђени период одлази одавде са делом гра-
да, земље и људи утиснутим у своју душу. 
Страст и динамика културе оставили су 
на мене велики утисак и увек ћу се радо 
сећати времена проведеног у Србији.

Разговор водио Небојша Ћосић
Са енглеског превела Ана Исаковић

ТЕМЕЉ САРАДЊЕ
НА ПОЉУ УМЕТНОСТИ

И КУЛТУРЕ

Разговор са Џоном Џонсоном, аташеом за културу САД у Београду

Верујем да наше обе нације имају у целини, велико
поштовање према уметности, књижевности

и култури и да можемо да се сложимо око важности 
ових ствари за друштво. Само бих желео да имамо 

много више средстава за повећање културне размене 
између Србије и Америке - Волео бих да видим више 
српских уметника како путују у Сједињене државе, 
како би моји земљаци могли да виде и осете лепоту 
њихове уметности, како визуелне, тако и музичке.
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Одувек је постојала дилема да ли су 
то једна или три реке, једна или три 
Мораве. Отуда и дилема о наслову 

књиге, Морава или Мораве. Одлучили смо 
се за Мораву, која персонифицира физичку 
постојаност трију њених делова. Када каже-
те Морава, ви мислите на све три – Јужну, 
Западну и Велику. Али, у исто време, ако 
изговорите Лесковац, или Чачак, или Јаго-
дина, ви подразумевате само једну од њих 
три, ону која протиче поред поменутих гра-
дова. Морава је и све три и једна, Морава 
је симбол српских водних токова, Морава 
је оличење Србије, која се некад и звала Мо-
равска Србија.

Зли дуси 20. столећа вратили су Србију 
Морави и Србе са запада и југа усмерили 
у њено водоплавно Поморавље. Са тог под-
ручја некада смо се ширили, данас се око 
њега поново свијамо. Поморавље и Морава 
били су и остали језгро Србије и Српства.

Не постоји ни река ни планина, нити 
било која географска појава којој је срп-
ски народ посветио више песама веселих 
и тужних, народних, љубавних и сетних. 
Не постоји река са више врбака и, како су 
приметили аутори једне занимљиве књиге 
о воденицама, није било реке са више воде-
ница, „божијих и ђавољих“, којих скоро да 

више нема. Нема подручја, ни питомог ни 
дивљег, које је више плавила једна река, али 
нема ни тако повољних услова за пољопори-
вреду какве пружа Поморавље. Отуда и уве-
рење да је Морава душа Србије.

Повољан географски положај учинио је 
да је Поморављем пролазио, а и сада про-
лази, најважнији пут на Балкану, који се у 
дуга турска времена називао Цариградски 
друм. Од свог значаја он ни данас није ни-
шта изгубио. Само што је, у ранија време-
на, када се бродило реком и када се ходило 
друмом, а нарочито када се пролазило кроз 
багрдански теснац, морала водити брига о 
безбедности, па су стога и настала утврђе-

ња поред реке, од ужичког 
до смедеревског. А негде, 
на средини, на саставици 
двеју у трећу Мораву, на-
лази се симбол ове реке 
– Пријездина кула. Она ни-
је само симбол спајања во-
дотокова, две мање воде у 
већу воду, већ значи знатно 
више – јединствену појаву, 
једну драму родољубиву и 
љубавну. Ко је намерио по-
корити Србију, продирући 
двема њеним саставицама, 
морао је доћи до Пријезди-
не куле. Непријатељска 
војска могла је бити и ма-
лобројна и многобројна, 
једну и другу дочекивао је 
војвода Пријезда са својом 
верном љубом. И није се 
пред силом повлачио, чак 
о том није ни размишљао. 
Та врста одлучности, иска-
зана неповратним скоком 
у Мораву, после пружања 
отпора и немогућности 
да спречи продор непри-
јатеља, временом је поста-
ла битан део карактерног 
склопа српског рода, отуда 
је, одувек, било више Срба 
у царству небеском него у 
царству земаљском. Стога 
Морава није била само во-
доплавна већ и крвава.

Морава нас вода одранила,
нек Морава вода и сарани!

Морава је и симбол љу-
бави, узвишене љубави, 
оличене у војводи Прије-
зди и Јелици. Од њихова 
времена настало је мно-
штво народних и уметнич-
ких љубавних песама. Ко 
воли да запева, помиње 
Мораву. Стога је Морава 
увек присутна у души и у 
кући сваког грађанина Ср-
бије. Морава је река чије 
се име најчешће изговара, 
Морава је река којом се нај-
чешће броди, лови риба, 
вади песак. Крај Мораве 
се чувају стада и окопава 
плодна земља – Морава је 
симбол српске свакодневи-
це. Отуда меланхолични 
уздах – ој, Мораво! Можда 
је ова синтагма била нај-
прихватљивија за наслов 
књиге, али она би наруши-
ла основну замисао наше 
едиције, о целовитости 
приказивања Поморавља, 
те смо се ње невољно одре-
кли. После Дрине и Владе 
Србије (1805-2005), ово је 
трећа књига ове едиције. 
Следећа књига биће посве-
ћена Фрушкој Гори.

Радош Љушић

У едицији у којој су прошле године објављене две књиге, Дрина и Владе Србије 
(1805-2005), сада је изашла и трећа књига, Морава, која употпуњује овај мулти-

дисциплинарни и мултимедијални пројекат, по много чему јединствен и у сваком 
погледу беспрекоран у овогодишњој издавачкој продукцији. Реч је о монографија-
ма које превазилазе монографске оквире по квалитету текстова, дизајна, опреме и 
штампе књига, али и по сада већ стандардизованим пратећим ДВД дисковима, који 
штампану и илустровану реч проширују прикладним звучним и видео материјали-
ма. На тај начин је остварен један срећан спој између Гутенбергове и Маклуанове 
галаксије.
Студија о Морави и Поморављу даје један комплетан преглед овог дела Србије од 
праисторије до 2000. године. Студију чине пет главних поглавља и мноштво под-
поглавља која из различитих углова сагледавају најзначајнију српску реку са свим 
њеним притокама и приобаљем: Поморавље у праисторији и у антици, Поморавље 
у српској средњевековној историји, Поморавље од пада под османску власт до Првог 
српског устанка, У средишту нововековне Србије, Поморавље у 20. веку 1918-2000. 

Речју, капитално издање за сваког читаоца.

Морава
и

Поморавље

МОРАВА,
Завод за уџбенике

и наставна средства,
Београд, 2006, стр. 792
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„Драслар партнер“ је издавачка кућа 
која је за две године, колико је у изда
ваштву, успела да створи бренд. У че
му је тајна Вашег успеха?

Као у сваком послу и у издаваштву нема 
тајни. Постоје само параметри који ако се 
упорним радом реализују доводе до тога 
да неко буде успешан издавач. Ти параме-
три су следећи: пажљиво обликована ду-
горочна изадавачка политика, брижљива 
синхронизација тимског рада и, наравно, 
аутори. Издаваштво је дугорочан посао и 
захтева много рада и мудрости, а најпре 
љубав према књизи која је трајна духовна 
вредност епохе у којој је објављена. То су 
знали још стари народи пре Гутенберга, то 
су знали велики европски издавачи, зна-
ли су то Григорије Возаровић, Геца Кон, 
Цвијановић и други. Они су ми узор јер 
су овај посао радили знајући да је књига, и 
оно што у њој пише, ванвременска катего-
рија, а најмање производ. Та равнотежа је 
уједно и тајна успеха издавача. Јер данас на 
издавачкој сцени у Србији постоје најмање 
две врсте издавача. Једни књигу схватају 
као производ, а други, међу које и ја спа-
дам, књигу схватају најпре као уметност 
која још од Аристотела има своје посебно 
место међу осталим делатностима. Можда 
су оваква схватања и довела до тога да већ 
у старту од стране читалаца и културне јав-
ности издавачка кућа „Драслар партнер“ 
буде примећена као успешан издавач.

Шта бисте издвојили као најзначајни
ја издања Ваше издавачке куће?

Мени су сва моја издања најзначајнија. 
Али читаоци и књижевна критика су већ 
одредили значај појединих издања у свим 
оним областима које ја као издавач негу-
јем. Значај неког издања никад не одређује 
издавач већ најпре читаоци. Издавач је са-
мо посредник између ствараоца и читаоца 
и успешан је само уколико у свом издавач-
ком програму има  врхунске ствараоце. То 
је много тежи пут од јефтиних тржишних 
трикова али се по њему цени издавач и из-
дања која је објавио.

Каква је Ваша уређивачка политика? 
Шта је критеријум за одабир наслова?

Рецепт је врло једноставан али мали број 
издавача га доследно примењује. А реч је 
о следећем. Издаваштво је посао који има 
два нивоа: ванвремени, духовни ниво и 
тржишни ниво. Успоставити равнотежу 
између ова два нивоа је понекад тешко 
али није и немогуће. Практично, ја имам 
свој издавачки кредо, а уредницима пре-
пуштам да се баве одабиром наслова и уре-
ђивањем појединачних библиотека. То се 
до сада показало као успешно, јер издава-
штво је један сложен и одговоран посао у 
коме се преплићу многе вредности. Изда-
вач успешно може да ради само ако схвати 
да је то тимски рад у коме сваки сегмент 
има своју значајну улогу ма колико на пр-
ви поглед изгледао безначајан. Дакле, моја 
уређивачка концепција је тимски рад који 
доводи и до одабира наслова.

Објављујете студије о књижевности, 
документарну прозу, сабране колум
не новинара, издања која не обећавају 
високу комерцијалну вредност, што је 
редак случај у нашем издаваштву. По
стоји ли ризик у таквим улагањима и 
колико сте као издавач спремни да се 
носите са тим?

У сваком послу постоји ризик па и у издава-
штву. У издаваштву је тај ризик и већи јер 
се ту издавач не бави само материјалним 
стварима, односно не прави производе ко-
ји по законима тржишта морају да имају 
комерцијану вредност. Хоћу да кажем да у 
свакој култури, па и у нашој, има дела која 
својом вредношћу превазилазе тржишне 
законе, а по правилу објављивање таквих 
дела је у развијеним друштвима различи-
тим механизмима стимулисано од стране 
државе. Има тога и код нас али не у тој ме-
ри као у развијеним друштвима. Имајући 
у види то да мој примарни циљ као изда-
вача јесте објављивање дела трајних вред-
ности, а не комерцијализација уметности, 
објављујем и она издања која најпре имају 
уметничку вредност, а потом тржишну, 
јер сматрам да је у основи погрешно књигу 
третирати искључиво као тржишни произ-
вод. То је понекад тешко, али дугорочно 
гледано једино исправно становиште, јер је 
издавач најпре у функцији културне миси-
је и не сме да буде само сегмент тржишних 
механизама. Онда се издавач претвара у 
фабрику књига која производи потрошач-
ке производе, а то је у дубокој супротно-
сти са уметничким стваралаштвом. Вођен 
овим схватањем, за сада се успешно носим 
са тим да објављујем дела која имају високу 
уметничку вредност, а не доносе неки вели-
ки профит. Уосталом ја се издаваштвом ба-
вим из уверења у културну мисију овог по-
сла, а не због удовољавања потрошачких 

потреба које са уметношћу готово и немају 
никакве везе. 

У библиотеци „Траг“ сте између оста
лог објавили један стрип, као и књи
гу документарне прозе у комплету са 
цдом. Да ли је време да наши издава
чи постану отворени за алтернативне 
књижевне форме и књижевну продук
цију?

Издавачи су већ постали отворени за ал-
тернативне форме и продукцију. Али и 
ту је битан приступ алтернативама. Сада 
он најчешће повлађује укусу потрошње. 
Ја према алтернативама немам такав при-
ступ. За мене као издавача битна је вред-
ност, а не форма и продукција. У свим 
жанровима, па и у алтернативним, постоје 
врхунске вредности. Питање је само да ли 
ће издавач посегнути за њима или за тржи-
шним вредностима алтернативе. Ја се као 
издавач трудим да алтернативне видове из-
даваштва подржим кроз њихову уметнич-
ку вредност.

Значајан део Ваше издавачке делатно
сти представља библиотека стручних 
књига углавном из области медицине. 
Имате ли планове за стручне библиоте
ке из других области?

Стручне књиге су и те како важан сегмент 
издавачке сцене. Код нас за сада преовла-
ђују књиге из области медицине и стомато-
логије јер смо успели да окупимо изузетан 
круг светски познатих и признатих ауто-
ра у тим областима, углавном професора 
Београдског универзитета. У библиотеци 
Стручна књига је у току штампа и целог се-
ријала књига из области историје модерне 
архитектуре. Свака од објављених књига у 
овој библиотеци тражила је велика улага-
ња која ће нам се, захваљујући добром из-
бору аутора и квалитету техничке опреме 
књиге, надам се, исплатити и отворити пут 
новим насловима и новим научно/струч-
ним областима.

Који су Ваши планови за будућност и 
чиме ћете обрадовати читаоце на ово
годишњем Сајму књига?

Моји планови за будућност су једностав-
ни, а то је да објављујем вредне књиге које 
ће бити читане зато што имају уметничку, 
а не помодарску вредност. Наслови које 
смо објавили за овај сајам књига то и пока-
зују. А то су: „Антологија српских похвала“ 
које је приредио Јован Пејчић, „Прикази 
и препоруке - философија, религија, књи-
жевност“ и „Милан Ракић и религија“, сту-
дије Владете Јеротића, роман „Бела куга“ 
Станише Нешића, „Антропопеја - Библиј-
ски подтекст у Пекићевој прози“ критичка 
студија Јасмине Ахметагић, „Записи из Ср-
бије“ Душана Јањића, као и илустрована 
монографија о животу Срба на Косову и 
Метохији, нова песничка збирка Алека Ву-
кадиновића и избор из српских народних 
пословица и загонетки.

Разговор водио Небојша Ћосић

Портрет издавача

Јарослав Драслар,
директор

Драслар партнер



Јован Радуловић рођен је 26. септембра 
1951. године у Полачи код Книна. Сту-
дије књижевности отпочео је у Задру, 

а дипломирао на Филолошком факултету 
у Београду. Пише прозу, драме и сценари-
је. Објавио је збирке приповедака „Илин-
штак“, „Даље од олтара“, „Идеалан плац“, ро-
ман „Браћа по матери“ и „Прошао живот“,  
драме „Голубњача“ и „Учитељ Доситеј“, 
путописне есеје „По српској Далмацији“... 
Радуловићеве приповетке превођене су на 
енглески, руски, италијански, шведски, ма-
ђарски, украјински, немачки и македонски 
језик. Добитник је значајних књижевних на-
града међу којима Октобарске награде гра-
да Београда, награде „Иво Андрић“, „Пе-
тар Кочић“, „Бора Станковић“, „Виталове“, 
„Бранко Ћопић“, „Исидора Секулић“, Грача-
ничке повеље, „Јоаким Вујић“... Радио је као 
уредник у издавачкој кући БИГЗ, а данас је 
директор Библиотеке града Београда.

Недавно је „Политика“ отпочела едици
ју „Премијера“ у којој објављује нову 
савремену српску прозу. Ваша књига 
такође је најављена у овој едицији. Да 
ли је у питању Ваш нови роман и којом 
темом се у овој прози бавите?

Ја мислим да је добра ствар да је једна вели-
ка новинска кућа каква је „Политика“ иза-
брала једну форму удруживања са издава-
чем, а то је наш највећи издавач „Народна 
књига“. Ја сам у „Народној књизи“ објавио 
„Прошао живот“ и „Идеалан плац“ пре две 
године и ред је да им понудим нешто ново. 
Пошто још није завршен рукопис не бих ви-
ше о томе. Биће времена али ће то, по свој 
прилици, бити једна краћа књига прича.

Поред прозе пишете и драме. Неке су 
игране на сцени, а нека дела из вашег 
прозног опуса су и екранизована. У че
му је и каква разлика у стваралачком 
поступку?

Нисам се ја посебно припремао да будем ни 
прозни ни драмски писац, али у сваком пи-
сцу постоји жеља за изазовима. Писао сам 
приповетке, радио драме, ТВ драме, по књи-
зи приповедака направио једну позоришну 
драму „Голубњача“ која је била итекако за-
пажена у бившој Југославији, па роман „Бра-
ћа по матери“ који је екранизован... У време 
када сам радио у БИГЗ-у био сам уредник 
једне Михизове књиге. И никад нећу забо-
равити Михизове речи кад ме је питао шта 
радим, а ја сам рекао да пишем роман. Није 
му било драго. Сматрао је да је то за писца 
мог ранга сувише рано. Да се прави велики 
романи пишу тек у педесетим, а онда је на-
водио примере Андрића, Меше Селимови-
ћа и бирао је имена наших писаца из Босне 
и Херцеговине и Хрватске, попут Владана 
Деснице и Матавуља и рекао је да су рома-
ни тих писаца можда најбољи романи срп-
ске књижевности. Да их је веома мало, а да 
неки нису стигли до романа попут Петра 
Кочића и Бранка Ћопића који у романима 

ништа посебно није направио. Имао је визи-
ју целокупног нашег простора и свих елеме-
ната потребних за настанак једног доброг 
романа. Тако да кад је у питању тв драма и 
сценарио доста су условљени неком идејом, 
потребом и занатом, а неке ствари се нару-
чују па се онда раде. Тренутно се завршава 
снимање моје драме „Бора под окупацијом“ 
на РТ Београд. Реч је о Бори Станковићу за 
време Првог светског рата у Београду, о ње-
говој сарадњи у окупацијским новинама и 
његовој изопштености из јавног живота од 
стране београдске чаршије. Другима се све 

праштало, њему се није опраштало. Мене је 
то заинтригирало и биће емитовано ових 
дана.

Добитници сте значајних књижевних 
награда. Колико Вам оне значе и коли
ко верујете у награде?

Па нема ни веровања ни неверовања. Ме-
ни је то све било драго. Награду треба лепо 
примити, а ако је још и тај који је даје рас-
положен,  а ако то још носи и неку значајну 
материјалну корист онда је то добро за вас 
и вашу породицу. Летопис Матице српске  
објавио је недавно анкету о наградама, па 
сам ја писао и о неким наградама хумори-
стично, сатирично па су обично и по томе 
упамћене. Не памти нико писца по награда-
ма већ по књигама. Време је најбољи судија 
и лепо је примити награде и на миру ради-
ти, али оне неће променити ништа у вашем 
животу и вашем стварању. Писац се увек 
мора новом књигом доказивати.

Радили сте у издаваштву, а сада сте ди
ректор Библиотеке града Београда, по 
кадровима, обиму и квалитету програ
ма најзначајније институције културе 
коју Београд има. Где је култура у на
шој реалности и колико са места на ко

ме сте можете да помогнете неговање 
културе, уметности и традиције?

Време јесте другачије од прошлих времена 
у којима се живело и стварало и време је до-
ста ненаклоњено правој култури и правој 
уметности и постоји стална борба да би се 
освојио неки простор и неко место. Видим 
да су проблеми доста слични као у издава-
штву. Није лако снимити филм, организова-
ти изложбу. Све је увек на неком ентузија-
зму и не би ме чудило да се деси, а дешава 
се да је важнија политичка припадност не-
го само дело и рад. Е то је оно што не ваља. 

Мислим да мора на нивоу државе да буде 
што већа вера у све облике књижевности 
и уметности. Дешава се да се морају путем 
конкурса и пројеката неке ствари помагати 
и да се мора избећи просечно и да на неким 
функцијама морају бити људи од угледа и 
ауторитета и за њих се изборити. Мислим 
да су данас млади људи који се опредељују 
за тврди хлеб уметности у тешкој позицији 
и да је њихова афирмација збир случајно-
сти и жао ми је што не могу тако лако да 
објављују у књижевним часописима, да об-
јављују код угледних издавача и да то буде 
примећено. Мислим да су млади људи да-
нас на некој ветрометини и да им никада 
није било теже да дођу до изражаја. Тамо 
где сам био мислим да се нисам огрешио ни 
о кога, а на овом месту чиним све што мо-
гу, а то је да сваку иницијативу поздравим, 
да њихова књига уђе у библиотеке, да имају 
трибине.

Колико Вас посао у Библиотеци града 
Београда одваја од стваралачког рада 
и на који начин успевате да помирите 
ове две реалности?

То је питање које увек неко постави. Нико 
мене није терао да ово радим, а колико и где 
нађем времена да нешто урадим, то је већ 
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моја ствар и не могу да се жалим. Знам да је 
данас бити писац професионалац и са угле-
дом веома несигурно и према породици 
неодговорно. Према томе, нешто се уради, 
али не онолико колико бих ја у овим година-
ма волео и желео.

Имајући у виду да, и поред значајних 
помака у финансирању од стране осни
вача Библиотеке, постоји хронична 
диспропорција између онога што је 
урађено у редовној и програмској де
латности и расположивих могућности, 
каква су побољшања могућа у основној 
делатности, које изложбе ћемо бити у 
прилици да видимо, који циклуси ће 
бити заступљени у књижевном програ
му, шта Библиотека града припрема за 
Сајам књига?

Библиотека града Београда финансира се 
преко скупштине града Београда и секре-
таријата за културу. Имамо програмске 
активности и два откупа књига, јесењи и 
пролећни. То није мало, а задовољан сам на-
чином на који се град према нама односи. 
Ја сам најсрећнији кад сиђем у приземље 
Кнез Михаилове 56 у два сата после подне 
и видим гужву на пулту за позајмљивање 
књига. Има нових и атрактивних наслова 
за наше читаоце. Десио нам се пре неки ме-
сец рекорд да смо само у једном једином 
дану имали око 1000 читалаца којима смо 
пружали услуге, плус 15 општинских би-
блиотека. Претпостављам да у просеку уђе 
5000 људи. У коју то установу културе уђе 
5000 људи? Ако имате у години преко 300 
радних дана и ако је то неки просек, значи 
путем трибина, програма у наше просторе 
уђе око 1 500.000 људи. Заиста, та установа 
се мора поштовати и то се мора гласно рећи 
и не сме се потцењивати. То је заиста тачно. 
То нема ниједна друга установа културе у 
граду.

Јесењим откупом књига Библиотека ће 
обогатити фондове. Које књиге се најче
шће откупљују  и који критеријум има 
Комисија за откуп књига?

Нема ту неког посебног критеријума. Кон-
курс је јавни, комисију чине људи: библи-
отекари, из културе, књижевног живота..
Издавачи конкуришу својим књигама, ми 
идемо од наслова до наслова. Књиге су пред 
Комисијом као огледни примерци и разго-
варамо имајући у виду новац, потребу за 
неким насловом, значај наслова, колико ће-
мо га откупити. Постоје добри издавачи ко-
ји објаве 10-15 наслова и ми све откупимо. 
Постоје велики издавач који објави 200 на-
слова, а 100 откупимо. Не можете некога ка-
жњавати зато што је велики издавач, него 
је питање шта је ко понудио и питање је да 
ли сте оштетили малог издавача. Ја мислим 
да нисмо.

На чему тренутно радите?
Ради се нешто паралелно 
на неких више ствари, па 
видећемо шта ће испасти.

                                               
Разговор водила

Виолета Вучетић
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Одељење старе и ретке књиге и књиге о 
Београду Библиотеке града Београда је у 
септембру поводом Дана европске башти-
не приредило изложбу „Београд, породично 
стабло – слике породичног живота Београ-
да XIX и XX века: венчања, брачни живот, 
дечји свет... Аутори изложбе су Љубица М. 
Ћоровић, Никола Перишић, Лидија Тонтић. 
О природи изложбе говори текст у катало-
гу који доносимо у целини.

Дани европске баштине, прести-
жна међународна културна и тури-
стичка манифестација, већ трећу го-
дину се афирмише и кроз програме 
Библиотеке града Београда. Овог сеп-
тембра задата је тема – ДРВО. 

Шта изложити пробирљивој бео-
градској публици и гостима нашег 
града, шта се то не може лако видети, 
шта је то што није доступно сваком 
погледу а подлога је, корен наших 
живота?

Првобитну, непосредну намеру 
излагања литературе посвећене фло-
ри Србије, убрзо је заменила смелија 
идеја, смелији приступ задатом – скромнији, 
али и интимнији поглед на најраније слике бео-
градског породичног живота. 

Организатори манифестације имали су разу-
мевања за слободу приступа, за овај својеврстан 
омаж темељима београдског духа, тренуцима 
који су разгранали само постојање нашег града.

У садашњем времену, после свих олуја XX ве-
ка, не можемо а да се не запитамо – каква је то 
сила што држи овај град истурен на рту крајњег 
северног побрђа Шумадије? Какви су то корени 
који одолевају толиким ратовима и сеобама, 
какво је то стабло које не штеди своје изданке 
а опет опстаје, опет рађа? Може ли се одговор 
наћи на првим, породичним фотографијама Бе-
ограђана, док смо још сви били на окупу?

Ко је био Никола Аранђеловић, младожења 

са централне фотографије ове изложбе? Да ли је 
пар имао деце, да ли су преживели Балканске и 
Први светски рат? Ко су биле званице? Да ли је 
сват ослоњен о довратак био очајан што вољена 
другог гледа или само мамуран? 

Да ли се пар из левог угла доцније венчао или 
је тај поглед намах ишчилео из сећања, да ли је 
високи кицош, кога су молили да клекне, доцни-
је постао славан или је славно погинуо? Да ли 

су се све девојке у белим хаљинама 
поудавале за бркате официре, да ли 
су се дечаци са слике школовали у 
Француској, у који су рат они одла-
зили, у који свет су им се праунуци 
иселили? 

О овоме, у лексиконима ни слов-
ца нема. Једино класе кроз које је у 
служби пролазио инжењерски бри-
гадни ђенерал Аранђеловић, дела ко-
ја је написао, ордени које је за отаџ-
бину заслужио. А живот, живо дрво 
београдско у које се својом службом 
и својим потомцима унео, само је оп-
стајало и гранало се.

На изложби, приказаћемо фото-
графије из фонда Библиотеке града 

Београда, из породичних албума историчара 
Љубомира Ковачевића, политичара и књижев-
ника Миленка Веснића, доктора Михаила Пе-
тровића, председника београдске општине Ве-
лислава Вуловића, министра финансија Косте 
Стојановића, новинара Владислава Рибникара, 
министра спољних послова Момчила Нинчића, 
хероја Зорана Продановића, али и слике са нај-
већих београдских, краљевских венчања – Алек-
сандра и Драге Обреновић; Александра и Мари-
је Карађорђевић. 

Легенде ће указивати на податке познате из 
јавног живота представљених личности а њихов 
одраз, траг њиховог београдског породичног жи-
вота бићемо најпре ми сами, у оној мери у којој 
нас корен, стабло и изданци везују за ово тле.

Љубица М. Ћоровић

Београд, породично стабло

Дрво – извор живота
Тема овогодишње међународне културно-туристичке  

манифестације „Дани европске баштине“, треће по реду,  
је „дрво“.

Од искона па до данас дрво је извор живота и смрти. 
Настало пре човека, али остало као запис и белег у разним 
облицима. Човек га је користио на различите начине од суд-
боносног митског, религијског, употребног; до украсног; од 
Евиног и Адамовог дрвета до „Христовог дрвеног крста“, 
хришћанске иконе као записа, од колевке и колибе до ковчега, сандука у којем се путује у вечност.

Анонимни уметници, неимари, вековима су настојали да из душе искрено и са пуно емоција 
искажу своју креацију у дрвету било као скулптуру, икону, дрворез, артефакт. Градили су цркве 
брвнаре, сеоске куће, разне домаћинске утилитарне као и украсне предмете....У  тишини манастир-
ске ћелије, монаси - дрворесци су резали „печатили“ свете образе, а иконописци сликали иконе на 
липовој и дудовој дасци.

Од хартије, преображеног дрвета, осим чувених старих рукописа (Српски псалтир, познат као 
Минхенски из 14. века, Зборник Владислава Граматике, Радослављево јеванђеље, Куманички збор-
ник...), остао је врло мали број очуваних икона на папиру. Дрворезна графика имала је, на жалост, 
кратак век; иконе на хартији сматране су као привремени култни предмети, па се према њима тако 
и поступало. У народу, међу монаштвом и свештенством иконе на хартији нису имале ни издалека 
онај значај и оно место као иконе на дасци. Због тога су дрворези масовно пропадали током 18 и 
19. века.

У оквиру манифестације „Дани европске баштине“ Одељење уметности Библиотекe града орга-
низовало је изложбу цртежа – иконе на папиру, аутора ђакона Срђана Радојковића, академског 
сликара, професора сликања и цртања на Академији за уметност и конзервацију Православне Цр-
кве у Београду у периоду од 8.-17. септембра 2006. године. На изложби  су изложени цртежи и то 
32 иконе на папиру из циклуса „Чуда Христова“ које су рађене по узору на коптску и романичку 
уметност. Изложбу је отворио др Петар Јевремовић.

Мирјана Савић
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Иконолошки есеји су ретка књижевна 
форма и утолико драгоценија на ли-

ковном пољу уопште. Наше време обилује 
бројним монографијама о значајним слика-
рима али готово да уопште и нема ни једне 
монографије о неком иконописцу и живо-
писцу иако добро знамо да 
знатан део поља ликовности 
покрива управо овај вид ли-
ковног стварања. Разлози за 
то су двојаки. Најпре недоста-
так вредносних критеријума 
који су утемељени на принци-
пима православне естетике, а 
затим и недостатак православ-
но образованих ликовних 
критичара који би могли да 
се суоче са сложеношћу дана-
шњег живописа и иконописа 
који је теолошки и антрополо-
шки крупно кретање у истом 

у односу на традицију. Још су ређи живопи-
сци и иконописци који сами, у облику есе-
ја, који има и програмску димензију, изла-
жу своје схватање православног ликовног 
израза данас. Међу њима  је отац Стаматис 
Склирис, свакако један од највећих живих 
иконописаца и живописаца данас. Његова 
књига иконолошких есеја сажима готово 
све битне димензије православне ликовно-
сти данас. Она је поуздан и сигуран водич 
кроз теорију и праксу православне ликовне 
естетике, али, она је истовремено и филосо-
фија ликовног израза уопште. Она није про-
грамски правац већ суштина Божијег при-
суства у свету кроз иконопис и живопис. У 
томе је ова књига јединствена, драгоцена и 
неопходна свима онима који се на било који 
начин, као ствараоци, критичари или гледа-
оци, баве стањем ликовног израза уопште 
данас или доживљавањем створеног, пер-
цепцијом савремених ликовних дела. Сви 
они ће у овој књизи наћи поуздан поредбе-
ни естетски ослонац за било коју ликовну 
појаву данас. Ови есеји кроз православну 
антропологију, као кроз призму, сагледава-
ју не само теологију иконе, него и теорију 
и историју уметности, уметничку критику 

и индивидуалан поглед у поље ликов-
ности на коме цветају безбројни цве-
тови као део једне исте целине.

На почетку књиге је „Упитни по-
глед“ (предговор) Митрополита Пер-
гамског Јована Зизјуласа иза кога сле-
ди сажет Предговор самог Стаматиса 
Склириса у коме он каже: „Сви се сли-
кари одмеравају са следећом мистери-
јом: да се у двема димензијама схвати 

тродимензионална стварност помоћу боја 
и линија“. Склирис у својим радовима нади-
лази ове три димензије и одсуством сенке 
а присуством нетварне светлости отвара и 
ону четврту димензију ликовности којс је 
естетска константа православног иконопи-
са и живописа, отвара димензију Божијег 
присуства у тродимензионалном свету и 
то је видљиво у свим његовим радовима, од 
иконописа, преко живописа и других фор-
ми, до портрета и свакодневних призора у 
које је бојама и потезима четкицом уливен 
овај ванвремени, светлосни код. Када је у 
питању икона Стаматис каже: „Нисам још 
увек успео да пронађем дефиницију иконе. 
Нити знам тачно шта икона треба да буде, 
нити на који начин. Једино слутим да она 
изражава нешто различито и узвишеније 
од свих сликарстава“. Дубоко укорењен у 
православну естетику ликовности отац 
Стаматис Склирис на најузвишенији начин 
актуализује и развија вековну естетику ико-
нописа и живописа. О тој евхаристијској и 
есхатолошкој димензији сликарског опуса 
Стаматиса Склириса говори и владика Ата-
насије (Јевтић) у свом Предговору овом, по 
много чему, јединственог зборника.

Ова посебна светлост византијске-пра-
вославне иконе не функционише само чул-
но, као у другим сликарским традицијама, 
него „светлост иконе идентификује бића, 
делујући онтолошки, утичући и на сам цр-
теж (на слици), који је и портрет и есхато-

лошки лик. Отуда, икона је 
један портрет, али преобра-
жен у есхатолошки начин 
постојања“. По о. Склирису, 
насупрот православном, цр-
квеном иконопису, стоји за-
падно сликарство, које неиз-
бежно гради слику на сенци, 
има нужно сенко-структуру, 
док источно византијско сли-
карство гради слику светло-
шћу, има светло-структуру. 
То јест, како каже иконопи-
сац, „уместо нужног закона 
праволинијског простирања 
светлости, уводи слободну 
светлост, која изражава не де-
терминизам безличних зако-
на, него личн(остн)и однос, 
то јест заједницу личности“. 
Фотагошко тумачење иконе, 
као израза заједнице, љубав-
ног односа личности битна 
је заслуга Стаматисовог обја-
шњења православне иконо-
графије.

Та светлост на православ-
ној икони објашњена је од о. Стаматиса као 
центрипетална светлост одозго, која надја-
чава центрифугалну сенку, те тако светлост 
одозго разгони сенке на спољне обрисе сли-
ке-иконе. Та светлост обасјава све, те ликов-
но преображен простор у светлопростор и 
у јединствен простор-време (хорохронос). 
Тиме се превазилази двострукост и дво-
поларност светлост-сенка, јер доминира 
личностна функција светлости, онтологија 
светлости. У византијској иконографији, 
дакле „светлост добија приоритетну улогу, 
па се може рећи да је византијски живопис 
светлосноформирајући, односно форми-
ра простор свелости, супротно западном 
сликарству које је светлосносенковито, тј. 
Пружаликовни осећај простора затамњују-
ћи (засенчујући), чинећи нејасним и умање-
ним објекте који се налазе у дубини“.

Епископ Атанасије
Умировљени ЗахумскоХерцеговачки

Зборник се састоји од пет целина: „Прва 
обухвата теолошке студије оца Стаматиса, 
друга се тиче теорије, а трећа историје умет-
ности, четврта садржи ликовну и уметнич-
ку критику, а пета – разговоре, цртице и 
одломке његових писама, путописа и есеја“. 
Комплексност и обухватност тема којима се 
отац Стаматис бави у овој књизи комплемен-
таран је са његовим делом. Творац бројних 
икона и многих живописа у Србији, зналац 
српског језика, отац Стаматис је у најбољем 
смислу васељенски православни уметник, 
можда и зачетник православне неоренесан-
се на почетку новог миленијума.

Тања Јанковић

ИКОНА – ПОГЛЕД У СВЕТЛОСТ
Стаматис Склирис, У огледалу и

загонетки: иконолошки есеји
(са 510 илустрација). – Београд : 

Православни богословски факултет 
Универзитета, 2005. – стр. 636.
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Великим делима висо-
ког модернизма пре-
веденим на српски 

језик сада је придружен и 
роман Човек без особина, 
по много чему јединствено 
дело. Захваљујући Брани-
миру Живојиновићу, најве-
ћем живом преводиоцу са 
немачког језика, и двема 
издавачким кућама ово 
значајно дело представља и 
преводилачки и издавачки 
подухват. Уједно показује 
да величина сваког изда-
вача, када је у питању пре-
водна књижевност, зависи 
најпре од умећа преводиоца да суштину и 
смисао великих дела на најбољи начин пре-
точи у савремени српски језик. Подгорич-
ки ЦИД у својој истоименој библиотеци то 
већ годинама показује објављујући највећа 
дела светске књижевности у беспрекорним 
преводима.

Аустријски писац Роберт Едлер фон Му-
зил (1880 – 1942) најпознатији је по свом мо-
нументалном незавршеном делу Човек без 
особина, објављеном  у три тома.  Музил је 
писао и драме, есеје и кратке приче.

Роберт Музил је рођен у Клагенфурту, у 
Аустрији, као једини син Алфреда Музила,  
професора на Техничком универзитету у 
Брну и Хермине Музил. Док је њен муж био 
посвећен каријери, она је четрдесет година 
одржавала везу са учитељем који је  живео 
са породицом.

У трећем разреду Музил је доживео пр-
ви нервни слом. Са дванаест година послат 
је у војну акадамију у Ајзенштату, потом у 
средњу војну академију и на крају у Технич-
ку војну академију у Бечу. Од 1898. до 1901. 
студира на универзиету где је његов отац 
предавао. Касније је студирао филозофију, 
математику и психологију, да би 1908. до-
био докторску титулу Берлинског универ-
зитета. Његова докторска дисертација се 
односи на епистемологију бечког филозофа 
Ернеста Маха, који је тврдио да се реалност 
какву познајемо констутише само у нашим 
опажајима.

Први Музилов роман, Пометње питом-
ца Терлеса (1906), чија је радња смештена у 
војну академију, објављен је док је још увек 
био студент. Ова прича о самооткривању 
и природи моћи постигла је велики успех. 
Један ученик, Базини, крао је од својих ко-
лега и они га из освете понижавају на разне 
начине, укључујући и хомосексуалне игре. 
Млади Терлес је члан ове групе, али покуша-
ва да остане више по страни као посматрач. 
Да би окончао своју муку, Базини признаје 
шта је урадио и зато га  избацују  из школе. 
Морално повређен, и Терлес, међутим, на-
пушта школу. Школска академија о којој је 
реч  без сумење је она из Вајскирхеа, коју су 
похађали Музил и Рајнер Марија Рилке.

Музил је 1911.  објавио две новеле о жена-
ма Савршенство љубави и  Искушења смер-

не Веронике, али оне нису при-
вукле много пажње. Тек после  
Музилове смрти признате су 
за вредну уметничку прозу.

Од 1911. до 1914.Музил је 
радио као библиотекар у Бе-
чу. Током Првог светског рата 
служио је у аустријској вој-
сци. Хоспитализован је 1916. 
године и до 1918. је уређивао 
војне новине. После рата је 
служио у цивилној служби 
Одбране. Када је, 1920. годи-
не,  влада укинула његов по-
сао, постао је слободни писац 
и новинар. 

Успех који је Музил по-
стигао током двадесестих година, драмама 
и сатирама, није био дуготрајан. Његова 
финансијска ситуација се погоршала када 
је почео да посвећује више времена мону-
менталном роману Човек без особина, који 
представља интелектуалну, културну и дру-
штвену анализу времена у Хабзбуршком 
царству. Музил је 1929. доживео нервни 
слом. Живео је у Берлину (1931-33) и у Бе-
чу (1933-38). Док је писао своје 
ремек-дело, Музил је створио и 
збирку кратких текстова, у који-
ма је познате ствари посматрао 
из нове, скоро надреалистичке 
перспективе. Када су нацисти 
ушли у Беч  1938, Музил и ње-
гова жена, Јеврејка, побегли су 
у Швајцарску. Тамо је провео 
своје последње године у беди, 
непознат. Умро је у Женеви, 15. 
априла 1942. године.

Човек без особина приказу-
је живот у последњим данима 
аустроугарског царства, током 
1913-14. Улрих фон..., триде-
сетдвогодишњи протагониста из Беча, по-
кушао је да направи каријеру као војник, 
инжењер и математичар. Он је завршио до-
бре школе али не може да своје квалитете 
озбиљно прихвати и схвата да је фиксирана 
личност рестриктивна. Одлучује да оде на 
одмор и да тражи смисао модерног живота. 
У роману Музил покушава да нађе синтезу 
разума и мистицизма. Други део романа ба-
ви се припремема за прославу  владавине 
Хабзбурга, посвећену седамдесетој години 
владавине цара Франца Јозефа  1918. годи-
не јер Немци планирају прославу за Кајзе-
ра Вилхелма, такође 1918. Читалац зна да ће 
Царство пропасти и да неће бити прославе. 
У другом тому Улрих пролази кроз неку 
врсту духовног инцестуозног односа са се-
стром Агатом и губи везу са свакодневицом 
и реалношћу. И тај експеримент пропада. 
Многи ликови се заснивају мање-више на 
Музиловим пријатељима и ликовима из јав-
ног живота, међу којима је и писац Франц 
Верфел.

Човек без особина нема заплет, те стога ни
је роман радње већ пре врхунски пример рома
на идеја у Западној култури. Такође, Улрих је 

протагониста који постоји не кроз своја дела 
већ углавном кроз своје идеје, које као да се 
стално „шире као бескрајно уплетена површи
на“. (Frederic G. Peters in Robert Musil, 1978)

Као тријумф високог модернизма роман 
Човек без особина у историјама књижевно-
сти се помиње уз Џојсовог Уликса, Прусто-
во чувено дело  У потрази за изгубљеним 
временом, Манов Чаробни брег. Попут ових 
романа, Човек без особина јесте књига ду-
боке ерудиције, а то је и једно од великих 
модерних сатитирчних дела.  Главни лик 
– Улрих, један је од најзанимљивијих анти-
јунака модерне прозе.. 

Музил  је почео да ради на роману 1924. 
године. Објавио је први део – око хиљаду 
страница – 1930. године, а први део другог 
тома 1933. године, за шта је и добио Гетеову 
награду те године. Под притиском свог из-
давача, који му је годинама давао новац уна-
пред, Музил је са оклевањем почео  да при-
према други део другог дела за објављивање 
крајем тридесетих година. Тада су Музил и 
његова жена Марта, већ живели у егзилу  у 
Швајцарској. Као прави перфецтиониста, 
Музил је узео коректуре од штампара да би 

прерадио текст. Смрт га је зате-
кла у добу од 62 године, када је 
увелико прерађивао текст.

Тешко је претпоставити 
како је Музил намеравао да за-
врши Човека без својстава. Ве-
роватно би последњи део био 
насловљен „Нека врста краја“, 
као рефлекс дела који отвара и 
зове се „Нека врста увода.“ Јед-
ном је рекао да жели да заврши 
књигу усред реченице, зарезом. 
Како сада јесте, поред 20 погла-
вља у напола исправљеним ко-
ректорским листовима, постоје 
и десетине нацрта поглавља као 

и обимне белешке, нацрти ликова, алтерна-
тивна поглавља ... Музилова удовица обја-
вила је други део другог тома 1943. године. 
„Комплетно“ немачко издање овог недовр-
шеног романа објављено је 1952.

У преводу на српски коришћено је упра-
во ово немачко издање из 1988. године. 
Поговор Мирка Кривокапића „Човек без 
особина – покушај духовног овладавања 
светом“ поуздан је и сигуран водич кроз  
ово Музилово дело али и кроз сам Музилов 
живот. Посебну драгоценост представља и 
Додатак у коме стоји и драгоцена „Прево-
диочева напомена: Овај грандиозни, енци-
клопедијиски засновани роман није, као 
што је познато, ни после више од двадесет 
година рада довршен: остао је огроман тор-
зо. (...) Међутим, сачувана је веома обимна 
заоставштина... (...) Преводилац је отуда 
изабрао, као додатак, два текста“. Овај До-
датак као и Напомене и објашњења већим 
делом урађене према коментару Хелмута 
Арицена чине ово издање комплетним ако 
се тако може рећи за једно грандиозно недо-
вршено дело.

Тања Јанковић

РОМАН ИДЕЈА  ТРИЈУМФ ВИСОКОГ МОДЕРНИЗМА
МУЗИЛ, Роберт: Човек без особина.  Са немачког превео Бранимир Живојиновић, поговор Мирко

Кривокапић. – Подгорица : ЦИД ; Београд : НЕВСКИ, 2006. – 1272 стр.
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Позната је чињеница да су неки од 
најпознатијих светских књижев-

ника писали под псеудонимом, или 
пак вешто скривали своје праве иден-
титете. У историји књижевности наје-
нигматичнији романсијер свакако је 
Б. Травен, аутор бројних бестселера, 
од којих је најпознатији Благо Сијера 
Мадре - роман по коме је Џон Хјустон 
снимио истоимени филм. Упркос исто-
именој популарности Травенов прави 
идентитет никада није откривен. На-
лик Травену од света се успешно скри-
ва и Томас Пинчон чији је прави изглед 
и поред тога што живи у Њујорку фа-
новима остао непознаница. Сличну 
игру између живота и фикције играо 
је и један од најпопуларнијих америч-
ких прозаиста Џеј Ти Лирој, чије су 
три прозне књиге,међу припадницима 
млађе генерације стекле култни статус. 
По његовом дебитантском исповедном 
роману Сара (на српском језику поме-
нути роман објавило је издавачко пред-
узеће Ренде из Београда), Азија Аренто 
снимила је филм. Збирку приповедака 
Срце је преварено изнад свега (The He-
art is Deceitful Abole All Things) екрани-
зовао је Стивен Шајнберг. Најновију 
прозу Џеј Ти Лироја новелу Харолдов 
крај у џепном издању у ново покрену-
тој едицији RiM објавило је издавачко 
предузеће Рад из Београда. Књигу је са 
енглеског језика превела Александра 
Манчић. Џеј Ти Лирој култни статус 
као писац стекао је и због своје кон-
троверзне биографије. Рођен је 1980. 
године у руралним пределима Западне 
Вирџиније. Оца никада није упознао. 
Његова мајка која се бавила стрипти-
зом и проституцијом, сексуално га ис-
коришћавала, па је због ње Џеј Ти Ли-
рој почео да се облачи као женско. Тако 
је мајици почео да отима муштерије ко-
је су искључиво биле камионџије. На-
димак Терминатор стекао је бавећи се 
проституцијом. У петнаестој години 
из родне Вирџиније одлази у Сан Фран-
циско где наставља да се бави једним 
од најстаријих светских заната. Херо-
ински зависник убрзо бива заражен ЕЈ-
ДСОМ. Затим своје мрачне тајне жели 
да подели са читаоцима. То му и успева 
са романом Сара. Сара представља уну-
тарњи монолог дванаестогодишњег де-
чака Чери Ваниле, сина проститутке 
Саре за којег мајка уопште не брине. 
Жељан кожних минића и шминке, ма-
ли Ванила има само једну амбицију 
да постаје најпознатија камењарка са 
паркинга. Чери који за материјалну 
надокнаду спава са камионџијама по 
њиховим паркиралиштима и преноћи-
штима узима мајчино име и убрзо пада 
у руке садистички настројеног макроа 
Ле Лупа. Амерички књижевни крити-
чари су Ти Лиројеву прозу окарактери-
сали као Алису у земљи чуда на херои-
ну. Доиста, највећу вредност ове прозе 

представља Ти Лиројев стил, то јест 
неприметно преплитање стварности и 
маште. Сара и поред тога што говори 
о злостављању, зависности, и болу ко-
је доноси мајчино одбацивање чита се 
као наркоманска бајка. Лишен илузија 
о срећном животу због аутоироније са 
којом говори о властитим егзистенци-
јалним недаћама, Чери Ванила, запра-
во је један од најоригиналнијих ликова 
последње деценије двадесетог века. 
Новела Харолдов крај одиграва се на 
прецизној локацији у Сан Франциску, 
то јест на подручју улице Полк у којој 
је својевремено Џ. Т. Лирој, као прости-
тутка испуњавао снове својих клијена-
та. Главног јунака ове новеле Оливера, 
који је уједно и приповедач, из дечијег 
уличног полусвета покушава да отргне 
богати хомосексуални педофил Лари. 
Ларију скоро успева да заведе Оливера, 
тек када му је на поклон дао кућног љу-
бимца пужа Харолда. За новелу Харол-
дов крај коју је писац посветио не само 
пужићу Харолду већ свом губитцима 
насталим из непажње, рокер Лу Рид је 
казао да је најстраснија и најзанимљи-
вија књига коју је прочитао у задњих 
неколико година, истакавши притом 
да ретко који писац поседује храброст 
Џеј Ти Лироја. И ова занимљива сто-
рија би имала срећан крај да недавно 
амерички новинари нису открили да 
26-то годишњи Џеј Ти Лирој уопште 
не постоји. Књиге је под тим псеудони-
мом писала четрдесетогодишња бивша 
супруга рок-музичара Џефрија Кнупа, 
Лаура Алберт. Сам Кнуп је новинари-
ма открио велику литерарну превару. 
У ретким ситуацијама када би се Џеј 
Ти Лирој и појављивао у јавности, чи-
нио би то са периком, огромним сунча-
ним наочарима и великим шеширом. 
Поменуто маскирање објашњавао је 
стидљивошћу, због Капошијевог син-
дрома који му је унаказио лице. Кнуп 
је такође открио да је Лироја глумила 
његова полусестра Савана Кнуп. И ето 
то би био крај приче о дечаку који је од 
проститутке и наркомана постао даро-
вити писац аутобиографских бестсе-
лера. Приповедач, есејиста и уредник 
новопокренуте Радове едиције RiM, 
Јовица Аћин у предговору за новелу 
Харолдов крај са правом се пита да ли 
на стваралачки статус утиче чињеница 
да ли је нешто реално или изфантази-
рано? На крају се можемо сложити са 
Аћиновим мишљењем да уметност с 
оне стране истине и лажи може пред-
стављати вид проституисања. Зато ако 
и прихватимо фиктивну биографију 
Џеја Терминатора Лироја, можемо ка-
зати да књижевна дела и постоје да би 
испуњавала фантазије својих читалаца 
и то на идентичан начин као што то и 
проститутке чине са жељама и фанта-
зијама сопствених муштерија.

Душан Цицвара

СУИЦИД  БОЛЕСТ ПСИХЕ 
И ДРУШТВА
ЧХАРТИШВИЛИ, Григориј: Писац 
и самоубиство, Информатика, Бе-
оград, 682 стр, 2006, превеле са ру-
ског Мирјана Грбић и Соња Бојић.

Књига Писац и самоубиство Григори-
ја Чхартишвилија посвећена је ис-

траживању једног од најдраматичнијих 
проблема човечанства – феномену самоу-
биства. На писање ове књиге Чхартишви-
лија јапанолога и есејисте; који је у свету под псеудонимом Борис Аку-
њин познати као писац историјских кримића „рускоме Шерлоку Хол-
мсу – Ерасту Фандорину“, навела је потреба да самоме себи разјасни 
да ли је самоубиство допустиво или пак представља пуко кршење 
правила игре у којој учествују живе људске душе? Додатни проблем 
за поменуто истраживање како у предговору сам аутор истиче је и 
пишчев поглед на свет који је комбинација паганства, елементарног 
поштовања хришћанске религије, будизма, и материјалистичког вас-
питања. Аутору је ипак успело да у једну целину сложи све информа-
ције према задатој теми као и да одреди аргументе за и против. Књи-
га је насловљена као писац и самоубиство зато што је Чхартишвили 
књижевнике узео као издвојени принцип homo sapiensa. По његовом 
мишљењу писци су сувише компактни, лаки за идентификацију и са-
мим тим најзгоднији за проучавање. И пре Чхартишвилија књижев-
нике, социологе, филозофе, психијатре и психологе самоубиство је 
интересовало као тема. Тако Морис Бланшо у есеју Књижевност и 
право на смрт пише да ставивши себи у задатак замену реалних ства-
ри речима књижевност не може да се заустави док из читавог света 
не истера биће, док га тотално не уништи. Они који ову књигу буду 
држали у рукама биће сведоци и бизарних добровољних одлазака 
из живота. Песнички вундеркинд из Јапана Око Синчи (1962-1975) 
у тринаестој години живота скочио је са крова да би видео шта ће му 
се догађати на „ономе свету“. Његово младо биће испуњено нарасту-
јућом животном снагом није веровало у сопствену смртност. Фран-
цуски дадаиста Жак Ваше (1895-1919) већ је био испио смртоносну 
дозу опијума када су му у посету дошла двоица пријатеља. Песник 
их је послужио наркотиком, претходно их не упозоривши да после 
четири грама опијума људи потону у вечни сан. Студија Писац и само-
убиство која се и поред обиља података и цитата исшчитава у једном 
даху подељена је у три дела. У првом Човек и самоубиство Чхарти-
швили суицид као болест друштва и психе посматра од античког до-
ба до данашњих дана. У овом делу аутор обрађује тему самоубиства у 
различитим религијама и народима. Други део Писац и самоубиство 
систематизован је по разлозима за прекраћивање живота (претера-
но коришћење алкохола и наркотика, емиграција, сиромаштво, ста-
рост, губитак инспирације, болест као метафора немоћи, несрећне 
љубави...) Григориј Чхартишвили истиче да су сви уметници, а писци 
поготво, горди људи. Књижевницима је страно смиривање свеће која 
догорева. За разлику од тзв. обичног човека писцу као уметнику нај-
теже је да се помири са гашењем сопствених способности. Трећи део 
ове обимне студије Енциклопедија Литературицида састављен је од 
кратких биографских одредница, са акцентом на узроке и околности 
363 писаца из разних историјских епоха и земаља који су сопственом 
вољом окончали овоземаљско бивствовање. Од тринаест домаћих 
писаца за објављивање ове студије на српском језику писао је Јован 
Пејчић. Захваљујући Пејчићу овдашња јавност сазнала је за трагичну 
судбину Дамјана Павловића (1839-1866) песника романтичарске епо-
хе, књижевног и позоришног критичара, кога је тадашњи министар 
војске Миливој Блазнавац буквално избацио на улицу када је сазнао 
да је дотични поета изјавио љубав својој ученици Катарини Констан-
тиновић – иначе рођаци и тајној љубави кнеза Михаила Обреновића. 
Понижен и увређен Дамјан Павловић се убио тако што је главом уда-
рио у отворен шестар постављен на столу. Григориј Чхартишвили о 
суициду пише са благом дозом хумора и ироније, лако, једноставно 
и мудро. Ова обимна студија не мора да се чита од прве до последње 
странице зато што сва поглавља представљају посебне независне есе-
је који се могу ишчитавати или пак прескакати по читаочевом нахо-
ђењу. Све илустрације и вињете који се налазе у овој студији дело су 
енглеског сликара Обрија Бирдзлија (1872-1898).

Душан Цицвара
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Културно-туристичку манифестацију Да-
ни европске баштине покренуо је Савет 
Европе 1991. године. Откривању зајед-

ничког наслеђа у свој његовој богатој разновр-
сности, ради могућег међусобног препознавања, 
разумевања и прихватања различитости Европе 
ове године истовремено се придружило 40 зема-
ља. После земље, воде, тврђава, овај пут тема је 
била – дрво, као симбол вечитог живота.

Током читавог септембра у ту манифестаци-
ју укључило се и 27 општина и градова Србије. 
Републички почетак програма био је у Мајдан-
пеку, Доњем Милановцу, Лепенском виру, Рајко-
вој пећини, пределима Велики и Мали Штрбац 
– који су кандидовани за упис у Унескову листу 
природног наслеђа.

Град Београд, где се већ по пети пут та мани-
фестација сада одвијала од 8. до 17. септембра, 
у сарадњи са Министарством културе био је и 
домаћин централне свечаности отварања Дана 
европске баштине у Србији. По сунчаном и ве-
дром дану, скуп је био 9. септембра под старим 
платаном код Конака кнеза Милоша, уз беседу 
Од орашачких брестова, таковског грма до пла-
тана у Топчидеру, музички програм, отварање 
изложбе Историјског музеја Србије Чување и об-
рада дрвета и од јуна ту постављену изложбу Ба-
штина двора Јанковића и потомака Десница.

Потом је представљена монографија Храни-
слава Миленковића о природним добрима Зеле-
нило Београда у Старом двору, месту и изложбе 
Гордане Гордић Знамените грађевине у Београду 
– ентеријери. Светковина је завршена ноћним 
мултимедијалним аудио и видео програмом у 
Ботаничкој башти „Јевремовац“.

Тих дана посетиоцима су била отворена вра-
та здања Народне скупштине и први пут Владе 
Републике Србије, Старог и Новог двора, Кра-
љевског и Белог двора, Народне банке Србије и 
Француске амбасаде. Посебну пажњу привукла 
је и могућност обиласка старограђанског Дома 
Јеврема Грујића – са збирком око 500 уметнина, 
и Кућа породица Вељковић – са изложбом Кари-
катуре Бете Вукановић, и Павловић – са постав-
ком Бакин орман успомена за младе и оне који 
су то у души.

Представљање природног и културног насле-
ђа на тему Дрво пружило је прилику да публици 
буду доступни и простори, који иначе током го-
дине то нису. Наш главни град важи за један од 
најзеленијих и има бројна природна добра: шу-
ме, паркове и излетишта, уз поменуте и Кошут-
њак, Авала, Бојчин, Звездара, Бањица, Космај 
(последња два су и заштићена), речна острва или 
аде и друге ваздушне оазе, у којима је око 90 за-
штићених стабала старих и више од 200 година.

Били су обезбеђени и аутобуси за бесплатне 
излетничке туре до недовољно познатих знаме-
нитости Барајева, Обреновца, Лазаревца, Мла-
деновца, Гроцке, Сопота и Сурчина. Тако су 
се могле видети цркве брвнаре у Вранићу – Ба-
рајеву, Брајковцу и Орашцу, као и врт чувеног 
самоуког сликара Богосава Живковића у селу 
Лесковац код Лазаревца. Разгледање културно-
историјских целина Београдске тврђаве, старог 
језгра Земуна, Врачара, подземних пећина и 
лагума, такође је организовано у пратњи струч-
них туристичких водича.

Низом изложби, радионица, предавања и 
пројекција укључили су се у то и сви архиви, 
музеји, библиотеке и друге установе културе, 
уз пригодне материјале. Подсетили су нас тако 
да су плодови дрвета били храна, дрво негде и 
данас пружа топлину огњишта, од њега су гра-
ђене куће, капије, воденице, мостови, пловила и 
друга превозна средства којима су откривани и 
освајани нови светови.

Упркос ратним и другим ватрама које су са-
горевале наслаге миленијума, то крхко и ипак 

неуништиво дрво оставило је траг дужи и од 
човековог. У наслеђе су нам тако остале многе 
драгоцености: иконостаси и иконе, улазна вра-
та, тремови, степеништа, ентеријери у зградама, 
намештај, обућа, пољопривредне алатке, музич-
ки инструменти, књиге и производи од папира, 
украсни предмети и накит...

Дечји културни центар припремио је про-
грам Европа и ми, који се одвијао и у паркови-
ма, Музеју примењене уметности, Музеју ПТТ, 
Музеју Вука и Доситеја, Природњачком и Педа-
гошком музеју – подсећајући и на доба скамија 
и таблица. Нису изостали ни извиђачи, планина-
ри и феријалци, програми за основце и средњо-
школце, а већина дешавања била је доступна и 
особама са инвалидитетом.   

Дочаравање окриља с(н)еновитих крошњи 
дрвета из традиције европских кинематографи-
ја остварено је и циклусом од 23 документарна и 
играна филма на ту тему у Музеју Југословенске 
кинотеке. Таква су антологијска дела Миодрага 
Миће Поповића Човек из храстове шуме (1964), 
Анте Бабаје Бреза (1967), Ермана Олмија Стабло 

за кломпе (Италија, 1978), совјетски филмови 
Сергеја Ејзенштајна Бежин луг (1935) и Сергеја 
Параџанова Сенке заборављених предака (1964), 
као и Анджеја Вајде Брезова шума (Пољска, 
1970) или других страних и домаћих аутора.

Из тог обиља догађаја, нешто више бележимо 
само изложбу Збирка старе српске књиге од 1741. 
до 1941“ из библиотеке Дома Народне скупшти-
не. У пратећој публикацији мр Дејан Вукићевић, 
из Одељења посебних фондова Народне библи-
отеке Србије – где су те књиге рестауриране и 
конзервиране, наводи да  Библиотека, из раније 
Савезне скупштине, броји више од 60.000 једини-
ца, многе из фондова Народне скупштине Краље-
вине Југославије односно Краљевине Србије.

Ова библиотека садржи и драгоцену Збир-
ку старе књиге са око стотину наслова из 19. 
века. Српска штампана књига је од прве, обод-
ског Октоиха (1500), публикована у европским 
престоницама културе – Венецији, Риму, Бечу, 
Лајпцигу, Будиму, Москви, Санкт Петербургу. 
Књиге из те збирке већим делом изашле су из 
Књигопечатије Књажевства српског у Београду 
– Крагујевцу, а има и оних које су штампане у 
Карловцима, Новом Саду, Епископској књигопе-
чатњи и другде.

Збирку понајвише чине устави, закони и на-
редбе. О бурној српској историји сведоче и први 

устави Књажевства Србије – чувени Сретењ-
ски устав из 1835. и познати Султански хати-
шериф из 1838. године. Први од та два регули-
ше живот и достоинство, простор, боју и грб 
Србије, власти и књаза српског, законодавство, 
судство, финансије (азнадарство), Народну 
скупштину, цркву, али и оштенародна права 
Србина и права чиновника. Занимљиво је и да 
се на насловној страници као илустрација нала-
зе масонски симболи – свевидеће око и грана 
багрема (акације).

Потом су ту бројни универзитетски уџбе-
ници из језика, логике, филозофије, историје, 
географије, политичке економике, чији аутори 
су Ђуро Даничић,  Чедомиљ Мијатовић, Јоа-
ким Вујић, Љубомир П. Ненадовић – издавач, 
Данило Медаковић, Сима Милутиновић Сарај-
лија. Од шест наслова периодике најстарији и 
највреднији је Славеносербски магазин издаван 
у Венецији 1768. године – који је Народна скуп-
штина Србије категорисала као културно добро 
од изузетног значаја.

Боје белетристике у збирци бране Стеријино 
Даворје, Стихотворенија Лукијана Мушицког, 
роман Велимир и Босиљка Милована Видакови-
ћа, Војислав краљ српски Василија Јовановића 
и други. Великан српске културе Вук Караџић 
заступљен је публикацијама Ковчежић за исто-
рију, језик и обичаје Срба сва три закона (вере) 
и Правителствујушћи совјет српски за времена 
Карођорђијева.

Публикације попут поменутог Магазина или 
још значајнијих као што су Мирослављево јеван-
ђеље или српске инкунабуле – од покретних 
добара, а да се овом приликом наведу само и 
српски манастири – од непокретних, најбоља су 
веза српске са европском и светском културном 
баштином чији је она битан и неодвојив део, ис-
тиче мр Дејан Вукићевић.

Отварајући ту изложбу Предраг Марковић, 
председник Народне скупштине, најавио је завр-
шетак пројекта виртуелне библиотеке, којим ће 
обједињени књижни и други фондови Народне 
библиотеке Србије, Краљеве библиотеке, Хилан-
дарске и библиотеке Народне скупштине, поста-
ти доступни стручној и широј јавности.

У завршници Дана европске баштине пу-
но доприноси томе и стручни семинар Савета 
Европе Културно и природно наслеђе – фактор 
одрживог развоја, који је одржан од 27. до 29. 
септембра у Центру „Сава“, уз учешће Роберта 
Палмера, новог директора Департмана за кул-
туру СЕ, са тимом сарадника. Према речима Бо-
рислава Шурдића, саветника у Министарству 
културе Србије и члана Надзорног комитета 
за културно наслеђе СЕ, посебно значајна је ту 
усвојена Београдска декларација, којом ће наша 
земља на велика врата ући у Европу.

Како истичу и заменик градоначелника Рад-
мила Хрустановић и Јасенко Лазовић, члан Град-
ског већа и председник Организационог одбора 
манифестације, семинар је само увод у значајан 
догађај за нашу земљу који ће се десити септем-
бра следеће године, када ће Београд бити званич-
ни домаћин централне европске прославе Дана 
европске баштине. Подсетили су они и да су про-
шлогодишњи београдски програми привукли 
пажњу око 42.000 посетилаца, а пошто су увек 
бесплатни сада је та бројка увелико надмашена.

Под покровитељством Градске управе, стал-
ни координатор манифестације је Сектор за ту-
ризам и трговину Секретаријата за привреду, у 
сарадњи са Туристичком организацијом Београ-
да, а Туристичко друштво Земуна у тој средини. 
Информативни пунктови сво време били су у 
згради на Тргу Николе Пашића, ТИЦ-у у Маке-
донској 5, камиону Шевролет из 1929. – код Ру-
ског цара и у ТД Земун.

Димитрије Стефановић

БЛАГО КУЛТУРЕ И ПРИРОДЕ
Дани европске баштине одржани у 27 градова и општина и Србије
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Књига 11
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Андрија, Држава срп
ских деспота. – Београд : Завод за уџбенике 
и наставна средства, 2006. – 325 стр.

Ова монографија у центру својих резултата 
дугогодишњих истраживања доноси сли-

ку државе у доба српских деспота, обухватају-
ћи релативно кратак али недовољно осветљен 
период српске државности до пада Смедерева 
1459. године. На известан начин она је историја 
српске државности овога периода иако анали-
зира и ширу област, како географски тако и те-
матски. Полазећи од тога да је „највиши домет 

уређења државе и њене орга-
низације свакако држава цара 
Душана“, ова монографија се 
у анализама елемената држав-
не структуре ослања и на уре-
ђење државе Немањића, јер је 
тај облик државног уређења у 
многочему био узор државном 
уређењу српских деспота, у ко-
ме су поједине установе српске 
државе надмашиле своје узоре. 

Падом под турску власт прекинут је привредни 
развој, развој градова у тренутку када је развој 
аутономије градова и грађанства био у завр-
шној фази. Остаци српске државности остали 
и трајали су само на плану очувања национал-
ног идентитета и вере у оквирима цркве и њене 
организације, а оживели су стварањем модерне 
српске државе у XIX веку.

Аутор се у својим истраживањима ослањао 
на две врсте историјских извора, домаће и стра-
не. Од домаћих извора ту су пре свега повеље и 
акта, законици и Житије деспота Стефана. Од 
закона ту су Рударски закон деспота Стефана и 
Душанов законик јер су основе државног уређе-
ња прописане у овом законику важиле и у доба 
депотовине. Само Житије деспота Стефана пру-
жа обиље података о унутрашњем животу и уре-
ђењу деспотовине. Од страних извора аутор је 
користио грађу из дибровачких архива, млетач-
ке, угарске и византијске изворе.

У основним поставкама уређење српске др-
жаве има свој узор у Византији која је кроз своје 
дуго трајање успела да изгради један за то доба 
модеран државни систем заснован на тековина-
ма антике.

Аутор ове монографије осветљава државно 
уређење кроз пет основних елемената. То су: вла-
дарска, односно државна идеологија, територи-
ја, војска, финансије и државна управа. Сваком 
од ових елемената аутор је посветио пуну па-
жњи, осветљавајући их истовремено посебно и 
у целини. У свим овим елементима појављивали 
су се динамички процеси који су доводили до 
тога да они нису могли равномерно да се разви-
јају имајући у виду многобројне спољње утицаје 
које је било тешко ускладити са уравнотеженим 
развојем државне структуре. У неким момен-
тима поједини од ових елемената избијали су у 
први план и на тај начин вештом дипломатијом 
продужавали животни век позне средњовеков-
не државе.

Аутор је практично написао једну од првих 
монографија које на аналитичко-синтетички 
начин показују унутрашње уређење и функцио-
нисање српске државе у овом периоду. Посебну 
вредност ове монографије чини и осветљавање 
односа вере и државе где је владала симфонија 
у којој „ је живот појединца био скоро потпуно 
прожет и испуњен, али исто тако и живот др-

жаве, посебно државна, владарска идеологија“. 
Ова симфонија се касније показала и те како ва-
жном када је деспотовина изгубила атрибуте др-
жавности. Полазећи од тога да је задатак истори-
чара да „појаве, процесе и појединости уочава, 
истражује и реконструише, држећи се искључи-
во извора и духа времена које истражује“ аутор 
је успео да, клонећи се коначних судова и држе-
ћи се правила превазилажења, напише моногра-
фију, која ће је кроз посматрање и анализирање 
државне идеологије, територије, војске, финан-
сија и државне управе у доба деспотовине оста-
ти још дуго времена непревазиђена.

Књига 12
ИВАНОВИЋ, Дарко: Српски учитељи из 
хабзбуршке монархије у Србији (1804
1858). – Београд: Завод за уџбенике и на-
ставна средства, 2006. – 204 стр.

Књига историчара 
Дарка Ивановића 

(954, Велика Плана) об-
ухвата период рада срп-
ских учитеља из Аустро-
угарске у Србији, од 
Првог српског устанка, 
владавине Милоша 
Обреновића до влада-
вине Уставобранитеља. 
Кад је реч о тематици 
службовања српских учитеља из Аустроугар-
ске Ивановићева књига представља пионирски 
подухват и темељно штиво за даља изучавања 
имајући у виду целину српске културне истори-
је. Књига је подељена на поглавља Школовање у 
Аустрији, Запошљавање у Србији, Просветни 
рад (целине: Школске зграде и услови смештаја, 
Уџбеници и наставна средства, Међуколегијал-
ни односи, Односи пречанских учитеља према 
државном врху, локалним властима, чиновни-
штву и свештенству, Васпитни рад, Оцењивање 
рада учитељам итд), Рад у култури, Друштвени 
и политички живот, Стандард, садржи списак 
Извора и Литературе, Регистар имена, Реги-
стар географских назива, као и Закључак у коме 
дајући синтезу свог рада Ивановић пише: „Пре-
чани су задужили српску културу не само у обла-
сти просвете већ и у здравству, државној упра-
ви, књижевности, уметности“. Ради о великом 
броју учитеља који су дошли из разних крајева 
Монархије, махом из данашње Војводине. Изме-
ђу осталих, Ивановић пише о просветном раду  
Доситеја Обрадовића, Димитрије Давидовића, 
Атанасија Николића, Матије Бана, Димитрија 
Исаиловића, Атанасија Теодоровића, Димитри-
ја Тирола, Ђуре Јакшића. Њихову делатност на-
ставиле су нове генерације све до прикључења 
Војводине Краљевини Србији и кроз тај чин но-
воствореној држави Краљевини СХС.

Књига 14
ЖИВКОВИЋ, Тибор, Портрети српских 
владара (IXXII век). – Београд : Завод за уџ-
бенике и наставна средства, 2006. – 196 стр.

Ову књигу чине историјски портерети срп-
ских валадара раног средњег века. Реч је о 

групи владара Србије, Захумља, Босне и Дукље. 

О овим влдарима и њиховом времену до сада је 
недовољно речено због оскудице релевантних 
историјских извора. Овај период, а поготову 
потрети српских владара у овом времену, исто-
риографаски је фрагментарно обрађен у оквиру 
обимнијих историографских дела и у појединач-
ним научним расправама. Али досадашња исто-
риографска пручавања омогућују да се више па-
жње посвети личностима владара из најраније 
прошлости Срба. Ослањајући се најпре на исто-
ријске изворе али и на резултате досадашњих 
историографких проучавања Тибор Живковић 
је написао прву историографску књигу о групи 
српских владара раног средњег века. Књига хро-
нолошски скицира и осватљава ликове већине 
историјским изворима потврђених владара: Вла-
стимир, Мутимир, Петар Гојниковић, Павле и 
Захарија, Часлав, Михаило Вишевић, Владимир, 
Стефан Војислав, Михајло Војисављевић, Кон-
стантин Бодин, Вукан, Завида, Урош I, Урош II 
Примислав, Деса, Борић. Књига се завршава по-
глављем Familia regnans et regnum, изреком која 
однос владарске породице и државе дефинише 
као кључно начело по коме суу се одвијали дога-
ђаји у оновременим српским кнежевинама, али 
и у Европи тога времена.

Избор личности које су ушле у ову књигу 
пресудно је условила историјска вредност изво-
ра у којима се они помињу. Ти извори су двоја-
ки, или ако хоћемо, примарни и секундарни али 
не и мање важни, поготову кад других извора 
и нема. У прву групу улазе извори из дела Кон-
стантина Порфирогенита, византијског цара 
који који и није имао неке претеране симпатије 
према Србима, иако су му били савезници, из-
вори иѕ дела секретара млетачког дужда, ђакона 
Јована, извори из дела 
византијске принцезе 
Ане Комнин, византи-
наца Јована Кинама, 
Никите Хонијата, Јова-
на Скилице, и извори 
из дела Дубровчана Ма-
вра Орбијија и јакова 
Лукаревића.

На почетку књиге 
аутор даје временске 
оквире у којима се кре-
ћу његова истраживања. То је рани средњи век, 
од сеобе народа у IV-V веку до XII века, односно 
до појаве династије Немањића. У том времен-
ском опсегу аутор  разликује два периода. Први, 
од сеобе народа до краја првог миленијума, за 
који постоји мали број историјских извора, и 
други период, од почетка другог миленијума 
до појаве династије Немањића, за који постоји 
далеко већи број извора. Аутор је портрете срп-
ских владара IX-XII века сагледао кроз политич-
ке догађаје које су забележили византијски, ла-
тински и домаћи писци. Ти портрети, иако су од-
суством извора често непотпуни и замагљени, 
али их је аутор својим истраживањима учинио 
јаснијим и ближим данашњој српској историо-
графији. Али, и оно што је урађено драгоцено је, 
иако, какао сам аутор каже „апсолутне истине 
у историографији никада није било нити ће је 
бити. То правило важи и у случају портрета срп-
ских влкадара раног средњег века“.

Небојша Ћосић

Библиотека
ЈАЗОН
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ЈОВИЋ, Б. Саво: Утамничена 
црква, страдање свештенства 
Српске православне цркве од 
1945. до 1985. године, четврто 
измењено и допуњено издање. 
- Београд : Информативно из-
давачка установа Српске право-
славне цркве, 2006. 

Књига свештеника Саве Б. Јовића 
још један је у низу докумената о 
страшним злочинима који су чиње-
ни у име идеологије. Саво Б. Јовић 
описује и документима поткрепљу-
је језиве приче о мучењима, хапше-
њима и злостављањима свештен-
ства и монаштва у периоду комуни-
стичке владавине. Поглавља носе 
називе: Комунистички „јуриш“ на 
Српску православну цркву; Ликви-
дирања свештенослужитеља Срп-
ске православне цркве; Хапшења, 
прогон и робијање митрополита 
и епископа Српске православне 
цркве; Хапшења, прогон и робија-
ње српских свештеника, монаха и 
монахиња, а на крају књиге налази 
се и именик пострадалих мучени-
ка. Потресно сведочанство о нашој 
блиској прошлости.

ЛАРШЕ, Жан-Клод: Теологија 
болести, са француског превела 
Радмила Обрадовић. - Ниш: Цен-
тар за црквене студије, 2006. 

Ж а н - К л о д 
Ларше, право-
славни фран-
цуски теолог, 
познат је проу-
чаваоцима те-
олошке мисли 
широм света 
и један је од 
најпревођенијих православних тео-
лога. Студије на српском језику об-
јављивао је у Видослову, Црквеним 
студијама и Светом кнезу Лазару. 
„Теологија болести“ је студија саста-
вљена из три целине: На изворима 
болести, Духовни смисао болести и 
Хришћански путеви лечења. Аутор 
разматра из православне перспек-
тиве узроке настанка болести, наше 
ставове и понашање и говори о на-
чинима излечења кроз преданост у 
вери и молитви. Суштина је појми-
ти зашто нам се болести дешавају 
и како се носити са њима. Свакако 
корисна књига која нам предочава 
духовне путеве излечења.
ПАНТИЋ, Драган: Српска Пра

вославна Црква у Краљевини 
Југославији 1929 – 1941, с обзи
ром на правни положај, поли
тичку улогу и међувјерске од
носе. - Источно Сарајево, 2006, 
203 стр.

Декан Правног факултета Универ-
зитета у Источном Сарајеву, др Дра-
ган Пантић у монографији „Српска 
Православна Црква у Краљевини 
Југославији 1929 – 1941, с обзиром 
на правни положај, политичку уло-
гу и међувјерске односе“ на један 
научно утемељен и питак начин из-
ложио нам је развој правног стату-
са Српске православне цркве у кон-
тексту политичких, друштвених и 
идеолошких сукоба у Краљевини 
Југославији. Без олаких и пребрзих 
закључака аутор нам је показао сву 
сложеност односа државе и цркве у 
првим деценијама двадесетог века. 
Наиме, познато је да је Српска пра-
вославна црква тежила већој ауто-
номији, док ју је држава третирала 
као себи подређену организацију. 
Кулминацију овог неспоразума из-
међу државе и цркве представљала 
је конкордатска криза, у којој је па-
тријарх Варнава као главни прота-
гониста самосталног курса Српске 
православне цркве окончао соп-
ствено овоземаљско бивствовање 
под још увек неразјашњеним окол-
ностима. Монографија др Драгана 
Пантића указује нам на чињеницу 
да се улога Српске православне цр-
кве не може сагледати изван цело-
купних друштвених, идеолошких, 
политичких и правних дешавања 
у Краљевини Југославији од 1929-
1941 године.

СУБОТИЋ, Оливер: Човек и 
информационе технологије, 
поглед из православне перспек
тиве. - Београд : Православље, 
2006.

Књига Оливера 
Суботића садр-
жи колумне ауто-
ра о информаци-
оним технологи-
јама сагледаним 
из православне 
перспективе које 
је објављивао годину и по дана у 
новини Српске патријаршије „Пра-
вославље“. Поред колумни које се 
дотичу свих значајних тема у вези 
са информационим технологијама: 
техофобије, технолатрије, вирту-
елне реалности, зависности од ди-
гиталних технологија, компјутер-

ских игара, књига садржи и списак 
и сажет опис православних сајтова 
као и јасне ауторове ставове о упо-
треби а против злоупотребе интер-
нета.

3
KРСМАНОВИЋ, Томислав: 
Људска права  црна рупа, само
прождирање државе и нације. 
-  Београд : Ведес, 2006, 264 стр.

Аутор је, као јавни прегалац у бор-
би за демократију, односно зашти-
ту људских права објавио књигу 
која садржи сва релевантна доку-
мента која се односе на борбе, побе-
де и поразе њега лично и Покрета 
за заштиту људских права чији је 
председник, дајући целовит пре-
глед својих активности у периоду 
од 1964. до 2006. године. Ова књига 
даје, историјат борбе за људска пра-
ва и јесте интердисциплинарна ана-
лиза претходног периода борбе за 
људска права у бившој СФРЈ, узро-
ка садашњих поразних исхода. Кон-
статовано је, наиме, да је велики 
број људи прогањан вансудским 
поступцима, који су ништа друго 
до специјални рат над незаштиће-
ним грађанима, што води дакако 
слабљењу државе и нације, кад на-
стају тензије, које могу проузроко-
вати разна разарања, све до ратова 
и распада земље. По томе је аутор 
визионар актуелних дешавања на 
простору бивше СФРЈ. Крсмановић 
је ставио на дневни ред питање људ-
ских права, предочио нам да су она 
суштина кризе, те да означавају вр-
сту самослабљења изнутра, све до 
самоуништења.

ПАУНОВИЋ, Бранка: Привати
зација, акционарство и развој 
финансијских тржишта. - Бе-
оград : Савремена администра-
ција, 2006, 224 стр.

Књига представља покушај да на 
целовит начин споји теоријска и 
практична искуства из области при-
ватизације и развоја финансијских 
тржишта. Писана је стручним јези-
ком, а праћена табелама, графико-
нима и сликама, ради бољег разуме-
вања ове сложене материје. Подеље-
на је у пет делова са укупно шесна-
ест поглавља. „Аутор је поставио 
циљ да на основу богатих сазнања 
економске науке и искуства земаља 
у транзицији, покаже како постоји 
изузетна међузависност процеса 

приватизације и убрзаног развоја 
тржишта капитала на такав начин 
да ефикасна, брза и транспарентна 
приватизација убрзава развој тржи-
шта капитала, а ово са своје стране 
додатно побољшава приватизаци-
ју, стварањем ефикасне, власничке 
структуре и доприноси бржем при-
вредном развоју и расту животног 
стандарда земље у целини“, како у 
пратећој рецензији истиче проф. др 
Бојан Димитријевић. Сазнања до 
којих је аутор дошао могу помоћи 
и креаторима економске политике 
да у транзиционом периоду код нас 
побољшају законску регулативу и 
праксу везану за економске рефор-
ме у овој области.

5 

СУРУТКА, Јован В.: Електро-
магнетика. - Београд: Академ-
ска мисао, 2006. - 724 стр.

Књига Јована Сурутке 
није намењена читаоци-
ма чији је ниво знања фи-
зике, односно електро-
технике, испод академ-
ског. Заправо, књига у 
свим сегментима има ка-
рактер универзитетског 
уџбеника. Третира веома занимљи-
ву али и сложену област електро-
магнетних појава на вишем нивоу. 
Ипак, ваља приметити да се аутор 
држи само неопходних егзактних 
физичких теоријских поставки са 
видљивим циљем да читаоцу пред-
стави могућност математичке при-
мене. Дакле, ово је, математички 
гледано, најпре практична књига 
вишег нивоа него штиво са вели-
ким амбицијама егзактне физике. 
Састоји се од седам поглавља ко-
ја се природно надовезују и чине 
складну разумљиву целину. Књига 
почиње од разматрања електроста-
тике да би завршила са стационар-
ним струјама као главним резулта-
том примене свега изложеног из 
области електромагнетизма. 

6 

ВЕЛИЧКОВИЋ, Милован: Јаго
дасто воће: купина, рибизла, 
огрозд,  боровница, актиниди
јакиви. – Земун: Невен, 2005. 
-  177 стр.

Аутор ове књиге проф. др Мило-
ван Величковић на популаран на-
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чин обрађује све што има везе са 
јагодастим воћем, од морфолошко-
биолошких карактеристика сваке 
наведене врсте понаособ, преко 
начина узгајања, терена на којима 
успевају ове врсте воћа, одабира 
одоварајуће сорте, орезивања, до 

прехрамбено-техно-
лошке вредности сва-
ке врсте јагодастог 
воћа и конкретне 
употребе. Овај при-
ручник је користан 
произвођачима ове 
врсте воћа, онима 
који планирају да се 

баве производњом за своје потребе 
или за даљу продају, ученицима по-
љопривредних школа и студенти-
ма пољопривредног факултета на 
смеру воћарство, као извор нових 
сазнања из ове области. Књига је 
илустрована цртежима са објашње-
њима око врсте сорти, начиним сад-
ње и орезивања јагодастог воћа.

ГУЗИНА,  Крајгер Андреја: Се
парациона анксиозност и пси
холошка помоћ деци и родите
љима са сепарационим тешко
ћама. -  Београд: Сипа, 2006.

Издавачка кућа „Сипа“ одлучила се 
за књижење ауторизованих скрип-
ти за постдипломску наставу. Књи-
га је намењена психијатрима, педа-
гозима, педијатрима, социјалним 
радницима и другим стручњацима 
који се баве превенцијом и/или ле-
чењем сметњи одвајања деце, као и 
родитељима. Делови ових скрипти 
се не односе само на непосредан 
однос стручњак-дете, него и на 
однос стручњак-родитељ. Књига 
се састоји од неколико делова. У 
уводном поглављу се говори о се-
парационој анксиозности уопште, 
док се у првом делу износе теорије 
о психодинамици латентног доба, 
посебно о развоју симбола и сим-
болизације, когниције и неуротич-
них реаговања. Други део садржи 
схему дијагностичког профила и 
процене анксиозности, приврже-
ности, удаљавања и зависности, а 
трећи неке методе психотерапије, 
укључујући и превентивне. Четвр-
ти део посвећен је само превенци-
ји. Анксиозност је стање, односно 
„болест“ савременог човека, а пре-
ма актуелним дијагностичким 
критеријумима МКБ-10, површна 
сепарациона анксиозност  сматра 
се патолошком само ако озбиљно 
омета дете у социјалном функсио-
нисању. Сепарациона анксиозност 
је једини дијагностички ентитет 
у оквиру анксиозних поремећаја 
са почетком у детињству и адоле-
сценцији, издвојен по ДСМ-ИВ (Ај-
сен,1995.). Дело за постдипломске 
студије иако ускостручно вреди 
прочитати и као књигу која упот-

пуњује општу културу и знања из 
психологије.

ЈОВИЋ, Слободан: Приручник 
за справљање ракије: шљива, 
кајсија, крушка, јабука, тре
шња, вишња, грожђе. – Бео-
град: Партенон, 2006. – 102 стр.

Наш народ је познат по традицији 
печења ракије. Овај напитак прави 
се од разног воћа, трава чак и куку-
руза и кромпира.  У овом приручни-
ку  заинтересовани за овај процес 
могу да сазнају како да од, у насло-
ву наведеног воћа, направе ракију. 
За разлику од нпр. Словеније  где 
је најпознатија јабуковача, ракија 
од јабуке, у нашој земљи се највише 
производи ракија од шљива. Нажа-
лост, квалитет такве ракије варира 
јер сваки произвођач има неки свој 
рецепт, чиме се онемогућава да 
шљивовица постане српски бренд  
који би се пласирао на инострано 
тржиште. У овој књизи дати су 
бројни савети, упутства и све оста-
ло што чини „мале тајне“ великих 
мајстора. На квалитет ракије утиче 
низ фактора: моменат бербе воћа, 
начин прераде воћа, извођење алко-
холног врења, моменат дестилације 
(печења) преврелог воћног кљука, 
сам начин дестилације, као и одле-
жавање и формирање ракије. Овде 
ћете наћи све што вас интересује у 
вези воћа, судова у којим се изводи 
печење ракије, отклањање недоста-
така ракије, одређивање јачине ра-
кије, начин складиштења готове 
ракије, итд. Књига је корисна како 
за оне који желе да се професионал-
но баве производњом ракије, тако 
и појединцима који производе ово 
пиће из хобија и за своје потребе.

КЕНФИЛД, Џек: Победите! – 
Београд:  Моно&Манана, 2006. 
- 232 стр.

Ову књигу су написали Џек Кен-
филд који је аутор неколико књига 
о развоју самопоштовања и водио 
семинаре широм света које је поха-
ђало више од пола милиона људи и 
Марк Виктор Хансен  популарни 
водитељ који се појављује у најве-
ћим америчким медијима. У сво-
јим сновима сви тежимо високим 
циљевима.Међутим, већина једно-
ставно не постиже резултате које 
прижељкује. Било да су у питању 
недостатак новца, љубави, роман-
тике, среће, осећамо да нисмо пот-
пуно задовољни. Они у књизи нуде 
ј е д н о с т а в а н 
рецепт и начин 
да постигнете 
своје циљеве та-
ко што ћете раз-
вити самопоу-
здање и став 
према себи. На 

тај начин почећете да размишљате 
као успешна личност и ваши циље-
ви више неће бити недостижни. 
Њихов мото гласи: Одважите се да 
ПОБЕДИТЕ! Тако ћете  савладати 
страхове који вас прате, уграбити 
прилику која искрсне и остварити 
срећу какву заслужујете. Како се 
одважити и успети прочитајте у 
овој књизи. Надамо се да ћете наћи 
самопоуздање и успети у својим же-
љама.

ЛИТАУЕР, Флоренс: Упознај 
себе. -  Београд: Coteria, 2006. 
– 204 стр.

Ауторка књиге пружа вредна са-
знања о поштовању јединственог 
карактера. Свака особа на овом 
свету рађа се са сопственим карак-
тером и уколико боље спозна свој 
карактер утолико ће моћи да лакше 
управља својим животом. Књига 
обухвата тест профила личности 
који показује како наш јединстве-
ни спој карактеристика утиче на 
наша осећања, посао и односе. Ду-
ховитим анегдотама и искреним 
саветима ова књига ће вам помоћи 
да побољшате своје јаке стране и 
исправите слабости. Такође, наћи 
ћте кључ за разумевање људи који 
вас окружују, како да прихватите 
различитости њихових карактери-
стика. Откријте ком темпераменту 
припадате, да ли сте меланхолик 
или сангвиник. Мото књиге је: По-
знавање себе ствара позитивне осо-
бине код људи! 

ОНОРЕ, Карл: Похвала споро
сти: како један светски покрет 
пркоси култу брзине. - Београд: 
Алгоритам, 2005. -  229 стр.

Данашњи тем-
по живота на-
лаже да се све 
ради на брзину, 
што брже. Бр-
зо се једе, брзо 
се учи, брзо се 
троше емоције, 
прави потро-
шачки пакао. Постоје и неки дру-
ги људи који не желе да учествују 
у том лудачком темпу већ желе да 
живот проведу на један успорени 
начин. Још је Ганди рекао: Смисао 
живота не лежи у његовом убрза-
њу. Ова књига представља уверљив 
доказ против безумне брзине и ну-
ди интригантан низ конкретних 
сугестија о томе „како да одређени 
тренутак продужите што је могуће 
више“. Књига поседује лични, ин-
тимни тон захваљујући ауторовом 
опсежном истраживању. Оноре ну-
ди неодољиво сведочанство о томе 
да контролисање сопственог ритма 
живота не само да представља здра-
вију и срећнију алтернативу, већ и 
води до богатијег и продуктивни-
јег стила живота. Неки од погла-

вља књиге су: Храна: како укинути 
брзо обедовање; Деца: како натена-
не подизати дете; Слободно време: 
Важност одмарања, итд. И на крају 
закључак књиге: Открити Прави 
Темпо. Када прочитате ову књигу 
увидећете да није све у брзини и да 
неке ствари треба радити споро!

ХОРЕЦКИ, Јана: Комбинована 
исхрана: велики кувар: рецеп
ти за здравље, виткост и лепо
ту. - Нови Сад: НС Панонија: 
Прометеј, 2005. -  111 стр.

У новије време 
постоји више 
студија о томе 
да је за правилан 
рад органа за ва-
рење потребно 
к о м б и н о в а т и 
намирнице. У 
истом оброку не би требало да буду 
заступљени истовремено угљени 
хидрати и протеини. У овој књизи 
дати су рецепти који подразумевају 
овакав начин исхране. Такав начин 
исхране по најновијим сазнањима 
утиче на очување здравља а да хра-
на буде укусна и лепа на ооко. На 
почетку је дат кратак преглед са по-
делом намирница. Рецепти у књи-
зи су подељени на супе и чорбе, ва-
рива и умаке, јела главне биљне гру-
пе, јела главне животињске групе, 
салате, слатка јела, премазе, воћне 
напитке и сокове од поврћа. Поред 
детаљног описа припреме јела дате 
су и слике великог броја јела. Илу-
страције су у боји тако да је књига 
луксузно опремљена и представља 
право штиво за љубитеље кулинар-
ства који брину о здрављу и виткој 
линији. Рецепти као штосу: Штука 
са каријем кувана у микроталасној 
пећници, Телеће месо на паприци 
са грашком, Савијача са воћем, 
Премаз од младог сира с купусом и 
рокфором... задовољиће и највеће 
гурмане.

ЧУ, Чин-Нинг: Умеће ратовања 
запослене жене. -  Београд: Zep-
ter Book World, 2006. -  284 стр.

Ауторка ове књиге покушава да по-
каже колико је велика улога дана-
шње жене у пословном свету и како 
да жена најлакше оствари ту улогу 
и испуни сва очекивања. Он мора 
да испуњава обавезе на послу, да се 
суочава са предрасудама на радном 
месту и неједнакошћу полова, као 
и да успоставља равнотежу између 
породичних и пословних обавеза. 
Ауторка износи да без обзира на 
то шта мушкарци мисле о томе ко-
лико знају о женама, само жена зна 
како је тешко бити жена. Осим сло-
женог емоционалног и физичког 
склопа, запослене жене које уносе 
новац у кућу, играју и вишеструке 
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улоге супруге, 
мајке, кувари-
це, чистачице, 
кризног мена-
џера, књиово-
ђе, рачуново-
ђе, учитељице, 
праље, башто-
ванке, шофе-
ра, видара, психијатра, лекара, су-
допере и сакупљача смећа. Да би 
све ово постигле жене морају да 
развију одређене стратегије у одно-
сима са родитељима, мужевима, де-
цом, пријатељима, љубавницима, 
шефовима, итд. Умеће ратовања је 
универзално јер се ту ради о умећу, 
а не о рату. Ауторка упућује жене 
у уметност ратних стратегија без 
обзира да ли желите да постанете 
извршни директор неке корпораци-
је, предузетник, брокер на берзи, 
школски наставник или срећна же-
на и добра мајка. Ова књига обилу-
је тактикама и идејама којима жене 
могу да се послуже на путу напрет-
ка и доношења одлука. Свака жена 
може да постане изузетно иноватив-
на, брзо прилагодљива, бриљантно 
креативна и срећна победница која 
воли живот и забаву.

7 
ЈОВАНОВИЋ, Горан: Транзи
цијски рулет: источноевроп
ски филм у раљама транзици
је. – Пожаревац : Центар за кул-
туру, 2005. – 109 стр.

Студија публицисте и филмског 
критичара из Пожаревца обухва-
та појединачне источноевропске 
кинематографије од периода „пере-
стројке“ и рушења Берлинског зида 
па све до данашњих дана. Транзи-
цијски рулет бави се превасходно 
последицама политичких и  еко-
номских турбуленција у Источној 
Европи у области филма. Јовано-
вић ставља посебан акценат на ру-
ску кинематографију након слома 
комунизма и распада Совјетског 
Савеза, као и на кинематографије 
држава насталих на тлу бивше Југо-
славије. У књизи су поменути гото-
во сви аутори и филмови настали 
у Словенији, Хрватској, Босни, Ма-
кедонији и Србији од 1991. године. 
У своју књигу аутор инкорпорира 
и мишљења релевантних критича-
ра са великих светских фестивала, 
као и статистичке податке о броју 
произведених филмова, броју и по-
сећености биоскопа у појединим 
источноевропским земљама. Тран-
зицијски рулет представља кори-
сну информацију о делима седме 
уметности у земљама суоченим са 
нестанком идеала и распадом сва-
ке вредносне хијерархије.

КРАСИЋ, Марјановић, Олга : 
Катарина Амброзић – Библио
графија. – Београд: Библиотека 
града Београда, 2006. – 208 стр.

Пред читаоцима, садашњим и ге-
нерацијама будућих историчара 
ликовних уметности налази се 
вредна библиографија радова Ката-
рине Амброзић, првог историчара 
уметности који је у Југославији од-
бранио докторску дисертацију из 
модерне уметности (о сликарству 
Надежде Петровић, 1956. у Љубља-
ни). Ауторка Библиографије подели-
ла је обимну грађу у више целина, 
и као што је уобичајено код персо-
налних библиографија средила је 
хронолошки. Катарина Амброзић 
је писац монографија, каталога, се-
парата, прилога у многим енцикло-
педијама општег, и ужег ликовног 
профила о нашим и странима умет-
ницима, организатор изложби у 
земљи и иностранству (аутор 20 
изложби југословенских уметника 
у иностранству, заслужна за 17 ме-
ђународних награда наших умет-
ника). Бавећи се генезом модерне 
уметности Катарина Амброзић је 
објавила више монографија ( На-
дежда Петровић, 1978, три књиге 
о Милану Коњовићу, књигу о Ани 
Бешлић, књигу о Микеланђеловом 
Страшном суду). Заједно са тексто-
вима у дневној, недељној, уметнич-
кој периодици (почев од 1948. годи-
не), циклусима предавања у земљи 
и иностранству, број библиограф-
ских јединица овог свестраног на-
учника, професора Универзитета, 
износи 866. Олга Красић Марјано-
вић је у Библиографију уврстила 
и радио и ТВ емисије у којима је 
учествовала Катарина Амброзић, 
као и стотинак приказа, разгово-
ра, осврта на рад ове научнице из 
пера релевантних писаца. Исцр-
пан предговор са биографијом на 
српском и енглеском, као и сама 
Библиографија, упућују на ширину 
и квалитет научног рада Катарине 
Амброзић (рођена 1925. у Мостару 
– 2003, Београд).

ЛАПАТАНОВ, Соња: У скути
ма Хималаја: слике земаља са 
обронака највише планине све
та и из слива Меконга (1996
2003). -  Београд: Дерета, 2006. 
– 205 стр.

Књига је наста-
ла од путопи-
сних репорта-
жа које је аутор-
ка објављивала 
у тиражним 
дневним листо-
вима и магази-
нима, и које су биле емитоване и на 
релевантним ТВ станицама. Соња 
Лапатанов је балерина,  фанатични 

путник који је обилазећи свет  о 
тим својим путовањима писала на 
један диван начин. Путујући од нај-
ранијег доба, пропутовала је преко 
70 земаља широм земљине кугле. 
Начин на који она пише о местима 
које је посетила не даје сувопаран 
текст са гомилом туристичких по-
датака о посећеним дестинација-
ма, већ је то текст о душама људи 
и предела које је обилазила. Ова 
књига је путопис о земљама у који-
ма вероватно никада нећемо отићи 
али читајући њено штиво осетиће-
мо лепоту ових егзитичних места. 
Читајући ову књигу отпутоваћемо 
у земље као што су: Непал, Тибет, 
Бутан, Сиким, Тајланд, Бурма, Ају-
таја, Лаос, итд. 

МУНИТИЋ, Ранко : Адио, Југо
филм. – Београд : Центар филм; 
Крагујевац : Призма, 2005. – 229 
стр.

Књига доајена филмске критике и 
публицистике представља у моза-
ичкој форми испричану историју 
југословенског филма. У двадесе-
так текстова аутор маркира назна-
чајније феномене и личности своје, 
по много чему паралелне и неис-
причане историје. Од текста Арена 
наше младости, посвећеном борби 
између идеологије и поетике током 
три и по деценије Пулског фести-
вала, преко средишњих поглавља 
посвећених Кино-клубу Београд, 
Загребачкој школи анимираног 
филма и Новом таласу у југословен-
ском филму, па све до есеја о меди-
теранској левици или Емиру Кусту-
рици - Мунитић са задивљујућом 
филмском ерудицијом и нужном 
пристрасношћу учесника и сведо-
ка рекапитулира повест једне од 
најзанимљвијих кинематографија 
у Европи друге половине XX века.

СИМИЋ, Слободан, ОТАШ, Ни-
кола : Српско тајно оружјеан
тиратни афоризми и карикату
ре. -Врање : Аурора, 2005.

Ова антологија афоризма садржи 
афоризме наших значајнијих афо-
ристичара: Александра Баљка, 
Милана Бештића, Александра Чо-
трића, Радивоја Дангубића, Рада Јо-
вановића, Иве Мажуранић, Илије 
Марковића, Томислава Марковића, 
Дејана Милојевића, Момчила Ми-
хајловића, Нинуса Несторовића, 
Раше Папеша, Зорана Т. Поповића, 
Миливоја Радовановића, Слобода-
на Симића, Владана Сокића и Раст-
ка Закића. Антологија афоризама 
употпуњена је карикатурама Алек-
сандра Блатника, Тоше Борковића, 
Мухамеда Ђерлека Макса, Пала 
Лепхафта, Душана Лудвига, Миле-
та Миће Милорадовића, Слобода-
на Обрадовића, Јакше Влаховића, 

Јована Прокопљевића, Љубомира 
Сопке, Шпира Радуловића, Милен-
ка Михајловића, Миодрага Велич-
ковића, Зорана Златичанина, Нико-
ле Оташа, Ранка Гузине и Југослава 
Влаховића. Предговор је написао 
Жарко Требјешанин, а књига садр-
жи и биографске белешке о свим 
ауторима. Издање је двојезично, на 
српском и енглеском, како би се и 
англосаксонско говорно подручје 
упознало са аутентичним српским 
хумором.

8
АЈДИЋ, Драгиша - АД: Кастер, 
записи АДа. – Београд : ИКП 
Никола Пашић, 2005, 272 стр.

Постхумно објављене рукописе пе-
сника и сликара Драгише Ајдића 
(1928-1982) постарао се да приреди 
, после више од двадесет година од 
Драгишине смрти, његов старији 
брат Љубиша, који је ову књигу илу-
стровао цртежима и сликама АД-а. 
Трагичност живота и мукотрпност 
судбине изражава све у овој књизи, 
и речима и сликама. Његови аутен-
тични записи, међу којима има и 
филозофских сентенци и песама - 
поема, чине да се лакше разуме сам 
Кастер, који је и најобимнији Дра-
гишин запис о људској драми сме-
штеној у скопској тврђави - затвору 
на брду Кале, изнад камените обале 
Вардара. Записи самог АД-а односе 
се и на детињство проведено у Кра-
љеву, које је, после очеве погибије 
у масовном стрељању од стране фа-
шиста, обележено борбом за голу 
егзистенцију, те се отуда јављају за-
писи  „Сеча кукуруза“ и „На зајам“, 
али и поема „Радна акција“. Љуби-
ша Ајдић који је постхумно, дакле, 
приредио ову књигу објашњава и 
каква је била улога познатог сли-
кара Миће Поповића у животу ње-
говог брата Драгише, који никада 
није успео да стекне друштвени ста-
тус сликара, члана УЛУС-а, што би 
му омогућило на известан начин и 
признање за своја уметничка дела 
која је излагао на бројним самостал-
ним изложбама. И тако, сви ови за-
писи, и песнички и филозофски, 
као и одабрани цртежи,  садржани 
у књизи „Кастер“ јесу сведочанство 
једног живота који има симболику 
времена у којем је обитавао, па и зе-
мље из које је покушано бекство.

Анђелковић Миливој: VAŠAR 
WWW PRIČ@. - Београд : Апо-
строф, 2005.

Миливој Анђелковић је аутор вир-
туелних текстова вредан пажње. 
Представник је интернет литера-
туре која нам је преко потребна 
уколико ћемо у корак са временом. 
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Овај „Вашар“ је сличан хотелу же-
ља у који свраћају многи корисни-
ци интернета да се друже, користе 
услуге, размењују дарове духа, узи-
мају и остављају прилоге. У игри 
асоцијација, размењују се сазна-
ња, опаске, искуства, маштарије. 
Анђелковић је мајстор таквог ко-
муницирања. Текстови ове књиге 
објављени су на интернету од 1998. 
Остварени су комуникативност, 
интерактивност, сажетост коју 
диктира нови медиј. Пред нама је 
седамдесет прича на седам штандо-
ва и то : ПРИЧА ЗА СВАКИ ДАН, 
СЕНОВИТЕ ПРИЧЕ, ЉУБАВНЕ 
(ах!ох!ех!) ПРИЧЕ, СЕКНДХЕНД 
ПРИЧЕ, ТАЈАНСТВЕНЕ ПРИЧЕ, 
ПРИЧЕ КЉУЧ У РУКЕ и У СЕН-
ЦИ БОГИЊЕ ИЗИДЕ. У књизи 
Анђелковић је покушао да иде по-
степено: напред су текстови који су 
интернет само зато што су били на 
форумима, па они са одговорима и 
коментарима, па интерактивни где 
је читалац учесник у тексту. Што је 
најбитније свих седамдесет тексто-
ва укомпоновано је у књигу ослобо-
ђену лоших утисака.

Антологија српских похвала 
(XIII – XX век ). – приредио Јо-
ван Пејчић. – Београд: Драслар 
партнер, 2006. – 520 стр.

У овој Антологији сабране су нај-
значајније похвале српске књижев-
ности почев од Похвале правој вери 
Светог Саве до похвала написаних 
различитим поводима у нашем вре-
мену. У свом предговору (Моћ дела 
– чудо речи)  приређивач наглаша-
ва „похвала јесте само када је по-
хвала врлине: човечности, правде, 
љубави, лепоте, знања“. На основу 
тога добијамо адекватно књижев-
нотеоријско полазиште којим се 
руководио приликом састављања 
антологије српских похвала. Старо 
доба садржи похвале Стефана Пр-
вовенчаног, Доментијана, Теодоси-
ја, кнегиње Милице, Стефана Лаза-
ревића и других (11 аутора), прелаз 
ка Новом добу чине похвале Саве 
Дечанца и Га-
врила С. Вен-
цловића, док у 
Новом добу ко-
га чине похва-
ле из 19. и 20. 
века читамо 
похвале Доси-
теја Обрадови-
ћа, Војислава 
Илића, краља 
Милана Обреновића, М. Миљано-
ва, М. Црњанског, Ива Андрића, Ј. 
Скерлића, Ј. Дучића, С. Винавера, 
до похвала живих савременика Ни-
коле Милошевића, Д. Ћосића, М. 
Бећковића, Михајла Ђурића. Сви-
ма њима је заједнички реторски 
карактер, у зависности од времена 

када су настале и тематике (повода) 
којој су посвећене.  

АСЛАН, Ибрахим: Ибис, са 
арапског превела Драгана Ђор-
ђевић. - Београд: Геопоетика, 
2006.

„Ибис“ је роман необичне компози-
ције: приповеда се о само 24 сата, 
седамдесетих година прошлог ве-
ка, у животу групе становника ко-
ју повезују свакодневни сусрети у 
најстаријој каирској оријенталној 
кафеџиници која је срж њиховог 
личног и друштвеног живота и све-
док епоха које се смењују. Аслан 
онеобичава композицију наглим и 
неочекиваним променама припове-
дачког ритма и атмосфере, брзим и 
ефектним обртима прошлог и сада-
шњег, реалног и имагинарног, инди-
видуалног и колективног, сировог 
и софистицираног. По мишљењу 
Арапког удружења књижевника из 
Дамаска, роман „Ибис“ налази се 
на листи 150 најбољих арапских ро-
мана свих времена.

БАБИЋ, Горан: Гле Срби и оста
ли. - Београд: Чигоја, 2005.

Пе т наес то-
годишњицу 
боравка у Ср-
бији Горан 
Бабић је обе-
лежио књи-
гом „Гле Ср-
би и остали“, 
где је окупио 
текстове о 
књигама и делима овдашњих пи-
саца. То су углавном рецензије и 
беседе казиване на промоцијама 
протеклих година. Што текстове 
није мењао од првобитних верзија 
образложио је  „Ако сам гријешио, 
нека се то бар види“. Као предмет 
Бабићевих опсервација у књизи су 
се нашли многи аутори: Бранислав 
Петровић, Адам Пуслојић, Драго-
мир Брајковић, Гојко Ђого, Перо 
Зубац, Раде Обреновић, Златко Кра-
сни, Виктор Шећеровски, Ристо 
Василевски... као и представници 
других жанрова: Љубомир Тадић, 
Десимир Тошоћ, Јаков Гробаров, 
Миленко Пајић, Жени Лебл, Гојко 
Беара... Између осталог, реаговао је 
у поводу ромско-енглеско-српског 
речника Ненада С. Петровића, за-
тим на роман  Светозара Пејовића 
„Из живота лондонских политич-
ких емиграната“, те исповест Раде-
та Панића о голооточкој голготи 
„Титови Хаваји“. Није прећутао ни 
шаховску књигу Николе Каракла-
јића, а посебно надахнут је био го-
ворећи о глумишту Стеве Жигона. 
Највећма се ипак посветио испи-
сницима Вујици Решин Туцићу и 
Божидару Шујици.

БЕРГУМ Еивор: Порука из Вој
водине. - Нови Сад: Змајеве де-
чије игре, 2006.

Еивор Бергум (1946) рођена је у 
Нарвику у Норвешкој. У домовини 
је призната као писац за децу, књи-
жевни стваралац, књижевни крити-
чар и драматург. Добитник је више 
награда за своје дело. „Поруку из 
Војводине“ на српски је превела 
Дуња Ћетковић. Радња у књизи се 
заснива на веродостојним сведочан-
ствима интернираца у немачким 
концентрационим логорима у Нор-
вешкој. Стева, Славко и Цвеја су 
заиста постојали, а прича о дечаку 
Марку који присуствује очевој поги-
бији је дограђен податак да је дечак 
под тим именом заиста постојао у 
логору. Текст је у приличној мери 
хуманизован (изостављене су најве-
ће страхоте), али и као такав је више 
него потресан. Ово је покушај да се 
деци пренесе тужна прича о Срби-
ма логорашима, страдалницима с 
акцентом на дечаку Маркусу који 
живи у данашњици, али је у неверо-
ватној коресподенцији са минулим 
догађајима. Мешају се садашњост и 
прошлост а у сврху потврде изреке 
да је историја учитељица живота, 
те од ње ваља учити још од малих 
ногу како би се евентуана крвопро-
лића у будућности избегла. 

БУЛАЈИЋ, Љиљана: Копенха
шке вјештице. - Београд : Admi-
ral Books, 2006, 260 стр.

После романа „Stand By“ Љиљана 
Булајић се читалачкој публици 
представља другим романсијер-
ским остварењем „Копенхашке 
вјештице“. У овој прози романси-
јерка говори о женама са простора 
бивше СФРЈ, које упорно настоје да 
се укорене на северу Европе – кон-
кретно Данској. Љиљана Булајић 
припада категорији писаца који 
се уживљавају у интимне светове 
сопствених јунака. Сликајући пор-
трете и нарави људи који се испоља-
вају у конкретним друштвеним си-
туацијама, она казује приче својих 
јунакиња на начин на које би оне то 
саме чиниле када би укључиле дик-
тафон, или пак екран компјутера. 
Вјештице из Копенхагена никако 
не могу да се изборе са сопственим 
унутрашњим притисцима. Зато 
једна од њих решава да се упусти у 
сурову авантуру, тако што као уче-
сница хуманитарне мисије одлази 
на Ирачко ратиште. Роман Љиља-
не Булајић „Копенхашке вјешти-
це“представља болно али отрежња-
вајуће сведочанство о расколу не 
само припадника исте заједнице у 
туђем далеком свету већ и о неразу-
мевању и нескладу између полова, 
које су последњих деценија све из-
раженије.

БАТУРАН Радомир: Казивања 
у Србици. - Београд: Удружење 
књижевника Србије, 2006, 290 
стр.

Др Радомир Батуран (рођен у Баби-
ћима, у српској Пиви 1948.) на Бео-
градском Универзитету магистри-
рао је на романима Борислава Пе-
кића, а докторирао на књижевним 
делима Растка Петровића. Од 1996. 
године живи и ради у Торонту, где 
се бави књижевним и наставним ра-
дом. Ова студија састављена је од се-
рије књижевних предавања које је 
др Радомир Батуран под тематском 
називом „Казивања у Србици“, одр-
жао у издавачкој кући и културном 
центру „New Serbica“, власника 
Живка Апића. Књига је састављена 
из три поглавља: у првом „наслеђе“ 
пажњу читалаца привућиће  кази-
вања „Три песме Владислава Петко-
вића – Диса“, „Винавер о Растку и 
Слободану Јовановићу“ и „Како не 
умрети после свих умирања“. По-
следње казивање посвећено је пе-
сничком делу Мирослава Антића. 
Друго поглавље под називом „Ар-
хипелаг дијаспоре“, говори о поет-
ском и прозном стваралаштву Васе 
Михајловића. У последњем трећем 
поглављу „Савременици“ Батуран 
говори о романима Добрице Ћоси-
ћа, Младена Маркова, Зорана Ћи-
рића, Горана Петровића, Владана 
Матијевића, Светислава Басаре... 
Књига „Казивања у Србици“ пред-
ставља неку врсту књижевне хро-
нике о литерарном животу српског 
језика, чиме је др Радомир Батуран 
на најбољи могући начин потврдио 
сопствено незаобилазно присуство 
у нашој књижевној критици.

БАТУРАН, Радомир : Од Растка 
до Растка – антологија српског 
метафизичког песништва. – Бе-
оград, Торонто: Дерета, Neapu-
blishing, 2006. – 347 стр.

После осам година рада на антоло-
гији др Радомир Батуран (1948, се-
ло Бабићи, Црна Гора) понудио је 
читаоцима избор из нашег метафи-
зичког песништва сагледан кроз 
готово 800-го-
дишњу исто-
ријску перпек-
тиву. У Уводу 
др Батуран 
нас упућује у 
основне фи-
л о з о ф с к е , 
теолошке и 
у м е т н и ч к е 
димензије сагледавања појма ме-
тафизичког, почев од грчких фи-
лозофа, хришћанских поставки, 
до естетског исказа писаца који 
својом поезијом партиципирају ес-
хатолошку мисао о Богу, Љубави, 
Лепоти, Смрти, бесмртности душе, 
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проосећању и саборности. Први 
део антологије садржи поезију 28 
средњовековних аутора почев од 
Светог Саве до патријарха Арсени-
ја Чарнојевића (1663-1706). У дру-
гом делу Од старог ка модерном 
читамо песме са израженом мета-
физичком конотацијом од Венцло-
вића, Ј. Стерије Поповића, Кодера, 
Његоша (одломци из Луче Микр-
окозме и Горског вијенца), укупно 
11 писаца. Модерно метафизичко 
песништво отварају стихови три 
песме Лазе Костића, да би преко 
песника модерне стигли до експре-
сионистичких стихова Црњанског 
и Растка Петровића. У овом делу 
је заступљено 15 песника. Велику 
вредност антологије, осим избора 
песника и њихових метафизичких 
песама чини Батуранова студија 
(273 - 336 страна) у којој је кроз 
осврт на дело заступљених аутора 
анализиран велики број песама из 
антологије, где се показује како су 
на стилском, значењском, индиви-
дуалном плану и шире у оквиру 
стилских формација (средњове-
ковна византијска и српска естети-
ка, ренесанса, класицизам, барок, 
предромантизам, романтизам, сим-
болизам, модерна) и „духа епохе“, 
српски песници поетским исказом 
проживљавали велике и вечне те-
ме песништва: Бога, Љубави, Све-
тости, Светлости, Лепоте, Смрти, 
односа овоземаљског и оностра-
ног, материјалног и свевременог, 
инкорпорирајући у љубавну (Ко-
стић, Дучић, Дис) или родољубиву 
лирику (Плава гробница Милутина 
Бојића, Востани Сербие Доситеја 
Обрадовића) већу меру метафизич-
ког, односно, према приређиваче-
вој метафори мудрост ноћне сенке.                                                                                             
               

ДОЈЧИНОВИЋ Нешић, Биља-
на: Градови, собе, портрети, 
Књижевно друштво „Свети Са-
ва“, Београд, 2006.
 
С а с т а в љ е н а 
од седам тек-
стова, књига 
Биљане Дојчи-
новић-Нешић, 
једне од наших 
првих фемини-
стички ори-
ј е н т и с а н и х 
критичарки, уреднице часописа 
Генеро и доцента на катедри за оп-
шту књижевност на Филолошкоим 
факултету у Београду (редослед је 
хронолошки), посвећена је углав-
ном англосаксонском роману. Нај-
више простора дато је романима 
Хенрија Џејмса, а предмет проуча-
вања су и дела Вирџиније Вулф, 
Маргарет Етвуд и Џона Апдајка. 
Поред ових „класичних“ романси-
јера, ауторка се такође бави и мање 

познатим књижевницама, као што 
су Шарлот Гилмен и Кејт Шопен, 
чија дела, иако писана крајем девет-
наестог века, изазивају интересова-
ње тек од друге половине прошлог 
века, и то управо код феминистич-
ки оријентисаних критичарки. По-
ред бављења битним проблемима 
савремене феминистичке теорије, 
као што је проблем тела (corporea-
lity) у радовима Лис Иригарај, Џу-
дит Батлер и Елизабет Грос, Биља-
на Дојчиновић-Нешић ослања се и 
на традиционалну теорију прозе, 
примењујући детаљну текстуалну 
анализу у проучавању веза између 
наоко маргиналних текстуалних 
чинилаца какви су декор, опис или 
околина са дубинским значењским 
слојевима текста. Ово обједињава-
ње две иначе раздвојене критич-
ко-теоријске традиције значајно 
је, колико у методолошком смислу, 
толико и као успешан интерпрета-
тивни оквир за нова, другачија чи-
тања познатих дела, која се на тај 
начин освежавају и актуелизују.

ЕЛЕЗОВИЋ, Слободан: Био
скоп „КУЛТУРА“. - Нови Сад :  
Будућност, 2006.

Драма Слободана Елезовића, ауто-
ра из Олимпа у равници – Врбаса, 
је уствари својеврсни предложак 
за филмски сценарио о „продавни-
цама тајни“ (синтагма о филму која 
је у одумирању. Драма би се могла 
назвати и „три мирнодопска дру-
га“, будући да су централни ликови 
тројица дечака Циле, Рале и Васо, 
који по завршетку школе стасава-
ју у угледне грађане Подгорице. 
Наравно, расли су уз филмове и не-
миновне биоскопске сале. Дело је 
посвећено биоскопџијама Србије 
и Црне Горе, како онима у Бачкој 
тако и онима с југа. Инспирацију 
за драму о биоскопу Елезовић је 
нашао у мотивима књига Подгори-
чана Радосава Цица Поповића. Ко-
ристећи фактографију и са севера 
и са југа ова два писца су „на двије 
карте“ оставили успомену на гене-
рације и генерације заљубљеника 
у филмско платно. Језик у овој дра-
ми је пластичан и врцав. Прожет 
великом количином оригиналних 
мудрих изрека, поучних послови-
ца, изворних народних стихова и 
коментара бистрооких јунака ће 
разгалити читаоце. Поред наведе-
них присутне су и местимично ко-
локвијални и еротизовани говор 
спуштен до тривијалности, што је 
било неопходно у појединим сцена-
ма. Ова књига о биоскопу пружа 
филмаџијама читаоцима задовољ-
ство да у једној књизи пронађу све 
о биоскопу, чудесној сали и екра-
ном са погледом у свет, који значе 
више од игре или живота чак.

ЈАКОВЉЕВИЋ, Драган: Џезвар. 
- Будимпешта-Крагујевац: Лу-
циро, 2006.

Драган Јаковљевић припада генера-
цији млађих српских писаца која 
ствара изван Србије. У новој еми-
грацији, деведесетих година много 
младих и образованих људи одсе-
лило је у земље Западне Европе, 
али има и оних који су живели у Бу-
димпешти, улазећи и излазећи из 
Мађарске у Србију и обрнуто, јер 
се на тај начин 
најједностав-
није бежало од 
наше свакодне-
вице. Драган 
Јаковљевић ба-
ви се судбином 
е м и г р а н а т а , 
такорећи еми-
граната који 
по Будимпешти изнајмљују стано-
ве, живе несигурно и полускитнич-
ки. Права прича међутим почиње 
на аеродрому где главни јунак са 
српским пасошем на путу за Солун 
први буде сматран за потенцијал-
ног кривца. Шта се у ствари дешава 
нама када изађемо из Србије? Ко-
лико нам се не верује? За шта смо 
све криви? Медијска слика спреча-
ва реалну, а приповедач на лету за 
Солун, изнад Балкана, размишља о 
свему томе: културном коду, исто-
ријској заоставштини, разликама 
између Средње Европе и Оријен-
та. Ово је роман о онима које смо 
у још једном налету емиграције из-
губили.

JEЛИЋ, Добрашин: Цвјетови 
чемеришта.  Андријевица : Из-
давачка кућа „Комови“, 2005, 
- 106 стр.

Аутор је са око 25 књижевних кри-
тика, које је објављивао у многим 
часописима, приредио посебно 
издање.  Јелић као књижевни кри-
тичар „разговара“ са књижевним 
делом које је предмет критичарске 
пажње, те износи своје утиске. Тако-
ђе, Јелић је критичар који пише на 
начин есејистике, ближи позитив-
ној него негативној критици.  Књи-
жевно дело сматра неком врстом 
саговорника. У садржају ове књиге 
савремене критике, налазимо при-
казе романа „У слободној држави“ 
В. С. Најпола, „Бесудбинство“ Имре 
Кертеса, „Уз чашицу са старим дру-
гом...“ Ђурице Лабовића, „Дунђер-
ски дани“ Славице Спасић и  „Ово, 
оно, и божури“ Драгана Дробњака. 
Ту је и прилог за портрет Радивоја 
Бојичића, затим приказ књиге при-
поведака „Гимпел Луда“ И. Б. Син-
гера, приказ књиге „Лов на грешне 
мисли“ Чедомира Мирковића, по-
говор за књигу „Слике из живота“ 
Љубомира Илића и друго.

ЈАЊУШЕВИЋ Лара: Што Бога 
види јасно. - Београд:  ауторско 
издање, 2006.

Лара Јањушевић, 
дипломирала је 
на Факултету по-
литичких наука 
ж у р н а л и с т и к у 
и успела правим 
н о в и н а р с к и м 
инстиктом, који 
прониче у суштину ствари и људи, 
да у себи открије поетску црту и на-
пише „Што Бога види јасно“. Њено 
трагање за бити одвело ју је у васе-
љену да би чак тамо пронашла себе 
и заволела оно у себи што сједињује 
с Богом, те љубав проширила и на 
ближње. Пронађена одгонетка  за 
властито биће, свет око ње и мета-
физички проблем Бога је у љубави. 
До овог епохалног открића дошла 
је тек кад је одбацила привидно во-
љење. „Што Бога види јасно“ је ре-
зултат борбе песникиње са самом 
собом заокружено у седам циклуса 
који иако различити тематски чи-
не нераскидиву целину. Ако се по 
јутру дан познаје очекујмо од Јању-
шевићке још „открића“ радозналог 
духа и душе.

ЈУГОВИЋ, Александар : Три ро
га Месеца. – Београд : Филип 
Вишњић, 2006. – 180 стр.

Други роман 
младог песни-
ка и прозаи-
сте из Чачка, 
појављује се 
након романа 
ДИСхармони-
ја објављеног 
прошле годи-
не. Епиграф ро-
мана и његов значењски оријентир 
представља молитва пре светог 
причешћа Јована Дамаскина. О вре-
мену након досељавања Словена 
на Балкан историчари знају толико 
мало да оно баш због тога провоци-
ра пишчеву поетску имагинацију, 
нагонећи га да ствара своју визију 
онога што је можда у архетипској 
прошлости обликовало наш наци-
онални удес. Демистификацијом 
прошлости, уласком у поље митоло-
шког, игривом бајковитошћу и сна-
жном субјективношћу аутор прави 
јасан отклон у односу на могућност 
да „приповеда историју“. Он казује 
сасвим личну причу главног јунака 
који попут катализатора једне епо-
хе, бива суочен са свиме што чове-
ка и као јединку и као члана зајед-
нице може задесити, прелазећи пут 
од паганства и очаја до наде и вере. 
У својој потрази за смислом, нови 
роман Александра Југовића говори 
о далекој прошлости, али и о апори-
јама данашње цивилизације.
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КИПЛИНГ, Радјард: Сталки и 
дружина. -  Београд: Карупо-
вић, 2006. -  206 стр.

У обимном књижевном опусу ве-
ликог енглеског писца Радјарда 
Киплинга, који је и данас најмла-
ђи добитник Нобелове награде за 
књижевност, налази се и ово дело. 
То је нестандарди роман којег чи-
не девет кратких прича које савр-
шено функционишу као целина. 
У нашој земљи се овај роман, иако 
један од најважнијих и најбољих 
радова овог писца, први пут поја-
вљује у преводу на српски језик. 
Првобитно су приче појединачно 
излазиле у новинама и 1899. годи-
не је Киплинг је одабрао девет од 
десет до тада написаних прича и 
објавио их под овим називом. У 
причама он описује своје догодо-
вштине из школских дана и свог 
харизматичног другара Сталкија. 
Ту се налазе приче под називом: У 
заседи, Духови из чаробне лампе, 
Преваспитачи и друге. За љубите-
ље Киплингове Књиге о џунгли, и 
овај роман ће бити интересантан и 
узбудљив. Одличан је и као поклон 
за децу авантуристичког и љубопи-
тљивог духа.

КРИВЕЦ, Иван : Блага света
путописни записи. - Београд : 
Чигоја штампа, Београд, 2006, 
156 стр. 

Путописни записи „Блага света“ те-
левизијског новинара и туристич-
ког посланика Ивана Кривеца, 
на један питак и занимљив начин 
нам откривају природне реткости 
и културне вредности, овдашњој 
јавности недовољно познатих и 
мање представљених крајева, по-
пут Будистичких светиња из Шри 
Ланке, егзотичне флоре и фауне 
Мадагаскара, као и на који начин 
цивилизацијским достигнућима 
одолевају Масајци – племе које би-
тише у Танзанији и Кенији.Већина 
текстова сабраних у овој књизи са-
чињени су на основу путописних 
репортажа које Иван Кривец реали-
зовао за ТВ емисију „Путна торба“. 
Уз обиље фотографија аутор нам 
у својој другој путописној књизи 
(прву је објавио под називом „Бла-
га Србије“) представља Барбадос, 
Гвадалупе, Сент Мартин, Јужну 
Африку, Тунис, Кенију, Танзани-
ју, Занзибар, Мадагаскар, Маури-
цијус, Шри Ланку, Јордан, Турску, 
Бугарску, Румунију, Швајцарску 
и Кипар.Чињеница је да путовања 
представљају могуће остварење 
снова у неком другачијем, лепшем 
свету и животу. Из ове књиге схва-
тамо да су светска блага скривена 
у очуваним споменицима култу-
ре, велелепним храмовима и мана-
стирима, раскошним дворцима, 

националним парковима, али пре-
васходно у људима који битишу у 
тим пределима. Многе читаоце ове 
књиге обрадоваће чињеница да за 
егзотиком не треба трагати само 
по далеким крајевима већ да је мо-
жемо пронаћи и у комшилуку – Ру-
мунији, Бугарској, Турској или пак 
на Кипру.

КОТЕРЕЛ Маурис: Тутанкамо
ва пророчанства – декодиране 
тајне Маја, Египћана и слобод
них зидара, превела са енгле-
ског: Магдалена Рељић. - Бео-
град: Алнари, 2006, стр 336. 

Књига „Тутанкамова пророчан-
ства“  Мауриса Котерела само по-

тврђује тезу да тајне које се скривају 
у гробницама фараона и данас пред-
стављају неисцрпну инспирацију 
за бројне истраживаче древних 
мистерија. Уосталом и сам живот 
човека који је једном од најпозна-
тијих америчких синеаста Стивену 
Спилбергу послужио као прототип 
за лик Индијане Џонса Хауарда Кар-
тера (Картер је пронашао Тутанка-
монову гробницу) о коме Котерел 
са пијететом говори у свом најно-
вијем бестселеру – доприноси чи-
њеници да тајне древне египатске 
цивилизације никога не остављају 
равнодушним. „Тутанкамова про-
рочанства“ је књига састављена од 
бројних табела, илустрација као и 
додатка посвећеног египатским хи-
ероглифима. Ово штиво нам успе-
шно декодира древна казивања о 
старим цивилизацијама и бескрај-
ном тајнама Универзума.

ЛАЗИЋ, Живорад: Пашић и че
тири краља. - Београд: Зограф, 
2005.

Живорад Жика Лазић је објавио 
двадесетак књига, романа и збирки 
приповедака. Превођен је на седам 
језика. Аутор је сценарија за попу-
ларне серије „Музиканти“, „Грађа-
ни села Луга“ и „Докторка на селу“. 
Творац је и неколико сценарија за 
игране филмове, а комади по моти-
вима његових историјских романа 
извођени су на сцени Народног по-
зоришта у Београду. Награђиван 
више пута. „Пашић и четири кра-
ља“ је роман – несуђени предложак 
за серију о Николи Пашићу, као 
што је несуђени епитаф на Пашиће-
вом гробу: „Сахранио сам три кра-
ља, а четврти је покопао мене из 
страха да и њега не стрпам у гроб“. 
По многима наш најумешнији по-
литичар и у сваком случају једна 
од најзначајнијих личности у нашј 
историји прошлог века је добио ро-
мансирану биографију, испричану 
на ауторовом путу од гроба до трга 
са Пашићевим именом. Биографи-
ја се добрим делом заснива на исто-
риографским фактима, а једним де-
лом је реконструисана пишчевом 
маштом.

ЛОРАН, Ерик: Клара Стерн, 
превела са француског: Алек-
сандра Манчић. - Београд: Рад, 
2006, 150 стр.

У оквиру новодизајниране чувене 
библиотеке одабраних дела „Реч 
и мисао“: издавачког предузећа 
„Рад“ из Београда, објављен је ро-
ман једног од најпознатијих фран-
цуских романсијера Ерика Лорана 
„Клара Стерн“. Ерик Лоран (рођен 
1966 године у Клермон-Ферану) 
свој дебитантски роман „Ударац 
главом“ објавио је 1995. године. За 
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Зоран Пешић Сигма

КАСТРИРАНИ ПАЈАЦ

Околина је затрована маглом. Гуши се 
грбаво смежурано градско дрвеће, ке-

стен дакле, пригушена су окна прљава и 
приземна, а гушим се и ја иза једног таквог 
у собици у којој су кревет, полица са књига-
ма и на полици Кастрирани Пајац. Изгризени мрклином нестали су 
иза слутње. Улична светла, бледожути клобуци, последњи су корак у 
доказу да је овај космос нејасан. Пред очима ми се ређају чињенице: 
аморфна изобличеност предела, непостојање оштрих граница које 
одвајају ствар од друге, облик од боје, ноћ од сна, реч од сна, слут-
ња као непријатност бургијања кварног зуба стоматолошком буши-
лицом, смрад из устију Пајаца као да се најео белог лука, влажност 
постељине испод детета које се упишкило, које је сањало клокотање 
сока од вишања из старог бакиног стакленог бокала са златном иви-
цом и дршком и зеленим ружама на дебелом трбуху. Сабирам неја-
сност света.

Чињеница број 1: Аморфна изобличеност. Ја не видим шкрипави 
кревет у којем сам спавао, ја не видим полицу са књигама које сам 
прочитао, не видим Кастрираног Пајаца с којим се већ дуго нисам 
играо, чак и кад се окренем од безобразне магле која се свуда завлачи 
и надире кроз поцепани картон који замењује парче стакла које је от-
путовало јутрос, јуче, прошле године, с руком која ме је мазила сваке 
ноћи пред сан. Само кроз црне алосане мрље назирем жуте и црвене 
тачке које цимаво круже и мрдају. Тек по сећању знам да су ту кревет 
који је покривен прљавом постељином, полица која се клима под те-
ретом књига чијих се садржаја могу присетити, ако затреба, и знам 
да је ту негде у углу с паучином Кастрирани Пајац у црвеном, по се-
ћању црвеном, оделу, црвеног носа, црвених усана и образа. Знам по 
сећању, a варљиви су трагови у мозгу. Дрско искорачају при снажном 
јарком сунчевом светлу а подмукло лагано се истопе у ништаријски 
осмех, потону у бездан. Облик безобличја. Изобличења настају јер 
су нам сећања нестална. Зато лажемо. Зато је ноћ. Зато је мржња. Да 
није заборава било би једном осветљено – вечно испред сенке.

Чињеница број 2: Оштре границе су протезе наше наде. Ова ма-
гла не пружа никакву шансу. Оно дете што се упишкило прерано 
је видело свој лик у огледалу (склањајте огледала од беба). Касније 
га је ошамарио тајанствени талас: космос је, дакле, кућа, двориште 
и улица, са свим пролазницима, са свим укућанима, баком и Паја-
цом, космос је двострук, паралелан, двојан. Двострук? Паралелан? 
Двојан? Затим је свуда тражило свој други лик. Док је бака пила ка-
фу са сусетком, кривило се по собици док год не би пронашло угао 
под којим је видело своју издужену силуету на белој шољици између 
храпавог дна и тужнозлатне линије обода, границе сиромаштва на 
којој се мрешкао оскудни кафени кајмак. На полици за књиге истра-
живало је одраз у сјајном фурниру, заштићеном дебелим стакластим 
слојем лака.

– Буди добар, не кревељи се толико. Бићеш ружан кад порастеш. 
– одторокала би му бакица с времена на време прекидајући трачовез 
са сусетком. – Постао је немогућ од када му је мајка... – шапнула би 
сусетки, тако да је дете увек чује. 

Онда би стало крај прозора, али не да би гледало кроз прљаво 
стакло улицу и њене дамаре, него би безбедно заклоњенo леђима тра-
жило свој лик у танком одсjају светла собичка. Кривило је лице не би 
ли постигло идеалан одраз (идеалан одраз!), одраз који не зависи од 
мрља на стаклу, боје стакла, количине светлости из собичка наспрам 
светлости улице итд. Идеално дете у огледалу постало је идеални па-
јац испред огледала. Нарцис је бездушно досадан у односу на њега. 

Чињеница број 3: Као кад мува трчкара по кожи обузео ме је осе-
ћај нелагодности. Све је узалуд. Баку ће ускоро изнети на носилима 
и никада је неће вратити, уплашена сусетка ће нехотице оборити ста-
клени бокал и заувек ће се на храпавом патосу разићи златна ивица 
обода од златне дршке, разићи ће се и зелене руже замало под мојим 
ногама. Мене ће одвести на тајанствено место које кад шапућу нази-
вају Дом за незбринуту децу. Узалуд се кревељим. Нема захвалне 
публике: мајка се из те маглуштине никад неће вратити. Огледала су 
склоњена у страну.



само једанаест година бивствова-
ња на књижевној сцени овај у умет-
ничком смислу изузетно плодан 
аутор објавио је осам романсијер-
ских остварења. Ерик Лоран припа-
да категорији писаца који не робује 
модним утицајима. У својој прози 
враћа у оптицај дела и жанрове 
из прошлости, преноси их у сада-
шњост служећи се до крајњих гра-
ница могућностима које му пружа 
богата француска књижевна тради-
ција. У роману „Клара Стерн“ глав-
ни јунак – тридесеттрогодишња 
савремена комбинација Казанове и 
Дон Жуана – заљубљује се у удату 
жену, Клару Стерн, свирачицу ви-
оле и самим тим ненадано постаје 
роб једне искрене и страствене љу-
бави. Ерик Лоран написао је књигу 
која се не може ишчитавати у јед-
ном даху. У питању је лексички згу-
снута проза која захтева пажљивог 
и сконцентрисаног читаоца.

ЛУКАЧ, Рајко: Самртни загр
љај. – Београд: Филип Вишњић, 
2006. – 329 стр.

Рајко Лукач (1952, Босанска Дуби-
ца) пише поезију (11 књига), прозу 
(5 романа, 3 књиге приповедака), 
приредио Антологију приповедака 
сепских књижевница. Трећа Лука-
чева припове-
дачка књига са-
држи 14 дужих 
п р и п о в е д а к а 
подељених на 
целине  Ориги-
нали и преписи 
и Палимсести 
и травестије. 
Ликови, фабу-
лативне линије, сложеност значењ-
ских планова, вредносно уједначе-
не и стилски исцелизиране приче, 
представљају светао тренутак са-
времене српске приповетке, узбу-
ђујуће штиво за читаоце и велики 
изазов књижевним критичарима, 
садашњим и будућим антологича-
рима. Убачени у фиктивни, има-
гинативни свет аутора, стварне 
личности (Мирослав Крлежа, Си-
ма Милитиновић Сарајлија, вајар 
Сретен Стојановић, Лаза Костић, 
и други) добијају нову димензију, 
заједно са својим делима. Тако у 
причи Фајронт на Гвозду приказу-
јући неколико предсмртних Крле-
жиних сати, Лукач прави витуозни 
приповедачки омаж луцидности, 
духовитости, полемичности, мо-
жда највећег хрватског књижевни-
ка 20. века., или потресне приче о 
последњим данима Петра Кочића 
у београдској лудници 1916., саста-
вљена од Кочићевих писама брату, 
и Залудна мистрија о „дилемама“ 
аутора јасеновачковачког спомен 
обележја Богдана Богдановића, 
који уместо цркве и крстова над 

масовним гробницама православ-
них Срба, гради „симболички“ мо-
нумент. Разноврсност приповедач-
ких поступака, кад писац оствари 
дубине значењских планова (има 
шта да исприча) у срећној су коре-
лацији са формалном страном (уме 
иновативно да исприча) присутни 
су у новој Лукачевој књизи.

МАСТИКОСА, Славица: Три 
хлеба насу
шна. - Бео-
град: Невен, 
2005.

Роман „Три 
хлеба насу-
шна“ се креће 
од аутоби-
о г р а ф с к о г 
преко породичног до друштвеног 
романа. Поступак приповедања 
је реалистички, прати природну 
хронологију догађања у животу по-
родице Мастикоса, од завршетка 
Другог светског рата до самог кра-
ја XX века. Писани је споменик па-
тријархалној етици и љубави коју 
ова проповеда тако да „парабола“ 
три хлеба насушна „представља и 
основно морално начело овог рома-
на“. Оно вели да свакога дана ваља 
прибавити три хлеба-један за себе, 
другу који враћамо ономе ко нас је 
задужио и трећи за позајмљивање . 
Односно, први за себе, други за ро-
дитеље, а трећи за своју децу. Тако 
се затвара ланац нормалног узима-
ња и давања, љубави и уважавања. 
Овај роман је по речима једног од 
рецезената, Буце Мирковића, не са-
мо успомена на минуле догађаје ко-
ји су прошли, већ роман о љубави 
која је вечна.

МИЛОШЕВИЋ Верица: Глуми
ца. - Петровац на Млави: Кул-
турно-просветни центар, 2005.

Мото ове књи-
ге гласи- Вас-
цели свет је 
позорница, а 
глумица Ве-
рица Милоше-
вић, супруга 
Раше Перића, 
врши рекапи-
тулацију свог 
глумачког искуства и живота. Ово 
је зрела и мисаона професионална 
аутобиографија. Суочавање са са-
мим собом и покушај да се одгово-
ри на питање ко сам, шта сам и шта 
хоћу представља и муку и радост.
Слика и процес самоосвешћивања 
једног глумца представља одлазак 
на одважан пут ка самом себи што 
је ауторка и урадила. У уводној ре-
чи коју је дала каже: „ Бавити се 
интензивно глумом значи мукотрп-
но путовање ка самом себи, трага-

њем за животном и уметничком 
суштином, за одговором на вечна 
питања...“ Скидање многобројних 
животом и професијом стечених 
маски ауторка долази до сопстве-
ног бића. Ваља је испратити у том 
ходочашћу.

МИНГАС, Димитрис: Само смо 
се играли, са грчког превела : 
Марика Бајић. - Београд: Геопо-
етика, 2006.

У роману „Само смо се играли“по-
знатог грчког писца Димитриса 
Мингаса који је у Србији објављен 
непосредно пред почетак Светског 
првенства у фудбалу, реч је првен-
ствено о фудбалу и мушким при-
јатељству. Кроз девет поглавља ис-
приповедана је прича о девет фина-
ла, девет сусрета најбољих пријате-
ља и девет прекретница у њиховим 
животима. Поред судбина главних 
јунака и кључних тренутака утак-
мица, приповедач говори и о поли-
тичким и социјалним променама 
у свету од социјализма до глобали-
зма, од црно белих телевизора до 
плазма екрана, од Пелеа до Ронал-
да. Радња романа се одвија уназад, 
тако да читалац прати судбину ју-
нака од зрелог доба ка прошлости 
и првим студентским данима. За 
оне који не воле фудбал, ова књига 
биће занимљива и интелигентно 
испричана прича о пријатељству.

МУРАКАМИ, Харуки: Јужно 
од границе, западно од сунца, 
са јапанског превела Наташа То-
мић. - Београд 
: Геопоетика, 
2006.

Геопоетика обја-
вљује још један 
роман Харуки-
ја Муракамија, 
познатог јапан-
ског романопи-
сца. Нови роман Муракамија „Ју-
жно од границе, западно од сунца“ 
још је један у низу доказа да је гло-
бализација напредовала: наиме, да 
нисте унапред обавештени (на ко-
рицама књиге) да је у питању јапан-
ски писац, били бисте уверени да је 
реч о савременој америчкој прози. 
Главни јунак који је уједно и нара-
тор, приповеда о свом животу успе-
шног бизнисмена који се богато 
оженио и одједном, сусреће своју 
прву љубав. Шта учинити? Одрећи 
се свега и ићи куда желиш, далеко 
од породичних обавеза и стега по-
словног света? Оно што је најбоље 
у овом роману и одудара од стерео-
типне приче испричане за западно 
читалачко тржиште јесте уплив, на 
тренутке, мистике и духа Јапана ко-
ји је за цео остатак света енигма и 
егзотика. 

МАРКОВИЋ, С. Мирко: Мој ста
ри град. - Београд: Београдска 
књига, 2006.

Мирко Марковић у књизи „Мој ста-
ри град“ сабира приче историчара, 
филозофа, књижевника, песника, 
публициста, новинара о Старом 
граду у Београду. Књига садржи 
пет поглавља: Пoглед, Чаршија, Се-
ћања, Сигнали 
и Симболи ко-
ји употпуњују 
лирски и поет-
ски тон књиге. 
У „Погледима“ 
су записи Ота 
Дубислава пл. 
Пирха и Влади-
мира Велмар-
Јанковића; у „Чаршији“ Милована 
Глишића, Јанка Веселиновића, 
Милутина Ускоковића, Борисава 
Станковића, Радоја Домановића и 
Бранислава Нушића; у „Сећањима“ 
Александра Дерока, Драгише Васи-
ћа, Радета Драинца, Хајима С. Дави-
ча и Светлане Велмар-Јанковић; у 
„Сигналима“ Надежде Илић-Туту-
ловић, Бранимира Ћосића, Павла 
Угринова, Борислава Михајловића 
Михиза, Милорада Павића, Јована 
Радуловића и Иванке Бернед; а у 
„Симболима“ Александра Секули-
ћа, Раше Плаовића, Свете Лукића, 
Душана Микље, Моме Капора, Бог-
дана Тирнанића и Љубомира Си-
мовића. Приређивач се потрудио 
да из различитих временских пе-
риода и различитих перспектива 
сагледа Београд и људе који у њему 
живе и воле га на један сасвим осо-
бен начин.

МЛАДЕНОВИЋ, Власта: Исто
кија. – Нови Сад, Неготин: Све-
тови, Народна библиотека Него-
тин, 2006. – 61 стр.

Припадник средње генерације са-
времених српских песника Власта 
Младеновић (1956, Шаркамен) обја-
вио је преко десет песничких књи-
га, а његове пе-
сничке књиге у 
преводу изашле 
су у Румунији, 
Италији, Францу-
ској и Египту. Но-
ва књига песама 
насловљена ко-
ваницом (исток 
и ја) започиње 
песниковим избором из народног 
лирског стваралаштва Источне Ср-
бије сугеришући нераздвојивост 
„сопствене песничке рефлексије“ 
са поднебљем и културом родне Не-
готинске крајине. Младеновићеве 
песме у овој књизи су кратке, често 
кондезоване до сентенциозности. 
Лирски субјект у већем броју песа-
ма (Лепенски вир, Личност песме, 
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Ја сам поезија) тематизује чин пи-
сања, снажно иронише животну и 
песничку свакодневицу. Изворни 
лиричар са осећајем за мелодијску 
страну песме, Младеновић само-
својно пева о егзистенцијалним па-
радоксима („Живи у мени,/иначе, 
чудни инат,/брат мој, бол/усмени“ 
из песме Рез на души), традицији 
(Несташна као пена, Клио), ства-
ралачкој издвојености („ни на кога 
више,/осим Бога,/не рачунај.(Сам 
си,/сине истине,/сред демагога/и 
таштине“.).

МУНЋАН, Иво: Лудотека, ски
ца за преглед српске дечије 
књижевности на тлу данашње 
Румуније. - Темишвар: Савез 
Срба у Румунији, 2006.

Иво Мунћан, је-
дан од најплод-
нијих песника за 
децу српске дија-
споре у Румунији, 
будући свестан да 
не постоји нијед-
на књига која на 
једном месту окупља дела и ствара-
оце који пишу за децу на српском 
језику у Румунији, одлучио се да са-
стави, како сам каже „скицу за пре-
глед дечије књижевности на тлу 
Румуније“. Почев од Доситеја Обра-
довића, преко Теодора Радичевића 
(оца песника Бранка Радичевића), 
Мунћан даје преглед књижевности 
за децу Срба у Румунији. Књига са-
држи и ауторове студије о књижев-
ности за децу, као попис књига за 
децу које су у Румунији штампане 
на српском језику.

МИЋУНОВИЋ, Радомир: Из 
повести. - Београд: Просвета, 
2006.

Сам наслов збирке упућује на обје-
дињавање личног и колективног 
– исповедног и историјског. Као и 
многе друге Мићуновићеве књи-
ге и ова је подељена на циклусе уз 
постојање пролошке и поговорне 
песме. Симболично има седам ци-
клуса и бави се самосвојном свести 
и колективном свести. Држећи се 
строге метрике, песме му обилују 
асонанцама, звучним равнима уоп-
ште, анафорским стиховима, рима-
ма, петерцима (у првом циклусу), а 
склон је збрајању лирског и епског у 
корице једне књиге. Мићуновићева 
поезија је само наизглед једностав-
на, заправо, ради се о херметичној 
и максимално сложеној поетској 
слици света. Поред постојања „бли-
заначких“ песама, песник користи 
мене у угловима посматрања, склон 
је замени песничких лица, употре-
би поетских маски. Мићуновић је 
мајстор хумора – од оног обичног 
до црног и вешто користи кратки 

стих својствен поскочицама и до-
скочицама. У десетерац уноси ху-
мор који затомљује трагику. Поред 
игре у конструисању ткива песме, 
изналажењу „превазиђених“ фор-
ми, поета је склон томе да избунари 
и језички златни рудник.

МИЦИЋ, Милан: Наш мозак је 
кријумчарена роба. - Нови Сад: 
Светови, 2006.

Песничка збирка Милана Мицића 
„Наш мозак је кријумчарена ро-
ба“ говори о несумњивом утицају 
међуратне авангарде. Песнички 
субјект пописује каталог догађаја, 
ствари и представа савременог све-
та. Свет није логичан, нема места 
чистој лирици: све је симултано, 
парадоксално, оксиморонско. Пе-
сниково основно осећање је резиг-
нирани патос, а основне преокупа-
ције свет који око себе види сав сат-
кан од детаља, мрвица и тренутака 
без топлине и унутрашњег мира за 
којим вапи.

МИШОН, Пјер: Рембо син, пре-
вод са француског Ивана Хаџи 
Поповић. - Филип Вишњић : Бе-
оград, 2006. – 119 стр.

У едицији Талас 
угледног бео-
градског изда-
вача објављен 
је кратак роман 
савременог про-
заисте Пјера Ми-
шона (1945) кога 
у његовој земљи сматрају једним од 
великих мајстора француске про-
зе. Рембо син се може доживети и 
као врло специфична романсирана 
биографија славног песника. У вр-
тлогу Мишонове стилске перфек-
ције, укрштеног низања факције и 
есејистичких пасажа нашли су се 
осим Рембоа, ликови његове мајке, 
оца, професора Изамбара, песника 
Теодора де Банвила, Верлена, као и 
познатих фотографа Рембоовог вре-
мена. Мишон не пише класичну ро-
мансирану биографије већ на свој 
начин „приказује рецепцију дела и 
трагичних судбина уметника и љу-
ди од значаја“. Превођен на десетак 
светских језика, аутор је добитник 
и више француских књижевних на-
града.

МУНЋАН, Иво: Заљубљени 
Орфеј – антологија српске љу
бавне поезије. – Темишвар: 
Савез Срба у Румунији, 2006. 
– 300 стр.

Иво Мунћан (1943) и сам истакну-
ти песник који живи и ради у Те-
мишвару, приредио је за румунску 
културну јавност избор из српског 
љубавног песништва од 12. века 

до најмлађих 
аутора (Горан 
Мракић, ро-
ђен 1979). Ан-
тологија је обу-
хватила преко 
200 песничких 
имена уз изо-
станак народне љубавне лирике. 
Ову драгоцену књигу која чини 
част српском песништву отварају 
стихови Светог Саве преко низа 
средњовековних писаца. Ренесан-
сни период садржи стихове Ши-
шка Менчетића, Џора Држића, ба-
рокни Ивана Бунића и Владислава 
Менчетића. Историјска вертикала 
за коју се определио Иво Мунћан 
(песници су заступљени са по јед-
ном љубавном песмом) преко кла-
сика 18. и 19. века (Његош, Змај, Јак-
шић, Радичевић, Костић, В. Илић), 
песника прве Модерне (Шантић, 
Ракић, Дучић, Дис, Пандуровић), 
стиже до најновијих писаца. Избор 
је и овде такође одмерен и приме-
рен досадашњем опусом и одјеком 
у матичном језику. У антологији су 
своје место нашли и српски писци 
који су рођени и живе у Румунији, 
али својом поезијом представљају 
саставни део српске поезије, без 
обзира где живе. Мунћан се код из-
бора српских писаца из Румуније 
држао естетских начела не желећи 
да своју антологију контаминира 
слабим песмама због пуке нацио-
налне припадности. Антологију 
Заљубљени Орфеј финансијски је 
помогао румунски Департман за 
међуетничке односе, доприносећи 
бољем упознавању румунске јавно-
сти са поезијом њихових вековних 
суседа.

НИКОЛИЋ, Ђорђе: Шумади
ја, родољубиве и завичајне пе
сме. - Орашац:  Задужбинарско 
друштво Први српски устанак, 
2006.

Ђорђе Николић 
у својој првој 
књизи штампа-
ној у отаџбини 
„Српска глава“ 
с љубављу, али 
критички пева 
о свом народу и 
његовој судбини. У његовој најно-
вијој књизи „Шумадија“ Николић 
сабира своје родољубиве и завичај-
не песме, како стоји у поднаслову 
збирке. „Шумадија“ је подељена на 
циклусе: Шумадија, Сербиа, Опле-
нац, Хаику српска, Српска глава и 
Одзив Филипу Вишњићу. Иако су 
теме класичне, песник комбинује 
различите форме, од хаикуа до де-
сетерца покушавајући да што боље 
опише и осети кроз лирику свој 
народ. Мотиви поезије Ђорђа Ни-
колића у овој књизи су топоними, 

али и личности из српске историје: 
од Шумадије, Опленца, Ћеле куле, 
Орашца до Вожда и инспирације 
Филипом Вишњићем.

ОБРАДОВИЋ Доневски, Биља-
на : Златна осама. - Земун : АШ 
Дело, 2006.

Иако стихови носе са собом сету се-
ћања, ради се о првотној варци, јер 
је по среди презент, настанак у тре-
ну који је преточен у поезију. Књига 
је својеврсни дневник у времену не-
спокоја, дневник душе у дотицању 
смисла живота, те отуда стихови: 
„Живот је сан/који нико не досања 
до краја“. Емотивност која убојито 
стоји у спрези са ауторкиним виђе-
њем света који је окружује претаче 
стихове у „чисту лирику“ ако би се 
тако могло рећи. Стихове наравно 
не трба, а могу се, схватити дослов-
но. Дискретна симболизација по-
служила је песникињи да опева сво-
ју тугу, нестајање појединачно или 
опште. Визуелност ових песама 
је од раније позната. Као и у пред-
ходној збирци „Мирисна круна“ 
- вретенаста формаполукласична, 
да се испреду надахнуте, искрене 
и смислене поруке. Стихови су, ма-
хом, ломни од по реч-две. Целине 
каткад лаконске, минијатурне. У та-
квом поступку, захтевају се опрез и 
спретност.

OЦИЋ, Ђорђе: Шума и друм. - 
Београд : Филип Вишњић, 2006. 
– 156 стр.

Професор филозо-
фије по образова-
њу, Ђорђе Оцић 
(1934, Даљ) прису-
тан је у нашој књи-
жевности жанров-
ски разноврсним 
делима. Реч је о 8 
романа, књизи приповедака, дра-
мама, поезији за децу, расправама 
о српско-хрватским и српско-ал-
банским односима у новије доба 
(књига Кад би био Слободан). У но-
вом роману кроз причу о одраста-
њу две сестре, у готово аркадијско-
бајковитом пределу око реке Вуке, 
Дунава (у књизи силни Дун и још 
силнији Дундун), у Вуковароши (Ву-
ковар) и његовим становницима, 
Оцић  и на нивоу текста и подтек-
ста приповеда о старијој и новијој 
историји, односима Срба и Хрвата, 
појединачним судбинама и животу 
у Панонској низији. Као и остала 
његова дела, и овај Оцићев роман 
одликује велики степен експери-
менталности како на формалном 
плану, толико и у доживљају света 
његових ликова, али и у говору тзв. 
објективног приповедача, или пре-
ма речима Јовице Аћина у роману 
се хуморни преливи „преплићу са 
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искоса дочараним сазнајним еле-
ментима. Искре увида варниче из 
наоко најбезазленијих призора“.

ПАМУК, Орхан: Зовем се Црве
но, са турског превео Иван Па-
новић. - Београд: Геопоетика, 
2006.
  
Орхан Памук, 
један од најпо-
пуларнијих и 
најпревођени-
јих савремених 
турских писа-
ца, нашој чита-
лачкој публици одавно је познат и 
врло радо прихваћен и читан. Сва-
ки његов роман скоро да по прави-
лу постаје бестселер, а „Зовем се 
Црвено“ има све индикације да се 
на таквој листи нађе. Роман осве-
тљава Исток и исламску културу 
из сасвим новог угла. Чудесни свет 
Оријента васкрсава својим тајан-
ственим духом, уметношћу, раско-
шним бојама. „Зовем се Црвено“ 
је прича о љубави, срећи, животу, 
смрти, расправа о суштини ислам-
ске културе исприповедана кроз 
судбине сликара и калиграфа у 
Цариграду крајем 16. века. Орхан 
Памук понире у саму суштину 
исламске цивилизације, а богатсво 
језика, асоцијација, композиција и 
структура романа потврђују титу-
лу највећег живог турског писца.

ПЕТКОВИЋ, Радослав: О Мике
ланђелу говорећи. – Београд: 
Стубови културе, 2006. – 220 
стр. 

Назив есеја Радослава Петковића 
инспирисан је стихом из Љубав-
не песме Алфреда Пруфрока Т. С. 
Елиота. Садржај есеја, међутим, 
нема много везе са Микеланђелом, 
као ни са Елиотом. Кроз историју 
„златног града“ Прага аутор при-
поведа повест религијских сукоба 
у касном средњем веку, ренесанси 
и епохи барока. Права тема књиге 
заправо је кривотворење као основ-
ни механизам историје, механизам 
непрекидног фалсификовања из-
ворног значења у новим епохама и 
идеолошким контекстима. На тај 
начин статус историографије опа-
сно се приближава флуидном и ко-
лебљивом статусу литерарне фик-
ције. Књига плени ерудицијом, као 
и стилском полифонијом, разновр-
сношћу приступа и регистара који 
се смењују у зависности од теме 
која се разматра. Но дигресивност 
и ученост полихистора само су по-
вод за реализовање игривости и 
вишегласја у Петковићевом есеју. 
То је она свест о кентаурским ква-
литетима савременог текста (коју 
још Ниче антиципира и установљу-
је) а која подразумева синкретизам 

науке, уметности и филозофије. О 
Микеланђелу говорећи враћа нас 
помало заборављеној истини о при-
поведачком умећу као есенцијаном 
састојку сваког есејизирања.     

ПЕТРОВИЋ, Тихомир – Анто
логија српске поезије за децу. - 
Сомбор : Универзитет у Новом 
Саду, Педагошки факултет у 
Сомбору, 2006.

Уџбеник Педа-
гошког факул-
тета у Сомбору 
одражава пе-
сничка остваре-
ња која одишу 
духом и укусом 
времена. Аутор, 
Т. Петровић, 
напомиње да је у књижевности за 
децу од битне важности поједноста-
вљена структура и композициона 
особеност, као и тематска и стил-
ска „статичност“ условљени грани-
цама дечијег интелекта и емоција. 
Јасност, граматичка комплексност, 
комуникативност књижевног из-
раза иманентни су остварењима 
за мале читаоце. Пре свега кратко-
ћа, неоптерећеност епизодама и 
узгредним сликама, довршеност, 
једноставна порука и томе слично 
су њихове специфичности. Овакав 
критеријум су успоставили темељ-
ни стубови наше дечије књижевно-
сти – Змај, Д.Максимовић, Ћопић 
и Радовић. Посебно истакнути пе-
сници ове антологије, од „млађих“ 
су Милован Данојлић, Љубивоје 
Ршумовић, Мирослав Антић, Бран-
ко В. Радичевић, Добица Ерић, Ду-
шко Трифуновић, Перо Зубац. За-
тим, Владимир Андрић, Слободан 
Станишић, Душан Поп Ђурђев, 
Драгомир Ђорђевић, Мошо Одало-
вић...Пошто је антологија индиви-
дуални чин, аутор жали због нехо-
тичних превида и огрешења о поје-
дине песме и песнике.

ПОПОВИЋ, Радмила: Јест, бајке 
ми. - Београд: Естарт – Дејлајт, 
2006.

Радмила Попо-
вић дугогоди-
шњи радник у 
области културе, 
аутор преко пет-
наестак књига 
разноликих жан-
ровски, објавила 
је ове године књигу за децу под на-
зивом „Јест, бајке ми“. Књига се са-
стоји од два циклуса - Ружичастих 
прича и циклуса „Јест, баке ми“. Ру-
жичасте приче  су живахни, једри 
одломци из дечијег живота, анег-
дотског типа. Разнолике по прак-
тичким и филозофским афинитети-
ма дечијим, а други обимнији део, 

који се башкари на заклетви у бајку 
као примат у животу, се бави живо-
тињама и њиховим животним епи-
зодама. Приче су не дуге обимом, ја-
сне, подвргнуте искуству свакодне-
вице и делују разгаљујуће, весело и 
духовито, приспело за мале велике 
људе. Радмила Поповић је не само 
написала поменуту књигу већ је и 
украсила цртежима из сопственог 
атељеа.

РАДОВИЋ, Миодраг: Бивши љу
ди. - Београд : Просвета, 2006.

Овом књигом песник Миодраг Ра-
довић заокружује своју песничку 
трилогију о злу овог времена (пре 
тога објављене су књиге Задах зла и 
Час бешчашћа). Радовић је песник 
млађе генерације, који је најискре-
није, наративно снажно прогово-
рио о злу овог времена, нештедећи 
свој таленат и време, раскринкава-
јући морално посрнуће интелкту-
алаца и писаца. Његова поезија је 
високи морални чин аутора, који 
песништву даје наду и враћа искон-
ски идеал племенитости речи. 
      
РАДУЛОВИЋ, Богдан: Орлов 
лет. - Београд : Београдска књи-
га, 2005.

Проза Богдана 
Радуловића је 
на првом месту 
аутентична ме-
ђу осталим про-
зним писмима 
разних аутора. 
Богдан Радуловић пише апотеозу 
природи не идеализујући је и живи 
у складу са њеном варљивом ћуди 
и суровим законима. „Орлов лет“ 
су приче о човековој повезаности 
са натуром срочене једноставно. 
Језик симплифициран, а копча 
нераскидива између људи и крша 
којег као да није Творац поставио 
већ сам нечастиви. Заправо, ради 
се о испрекиданом роману чији је 
главни актер дечак Вуксан. Вуксан 
одмах по рођењу бива означен као 
Црни Ђаво, а доцније ће се испоста-
вити да у том надимку има и нечег 
вишег, јер он је једини кадар да од-
говори изазову канџи мајке приро-
де. Живо ткиво текста са живим 
учесницима живих догађаја је осо-
беност војника у пензији, писца и 
страственог ловца и риболовца.

РУДНИЦИ снова – антологија 
младеновачке поезије. - прире-
дио Душан Стојковић. -  Мла-
деновац, Београд: Шумадијске 
метафоре, Библиотека Деспот 
Стефан Лазаревић, Библиотека 
града Београда, 2006. – 511 стр.

Антологијом Рудници снова завр-
шава се у много чему јединствен 

пројекат који је мр Душан Стојко-
вић започео 1998. Осма по реду 
(претходиле су јој антологије про-
зе, есејистике, преводилаца, драме, 
књижевности за децу и две „пре-
дантологије“ поезије, све са пред-
знаком „младеновачка“) нова и нај-
потпунија антологија садржи из-
бор из усмене лирике, као и избор 
52 песника који су рођени, или су 
дуже или краће својим радом били 
везани за Младеновац, и оних који 
и данас живе и раде граду надомак 
Београда. У предговору приређи-
вач посебно пише краће осврте на 
дело заступљених аутора. Од нај-
старијих, Милана Давида Рашића 
(1825-1875), Милорада Петровића 
Сељанчице (1875-1921), Данице мар-
ковић (родом из Чачка, службова-
ла у Великој Иванчи од 1906-1908), 
до међуратних, поратних аутора, 
закључно са најмлађима, Томисла-
вом Марковићем (1976), Бојаном 
Бабићем, Иваном Зечићем, Бран-
ком Згоњанин, те Маријом Ири-
тано (1981), добили смо широку 
панораму аутора од којих су мно-
ги нашли своје место и у другим 
антологијама, али и оних чији вред-
носни домет не прелази културоло-
шку чињеницу. У Додацима аутор 
је забележио песме младеновачких 
песника у антолгијама и зборници-
ма, као и ауторе који су изостали из 
антологије Рудници снова.

РАЈС, Том: Оријенталиста, пре-
вео са енглеског Владан Стоја-
новић. - Београд : Алнари – Еди-
тор, 2006, стр 360.

Књизи „Оријенталиста“ америчког 
новинара Тома Рајса немогуће је од-
редити жанр. Она је истовремено 
узбудљив путопис по егзотичним 
земљама (Азербејџану, Кавказу, 
Персији, Вајмарској и Хитлеровој 
Немачкој, Аустрији пре аншлуса, 
Мусолинијевој Италији), али и пу-
топис по крајолицима душе једне 
од најмистеријознијих личности 
која је обележила прву половину 
двадесетог века. Писац говори о 
узбудљивом животу Лева Нусим-
баума аутора романа „Крв и нафта 
оријента“ и „Али и Нино“. Иначе је 
Нусимбаум написао романсиране 
биографије Јосифа Висарионови-
ча Стаљина и Бенита Мусолинија. 
Кроз странице Рајсове књиге пра-
тимо живот Јеврејина који се обра-
тио у муслиманског принца.  Рођен 
1905. године у имућној породици у 
Бакуу (отац му је био један од воде-
ћих трговаца нафтом) Нусимбаум 
је побегао пред налетима Совјетске 
револуције. Уточиште је пронашао 
у Немачкој. Био је ожењен богатом 
наследницом, која годинама није 
знала прави идентитет свог супру-
га. Дружећи се са европском и аме-
ричком елитом свога доба, догурао 
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је и до службеног биографа Бенита 
Мусолинија. Био је то све док фаши-
сти нису открили Нусимбаумово 
право порекло. Ова књига која се 
ишчитава у једном даху, је вешто 
написан детективски роман. Стра-
нице ове прозе пуне су незаборав-
них ликова које су у својој бити 
само марионете у рукама мрачних 
сила.     

РАЈЧЕВИЋ, Балша: Несхваће
ни и усамљени. – Београд : ВЕ-
ДЕС, 2006, 90 стр. 

Сами уметници своју сабраћу по не-
саници најбоље познају. То је један 
од разлога да се први лате пера и 
осликају чудесни и чудачки живот 
артиста. Али, двосекли мач је по 
среди. Услед повећаног емотивног 
тонуса може се десити да се оклизну 
у патетично самовиђење или сар-
кастички однос према осталима. 
Балша Рајчевић, сликар и песник 
се одважио да у овој збирци од пет-
наестак причи да сликусопственог 
и еснафског усуда. Иако у првом ре-
ду аутобиографска она дотиче про-
блеме везане за уметност уопште 
и понире у медитације шароликог 
типа. На пример, страх од смрти 
је обрађен у неколико случајева а 
промишљано је и над оним уметни-
цима који пре свега поштују славу, 
пријеме и сл. Док им за то време цу-
ре кроз прсте праве вредности. По-
највише брижности аутор искаyује 
у сликању најблискијих-пријатеља 
и родбине. Оживљени су притом 
догађаји иy детињства, да би се 
наративна линија готово хроноло-
шки дотакла пуне yрелости јунака. 
„Несхваћени и Усамљени“ (прича 
по којој је књига и добила име), 
„Сликарев сан“третирају пробле-
матику уметника коме средина 
није наклоњена; у „Баyену“ је на-
говештај љубавне приче, а приват-
ностима обилује „Још један дан“ и 
„Шта је том човеку“, а веома су бо-
лећиви „Прво ослобађање суза“ и 
„Одлазак брата“. Следе приче које 
говоре о пасијама, што о коцкању, 
што о потреби да виде и буду виђе-
ни, што о ловцима на славна лица 
и друге. Књига је разноврсна, али 
је Балша показао да уметност има 
и лице и наличје.

САВРЕМЕНА СРПСКА ДРА
МА, књига 26. – Београд: Удру-
жење драмских писаца Србије, 
Позориште Модерна Гаража, 
Културно Просветна Заједница 
Београда, 2006, 271 стр.

Двадесет и шеста књига едиције 
„Савремена српска драма“, доноси 
драме које су ушле у најужи избор 
на конкурсу за награду Бранислав 
Нушић Удружења драмских писа-
ца Србије за 2005. годину. Помену-

ти избор омогућио нам је стицање 
увида у дисперзивност списатељ-
ских настојања тема, жанровских 
опредељења, техника и поетика 
савремених драмских писаца. У 
овој књизи заступљени су следећи 
ствараоци: Први је Стојан Срдић 
са драмом „Анђео са веранде“, која 
је понела ауторитет и одговорност 
угледне награде Бранислав Нушић 
за драмско стваралаштво. Затим 
следе Александар Пејчић („Да Бог 
поживи господара“) Драган Тешо-
вић („Заједничка изложба“) Миле 
Петковић („Погребни завод Мило-
шевић&comp“) Ненад Ж. Петровић 
(„Кућа разврата“) и Весна Егерић 
са драмом „Лепа Јелена“ која изно-
ва испитује могућности које драм-
ским писцима пружају митови о 
лепој Јелени и Електри.

СЕГАН, Карл: Космос, превео 
са енглеског Зоран Живковић. - 
Београд: Алнари, 2006, стр 344.

У књизи  „Космос“ рађеној по исто-
именој популарној ТВ серији која 
се 1983. године и код нас приказива-
ла, славни амерички астроном, пу-
блициста и романсијер Карл Сеган 
нас води кроз историју проучава-
ња звезда, небеских тела, планета, 
планетоида и комета од најстари-
јих времена до друге половине два-
десетог века. Карл Сеган је написао 
књигу приступачну широком кру-
гу читалаца од ученика основних 
школа, па до оних одраслих не на-
викнутих на строги научни начин 
излагања. Од аутора књиге „Плава 
тачка у бескрају“ и романа „Кон-
такт“ Карла Сегана сазнајемо да је 
тек када је увидео повезаност до-
гађаја на небу са онима на земљи, 
човек могао да створи културу и 
цивилизацију. Пре Артура Кларка 
и Карла Сегана на питање постоји 
ли само морални закон у нама и 
звездано небо над нама, покуша-
ли су да одговоре Хесиод, Платон, 
Кеплер, Галилеј, Коперник, Њутн... 
Основни квалитет књиге „Космос“ 
Карла Сегана научника који је пре-
минуо 1997 године је што нам кроз 
чињенице из историје астрономије 
приближава тајне небеског свода 
и планета. Питање које се непре-
кидно поставља кроз ову књигу 
је да ли смо и колико свесни да је 
људску врсту створио универзум. 
Својим занимљивим начином кази-
вања „Космос“ читаоцима пружа и 
пријатну забаву.

СИМОНОВИЋ, Ифигенија: Хо
даш Ходамо, са словеначког 
превео Јовица Аћин. - Београд:  
Рад, 2006, 97 стр.

Ифигенија Симоновић (рођена 
1953. године) једна је од најпозна-
тијих савремених словеначких пе-

сникиња. Поезију је почела да об-
јављује средином седамдесетих го-
дина прошлог столећа. Занимљиво 
је да се у сарадњи са песникињом 
као преводилац појављује есејиста, 
приповедач и романсијер Јовића 
Аћин. Додуше, ово није први пут 
да се Јовица Аћин појављује у уло-
зи преводиоца: својевремено је 
превео неколико песама Артонена 
Артоа, Анрија Мишоа и Мартина 
Хајдегера. У песничкој књизи „Хо-
даш Ходамо“ заступљене су песме 
које је Ифигенија Симоновић напи-
сала и периоду од 1996-2006. Снага 
песничког стваралаштва Ифигени-
је Симоновић је у томе што њене 
песме оно најинтимније претвара-
ју у универзално. Зато у поговору 
преводилац Јовица Аћин истиче 
„да песме нису само привилегија 
одабраног читаоца; оне подједна-
ко постоје и за свет мимо нас јер су 
био он космос или хаос, замена за 
његово срце, утолико пре што свет 
срца можда и нема“. Књига је илу-
стрована фотографијама Весељка 
Симоновића (1950-2001).

Случајни узорак – антологија 
савременог сатиричног афори
зма. – приредио Витомир Тео-
филовић. – Београд: Геа, 2006. 
– 282 стр.

После антологије Враг и шала 
(2000, 2001, руско издање 2003) ко-
ја је сажела пола века српског афо-
ризма (1950-2000), наш познати 
афористичар објавио је нову анто-
логију. Случајни узорак обухвата 
111 аутора, сваки је заступљен са 
по 10 афоризама, почев од најста-
ријег Здравка Гојковића (1930) до 
најмлађег Ненада Вучетића (1981). 
Ради се о ауторима који још нису 
заокружили свој опус, који су сво-
јим афоризмима, књигама и прису-
ством у дневној штампи и књижев-
ној периодици активни заговорни-
ци сатиричног афоризма. Поредак 
аутора је по години рођења уз дода-
так именика и био-библиографске 
белешке о сваком писцу. Од првог 
афоризма „После толико прелом-
них година/осећамо се као у гипсу 
(Здравко Гојковић) до „Остало је 
ћутање,/-заврши доушник (Ненад 
Вучетић) присуствујемо блиставој 
игри духа, хумора и убојите поли-
тичке и остале сатире која разот-
крива истине од сваке врсте.

СТОЈАНОВИЋ, Драган: Годи
не. – Београд : Друштво Источ-
ник, 2006. – 59 стр.

Професор Стојановић (1945, Бео-
град), као књижевник успешно се 
огледа у више књижевних жанро-
ва. Осим теоријских и есејистич-
ких књига (Рајски ум Достојевског, 
О идили и срећи, Лепа бића Ива Ан-

дрића), четири ро-
мана, пред нама 
је трећа његове по-
езије. Стојановић 
је написао књигу 
коју између оста-
лих формалних карактеристика од-
ликује стишан инензитет лирског 
исказа са упечатљивим заокретима 
од опсервације и дескрипције мо-
тива, призора, ситуације лирског 
субјекта, према контемплативном. 
Тако у дужој, троделној песми Час 
после љубавних конотација стићи 
до „и сад... да ли је свет најзад/до-
веден у свој у свој најбољи ред,/бар 
привремено, бар привремено,/да-
кле вечно?!“ Из описа после после 
пљуска, на крају нас затиче готово 
онтолошка поента „Влага се сели 
навише;/сумаглица./Титрава, не-
сигурна./Ја сам то“. Излазак из 
свакодневне егзистенцијалне те-
скобе, из света нелагоде и тамних 
чињеничних премиса посредован 
поезијом присутан је у већем броју 
песама и на неки начин представља 
лајтмотив целе књиге. Интертек-
стуалност, директно уписивање у 
структуру песме имена појединих 
филозофа, књижевника, античких 
и ликовних мотива (Леонардо да 
Винчи) у функцији су „примећи-
вања“ светлије стране људске егзи-
стенције, једноставно, да би се осе-
тила и уживала пуноћа и вредност 
година „непоновљивост обичних 
догађаја“, односно, „могућа велика 
лепота и раскошност света“.

СТОЈАНОВИЋ Пантовић, Боја-
на: Побуна против средишта 
– нови прилози о модерној срп
ској књижевности, „Мали Не-
мо“, Панчево, 2006, стр. 215

Насловна синтагма по-
буна против средишта 
упућује на говор разли-
ке насупрот конвенци-
оналном и предвидљи-
вом, откривање наго-
вештаја и иновације у 
књижевноисторисјком 
процесу модерне српске књижевно-
сти. Она сугерише како одступање 
и отклон појединих ауторских ру-
кописа од канонизованог и утврђе-
ног система (на нивоу књижевне 
формације и епохе, правца, покре-
та, поетике, стила, језика, топоса, 
жанрова, погледа на свет, родне 
перспективе), тако и истраживач-
ку интерпретативну праксу која 
на нов начин чита и контекстуали-
зује поједине појаве и дела, што се 
особито односи на кључни сегмент 
текстова о естетици и поетици екс-
пресионизма код нас. Концепција 
једне овакве алтернативне истори-
је модерне српске књижевности ус-
поставља се кроз низ ауторкиних 
инспиративних студија и огледа о 

22 23



писцима и списатељицама 19. и 20. 
века (Кодер, Ракић, Пандуровић, 
Д. Марковић, И. Секулић, Д. Илић, 
Винавер, Васиљев, Д. Максимовић, 
Селенић, Љ.Арсић и др.) који сво-
јим текстовима артикулишу неки 
битан поетички, херменеутички, 
рецепцијски, интертекстуални или 
родни аспекат. Тиме  вертикала 
(пост) модерности  постаје услов да 
се разумеју и давнашњи и актуелни 
књижевни феномени.

ТИМЧЕНКО, Николај: Књижев
ност и догма. – Београд, Леско-
вац: Српска књижевна задруга, 
Задужбина Николај Тимченко, 
2006. – 250 стр.

Николај Тимчен-
ко (1934, Леско-
вац – 2004, Леско-
вац) објавио је пет 
књига књижевне 
критике и есеји-
стике, а после ње-
гове смрти објављене су Француске 
белешке (2004, приредила Сунчица 
Денић) и ове године Књижевност и 
догма – година 1952. у српској књи-
жевности, коју је приредио Јован 
Пејчић. У Уводу Тимченко истиче 
како текстови његове књиге сушти-
ну збивања у датом раздобљу крију 
у томе да је  књижевна политика до-
минирала над књижевном естети-
ком, што је имало за последицу вла-
давину ванестетских критеријума 
при вредновању књижевних дела. 
Кроз поглавља књиге Тимченко 
акрибично и објективно прати по-
лемичку ватру (Милован Ђилас, Бо-
ра Дреновац, Никола Милошевић, 
Зоран Мишић, Зоран Глушчевић, 
Иван Дончевић, Митра Митровић, 
Б. М. Михиз, и други старији и мла-
ђи) која се са страница књижевне 
периодике селила у политику и 
обратно, поводом реализма, модер-
низма, социјалистичког реализма, 
ждановизма, Павловићевих, Попи-
них, Коцбекових књига, припове-
дака Владана Деснице, Крлежиног 
реферата на 3. конгресу Савеза 
књижевника Југославије и другог. 
Тимченкова књига умногоме осве-
тљава естетске и идејне проблеме 
који увелико надилазе 1952. годину 
преносећи се готово до овог доба.

УНТЕРВЕГЕР, Александра: ИН
ДИГО? ДА. - Београд : ауторско 
издање, 2006.

Приче под окриљем „Индига? Да“ 
су збир расуте прозе по књижевној 
периодици. То је делимично тума-
чење чудноватог назива књиге, али 
плава слова и љубичасте корице са 
отисцима стопала у песку нуде до-
датно објашњење. Наиме, колко се 
бави прецизношћу написаног Сан-
дра Унтервегер полаже пажњу и 

на визуелну страну књиге. У додат-
ном вантекстуалном искуству по-
маже јој сликарка Милица Мићић. 
У свет сањалачког ауторка преноси 
ситнице из свакодневног живота. 
Оштром рационалношћу која де-
таљ претаче у слику целине она се 
сегментом бави сагледавајући га из 
разноразних углова. Бритког јези-
ка који повремено прераста у игру 
речима и реченицама као и у идеј-
не вратоломије, са сталним ирониј-
ским отклоном гради ликове који 
у причама остављају само отиске 
у песку у жељи да их пронађемо, 
угледамо у новом светлу и помало 
саосетимо са њиховом судбином. У 
свему томе помаже ауторка читао-
цу својим предлозима да досањамо 
и измаштамо индигом пренето из 
живота, али да се прво добро наору-
жамо познавањем опште културе 
да би успели да испратимо аутора 
у његовом настојању.

ЦВЕТКОВИЋ Стојановић Зве-
зданка: Песник и Дуга. - Нова 
Пазова: Бонарт, 2006, 155 стр.

Песничка књига Звезданке Стоја-
новић Цветковић „Песник и Дуга“ 
припада категорији књига која де-
цу кроз хумор и игру уводи у свет 
маште. Ова песникиња исказује 
отвореност за све мелодијске и рит-
мичке облике. У стваралачком сми-
слу Звезданка Стојановић Цветко-
вић успешно се ослања на српску 
песничку традицију, тако да ће 
пажљивији одрасли читалац кога 
ће ова књига вратити у свет детин-
ства, уочити и чврсту везу са духом 
народне лирике. У књизи „Песник 
и Дуга“ потврђује се правило да је 
рима магично средство у руци даро-
витог писца. У овој песничкој књи-
зи река се заљубљује, магарац поста-
је паметан, а букети цвећа доносе 
пролеће. Звезданка Стојановић  
Цветковић пише јасно и директно, 
деци разумљиво, а одраслима допа-
дљиво и духовито. Као и претходна 
песничка књига „Успаванка“ и ова 
је посвећена свој деци света, али 
највише оној којој је ускраћена сло-
бода. Пошто живи и ради у Звечану 
– северном делу Косова и Метохије 
– песникиња покушава да лепим 
стиховима на њиховим забринутим 
лицима измами понеки осмех.

9
АДАШЕВИЋ, Хаџи др Стојан: 
Чаршијске приче или истина 
о последњим Обреновићима. 
- Београд: Елит, 2005.

Књига др Стојана Адашевића се чи-
та у једноме даху. Наративном исто-
ријом изнети су подаци приватни, 
економски, политички за време 

в л а д а в и н е 
краља Алек-
сандра Обре-
новића нераз-
двојног од су-
пруге Драге 
Машин. Неправда начињена  овом 
краљевском брачном пару сурово 
свргнутом с престола, тек у потоње 
време, готово стидљиво, почиње да 
се исправља. Вечита подељеност 
српска прострла се и на поделу око 
династија Обреновића и Карађор-
ђевића да би се наставила до дана 
данашњег. Брачни пар Александар 
и Драга су једва нашли место за веч-
ни починак и то је без обзира на 
острашћености слика немара Срба 
према сопственој историји. Аутор 
књиге додуше сматра Обреновиће 
за најзаслужнију династију после 
Немањића поткрепљујући то исто-
ријским фактима. Било како било 
свим династијама је заједничко пр-
во винуће и слава, а затим нагли 
суноврат. Из поштовања према соп-
ственом националном идентитету 
ваљало би ову књигу проучити.

ДАМЊАНОВИЋ  Јеврем: Србија 
и на истоку II. - Неготин:  Исто-
ријски архив Неготин, 2005.

Јеврем Дамњановић, доајен нашег 
новинарства, дугогодишњи уред-
ник „Политикиних“ издања и „Илу-
строване политике“, све је више 
окренут историји источне Србије, 
одакле и сам потиче (Дебелица код 
Минићева). Своје новинарско иску-
ство и осећај за информативношћу, 
изванредно је применио, са много 
рада и воље, у исписивању истори-
је овог дела Србије, откривајући 
многе непознате детаље и прила-
жући велики број имена људи који 
су учествовали у њој и ослобађали 
Крајину и источне делове Србије. 
У два тома, Дамњановић  је дао 
велики допринос изучавању вре-
мена два српска устанка и учешће 
Крајинаца у томе. У овом другом, 
као и у првом, он на веома слико-
вит начин описује атмосферу тога 
доба, политичке прилике, не либе-
ћи се да отворено говори и о нашој 
првој власти, њеном односу према 
сопственом народу, не умањујући 
значај који је она имала у стварању 
српске државе. Ова књига није су-
вопарна историја, него књижевно 
дело које се бави историјом, тако да 
је на најбољи начин приказано вре-
ме Првог и Другог устанка у источ-
ној Србији; књига веома драгоцена 
и за читаоце и за истраживаче.

ЈАКОВЉЕВИЋ, Ранко: Јеврејски 
код. - Београд: Беокњига, 2005.

Ранко Јаковљевић, публициста из 
Кладова, последњих година даје 
велики допринос својим књигама 

расветљавању прошлости Кључа и 
Крајине. Његов опсег задивљујуће 
се креће од античких времена да 
данас. Овај крај је обилат археоло-
шким материјалом, као и колектив-
ним памћењем о мноштву народа 
који су се овде, на обалама Дунава, 
прожимали. У књизи Јеврејски код 
он бележи присуство Израиљевих 
потомака на овим просторима, 
још од римских освајања до данас, 
описујући њихову голготу за време 
Другог светског рата, али и њихов 
допринос развоју овог краја.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, Миља; ЛЕ-
ВИ, Ребека: Код два бела голуба. 
1 (Стари Београд). – Београд: 
Сигнатуре, 2006. – 145 стр. 

Књига носи назив идентичан ра-
дио-емисији „Код два бела голуба“  
која је заживела далеке 1968. годи-
не - и она је такође један времеплов, 
само исписан на хартији. Њен под-
наслов Стари Београд делимично 
нам разоткрива тему којом се књи-
га занима. Заправо, она обухвата 
15 прилога, текстова истоимених 
емисија прилагођених форми књи-
ге, који говоре о старом Београду. 
У тим прилозима читалац може да 
упозна прегршт занимљивости, од 
тога како је Београд за владавине 
Деспота Стефана постао престони 
град, па до футуристичких описа 
Београда писаца из XX века. Међу 
нијма су и прича о Карађорђевом 
освајању града 1806, о историјату 
хотела „Москва“, првој електричној 
централи у граду, о београдским 
баловима који се по свој прилици 
одржавају од 1827. године, потом о 
пријатељима и добротворима Бео-
града, попут Френсиса Макензија, 
о Ади Циганлији пре него што је по-
стала полуострво (веровали или не, 
Београд има шеснаест острва), као 
и о Београду у будућности, како су 
га видели писци из прошлости.

НИКОЛИЋ, Коста; СТАНКО-
ВИЋ, Бранко: Срби у Другом 
светском рату, ратна хроника 
19411945. - Шабац: Народни 
музеј Шабац, 2006.

Народни музеј у Шапцу има једну 
од најбољих збирки ратног наци-
стичког плаката на територији Ср-
бије што је и инспирисало ауторе 
да књигу која хронолошки из дана 
у дан, прати збивања у Другом свет-
ском рату, илуструју и употпуне 
овом заиста импозантном збирком. 
Великог формата и добро графички 
опремљена ова књига је примамљи-
ва за читаоца, а својим садржајем 
баца другачији поглед на историју 
Срба у Другом светском рату. Ауто-
ри су користили документа из свих 
доступних архива у Србији, као и 
немачке изворе.
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Градског менаџера Бојана 
Станојевића одликује ефи-

касност у доношењу одлука, и 
оперативност у њиховој реали-
зацији. Пре шест година као 
перспективан економиста, био 
је потпредседник Извршног 
одбора Скупштине Београда, 
задужен за комуналне делатно-
сти и инфраструктурне пројек-
те. Четири године касније по-
стаје градски менаџер.

Систем менаџера у Градској 
управи преузет је из америч-
ких градова. У Америци град-
ски менаџер је главни операти-
вац, односно, професионалац 
који без обзира на политичко 
опредељење владајуће градске 
номенклатуре, искључиво ради 
свој посао.

Када је музика у питању Бо-
јан Станојевић би желео да у 
Београду чује и види Red Hot 
Chili Pepers. Градском менаџеру 
двомилионског Београда љуте 
црвене паричице су једна од 
најомиљенијих рок група. Ме-
ђутим, овом приликом желели 
смо да сазнамо које књиге сем 
стручне литературе, ишчитава 

менаџер града Београда.
-Тренутно читам водич 

кроз науку Била Брајсона Крат-
ка историја безмало свачега. 
Аутор на један шармантан и 
искричав начин, мени као еко-
номисти показује да наука ни-
мало није досадна и страшна. 

Из ове књиге највише сазнајем 
шта се догађало иза кулиса ве-
ликих научних открића.

Недавно сам прочитао ро-
ман Роберта Хериса Помпеја, 
као и романе једног од мојих 
најомиљенијих прозних писа-
ца Стивена Пресфилда Огњена 
капија и Плиме рата.

Из Помпеје коју сам ишчи-
тао у даху, сазнао сам да је овај 
град у време Римског царства 
био препун корупције и наси-
ља. На град који је лежао уз На-
пуљски залив, 79. године нове 
ере, нису се сручиле само при-
родне силе, већ и оне потекле 
из људске злобе и грамзивости.

У Огњеној капији одушевио 
ме језик којим је аутор оживео 
спартански начин размишља-
ња и веровања, као и жеља да се 
победи страх и досегне војнич-
ка слава. Ова књига дочарала 
ми је један суров, али у својој 
бити племенити став.

Код Стивена Пресфилда до-
пада ми се начин на који опису-
је велике епске битке. Тако је у 
Плимама рата подједнако из-
ванредно дочарао поморске и 
копнене битке, усхићење побе-
де и очаја због пораза, али исто 
тако је веродостојно приказао 
и интимна свакодневна деша-
вања својих јунака. Издавачу 
Пресфилдових романа, београд-
ској Лагуни, предложио бих да 
објаве и његов трећи роман из 
античке Грчке Последње Ама-
зонке – рекао нам је градски ме-
наџер Бојан Станојевић.

Душан Цицвара

СПАСИЋ, Крунослав Ј.: Влада 
Чукун, Хајдук Вељко и Мокра
њац (репринт издање). - Него-
тин : Народна библиотека Него-
тин, 2006.

Од недавно 
почивши др 
Кру но сла в 
С п а с и ћ , 
аутор капи-
талног дела 
„Његош и 
Французи“, 
за које је до-
био орден 
Легије части 

француске Академије наука, из 
љубави према завичају, Неготину, 
кога је неизмерно волео, интелек-
туалац велике духовне и духовите 
ширине, забележио је анегдоте, 
преточене у роман, о чувеном бое-

му овог краја, Влади Чукуну, који је 
на необичан начин волео неготин-
ску традицију и његове великане, 
Хајдук Вељка и Мокрањца, тако 
да је о њима оставио веома врца-
ве и надахнуте шале. Сам Круно-
слав Спасић каже: „Да су Неготин, 
Вељкова и Мокрањчева Крајина 
имали приповедача или романопи-
сца као што је Ниш имао Стевана 
Сремца, Врање Бору Станковића а 
Прованса Алфонса Додеа, наша би 
књижевност била богатија неком 
врстом новог и ни мање познатог 
Калче, Миткета или Тартарена Та-
расконца, оригиналнијег, весели-
јег, живописнијег од њих тројице, 
створеног према живом, а не изми-
шљеном примерку једне средине и 
једног времена“.

СПОМЕНИЦА двадесетпетого
дишњице Друштва за улепша
вање Врачара 18841909. - Бео-
град : Библиотека града Београ-
да, 2006.

Први збор Друштва за улепшава-
ње Врачара одржан је 14. октобра 
1884. године и овај датум се сматра 

даном његовог 
оснивања. Свој 
рад Друштво 
ће окончати 
педесет седам 
година доцни-
је, у пролеће 1941. године, делећи 
судбину великог броја, не само бе-
оградских друштава и задужбина. 
Међу многобројним, данас готово 
заборављеним удружењима ове 
врсте, Друштво за улепшавање Вра-
чара заузима посебно, истакнуто 
место као најстарије, најдуговечни-
је и најпредузимљивије друштво 
Београда. У овој књизи сабрани су 
текстови о Друштву од његовог по-
станка, преко активности у перио-
ду од 1885. до 1889, од 1889. до 1900. 
и од 1900. до 1909. Документовани 
су годишњи зборови друштвени, 
управни и надзорни одбори, а дат 
је и списак чланова Друштва од 
1884. до 1909. Једна заиста лепа и 
драгоцена књига која подсећа на бо-
љу страну Београда.

Припремили: Александра
Вучинић, Светлана

Мићуновић, Славица Спасић, 
Виолета Вучетић, Ана

Исаковић, Тања Јанковић,
Душан Цицвара, Небојша

Ћосић, Срђан Вучинић, Власта 
Младеновић, Александар

Павловић
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ТРИ РИМЕ

У руски мир
Побегнућу млад,
У светски свемир
Тражећи склад.

Изнова вир
Постаје стар,
Губећи путир
Као честар.

 Драгољуб Ђокић

СТЕПАНОВ, Љубомир, БУ-
ГАРСКИ, Стеван: Српски 
ансамбл у Темишвару. -Те-
мишвар : Савез Срба у Руму-
нији, 2005.

СТЕПАНОВ, Љубомир: Од 
срца, срцу... -Темишвар: 
Савез Срба у Румунији, 
2006.

СТЕПАНОВ, Љубомир: 
Статистички подаци о 
Србима у Румунији. -Те-
мишвар : Савез Срба у Ру-
мунији, 2006.

Срби у Румуни-
ји живе векови-
ма, а данас су 
н а ц ион а л н а 
мањина која 
чврстим ве-
зама са мати-
цом и ангажо-
вањем у Савезу Срба у 
Румунији ради на очувању 
националне свести, духов-
ности и традиције. Књига 
“Српски ансамбл у Теми-
швару” пре свега је факто-
графског карактера, а аутори у 
свом истраживању прате исто-
рију ансамбла, као и његов зна-

чај за Србе у Румунији. Књига 
садржи фотографије, докумен-
та и аутентична сведочанства 
чланова ансамбла. „Од срца, ср-
цу...“ назив је монографије наста-
ле поводом 35. годишњице рада 
и постојања Академског култур-

но уметничког 
друштва Мла-
дост и позори-
шног студија 
Талија из Те-
мишвара који 
негују српску 
културу на 
просторима 
Р у м у н и ј е . 

Трећа књига Љубоми-
ра Степанова “Статистич-
ки подаци о Србима у Ру-
мунији”, значајна је за све 
проучаваоце историје Срба 
на просторима Румуније јер 
садржи исцрпне податке о 

броју Срба 
у свим ру-
м у н с к и м 
рег ија ма , 
податке о 
м е с н и м 

заједницама, култур-
ним активностима, недељници-
ма и часописима.

Шта познати читају
Mенаџер у градској управи

Бојан Станојевић: ВОЛИМ
ИСТОРИЈСКЕ РОМАНЕ!
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АРТ 032, бр. 13, 2006, уредник Милен 
Алемпијевић, Дом културе, Трг устанка 
2, Чачак, art032@yu1.net

Нови број ревије за културу подсећа на 100-
годишњицу рођења Самјуела Бекета, доно-
си поезију Воја Шиндолића, Георгија Гени-
са, Јевгенија Харитонова (у преводу Николе 
Вујчића) и недавно преминулог Генадија 
Ајгија (Миливој Јовановић), прозу Ненада 
Јовановића, Ермиса Лафазановског (Ристо 
Василевски) и Александра Гениса (Драги-
ња Рамадански). Приказане су нове књиге 
Живорада Недељковића, Зорана Пеневског, 
Марије Ракић, З. Пеневског и Ивице Стевано-
вића. Саша Ћирић пише есеј о роману Клоп
ка Ненада Теофиловића, Срђан В. Тешин о 
алегоријском приповедању и електронском 
издаваштву, Петар Јевремовић о Сигмунду 
Фројду, Воли Каруана о уметности Абори-
џина (Љубомир Васојевић), Лела Павловић 
о синеасти Кости Д. Новаковићу, Динко Ту-
цаковић о Бертолучијевом Последњем тангу 
у Паризу, Конрад Силверт о Мајлсу Дејвису 
(Љ. Васојевић). У броју се налази и интервју 
Воја Шиндолића са Аленом Гинзбергом. Ве-
ома занимљиви темат Ја, то је неко други са-
држи текстове Зорана Пауновића, Михајла 
Пантића, Владимира Копицла, Сање Дома-
зет, Радивоја Шајтинца, Данила Николића, 
Весне Алексић и Јовице Аћина.

БАШТИНА, свеска 20, књига 2.- При-
штина, Лепосавић: Институт за српску 
културу, главни и одговорни уредник 
др Вељко Ђ. Ђурић.

У новој свесци дваде-
сетог броја „Башти-
на“ доноси текстове 
о књижевност, огледе 
из историје, огледе из 
помоћне историјске 
науке и социологије. 
Чедомир Ребић пи-
ше о Похвали светом 
Димитрију, Сунчица 
Денић-Михаиловић о Александру Цанету 
Поповићу, косовском међуратном песнику, 
Даница Андрејевић о савременој српској 
поезији Косова и Метохије, Марија Јефтими-
јевић-Михајловић о доприносу Теорије књи-
жевности Драгише Живковића развоју тео-
ријске мисли. У одељку „Историја“ налазе 
се огледи Јована Пејчића (Милан Ракић на 
Косову, „Призренска афера“); Божице Младе-
новић (Топлички устанак 1917. године – (не) 
истраженост теме и могућност даљег истра-
живања; Вељка Ђурића Мишина (Неколико 
детаља о судбини повеље краља Стефана 
Дечанског); Владана Виријевића (Неке демо-
графске карактеристике градских насеља на 
Косову и Метохији између два светска рата) 
и Јована Пејина (Стара Србија у Српском 
књижевном гласнику 1920.-1941. године).

БДЕЊЕ, часопис за књижевност, умет-
ност и културну баштину, година 5, 
број 11-12.- Сврљиг : Културни центар 
Сврљиг, в.д. главног и одговорног уред-
ника Зоран Вучић.

У новом броју часописа „Бдење“ прозу обја-
вљују: Слободан Стојадиновић, Сунчица Де-

нић, Благица Здрав-
ковић, Димитрије 
Јовановић, Микица 
Илић, Драгана Дими-
тријевић, док су по-
езијом заступљени: 
Мирослав Цера Ми-
хаиловић, Обрен Ри-
стић, Радомир Рајко-

вић, Владета Коларевић, Оливер Милијић, 
Гордана Пешић, Благоје Нишавић, Миша 
Мијатовић. Од преводне књижевности засту-
пљени су Михаил Михајлович Рошчин,  Ни-
колај Рубцов, Пушкин, као и песници млађе 
македонске лирике: Сашо Гигов Гиш, Апо-
лон Гилевски, Игор Исаковски, Лидија Дим-
ковска, Наташа Бунтеска, Никола Маџаров, 
Ивица Антески, Јовица Тасевски-Етернијан, 
Александар Кирковски, Емил Калешковски 
и Анета Велкоска. Огледе и студије објављу-
ју: Александар Б. Лаковић („Изниклице Лазе 
Костића), Душан Стојковић (Певати је боле-
ти самога себе), Радомир Мићуновић (Дија-
лектика једног дијалекта), Љубиша Рајковић 
(Из времена кад је народ певао-Руковет ти-
мочке усмене лирике), Јелена Глишић ( Лек-
сика народне медицине сврљишког краја) и 
Славица Миливојевић (Мотив срца на апли-
кацијама из града Сврљига).

ГОДОВИ РЕЧИ (Пресек савременог 
књижевног стваралаштва у општини Со-
пот). -  (приређивач Књижевни клуб Би-
блиотеке “Милован Видаковић”; главни 
и одговорни уредник Марјан Маринко-
вић). – Сопот : Градска Општина, 2006. 
– 71 стр.

Сврху ове књиге, како каже њен уредник, 
не треба превасходно тражити на естет-
ском, већ на књижевно-документарном пла-
ну. Овим зборником текстова постигнут је 
увид у продукцију групе стваралаца која је 
просторно дефинисана међама сопотске оп-
штине, а временски генерацијом која живи и 
ствара на почетку трећег миленијума. Збор-
ник је устројен хронолошки, према старосној 
доби аутора.  Настанак овакве књиге првен-
ствено треба тражити у жељи да се једно ли-
терарно ангажовање на крају XX и почетку 
XXИ века – које у сопотској општини, иако 
недовољно експонирано, евиднетно постоји 
– фиксира и опредмети. Овај зборник јесте 
памћење неопходно за формирање и одржа-
вање континуитета једне локалне књижевне 
традиције, независно од њене вредносне де-
терминанте. По речима Маринковића, он је 
засађено дрво крај којег се равнодушно може 
проћи, али у чијој ће се сени данашњи и бу-
дући читалац, макар и уз иронични осмех, 
моћи да одмори.

ГОЛИЈА, традиција, култура, екологи-
ја, друштво, година 2, број 5.-Никшић : 
Голијски сабор културе, главни и одго-
ворни уредник Драго Перовић.

У новом броју часопис „Голија“ доноси тек-
стове из националне историје, Живот светог 
Василија Острошког Чудотворца, разговор 
са Костом Чавошким о српским национал-
ним интересима, референдуму у Црној Го-
ри, питањима Хашког трибунала, решења 
питања статуса Косова и Метохије ( разговор 

водио Спиридон 
Булатовић); текст 
Драгутина Кови-
јанића о Српској 
православној цр-
кви у Црној Гори; 
текст о реформи 
школства Десанке 
Перовић, акваре-
ле Војислава Перо-
вића; разговор са 
професором Радивојем Шуковићем (разго-
вор водио Драго Перовић), као и текстове о 
екологији, актуелним друштвеним и нацио-
налним питањима.

ДЕТИЊСТВО – часопис о књижевности 
за децу, година 32, број 1, пролеће 2006, 
издавач: Змајеве дечје игре, Нови Сад, 
116 страна, главни уредник мр Јован Љу-
штановић

Први овогоди-
шњи број Детињ
ства у целини 
је посвећен књи-
жевном ствара-
лаштву за децу 
Драгана Лукића, 
преминулом по-
четком 2006. На 
почетку је текст 
Слободана Ж. Марковића Над одром Драгана 
Лукића, реч о пријатељу, његовој поезији и 
активном полувековном деловању у књижев-
ном животу Југославије и Србије, изговоре-
на над одром песника. У одељку Антологија 
Лукић нашао се избор из Лукићеве поезије 
(71 песма) који су сачинили сами писци за де-
цу и проучаваоци дечје поезије (између оста-
лих, Мира Алечковић, Весна Алексић, Гра-
димир Стојковић, Милован Данојлић, Весна 
Ћоровић Бутрић, Воја Марјановић, и други). 
Део Над песничким делом и животом Драгана 
Лукића садржи текстове о Лукићевој поезији 
писане различитим поводима и жанровски 
разноврсним (запис, сећање, приказ књиге, 
критички осврти, теоријска уопштавања, 
новине које је Лукић унео у поезију за децу) 
из пера Ђорђа Радишића, Радомира Животи-
ћа, Лазе Лазића, Мирјане Стефановић, и дру-
гих, укупно 37 писаца и критичара. Ту је и 
избор из Лукићевих књижевно-есејистичких 
записа о бајци, о ратном детињству у Београ-
ду, и кроки о радости поводом објављивања 
прве самосталне књиге Звери као фудбалери 
(1952, Спортска књига, Београд). Вредна за 
садашње и будуће истраживаче дечје поези-
је је Библиографија књига Драгана Лукића, од-
носно, садржи преко стотину наслова књига 
песама, прича, романа, избора на српском, 
македонском, словачком, руском, немачком, 
словеначком, албанском језику

ЗЕНИТ, год. 1, бр. 1, јун 2006, главни и 
одговорни уредник Срђан Станишић, 
Булевар деспота Стефана 55/10, Београд, 
zenit@konras.com

Појавио се нови часопис-магазин за књи-
жевност, уметност и философију. Први број 

П Е Р ИОДИКА
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отвара уводник главног уредника, иначе 
доказаног зналца у прављењу баш овакве вр-
сте периодике. Есејистиком и теоријом баве 
се Михаил Епштејн (превод Радмила Меча-
нин), Умберто Еко (Нина Нинковић), Мигел 
де Унамуно (Биљана Буквић), Франк Ан-
керсмит (Мирољуб Јоковић), Михаил Берг 
(Р. Мечанин), Ноам Чомски (Јелена Митро-
вић), Милослав Шутић, Јасмина Ахметагић, 

Новица Петровић, 
Светомир Бојанин. 
Обиман разговор са 
Предрагом Ристи-
ћем водила је Нина 
Арсеновић, фото-
графисао Мирослав 
Петровић. Са Ђан-
карлом де Катал-
дом разговарали су 
Петар В. Арбутина 
и Франческа Сера 
(превела Нина Нин-
ковић). Поезију су 

приложили Милосав Тешић и Јован Пејчић, 
прозу Дејвид Фостер Валас (Александра Ман-
чић) и Давид Албахари. Књиге Александра 
Николајевича Веселовског, Бранислава Тоди-
ћа и Милке Чанак-Медић, Ђорђа Орелија, 
Драгослава Страњаковића, Слободана Богу-
новића, Јована Пејчића, Јарослава Пеликана, 
приказали су Александар Лома, Драгана Па-
вловић, П. В. Арбутина, Душан Стојковић, 
Александра Вулетић, Михајло Митровић, 
Борис Б. Брајовић. Српским духовним про-
стором бавили су се Драгољуб Којчић, Срђа 
Трифковић, Слободан Дивјак, Бранислав 
Матић и Иван Јовић. Магазин је опремљен 
белешкама и карикатурама аутора, као и за-
нимљивим фотографијама.

САВРЕМЕНА БИБЛИОТЕКА, год. 18, 
бр. 23, 2006, главни уредник Милица 
Стевановић, одговорни уредник Соња 
Вељковић, Народна библиотека Круше-
вац, Трг косовских јунака 1, info@nbks.
org.yu, bkkrus@ptt.yu

У најновијем 
броју Савремене 
библиотеке Ја-
сна Карталовић 
пише о Николи 
Тесли, Пол Стар-
џис о интелек-
туалној слободи 
(превод Данице 
Каплани), Џу-
дит Круг о зако-
нодавству и би-
блиотекарству 
у Америци (Да-
ниела Стошић), Весна Златичанин о Biblia 
пројекту, Ивана Милутиновић о односу мла-
дих и библиотекарства, Снежана Ненезић 
о културном наслеђу и о дигитализацији 
завичајних збирки, Соња Остојић о мулти-
језичности, Соња Вељковић о Градској би-
блиотеци у Хелсинкију, Селена Ајтак о кара-
манлидика збирци, Паулина Лазић о Среди-
шњој библиотеци Срба у Хрватској, Милица 
Стевановић о међународним активностима 

крушевачке библиотеке, Мирјана Миливо-
јевић о спроведеној анкети у крушевачкој 
библиотеци, Љубица Милетић о читаоцима 
библиотеке цркве Лазарице, Јелица Васић о 
раду библиотекара са децом, Станка Ристић 
о терапеутској моћи књиге, Милена Макси-
мовић о Друштву библиотекара Републике 
Српске, Душица Грбић, Марија Јованцаи и 
Радован Мићић о издаваштву Библиотеке 
Матице српске, Татјана Дуновић о издава-
штву библиотека Републике Српске, Слобо-
дан Симоновић о рукописној заоставштини 
Антонија Маринковића, Миодраг Мишко 
Динуловић о Крушевачком позоришту, Дар-
ко Михајловић о књизи уопште. Марина 
Лазовић је приказала књигу Стара и ретка 
књига и периодика у Народној библиотеци 
Смедерево, Весна Црногорац Каталог нишке 
периодике, М. Стевановић Слике времена, Зо-
ран Ђурић зборник Књижевна баштина Кру
шевца, Ивана Стефановић Малу енциклопеди
ју крушевачког краја. У рубрици Калимахови 
настављачи заступљени су Саша Јеленковић 
и Дејан Вукићевић. Хронологију догађања 
у крушевачкој библиотеци приредиле су 
Снежана Драгићевић и М. Стевановић. Број 
су ликовно обогатили прилози Братислава 
Алексића.

ЈУ ФИЛМ ДАНАС Бр.78/79, Булевар 
уметности бр. 7, 11070 Нови Београд, 
главни и одговорни уредник Северин 
М. Франић, 011/2133-831, e-mail: yufilm@
verat.net, www.komunikacija.co.yu

У најновијем броју часописа  ЈУ ФИЛМ ДА-
НАС, који већ две деценије уређује филмски 
критичар, есејиста и песник Северин М. Фра-
нић објављена је документаристичка књига 
Милосава Мише Младеновића „Дневник јед-
ног гледаоца (1951-1958)“. Ову књигу превас-
ходно треба читати као документ о једном 
времену, и филмском репертоару, који гово-
ри о нашем отварању према свету после рас-
кида са Информбироом. Из ових прецизно 
вођених дневничких бележака Милосав Ми-
ша Младеновић доказује нам да је педесетих 
година двадесетог века удео страног филма 
из источне Европе у редовном биоскопском 
репертоару био сведен на минимум препу-
штајући своје место новитетима са Запада 
у размерама које дефинитивно отварају 
просторе за нека друга битнија дешавања у 
културном и политичком смислу, него што 
је то биоскопски репертоар главног града та-
дашње Брозове Југославије. „Дневник једног 
гледаоца (1951-1958)“ занимљив је и због на-
чина на који аутор, који по својој вокацији 
није филмски критичар, односно стваралац, 
оцењује филмове које је видео.

KOРАК - часопис Привредне коморе 
Србије, јул 2006, Београд, Ресавска 13, 
главни и одговорни уредник Миливоје 
Михајловић

У овом броју, у рубрици „Амбијент за при-
вређивање“ наводи се да је координатор Пак-
та за стабилност Југоисточне Европе Ерхард 
Бусек оценио да је Србија кључна земља ре-
гиона и позвао стране инвеститоре да ула-
жу у српску привреду. Висок удео услуга у 
бруто домаћем производу Србије указује да 
се структура привреде драматично мења, ре-

као је председник ПКС др Слободан Мило-
сављевић на седници Управног одбора ПКС. 
Часопис такође пажњу посвећује јубилеју 
- пет деценија Привредне коморе Косова и 
Метохије, која треба да помогне опстанак 
српског становништва у јужној српској по-
крајини. Посебан темат односи се на раздру-
живање  Државне заједнице Србија и Црна 
Гора, затим на Видовданске дане дијаспоре у 
Србији, Пословање са Великом Британијом, 
Производњу и потрошњу меса, Термоелек-
трану Никола Тесла као великог загађивача 
и друге актуелне теме које су битне са стано-
вишта проучавања економских прилика у 
земљи, а и у сарадњи са светом.

МЕЂАЈ, год. 26, бр. 59, 2006, главни и од-
говорни уредник Зоран Тешић, Народна 
библиотека, Трг партизана 12, Ужице

Број отварају ре-
зултати конкурса 
за награду „Милу-
тин Ускоковић“, 
прозу објављују 
Мирјана Стакић, 
Велибор Јовано-
вић и Давид Кец-
ман-Дако, поезију 
Милица Теа Ма-
рић, Милијан Де-
спотовић, Марина 
Јањић и Горан Брежицки, есеј о почецима 
српске књижевности за младе Тихомир Пе-
тровић, о новим књигама Видана Николића, 
Стојана Ђорђића, Ивана Ршумовића, Мира 
Вуксановића, Јована Љуштановића, М. Де-
спотовића, Николе Милошевића, Миросла-
ва Тодоровића, Јусуфа Бирђозлића пишу Ми-
омир Милинковић, Цвијетин Ристановић, 
Милутин Пашић, Милуника Митровић, 
Бранко Јовановић, Вујица Бојовић, М. Деспо-
товић и Велибор Јовановић. Хаџи Драган То-
доровић је приказао изложбу слика Владана 
Терзића, Бранко Поповић се поводом десето-
годишњице позабавио Југословенским позо-
ришним фестивалом у Ужицу а Снежана 
Ђенић је написала ин мемориам доајену срп-
ског песништва Душку Трифуновићу. Стра-
нице су илустроване графикама са VII међу-
народног графичког бијенала „Сува игла“.

НАШ ТРАГ бр. 4/2006, Друштво Траг, 
Велика Плана, Библиотека Радоје Дома-
новић, Велика Плана ИПС. Сигнатуре, 
главни и одговорни уредник Милан Р. 
Симић, 026/521-256, www.nastrag.org.yu

Часопис за књижевност 
уметност и културу „Наш 
траг“ припада категорији 
часописа који интензивно 
негује радиофонијско ства-
ралаштво што показује и 
опширан интервју који је 
овом часопису дао један 
од доајена наше радиофо-
није редитељ Мирослав 

Јокић (са Јокићем је разговарао Звонимир 
Костић) као и текст Предрага Стаменковића 
„30 година драмског програма Радио Београ-
да“. У овом броју радиофонијску – позори-
шну игру у једном чину „Убиј се за мене“ об-
јавио је Војин Васовић. Уводне странице овог 
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часописа почињу рубриком „Актуелности“ 
у којој мр Горан Буџак, говори о могућности-
ма доношења новог Устава Републике Срби-
је и интервјуом који је главном и одговорном 
уреднику овог часописа Милану Р. Симићу 
дао преводилац и новинар културне рубри-
ке „Вечерњих Новости“ Душан Станковић 
Са прозом заступљени су Мирослав Пете-
лин, Олег Томић, Александар Новаковић, Та-
мара Лујак, Урош Петровић, Брајан Фрил и 
Јурај Шебеста. „Наш траг“ доноси избор из 
поезије мађарског песника Елемера Хорвата, 
а читалачку пажњу привући ће и текст Зора-
на Б. Маринковића „Коптска Црква“.

ПЕСНИЧКЕ НОВИНЕ БР 1-пролеће 
2006, лист за певање и мишљење, Кул-
турно-Просветна Заједница Београда, 
Змај Јовина бр. 4, 11000 Београд, глав-
ни уредник: Драган Мраовић, E-mail: 
draganmraović@yahoo.com, ekoplus@
beocity.com

Културно-Просветна Заједница Београда 
поново је обновила традицију „Песничких 
новина“ (присетимо се да је први број листа 
за певање и мишљење „Песничке новине“ 
изашао 11. јуна 1972. године) а на идеју о њи-
ховом поновном изласку дошли су Драган 
Мраовић, Предраг Бајо Луковић, Миодраг 
Ђукић и Живорад Ајдачић. Техничко уређе-
ње и дизајн у графичком смислу једног од 
најатрактивнијих српских часописа посве-
ћеног поезији урадио је Стеван Огњеновић. 
Уводне странице првог броја песничких но-
вина почињу рубриком „Ризница светске 
књижевности“ у којој се налазе три песме Ви-

лијема Блејка ко-
је је са енглеског 
превео Драган 
Пурешић. Од стра-
них песника засту-
пљени су Фран-
ческо Петрарка, 
са „Одом српском 
народу“ Габријеле 
Д’Ануцио, Дани-
јел Ђанкане, Јоа-
хим Сарторијус, 
Ален Гинзберг и 
Жак Превер. По-
себну песничку 
посластицу пред-

ставља „Запис о Косову“ Деспота Стефана 
Лазаревића. Ризницу домаћег поетског ства-
ралаштва отварају Десанка Максимовић, 
Стеван Раичковић, некадашњи уредници 
ових новина Амбро Марошевић и Милисав 
Крсмановић, затим следе Драгомир Брајко-
вић, Васко Попа, Драган Јовановић Данилов, 
Алек Вукадиновић, Селимир Радуловић, Пе-
тар Пајић, Весна Радовић, Ненад Грујичић, 
Миладин Шеварлић, Рајко Петров Ного и 
други. У рубрици Они долазе поезију обја-
вљују Бистра Илин-Шећеровска, Дина Не-
дељковић, Јована Миладиновић, Немања Лу-
ковић, Велимир Кнежевић, Јана Растегорац, 
Александар Жикић, Александра Павловић 
и Силвана Јанковић. Епиграме посвећене 
песницима Браниславу Петровићу и Слобо-
дану Марковићу написао је Милован Витезо-
вић. Срба Игњатовић пише о најновијој пе-
сничкој књизи Томислава Мијовића „Време 
на окупу“.

СТИГ, бр. 95, Центар за културу Мало Црни-
ће, главни и одговорни уредник Ана Дудаш, 
телефон: 012/280-150

Најновији број часописа за књижевност умезност 
и културу „Стиг“ који већ тридесет и шест година 
излази у Малом Црнићу у уводним страницама 
доноси руковет стихова посвећених Светом Сави. 
Једна од најталентованијих историчарки млађе 
генерације Ена Мирковић подсетила нас је на жи-
вот и дело најмлађег сина Великог Жупана Сте-
фана Немање – Растка 
Немањића. У овом броју 
поезију објављује Горда-
на Борјанишевић, чија је 
књига „Писма Лану“ по-
нела награду „Србољуб 
Митић“ за 2005. годину, 
затим Џонатан Боултинг, 
Филип Танселен, Диди 
Ма Мађја, Ричард Бернс, 
Рафаел Муњос Сајас, Бај-
рам Халити, Сесилија Валдес и Александар Ми-
лошевић. У рубрици проза српских писаца своје 
приповетке објавили су Драгослав Живадиновић 
и Божидаров Д. Грујица-Грујић. Поред рубрике 
наши писци у расејању „Стиг“ доноси и опширан 
осврт на 34. Фестивал драмских аматера Србије 
– ФФедрас 2005. Књижевну критику и есејистику 
у овом броју објављују Душан Стојковић, Ана Ду-
даш, Милутин Лујо Данојлић, Мирјана М. Радо-
ванов Матарић, и мр Предраг Јашовић. Часопис 
„Стиг“ негује и песнички подмладак.

САВРЕМЕНИК, бр. 137-138-139, 2006, Апо-
строф, Београд, Француска 7, главни и одго-
ворни уредник: Срба Игњатовић

Троброј књижевног часописа „Савременик“ у ру-
брици поезија и проза објављује текстове Раше Пе-
рића, Бруна К. Ојера, Радивоја Стојковића, Искре 
Пеневе, Јована Д. Петровића, Милена Миливоје-
вића, Душана Чоловића, Милосава Мирковића, 
Стевана Бошњака, Миливоја Анџелковића, Мил-
кице Милетић, Градимира Ђуровића, Радомира 
Путниковића, Слађане Ристић и Иване Б. Матић. 
Читалачку пажњу привући ће и одломак из ро-
мана „Клавиристкиња“ аустријске добитнице 
Нобелове награде за књижевност за 2004. годину 
Елфриде Јелинек. Са критичким и есејистичким 
радовима заступљени су Гане Тодоровски, Миро-
слав Радовановић, Јадранка Пешти, Милица Јеф-
тимијевић-Лилић, Витомир Стевановић, Жарко 
Ђуровић, Брана Димитријевић, Милан Ранковић, 
Душан Стојковић, Миливој Анђелковић, Славен 
Радовановић, Радомир Мићуновић, Душан Мија-
иловић-Адски, Илија Бакић, Доротеа Пантелић, 
Данко Стојић и Никола Шиндик.У Библиотеци 
„Савременик Плус“, објављена је поема „Повра-
так у Витлејем“ песника, драмског писца, есеји-
сте, књижевног, позоришног и телевизијског кри-
тичара Владимира В. Предића, који поезију већ 
пола века (од 1956.) објављује у свим познатијим 
књижевним часописима и листовима. Поему „По-
вратак у Витлејем“ илустровао је Богдан Кршић.

СЛОВО, број 7-8, адреса редакције : VI црно-
горске Т-10 Никшић, страна 90, главни уред-
ник : Веселин Матовић.

Двоброј часописа „Слово“ који уређују професо-
ри Никшићких средњих школа отпуштени са 
посла после афере Црногорске власти са преиме-
новањем Српског језика у матерњи и остале јези-

ке, доноси мноштво 
књижевности и публи-
цистике. Како је овај 
часопис до сада изла-
зио под именом „Рас-
пеће језика српскога“ 
његов суморни тон у 
“Слову“ исказује ака-
демик Матија Бећко-
вић стиховима :“Тако 
ћеш се и ти моја Црна 
Горо / Подвући под своје камење ускоро / И неће 
остати камен на камену / Никаквоме твоме знаку 
ни знамену“. Часопис редовне рубрике “попуња-
ва“ занимљивим, актуелним питањима : тема бро-
ја- глобализам tema и идентитет коју потписују  
српски писци из Црне Горе, академик Јеротић и 
Френк Шејфер, а истраживање идентитета  слуге 
Смердјакова у роману „Браћа Карамазови“ позна-
ти професор књижевности из Никшића, Милош 
Вукићевић. У „реду“ белетристике издавајамо ски-
цу за портрет Илије Лакушића, и приказ песама 
„Зрно“ филозофа Драгана Бојовића. Своје песме, 
прозу и прилоге дали су још неки аутори (Благо-
је Нишавић, Оливера Доклестић, Ђорђо Сладоје, 
Радосав Ђурковић...) а своје некрологе Влајко Ћу-
лафић и Бећир Вуковић покојном песнику Драги-
ши Маџгаљу.

Браничево, часопис за књижевност и култу-
ру, бр. 1-2/2006.

Недавно је изашао из штампе нови број  часопи-
са за књижевност и културу „Браничево“, који већ 
две године уређује новоизабрано уредништво, са 
потпуно новом концепцијом. У рубрици Поезија 
којом започиње број заступљени су стихови Гојка 
Божовића, Јелице Кисо, Александра Новаковића 
и Предрага Ивановића. Кад је у питању Хаику 
поезија часопис доноси песме Миодрага Ковачеви-
ћа, Кенђи Мијазаве и Николе Маџирова. Рубрика 
Проза садржи приче и записе Боривоја Везмара, 
Eмила Реноа, Милорада Конрадa, Станка Кржића 
и групе аутора „Вир“. У Скици за портрет дат је 
разговор са Јовицом Аћином, приказ књиге „Днев-
ник изгнане душе“ и нова прича „Од писца и од 
читаоца“. Рубрика Суочавања доноси расправе Да-
нице Добровски: „Ћосићеви комади с тезом спрам 
демократске критике (коментар на рад „Корени 
НИН-ове награде“ Маринка Арсића Ивкова, об-
јављеном у „Браничеву“, бр. 1/2005., Гојка Божови-
ћа: „Велико немачко признање роману „Мамац“ 
и Драгог Ивића: „О Стерији, Вршцу, Пожаревцу“. 
Поглавље Есеј о глумцу садржи награђене радо-
ве на конкурсу КПЗ општине Пожаревац за Есеј 
о глумцу. Награђени аутори су Мирјана Вукој-
чић, Лела Ликар и Братислав Јевтовић. Рубрика 
Под лупом доноси две занимљиве студије Бојана 
Чолака: „Етнографски аспект у проучавању про-
блема нечисте крви у роману Нечиста крв Бори-
сава Станковића, и Драгана Ђорђевића: „Поетика 
планине“. У рубрици Култура заступљени су из-
вештаји о културним дешавањима у Пожаревцу 
у 2005. години аутора Горана Јовановића, Татјане 
Живковић, Бебе Станковић, Бојана Гачевића и 
Драгог Ивића. За ликовно решење на корицама 
задужен је Милан Алексић, уредник за поезију је 
Биљана Андоновска а главни и одговорни уред-
ник часописа је Биљана Миловановић.

Припремили: Виолета Вучетић,
Душан Цицвара, Славица Спасић,

Спиридон Булатовић, Небојша Ћосић, Дејан 
Вукићевић, Татјана Живковић
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Летопис Матице српске, књ. 478, св. 3, 2006.

Поред низа значајних прилога у овом броју 
најстаријег српског књижевног часописа об-
јављен је и прилог Славка Гордића „Подеша-
вање слике“, који својим произвoљностима 
урушава углед овог часописа, јер се ради о 
најбаналнијем политичком памфлету који ви-
ше приличи страницама жуте штампе него 
једном часопису. Поготову не Летопису. Гор-
дић покушава да прикаже књигу Бојане Сто-
јановић-Пантовић, Неболомство – панорама 
српског песништва краја XX века. Он то чини 
на један недостојан и неприличан начин ста-
вљањем политике и поезије у исти кош. Тако 
да је овај приказ уствари пре свега политич-
ки памфлет какав нису писали ни ветерани 
једнопартијског система у коме је Гордић по 
њему само знаним критеријумима изградио 
„лепу“ личну каријеру. То искуство доследно 
примењује и у овом приказу. Без имало само-
поштовања према читаоцима, према песни-
цима, који су у овој хрестоматији заступље-
ни, али и према оним песницима који у овој 
хрестоматији нису заступљени, а иза чијих се 
имена Гордић крије, злоупотребљавајући их 
у само њему знаним политичким циљевима. 
Већ у првој реченици Гордић прави две ло-
гичке грешке и један парадокс. Нетачно име-
нујући књигу Б. Стојановић-Пантовић као хре-
стоматију савременог српског песништва он 
обмањује читаоце јер је наслов књиге сасвим 
дугачији. Потом, каже да је хрестоматија на-
мењена хрватској публици, која је уз то још и 
необавештена чиме вређа здрав разум хрват-
ског али и српског читаоца. У истој тој рече-
ници каже да је хрватска читалачка публика 

неупућена „са познатих разлога – у овдашњи 
песничко поетички ред ствари и ред вредно-
сти“, а не каже који су то разлози, какав је то 
ред ствари и ко то прописује ред вредности? 
И по којим критеријумима? Већ у следећој 
реченици Гордић каже да „су речи које сле-
де апсолутно нешкодљиве“. На жалост јесу, 
али шкодљиве су највише самом Гордићу, а 
најмање хрестоматији о којој он пише. То је 
већ његова лична ствар, али је и ствар српске 
песничке јавности јер је управо о њој реч. 
Гордић у овом тексту дезинформише српску 
књижевну јавност у више наврата. Уводећи 
категорију медијске рецепције о прикази-
вању хрестоматије ни реч не каже о њеним 
вредностима. Анализа предговора хрестома-
тији више приличи времену агитпропа него 
данашњој стварности. Елементи те анализе 
српском читаоцу су добро познати и лако ће 
их у Гордићевом тексту препознати, јер у не-
достатку естетских критеријума он посеже за 
политичким дисквалификацијама у којима су 
тезе замењене, а правоверност се доказује 
ванкњижевним аргументима. Који су мотиви 
подстакли Гордића да на тај начин размишља 
- то само он зна? Очигледно је само то да у 
приказивању хрестоматије Гордић остаје на 
пољу некњижевног, историјско-политичког 
контекста. Да је реч о дневним новинама то 
се може и разумети, али када је реч о књи-
жевном часопису таквој аргументацији ту 
није место.Дневнополитичка острашћеност 
више приличи крају  XX века него данашњем 
тренутку. Али пошто је Гордић, то се из ових 
редова јасно види, један од креатора и чинов-
ника те острашћености, ваљда мисли да ће 
нападајући један са тешком муком отворен 
канал комуникације између двају књижевно-
сти, у новим историјским реалијама показати 
правоверност својих дневнополитичких ме-

рила и то чини онако како то не би учинила 
ни ултрадесничарска идеологија. Мотиви са-
моискупљења нису најбољи начин превази-
лажења неспоразума међу књижевностима. 
Од оних који су те неспоразуме произвели и 
односе покварили не може се очекивати да 
их поправе. Овај Гордићев текст потврђује то 
правило. На многим нивоима, али навешће-
мо овом приликом само неке. Гордић се по-
казује не само као заговорник једне у сваком 
погледу пропале идеје него се показује и као 
псеудостратег баратајући статистикама које 
су последица управо оне политике коју је 
он заступао. Жалосно је што у приказу једне 
књиге уплиће аргументе којима ту није ме-
сто. Мотиве тог уплитања једино он зна. Ко-
лико је мени познато, ниједна хрестоматија 
није имала за циљ да у исту врећу стрпа све 
српске песнике, ма где они стварали и ма ка-
кве ставове заступали. Можда би то Гордић и 
могао да уради, али би то само била медвеђа 
услуга српској поезији. Ради се заправо о то-
ме да Гордић на том пољу ништа није урадио, 
али и те како зна да злоупотребљава болне 
историјске чињенице и имена српских песни-
ка, и оних који су „родом из Хрватске“, или са 
„босанско-херцеговачких простора“, или са 
простора Црне Горе, трпајући их у аргумента-
цију сопственог самоискупљења и преобра-
ћања у правоверност, не схватајући да их на 
тај начин вређа. А вређа и оних 65 песника 
који су у хрестоматији заступљени, јер у тоно-
вима његове „невеселе белешке“ много тога 
наопаког и опаког је изречено што само на-
носи ненадокнадиву штету српској поезији. 
Стиче се утисак да је Гордић у сагласју са на-
падима на ову хрестоматију који су се одмах 
након њеног појављивања појавили из пера 
хрватских ултрадесничарских критичара.

Небојша Ћосић

П Е Р ИОДИКА

ПЕТКОВИЋ Миле, Позоришна мафија. 
– Београд :  „Таблоида“, 2006. 

Ова књига провокативног назива састоји се из 
три дела – први део је исповест самог аутора о 
личном страдалништву због драме „Воз за за-
пад или рађање Синђелића“, потом следи текст 
драме и на крају фељтон у „Експресу“ о судбини 
Милетовог драмског остварења. Темперамент-
ни аутор је одлучио да се за своје дело заложи 
и обавести јавност о приликама у београдским 
и српским позориштима уопште. Рецезенти су 
разлоге неизвођења „Воза за запад“ нашли у вла-
давини антисрпски расположених позоришних 
челника чија се самовоља и идејно усмерење  у 
овом случају показало много пута. Дакле, прва 
персонална драма у овој књизи тиче се самог 
аутора. Друга, битнија је она која се тиче умет-
ничког дела које је добило мноштво похвалних 
рецензија и има крајње хуманистичке тенденци-
је и врло је интригантна за наше прилике. „Воз 
за запад или рађање Синђелића“ је много сложе-
нија драма но што се чини на први поглед. На 
сцени драма има око двадесетак учесника, што 
главних што споредних. Постоји и та занимљи-
вост да овде ништа није случајно па и наизглед 
споредне улоге имају високо симболичко значе-
ње и функцију у делу. У самој драми има најма-
ње четири унутрашње драме. Драма Рокијева, 
шибицара који не успева да одигра преварант-
ску игру до краја и враћа новац жртви обмане. 
Тај гест плаћа животом, а на умору износи још 
дубљу персоналну драму - а то је да је дете из ме-
шовитог брака. Мајка му је Хрватица и изједа га 
изнутра што су његова полубраћа непријатељи 

који чине страшне злочине. Рокијева судбина је 
трагична од почетка до краја. Сам ју је одредио 
бунећи се против малограђанског устројства 
живљења, војничке дисциплине, оца официра, 
што је условило да он постане бескућник и пре-
варант живећи од данас до сутра,  иако може да 
има егзистенцијалну сигурност коју пренебре-
гава. Персоналне драме су углавном дате моно-
лошким реминисценцијама као што је то случај 
са Обрадовом животном причом. Човек који је 
као дете преживео игром случаја усташки по-
кољ, али је био сведоком ужасног страдања бли-
жњих. И у овом рату је све изгубио и он уштедев-
ши неки новац покушава да васкрсне имовину 
из пепела. Пада у шаке групи шибицара и губи 
скоро сав новац. Спашава га супруга (спореди 
али судбоносни лик) која својим очајничким ин-
стинктом мајке обара Рокијеву одлуку да њеном 
мужу узме последњу пару из џепа. Роки иначе 
има комплекс мајке па није ни чудо што му жена 
прототип материнства и заштитнице породице 
ломи устаљену концепцију. Следи још неколико 
главних персоналних трагедија. Весељак, млад 
мајор Станишић се чини оличењем доброду-
шности, моралне чистоте, срдачности и отво-
рености према људима. Такође је и синоним 
ратног хероја. „Њему ће се родити син“ - дете 
зачето у јавној кући за непријатељске војнике, 
које ће он уз понос одгајати као кукавичије јаје 
у сопственом гнезду. Потом мајка малог Стева-
на Синђелића која у монологу за време порођаја 
очајнички прича своју злу судбину и ломи се да 
дете убије. Теши је докторка Дујка која испевава 
парафразу „Песме над песмама“, говорећи јој о 
њеној лепоти како би надоместила сва пониже-

ња која је породиља претрпела. Дујка Лујка је 
такође трагична личност. Она јесте мушки јака, 
али је пре свега жена која прећутно разуме же-
ну и оберучке прихвата решење да дете за оца 
има младог мајора Станишића. Можда је овај 
назови женски практицизам повод да се оспе 
паљба на женски род који не бира средства да 
би дошао до циља, али ту се заправо сукобљава-
ју две животне логике – мушка и женска. Нима-
ло случајно по рођењу Стевана Синђелића коме 
се наздравља и песме певају истовремено Дујка 
нареди једном од присутних да најстрашнијим 
клетвама прокуне целокупни мушки род. Жене 
су у бити подређене, омаловажене. Почевши од 
случајне пролазнице с почетка драме коју шљап-
кају по задњици, а нема никога да стане у одбра-
ну њеног интегритета, преко Обрадове жене, ко-
ја је спасилац у одсудном тренутку, а за узврат 
добија шамар од мужа, понижења која је дожи-
вела силована Српкиња у јавној кући и на крају 
сама докторка Дујка која се чини адаптирала на 
суров мушки стил опхођења, али је ипак тре-
тирана као „лујка“, јер једној жени не пристаје 
мушко држање и искакање из стандардне улоге. 
Језик богат, врцав са акцентом на уличном јези-
ку ситних лопова и превараната, Место радње - 
воз. Статично, али у ширем смислу динамично, 
јер воз је у покрету. Као што је примарна драма 
скупине шибицара обухватила као „успутне ста-
нице“ сваку од многобројних персоналних дра-
ма. Драме и трагедије појединаца се преплићу 
са колективном трагедијом братоубилачког ра-
та, а воз симболично путује на Запад.

Светлана Мићуновић
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Манастир Мелк се налази у Аустрији на 
обали Дунава, 80 километара од Беча. 

Он је био важан духовни и културни центар 
земље више од 1000 година, прво као резиден-
ција Бабенберга, а од 1089. године као бене-
диктински манастир који је основао Леополд 
II. Страдао је у пожару 1683. Данашњи мана-
стир Мелк је саграђен од 1702-38. по планови-
ма аустријског барокног ар-
хитекте Јакоба Прандтауера 
и спада међу најлепше барок-
не споменикe Аустрије. То је 
највећа и најбогатија аустриј-
ска црквена грађевина. У 
средишту манастирског ком-
плекса је црква, тробродна 
грађевина са два монумен-
тална звоника и великом ку-
полом. Њена унутрашњост 
је раскошно украшена шту-
ко декорацијом и фрескама. 
У манастиру се налазе и ри-
зница богата уметничким 
предметима, царске одаје, 
школа, богата библиотека и 
управне просторије. Реста-
урација, реконструкција и 
адаптација овог манастирског комплекса је 
завршена 1978. године.

Чувена библиотека манастира Мелк је по 
значају одмах после његове цркве. Она се на-
лази на спрату и да би се до ње стигло прво се 
пролази кроз раскошну мермерну салу из које 
се излази на велику терасу са које се пружа им-
пресиван поглед на Дунав и околину. Са ове 
терасе се улази у главну дворану библиотеке. 
На њеној таваници је  фреска, рад аустријског 
сликара Паула Трогера из 1731-32. У центру   
композиције је насликана же-
на са књигом у руци, а око ње 
су четири групе анђела који 
представљају четири главне 
врлине: разборитост, правед-
ност, храброст и умереност. 
Ову сцену окружује архитек-
тонско сликарство, које је ра-
дио Гаетано Фанти. Фигуре у 
зони архитектонског сликар-
ства радио је Паул Трогер и 
оне представљају уметности 
и науке. Четири скулптуре 
од позлаћеног дрвета, дело 
Јозефа Плеба, које представљају четири фа-
култета: теологије, филозофије, медицине и 
права, налазе се поред врата. У средишњим 
прозорским удубљењима су и два велика гло-
буса Италијана Винченца Коронелија из око 
1690, који представљају земљу и небо. Књиге 
у кожним повезима смештене су на отворе-
ним полицама, украшеним резбаријом и шту-
катуром, од пода до таванице.

Из главне дворане улази се у мању двора-
ну библиотеке, која је украшена фреском на 
таваници, рад Паула Трогера. На њој је пред-
стављена алегорија науке. И у овој дворани 
књиге су распоређене по отвореним и декори-
саним полицама. У њима су смештене углав-
ном књиге из историје из 19. века.

Изнад ових библиотечких дворана спирал-
не степенице са рококо оградом од кованог 
гвожђа воде у две барокне читаонице украше-
не фрескама Јохана Бергла; оне нису отворе-
не за публику.

Библиотека има дванаест соба са фондом 
од укупно око 100.000 књига. Фонд библио-
теке садржи око 1.800 вредних рукописа, на-
сталих и сакупљаних у њој. Најстарији је пре-
вод В. Бедеа из раног 9. века. Ту је и рукопис 
римског песника Вергилија који датира из 
10-11. века. Истраживањем из 1977. откривен 

је фрагмент преписа Нибелунзи из касног 13. 
века. Две трећине рукописа потичу из 15. ве-
ка. Библиотека манастира поседује и 750 ин-
кунабула (рани отисци су из 1500. године), 
1.700 радова из 16. века, 4.500 радова из 17. ве-
ка и 18.000 из 18. века. У библиотечком фонду 
су и књиге са драгоценим минијатурама. Са-
мо мали део књижног блага манастира Мелк, 

око 16.000 књига, смештен је 
у главној дворани библиоте-
ке. У другим одајама у које 
се не пуштају посетиоци на-
лази се  више од 80.000 дела 
из свих епоха.

Књиге у главној дворани 
библиотеке су класификова-
не по областима: библије у 
полици за књиге I, теологија 
у полицама од II-VII, закони 
у полици VIII, географија и 
астрономија у полицама X-
XV и барокне енциклопеди-
је у полици XVI. 

Овакав распоред датира 
пре барока. Рани 18. век био 
је последње доба у којем се 
неговала уметност писања 

рукописа. Неки типични лепи примерци пи-
сања потичу из овог периода.

Књиге фонда ове библиотеке могу да кори-
сте заинтересовани после одобрења на њихов 
писмени или телефонски захтев. Упознавање 
са њеним рукописима, инкунабулама и ра-
зним отисцима одобрава се само за научна 
истраживања. Библиотека је за коришћење 
технички опремљена са микрофилм чита-
чем и уређајем за копирање. Микрофилмови 
средњовековних рукописа су на располагању 

корисницима.
Споменимо интересан-

тан детаљ везан за овај ма-
настир. У њему је Моцарт 
боравио као дечак и свирао 
на оргуљама у манастирској 
цркви. Породица Моцарт 
– отац, мајка, сестра и Вол-
фганг Амадеус, који је тада 
имао 11/12 година, боравила 
је два пута у Мелку и у мана-
стирској хроници може се 
прочитати да је она посети-
ла манастир Мелк септем-

бра 1767. и децембра 1768, да је Моцарт наи-
шао на велико поштовање, да је његово свира-
ње на оргуљама у манастирској цркви било 
високо оцењено и да се Волфганг Амадеус 
убрајао као „најчувенији музичар“. У Мелку 
је Моцарт упознао Максимилијана Штедле-
ра, који је рођен у њему и био члан Бенедик-
тинске заједнице манастира Мелк. Штедлер 
је, после Моцартове смрти, међу првима сре-
дио и пописао Моцартове рукописе, а 1800. 
је копирао рукопис његовог недовршеног Ре-
квијема и касније га објавио.

Поводом обележавања 250 година од Мо-
цартовог рођења манастир Мелк је организо-
вао “Моцартов пут” - манифестацију у њего-
ву част, која се од 1. маја до 5. новембра 2006. 
године одржава у манастирском парку и ба-
рокном баштенском павиљону, где су поста-
вљене скулптуре и инсталације инспирисане 
његовим животом и временом.

Манастир Мелк и његову библиотеку 
упознала сам приликом недавног боравка у 
Аустрији. Он делује импресивно и задивљу-
јуће на посетиоце, значајан је историјски, ар-
хитектонски и културно-уметнички ансамбл 
и споменик, ремек дело аустријског и европ-
ског барока.

Иванка Лазовић

Изложба слика “Мокра материја 
Wеtwаrе” у Галерији Атријум “БГБ“ 
(15-30. августа 2006. године)

Иван Стојаковић је рођен у Београду, где је 
студирао сликарство на Ликовној академији 

(2 год.), у класи професора Марије Драгојловић. 
Дипломирао је сликарство на Онтаријском колеџу 
за Уметност и дизајн у Торонту, а магистрирао  на 
Прат Институту у Њујорку. Тренутно живи и ради 
у Њујорку, где су настала и дела изложена у Галери-
ји”Атријум. Стојаковић је присутан на ликовној 
сцени Торонта и Њујорка (излагао је у галерији 
“401” и галерији “Драбински” у Торонту, у Дамбо 
арт спејс-у, и Францис Науман галерији … у Њу-
јорку). Стојаковића званично представља Бриџит 
Мајер галерија у Филаделфији. Слике Ивана Сто-
јаковића се налазе у многим јавним и приватним 
колекцијама широм света.

Говор на отварању изложбе
“Слике Ивана Стојаковића инспирисане су све-

том науке и технологије. Оне представљају неку 
врсту аутобиографских записа у којима уметник 
настоји да се искаже баш сли-
ком тј. материјом, бојом, ин-
тензивним колоритом, и као 
свесно биће и као уметник 
који реагује на импулсе све-
та и времена у коме живимо, 
а живимо у колажном хипе-
рестетизованом свету, свету 
комуникација, паралелних 
светова, у којима људи живе 
паралелне животе. Свету где 
доминанацију имају дигитал-
ни медији који креирају интер-
нет, другу реалност… где на-
учна-фантастична реалност 
бива стварност…клонирање, 
разни експерименти из војне 
и био-технологије итд. Умет-
ник експресивно слика вирус 
птичјег грипа, проводнике по 
штампаним плочама, борбени авион, кристалну ре-
шетку, материје које се користе у новој технологи-
ји, угљеник итд. Сликани мотив је често конструи-
сан склопом снажних линија са колоритом који је у 
распону од смирујућег тона, па све до флуоресцент-
ног еруптивног, узбудљивог, као реакција уметни-
ка на стварност, која све више постаје неорганска, а 
све мање органска. Из угла сликара-истраживача, 
попут научника алхемичара, он искушава и само 
своје биће. Стојаковић потенцира да ми живимо 
у пост-постмодерном времену у коме је сликарски 
медијум подједнако битан као и нове форме изра-
жавања (видео, инсталације, дигитални медији) ко-
је су свој процват доживеле деведесетих, у времену 
у коме је ликовно истраживање људског искуства 
подједнако битно као и културни рад...Номадска 
егзистенција уметника - пресељење из Београда за 
Торонто и из Торонта за Њујорк, транспонована је 
и у његовим делима.

У својим сликама, Стојаковић гради естетику 
отварања у којој је гледаоцу дозвољено да самостал-
но интерпретира понуђене моделе стварности.

Енглеска верзија наслова изложбе “Wеtwаrе” је 
преузета из речника киберпанка и говори о софтве-
ру и хардверу у људском бићу и о споју умног и теле-
сног, технологије и људске природе. Српска верзија 
наслова “Мокра Материја”, говори о алхемијској 
природи Стојаковићевог процеса сликања.” Изло-
жбу је отворила Мирјана Савић, историчар умет-
ности.

 Мр Иван Стојаковић је одржао и предавање “Ак-
туелни приступи савременом сликарству” у Одеље-
њу уметности 31. 08. на коме је представио најно-
вије методе сликарства данас актуелне на светској 
сцени у Њујорку. Објаснио је неке од савремених 
тенденција у сликарству, као што су интересовање 
за комплексне системе, нове технике, хибридне 
структуре и повратак боји и апстракцији.                                                          

Мирјана Савић

Библиотека манастира Мелк у Аустрији
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Оно што је на један начин карактери-
стично за Тасићеву прозу, очитава 
се на други, сродан начин и у њего-

вим огледима. То је темељна припремље-
ност и располагање разноврсном литера-
туром, која је обично у нашој средини или 
недоступна или непозната, а најчешће и јед-
но и друго, чији се наводи користе не само 
семинарски скрупулозно и прецизно, већ 
умешно без нападности доцирања и поуч-
но, тако да и читалац коме је навод познат, 
а добро је културолошко питање колико је 
код нас таквих читалаца и у којој мери су 
и они упознати са изворницима, стиче ути-
сак да читајући учи, на начин старински, 
упркос добу глобалне мреже, кабловске те-
левизије и све већег броја будућих младих 
доктораната. Ових 12 есеја у Њушкачи ја-
бука, и то је ретка додатна вредност аутор-
ства Владимира Тасић и његове позиције 
унутар савремене српске књижевности, јед-
нако је дистрибуирано по областима савре-
мене културе, економије, науке, популарне 
масовне културе, политике, а не само лите-
ратуре или математике, како би могло да се 
очекује, односно како захтевају моногамни 
„критици“, који сматрају да је сваком чове-
ку дата само једна област за проучавање 
или струка за самоусавршавајуће легитими-
сање, и да му је то сасвим довољно.

Тасићева есејистика је релаксирана од 
претенциозности, али и од површности, 
актуелна и опомињућа, забавна у пружању 
задовољства читаоцу 
када успоставља чудне 
аналитички подстицај-
не аналогије, (рецимо 
између инфлације, ма-
стурбације, фикције и 
науке) или када кори-
сти општераспростра-
њене факте поп-кул-
туре, какви су називи 
и садржај филмова и 
серија (Терминатор 2), 
инвентивно их приме-
њујући у читању фено-
мена данашње културе 
и уметности.

Име овој књизи есе-
ја позајмио је цитат из 
првог огледа „Странци 
и монструми“, у коме В. 
Тасић анализира етнич-
ке стереотипе и пред-
ставе о странцима (јед-
нако досељеницима, 
емигрантима, као и свима који на било који 
начин нису „ми“). Њушкаћи јабука су на-
род по имену Астоми, „народ људи без уста 
који се храни њушкајући јабуке“, фантасти-
чан имагинарни народ о коме је у своје вре-
ме писао Плиније служећи се властитим 
искуством путника и усрдног пручаваоца 
писаних извора о различитим фолклорним 
хроникама и митовима. Тасићева поента 
је једноставна: представе које о одликама, 
дакле преимућствима и настраностима, 
једног народа формира други народ, нису 
ништа више од „слика у главама“ (Клаус 
Рот) које се образују у одређеним социо-
историјским околностима и не сведоче ни 
о чему више од рудиментарне херменеути-
ке уједначавајућег свођења непознатог на 

познато, које не ретко очитава који степен 
међусобне/интеретничке дистанце, нера-
зумевања, омаловажавања или мржње. И 
друго, у сваком народу, и оном економски 
најразвијенијем, са најрафиниранијим про-
светним системом, постоје етнички стере-
отипи, и уопште стереотипне представе о 
Другом, једнако као и примерена доза наци-
оналног его-центризма, т.ј. етноцентризма, 
који почива, парадоксално – с обзиром на 
владавину (владавину са или без наводни-
ка) разума и науке у наше доба, на предко-
перниканском уверењу у средишњи поло-
жај „наше“ земље и континента. Рецимо на 
географској карти. Отуда не мало Тасићево 
изненађење, које прелази и на нас читаоце, 
кад у канадским школама „открије“ мапе 
на којима је амерички континент (Север-
на и Јужна Америка) у средини, Европа и 
Африка негде удаљено, са десне стране на 
истоку, док је копнена маса Азије, тачније 
Русије, преломљена на два дела тако да Аља-
ска долази Америкама из ћошка са леве 
стране. Исти сазнајно-откривалачки потен-
цијал носе наводи са предавања канадског 
филозофа Џона Ролстона Сала, који своје 
слушаоце убеђује у посебност канадског 
националног карактера и идентитета, а на 

темељу, како Сал верује, међуусловљености 
између метереолошких услова и национал-
ног карактера. Американци су, тврдио је по 
Тасићу Сал, за Канађане јужњаци, и стога 
су импулсивни и вехементни, „воле пишто-
ље и пуцњаву“, док је Европа, опет из канад-
ског угла, „помпезни Исток“. Сами се пак 
Канађани налазе у златној средини и зато 
поседују оптимални национални карактер

В. Тасић о овим предубеђењима говори 
као о врсти фантастике која претходи ре-
алном животу и историјској стварности, и 
према познатој крилатици Оскара Вајлда, 
коју и сам Тасић помиње у свом есеју, та 
фантастика надилази стварност и креира 
је. Утолико би то била врста опасно ути-
литарне фантастике која се не задржава у 

границама литерарног жанра, већ тежи да 
у потпуности замени и историографију и 
научну истину. У анализи овог феномена 
Тасић не иде даље. Управо структура почет-
ног огледа у Њушкачима јабука репрезента-
тивно указује на начин његовог саставља-
ња есеја:
 
- бројни илустративни примери (у ре-

лативно кратком тексту од неколико 
страница мањег формата има више од 
тридесетак навода) језгровито облико-
вани у кратке пасусе, 

- комбинација тзв. књишког знања, лич-
ног (емигрантског и иног) искуства и 
ноторног знања (типа: зна се да су Ју-
жњаци опуштени и спонтани, док су 
Северњаци дисциплиноване машине), 

- укрштање референци из популарне 
културе (Линчов филм Дине, снимљен 
по Хербертовом СФ-роману Пешчане 
планете), белетристике (роман Гижер-
ма Мартинеза Оксфордски низ, прича 
Дина Буцатија Седам спратова), есеји-
стике (Хенрија Џејмса, О. Вајлда), кри-
тике (нпр. Џозефа П. Стерна који Каф-
кин Процес тумачи као реалистички 
роман) и студија (Џон Блок Фридман 
Монструозне расе у средњовековној ми-
сли и уметности). 

Поврх свега младалачка духовитост, 
– изгледа да су универзитети диљем глоба 

места трајне конзервације 
игривости „младалачког“ 
духа – планетарна актуел-
ност и својеврсна хермене-
утичка ангажованост.

У неку руку Тасићеви 
есеји су забавно штиво 
писано за поподневну кон-
зумацију од стране оних 
сродних аутору: неорто-
доксних, теориофилних, 
знатижељних и информи-
саних интелектуалаца. На 
други начин, неки од њих, 
посебно они опсежнији, 
имају тенденцију да се 
устоличе као студија. 

Национални иденти-
тет као текстуална дисе-
минација; „алтерглобали-
зам“ као препознавање 
властитог положаја кри-
тички одбојног/одбијају-
ћег прихватања глобали-

зма; инфлација, мастурбација и фикција 
као сувишак или одлив имагинарног – нов-
ца без новчане масе, жеље и свршетка без те-
лесног додира другог или додира с другим, 
књижевни ликови и њихове судбине у међу-
простору између живота аутора и читалаца 
и пуке моћи језичке семантике.

Из овог узгредног ређања Тасићевих 
огледних афинитета, назире се један осло-
бођен и децентриран пост-рефлексиван 
приступ, на ужас ускогрудих системских/
системократских пуританаца, а на благодет 
уживаоца текстуалног опијума који башти-
не једнако све (жанровске) подлоге текста, 
лебдећи у зони интернетичког самопреиспи-
тивања.

Саша Ћирић

ЕСЕЈИ ЗА СВАКОГА
 Владимир Тасић, Њушкачи јабука, 

Светови, Нови Сад, 2005.

Цртеж: Зоран Милић



ГВОЗДЕНОВИЋ, Славомир : Звезда 
која се не гаси – Антологија српске ду
ховне поезије у Румунији. - Темишвар 
: Савез Срба у Румунији, 2005.

„Антологија српске 
духовне поезије у 
Румунији“значајна 
је за српску књижев-
ност као својеврсни 
показатељ и водич 
кроз духовну поези-
ју писану изван ма-
тице. Предговор за 
ову књигу написао 
је Епископ будимски 
и администратор те-
мишварски Г. Луки-
јан, а др Славомир 
Гвозденовић у овом 
избору објавио је духовну поезију свих зна-
чајних песника који у Румунији стварају на 
српском језику: Владе Барзина, Светомира 
Богданова, Небојше Бугарског, Стевана Бу-
гарског, Славка Веснића, Јована Гајера, Пре-
драга Деспотовића, Живка Дишића, Борка 
Илина, Јаворке Јоргован, Борислава Ђ. Кр-
стића, Цветка Крстића, Чедомира Крстића, 
Митрофана Матића, Чедомира Миленови-
ћа, Драгомира Мирјанића, Ђока Мирјани-
ћа, Славољуба Мишковића, Горана Мра-
кића, Ива Мунћана, Мирона Ненадовића, 

Војина Паскуловића, Љубинке Перинац 
Станков, Стевана Рајића, Љубице Рајкић, 
Мирослава Росића, Миладина Симонови-
ћа, Горана Стефановића, Благоја Чоботина, 

Јована Чолаковића и Владимира 
Шиљеговића.

ГВОЗДЕНОВИЋ, Славомир: 
Страшна прича из клисуре. 
– Београд: Драганић, 2006. – 96 
стр.

Пред читаоцима 
је тематски орга-
низован избор 
из досадашњег 
песништва Сла-
вомира Гвозде-
новића (1953, 

Белобрешка, Румунија). 
Избор чине песме почев 
од збирке из 1988. до нај-
новијих песама које се 
односе на његов родни 
крај, леву обалу Дунава 
и „страшну причу из кли-
суре“. У збирци је та неименована клисура 
Ђердап, пандан десној, српској обали, дуга 
клисура. Гвозденовић групише завичајне 
мотиве (место, породица, занимљиви по-
јединци, обичаји, фолклор којим су Срби 

у Румунији чували свој национални и кул-
турни идентитет), али, поред те доминира-
јуће лирске осе наилазимо и на већи број 
песама општије, понегде и метафизичке 
тематике (Ко, Унутрашња фреска, Када су 
отварали ноћ, Има ли наде). И у осталим 
значењско мотивским елементима, осим 
индивидуалне артикулације, аутор својом 
лириком „израња“ из старије и новије срп-
ске поезије, али и из модерног румунског 
и светског песништва. Гвозденовићева пое-

зија је осим у Румунији (Нацио-
налне награде Савеза писаца Ру-
муније 2000. и 2003. за збирке И 
и Страх у клопци), високо вред-
нована у Србији (избори поезије 
1988. и 2002, велики број прика-
за, критика, заступљеност у овда-
шњим антологијама). Библиогра-
фија на крају књиге упућује на 
Гвозденовићеве преводе са срп-
ског на румунски и обратно. За 
свој досадашњи песнички и пре-
водилачки рад, успостављање 
културних мостова између два 
народа, јавни рад у Румунији (по-
сланик Савеза Срба Румуније у 
румунском парламенту од 1992.) 

песник Гвозденовић одликован је високим 
српским одликовањима  Арсеније Чарноје-
вић и Вук Караџић III степена.    

Н. Ћ.
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Догодило се једном да се Ђура Јакшић не 
„причести“ све до мрака, а предвече пут га 
доведе до кафане Три шешира у Скадарли-
ји, коју је иначе као и неколико других „бир-
цуза“ називао „винским врелом“.

Наручујући пиће Ђура је изговорио сти-
хове:

Е, насуво кад си, Ђуро
Цео овај дан изгуро, 
А ту смо пред „винским врелом“
Частићу те оком целом.

Доктор Владан Ђорђевић, му је на те стихо-
ве упутио прекор:

Када здравље тако пазиш,
Знај да право у гроб газиш!
А Ђура му је одговорио:
Прекора сам твога вредан, 
Али шта ћу кад сам - жедан!

n

И Лази Костићу је неки млад песник до-
нео песме са молбом да његова критика бу-
де кратка - што краћа.

Кад је прочитао песме Лаза му је одгово-
рио:

– Свака строфа - катастрофа.
n

Срео Нушић неког познаника нерасполо-
женог и ћутљивог па га упита што се тако 
скуњио.

Како да се не скуњим. Ето, недавно сам 
се оженио, а морам да правим већ другу ме-
ницу. Нисам ни слутио да брак баш толико 
кошта.

– Не брини ништа, младићу - теши га 
Нушић. Жена је скупа ствар, али зато дуго 
траје.

n

У неком сокачету око Скадарлије припи-
ти Нушић налети на неког мрзовољног типа 
и како се нису могли мимоићи мрзовољни 
дрекну:

– Ако мислите да се ја будалама уклањам 
с пута онда се грдно варате!

– А ја то чиним од свег срца, рече Нушић 
и склони се да овај прође.

n
Јован Дучић је као дипломата често дола-

зио у Београд и одседао у хотелу.
– Е мој Дука, прекори га једном неки 

пријатељ, стално се смуцаш по хотелима, а 
можеш од неколике плате да купиш кућу у 
Београду.

– Шта ће ми кућа кад ћу добити целу 
улицу.

n

Седео Радоје Домановић у кафани, у дру-
штву својих пријатеља - боема, а њима се за 
сто прикључи и неки непознат чиновник. 
Намрштени Радоје, слушајући бесконачна 
чиновничка наклапања о свему и свачему 
док он пред непознатим лицима није смео 
да слободно прича, ни да се по свом старом 
обичају шали, само је смркнута чела ћутао. 

n

Срео Бору Станковића неки пријатељ.
– Како си Боро?
– Ништа не ваља.
– Како, побогу?
– Остарио сам.

– Море, изгледаш млађи него лане.
– Е врага, ја најбоље знам да је готово са 

мном.
– Ајде молим те не говори којешта. По че-

му то знаш?
– Ево по чему. Имам у џепу три стотинар-

ке за које не зна моја жена. Седам је сати, 
кафане у Скадарлији су пуне, а мени се иде 
кући. Ех, беше моје...

n

Неки млади песник донесе своје стихове 
на оцену Скерлићу и рече му:

– Сав огањ уложио сам у ову збирку сти-
хова.

– Да сте обрнуто урадили било би боље 
- одговори Скерлић.

n

На састанку издавача и писаца повео се 
врло озбиљан разговор о хонорарима. Неко 
од издавача је изнео, унапред већ припре-
мљен, предлог да хонорар за прво издање 
буде највећи. За друго издање нешто мањи, 
за треће још мањи и тако редом...

– А од ког издања ми почињемо да плаћа-
мо издавачу? упита Андрић.

n

Иво је срећан човек - прича Црњански 
о Андрићу. Увек га је пратила срећа. Имао 
је лепу каријеру, лепе жене, увек добре при-
ходе. Сад, кад се оженио Милицом Бабић, 
имао је ту срећу да његова ташта поседује 
диван стан у сред Београда, усред несташи-
це апартмана... Срећан човек нађе и добру 
ташту!...

n

На Књижевном петку у Загребу Меши 
Селимовићу је, на савијеној цедуљици, доба-
чено питање:

„Зашто се ви, Мехмед Селимовић, осећа-
те Србином?“

Меша је развио цедуљицу, гласно прочи-
тао питање и одговорио:

– До 1941. године ја сам се осећао Срби-
ном, а нисам се питао зашто. Од 1941. знам 
зашто сам то.

n

Нашао се Бранко В. Радичевић у неком 
кафанском друштву, а за истим столом био 
и неки млади и надобудни Балвановић од 
чије приче нико није могао да дође до речи.

Досади песнику да слуша његова хвали-
сања па му у једном тренутку рече:

– Знате ли ви, Балвановићу, да нас двоји-
ца имамо нешто заједничко?

– А шта то? - заинтересова се младић.
n

После прве књиге Мале поруке Данило 
Николић петнаест- шеснаест година није об-
јавио ни словца.

Сретне га Божидар Ковачевић и кад су 
се поздравили рече му:

– Видим - пишеш српски Рат и мир?
– Како?
– Па већ петнаестак година ништа не об-

јављујеш...
n

Прича Владимир Булатовић ВИБ да је у 
некој кафани тажио да му донесу чај. 

– Који ћете чај, пита га конобар, имамо 
чај од нане, камилице, чај са румом...

– А имате ли чај без рума, прекиде га 
ВИБ.

– Имамо. 
– Донеси ми, онда, чај без рума.
Ево ти врло брзо конобара назад, али не 

носи ништа.
– Молим вас, рума нема - може ли без не-

чег другог.
n

Кад Брану нису примили у Академију Ма-
тија Бећковић га тешио речима:

– Брано, немаш висину.
n

Увелико иза поноћи Брана Петровић и 
Данило Јокановић су остали сами за столом 
у Клубу књижевника у оној малој сали, зара-
зној, како ју је неко прозвао. Истовремено 
су остали и без цигарета.

Јокановић је однекуд донео четири ко-
мада и ставио их на сто. Запалили су по јед-
ну. И док је Јокановић пушио своју цигару 
Бранчило је, једну за другом, изгорео прео-
стале три - гасећи до пола испушену цигару 
и одмах припаљујући нову. Кад је и Јокано-
вић докрајчио своју цигару, Бранчило ће за-
бринуто:

– А шта ћемо сад без цигара?
n

Испред Коларца седи Јаша Гробаров 
сам, боље рећи припит. Наилази Басара и 
хоће да седне код друштва пар столова од 
Јашиног.

– Басара, Басара, ајде овамо, зове га Ја-
ша.

Басара се враћа, вади сто динара и каже:
– Ево - да платим јашарину.

n

Песника Милана Ненадића пријатељи 
зову Свиња. То име му је дала Десанка Мак-
симовић јер се једном тако и понео према 
њој. Његова жена, песникиња Илеана Урсу 
каже: 

– Није ми што га зовете Свиња него што 
се он одазива.

n

Почетком деведесетих, када је у Београ-
ду било актуелно мењање имена улица, ула-
зи у редакцију Српске књижевне задруге 
Петар Пајић:

– Остадосмо ми без улице у Београду!
– Шта тебе брига. Тебе чека твоја улица у 

Ваљеву - теши га Миша Ђурић.
А Драган Лакићевић додаје:
– Па можеш да даш оглас: велику улицу у 

центру Ваљева мењам за мању у Београду... 
n

На Борским сусретима писаца Предраг 
Марковић прича неку причу врло озбиљну, 
као што он то зна... Миодраг Булатовић га 
слуша, пажљиво...

– А откуд ви, господине Марковићу, све 
то знате?

– Прочитао.

АНЕГДОТЕ О СРПСКИМ ПИСЦИМА

Граматик 2006.
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Народна и универзи-
тетска библиотека у 

Бањалуци (сада Народна и 
универзитетска библиотека 
Републике Српске) посто-
ји већ седамдесет година и 
ове године је прославила 
свечани јубилеј. То је савремена библиотека 
која има велики информацијски и културни 
потенцијал, посједује огроман број свих врста 
публикација и пружа различите услуге кори-
сницима, од интелектуалне надградње, преко 
учења страних језика до развијања креативно-
сти. Библиотека посједује лисне и електронске 
каталоге, који омогућавају лак приступ грађи 
и једноставан пут до тражених информаци-
ја, систем смјештаја фонда је УДК и Numerus 
curens. Што се тиче приступа фондовима: за 
градско одјељење је слободан, док је за универ-
зитетско одјељење затворен приступ. Идући 
у корак са изазовима информатичког доба, 
НУБРС је представљена на добро осмишљеној 
интернет страници (www.nubrs.rs.ba), која пру-
жа мноштво интересантних садржаја: о актив-
ностима библиотеке, фондовима, историјату, 
разним обавјештењима, препорукама књига 
и слично. У библиотеци ради и велики број 
информатора који омогућавају доступност 
информација различитим категоријама кори-
сника и подстичу слободан приступ знању и 
информацијама. 

Историја НУБРС

Прва библиотека у Бањалуци отворена је 26. 
априла 1936. године. Расположиви фонд књи-
га износио је 6.000 јединица и налазила се у 
Дому краља Петра I ослободиоца. За првог би-
блиотекара постављен је учитељ Саво Грубор. 
Књиге за ову прву библиоте-
ку прикупљене су са разних 
страна: Друштво Просвјета 
и Српска читаоница у Бања-
луци уступили су велики 
број књига, Реална гимнази-
ја је поклонила један број, 
а различита приватна лица 
су донирала књиге из својих 
кућних библиотека. Такође 
је омогућено и посуђивање књига из Централ-
не библиотеке у Сарајеву. Како до тада у ције-
лој Врбаској Бановини није постојала ни једна 
јавна библиотека, отворење је било велика све-
чаност.

Током Другог свјетског рата библиотека је 
страдала. Велики број књига био је спаљен на 
Бањалучком пољу, док је остатак распоређен 
по другим библиотекама. Након рата (07. апри-
ла 1946.) формирана је Народна библиотека, 
прикупљени фонд је износио између 1.000 и 
2.500 књига, што је био скроман број, али се 
стално повећавао, тако да је у наредне четири 
године фонд порастао на 42.000 књига. Први 
каталози су формирани тек 1948. године.  

Библиотеци се додјељују четири веће про-
сторије на првом спрату Дома културе, у веле-
лепној грађевини у центру града (1952.), убрзо 
послије тога постаје самостална институција 
са својим Статутом и органима управљања. 
Народна библиотека добија име „Петар Ко-
чић“ 1956. године. Сљедеће године отвара се и 

дјечије одјељење које пружа 
мноштво литературе за дје-
цу школског узраста. Ката-
строфални земљотрес (1969.) 
до те мјере је оштетио про-
сторије библиотеке у Дому 
културе  да је у њима даљи 

рад био немогућ, радило је само градско одје-
љење у Мејдану. Дјечје одјељење и читаоница 
су привремено смјештени у бараку.  Тек 1973. 
библиотека је напокон смјештена у санирани 
објекат школе „Младен Стојановић“, али про-
стор је био прилично неуслован за библиотеку 
те величине. 1980.године бива проглашена за 
Народну и Универзитетску библиотеку „Петар 
Кочић“, у том моменту располаже већ са око 
172.772 књиге и публикације и 7.514 обрађених 
свезака периодике. Нови потрес био је одлучу-
јући и библиотека поново мора да се сели. 

13. децембра 1983. библиотека се усељава у 
Дом радничке солидарности, гдје се налази и 
данас. Располаже адаптираним простором од 
3.600 квадратних метара. На 
полицама се налази 192.383 
књиге. 1999. влада Републике 
Српске проглашава је НУБ 
Републике Српске „Петар Ко-
чић“, да би је нешто касније 
исте године коначно преиме-
новала у НУБ Републике Срп-
ске, што остаје до данас. 

2000. године отвара се француска читаони-
ца „Виктор Иго“, њемачка читаоница „Томас 
Ман“ и Интернет клуб. Сљедеће године осно-
вана је и ISBN агенција за Републику Српску. 
2004. НУБРС постаје чланица Међународне 
федерације библиотечких асоцијација (IFLA), 
постаје и ISMN агенција за РС. Такође почиње 
и да организује стручне испите за библиоте-

каре РС. 2005. је отворена 
читаоница за америчку 
књижевност „Амерички 
кутак“, у одјељењу Обили-
ћево.

Народна и универзитет-
ска библиотека РС добит-
ник је више престижних 
награда за стваралачки 
рад и допринос у развоју 

библиотекарске струке, од којих издвајамо:
-награда Друштва библиотекара БиХ „Ви-

шеградска стаза“ за најбољу библиотеку у БиХ 
у 1983. години.

-награда „Ђорђе Пејановић“ као најбоља би-
блиотека Републике Српске

НУБРС данас

У данашње вријеме када библиотеке заузимају 
све већи значај на тржишту информација НУ-
БРС се труди да активно дјелује на подручјима 
образовања, културе и умјетности идући у ко-
рак са новим токовима и актуелним технологи-
јама који прате прогрес савременог друштва.

НУБРС тренутно располаже са следећим 
фондовима:

Монографске публикације (укупан број):
- књиге у штампаном облику                     250.411
- књиге за дјецу                                                 41.586
- књиге на страним језицима                         5.300

- стара и ријетка књига                                       330
Серијске публикације:

- укупан број наслова                                        3.189
Остала грађа:

- картографска грађа                                           111
- аудиовизуелна грађа                                        500
- микроформе                                                          22
- плакати                                                                 519

Универзитетски дио библиотеке посједује 
значајан фонд униката који стоје на распола-
гању студентима и научним радницима, који 
у пространим читаоницама имају приступ  
стручној литератури из свих области. Посебне 
погодности имају студенти енглеског, францу-
ског и њемачког језика који имају засебне чита-
онице са часописима и литературом на датим 
језицима. 

Много се ради на подстицању развоја би-
блиотекарства као науке и на едукацији библи-
отечких кадрова, нарочито се истиче потреба 
за перманентним усавршавањем стручњака 
за све врсте библиотечких дјелатности. Из тог 

разлога НУБРС је,  као водећа 
библиотека на простору Репу-
блике Српске, основала БЕЦ 
(Библиотечки едукативни 
центар) чији задатак су: орга-
низовање стручних испита за 
библиотекаре, осмишљавање 
и реализација различитих се-
минара, стручних скупова, 

савјетовања и округлих столова који прате са-
времене библиотечке токове. У плану су још и 
бројне друге могућности, за чију реализацију 
је потребно вријеме и континуиран рад, као 
што су: сарадња са катедрама за библиотекар-
ство, размјене библиотекара у домаћим и међу-
народним оквирима, пројекти стипендирања, 
стажирања и усавршавања библиотекара у 
иностранству, узимање учешћа у међународ-
ним пројектима и слично.

Библиотека организује велики број разно-
врсних културних дешавања као што су књи-
жевне вечери, промоције књига домаћих и 
страних аутора, различите изложбе (ликовних 
радова, калиграфских радова, изложбе књига, 
часописа, фотографија...), различита предава-
ња и округле столове. 

Осим уобичајених и до сада побројаних 
библиотечких услуга, за своје кориснике ну-
димо и велики број додатних едукативних и 
креативних могућности усавршавања као што 
су: учење страних језика (курсеви енглеског, 
њемачког и француског језика), поред тога у 
библиотеци постоји  школа цртања и сликања, 
затим радионице креативног писања које оку-
пљају све оне који желе да се баве књижевним 
стваралаштвом. 

Осим уобичајене просветитељске и кул-
турне улоге коју НУБРС има у свом реалном 
окружењу, сви запослени се труде да дају свој 
допринос у дефинисању библиотеке као ме-
наџера знања, те усмјеравању корисника на 
позитивне вриједности, самоактуелизацију и 
развој. Улога библиотека данашњице је велика 
и одговорна, она утиче на развијање критичке 
свијести појединаца и његује етичке и естетич-
ке норме; за то је потребан велики труд и ула-
гања, а ми настојимо да на прави начин одгово-
римо изазовима времена у којем живимо.

Александра Чворовић

НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
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Присуство писане речи и књиге на про-
стору Смедерева старо је неколико ве-

кова и заснива се на постојању богате двор-
ске библиотеке деспота Ђурђа Бранковића 
и богате књижевне активности, која се 
овде, у последњој престоници српске сред-
њовековне државе, одвијала све до другог 
пада Смедерева 1459. године.

Међутим, појава библиотеке у савреме-
ном смислу речи, из које је никла данашња 
Народна библиотека, везује се за 1846. го-
дину, када је у Смедереву основано Смеде-
ревско читалиште у које је било учлањено 
36 поклоника писане речи.

Крећући се „неугаженим стазама“ на-
ше прошлости, Библиотека је у свом 160-
годишњем ходу пролазила кроз многе буре 
и олује. Она је делила судбину народа коме 
је припадала. Смедеревска библиотека више 
пута је затварана и паљена, да би увек почиња-
ла испочетка. Мењала је називе, просторије и 
људе. Многе вредне књиге нестале су заувек, 
а неке инвентарисањем везане су за „матично 
језгро“. Неке од њих су се нашле у Будимпе-
шти, Москви, Паризу, Хиландару, Београду...

На основу докумената, сазнаје се да је 
Смедеревско читалиште отворено 11. априла 
1846. године.

Из бурне и за књигу неизвесне прошло-
сти, издваја се један историјски догађај. У ка-
тастрофалној експлозији муниције у Тврђави 
5. јуна 1941. године, када је погинуло више од 
2.000 људи, уништена је зграда у којој се нала-
зила Народна књижница. У пламену је изго-
рео скоро цео књижни фонд. Остало је само 
68 оштећених књига.

Комесаријат за обнову Смедерева обновио 
је рад Библиотеке 12. новембра 1943. године и 
тада је добила име Градска библиотека. Дужи 
извештај са ове свечаности 
донело је Ново време.

У послератном перио-
ду број становника Смеде-
рева се нагло повећава, па 
се повећавају и потребе за 
књигом и другим библи-
отечким услугама. Недо-
статак библиотечког про-
стора озбиљно нарушава 
динамичну библиотечку 
делатност. Изградња новог 
објекта започела је 1983. го-
дине, а пресељење дислоци-
раних књижних фондова 
извршено је крајем 1990. 
године.

Данас Библиотека рас-
полаже простором од 1.945 
квадратних метара, књи-
жним фондом од 220.000 књига и других пу-
бликација, и савременом библиотечком опре-
мом. Библиотечко пословање је компјутеризо-
вано. Поседује пет читаоница са укупно 146 
читалачких места. Библиотека има годишње 
у просеку од 8.000 до 10.000 чланова, а днев-
на фреквенција корисника је од 600 до 800 
људи.

Од 1994. године Народна библиотека Сме-
дерево одређена је одлуком Министарства 
културе Републике Србије за Матичну библи-

отеку Подунавског округа у којем постоји раз-
вијена мрежа библиотека.

Рад Библиотеке је организован преко сле-
дећих одељења и служби: Одељење набавке и 
обраде, Позајмно одељење, Одељење стране 

књиге, Научно одеље-
ње, Завичајно одељење, 
Дечје одељење, Матич-
на служба и Служба за 
опште послове.

За аутоматизовано 
пословање Библиотеке 
користи се апликаци-
они пакет БИБЛИС. 
У компјутер је унето 
150.000 записа и на тај 
начин створена је сна-
жна база података за 
брзо претраживање на 
свим одељењима повеза-

ним у рачунарску мрежу.
У току 2005. године Народна библиотека 

Смедерево приступила је централизованом 
систему обраде библиотечког материјала CO-
BISS.

Фондови и легати

Од укупног књижног фонда, на Научном 
одељењу налази се фонд са референсном збир-
ком од 18.000 монографских публикација. У 

састав овог фонда при његовом заснивању, 
ушло је неколико личних библиотека, међу 
којима су највеће и најзначајније библиоте-
ке Димитрија Љотића и Милана Јованови-
ћа Стоимировића, истакнутих личности 
међуратног периода. Димитрије Љотић је 
своју библиотеку од 4.800 књига уступио 
током 1943. године Градској библиотеци 
на употребу. Велика библиотека Милана 
Јовановића Стоимировића са близу 10.000 
књига такође је највећим делом припала 
овој Библиотеци.

Захваљујући управо овим библиотека-
ма, научни фонд смедеревске Библиотеке 
један је од најкомплетнијих када је у пи-
тању српска књига из периода између два 

светска рата, јер су Димитрије Љотић и Ми-
лан Јовановић Стоимировић, као образова-
ни, духовно радознали и имућни људи, гото-
во свако ново издање куповали у укључивали 
у фондове својих библиотека.

Спомен библиотека др Леонтија Павлови-
ћа садржи више од 2.000 књига, све ауторове 
рукописе и бројну разнолику грађу коју је 
користио у изради својих књига. Спомен би-
блиотека др Леонтија Павловића је природни 
продужетак Завичајне збирке, јер се др Павло-
вић, као најпознатији и најплоднији послерат-
ни истраживач смедеревског краја, бавио и 
тематиком Смедерева, па је такву грађу и при-
купљао.

Завичајно одељење поседује збирку од 
3.900 монографских публикација, завичајну 
периодику (сачуване и текуће листове и часо-
писе, међу којима Фењер из 1875, прве бројеве 
и комплете Гласа Подунавља и Нашег гласа, 
први градски часопис Књижевни круг...) и ве-
лики број јединица некњижне грађе.

Фонд старе и ретке књиге садржи 2.180 пу-
бликација које, по закону, имају својство спо-
меника културе и користе се под посебним 
условима. Најстарије датирана књига у фон-
ду је Дантеова Божанствена комедија, издата 
у Венецији 1554. године. Наша најстарија, и 
једна од највреднијих књига, јесте Стемато-
графија нашег првог литографа Христифора 
Жефаровића, штампана у Бечу 1741. године.

ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У СМЕДЕРЕВУ
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Фонд периодике обухвата ли-
стове и часописе, сачуване старе и 
текуће, на које је Библиотека прет-
плаћена. Међу бројним вредним 
насловима у овом фонду истичемо, 
с поносом, да поседујемо и наш нај-
старији часопис Летопис Матице 
српске од 1828. године до данас.

Сајам поезије

Библиотека, као једно од најважни-
јих и духовних средишта града, 
успешно наставља дугу традицију 
организовања изабраних културно-
просветних програма, који имају за 
циљ популаризацију књиге, нових 
научних и уметничких достигнућа 
у разним областима, подстицање књижевног 
стваралаштва у Смедереву и укупне духовне 
радозналости грађана наше општине.

Културо-просветна делатност реализује 
се кроз разноврсне облике рада: књижевне ве-
чери (Књижевни четвртак), изложбе књига 
и другог библиотечког материјала, трибине, 
предавања, обележавања значајних јубилеја 
из наше прошлости, литерарне конкурсе, ак-
ције, смотре и манифестације којима се попу-
ларише култура читања. Годишње се органи-
зује више од сто педесет оваквих програма.

Народна библиотека Смедерево органи-
зује Сајам поезије, на којем могу учествовати 
сви издавачи из Србије и других држава који 
су објавили књигу поезије на српском 
језику у периоду од септембра прет-
ходне до септембра текуће године. 
Сајам траје у оквиру Међународног 
фестивала поезије „Смедеревска пе-
сничка јесен“.

Тим поводом установљена је Награ-
да „Змај Огњени Вук“ за песничку књи-
гу године на српском језику по избору 
уредника издавачких кућа. Награда се 
састоји од Повеље „Змај Огњени Вук“ и 
новчаног износа.

Досадашњи добитници награде су: 
Срба Игњатовић, Слободан Ракитић, 
Драган Јовановић Данилов, Драган Ла-
кићевић и Манојле Гавриловић. 

Издавачка делатност

Народна библиотека Смедерево велику па-
жњу посвећује издавачкој делатности и ње-
ном разграњавању и богаћењу.

Са издавачке траке поменућемо књиге: 
Лав Толстој: Хаџи Мурат (1972), Књига у сме-
деревском крају у XIX веку (1974), Рукописне и 
штампане књиге од XV до XVIII века (1974), 
Непознати Смедеревац: Надгробна реч деспо-
ту Ђурђу Бранковићу (1980), Милорад Илић 
Прика: Каталчица (1983), Милосав Славко 
Пешић: Тамни вилајет (1983), Славко В. До-
мазет: Од оних који су остали (1991), Војислав 
Станојевић: Настанак основних школа у Сме-
дереву (1992),  Србислав Миленковић: Смеде-
ревске библиотека (1996), Г. Јовановић, М. Ла-
зовић, Ј. Јеремић: Библиографија др Леонтија 
Павловића, Милорад Милановић: Стакленци 
– роман, Танасије Младеновић: Сене и опоме-

не (избор и предговор Зоран Глушчевић), Др 
Радомир Животић: Књига и дете - теорија и 
критика литературе – огледи и студије, Ј. Ти-
шма, Д. Мрдаковић, Т. Лазаревић-Милошевић:  
Смедерево, град престоница – зборник тексто-
ва о  Смедереву, Бранка Веселиновић: Веселиновић 
Бранка с децом без  престанка – песме за децу, 
Др Добривоје Станојевић:Реторика  поезије, 
Др Добривоје Станојевић: Збивање необичног   
догађаја – студија, Др Млађан Цуњак: Сред-
њевековно оружје и опрема ратника са тери-
торије Подунавског и Браничевског округа, 
роман Жике Лазића Књига о Војводи, М. Ла-
зовић, Г. Јовановић: Стара и ретка књига и 
периодика у Народној библиотеци Смедерево 

(1544-1867). Св. 1 – библио-
графија.

Народна библиотека 
Смедерево издаје часопис 

за књижевност, 

у м е т н о с т 
и друштве-
на питања 
Mons Aure-
us / Златно брдо, који излази че-
тири пута годишње.

Основна концепција  часописа је да доне-
се прилоге којима се упознаје шира читалач-
ка публика са савременим културним и умет-
ничким достигнућима Смедерева и Србије.

Награде и признања

За свој рад Народна библиотека Смедерево 
је награђена многим наградама и признањи-
ма међу којима се издвајају: Награда ослобо-
ђења Смедерева, Награда „Милорад Панић 
Суреп“, Плакета Народне библиотеке Србије, 
Орден рада са златним венцем, Вукова награ-
да, Плакета Смедерева, „Светосавска повеља“ 
СО Смедерево, Повеља „5. октобар“.

Драган Мрдаковић

ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У СМЕДЕРЕВУ БЕН АКИБИНО
ЋОШЕ

ТЕОФИЛОВИЋ, Витомир: Срби 
и остатак света. – Београд: Геа, 
2006. – 188 страна

Посланицима ћемо повећавати плате
све док не постану поштени.

Ако у рату добијамо
а у миру губимо
не смемо да мирујемо.

Ултрапатриоти све чине
да се из живота
одмах преселимо у легенду!

Више не притежем каиш.
Појео сам га.

Наш роман 
столећа: 
На мини
ћуприја.

Јован Рајковић: Други дијалози, Пожа-
ревац, Народна библиотека “Илија М. 
Петровић” Пожаревац, 2006.

Рајковићев роман “Други дијалози” је уну-
трашња и спољна повест једног времена ко-
је захвата распон од Другог светског рата 
до краја осамдесетих година прошлог века 
и истовремено лична трагедија човека који 
покушава да све-
му да неки смисао. 
Испричан у првом 
лицу он обухвата 
животе и пресудне 
животне тренутке 
неколико актера по-
менутог времена. У 
метежу контроверз-
них и замршених 
друштвених при-
лика на удару је 
смисао постојања и 
слободна воља људ-
ске јединке. Асоци-
јативан, дубоко мисаон и животно уверљив 
роман “Други дијалози” пружа могушност 
вишеслојног и вишезначног читања. Поред 
већ препознатљивог стила и изградње фа-
буле, овај роман у одређеним сегментима 
садржи бриљантну рефлексију и истанча-
ну иронију на фону савремене историје и 
политике.
Повезујући сећање, знање и и фикцију стра-
нице овог романа делују као узбудљиво све-
дочанство о крају једног века и његовим по-
тресним и болним последицама.

Татјана Живковић
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Навршава се десет година од смр-
ти косовског прозаисте Предра-
га Цветичанина (1928-1997). 

Остао је у дубоком сећању и као човек 
и као писац који је волео своје родно Па-
сјане код Гњилана. Типове и карактере 
својих змељака, њихову доброту, понос, 
трпељивост, плаховитост, немаштину и 
гостољубље уткао је у своје књижевно 
дело. 

Предраг Цветичанин нарочито на 
себе скреће пажњу културне јавности 
након „Борбиног“ књижевног конкурса 
1954. године, кад добија награду за при-
поветку „Сусрет“. Председник жирија 
био је Иво Андрић. Потом се нижу број-
не књижевне награде. Ваља посебно на-
гласити учешће на конкурсу сарајевске 
„Народне просвјете“ (1958), ка-
да је роман „Кратковечник“ у 
конкуренцији 123 романа у 
рукопису ушао у осам најбо-
љих. Жири је одлучивао на 
челу са Миланом Богдано-
вићем. Овај успех нишког 
и косовског књижевника 
истакла је и „Политика“. 
Иначе, за живота објавио 
је три романа – „Догод бу-
дем жив“, „Кратковечник“ 
и „Чудан траг“ – и стотинак 
прича у листовима и часо-
писима. Рукопис романа 
„Марија Лика“ је изгубљен, 
али је неколико одломака 
објављено у „Градини“. Пр-
ви део романа у рукопису 
повољно је оценио Меша 
Селимовић, као и укупно 
литерарно остварење овог 
аутора. Такође је објављи-
вао и драмске комаде за 
децу, извођене у нишком 
Позоришту лутака, чији је 
он, иначе, и оснивач. 

Писао је бриљантним 
савременим књижевним 
језиком. За културни и на-
ционални амбијент осада-
шњег косовског тренутка 
веом аје значајан косовски 
писац, будући да увке пола-
зи од свог родног косова као про-
стора и позорнице на којој су увек до-
дири и велики судари разних вера и на-
рода. У његовим делима има стварног, 
колективног и појединачног, прошлог, 
али и садашњег и будућег. Прошло 
увек живи као код Боре Станковића. 
Међутим, оно је код Цветичанина само 
сценографија, само маска за оно што 
је садашње и увек актуелно и вечно. 
Његово дело је слика људских судбина 
Срба на просторима Косова, а посебно 
Косовског Поморавља. И та уметничка 
слика има општељудско и универзално 
значење. Он говоири о доброти и смрти 

људи на малом косовском простору, где 
су сви предодређени да се морају суоча-
вати и сусретати једни са другима, кад 
се и у овим оскудним тренуцима мира 
њихов свет почео интензиво суочавати 
са питањима колективне егзистенције и 
духовног безизлаза. И у причама и рома-
нима Цветичанин настоји да успостави 
приснији контакт са читаоцем и тиме 
га припреми за праћење наративних ни-
воа, односно да га наведе да приповест 
прихвати као своју исповест, као испо-

вест којој се безусловно верује. Често се 
пишчев глас јаваља кроз ауторско ја, ко-
је је саставни део света књижевног дела; 
наративни субјекат јавља се и као уче-
сник и као сведок времена и збивања. 
Зато се Цветичанин у свом поступку 
највише ослањао на Пруста, с убеђењем 
да у свакој његовој реченици ништа ни-
је безвредно и безвремено. Поштовао је 
и писце америчке „изгубљене генераци-
је“, а од домаћих, нарочито Селимовића 
и Киша. Дивио се Андрићевој речени-
ци, његовој ставаралачкој моћи и му-
дрости. 

Цветичанин је, уједно, и творац пр-
вог савременог друштвеног романа на 
Косову и Метохији. По опсервацији и 
конкретизацији ликова у роману „Крат-
ковечник“, Цветичанин се винуо у врх 
српске прозе у другој половини дваде-
сетог века. И у приповеткама и у рома-
ним огромна је  поетска снага у свакој 
реченици, с осећањем за игру духа, из-
весност, интригу, љубав и надахнуће. 
Највећу пажњу је посветио обичном чо-
веку свог родног краја. Утапао се у ње-
гову поетику бола, поетику живљења, 
као Бора Станковић, као Григорије Бо-
жовић. Станковић је имао немир и дерт 
у души, Цветичанин – страх и љубав. То 
је та судбина „кратковечних“ с ових про-
стора као и данас траје као: 1) судбина 

свих судбина; 2) субина свих 
грехова; 3) судбина као лич-
на срећа или несрећа. То су 
ти велики страхови у судби-
ни предстојећег. Кретати се 
значи – живети, исказива-
ти се значи – преживети. 

Умео је да поучи и да 
да наду. Говорио је о циље-
вима стварања, истичући 
истину да оно ослобађа од 
заблуда. Истицао је да књи-
жевност говори о прошло-
сти а не о будућности. Знао 
је да свака књига не завређу-
је пажњу читалаца. Био је 
оригиналан и као стилист 
и као понорник сопствене 
мисли. У свом подужем есе-

ју „Мој поглед на савремени 
роман“ поред осталог, каже 
да је “... уметничко дело сваг-
да само сан, никад реалност 
– оно што постоји и што је 
преносно у једну вишу ду-
ховну сферу.“ 

Актуелизацији дела Пре-
драга Цветичанина ових да-
на доприносе и критичари 
Јован Пејчић и Горан Мак-
симовић, који су га уврсти-
ли у антологије нишког ро-
мана и нишке приповетке. 
Иако Предраг Цветичанин 

спада у најзначајније српске 
писце друге половине двадесетог века 
због, тада, веома лошег односа Београда 
према писцима из унутрашњости, па и 
данас, његови романи и приповетке и 
даље су недовољно познати широј чита-
лачкој јавности. 

Због актуелности проблематике ко-
ју он обрађује, а посебно због модерног 
језичко-стилског комплекса, Предрага 
Цветичанина треба објавити у целости 
и омогућити млађем нараштају да га 
упозна. Тај подухват био би културни 
догађај. 

Благоје Савић 

ПИСАЦ ДУБОКОГ 
БОЛА

Десет година од смрти
Предрага Цветичанина
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У Име Оца и Сина и Светога Духа!
Ево, данас и овај мали манастир, тек 

васкрсао из мртвих пре три године, дожи-
вљава своју велику радост и своју велику 
обнову. Вечерас овај манастир добија но-
ва два монаха, нова два молитвеника пред 
престолом Божијим, који су, иако млади, 
послушали глас Господа који призива све 
оне који су уморни и натоварени да приђу 
к Њему, да их Он одмори и успокоји.

Иако млади, они су били уморни онога 
светског живота; светског начина мишље-
ња, понашања; и њихова душа је желела 
нешто узвишеније – нешто што је достој-
није човека.

Зато су послушали глас Еванђеља, 
попут многих у историји Цркве у проте-
клих две хиљаде година који су кренули 
за Господом Христом, узевши крст свој. И 
они су, ови млади људи, оставили своје ро-
дитеље, своје сроднике, своје пријатеље, 
своје школе и занимања, да би целога се-
бе принели на службу Богу, живу и пријат-
ну. И ето, они су до сада се припремали за 
примање овог светог великог анђелског 
Чина и Лика, а вечерас Господ их је тога 
удостојио.

Иако је ова црква мала, ту се сабрало 
цело небо и цела земља; цела небеска и це-
ла земаљска Црква. Овде је, како смо чу-
ли, присутан Сам Господ Исус Христос са 
Својом Пречистом Мајком, са Анђелима 
и Светитељима, нема сумње и са нашим 
светим и славним прецима, који су овај 
манастир градили и своме потомству у 
аманет оставили, као и наши Светите-
љи, свети Владика Николај и преподобни 
отац Јустин. Цело, дакле, небо је вечерас 
присутно овде заједно са нама и радује се, 
онако као што је рекао Господ: да „на небу 

већа радост бива за једнога грешника ка-
да се каје, него за деведесет девет правед-
ника којима не треба покајање“. 

Разуме се да таквих нема у свету. Али, 
Господ је то рекао да би нагласио значај 
покајања; колико покајање једнога човека 
који напушта пут греха и креће путем вр-
лина, путем вршења заповести Божијих, 
колико радује самога Господа, јер Он је 
ради нас људи сишао с неба на земљу, про-
живео са људима тридесет и три године, 
много препатио од људи, пострадао од 
њих; убијен, сахрањен, али и васкрсао, да 
би нама људима отворио и омогућио пут 
из живота у Живот вечни; из ове Долине 
плача у Царство Небеско.

Упркос окружењу у којем овај мана-
стир живи, лишен многих могућности 
за свој пуни развој и процват, благодат 
Божија се овде излива, јер се број братије 
умножава из године у годину. То је повод 
и разлог нашег данашњег славља и наше 
духовне радости.

Ова млада братија, дужна је да се моли 
Богу не само за себе, не само за своје срод-
нике и пријатеље, него за цео наш народ: 
да Господ милост своју покаже на нама, 
да нам опрости грехе наше и да нас осло-
боди свих искушења и страдања кроз која 

пролазимо у задње време.
Исто тако, браћо, чули сте какве су 

они завете дали, шта су Богу обећали. Ни 
мало лако за слаба људска плећа. Они то 
знају и зато су на свако питање одговара-
ли да то прихватају, али – „уз помоћ Божи-
ју“. И заиста, како каже Господ: „Без мене 
не можете чинити ништа“. Без помоћи Бо-
жије није могуће извршити ове завете ко-
је су ови млади људи вечерас положили.

Но, поред помоћи Божије, њима је по-
требна и наша помоћ, да се и ми молимо 
за њих да их Господ укрепи, да им дарује 
душевне и телесне снаге да истрају на ово-
ме путу којим су кренули и да буду они 
који иду испред нас, а ми да им помаже-

мо у својим молитвама, као и они нама 
што помажу. И да тако сви, трудећи се у 
овоме животу, изградимо себе у грађане 
Царства Небескога, да бисмо, када одемо 
одавде, са ове земље, нашли се у Царству 
Христовоме, са свима Светитељима и 
угодницима Божијим, да тамо са свима 
њима и светим Анђелима и ми славимо 
Оца и Сина и Светога Духа, кроза све ве-
кове и сву вечност. Амин. 

Из књиге Епископа Артемија
„Узак пут и тесна врата, беседе на

монашењима“, Грачаница-Ваљево, 2006.

ИЗ ДОЛИНЕ ПЛАЧА – У ЦАРСТВО НЕБЕСКО
(Манастир Светих Архангела)

Дана 24. новембра уочи самог 
почетка Божићњег поста, божан

ска благодат „која немоћи исцељује 
и недостатке допуњује“ излила се 
изобилно и на манастир Светих Ар
хангела крај Призрена, ту светињу 
српску која је вековима била поруга
на и понижена, након што су је тур
ски зулумћари дошавши у земљу 
српску сравнили са земљом, и тиме 
и символички покушали да затру 

сваки траг величанства и славе 

српске државе, која се у доба поди
зања манастира светих Архангела 
налазила на зениту своје државно
сти и своје духовности.

Но, васкрсао је као манастир, 
као птица Феникс из пепела, и на
кон скоро читавих 650 година од ру
шења поново пропојао гласовима 
богоугодним и у њему су почеле да 
се приносе благоухане жртве Богу 
и молитве за напредак и спасење 
српскога народа.

Младо монаштво братство усе
лило се у обновљени конак мана
стира 1998. године, пред сами поче
так најкрвавијег прогона српскога 
народа са Косова и Метохије, али и 
опстало у њему и поред свих тешко
ћа које су настале у току 1999. и на
редних година.

Као завршетак круга монашења у 
2001. години, монашки постриг у ма
настиру Светих Архангела примили 
су монаси Јован и Варсануфије.

Цртеж: Зоран Милић
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Залазећи у све поре друштвеног живота, 
политика има уплив и у песништво, со-
колећи га или спутавајући на одређен на-

чин, већ према потребама политичког тренут-
ка и по вољи политичких моћника. „Књиге су 
некад изазивале страх диктатора и моћника, и 
они су их, сматрајући их опасним по свој поло-
жај, и у средњем веку и у Трећем рајху, јавно и 
егземпларно, спаљивали на трговима. Моћни-
ци данас књиге не спаљују, чак им и не суде, 
чак их и не забрањују, али не зато што су се 
цивилизовали и демократизовали, него зато 
што су нашли много дискретнији и ефикасни-
ји начин да њихов утицај осујете: уместо да их 
спаљују, они их игноришу“, изрекао је у беседи 
отварајући Сајам књига у Београду академин 
Љубомир Симовић,  који је и сам прошао кроз 
својеврсни погром због тога што је надахнуто 
искрено у својим песмама „Источницама“ на-
водно славио четнички покрет, иако су његове 
песме исказивале нешто сасвим друго. И про-
скрибоване, песме су преживеле то време када 
се поезији  судило, што је на примеру збирке 
„Вунена времена“ Гојка Ђога више него очи-
гледно, само што се овај песник дрзнуо да на 
алегоричан начин „прозове“ самог Тита, како 
је у судском поступку  протумачено . Све се то 
догађало у недавној прошлости, у времену ко-
је није трпело другачији став, мишљење или 
отпор, изречен на начин да пробуди свест и 
савест људи у поетизираној слици наше ствар-
ности. 

Показало се да песме ипак надживе и вре-
ме и диктаторе, али оно што данас преовлађу-
је у страху од писане речи јесте та маргинали-
зација песника бунтовника, тај игнорантски 
став према књигама,  некад „свађалицама“, 
што лепо опажа Љубомир Симовић, који ову 
појаву сврстава у својеврсну фашизацију која 
се односи на литературу.

Песници се на разне начине довијају, снала-
зи се ко како уме, да изрекну свој суд друштву 
у коме живе. Њихова слика света као поетска 
не може бити профана, али им се суди на нај-
приземнији начин, сада дакле изгоном песни-
ка на периферију живота, тамо негде међу мар-
гиналцима у последњој биртији која заудара 
на алкохол, иако знамо да завређују угледна и 
уважена места. Песници бунтовници промови-
шу своје књиге, које најчешће о свом трошку 
и штампају, на неким неформалним местима 
у граду, за њих су отворене институције култу-

ре више „боемског“ типа, док угледне дворане 
запоседају  песници послушници.

Такав одијум онда преноси се и на јавне 
медије, који једва и да спомињу песнике бун-
товнике, па се тако и једном Либеру Маркони-
ју  алијас Слободану Марковићу годишњица 
смрти обележава у кафани „Чубура“, у парку, 
где се окупи  свет оних правих боема који још 
опстајавају упркос недаћама и немаштини, нај-
више духовне природе која се дакако осети и 
у егзистенцијалној стрепњи због угрожености 
људских права да се буде аутохтон, аутенти-
чан, свој.

На потребу разноврсности ситуација у 
свом чувеном делу „О слободи“ указао је енгле-
ски мислилац „free thinker“ Џон Стјуарт Мил, 
који се с правом противио површности и про-

сечности медиокритета да не опазе и оно ствар-
но људски вредно у својој најближој средини, 
него сваки другачији став који одступа од зва-
ничног проглашавају екстремним или ексцен-
тричним. Дух  песништва, као исказ друкчијег 
и духовнијег става, и јесте тај преко потребни 
бунт који разбија устаљене шеме и начине да 
се преедстави поезија.

Либеру Марконију и јесте место на Чубури, 
али и у јавном животу, те се не може судбина 
преминулог песника препустити само неким 
живим боемима који га се радо сећају и пошту-
ју, него је ред да се огласи и неко компентентан 
да са ове временске дистанце просуди  реч пе-
сника. Игнорантски став према песнику јесте 
својеврсни начин да му се пресуди. 

Наш културни живот је стога тема за неке 
озбиљније истраживаче појаве маргнинализа-
ције песника. Многи су покушавали да се на 
свој начин супротставе, кад су изгоњени из 
званичних институција културе или издавач-
ких кућа, тако што су прибегавали ауторским 
издањима. Ова појава, слична руском „сами-
здату“, код нас додуше поприма и нека друга 
обележја, попут погубне скрибоманије, али 

углавном се односи на игнорисање многих 
вредних културних садржаја који нису мо-
гли да прођу процедуру.  Својевремено се 
и бард српске поезије Стеван Раичковић од-
лучио на „самиздат“ штампајући своју пое-
му о црном Владимиру. Данас је писцима, 
песницима, филозофима и инима утолико 
лакше што прибежиште траже код мањих 
приватних издавача, који их прихватају, 
што да не, јер се и они „уклети“ песници и 
писци снађу  да своја издања некако сами 
исфинансирају.
Било је и код нас хвалоспева, о чему сведо-

чи Антологија удворичке поезије или сличне 
књиге о Титу. Нађу се ту и  стварно угледна 
имена песника који се нису либили да,  славо-
љубља ради, пишу на начин да се потом и за-
стиде због свог полтронства, па се тако нађе  и 
једна двoсмислена песма „То мајка више не ра-
ђа“ Александра Секулића, који се осмелио да у 
прикривеној форми  алудира, или бар желимо 
да је Секулић тако мислио. Повеље, признања, 
награде и дођу за удвориштво, или стигну неза-
служено касно правим поетама.

Уплив политике на поезију, према томе, и 
даље има одређене форме утицаја, прикривене 
и перфидније можда него иначе, али исто та-
ко погубне, штетне по судбину писца, књиге. 
Као да се, после израженог једноумља  у кому-
низму, не дозвољава културна разноликост, то-
лико потребита у нашем књижевном животу 
данас, него се прописује и начин писања 

Естетски критеријуми се овим не доводе 
у питање, а о њима уосталом суде књижевни 
критичари, и само време као фактор за оцену 
уметничкохг дела, мада и са естетског стано-
вишта има места сумњи за маргинализацију 
вредних књижевних садржаја. Но, то старо 
питање, откад је поезије, спада ипак  у домен 
критике која није имуна на политичке утицаје 
и интриге, али „служи на част“ појединцима 
који су се на таквим примерима одиста осрамо-
тили јер их је поезија надживела.

Славица Спасић

ПОЕЗИЈА И ПОЛИТИКА

Седам посртања и осам усправља
ња – светска енциклопедија мисли. 
– приредио Зоран Петровић Пироћа-
нац. – Београд: Драслар партнер, Цен-
тар Југоисток, Институт за политичке 
студије, 2005. – 680 стр.

Енциклопедија светске 
мисли који је приредио 
наш познати новинар у 
много чему одступа од 
уобичајених зборника, 
ризница, бисера из свет-
ских и наших (народна, 
филозофска, религио-
зна, уметничка, и дру-
га) усмених и писаних 
избора. Аутор је своју 
обимну ризницу мисли 
у књизи енциклопедијског формата уазбу-
чио у форми изабраног појмовног речника, 
заступивши око 2000 аутора, почев од бу-
дистичких  и конфучијанских (кинеских) 
мисли, преко старог века до нашег доба, од-
носно, до живих аутора различитих зани-
мања. Практично, појмовни речник (нпр. 
под А неке од одредница:акција, алкохол, 
анархија, архитектура, апетит: „Апетит до-
лази једењем“, Франсоа Рабле,  атеизам: „Ја 
сам атеиста, Богу хвала!, Георг Лихтенберг, 
итд. под В (важност, важно, васпитање, 
ватра, веза, величина, вера, вести: „Нико 
не воли доносица лоших вести“, Софокле, 
власт, владање: „Опасно је бити у праву ка-
да је влада“, Волтер и тако све до слова Ш).





Савремена књижевноСт, Прво коло. Поред својих традицио-
налних издања, речника и колекција, „Просвета“ на 
прагу другог века свог постојања, после дуге паузе, 
почев од Сајма књига 2006. године поново покреће 
едицију СавременA књижевноСт, са оригиналним аутор-
ским рукописима и преводима, у настојању да се 
укључи у врхунску књижевну продукцију савреме-
них домаћих и страних писаца. Колекцију Савремена 
поезија отвара песник Раша Ливада првим избором 
из своје поезије после скоро 30 година, уз неколи-
ко песама које нису објављене у његовим збиркама 
(iзбор Борислава Радовића), а своје нове песничке 

збирке објављују Ибрахим Хаџић, Милутин Петро-
вић и Ева Липска (у преводу Бисерке Рајчић). У ко-
лекцији Савремена проза објављују се нове књиге 
Боре Ћосића, Милана Ђорђевића, Имре Кертеса и 
Петера Естерхазија (у преводу Саве Бабића), Мила-
на Комненића, Иване Димић, Радована Хиршла и 
Бранка Димитријевића, а у колекцији Савремени еСеј 
новa књигa књижевног критичара Богдана А. Попо-
вића и збиркa малих есеја пољске нобеловке Висла-
ве Шимборске.

вујаклија на комПакт-диСку! Као посебну вредност и изнена-
ђење „Просвета“ својим читаоцима  за Сајам књига 
нуди јубиларно, 10. издање Речника страних речи и 
израза Милана Вујаклије. После 15 го-
дина поново допуњено и измењено 
страним речима и изразима из обла-
сти савремене технологије, медици-
не, науке, економије, банкарства, 
менаџмента, спорта и других дисци-
плина, ово издање снебдевено је и 
електронском верзијом речника на 
компакт-диску. Излазећи усусрет по-
требама савремене информатичке 
технологије, као и жељама бројних 
поклоника овог речника у иностран-
ству и тамо где је штампано издање 
теже доступно, „Просвета“ пружа 
својим читаоцима прилику да, по же-
љи, користе речник и на рачунару, уз 
лако руковање, погодан кориснички 

интерфејс и ненаметљив графички дизајн, са број-
ним могућностима претраживања и другим брзим 
и једноставним погодностима у односу на штампа-
ни речник. 

речници и лекСикони: 
– Миливоје Загајац, Грчко-српски и српско грчки реч-
ник (2. допуњено издање)

– Мирјана Косовић: Италијанско-српски и српско-
италијански пословни речник
– арх. Александар Ајзинберг, Стилови. Речник ар-
хитектуре, ентеријера и намештаја; 
– Бошко и Владимир Павловић; Научна елита 20. 
века. Лексикон нобеловаца (физика, хемија и меди-
цина).
колекције Сабраних дела:
– Сабрана дела Вука Караџића – после скоро две 
деценије, последња XIII књига обимне преписка 
Вука Караџића! 
– Сабрана дела Бранислава Нушића у 15 књига (у 
редакцији Рашка Јовановића), уз познате Нуши-
ћеве комедије и романе, по први пут три Нуши-
ћева драмска текста међу корицама књиге, затим 
избор козерија, поезије и текстова о старом Бео-
граду, као и Реторика, збирка примера домаћег 
и светског беседништва. 

– Сабрана дела Данила Киша (канонско издање у ре-
дакцији Мирјане Миочиновић) настављају се ове 
године објављивањем романа Башта, пепео и Пе-
шчаник, књиге драмских текстова под заједничким 
насловом Ноћ и магла, збирке есеја Homo poetius и 
пишчеве рукописне заоставштине под насловом 
Складиште.

СветСки клаСици. 
– Антон Чехов, Изабране приповетке. Репрезентати-
ван и исцрпан избор приповедака класика кратке 
приче.
– Џозеф Конрад, Очима Запада. Превод романа 
једног од највећих енглеских романописаца и про-

традиција + квалитет = трајна вредност!
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НОВО на овогодишњем
Сајму књига



зних стилиста прошлог века, први пут на српском 
језику, у преводу Зоре Миндеровић. 
Слика политичких метежа у царистичкој 
Русији, прожета елементима романсе и 
моралних дилема. 
– Педро Антонио де Аларкон, Тророги 
шешир, најпопуларнији шпански роман 
после Сервантесовог Дон Кихота (у пре-
воду Александре Манчић), весела прича  
о прељуби, сплеткарењу и покварености 
појединаца из власти, смештена у Анда-
лузију XVIII века.

Плејада Страних ПиСаца. 
– Данте Алигијери, Божанствена комеди-
ја (Пакао, Чистилиште и Рај, у преводу и 
с коментарима Коље Мићевића).
– Рејмонд Карвер, Вандали, необјављене 
приче познатог и рано преминулог аме-
ричког писца.
– Хулио Кортасар, Врата неба, избор прича просла-

вљеног аргентинског писца и једног од најбољих 
представника „магичног реализма“ лати-
оамеричке књижвности.

БиБлиотека великих романа. 
– Марк Алданов, Девети термидор. По 
први пут после II светског рата, капитал-
но дело руског писца – историјски роман 
о Француској револуцији. Иако један од 
најбољих руских стилиста 20. века, Алда-
нов је захваљујући својој емигрантској 
судбини више од пола века био неправед-
но запостављен писац, како у својој отаџ-
бини, тако и у нашој земљи. 

СрПСка књижевноСт у 24 књиге: 
– Данило Бањски: Сабрани списи (у реда-

кији проф. др Радмиле Маринковић)

монографије: 
– Голуб Добрашиновић, Вук у слици и речи (исрцпна, 
популарно написана монографија о Вуковом живо-
ту и делу, са досад највећом збирком илустративног 
материјала из прве половине XIX века, из пера најбо-
љег познаваоца Вуковог дела)

Светионик: 
– Елејн Пејгелс, Павле Гностик; 
– Карл Густав Јунг, Архетипови и развој личности 
(студије у избору Жарка Требјешанина) 
– Коља Мићевић, Моцарт. Злочин Марије Терезије 

(биографски роман) 

СведочанСтва: 
– Никола Христић, Мемоари 
ПоСеБна издања: 
– Томино јеванђеље (чувено гностичко и 
апокрифно јеванђеље Исусовог ученика и 
савременика апостола Томе, у редакцији и 
с предговором српском издању познатог 
италијанског археолога и књижевног исто-
ричара Фабија Пинкерлеа, у преводу Олгице 
Капетанић)
– Дејан Медаковић, Изабране српске теме, IV
– Ерих Кош: Штап и шаргарепа (изабране по-
лемике)
– Радоман Кордић, Жеља – почетак мишље-
ња (оглед)
БиБлиотека Избор: 
– Избор песама Јована Дучића, Милана Ра-
кића, Алексе Шантића, Мирослава Антића, 
Сергеја Јесењина, као и путописа Милоша 

Црњанског.
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ЛЕКИЋ, Богдан: Архивистика, 
2006. – 309 стр.

Књига др Богдана Лекића првен-
ствено је намењена архивистич-
ким радницима, образовању архи-
вистичког кадра, студентима историје и осталим радницима који се 
баве заштитом и коришћењем архивске грађе. Приручник је подељен 
на 15  целина које третирају тематику и проблематику архивистике 
(Архивистика као наука, Архиви и архивска грађа, Заштита реги-
страторског материјала и архивске грађе ван архива, Валоризација 
архивске грађе, Преузимање и смештај грађе, Комплетирање грађе, 
Сређивање грађе, Информативна средства, Аутоматизација архив-
ског система информисања о архивској грађи, Публиковање архивске 
грађе,  до Архивског законодавства Србије од 1842. до Закона о кул-
турним добрима Србије из 1990). Приликом обрада целина водило се 
рачуна да приручник обухвати прагматичне потребе архива, али и 
да укаже ма модернија и овом времену прилагодљивија схватања ар-
хивистике, о начину решавања најважнијих питања у развијенијим 
међународним архивским службама и службама код нас. У целини 
Архивски кадрови аутор се детаљније позабавио проблемом образо-
вања архивског кадра.

Библиотека ЈАЗОН

Љубодраг Сарамандић, Небојша Максимовић:
ТАМО ДАЛЕКО, година издања: 2006. – 136 стр.

Поводом 90 година од искрцавања српске војске и ци-
вила на острво Крф Завод за уџбенике и наставна сред-
ства објавио је потресна сведочанства о српској голго-
ти. Пут од победника на Церу и Колубари до страдал-
ника био је обележен жртвама свих узраста и полова. 
Они који су имали срећу да преживе, после лечења и 
опоравка отпочели су свој нови живот на Крфу, а међу 
њима и четири хиљаде малишана свих узраста. Тамо 
далеко је књига написана у спомен на славне претке 
и њихове херојске жртве да их се сећамо и да их не 
заборавимо.

СТОШИЋ, Љиљана: Речник 
црквених појмова, 2006. 
– 200 стр.

Завод за уџбенике и наставна средства
Обилићев венац 5, Београд www.zavod.co.yu



Библиотека ОСТРВА
Предраг Дабовић,
ПЕСМЕ СА ОСТРВА
Владета Коларевић,
СВЕТЊАК НАД КРСТИНОМ

Библиотека ПЛЕТИСАНКЕ
Светлана Фуцић, ВРАТА ОД ЖАДА
Весна Соколовић, ДРАГА ЛИ
Елеонора Лутхандер,
МИНУТ ЋУТАЊА И ДРУГЕ ПЕСМЕ

Библиотека КАНОН
Станиша Нешић, ТРИПТИХ
Живко Николић,
ЗАР ОДИСТА САМО  РЕЧ

Библиотека ДИЈАСПОРА
Бранко Каракаш,
СВЕ МОЈЕ ГОДИНЕ
Библиотека АЗБУКА
Миља Лукић, ИЗА БРДА

Библиотека  ПОСЕБНА ИЗДАЊА
Виолета Вучетић,
БЕЗ ВОЉЕ БОЖИЈЕ НИШТА НЕ БИВА       
Влајко Чапрић,
СВЕТЛА, И СВЕТИШТА 
Влајко Чапрић, ПЕТ, ВЕЛИКИХ
Драгица Гашпар, НЕ ПРИЈАЈУ МИ 
КИШЕ ДРАГИ ПРИЈАТЕЉУ   

Билиотека  ЗЛАТНИ ПРЕСЕК 
Надежда Стокућа, КАМЕНО МОРЕ
Драган Ристић,
ПРЕЗЕНТ АНЕГДОТЕ

Библиотека 
СТУДИЈЕ О КЊИЖЕВНОСТИ
Биљана Дојчиновић-Нешић,
ГРАДОВИ, СОБЕ, ПОРТРЕТИ

КЊИЖЕВНО ДРУШТВО „СВЕТИ САВА“
Гандијева 167-177, 11070 Нови Београд

Нике Миљанића 5/3, Љешка 53/3
062/576814, 064/6155510, 063/610520

ИЗДАЊА
2006

Библиотека 
„Песничка мануфактура
београдске мануфактуре снова“

Мирко Магарашевић,
НАШ ВРЛИ ДОМАЋИ СВЕТ
Бруно К. Ојер, ИЗГУБЉЕНА РЕЧ
Томислав Мијовић, НА НОГАМА
Нина Живанчевић, КРАЈЕМ ВЕКА
Немања Митровић,
ПАРЕ ИЛИ ЖИВОТ
Станиша Нешић,
ОТВАРАЊЕ ПРСТЕНА
Слободан Стојадиновић,
РАСПАСАНА КОМАНДА
Милорад Ђапић, НЕСЛИК                         

Библиотека
„Светске свеске београдске
мануфактуре снова“

Дагослав Хаџи Танчић,
У СЛАВУ ЛАЖНОГ СВЕДОЧЕЊА
Мирољуб Тодоровић, ПРОЗОР
Миодраг Вуковић, НАКОН ШУТЊЕ
Бранислав Вељковић,
ОГРАДА  БЕЗ  КАПИЈЕ
Слободан Шкеровић,
СВЕ БОЈЕ АРКТУРУСА
Даница Вукићевић,
О СРЕЋИ У НЕСРЕЋИ
Немања Митровић,
ТАМНА СТРАНА СУНЦА
Бобан Капетановић,
ЧУВАР СЛЕЂЕНИХ ВОДА
Александар Љубиша,
УЖАСНЕ ПРИЧЕ
Драган Ранковић, ПРАНОВЕЛИНА
Микаило Бодирога, МАЦЕ



СВЕТИГОРА-Издавачко-инфор-
мативна  установа Митрополи-
је Црногорско-приморске
     
Директор: Протојереј Радомир 
Никчевић
     

Главни уредник: Ђакон Никола Гачевић: Његошева 73, 
81 250 Цетиње, тел. 086 230-375 e/mail: svetigora1@cg.yu и 

svetigora2@cg.yu

Библиотека Свети Петар Цетињски

Коло Православна баштина
Са Библијом кроз живот, 
приредили јереј Драган 
Петровић, попадија Весна 
Петровић 
Ова књига се посебно 
препоручује, вама, младим 
људима!
Пружа вам се прилика да 
ходите кроз живот са Библијом 
у руци: наоружани Речју 
Божјом – најсигурнијим 
оружјем у борби против 
човекоубице од искони и 
оца лажи. Одговори на 
горућа питања: од утробног 
чедоморства до рата..!

Валаамски Отечник – житија, 
записи и поуке вааламских 
стараца, превео са руског 
Младен Станковић
Историја настанка Валаамског 
манастира сеже у далеке 
векове, а сачувана историјска 
сведочанства допуштају тврдњу 
да је постојао већ у освит 
хришћанства у Русији. Отечник 
поред увода има три целине: 
Валаамски отечник, Из рукописа 
монаха Јосифа Валаамског, 
Летопис монаха Јувијана 
Валаамског.

Протојереј Василије Попов 
Православље и слобода, 
зборник приредио Матеј 
Арсенијевић
У овој драгоценој књизи О вољи 
Божијој и о слободи људској, О 
хришћанској поимању слободе, 
О слободи и одговорности у 
црквеном животу, читамо 
текстове Светог Јована 
Дамаскина, Светог Теофана 
Затворника, Преподобног Силуана Светогорца, Светог 
Николаја, Преподобног Јустина Ћелијског, Митрополита 
Антонија Блума, Протојереја Александра 
Шмемана, Протојереја Јована Мајендорфа, 
Митрополита Јеротеја Влахоса, игумана 
Евменија  
Коло: Свештене књиге
У овом колу су објављена три молитвеника: 
Православни молитвеник, Острошки 
молитвеник и Породични молитвеник. 
Молитвеници садрже: Како се молити 
Богу, Свакодневно молитвено правило, 
Молитве у току дана, Молитве пре и 
после Светог причешћа, Молитве Господу 

Исусу Христу и Пресветој 
Богомајци, Молитве српским 
светитељима, Акатист 
Светоме и Богоносноме Оцу 
нашем Василију Острошкоме 
Чудотворцу

Коло: Православна 
књижевност, књига 2, ПОЈ 
ДУШЕ – ЗБИРКА ДУХОВНЕ 
ПОЕЗИЈЕ ПЈЕСНИКА ИЗ 
РАСЕЈАЊА, приредио јереј 
Миодраг Тодоровић

„Дај Боже, да нас овај Пој 
сабере и на Цетињу, и у 
Београду, и у Франкфурту, и 
у Паризу, и у Чикагу... И да се 
покажемо као славуји а никада као 
канаринци, који могу и из кавеза 
„пјевати“. 
Коло: Православна џепна књига, 
књига 41, протојереј Александар 
Колесников: Мала књига о 
откривењу – тумачење Откривења 
Светог Јована Богослова
У закључку аутор ове књижице 
жели да подели неке своје мисли 
са читаоцима поводом најновије 
историје човечанства, и нарочито 20. 
века – са становишта пророчанстава 
записаних у Новом завету, пре свега 
у Откривењу.



ЕНЦИКЛОПЕДИЈА 
ЗА МЛАДЕ
5000 ИНФОРМАЦИЈА

Формат: 21x27цм, обим: 604 стране, повез: 
тврд, шивено, ћирилица

Ово обимно дело на 
преко шест стотина 
страна даје темељне 
информације о човеку 
и живом свету уопште, 
о науци, о појмовима 
из религије, митологије 
и филозофије, о уметно-
сти, историји, географи-
ји, економији и другим. 
Начин на који је конципирана ову енциклопеди-
ју издваја од сличних издања. У њој је обрађено 
пет стотина појмова у десет тачака с намером 
да се поступно и са различитих аспеката осве-
тле појмови од њиховог порекла, настанка, раз-
воја и репрезентативних узорака па све до зна-
чаја и смисла целине.

Е.В.ВОЛОГОДИНА - Н.Н. МАЛОФЕЕВА: 
АТЛАС ГЕОГРАФСКИХ ОТКРИЋА

Формат: 24,7x32,5цм, обим: 72 стране, по-
вез: тврд, шивено, ћирилица

Ова изузетно занимљи-
ва и атрактивна књига 
и сама је својеврсно 
путовање. Читајући је, 
упознајемо се са верова-
њима некадашњих људи 
о изгледу Земље, старим 
картама и гравирама, 
уметничким делима која 
говоре о томе. Сусрет са 
великим морепловцима, пустоловима, путни-
цима и истраживачима доноси много непозна-
тих података о њима самима и о опасним поду-
хватима која су предузимали али и о биљном и 
животињском свету и начину живота људи у да-
леким, непознатим пределима. По озбиљности 
приступа, ово остварење руских аутора стоји 
далеко изнад сличних покушаја.

Гордана Малетић: ТЕСЛА, СРПСКИ 
ГЕНИЈЕ - СВЕТЛОСТ ЦЕЛОГ СВЕТА

Формат: 23,5x32цм, обим: 108 страна, по-
вез: тврд, шивено, 
ћирилица

Поводом стопедесе-
те годишњице рође-
ња великог научника 
EVRO-GIUNTI објављу-
је књигу о његовом 
животу и огромном 
делу које је оставио 
човечанству. Књига је 
пуна занимљивости 
из Теслине необичне 
биографије. Оно што 
је посебно истиче је увођење младих у његов 
начин размишљања и рада; она је велико охра-
брење и подстрек младима да истрају у својим 
још неоствареним подухватима. Ову изузетно 
луксузно опремљену књигу красе сјајне илу-
страције Небојше Ђурановића.

Кристоф Конијечни: МОЦАРТ
- ЧУДО ОД ДЕТЕТА

Формат: 22x33цм, обим: 48 страна, повез: 
тврд, шивено, ћирилица

Поводом још једног ве-
ликог јубилеја, ЕVRO-GI-
UNTI објављује белгијски 
хит за сву децу. Живот и 
дело славног компози-
тора представљени су 
јасно, занимљиво и разу-
мљивим језиком. Дивни, 
примамљиви акварели 
обогаћују текст и носе 
своје поруке. Уживање 
обогаћује музички CD са 
најчувенијим Моцартовима делима.

Миодраг Раичевић: ЗМАЈЕВИ,
ПРИНЦЕЗЕ И ЈУНАЦИ

Формат: 21,5x30цм, обим: 144 стране, по-
вез тврд, обложено сунђером, шивено, ћи-
рилица

Најновија књига Змаје-
ви, принцезе и јунаци са-
држи избор бајки чији 
су главни ликови упра-
во поменути у наслову. 
Велике светске и дома-
ће бајке препричане су 
тако да буду приступач-
не данашњем читаоцу. 
Вечне теме борбе добра 
и зла, превазилажење тешкоћа, заслужена по-
беда главног јунака и награда доносе узбуђење 
и радост које појачавају илустрације у боји и из-
узетно луксузна опрема књиге.

БРИНЕМО О ДЕЦИ НА ПРАВИ НАЧИН

Издавачко-књижарско предузеће
EVRO GIUNTI

11000 Београд, Димитрија Туцовића 41 
Телефони: +381/11/344-6618, 344-6619, 
3446620
Факс: +381/11/244-5926

11000 Београд, Београдска 23
Телефони: +381/11/323-0354, 334-6302
Факс: +381/11/334-5579
Е-mail: evro@eunet.yu
Web site: www.evro.co.yu
Текући рачун: 160-14948-46

За издавача:
Новица Јевтић, генерални директор
Ненад Живковић, директор
Гордана Малетић, уредник

Менаџери продаје:

Далибор Милетић

Бранко Дробњак
Драгослав Бован

Представништво у Крагујевцу:
Саша Ђорђевић, заступник
34000 Крагујевац, Чегарска 42,

Телефон: 034/380-928

Представништво у Подгорици:
Милан Миладиновић, заступник
81000 Подгорица, ПЦ “Крушевац”, 
Цетињски пут бб
Телефон/факс: 81/234-697, 069/235-014
E-mail: evro2006@cg.yu

Едиција
МИНА И ДРУГАРИ

Аутор: Маја Радевић 

МИНА И ДРУГАРИ
ЛАКИЈЕВ РОЂЕНДАН
МИНА И ИЗГУБЉЕНО МЕЧЕ

Формат: 16,6x24цм, обим: 10 страна, броширано, ћирилица као и
DVD са цртаним филмовима!

Ове привлачне сликовнице са пријатним дечјим и животињским ликовима доносе 
авантуре деце и њихових љубимаца. У специјалном џепу налази се и DVD са црта-
ним филмом.
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Мада мање књижевно-теоријски а 
више интерпретативно интонира-
на, књига Киш, легенда и прича Вла-

димира Зорића, асистента на Филолошком 
факултету у Београду и једног од наших нај-
перспективнијих теоретичара књижевности 
млађе генерације (рођен је 1977. године), по-
лифоно је и захтевно штиво. У основи посве-
ћена улози легенде у стваралаштву Данила 
Киша, ова студија бави се и начином преобли-
ковања и преосмишљавања (историјских) фа-
ката у Кишовом делу, односом између његове 
имплицитне и експлицитне поетике, против-
речностима између Кишових етичких претпо-
ставки о улози књижевности и консеквенци 
које произлазе из његовог дела, као и интер-
претацијом појединих прича и преосмишља-
вањем досадашњег интерпретативног присту-
па Кишовој прози.

Иако на самом почетку аутор уместо да-
вања јасног жанровског и структуралног од-
ређења легенде парадоксално констатује да 
„анализа легенде кроз класификационе схеме 
доспева у ћорсокак“, то га не спречава да испи-
тује улогу ове „структуре у сталном развоју“ 
у Кишовом делу, пошто полази од аналогије 
између средњовековног схватања дидактич-
ности легенде и Кишове тежње да из ње изву-
че управо реторичка и дидактична својства, 
„јер“, каже Зорић, „историја је за њега пред-
стављала горку лекцију коју најпре треба ре-
торичким средствима растумачити да би се 
из ње нешто могло научити“. Друга кључна 
претпоставка у овој књизи тиче се Кишовог 
захтева за истинитошћу и веродостојношћу 
књижевности, што се очитује у документарно-
сти као основи књижевног поступка и идеји о 
повезаности између уметности и стварности 
и њиховом интерактивном односу, коју Зо-
рић назива „Кишовим схватањем консупстан-
цијалности уметности и живота“.

У овој тачки долази до првог ауторовог 
преосмишљавања Кишове поетике. Киш, 
позивајући се на руске формалисте, често го-
вори о онеобичавању као поступку којим се 
ванлитерарни садржај (код њега – документ, 
сведочанство, историјски спис) преобликује 
у књижевном делу. Али, док је онеобичавање 
код формалиста циљ књижевног поступка, 
код Киша је оно само средство да се постигне 
истинитост, односно илузија истинитости.� 
У постизању тог циља писац може користити 
како аутентичне, тако и измишљене изворе, 
мешајући их на такав начин да и једни и дру-
ги делују једнако уверљиво на читаоца.

Легенде, за разлику од докумената, има-
ју амбивалентну природу: „с обзиром на 
апсолутно одсуство веродостојних сведока, 
легенда представља фикцију која не мора да 
има било какво утемељење у стварности; с 
обзиром на своју утемељеност у културним 
традицијама, она представља културно-исто-
ријску чињеницу која има одређено дејство 
у стварности“. Због тога се у Кишовој прози 
питање истинитости легенде не поставља, а 
она се користи као погодна да се изложе пи-
шчеве реторичке и дидактичке идеје јер је код 
легенди тај потенцијал присутан већ у самој 
природи жанра.

Зорић говори о два начина коришћења 
како докумената, тако и легенди у Кишовом 
делу: преношење (прича задржава просторни 
и временски оквир у изворном облику), и пре-

обликовање (прича је у просторном и времен-
ском смислу потпуно различита од извора), 
што, позивајући се на Женета, употпуњује ди-
стинкцијом између парадигматског и синтаг-
матског моделирања легенде. Први поступак 
је комплементаран и идеолошки садржај (у 
најширем смислу) је очуван, док се у другом, 
диференцијалном поступку, легендарна ма-
трица преосмишљава.

Анализирајући Гробницу за Бориса Дави-
довича и Енциклопедију мртвих, Зорић дола-
зи до закључка да се легенде у овим збирка-
ма употребљавају на суштински различите 
начине и имају различит смисао. У Гробници 
легенда се користи парадигматски и њом се 
покушава да обухвати и изрази смисао исто-
рије; легендарни елементи ту се користе као 
нека врста паралелног заплета, датог на кључ-
ним местима у причи, преко којег се успоста-
вља аналогија са основним током приче. Док 
Кишов „етички и поетички поредак“ између 
две збирке у основи остаје исти, он у Енцикло-
педији мртвих примењује диференцијални 
приступ и усредсређује се на штетне, манипу-
лативне аспекте легенди. Ово је друга против-
речност коју Зорић налази у Кишовом опусу: 
„Таква одлука довешће до парадоксалног ре-
зултата да у Енциклопедији мртвих Кишов 
приповедач осуђује легенде због истог оног 
реторичко-експликативног потенцијала који 
је сасвим отворено користио у Гробници за Бо-
риса Давидовича“.

Овај различит третман легенде у Гробни-
ци и Енциклопедији мртвих наводи Зорића 
на провокативне закључке о општим естетич-
ким начелима Данила Киша:

- „Кишова проза не може да се протумачи 
као пуки одраз оних поетичких ставова које 
је он изрекао у огледима или новинским раз-
говорима“,

- „Кишовом уметничком прозом не упра-
вљају чврста начела, него дубоке унутрашње 
тензије и противречности“,

- „Кишово хуманистичко поверење у 
способност књижевности да се одупре исто-
ријском злу помућено је (у Енциклопедији 
мртвих – А.П.) његовим скептичким непове-
рењем у било коју наративну форму која од-
ступа од аутореференцијалности књижевног 
дела“. 

Зорићево „превредновање“ Кишове поети-
ке и Кишове прозе захтева пажљивију анали-
зу. Полазећи од различитог обликовања исте 
жанровске матрице (легенде) у различитим 
збиркама, Зорић, дакле, извлачи закључке 
на општем поетичком плану. Уместо приме-
не Кишових поетичких исказа на сопствено 
тумачење легенди, аутор примењује обрнути 
приступ – полази од уметничког текста, и 
пореди резултате свог тумачења са експли-
цитном Кишовом поетиком. Методолошки, 
овакав поступак је несумњиво плодотворан 
– безброј текстова, чак и неколико књига на-
писаних о Кишу не представљају ништа дру-
го до компилације његових поетичких исказа 

или парафразе Кишових анализа сопственог 
дела. Један од новијих Кишових тумача, на 
пример, бавећи се везом између Кишовог и 
Прустовог приповедног поступка, у најбољем 
ipse dixit маниру српске „кишологије“ каже ка-
ко је „најважније шта је о томе мислио (подву-
као А.П.) сам аутор“. Наравно да је најважније 
на који се начин испољава та веза на текстуал-
ном нивоу, а не шта је аутор о томе мислио. 
Неепигонски и нерепетитивни приступ Ки-
шовом делу који примењује Зорић, дакле, не 
само да је оправдан, него и пожељан. 

Насупрот сензационалистичким изјава-
ма о „лажном цару“, готово неупадљиво се 
последњих година јављају радови млађих 
критичара који проучавају Кишова поетичка 
схватања. Ова тенденција да се она не узимају 
као дата једном заувек, да се преосмишљава 
и преиспитује једнако Кишова поетика као и 
сопствена методологија, благотворно делује 
како на проучавање Кишове прозе, тако и на 
нову српску критичку мисао.

Александар Павловић

ПОЛИФОНИЈА 
ИСТОРИЈЕ И 

МИТА
Владимир Зорић, Киш, легенда и 

прича, Народна књига, 2005.
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Зашто сам уредник

На постављено питање могао бих да 
пружим много одговора. Али сви се 

своде на исто. Мислим да се у свакој књи-
зи коју сам уредио налази један одговор. 
Али да у овој прилици поменем неке, мо-
гуће одговоре.

Зато што волим књиге и књижевност. 
Књигу као облик, као производ, као антро-
полошку потребу. Књижевност као стање 
духа, као могући свет, као занимање.

Зато што је уређивање књига посао ко-
ји је најближи књижевности.

Зато што, уређујући књиге, радим по-
сао који волим. Зато што је уредник ретко, 
све ређе занимање. Зато што је уредник 
први читалац. Зато што је уређивање књи-
га природни део читалачког позива.

Зато што верујем да су машта и знање, 
знање и машта, једине ствари које нам ни-
ко не може одузети. А у издаваштву ме за-
нима управо то, обликовање и заступање 
књига које доносе врхунску машту и прво-
разредно знање. То је тежи пут у издава-
штву, јер издаваштво није само део култу-
ре, мада то најпре мора да буде, већ је и 
део тржишта, али никако није и немогућа 
мисија. Не треба потцењивати читаоце, 
нити вређати интелигенцију писмених 
људи.

Зато што издаваштво није досадан по-
сао.

Зато што је уређивање књига леп и ри-
зичан посао из једног те истог разлога: 
вредност једног уредничког посла прове-
рава се не само у часу када је нека књига 
објављена, нити само у часу када, на крају 
месеца, стижу извештаји о продаји, већ у 
сваком часу док та књига постоји у књижа-
рама, у јавним или приватним библиоте-
кама, а пре и после свега у рукама ма ког 
читаоца.

Зато што умем да направим разлику из-
међу Андрића и Мир-Јам. Мир-Јам је увек 
била читанија од Андрића, али се увек зна-
ло ко је Андрић, а ко је Мир-Јам. По свему, 
рекло би се да је то рутинско умеће, али, 
занимљиво, видим да је све ређе.

Уређујући књиге, не подржавам попу-
лизам, аматеризам, писање као хоби. Не 
објављујем естраду, нити забаву. Не под-
стичем најниже инстинкте било које пу-
блике. Напросто, у издаваштву, као и у 
спорту, човек мора да изабере да ли игра 
кошарку или рагби и, када изабере, мора 
да се понаша у складу са властитим избо-
ром. Ја сам изабрао кошарку.

Кључне одреднице уредничког посла 
јесу избор и профил. Тако се стиче иденти-
тет. Избор је важан како би се показало да 
нам је суштински важна књижевност, да 
све књиге нису исте, да постоје вредности 
од којих се не одступа. Све књиге не мо-
гу бити ремек-дела, то није ни потребно, 
јер ремек-дела проистичу из наслојеног 
културног капитала, али мора да постоји 
црта испод које се ни по коју цену не иде, 

скуп вредности због којих се човек бави 
издаваштвом и због којих је, ако их изневе-
ри, спреман да напусти издаваштво. 

Знак издавача на корицама књига мо-
ра да буде уговор са читаоцем, гаранција 
вредности коју свака књига једног изда-
вача мора да испуњава. Када то читалац 
препозна у знаку неког издавача, онда то 
значи да је испуњен смисао једног уред-
ничког посла. 

У том знаку се открива и профил уређи-
вачке концепције: шта, дакле, један изда-
вач ради и шта никако не ради, које књиге 
објављује, а које не, какве критеријуме по-
штује, коме се обраћа. 

Када погледам савремено српско изда-
ваштво, све више се осећам као странац у 
свом послу. Све је мање правих уредника, 
све мање критеријума, све више естраде 
и забаве, све више случајно и беспотреб-
но објављених књига, све мање озбилњог 
схватања себе и свог посла, све мање по-
штовања читалаца, све више лоше обли-
кованих књига које нико није прочитао 
пре штампе, а очигледно не служе томе да 
их неко чита ни када су одштампане. Ако 
се књига третира као лош и јефтин произ-
вод, онда добијамо књиге којима се нико 
није обрадовао док су издавачки ствара-
не, па како би им се обрадовао и неко ко 
би требало да их чита.

На цени нису добре, већ јефтине и лоше 
ствари. Оно што не обавезује и оно што 
треба да завара људску потребу за чита-
њем.

Али свеједно: послове можемо радити 
или најбоље што умемо или тако што ће-
мо стално правити компромисе са рђавим 
приликама, све док нас ти компромиси не 
поједу.

Јован Христић је негде написао како се 
вредност једног уредника не мери само по 
књигама које је објавио него и по књигама 
које није објавио. Дубоко у то верујем и ми-
слио сам на то и док сам уређивао књижев-
не листове и часописе, и док сам уређивао 
књижевне програме, и сада када сам глав-
ни уредник Стубова културе.

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЈЕ 
У БЕОГРАДУ
Институт Конфуције има своје седиште на 
Филолошком Факултету Универзитета у 
Београду и непрофитабилна је институци-
ја, која путем подучавања кинеског језика 
и културе остварује циљ бољег упознава-
ња народа Србије са Кином.

Институт Конфуције у Београду 

Уводна реч 
Заменик министра просвете НР Кине 

је  приликом званичне посете Републици 
Србији јануара 2005. године са министром 
просвете и спорта Републике Србије потпи-
сала Меморандум о просветној и културној 
сарадњи у којем се као један од приоритета 
истиче подршка два Министарства отвара-
њу Института Конфуције на Филолошком 
факултету у Беогаду.

На Београдском Униврзиету је 15. маја 
2006. године потписан споразум између Фи-
лолошког факултета у Бегораду и Нађинг 
Нормал Унивезитета -  Споразум о заједнич-
ком оснивању Института Конфуције.

У јулу 2006. године у Центру Конфуције 
у Пекингу је између Кинеске канцеларије 

за учење кинеског је-
зика као страног 

и Универзите-
та у Београду 

п о т п и с а н 
Споразум о 
заједничком 
о с н и в а њ у 
Института 

Конфуције.
На основу 

ових споразума 
је одлучено да се 

27. августа 2006. године 
на Филолошком факултету у Београду одр-
жи званична церемонија отварања Инсти-
тута Конфуције.

Делатност Института

Поред подучавања кинеског језика, Ин-
ститут Конфуције ће организовати бројне 
културне активност које ће бити отворене 
за све грађане Београда и Србије. Богата 
ризница кинеске културе ће бити предста-
вљена предавањима која ће се одржавати 
најмање једном месечно, а током године 
она ће обухватати: кинеску филозофију, 
религију, архитектуру, мит и кухињу, бори-
лачке вештине, филм, итд.

Институт ће организовати кусеве из ки-
неског сликарства и калиграфије, језика, 
таиђиа: презентације кинеског филма; сли-
карске изложбе, итд. 

Будући развој 

Кроз ове културне делатности Инсти-
тут Конфуције у Београду ће настојанти 
да повеже све појединце и институције у 
Србији који осећају наклоност према кине-
ском језику и култури. Намера је да током 
времена Институт Конфуције прерасте у 
регионални центар са препознатљивим са-
држајима и активностима.

Гојко Божовић, 
главни уредник Стубова културе


