
У овом броју

Михаило Ђурић, 
Медиала, Дејан 

Михаиловић, Вукова 
задужбина, Три 

књиге о Београду, 
Излог нових књига, 

Периодика, Народна 
библиотека 

Ужице, Драгиша 
Кашиковић, 
Хиландарска 
библиотека

ЗЕМЉА ОЛУЈЕ
„Не додируј ме“

Мачеви дачки, секире Јапода,
легије римске и хорде Татара,
Или витези с византијских вода,
Крвавили су ова поља стара.

И питом народ кад је пао на њих
Збратимио је орлове и челик;
Ту, где је мржња Већих против Мањих,
Сировом душом постао је велик.

Вековима се врх лешева клало
А земља, старог господарства сита,
Све ново жели, да, када би пало
И њему мачем опело очита.

С позорја борци тонуше к̀ о сени,
А земља им је жедно мозак пила,
Крвљу су текли сви потоци њени
И дражила их Власт и дрска Сила.

И тако вечно ове исте стопе,
Крв нова сити. О, земљо олује,
Мрко ти чело страшне капи шкропе
И чудне химне изнад тебе хује!

Заразно твоји миришу олтари:
Ту век врх века у стенама спава.
Ево су дошли стари господари.
Јеси ли сита крви што спасава?

Ти ћутиш. Ветар Кости развејава.

1912.
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Пре две и по године, обно-
вљен је и поново оживео, 

доласком младог монашког 
братства, манастир Бањска, за-
дужбина и гробна црква краља 
Милутина. Од обнове манасти-
ра чекало се на повратак краља, 
а владика рашко-призренски 
Артемије говорио је да ће се 
“свети краљ вратити кући када 
ми то заслужимо”. Мошти кра-
ља Милутина похрањене су у 
цркви Свете недеље у Софији, 
а у Бугарској постоји јак култ 
светог Милутина. Преговори са 
Синодом бугарске православне 
цркве текли су две и по године 
и коначно уродили плодом: мо-
шти српског краља Милутина 
враћају се из Бугарске у Србију, 
и биће похрањене у манастиру 
Бањска на Косову и Метохији. 
Међу православнима у Бугар-
ској мошти краља Милутина 
сматрају се једном од највећих 
реликвија и било је потребно 
много дипломатске умешности 
и мудрости да би се краљ вратио 
кући. ”Идеја да мошти нашег ве-
ликог светитеља, владара и заду-
жбинара вратимо кући, постоји 
већ дуже време, али сад су се за 
то стекли конкретни услови. Ја 
сам пре четири године упутио 
писмо Његовој светости патри-

јарху Павлу 
да од Бугарске 
п ра в о с ла вне 
цркве тражи-
мо повратак мо-
штију, имајући 
у виду шта би у 
овим судбоно-
сним данима 
за наш народ 
на Косову и 
Метохији овај 
догађај значио. 
Идеја је посеб-
но оснажена 
пре две године, 
откако је Бањска оживела. Пре 
два дана, коначно, добили смо 
писмо министра културе Дра-
гана Којадиновића, којим нас 
извештава да је Синод Бугарске 
цркве донео одлуку да се мошти 
врате. У Србију, наравно, не би 
биле донете читаве мошти кра-
ља Милутина, већ један њихов 
део, пошто је овај српски краљ 
веома поштован и у Бугарској. 
Његов култ је код наших суседа 
чак толико јак, да су софијску 
цркву Свете недеље Бугари пре-
крстили у цркву Светог краља. 
Сада предстоје интензивни кон-
такти нашег и бугарског Синода 
како да се ствар изведе, укључу-
јући разговоре који би део рели-

квије требало 
да се врати ку-
ћи. Није реал-
но очекивати 
да ће Бугарска 
п р а в о с л а в н а 
црква уступити 
Србима читав 
кивот” рекао 
је епископ Ар-
темије. Пренос 
дела моштију 
краља Милути-
на у манастир 
Бањска требало 
би да се догоди 

идуће године, а владика Арте-
мије каже да је повратак кра-
ља Божији благослов и велико 
охрабрење за преостале Србе на 
Косову и Метохији у тренутку у 
коме се решава питање статуса 
јужне српске покрајине.

Велики задужбинар
Краљ Милутин један је од нај-
већих задужбинара у историји 
Срба. За 42 године, колико је 
владао, саградио је 42 цркве. По-
дигао је велики саборни храм 
манастира Хиландара, цркву 
Продром у Цариграду посвеће-
ну светом Јовану Крститељу, 
три цркве у Солуну, на Синају и 
у данашњој Македонији. Најпо-
знатије задужбине краља Милу-

тина свакако су Грачаница, Бо-
городица Љевишка и манастир 
Бањска. Краљ Милутин је за ки-
лограм сликарских боја давао 
килограм злата, те су боје до да-
нас јасне, а фреске очуване. Нај-
бољи пример је Грачаница, која 
је била откривена сто година, а 
фрескопис је сачуван до данас. 
Манастир Бањску, краљ Милу-
тин наменио је за своју гробну 
цркву. Жеља му је била услише-
на и његове мошти почивале су 
у Бањској све до 1321. када су 
због доласка Турака пренете у 
Трепчу, а потом 1460. у Софију 
где и данас почивају.

Успешна дипломатска
иницијатива

Министарство културе Репу-
блике Србије потврдило је ин-
формацију о повратку моштију 
краља Милутина на Косово и 
Метохију. Према речима мини-
стра Којадиновића, представ-
ници Синода бугарске право-
славне цркве потврдили су у те-
лефонском разговору да ће део 
моштију краља Милутина бити 
враћен из Софије у Србију, али 
да о томе неће бити издато зва-
нично саопштење. Бугарска пра-
вославна црква обавестиће Срп-
ску православну цркву писмом 
о својој одлуци.                     В. В.

Повратак моштију краља Милутина на Косово и Метохију

Милутин Бојић, Земља олује
(1892, Београд – 1917, Солун)

Прекраћена песничка биографија
(одломак)
Mилутин Бојић, песник рођен у Београду 1892, умро 
у Солуну, за време рата 1917. Објавио је Песме 1914, 
драму у стиху Краљева јесен написао је 1913, књигу 
песама Каин 1915, Песме бола и поноса 1917. у Солуну. 
У рукопису је нађена и објављена његова друга драма 
у стиху Урошева женидба и збирка Сонети. Писао је 
позоришну и књижевну критику, прешао Албанију. 
Све за двадесет и пет година. Треба ли опширније и 
речитије биографије једног нашег песника.

Миодраг Павловић  

Портрет патријарха Павла, Марко Н. Вујичић. Фотографија са из-
ложбе Светлописи патријарха Павла фотографа Марка Н. Вујичића 
која је 8. децембра отворена у Руском културном центру у Прагу у скло-
пу обележавања 55 година постојања Чешке православне цркве. 

Изложбу је отворио митрополит чешких и словачких земаља Хри-
стифор, а отварању је присуствовао архиепископ цетињски и митропо-
лит црногорско-приморски Амфилохије. Марко Н. Вујичић истакао је 
да је на његов рад пресудан утицај имао митрополит Амфилохије. 

Вујичић је уредник фотографије новина српске патријаршије Пра
вославље. Уметничком фотографијом бави се од 2000-те. Рођен је 1980. 
године у Београду. Апсолвент је Православног богословског факултета 
Универзитета у Београду. Фотографије су му објављиване на насловним 
странама Православља, НИНа, Светигоре и у бројним часописима и 
листовима. Самостално је излагао у Чачку, Београду, манастиру Крка и 
у Прагу. Живи у Младеновцу.

На насловној страни:

Молимо читаоце да на време обнове претплату за 2007. годину, јер је то најсигурнији начин да дођу до свог примерка.
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У данашњој светскоисторијској 
ситуацији, по много чему једин-
ственој и изузетној, чак крајње 

изазовној и претећој, неспокојство и 
забринутост неодољиво узимају маха. 
Усред победоносног ширења технике и 
техничке моћи на свеобухватном пла-
нетарном плану, моћи чији раст све 
више измиче људској контроли, али и 
суочени са ужасима и страхотама сва-
којаких локалних војно-политичких 
сукоба и разрачунавања, који нису 
само сметња и кочница оног свеобу-
хватног процеса, него и његов пробни 
полигон, лако се препуштамо црним 
мислима. Утолико пре што  су скептич-
ка и релативистичка расположења и 
опредељења већ одавно свеприсутна, 
а разна апокалиптичка и злослутна 
указивања на крај и пропаст свега и 
свачега већ увелико опседају и замра-

чују општу свест. Не уздамо се више 
лакомислено у искупљујућу моћ ума и 
благотворне последице техничког на-
претка, баш као што нисмо више ни 
спремни ни кадри да ћутке подносимо 
и подржавамо циничну хуманистичку 
реторику и огавну пацифистичку поли-
тику моћних светских покровитеља и 
подстрекача оних жалосних ендемских 
трзавица и размирица. Питамо се како 
је уопште дошло до тога да савремени 
човек изгуби сваки смисао за реалност 
и западне у тако страховит раскорак са 
самим собом, те да његов свет постане 
тако неподношљиво сурова и безобзир-
на лабораторија пустоши, чудовишна 
спрега савршено прорачунатих плано-
ва и крајње проблематичних учинака. 

Хтели бисмо да бар колико-толико раз-
јаснимо себи да ли је то било случајно 
или неизбежно, те да ли уопште још 
можемо да се надамо неком преокрету 
набоље у ближој будућности, ако већ 
не можемо више никако да се одмах и 
напречац ишчупамо из овог гвозденог 
обруча који се све више стеже око нас.

У вези с том насушном потребом 
савременог човека, данас се у академ-
ским круговима широм света обично 
најчешће помишља на филозофију, 
управља поглед према њој, од ње оче-
кује помоћ и подршка. И то како у тео-
ријском тако и у практичком погледу, 
како у смислу отрежњења тако и у сми-
слу охрабрења. Не размишља се много 
о томе зашто баш филозофија при том 
првенствено долази у обзир, а још мање 
каква и колика њена помоћ и подршка 
уопште може бити. Однекуд се напро-
сто узима за готово да је филозофија 
најпре позвана и понајвише надлежна 
да одговори на она распињућа питања 
нашег данашњег начина постојања. То 
се схватање већ дуго упорно одржава, 
иако без неке одређеније представе о 
филозофији као посебном облику ду-
ха, и без дубљег познавања њених нај-
важнијих досадашњих достигнућа. Не 
помиње се и не признаје никаква друга 
алтернативна инстанција за ту потре-
бу, чак иако се допушта могућност са-
радње неких других духовних сила на 
том истом задатку, као што су нпр. на-
ука, уметност или религија. Многи на-
ши академски образовани савремени-
ци још увек живе у сенци некадашње 
славе и величине филозофије, олако за-
ведени и опчињени чувеном Протаго-
рином изреком о човеку као мери свих 
ствари, нарочито њеном заоштреном 
Декартовом верзијом. Не пада им ни 
на крај памети да је филозофија упра-
во тим својим самосвојним тумачењем 
човека као самосвесног субјекта одлуч-
но допринела читавом модерном раз-
воју науке, технике и индустрије, те да 
је нико други до она најпре и највише 
одговорна за катастрофално стање у ко-
јем се свет данас налази.

Што је још горе, мало ко од тих са-
времених наивних поштовалаца и по-
клоника филозофије види и зна да је 
у стручним филозофским круговима 
широм света филозофија већ одавно ра-
дикално доведена у питање, и то не овај 
или онај одређени правац у филозофи-
ји, већ филозофија као таква и у цели-
ни, јер је жестоко узајамно оптуживање 
и оспоравање појединих филозофских 
праваца одувек давало особен печат чи-
тавој досадашњој историји филозофи-

је. Као да до тих 
наших просто-
душних савре-
меника још није 
допро глас о 
„крају фило-
зофије“, као 
да они ни-
су чули да 
су многи 
истакну-
ти пред-
с т а вн и-
ци са-
време-
не фи-
лозо-

фије већ увелико отворено објавили и 
бучно прославили пропаст јединствене 
и непоновљиве пустоловине европског 
филозофског духа, чврсто уверени да 
се на том грчком почетку европске фи-
лозофије ништа више не може даље гра-
дити, те да је њена будућност уистину 
већ потпуно проиграна и изјаловљена. 
Каквог онда уопште има смисла говори-
ти данас о филозофији као најприклад-
нијем могућном руководном начелу 
мишљења и деловања и чак указивати 
на преку потребу за њом у нашем вре-
мену?

Михаило Ђурић

О ПОТРЕБИ ФИЛОЗОФИЈЕ ДАНАС

Академик Михаило Ђурић је рођен 
1925. године у Шапцу. Студирао је на 
Правном и Филозофском факултету у 
Београду. Био је редовни професор на 
Правном факултету у Београду и дуго-
годишњи председник Научног већа Ин-
ститута за филозофију Филозофског 
факултета у Београду. Предавао је на 
многим домаћим и страним универзи-
тетима и на другим јавним трибинама. 
Објавио је књиге: Идеја природног пра
ва код грчких софиста (1958), Проблеми 
социолошког метода (1962), Социологи
ја Макса Вебера (1964), Хуманизам као 
политички идеал (1968), Стихија савре
мености (1972), Утопија измене света 
(1979), Ниче и метафизика (1984), Изазов 
нихилизма (1986), Филозофија у дијаспо
ри (1989), Мит, наука, идеологија (1989), 
Путеви ка Ничеу (1992), Искуство раз
ликесуочавање с временом (1994), О по
треби филозофије данас (1999), Порекло 
и будућност Европе (2001), Крхко људ
ско добро (2002), Рашка беседа (2003), 
Сведочења и тумачења (2005). Иза-
шли су му Изабрани списи у 10 томова, 
1996 – 1997. Текст Михаила Ђурића је 
Приступ књизи О потреби филозофије 
данас коју је управо објавила издавачка 
кућа Драслар партнер.
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Монографија о Медиали је 
резултат напора да се нај-
целовитије прикаже једна 

од најаутентичнијих појава у српској 
уметности прошлога века. Саставље-
на по унапред утврђеним критерију-
мима ова монографија је до сада нај-
бољи каталог о Медиали. Управо због 
обима грађе, ширине захвата и амбиција да 
се једна уметничка појава, ма колико она би-
ла значајна, до краја сагледа у свим својим 
појавностима, облицима и контекстима мо-
нографија је успела да каталогизује већину 
ствари када је Медиала у питању, али не и да 
до краја критички анализира ову уметничку 
појаву иако је временска дистанца од њеног 
настанка довољна да то и учини.

У томе данашњем читаоцу програм Срп
ског културног клуба изложен у Уводу пуном 
надреалних црно-белих метафора може би-
ти од мале помоћи. И најбољи разлози и на-
мере ако се доследно не реализују у текстови-
ма који потом следе сваку монографију могу 
учинити мањкавом. Поготову када она тре-
ба да критички сагледа „дубину њених изво-
ра мишљења и небеску даљину медиалних 
домета“. И оно што је најбитније, како каже 
уводничар: „Крајњи циљ ове књиге је да ис-
прави неправду према Медиали, коју је исто-
рија до сада толерисала“. А неправду коју је 
историја толерисала уводничар исправља ре-
чима једног од чланова Медијале прихватају-
ћи те речи као коначну истину: „Јер, како ка-
же Оља Ивањицки, „једино што је вредело у 
другој половини прошлог века, јесте Медиа
ла. Она је била вечно и непроменљиво језгро 
које у себе укључује све промене. Дух Меди
але жив је и данас, јер је то било добро семе, 
а моћ семена је застрашујућа“. Далијевска 
дискутабилност оваквих самодређивања ме-
ста у историји уметности данас су сувишна. 
Коначне истине у уметности су подложне 
увек новим сагледавањима и интерпретаци-
јама где искључивости коначног нема места. 
Када је реч о Медиали ову чињеницу треба 
имати на уму поготову због тога што су дела 
која су створили чланови Медиале исувише 
вредна да би била подведена под једну ми-
стичну кованицу исковану у алхемијској ре-
торти једног младалачког духа. То је за 
чланове Медиале као индивидуалне вр-
сне ствараоце свакако неприхватљиво, 
као што је неприхватљива ни завршна 
реченица Увода: „Да ли је без Медиале 
уопште могуће имати праве вредно-
сти?“.

У тексту који следи иза Увода, Меди
ала у пуном светлу Срето Бошњак за 
Медиалу каже: „Њен значај је до сада 
више пута и у разна времена утврђиван 
са позиција више критичких уверења, 
али њена суштина и њена структурна 
димензија најцеловитије и најтачније 
су исказани у текстовима самих њених 
актера: Леонида Шејке, Мира Главур-
тића, Синише Вуковића“. Али, пошто 
се „Медиала од самог почетка расла и 
развијала се у два паралелна облика ак-
тивности: на плану ликовног стварања 
и у области философско-теоретских 
истраживања“ дискутабилно је да ли је 
њена суштина „у текстовима самих ње-
них аутора“. Као што је дискутабилна и 
тврдња: „Она је појава до те мере засеб-

на, оригинална и аутентична да је свака ми-
сао о њој увек сучељена са питањем почетка: 
она почиње од саме себе!“

У Првом делу Начела Медиале Дејан Ђо-
рић такстативно набраја теоријско-мисаона 
полазишта Медиале сегментирајући та пола-
зишта поднасловима које потом анализира 
ослањајући се на ликовну критику, текстове 
чланова Медиале и на њихова дела. Та сегмен-
тиѕација пружа поуздан увид у значај и при-
роду Медијале али и увид у поетике њених 
чланова ако се има у виду да сви они већ има-
ју монографије о свом делу. Многоликост, 
која се врло често испољава и као дуализам, 
ширина полазишта и тематизације, мисаони 
опсег у сложености поступка, благо наглаше-
на алхемијско-мистична и тамна димензија 
код појединих чланова, дају сигурна полази-
шта у даљим тумачењима и вредновању поје-
диних дела и покрета у целини. Као најбит-
нији сегменти поетике Медиале издвојени 
су: Модернизам и антимодернизам, Мед и 
мистика светлости, Византизам Медиале, 
Харизма але, Окултизам Медиале, Метафи
зика Медиале, Течка омега, кадис и централ
но устројство слике, ГрадЂубриштеЗамак 
и Вечна Медиала. Метафизика, алхемијско-
мистична димензија код појединих чланова 
уобличила је на плану теоријских поставки 
и месијанску мисију Медијале, што Ђорић на 
крају свог текста тачно запажа: „Дух Медиа
ле не познаје границе простора и времена. 
Он треба да припреми духовни препород чо-
века (metanoia), духовну ренесансу или нову 
религијску свест“.

Други део монографије је текст Истори
ја Медиале (најважнији догађаји) Градимира 
Маџаревића који кроз хронолошку сегмен-
тизацију даје преглед догађања од настанка 
покрета па до данас. Текст је писан публици-
стички, заснован на обимној литератури, 

на фељтонистички начин дочарава 
време у коме је покрет настао и дело-
вао, али дотиче и мноштво других 
појава и личности значајних за овај 
период. Његова сегментизација је хро-
нолошка, онако како су се догађаји и 
одвијали: Културне прилике у Београ
ду средином XX века, Балтазар, Меди

ала. Прва изложба Медиале, Друга изложба 
Медиале, Трећа изложба Медиале,  Четврта 
изложба Медиале, Нови облици надреализма 
и релационизам, Ђоконда није она иста, Ре
троспективна изложба 19531966, Ретро
спективна изложба Медиале у Бечу, „црни 
талас“ и ретроспектива у диселдорфу, Ре
троспективна изложба Медиале 1981. годи
не, и Изложбе Медиале у XXI веку. Већ и из 
ових наслова се види да Медијала има два 
периода, онај од оснивања 1957. године, када 
се она и испољила и најинтензивније делова-
ла као стваралачко-теоријски покрет, и онај 
други период од Ретроспективне изложбе 
19531966, па до данас у коме су се чланови 
Медијале стваралачки исказали као поједин-
ци чија дела спадају у сам врх српског сли-
карства друге половине прошлога века.

Трећи и најобимнији део чине тексто-
ви о стваралаштву чланова Медиале и тек-
стови самих чланова. Иза текстова су дати 
прегледи самосталних изложби и изводи из 
библиографије. Иза извода из библиографи-
је дат је избор слика свих чланова Медиале. 
Практично овај део монографије персона-
лизује стваралаштво чланова покрета и из 
њега се виде пре разлике у стваралачким по-
етикама више него заједнички именитељи. 
О Ољи Ивањицки дат је текст Драгоша Ка-
лајића, о вероватно најзначајнијој личности 
ране Медиале Леониду Шејки Градимира Д. 
Маџаревића. Миро Главуртић је предста-
вљен сопственим текстом, а Синиша Вуко-
вић текстом Љубице Миљковић. Ђорђе Ка-
дијевић пише о Кости Брадићу, а о Урошу 
Тпшковићу дат је текст Живојина Павлови-
ћа. Миодраг Дадо Ђурић је представљен тек-
стом Ђорђа Кадијевића и својим текстом, а 
Љуба Поповић текстом Миленка Радовића. 
О Владимиру Величковићу пишу Ђорђе Ка-
дијевић и Мишел Онфре. Ђорђе Кадијевић 

пише о Милићу Станковићу, а Никола 
Кусовац о Миловану Видаку. О Свето-
зару Самуровићу пише Миодраг Па-
вловић, а Владан Радовановић је засту-
пљен својим текстом. Поговор за мо-
нографију је текст Синише Вуковића. 
Ови по природи разнородни текстови, 
од критичких сагледавања до аутобио-
графских детаља, пружају широк увид 
у настанак и трајање Медиале, али и 
у стваралаштво чланова Медиале као 
појединаца, по чему је ова монографи-
ја специфична. На крају су дати Реги
стар имена, Библиографија и пратећи 
ЦД. Овом монографијом Медиала је 
добила вероватно најпотпунији ката-
лог покрета који ће данашњем читаоцу 
послужити као добар путоказ у даљем 
проучавању овог покрета, стварала-
штва његових чланова и уметничких 
покрета Србије у прошлом веку. Ако 
је само то била намера аутора овог по 
свему лукзузног каталога онда се може 
рећи да су у томе успели.

Станиша Нешић

МЕДИАЛА
Мистика алхемије боја

МЕДИАЛА / (генерални уредник Градимир Д.
Маџаревић; фотографије Марко Тодоровић, Зоран 

Кршљанин, Војислав Јовановић). – Београд: Службе-
ни гласник: Српски културни клуб, 2006. – 386 стр.
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„Просвета“ се у последњих 15 година, 
као и многе друге значајне институци
је културе, суочавала са много пробле
ма. Да ли је дошао крај проблемима и 
стиже ли неко боље време за Ва
шу издавачку кућу?

– Проблеми су се утолико смањили 
што је дошао крај самоуправљању и 
што је држава преузела пуну контро-
лу над приватизацијом. Сада она ре-
шава све оне проблема којима људи 
унутар куће сами нису били дорасли: 
процена и продаја имовине, израда со-
цијалног програма, прелазак на нове 
технологије и високе стандарде посло-
вања, очување основне делатности 
после приватизације и др. Верујем да 
ће држава успети да очува „Просвету“ 
као издавача јер она у издавачкој ин-
дустрији представља важан сегмент 
културе са својом једновековном тра-
дицијом.  

Каква је Ваша уређивачка поли
тика? На чему инсистирате?

– Уређивачка политика ове куће мора 
се заснивати на књижевним вредностима 
пре свега, на провереним, признатим и на-
грађиваним ауторима, домаћим и страним, 
на њиховим новим рукописима, на добрим 
преводима, на очувању и оживљавању по-
знатих и добрих „Просветиних“ библио-
тека које су бренд ове куће и, свакако, на 
таквим квалитетним комерцијалним изда-
њима као што су речници, енциклопедије 
и лексикони, који доносе највећу финансиј-
ску добит.

У којој мери су сличне „стара“ и „нова“ 
„Просвета“ а шта их разликује?

– Ово је она иста „Просвета“ од пре 60 го-
дина по својим едицијама и угледу међу 
писцима, преводиоцима и читаоцима, 
премда је тај углед у недавним неславним 
временима и услед објективних околности 
био донекле нарушен. Верујем да је то била 
пролазна фаза. 

Која издања Ваше издавачке куће чи
таоци никако не треба да мимоиђу?

– „Просвета“ је ексклузивни издавач канон-
ског издања Сабраних дела Данила Киша у 
15 књига и то је тренутно наш најзначајни-
ји пројекат који ће бити окончан до среди-
не 2007. Уз то, приводимо крају капиталан 
пројекат критичког издања Сабраних дела 
Вука Караџића у 40 књига, који се ради већ 
40 година и који такође треба да се оконча 
идуће године. Капиталан је пројекат и Ста
ра српска књижевност у 24 књиге, који је 
оживљен после петнаестак година, па су 
прошле године објављени Старозаветни 
и Новозаветни апокрифи и средњовековни 
роман Варлаам и Јоасаф, а почетком 2007. 
објавићемо и Сабрана дела Данила Бањ-
ског, па преостаје да се ураде још две књи-
ге из ове едиције. Од овогодишње продук-
ције читаоци никако не треба да мимоиђу 
едицију Савремена књижевност, у којој су 
објављене прозне књиге Боре Ћосића, Ми-

лана Ђорђевића, Иване Димић, Радована 
Хиршла, мађарског нобеловца Имреа Кер-
теса и Петера Естерхазија, поезија Раше 
Ливаде, Ибрахима Хаџића и Еве Липске и 
есеји Богдана А. Поповића и пољске нобе-
ловке Виславе Шимборске. Уз то бих препо-
ручио књигу Милана Комненића Клопка у 
Рамбујеу у едицији Преиспитивања, затим 
Девети термидор Марка Алданова у едици-
ји Велики романи, избoр Јунгових есеја Ар
хетипови и развој личности и студију Елен 
Пејгелс Павле гностик у едицији Светио-
ник и први пут преведен значајан роман 
Џозефа Конрада Очима Запада, у едицији 
Плејада.   

Каква је ситуација у српском издава
штву? Колико су и како заштићена 
права издавача а колико аутора?

– Није донет Закон о издаваштву и права 
издавача нису ваљано заштићена. Киоск-
издаваштво, пиратерија, хиперпродукци-
ја шунда и други нерегулисани проблеми 
говоре о хаотичном стању у издаваштву 
данас. Права аутора су у том смислу много 
више заштићена, само је питање колико су 
аутори плаћени и постоје ли критеријуми 
за њихово вредновање.

Читајући разноразна издања, нарочи
то преведених књига, стиче се утисак 
да у нашем издаваштву не постоји кон
трола квалитета и исправности пре
вода. Може ли се то уредити на нивоу 

државе? Како Ви у „Просвети“ вредну
јете преводе?

– Постоје добри и лоши преводи, и зна се 
ко су добри и лоши преводиоци. Ко-
мерцијализација и трка за зарадом, 
за јефтиним љубићима, кримићима, 
издањима за домаћице и сличним 
шундом који долази са Запада – ства-
рају војску преводилаца који не знају 
добро ни сопствени језик, али се усу-
ђују да за добре хонораре преводе бр-
зо и аљкаво. Нема више јединствених 
вредносних критеријума, вредности 
су срозане, не постоји стратегија фор-
мирања укуса читалаца, односно он је 
данас наопак и контрапродуктиван. 
Очигледно је да и у нашем, младом де-
мократском друштву, култура полако 
постаје луксуз. Ми у „Просвети“ насто-
јимо да објављујемо само добре прево-
де и вреднујемо их према уобичајеним 
тарифама, које су, нажалост, далеко од 
задовољавајућих.   

Пасионирани сте преводилац ру
ских писаца. Најпознатији Ваш пре
вод свакако су дела Данила Хармса, а 

у току су и преговори са једним нашим 
издавачем за објављивање дневничке 
прозе Сергеја Довлатова, такође у Ва
шем преводу. Када можемо очекивати 
ову књигу?

– Верујем да ће бити објављена почетком 
2007, проблем је само обезбеђивање аутор-
ских права.

И на крају, има ли наде да велики изда
вачи врате стари сјај, а да књиге дости
жу тираже преко 5000 примерака (не 
рачунајући киоск издаваштво)? Или, 
каква је будућност издавача, уредни
ка и писаца у Србији?

– Нема више оних старих великих издава-
ча на које мислите, БИГЗ и „Нолит“ су по-
тонули, Матица српска и СКЗ су, нажалост, 
углавном ослоњени на државну касу, пре-
живели су само „Рад“ и „Просвета“, али са 
знатно смањеном годишњом продукцијом 
какву већ имају и десетине приватних изда-
вача. Само је квалитет едиција поменутих 
некадашњих издавачких великана такав да 
их само још по томе можемо сматрати вели-
ким. С друге стране, данас су по броју изда-
ња и капацитетима велики издавачи Завод 
за издавање уџбеника и „Народна књига“, 
а убрзаним корацима приближавају им се 
„Лагуна“ и „Службени лист“. Није случај-
но што младе издаваче у успону често воде 
окретни комерцијалисти који појма немају 
о књижевности, али знају да не могу успе-
ти ако објављују мале тираже сабраних или 
нових дела великана српске и светске књи-
жевности. Они радије објављују исповести 
актуелних криминалаца, политичке и ква-
зипатриотске памфлете, белосветске Х-100 
романе, зодијачки кич и клот и фркет списа-
тељице у десетинама хиљада примерака. Бу-
дућност се смеши њима. А већина великих 
писаца, и код нас и у свету, како је бивало и 
биће, живеће и умираће у оскудици.

Виолета Вучетић

Портрет издавача

Просвета

Дејан 
Михаиловић,
главни и одговорни 

уредник



Позната мисао о Вуковој задужбини по-
кренута је 13. јануара 1938. године, као 
Друштва под тим именом, а за њеног 

првог председника изабран је наш угледни лин-
гвиста проф. Александар Белић, тадашњи пред-
седник СКА. Истакнуто је тада да ће “Друштво 
радити на подизању наше националне културе 
у савременом духу... као и удела нашег народа у 
општој светској култури..., а на народном теме-
љу како га је Вук ударио”, што су биле мудре и 
дугорочне програмске мисли.

Нажалост, као толико пута у српској истори-
ји, племенити циљеви тек основане Задужбине 
прекинути су избијањем Другог светског рата. 
Поводом два века од рођења и заснована на ду-
ховном аманету великог Вука Ст. Караџића, 
најзад је дочекана и обнова њеног рада 1987. го-
дине, захваљујући залагању просвећених људи, 
као што су били књижевник Милан Ђоковић и 
Гвозден Јовановић.

Сви задаци Задужбине прихваћени су као 
трајне обавезе које доприносе “очувању култур-
ног и духовног идентитета и напретка српског 
народа”, са жељом да они допринесу и духовном 
повезивању српског народа на свим простори-
ма на којима он живи. Преузете су тиме Вукове 
поруке које се у првом реду односе на истражи-
вања у области језика и писма, укључујући ту чу-
вање и заштиту угрожене ћирилице као писма 
којим су утемељена главна развојна станишта 
српске културе, као и књижевности, историје, 
усменог стваралаштва, етнологије, музике и дру-
гих научних области.

Тако је, у најкраћем, започео своју уводну и 
поздравну реч академик Дејан Медаковић, у На-
родној библиотеци Србије четвртог новембра 
свечано отварајући 19. скупштину Вукове заду-
жбине. Дуго већ предани председник Скупшти-
не ВЗ, Медаковић је присутне подсетио на битне 
чињенице које су потврда разноврсне и плодне 
делатности Задужбине, чије резултате је у мину-
лих годину дана исцрпно сумирао Славко Ве-
јиновић, саветник ВЗ, у извештају урађеном уз 
позив за тај скуп.

Средишње место у издавачкој делатности За-
дужбине припада сада већ тринаестом годишту 
српског народног илустрованог календара “Да-
ница 2006” са прилозима 75 аутора (обима 656 
страница, тврд повез, тираж 5.000 примерака), а 
тематски посвећеном Београду и 200. годишњи-
ци ослобођења од Турака. Обновљену серију чу-
веног Вуковог забавника све време од 1994. годи-
не брижно уређују др Миодраг Матицки, пред-
седник Управног одбора ВЗ, и др Нада Милоше-
вић-Ђорђевић, дописни члан САНУ, који су за 

штампу већ припремили “Даницу 2007” – где 
се обрађује тема српског културолошког наци-
оналног програма за 21. век, као и фототипско 
издање Вукове “Данице” из 1827. у Бечу.  Једна-
ко врсно то чини и Будимир Поточан, садашњи 
уредник тромесечног листа “Задужбина”, чији 
је препознатљив лик и садржајно обликовање 
1988. године установио новинар и публициста 
Радован Поповић, а наставио књижевник Нико-
ла Вујичић, стигавши до 76. броја сваке пажње 
вредних новина за културна збивања.

Врхунац издавачких напора Задужбине је 
припрема за штампу преостале три књиге “Са-
браних дела Вука Стефановића Караџића”, а то 
су “Преписка” – књига 13, “О језику и књижев-
ности” – други том, књига 3, и “Регистри Вуко-
ве преписке”. То је један од највећих подухвата 
наше науке у последње време и остварује се у 
сарадњи са ИП “Просвета”, САНУ и ВЗ, као из-
вршним издавачима. Поред раније помињаних 
издања чију појаву чекамо, сада су најављени и 
зборници са научног скупа “Срем кроз векове. 
Слојеви културе Фрушке горе и Срема” органи-
зованог са Огранком ВЗ у Беочину, као и “Роман-
сирање историје” са Осмог округлог стола у До-
му ВЗ 16. септембра ове године и теме “Српска 
ћирилица” за 2007. годину. Ту су још и преводи 
дела страних аутора у едицији “Студије о Срби-
ма”, у сарадњи са Заводом за уџбенике и настав-
на средства у Београду и Матицом српском.

Намера је и да се покрене нова публикаци-
ја – забавник “Даница за децу”, што би био леп 
прилог иначе сталној племенитој посвећености 
образовању и васпитању младих. Ту се посебно 
издваја покровитељска мисија Задужбине, уз 
Министарство просвете и спорта Србије, у про-
вођењу републичког такмичења ученика основ-
них и средњих школа из српског језика и језич-

ке културе у Тршићу, у оквиру Ђачког Вуковог 
сабора и организацији Друштва за српски језик 
и књижевност Србије.

Своју подршку Задужбина пружа и награ-
ђивањем најбољих лингвистичких секција 
основних и средњих школа Србије, победника 
републичког такмичења ученика средњих шко-
ла у беседништву, смотре рецитатора “Песниче 
народа мог” у Ваљеву у сва три узраста (орга-
низатор Савез аматера Србије) и таквог над-
метања у организацији Огранка ВЗ у Требињу 
(Република Српска). Чини се то и за најбоље на 
литерарном конкурсу “Вуково звоно” – који рас-
писује Огранак ВЗ у лозничкој Гимназији “Вук 
Караџић”, као и на конкурсу са такмичењем у 
краснопису основаца и средњошколаца који се 
одвијају у оквиру манифестације “Дани ћирили-
це”, што их приређује Огранак ВЗ у Баваништу 
код Панчева.

Постиже се то захваљујући и великим тру-
дом бројних посленика из сада већ 35 огранака 
ВЗ у земљи и међу нашим људима расејаним 
широм планете, а последњи је основан трећег 
марта у Љубљани (Словенија). Својом разновр-
сном делатношћу искорачили су и огранци ВЗ 
из Чачка, Ниша, Гадобре, Маглића, Белих Вода 
код Крушевца, дурмиторских општина Жабљак 
– Шавник – Плужине.

На позив академика Медаковића, Задужби-
на и њени огранци одазвали су се акцији прику-
пљања књига за Дом културе и Народну библи-
отеку у Градишки (Република Српска), који су 
изгорели у пожару 16. новембра 2005. године, 
скупа са више од 50.000 књига, опремом, народ-
ним ношњама и музичким инструментима. Со-
лидарност у несрећи која је задесила напредни 
Огранак ВЗ у Градишки, који је већ неколико 
година у врху по прикупљању пренумераната 
за календар “Даница”, исказали су и Народна 
библиотека Србије, Библиотека града Београда, 
ИП “Прометеј” и други добротвори, а акција се 
наставља до даљег.

Овде је наведен само део делатности бројних 
сарадника и малог колектива Вукове задужби-
не, на челу са управницом Слађаном Млађен. 
Припрема се већ научни скуп на тему “Слојеви 
култура Баната”, а у оквиру будућих програма 
“Отворена врата ВЗ” и теме “Гости ВЗ” органи-
зоваће се предавања и разговори о Јовану Сте-
рији Поповићу, Васку Попи, Исидори Секулић, 
Вељку Петровићу, а наставља се и приређивање 
изложби у Галерији ВЗ. Посебно се ради на ства-
рању иницијативних одбора за оснивање огра-
нака ВЗ у Зајечару, Змијању (Република Српска), 
Аустралији, Швајцарској, Француској, САД и 
другде где живе наши људи.

Сва програмски добро осмишљена и богата 
делатност Вукове задужбине и њених огранака 
окренута је сада организованом и просветитељ-
ском раду на целокупном етничком и духовном 
простору српског народа, а на те “принципе нео-
пходно је упозоравати управо данас, када се у 
целом свету врши преиспитивање многих рани-
је прихваћених и освештаних начела”, како ис-
тиче академик Дејан Медаковић.

Чуло се све то на 19. скупштини Вукове за-
дужбине, опет измештеној из свог традицио-
налног термина Митровдана – 8. новембра на 
Вуков рођендан, уз свечану беседу проф. др 
Луке Шекаре “Петар Кочић у свом времену и да-
нас”. Скупштински гост и домаћин био је овај 
пут Огранак ВЗ из Баваништу, чији чланови су 
приредили пригодан културно-уметнички про-
грам и закуску за учеснике скупа.

Димитрије Стефановић
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Доба духовних преиспитивања
Деветнаеста Скупштина Вукове задужбине

Сва програмски добро осмишље
на и богата делатност Вукове 

задужбине и њених огранака окренута 
је сада организованом и просветитељ
ском раду на целокупном етничком и 

духовном простору српског народа, а на 
те “принципе неопходно је упозоравати 
управо данас, када се у целом свету вр
ши преиспитивање многих раније при
хваћених и освештаних начела”, како 

истиче академик Дејан Медаковић.

Додела награда Вукове задужбине
У згради Председника Републике Србије, 15. децембра, свечано су уручене Награде Вукове заду-

жбине за науку и уметност у 2006. години. Добитници престижних признања су проф. др Биљана 
Јовановић-Стипчевић, археографски саветник – за студијску реконструкцију богослужбеног срп-
ског рукописа из прве четвртине 13. века „Београдски паримејник“, по предлогу Управног одбора 
издавача Народне библиотеке Србије, и архитекта Ивица Млађеновић – за Осми београдски трије-
нале светске архитектуре, одржан јуна ове године на Београдском сајму.

Одборима ВЗ који су одлучивали о наградама за науку и уметност председавали су др Нада Ми-
лошевић-Ђорђевић, дописни члан САНУ, и сликар Миодраг Б. Протић. На самом скупу о награђе-
ним лауреатима и њиховим делима говорили су Нада Милошевић-Ђорђевић и архитекта Светлана 
Иванчевић, после поздравне речи Слађане Млађен, управнице Вукове задужбине. Потом је акаде-
мик Дејан Медаковић, председник Скупштине ВЗ, добитницима уручио награде.

Светковина је, на почетку, бита увеличана музичким програмом у коме су наступили Студиј-
ски хор Музиколошког института САНУ, под равнањем академика Димитрија Стефановића. На 
крају скупа, драмски уметник Иван Јагодић прочитао је неке од текстова из 14. годишта српског на-
родног илустрованог календара „Даница 2007“ – где се сада обрађује тема српског културолошког 
националног програма за 21. век, што ће се наставити и у будућим издањима овог врло стручног и 
популарног забавника широм света.
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Доба духовних преиспитивања Време у коме живимо је 
време електронских ме-

дија и културе, у коме књига 
као медиј за пренос инфор-
мација, није тако масовно 
прихваћена. Упркос томе, 
сваки написан и објављен 
текст о библиотеци, књизи 
и читању сигурно ће наћи 
пут до пажљивих читалаца 
који уз потребу да добију ин-
формацију поседују и свест 
о значају библиотека и писане речи.

У Одељењу за развој Библиотеке града Бе-
ограда, налази се део фонда који се назива 
БЛ фонд, и који чини стручна библиотечка 
литература. Упркос мишљењу да је она нео-
пходна само приликом 
учења за полагање ис-
пита на студијама, пи-
сања семинарских и 
других стручних радо-
ва, припреме за држав-
ни стручни испит, овај 
део фонда је неизоста-
ван елеменат у конти-
нуираном образовању 
и стручном усавршава-
њу библиотекара.

У БЛ фонду Библио-
теке града Београда 
налази се веома зна-
чајна стручна лите-
ратура из области 
библиотекарства, 
која обухвата: при-
ручнике за корисни-
ке који се баве библиотечком де-
латношћу (правилнике, законе), 
референсну литературу (лекси-
кон, енциклопедија и терминоло-
шки речник из библиотекарства), 
зборнике радова са стручних скупова, кон-
греса, симпозијума, саветовања, као и ли-
тературу на страним језицима. Пошто је 
набавка веома добро организована фонд се 
обнавља новим насловима, што омогућава 
праћење савремених токова у 
струци и благовремено инфор-
мисање корисника.

Поред монографских пу-
бликација, БЛ фонд чине и на-
учни и стручни часописи из 
области библиотекарства од 
којих неки имају дугу традицију и година-
ма доприносе развоју библиотекарства.

Периодика која се налази у БЛ фонду 
доступна је свим стручним сарадницима, 
школским библиотекарима, запосленима 
у Библиотеци града Београда, студентима 
са Катедре за библиотекарство и информа-
тику, као и осталим заинтересованим кори-
сницима. У овом фонду се налази 15 насло-
ва домаће периодике из библиотекарства. 
Посебно су значајни и квалитетни следећи 
часописи: „Панчевачко читалиште”, часо-
пис Градске библиотеке Панчево, „Гласник 
Народне библиотеке Србије”, „Инфотека”, 
часопис Заједнице библиотека универзи-
тета у Србији, „Глас библиотеке”, часопис 
Народне библиотеке „Владислав Петковић-

Дис” у Чачку и „Библиотекар”, гла-
сило Друштва библиотечких рад-
ника Србије, Новине Београдског 
читалишта, часопис Библиотеке 
града Београда.  За школске би-
блиотекаре веома је интересантан 
„Библиотечки путоказ”, часопис за 
децу Градске библиотеке у Новом 

Саду. По проблема-
тици и тематици 
којом се бави при-
марно је окренут 
школским библио-
текама. Намењен је 
деци узраста до 15 
година, наставни-
цима и библиотека-
рима. Садржи при-
казе приновљених 
публикација и ква-

литетне лите-
ратуре из цело-
купног фонда 
Дечјег одељења, 
радове афирми-
саних писаца 
и литерарне и 
ликовне радове 
деце, рубрике 
са историјском 
тематиком, би-
ографије и још 
много интере-
сантних тексто-
ва. Часопис је ве-
ома квалитетног 
дизајна и при-
лично сликови-
то представља 

свој садржај, што је најмлађим 
читаоцима посебно битно.

Поред наслова домаће пе-
риодике из области библиоте-
карства у БЛ фонду се налазе 
интересантни наслови бив-
ших република (Босне и Хер-
цеговине, Републике Српске, 
Македоније, Хрватске и Сло-
веније).

Заједнички проблеми на које наилазе 
сви који се баве издавањем стручних библи-
отекарских часописа су најчешће матери-
јалне природе. Осим тога, велики проблем 
је у непостојању сталног стручног тима ко-
ји би се бавио израдом часописа. Наиме, у 
већини библиотека за израду часописа за-
дужена је стална екипа библиотекара, која 
обавља и редовне текуће послове, па је пи-
тање колико времена може одвојити за из-
раду часописа.

С обзиром на чињеницу да се инфор-
мативно-интелектуално окружење људи 
мења брже него икада у њиховој културној 
историји, већина библиотекара већ сада осе-
ћа да је стицање знања, стручно усавршава-
ње, сталне иновације, императив модерног 
и квалитетног библиотекарства. 

Одељење за развој библиотечке 
делатности: Лидија Вранеш-Дреновац 

Смиља Тодорчевић

Стручна библиотекарска литература 
У СЛАВУ АКВАРЕЛА
Одељење уметности Библиотеке града Бе

ограда организовало је пратећу изложбу 
српских сликара учесника 7. Међународног бије
нала акварела Мексико 2006/07. у нашој  Галери
ји “Атријум”. Изложба је организована поводом 
23. новембра Светског дана акварела. Аутор про
јекта је Лепосава МилошевићСибиновић, која 
је организовала учешће наших акварелиста на 
последња три Међународна бијенала акварела у 
граду Мексику. Изложба је отворена од 17–29. но
вембра 2006. Поменимо да смо у нашој галерији 
“Атријум” организовали пратећу изложбу наших 
учесника на 6. међународном бијеналу акварела 
Мексико 2004/05.

На пратећој изложби учесника 7. Међународ
ног бијенала акварела Мексико 2006/07. у нашој 
Галерији излажу: Жарко Вучковић, Слободан 
Јелесијевић, Ратко Лалић, Лепосава Милошевић
Сибиновић, Властимир Николић и Радислав Тр
куља. На изложби су изложена 28 акварела шест 
уметника различитих ликовних рукописа и пое
тика.

Жарко Вучковић је дипломирао и магистри
рао сликарство на Факултету примењених умет
ности у Београду. Аутентичност пиктуралног 
остварује суптилним и изражајним средствима. 
Вучковић се бави структуираном апстракцијом, 
сведеном формом композиције са елементима гео
метризације, конструктивним цртежом и редуко
ваном бојом.

Слободан Јелесијевић је дипломирао графику 
на Факултету примењених уметности у Београду. 
Његове слике су као слагалице издељене правоу
гаоним површинама са бројним стилизованим 
предметима, фигурама и сценама изразитог коло
рита. Наративност и динамичан ликовни исказ, 
мноштво пажљиво компонованих мотива пружа
ју оригинални визуелни утисак.

Ратко Лалић је дипломирао и магистрирао на 
Академији ликовних уметности у Београду. Он је 
сликар призора из природе. Његове слике карак
терише сензибилна линија, префињен осећај за 
боју и суптилне колористичке хармоније. Акваре
ли су комплексни, раскошни и упечатљиви; дају 
лирску интерпретацију поетизоване сликарске 
визије дочаравајући нам лирски штимунг суп
тилном хармонизацијом седефносивих, масли
настозелених и окер тонова.

Лепосава МилошевићСибиновић је дипло
мирала вајарство на Академији примењених 
уметности у Београду и магистрирала на Ликов
ној академији Сан Карлос у Мексику. Она је има
гинацијом постигла трансформацију старих ли
кова и предмета у нове визуелне и асоцијативне 
форме. Слика са истанчаним осећањем за боју и 
светлост којима дочарава тематски приступ сли
ци. Снажно и импресивно исписује свој интере
сантан и необичан сликарски рукопис.

Властимир Николић је дипломирао историју 
уметности на Филозофском факултету у Београ
ду. Његови акварели поседују особену личну по
етику. Они су сведени на стилске варијације сен
зибилних контраста линија, светлости и сенки. 
На њима су приметне хроматске и валерске града
ције; продуховљеног су унутрашњег садржаја са 
израженим естетским вредностима.

Радислав Тркуља је дипломирао сликарство 
на Академији ликовних уметности у Београду и 
магистрирао у Загребу. На Тркуљиним акварели
ма присутни су мотиви из снова. Он осликава па
ганске обичаје и митове. Маштовите композици
је са вилама и сатирима сликане су експресивно, 
непосредним цртежом и чистом бојом.

Овогодишња пратећа изложба “У славу аква
рела” окупила је шест уметника различитих афи
нитета чија дела одликују стилска усмерења од 
реалног схватања форме до асоцијативних и ап
страктних рефлексија.

Изложбу је отворила госпођа Силвија Мон
росСтојаковић, филолог, председник Удружења 
латиноамериканиста.

Иванка Лазовић
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Скуп је одржан у Дому омладине у Београду  
од 19. до 21. октобра 2006. године. Органи-

затори скупа су: Филолошки факултет Универ-
зитета у Београду (Катедра за библиотекарство 
и информатику), Библиотекарско друштво Ср-
бије, Библиотека Матице српске, Библиотека 
града Београда, Градска библиотека Новог Сада 
и Библиотекарско друштво Републике Српске. 
Председник Организационог одбора је др Алек-
сандра Вранеш, редовни професор Катедре за 
библиотекарство и информатику Филолошког 
факултета у Београду, која је отворила Скуп и 
одржала уводну реч.

Библиотеке данас попримају истакнутију  и 
значајнију улогу у друштвеном и културном жи-
воту, у складу  са технолошким и 
интердисциплинарним развојем 
разних области делатности. “Од 
библиотека се очекује да преу-
зму једну од лидерских позиција 
у процесима едукације, комуни-
кације и креације знања”, а томе 
је био посвећен и овај међународ-
ни скуп у Београду. На њему су 
са саопштењима учествовали: 
9 гостију из иностранства (из 
Америке, Данске, Пољске, Ита-
лије, Шпаније и Бугарске), 3 из 
Републике Српске и 34 из Репу-
блике Србије. Имали смо част 
и задовољство да нам гостују и 
учествују са својим саопштењи-
ма о разматраној проблематици 
на овом скупу: проф. др Лајф  Ле-
ринг, ректор Краљевске школе 
за библиотекарство и информа-
тику у Данској; проф. др Лајф Кај-
берг са исте Краљевске школе у Данској; проф. 
др Сали Рид, извршни директор Пријатеља би-
блиотека Америке; проф. др Леда Бултрини са 
Универзитета у Милану.

Зборник резимеа овог научног скупа инфор-
мише нас да је било 43 саопштења, која су до-
принела да се свестрано размотре постављени 
циљеви за унапређење библиотекарства и њего-
вог преузимања једне од лидерских позиција у 
друштвеном и културном животу.

Из Библотеке града Београда на овом Ме-

ђународном скупу са саопштењима учествова-
ли су:
1  Мр Сандра Матијашевић (из Одељења за мар-

кетинг): “Менаџмент установа културе и кул-
турне баштине”;

2  Др Драгана Малић (из Дечјег одељења општин-
ске библиотеке “Ђорђе Јовановић”): “Тимски 
рад у библиотеци: врсте и функције тимова; 
мултикултуралност групе као креативни или 
конфликтни елемент менаџмент процеса”;

3  Зоран Здравковић (из Одељења за рад са ко-
рисницима): “Лидерство и руковођење проме-
нама у јавним библиотекама кроз савремене 
потребе корисника”;

4  Иванка Лазовић (из Одељења уметности): “Са-

радња Одељења уметности Библиотеке града 
Београда са институцијама науке, културе, 
уметности и образовања”;

5  Биљана Ђурашиновић (из Одељења за развој 
и унапређење библиотечке делатности): “Би-
блиотеке пред изазовима  глобализације и 
мултикултурализма”.

Одзив учесника, број саопштења и разматра-
на проблематика били су задовољавајући и сма-
трамо да је Скуп био врло користан и успешан.

Иванка Лазовић

Милица Којчић    ПОРТРЕТИ И ПРИЗОРИ
У Галерији “Атријум” Библиотеке града Београда од 3. до 16. октобра 2006. одржана је из

ложба  цртежа “Портрети и призори” академског сликара Милице Којчић.
Милица Којчић је дипломирала на Одсеку за сликарство Факултета ликовних уметно

сти у Београду у класи професора Зорана Петровића и магистрирала на истом факултету. 
Студијски је боравила у Лондону, Амстердаму, Минхену и Атини. Члан је УЛУСа и Удруже
ња уметника Француске. Ванредни је професор на Академији уметности у Новом Саду за 
предмет Цртање са технологијом. До сада је имала 23 самосталне изложбе и излагала је на 
многобројним колективним изложбама у земљи и иностранству. Добитник је више значај
них награда, међу којима је и Златна плакета за сликарство УЛУСа 1988. Дела јој се налазе у 
Музеју савремене уметности у Београду, РТСу, Фонду младих, Народном музеју у Врању..., 
као и у многобројним приватним колекцијама у земљи и иностранству. Живи и ствара у Бе
ограду, Новом Саду и Паризу.

Сликарство Милице Којчић карактерише једноставност и изражена индивидуалност 
са стилизованим људским фигурама, окруженим животињама у којима се назире људска 
природа. Карикатуралност фигура сведених облика, у крупним плановима, на неутралној 
позадини, говоре о отуђености савременог човека. Уметница показује особени, експресиван 
и препознатљив ликовни израз са елементима сатире.

Изложбу је отворио Драгољуб Којчић, филозоф, а у пригодном музичком програму уче
ствовао је Живојин Велимировић, професор Академије уметности у Новом Саду. На отвара
њу изложбе на крају је представљено сликарско дело Милице Којчић на видео биму.

И. Л.

Одељење уметности на својој трибини “Умет-
ност” наставило је представљање књига из 

библиотеке “Жене у српској уметности”. Тако 
смо недавно, у новембру 2006, представили сед-
му књигу из ове колекције Надежда Петровић
пројекат и судбина аутора Лидије Мереник. Ли-
дија Мереник је професор на Катедри за  исто-
рију модерне уметности Одељења за историју 
уметности Филозофског факултета у Београду.

Надежда Петровић (1873–1915) је наша ве-
лика и позната сликарка, представник интелек-
тулне елите времена у којем је стварала и може 
се сматрати као “spiritus movens нових уметнич-
ких и политичких идеја, покрета и удружења”. 

Њено сликарство од-
ликује аутентичност, 
изражајност, богат-
ство колорита и моде-
ран израз. Сликарски 
језик Надежде Петро-
вић иде од пленери-
зма до реализма, про-
жето експресиони-
змом. Била је активни 
учесник у културном, 
друштвеном и јавном 
животу.

П р о у ч а в а њ е м 
дела Надежде Петро-
вић бавило се више 
аутора од 1938. до да-
нас. Сваки од њих је 
из свог угла гледања 
дао тумачење њеног 

дела и историјског места. О Надежди Петровић 
су објављени студијски текстови Бранка Попо-
вића 1938. и Момчила Стевановића 1959. Ката-
рина Амброзић је у својој капиталној моногра-
фији Надежда Петровић из 1978. детаљно обра-
дила њену биографију и уметничко дело. Лазар 
Трифуновић и Миодраг Б. Протић дали су своје 
прилоге проучавању њеног дела, а 1998. Љубица 
Миљковић и 2003. Оливера Јанковић објавиле 
су студије о Надежди Петровић.

Лидија Мереник је у овој монографији о На-
дежди Петровић, из свог угла гледања, са једном 
врстом новог методолошког приступа у истори-
ји уметности, дала нови поглед на Надеждин 
опус. Она је ту применила и користила резулта-
те из своје докторске дисертације “Идеолошки 
модели у српском сликарству са раздобљем по-
сле Другог светског рата”, где је испитивала идео-
лошке моделе унутар уметничких језика. Аутор 
анализира и тумачи у свим аспектима уметни-
цу са утврђеним местом у историји уметности, 
сумирајући њен детаљно истражен уметнички 
опус у духу нових теорија историје уметности. 
Лидија Мереник бави се уметничким утицаји-
ма, формирањем и улогама које је Надежда Пе-
тровић имала у српској уметности и култури, и 
њеним ангажовањем у друштву и политици.

У представљању и разговору о овој књизи 
учествовали су: рецензенти проф. др Јерко Дене-
гри и проф. др Мирослав Тимотијевић, Милица 
Петронијевић, историчар уметности, директор 
Галерије “Надежда Петровић” у Чачку, Живо-
мир Живковић, приређивач и аутор.

И. Лазовић

Надежда Петровић

ПРОЈЕКАТ
И СУДБИНА

Међународни научни скуп

Лидерство у библиотекама: спона 
културе, науке и привреде
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ТРИ КЊИГЕ О БЕОГРАДУ ПОВОДОМ ДВЕСТА ГОДИНА ОСЛОБОЂЕЊА
ОД ТУРАКА У ПРВОМ СРПСКОМ УСТАНКУ (1806–2006)

ВИЛОВСКИ, Стефановић Тодор: Син
гидунум, приредио Драган Лакићевић. 
– Београд: Српска књижевна задруга, 
2006. – 160 страна, илустровано

Тодор Стефановић 
Виловски (1854, Зе-
мун–1920, Жомбољ, 
Румунија) био је  
према Народној ен
циклопедији Стано-
ја Станојевића књи-
жевник-историчар. 
Написао је више рас-
права Стефан Ми
тров Љубиша (1905), 
Моје успомене 1867–1881 (1907). У рукопису 
су остали Мемоари 1881–1919. У Краљевини 
Србије је од 1881. био секретар Министар-
ства иностраних послова, шеф прес-бироа, 
генерални директор пошта. Књига Синги
дунум се састоји од два дела: Метаморфоза 
Београда штампана је као књига 1911, док је 
Singidunum штампан 1913. у манастирској 
штампарији у Сремским Карловцима. При-
ређивач савременог издања, књижевник 
Драган Лакићевић објединио је оба дела из-
међу корица поштујући редослед издавања 
за пишчевог живота. Такође, Виловски је 
писао пре сто година, али приређивач је с 
правом у целини сачувао синтаксу и тран-
скрипцију из тог времена јер доприносе 
колориту ауторовог изражавања. Ако су 
Метаморфозе више беседа која је разигра-
ла и реторски интонирала ерудицију Вилов-
ског, Сингидунум је више историја, заједнич-
ка им је потрага за призорима „најдавније 
прошлости Београда“. Виловски то чини на 
основу истраживања геолога и археолога, 
историчара и географа, „али и на основу ло-
гике у промишљању прошлости и љубави 
за овај град и за његово место на мапи света 
и Балкана“ (из поговора Драгана Лакићеви-
ћа Калеидоскоп прошлости). На почетку 20. 
века ова два историјска текста била су по-
следња реч о дубокој старини главног гра-
да свих Срба. Од Келта (4. век пре Христа), 
доласка Римљана (83. пре Христа) и њихове 
4. Флавијеве легије, почетака хришћанства, 
аријанства, најезде Атилиних Хуна, Сарма-
та, Острогота, Авара, освајања Франака, 
византијског и словенског доба, турског и 
новије историје (прво ослобођење од Тура-
ка, на Св. Андреју Првозваног, 1. 12. 1806. 
од стране Карађорђевих устаника и даље), 
кроз већи број репродукција гравира и фо-
тоографија, у обе  књижице Виловског чита-
мо узбудљиву историјску и културолошку 
причу о Београду.

ПЕТРОВИЋ, С. Михајло: Како је по
стао Београд, приредио Драган Лакиће-
вић–Београд: Српска књижевна задру-
га, 2006–156 страна, илустровано

Прво издање ове књиге појавило се 1931, фо-
тотипско издање 1998. у издању издавачког 
предузећа Никола Пашић са биографским 

подацима о писцу из пера Душана Славко-
вића, да би се поводом 200 година од осло-
бођења Београда у Првом српском устанку 
појавило најновије издање у библиотеци 
Мали забавник Српске књижевне задруге. 
Михајло С. Петровић (1901–1949) рекон-
струише историју Београда од преисторије 
до историје. Књига почиње поглављем Бео
градско језеро и први становници, преко Бе
ограда у доба глачаног камена и метала, На 
прагу историје, Римски Сингидунум, Војнич
ки и политички догађаји у римском Синги
дунуму,  до завршне целине Живот и обича
ји Сингидунаца.  Утемељена на текстовима 
и истраживањима великог броја научника 
(грчки, римски извори, геолози, палеонто-
лози, географи, геоморфолози, хидрогра-
фи, археолози и други, Апијан, Тенеј, Пли-
није, Страбон, Тукидид, Херодот, Милоје 
Васић, К. Јиречек, Ј. Жујовић, Јован Цвијић 
и други) Петровићева прича чита се као 
узбудљив „авантуристички“ роман чији је 
главни лик град у периоду од времена Па-
нонског мора („У то далеко доба велики део 
Србије, па и земљи-
ште Београда били 
су под водом. Само 
Авала, Вис, Космај, 
Кошутица, Венчац, 
Букуља и даље на ју-
гу Рудник, вирили 
су као острва над 
површином огром-
не пучине“, наводи-
мо фрагмент Петро-
вићеве дескрипције 
која се односи на крај терцијарног периода 
земље) до инвазије Хуна („Најзад, 441. годи-
не, дошла је инвазија Хуна, која је учинила 
крај римскоме Сингидунуму. Атила је са 
својим руљама дошао пред римски град 
Маргум, код ушћа Мораве, тражећи да му 
се преда маргумски владика, који је, тобож, 
био крив због неких пљачки на левој, хун-
ској обали Дунава. Како су одбијени, Хуни 
пређу Дунав, па освоје и потпуно разоре 
Маргум, Виминацијум, Сингидунум и сва 
остала римска утврђења на дунавскоме ли-
месу“, читамо на самом крају Петровићеве 
књиге). Како каже приређивач, „с великим 
даром за избор главног и важнијег, писац 
ове књиге дочарава, као у сликовници, дав-
не епохе живота на ушћу Саве у Дунав – по-
пуларно и поуздано, разговетно и научно у 
исто време“.

Водич кроз предратни Београд, иза-
брао и уредио Драган Лакићевић.–Бео-
град: Српска књижевна задруга, 2006. 
– 160 страна, илустровано

Прво издање ове књиге под насловом Бео
град – Вођ кроз Београд штампано је 1940. 
године. Књигу је „средио“ и потписао, како 
пише, Драгољуб Талић генерални директор 
Општег привредног друштва Сава за потре-
бе читалаца, али и према данашњој терми-
нологији, потребе општег маркетинга и 
маркетинга фирме Сава. Приређивач овог 

издања, пише у свом поговору Сликовница 
једног Београда да није успео да нађе Талиће-
ве основне биографске податке, али „пода-
так да је волео и познавао Београд видимо 
на свакој страници ове књиге, по формату 
сличне књизи Српске књижевне задруге ко-
ју читалац држи у рукама“. Водич почиње 
текстом Београд (1940) у коме сазнајемо да 
град има 400.000 становника, даје се пре-
глед јавних споменика (Београдска тврђа-
ва, Доситејев лицеј, Двор кнеза Милоша 
и кнегиње Љубице, Крсмановића зграда, 
Стари двор, Нови 
Двор, Клупа Виље-
ма Другог, Побед-
ник. Споменик кне-
зу Михаилу, Чукур 
чесма, и други), бе-
оградских цркава, 
околина Београда 
(Авала, Смедерево, 
Нови Сад, Аранђе-
ловац, Топола), му-
зеји, следе надахну-
те информативне репортаже Другоразредна 
трговачка школа Комерцијум (Мишарска 
7), Један сат у реномираној београдској тр
говини Пере Димитријевића (К. Михајлова 
45), У радњи која има највише посетилаца 
и муштерија: Акра–велика трговачка ку
ћа (Теразије). Поглавље Опште привредно 
друштво Сава посвећено је водећем дру-
штву за купопродају некретнина. Опет је 
реч о репортажи са поднасловима (Нови 
живот тражи нове форме, Од случајних 
посредника и разних бироа до Општег при
вредног друштва, Тишина, ред, рад, Нека за 
нас дела говоре...). Репортажа о дневном и 
ноћном Београду одговара на питања: где 
ћемо данас, куда ћемо вечерас, како ћемо 
провести ноћ. Следе прилози о кафанама 
Орач(раскрсница Жоржа Клемансоа и Та-
ковске), Неготин(Краља Петра), Код Кости
це (Краља Александра), текст А затим доно-
си преглед: Сајам, бископ, хотел, ресторан, 
бар Касина, Ера Гурман, Царевац, Топлица, 
Казбек, Три сељака, Нови Београд, ту су 
важнији телефони и установе у Београду: 
амбуланте, болнице, жел. станица, жандар-
меријске станице, квартови, телефони же-
лезничке, паробродске, кривичне, опште 
и саобраћајне полиције, такси станице, 
Министарства, амбасаде, универзитет, итд. 
Књига доноси и Азбучни именик улица у Бе
ограду  а посебну занимљивост представља 
велики број илустрованих огласа, реклама 
занатлијских и других радњи, фабрика, Бео-
града из 1940. године.

НАПОМЕНА: Књиге Сингидунум, Како је по
стао Београд, Водич кроз предратни Београд 
штампане су поводом 200 година од ослобо-
ђења Београда од Турака у Првом српском 
устанку, на дан Светог Андрије Првозваног 
1. децембра (по новом календару 13. децем-
бра) 1806. Све три књиге су објављене у би-
блиотеци Мали забавник Српске књижевне 
задруге, истог су формата, тврдих колор ко-
рица. заштићене картонском кутијом.

Небојша Ћосић
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АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ ХРИШЋАНСКЕ ПРИЧЕ – ЧЕ-
СМА ЖИВЕ ВОДЕ, приредио Владимир Димитријевић. 
– Београд: Плато, Врњачка Бања: Пролог, Краљево: Духов-
ни центар Светог владике Николаја, 2006. – 499 стр.

Пред читаоцима је обимна (књига је штампана на великом 
формату) и вредна антологија српске приповедне прозе за 

коју је према Предговору приређивача Владимира Димитријеви-
ћа основни критеријум избора „поред њиховог квалитета био 
и начин на који се писац сретао са тематиком: у причи је, макар 
бљеском, морала да се јави хришћанска порука (цитат). Аутор 
у предговору разматра православна упоришта савремене срп-
ске књижевности, образлаже распоред и грађу и пише о буду-
ћим (могућим) антологијама. Приче у антологији су сложене по 
прихваћеним поделама на литерарне епохе, односно, распоред 
прича је према временској оси од старијих према новијим ства-
раоцима. Антологију отварају три средњовековна апокрифа, 
следе хришћанске бајке и легенде (избор више легенди о Све-
том Сави), те прича Стјепана Митрова Љубише Ако је мука тр
пјети, није паметовати из његових „Прича Вука Дојчевића“. 
У целини Романтичари и рани реалисти читамо причу Ђуре 
Јакшића, Ј. Ј. Змаја, Јанка Весе-
линовића (3 приче), Стевана 
Сремца и Драгутина Илића. 
Поглавље Од реализма ка мо
дерни доноси причу Лазе Ла-
заревића, Симе Матавуља (2 
приче), Светолика Ранкови-
ћа, Радоја Домановића, Све-
тозара Ћоровића (2 приче), 
Петра Кочића (3 приче) и све-
штеника Тадије Костића. Од 
Модерниста заступљени су 
Милутин Ускоковић, Вељко 
Милићевић и Бора Станко-
вић а период Између два рата 
покривају Драгиша Васић, 
Момчило Настасијевић (2 
приче), Вељко Петровић (2 приче), Исидора Секулић, Григори-
је Божовић (4 приче), Стеван Симић, Николај Велимировић и 
Јустин Поповић. Из Ратног доба (Други св. рат) читамо причу 
Драгутина Илића Јеја Смрт српског домаћина. Целина После
ратни приповедачи даје причу Бранка Ћопића, Саве Банкви-
ћа, Душана Радовића, Миодрага Јаћимовића, Саве Јанковића, 
Матеје Матејића, М. Јосића Вишњића, Милована Данојлића, 
Здравка Крстановића, Светислава Басаре, укупно 15 аутора. 
Књигу затвара изузетно успела уметничко-теолошко-филозоф-
ска приповест (43 странице) Касијана Св. Николаја Велимиро-
вића. Антологија Чесма живе воде показује да је код наших нај-
већих приповедача хришћанског ипак било, и да ни у најтежим 
тренуцима својих сумњи и колебања они „нису заборављали да 
Бога има, да је Христос дошао. Макар се и јововски препирали 
са Њим (попут, Светозара Ћоровића), они нису стајали пред 
пустим небом, него су тражили да виде Лице Богочовеково и 
да им заблиста Смисао“.

Н. Ћ.

Катарина Амброзић: Ристо Стијовић (18941974), Библиотека 
града Београда, Београд, 2006. – 232 стране: илустровано

У оквиру издавачке делатности Би-
блиотеке града Београда изашла 

је досад најпотпунија монографија о 
великом српском и југословенском 
вајару Ристу Стијовићу (1894, Подго-
рица–1974, Игало) из пера Катарине 
Амброзић. Катарина Амброзић се 
бавила делом Ристе Стијовића од 
првог текста написаног поводом 
Стијовићеве самосталне изложбе 
1951, преко низа других, да би 1987. 
започела рад на  монографији, која 
се у коначном облику, са мноштвом 
црнобелих и колор репродукција 
Стијовићевих скулптура, темељном 
редактуром (постојећа верзија студије захтевала је редактуру која је 
уједначила ток излагања, мноштво имена, термина и података и оста-
лу научну апаратуру), закључком и резимеом из пера Јасне Јованов, 
појавила прошле године у издању београдске библиотеке. Монографи-
ју отварају краћи уводни текстови Ристо Стијовић и Почеци, затим 
подела на Париско раздобље (10–47 страна), Београдско раздобље (48–
87) и Послератно раздобље (88–149). У оваквој периодизацији живот-
не и уметничке биографије са којом се сложио Стијовић, Катарина 
Амброзић најпре указује на личности и околности које су обликовале 
Стијовићев ауторски проседе у најранијем, париском периоду (од рат-
не јесени 1917. до марта 1928), школовање од 1917. до 1923. на Ecole Nati-
onal Superier des Beaux-Arts код професора Енжалбера, учешћа у пари-
ском ликовном животу и повољним критикама о његовом раду (1919. 
први пут излаже на Јесењем салону а потом редовно на осталим, до 
свог највећег париског успеха, изложбе на Салону Ескалије 1927). Из-
међу осталих, млади Стијовић другује са истакнутим авангардним 
вајарима различитих генерација, а за свој рад има и велику подршку 
сликара Амадеа Модиљанија. Даљи ток монографије прати кроз 11 
самосталних изложби Стијовићева најзначајнија вајарска остварења. 
Како примећује Јасна Јованов, Катарина Амброзић својим поступком 
који прати уметничку каријеру Риста Стијовића, суштински пружа 
„увид у свеукупна збивања и односе на београдској ликовној сцени, 
посебно у међуратном периоду“. У свом тексту Уместо закључка Јова-
нов се детаљније осврће и на проблеме око два Стијовићева легата, 
једном у родној  Подгорици и другом у Београду, граду у коме је дожи-
вео „откровење“ опредељујући се за уметност уместо породичне оба-
везе да наследи трговачки позив. Следи Биографија Риста Стијовића 
(160-167), те Библиографија коју је сачинила Олга Красић Марјановић 
(Каталози од 1928. до 1994, Монографије и прилози у монографским пу
бликацијама 1926-2004, Студије, чланци и прикази о Стијовићевом де-
лу, од 1921. до 2001). Монографија се завршава Резимеом са преводом 
на енглески и француски. Велики вајар Стијовић је за свој рад добио 
многа признања, почев од друге награде за скулптуру у Уметничкој 
школи у Марсељу, Grand-prix, златне медаље на Светској изложби у 
Паризу, 1937, награде Академије уметности 7, Београд, 1940, и низа 
најзначајнијих награда послератне Југославије.

Н. Ћ.

Музеј Српске православне цркве у 
Загребу, зборник. Загреб: Музеј Срп-
ске православне цркве у Загребу, Му-
зеј Српске православне цркве у Бео-
граду, 2006.

После грађанског рата у Хрватској, у 
којој је Музеј СПЦ претрпео велика 

разарања, ове године у јуну, зграда је по-
ново отворена, а посетиоци су у прилици 
да виде вредне експонате које су кустоси 
изнели из зграде и чували. Поновно отва-
рање Музеја било је и основни мотив за 
стварање зборника који садржи исцрпне 
студије о историји СПЦ у Хрватској. За-

ступљени аутори: Слободан Милеуснић, 
Момчило Спремић, Душан Кашић, Р. Гру-
јић, Стаматис Склирис, Анђела Хорват, 
Дејан Медаковић, Миодраг Јовановић, Јо-
хан Хајнрих Швикер, Нада Клаић, Иван 
Бах, Вера Борчић и Радојка Кустурица да-
ју целовит приказ историје српског наро-
да и православне вере на територији Хр-
ватске, као и приказ црквене уметности 
Срба од 16. века до данас на овом подруч-
ју. Књига је богато илустрована, а садржи 
и каталог икона, црквеног метала, цркве-
ног текстила и рукописних и штампаних 
књига.

В. В.

МОНОГРАФИЈА О РИСТИ СТИЈОВИЋУ (1894–1974)
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ИЗЛОГ НОВИХ КЊИГА
УДК: 0 – општа група, 1 – филозофија, психологија, 2 – религија, теологија, 3 – друштвене науке, 5 – математика, 

природне науке, 6 – примењене науке, медицина, техника, 7 – уметност, спорт, разонода, 8 – лингвистика, 
књижевност, 9 – географија, биографија, историја

1
СВЕНСЕН, Лаш Фр. Х.: Филозо
фија зла – Београд: Геопоетика, 
2006.

Лаш Фр. Х. Свенсен нашој читалач-
кој публици познат по бестселеру 
„Филозофија досаде“ сигурно ће 
бити занимљив и новим насловом 
„Филозофија зла“. Књига нема пре-
тензије да прикаже историју зла ни-
ти све његове облике и манифеста-
ције. Главна тема књиге је зло које 
чини човек као и узроци и последи-
це истог. Аутор се фокусира на ка-
рактеристике људског понашања и 
на феномене добра и зла у људској 
природи.

2
ЂОКИЋ, Георгије, епископ ка-
надски: Печат мојега владичан
ства – Торонто: Источник, 2006.

После 22 године 
живота и рада у 
служби Српске 
п р а в о с л а в н е 
цркве и право-
славне вере, да-
нашњи епископ 
СПЦ у Канади, вођен примерима 
великих говорника и духовника, 
одлучио је да сачини књигу у којој 
је сабрао беседе изговорене у цр-
квама при великим хришћанским 
празницима. Временски ова књига 
обухвата период од хиротоније вла-
дике Георгија, 8. јуна 1984, до речи 
изговорених у част преминулог 
свештеника Петра Маџаревића, 18. 
октобра 2005. Аутор пре свега обја-
вљује књигу са жељом да српском 
народу у Канади приближи право-
славље, и у то име су, по ауторовом 
мишљењу најзначајније беседе, пре-
ведене на енглески језик.

ГРУЈИЋ, Радослав: Апологија 
српског народа у Хрватској и 
Славонији и његових главних 
обележја, репринт издање - За-
греб: Митрополија загребачко-
љубљанска, 2006.

Ова књига је први пут објављена 
1909. године када је аутор Радослав 
Грујић, испровоциран оптужни-
цом државног адвоката из Загреба 
који у својој оптужници говори о 
симулираној историји Срба и СПЦ 
на територији Хрватске. Грујић он-

да одлучује да бра-
ни свој народ и у 
то име саставља 
књиг у-доку мент 
која садржи подат-
ке и сведочанства 
о опстанку Срба на 
овим просторима, 
као и податке о храмовима СПЦ. 
Колико је ова прича по завршетку 
рата у Хрватској поново постала ак-
туелна, Митрополија загребачко-
љубљанска одлучила се за репринт 
ове књиге.

КАШИЋ, Љ. Душан: Српска на
сеља и цркве у сјеверној Хрват
ској и Славонији – Загреб: Ми-
трополија загребачко-љубљан-
ска, 2004.

Књига садржи 
три дела: Сјевер-
на Хрватска, Сла-
вонија и Додатак 
у коме се налазе 
подаци о страда-
њима Срба у Хр-
ватској за време Другог светског ра-
та. Аутор говори о историји народа 
и цркве додајући књизи и регистар 
свих места у којима живе Срби.

МИШЕВ, Радмила: Повест о ма
настиру Светог Луке – Београд-
Бошњане: Епархија шумадијска, 
манастир Светог Луке, 2006.

После збирке крат-
ких прича „Приче 
из смеђе свеске“ чи-
ји тематски оквир 
чини православна 
вера и православ-
ни начин живота, 
Радмила Мишев својом другом 
књигом наставља традицију и при-
поведа сторију о манастиру Светог 
Луке у поморавском селу Бошњане. 
Радмила Мишев пише о историјату 
манастира, чудима и чудотворним 
исцељењима све илуструјући при-
чама и аутентичним сведочанстви-
ма. Прилог књизи је Житије Светог 
апостола и јеванђелиста Луке.

ПАВЛОВИЋ, Јован, митрополит 
загребачко-љубљански: Деисис 
у православној иконографији 
– Загреб-Београд: Митрополија 
загребачко-љубљанска, 2003.

Реч је о професор-
ском раду митро-
полита Јована Па-
вловића. Деисис 

у православној иконографији је 
научно-истраживачко дело из пра-
вославног црквено-уметничког 
наслеђа, а пре свега хришћанске 
есхатологије. На основу обиља ода-
бране литературе и извора, аутор 
указује на значај и улогу представе 
Деисиса у хришћанској уметничкој 
традицији. У овом раду изнета је 
историјска и црквено-уметничка 
вертикала Деисиса у православној 
пракси, као и његова литургијска 
употреба и значење.

ПОПОВИЋ, Јустин: Време је 
исечак вечности – Врњачка ба-
ња: Братство Св. Симеона Ми-
роточивог, 2006.

Л у к с у з н о 
о п р е м љ е н а 
књига богато 
илустрована 
фотографија-
ма аве Јустина 
и од заборава сачуваних тренутака 
из његовог овоземаљског живота. 
Уредница Јања Тодоровић се потру-
дила да сакупи најлепше и најму-
дрије мисли аве Јустина и сачини 
својеврсни водич кроз философско 
дело великог духовника.

РАДОСАВЉЕВИЋ, Артемије, 
епископ рашко–призренски: 
Узак пут и тесна врата – Гра-
чаница–Ваљево: Епархија ра-
шко-призренска и косовско-
метохијска и књиготворница 
Логос, 2006.

Књига Епископа 
Артемија садржи 
40 беседа изгово-
рених на монаше-
њима у Епархији 
рашко-призрен-
ској. Беседе сведо-
че веру Христову и духовну снагу 
преосталих Срба који опстају у не-
могућим условима. такође треба 
напоменути да је од погрома 1999. 
највећи број искушеника замона-
шен баш на Косову и Метохији, да-
кле Епархији рашко-призренској и 
да је уопште процват монаштва и 
духовне обнове најјачи на Косову, 
где су људи најугроженији. Беседе 
владике Артемија аутентична су 
сведочанства косовско-метохијске 
стварности као и сведочанства пре-
дане вере у промисао Божији.

СТАНКОВИЋ Младен, прире-
ђивач и преводилац: Исповест 
– Београд: ИМС 2006.

Станковић је са руског изворника 
превео збирку мисли источних ота-
ца Цркве о исповести. Тако да ова 
књига обимом мала, представља 
праву драгоценост када је реч о 
овој светој тајни 
која нас измирује 
са Богом и бли-
жњима. Дакле, Ис
повест“ је, слобод-
но можемо рећи 
– својеврсни при-
пучник за испове-
дање. А, у њему се налазе мисли: 
св. Јована Златоустог, св. Јована 
Кронштатског, блаженог Августи-
на, Јована Шангајског, св. Тихона 
Задонског, св. Василија Великог, св. 
Исака Сирина, св. Игњатија Брајн-
чанинова, св. Јефрема Сиријског... 
Исповест је приређена у духу пра-
вославља. 

ШОБАТ, Стојан: Наук хришћан
ски, репринт издање – Загреб: 
Митрополија загребачко-љу-
бљанска, 2006.

Реч је о катихи-
зису написаном 
1772. године који 
је 1774. и званич-
но по налогу Си-
нода у Сремским 
Карловцима уврштен у Катихизис. 
Стојан Шобат, протопрезвитер 
епархије Карловачке саставио је 
„наук хришћански за малољетну 
дјечицу православне источне цр-
кве“. Ова књига која на једноста-
ван начин објашњава тајне вере, 
штампана је овом приликом у лук-
сузном издању у две засебне књиге: 
на српском и српскословенском.

6
БРУЕР, Сара: Синдром нерво
зних црева, превела са енгле-
ског Радмила Вујичић. – Бео-
град: ННК Интернационал, 
2006. – 157 стр.

Синдром нервозних црева (Irrita-
ble bowel syndrom – IBS) један је од 
најчешћих проблема које срећемо 
код функционисања црева. Сматра 
се да од њега пати трећина светске 
популације а основи симптоми су 
констипација, дијареја, бол у стома-
ку и осећај умора. Овај практичан 
и свакоме приступачан водич кроз 
медицински прецизно утемељена 
поглавља Нормална црева, Нерво
зна црева, Симптоми, Фактори 
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одговорни за оки
дање синдрома, 
Нервозна црева 
и исхрана, Тесто
ви и методе испитивања, Тради
ционални медицински третмани 
(лаксативи, клистири, лекови про-
тив дијареје, хируршка интервен-
ција), Комплементарне терапије 
(акупунктура, ароматична уља, 
терапија применом електрода, ле-
чење травама, сибирски, корејски, 
амерички гинсенг, хомеопатија, 
хипно и биотерапија), Исхрана и 
здраве животне навике, Литерату
ра, Индекс појмова, даје гастроенте-
ролошке одговоре на препознава-
ње синдрома и његову привремену 
или трајну елиминацију.

ЛОКАЛНИ економски развој, 
група аутора. – Београд: Центар 
за либерално демократске сту-
дије, Стална конференција гра-
дова и општина, 2006. – 147 стр.

Демократизација једног друштва 
не може бити остварена без разви-
јеног система локалне самоуправе. 
То је средишња тема ове књиге ко-
ју из различитих углова третирају 
аутори Борис Беговић, Гордана 
Матковић, Бошко Мијатовић и Зо-
ран Вацић, председник Центра за 
либералнодемократске студије. 
У првом поглављу (написао З. Ва-
цић) дати су политички и правни 
оквири локалне самоуправе, пред-
узетништво и уопштен поглед на 
локални економски развој. Бошко 
Мијатовић пише о стратешком пла-
нирању развоја (2. поглавље) и фор-
мулисању стратегије управљања 
градом, утицаја домаћег и иностра-
ног окружења, итд. (4. поглавље). 
Др Борис Беговић пише о процени 
и анализи локалне економије (3. по-
главље) и надгледању, вредновању 
и преиспитивању стратегије локал-
ног развоја (6. поглавље). Гордана 
Матковић се бави проблематиком 
социјалне заштите у локалној само-
управи и финансирању из донаци-
ја, наводећи примере акционог пла-
на које је Европска агенција за раз-
вој урадила за 15 општина Источне 
Србије. Пред заинтересованим чи-
таоцима је значајна студија о локал-
ном економском развоју настала на 
основу семинара у оквиру пројекта 
Јачање капацитета Сталне конфе
ренције градова и општина.

7
БРУК, Питер: Отворена врата, 
са енглеског превела Маристела 
Величковић. – Београд: Клио, 
2006.

Чувени редитељ Питер Брук, по-
знат по тезама да је за позориште 

потребан празан простор и да два 
човека у простору већ чине театар, 
одавно је један од класика позори-
шне уметности. У књизи Отворена 
врата читаоци ће сазнати како Пи-
тер Брук види позориште, шта оче-
кује од глумца, а шта од себе. Брук 
описује специфичности сопствене 
режије, говори о искуствима које 
је имао у позоришту. Једноставно 
и питко штиво, али истовремено и 
неопходни уџбеник за све љубите-
ље позоришне уметности и ствара-
оце исте.

ВЕЛС, Луиз: Фотографија, са 
енглеског превеле Катарина Ра-
довић и Паула Миклошевић Му-
хр. – Београд: Клио, 2006.

Луиз Велс приредила је обиман 
зборник о фотографији и фотогра-
фима. Књига садржи кратак пре-
глед историје фотографије, погла-
вља о фотографским техникама, 
теорији фотографије, као и речник 
фотографских термина. На крају 
се налази и списак фотографских 
архива. Књига се бави и местом 
фотографије у данашњем свету, од-
носом приватне и јавне фотографи-
је, као и односом уметничке фото-
графије и фотографије у рекламне 
сврхе.

ВУКИЋЕВИЋ, Сарап – Драго-
љуб: Срби. – Београд: Пешић и 
синови, 2006.

У свом чувеном 
делу „Пропаст 
Запада“ Освалд 
Шпенглер исти-
че да историју 
„не пишу евнуси“ 
већ – „унапред 
опредељени аутори“! Ова сликови-
та Шпенглерова мисао врло лепо 
се уклапа у одбрану тзв. Српске 
аутохтонистичке историјске школе 
чији представници заступљају ми-
шљење да су Срби староседеоци на 
Балкану и да га нису населили по-
четком седмог века, како то наводи 
Константин Порфирогенита у свом 
делу „Спис о народима“) насупрот 
којој стоји тзв. Берлинско – Бечка 
германска школа(чији заступни-
ци, пак, сматрају да су Словени ди-
вљачко племе које је тек у седмом 
веку нове ере дошло на Балкан). 
На преко две стотина страна и са 
преко четрдесет приказа географ-
ских карата чији циљ је да покаже 
кретање Срба у историји, аутор на 
врло занимљив али и озбиљан на-
чин пише о историји Срба – какву 
не познаје (не)званична историјска 
наука која је присутна у школама 
и на факултетима. Два најинтере-
сантнија поглавља су: „Повратак 
из Месопотамије“ и „Повратак из 
Индије“, разуме се, Срба... 

ГИФОРД, Клајв: „Енциклопе
дија фудбала“, Алнари, Бео-
град, 2006, 144 стр, превела са 
енглеског: Светлана Бабовић

Пред почетак и за време осамнае-
стог Светског фудбалског првен-
ства које се ове године одржало 
у Немачкој многи издавачи су на 
овдашње књижевно тржиште изба-
цивали штива која се баве феноме-
ном фудбала, спорта који је одавно 
постао „далеко више од игре“, и у 
коме се обрћу огромне количине 
новца. „Енциклопедија фудбала“ 
Клајва Гифорда уз обиље илустра-
ција упознаје нас са тајнама „најва-
жније споредне ствари на свету“. 
У овој енциклопедији детаљно су 
покривени сви сегменти фудбал-
ске игре укључујући правила, так-
тичке замисли тренера, навијачи и 
медији... Гифордово штиво доноси 
нам и графичке приказе чувених 
потеза и одлучујућих голова са 
светских и европских првенста-
ва, као и најзначајнијег европског 
клупског такмичења: Лиге шампи-
она. Из ове књиге сазнаћемо инте-
ресантне податке, као на пример 
зашто је шпански голман Сантјаго 
Канизарес пропустио Светско пр-
венство 2002. године: после брија-
ња, неспретно је испустио бочицу 
лосијона која му је исекла стопало. 
„Енциклопедија фудбала“ нуди 
нам и обиље података о нашим ле-
гендарним фудбалерима попут Рај-
ка Митића, Драгослава Шекулар-
ца, Стјепана Бобека, као и профиле 
преко четрдесет најуспешнијих 
клубова и више од седамдесет и пет 
најбољих европских, латино-аме-
ричких и азијских фудбалера који 
су значајно допринели популарно-
сти овог спорта.

ДАЈЕР, Вејн: Ваше слабе тачке, 
превели са енглеског: Никола 
Петаковић и Бојана Павков. – 
Београд: Чаробна књига, 2006.

Крајем двадесетог и почетком но-
вог века људско знање и вештине 
постају важније него икада. У све-
ту, а однедавно и код нас, књиге 
које говоре о неопходности спо-
знаје сопствене личности, и како 
поменута открића могу да доведу 
не само до већег професионалног 
успеха, већ и коначног решавања 
емотивних проблема, продају се у 
огромним тиражима. Једна од пр-
вих књига која се бави неоткриве-
ним перспективама самоспознаје 
и напредовање у личном и профе-
сионалном животу је књига др Веј-
на Дајера „Ваше слабе тачке“. Овог 
аутора називају и оцем мотивацио-
не психологије, зато што је књигом 
„Ваше слабе тачке“ започео тренд 
„Савремене мотивационе литера-
туре“ који су доцније наставили: 

Тони Бузан, Брајан Трејси, Џим 
Кеткарт, Доминик О Брајан…Ова 
књига људима указује на пут који 
води ка стицању самопоуздања. 
Од незадовољства самим собом и 
сопственим животом, па до про-
блема претеране зависности од 
мишљења оних који нас окружују, 
др Дајер нам даје неопходне смер-
нице који анулирају аутодеструк-
тивне обрасце понашања. Због ин-
систирања на индивидуалности 
и ослањања на сопствене процене 
Дајерова књига која је написана 
1976. године, била је забрањена у зе-
мљама некадашњег источно-европ-
ског социјалистичког лагера, као и 
у појединим исламским државама. 
Ову промишљену и инспиратив-
ну психолошку студију не треба 
посматрати само као занимљиви 
научни бестселер, већ као прируч-
ник у борби за опстанак људске ег-
зистенције.

ДЕЛОШ, Бернар: Виртуелни 
музеј: ка етици нових слика, 
превела с француског Вера Па-
вловић. – Београд : Клио, 2006. 
– 235. стр.
 
Нема сврхе порицати да је виртуел-
ни музеј већ ту. Уместо да нас то за-
брињава, покушајмо да разумемо, 
како бисмо учинили најбоље за бу-
дућност – у овом исказу би се могла 
сажети једна од кључних порука 
Делошове књиге. Аутора пре свега 
занима међусобни однос између 
естетике, музејског и виртуелног у 
савременом свету. Може се рећи да 
је ова студија интердисциплинар-
на: поред познавања филозофије 
уметности, историје и музеологије, 
она подразумева и озбиљан увид у 
достигнућа савремене науке, посеб-
но компјутерске технологије, и њо-
ме посредованог „сајбер-света“. На 
посредан начин књига покреће и не-
ке од незаобилазних тема данашње 
филозофије и науке о друштву, на 
пример естетске, па и антрополо-
шке конскевенце виртуелизације 
данашњег света. Из овога произила-
зе и начини чувања и архивирања 
уметничких дела. Према Делошу, 
CD-ROM привремено означава вр-
хунац односа виртуелизације дела 
од почетака човековог односа пре-
ма доживљеном, касније кодифико-
ваног естетиком.                

ЈОВАНОВИЋ, М. Миливоје: 
Монах Калист. – Београд: Нова 
искра, 2005.
 
Роман – житије, „Монах Калист“, 
поново је пред читаоцима и ово 
је његово пето издање. Ипак, ово 
романескно штиво биће својевр-
сно религиозно књижевно – мета-
физичко откровење млађим гене-
рацијама. Аутору романа пошло 
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је за руком да 
успешно укрсти 
своје литерарно 
– приповедачко 
умеће са духов-
ним путем монаха Калиста кога 
је аутор деведесетих година упо-
знао у једној од највећих српских 
светиња, манастиру Жичи, у коме 
се монах Калист упокојио. Дакле, 
реч је о својеврсном биографском 
роману, према некима, чак и хаги-
ографском. Монах Калист аутору 
је испричао свој животни пут: де-
чачке године, учешће у рату са Бу-
гарима против којих се борио као 
комита, повратак из рата, духовна 
искуства, монашки пут... Од ступа-
ња у манастир св. Наум у Охриду 
до Жиче... Врло важна сентенца у 
Јовановићевом роману је Калистов 
сусрет али и пријатељство са вла-
диком Николајем Велимировићем. 
Споменуте сентенце, врло сликови-
то употпуњују портрет владике Ни-
колаја. Калист је у неколико навра-
та потпуно сам боравио у природи, 
обитавајући са медведима и змија-
ма. Након извесног времена, влади-
ка Николај позивао би га да се вра-
ти у манастир. Такође, у роману је 
на врло истанчан начин раздвојен 
лични духовни живот монаха Кали-
ста, али и монаха уопште, у односу 
на црквену хијерархију којој је, по-
некада, милије царство земаљско 
него царство небеско. Ту недослед-
ност црквених власти осетио је на 
својој кожи и монах Калист, пове-
ривши је аутору али, и бројним чи-
таоцима. Роман је између осталог и 
својеврсни омаж унутарњим трага-
њима али и проналажењу царства 
божијег и непрегледним дубинама 
људских бића.

ЛИМ, Мира и Антоњин Ј.: Нај
важнија уметност: источное
вропски филм у двадесетом 
веку, превела са енглеског Ма-
ја Илић. – Београд: Clio, 2006. 
– 507 стр.
  
Назив овог сажетог историјата 
источноевропског филма од 1945. 
године па све до распада комуни-
зма инспирисан је чувеном Лењи-
новом крилатицом „филм је за 
нас најважнија уметност“. Однос 
између друштва, уметности и по-
литике налази се у центру истори-
ографских и критичко-теоријских 
разматрања аутора. Књига је поде-
љена у четири дела унутар којих 
засебна поглавља обрађују нацио-
налне кинематографије. Први део 
бави се историјским контекстом 
источноевропских кинематографи-
ја; други део посвећен је времену 
ждановизма и теорије одраза до по-
ловине 50-их година; трећи део под 
називом Степени побуне обрађује 
раздобље од 1955. до 1965. Део Мо

гућности уметности и уметност 
могућег бави се периодом од поло-
вине 60-их до последње деценије 
XX века. Југословенски филм обра-
ђен је веома темељно у сва четири 
дела књиге; засебна поглавља по-
свећена су Петровићу, Павловићу, 
Мимици, Ђорђевићу, Макавејеву, 
као и ауторима „треће генерације“ 
у којој су дела Жилника, Ченгића, 
Клопчича, Драшковића, Папића, 
Радивојевића. Поред разматрања 
историјских и политичких прили-
ка, аутори дају и релевантне кри-
тичке осврте на битне ауторске пое-
тике источноевропског филма. 

ПАОЛИНИ, Кристофер: Ера
гон Прворођени, превела са 
енглеског: Нина Ивановић. - Бе-
оград: Чаробна књига, 2006.

Љубав према епској фантастици 
нагнала је Кристофера Паолини-
ја да одмах по завршетку средње 
школе, у петнаестој години живо-
та, започне са писањем првог дела 
романсијерске трилогије „Наслеђе“ 
под називом „Ерагон“. Главни јунак 
поменуте трилогије Ерагон је сиро-
машни дечак који у шуми пронала-
зи углачани плави камен. Када се 
из поменутог камена буде излегао 
змај, Ерагонов до тада једнолични 
живот мења се из темеља. Овај инте-
лигентни дечак нагло бива гурнут 
у опасне светове магије, пророчан-
ства и моћи коју поседују похлепни 
и зли властодршци. У другом делу 
ове епско-фантастичне трилогије 
„Ерагон Прворођени“ главни јунак 
путује у земљу вилењака Елесмеру, 
да би савладао магијске вештине, 
које су неопходне неустрашивом 
борцу против неправди. У питању 
је узбудљиво путовање, у коме сва-
ки дан за главног јунака предста-
вља нову, енигматичну авантуру. У 
међувремену Ерагонов рођак Роран 
спрема се за исцрпљујући рат про-
тив Разацке царевине, која свим 
расположивим средствима покуша-
ва да угуши Роранову жеђ за слобо-
дом. Стваралаштво Кристофера Па-
олинија заправо је интелектуални 
изазов пре испитивања природе 
људског и божанског коме ретко ко 
може да одоли. Посебан квалитет 
ове прозе лежи у чињеници да је Па-
олинијево приповедање намењено 
читаоцима од  9 до 99 година, тако 
да никога не треба да зачуди плане-
тарни комерцијални успех који је 
овај по годинама млад романсијер 
(рођен је 1984. године) постигао.

РАЈС, Ен: Краљица проклетих, 
са енглеског превела Гордана 
Фикет-Ђурковић. – Београд: Ча-
робна књига, 2006.

Роман „Краљица проклетих“ је 
трећи део серијала „Вампирске 

хронике“ које је створила једна од 
најпознатијих америчких роман-
сијерки Ен Рајс. Написана истан-
чаним приповедачким даром, са 
фасцинантним осећајем за детаљ, 
књиге из овог серијала уводе чита-
оца у сложен свет натприродних 
бића, њиховог порекла, митова и 
мистерије. И трећи део овог серија-
ла попут претходних „Интервјуа са 
вампиром“ и „Вампир Лестат“ до-
дирује најдубље слојеве људске сен-
зуалности. Роман „Краљица про-
клетих“ која је заправо наставак 
књиге „Вампир Лестат“, пулсира 
мистеријом, на појединим страни-
цама стилизованим насиљем као 
и сензуалношћу која се граничи са 
еротиком. Краљица вампира Ака-
ша коначно са пробудила из више-
миленијумског сна. Поменуто буђе-
ње покреће бројна дешавања која 
прете да у потпуности промене по-
редак на коме вампири вековима 
опстају. Вампир Лестат некадашњи 
аристократа у тешким данима пре 
француске буржоаске револуције, 
а крајем двадесетог века позната 
рок звезда, решен да уздрма древне 
обичаје деце мрака, налази се у сре-
дишту збивања која надилазе чак и 
његове најлуђе жеље за променама. 
У „Краљици проклетих“ романси-
јерка коначно разоткрива праву 
истину о пореклу вампира.

СТОЈАДИНОВИЋ, Драгољуб, 
Пророк боја и облика – Сава 
Ракочевић. – Београд: Народна 
књига, 2006.

Својеврсна монографија свеже 
представљена на Коларцу говори 
о сликару, Србину из Америке, 
Сави Ракочевићу. Ходајући споме-
ник, како га је аутор означио јесте 
херметичан у свом делу, али није 
у потпуности „затворен“ за публи-
ку. Бојама и облицима претаче 
емоције и виђење света око себе, 
које посматрач треба само да осе-
ти или још више да напрегне чула 
и доживи делимично или у потпу-
ности слике Ракочевићеве. Незави-
сно од Стојановићевих стручних 
опажања и искуственог тумачења 
виђеног, могу констатовати да се 
сликар враћа првотним облицима 
и изворима сликарства, које опле-
мењује колоритом за који се зна да 
удахњује душу и емоције. Као што 
су у праисторији сликовним знаци-
ма људи остављали поруке једни 
другима о доживљеном, овим уни-
верзалним језиком послужио се и 
српски Американац. Независан од 
моде и трендова скоро пећинским 
и „примитивним“ цртежом осваја 
све разлике у културама и језици-
ма, враћајући људе првобитним ис-
куствима. Ово умеће инспирисало 
је Стојадиновића да Савином сли-
карском опусу посвети читаву књи-

гу и читаоцима пренесе сопствену 
визију и доживљај боравка у умет-
никовом атељеу.

ХАРТ Алвин, РОЗЕН Стивен: 
Дијалог Истока и Запада. – Бе-
оград: Пешић и синови, 2006.

Аутори овог, сло-
бодно се може ре-
ћи, јединственог 
дела на нашој 
издавачкој сце-
ни својеврсни 
су, градитељи 
мостова који спа-
јају наизглед  неспојиво и померају 
границе предрасуда – бришући их! 
Наиме, Алвин Харт је хришћански 
свештеник а Стивен Розен (Сатја-
јан Даса, духовно име) следбеник 
индијског гуруа Свамија Праупаде, 
оснивача „Искона“ (познатијег као 
покрет „Харе Кришна“). Аутори у 
форми конструктивног дијалога и 
толеранције разговарају о својим 
религијама без догматских тврдњи 
да је нека од њих (само) богомда-
на. Да је дијалог вођен у духу толе-
ранције уверава нас чињеница да 
је хришћански свештеник постао 
вегетеријанац а следбеник индиј-
ског гуруа је у Исусу Христу почео 
да гледа божје дело. Толеранција 
подразумева да прихватамо оно 
што је добро од другога а нама не-
достаје. Пуке фразе о толеранцији 
без међусобних размена искуства, 
своде се на протоколарне изјаве 
које, у суштини, не значе – ништа! 
Књига о којој је реч не спада у дела 
која пропагирају толеранцију, чији 
аутори су дубоко укопани у своје 
фиксиране ставове. Напротив, обо-
јица корачају један према другоме: 
Харт према Истоку, Розен према За-
паду. Читаоци ће сазнати много не-
познатих појединости везаних за 
компаративан приступ хиндуизму 
(ведизму) и хришћанству.

ХОКИНГ Стивен и МЛОДИНОВ 
Леонард: Краћа повест време
на. – Београд: Алнари, 2006.

Између корица 
“Краће повести 
времена”, (реч је 
о проширеном из-
дању „Кратке по-
вести времена“) 
Хоконг и Мло-
динов воде нас у 
свет просторних димензија, вели-
ког праска, услова безграничности, 
квантне механике, тајни магнетног 
поља и космологије... Такође, у 
књизи се налазе и биографије Иса-
ка Њутна, Галилео Галилеја и Ал-
берта Ајнштајна. А, на последњим 
странама, у колору, приказани су: 
Птоломејев модел Земљиног језгра, 
атом у односу на галаксију, грави-
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тационо привлачење композитних 
тела, релативност удаљености, бр-
зина светлости, распоред помраче-
ња... На преко стотину и осамдесет 
страна, аутори нам на популаран 
и свима приступачан начин откри-
вају непрегледне галаксије које су 
бескрајно а, ипак измерљиво, дале-
ко од нас. 

ТОМИЋ, Зорица: Пољубац у до
ба кулирања. – Београд: Народ-
на књига, 2006.

Зорица Томић, професор Културо-
логије на Филолошком факултету 
у Београду, написала је књигу бази-
рану на истраживању које је спро-
вела са својим студентима на тему 
пољупца и љубави. Поред историје 
љубљења и пољубаца, књига садр-
жи и конкретне савете и примере 
за љубав и љубљење, а ауторка духо-
вито и интелигентно преноси своја 
знања у домену комуникације и ме-
ђуљудских односа. Преко потребна 
књига у добу усамљености на до-
бром је путу да постане бестселер.

8
БАСАРА, Светислав: Успон и 
пад Паркинсонове болести. 
– Београд: Дерета, 2006.

Љубитељи особеног стила који од-
ликују брзе и згрчене реченице и 
необуздана приповедачева машта, 
сигурно ће бити обрадовани новим 
романом Светислава Басаре. Роман 
врви од алузија на нашу свакодне-
вицу, а аутор иронијом и гротеском 
увесељава читаоца захтевајући од 
њега будност и добру концентраци-
ју. Демјан Лаврентјевич Паркинсон 
изумитељ Паркинсонове болести, 
главни је јунак романа. Све до своје 
смрти он покушава да из перспекти-
ве своје болести промени околину 
и састави фрагменте разбијене це-
лине интегралне слике света.

БИРМАНАЦ, Миливој: Сребр
ни летач. – Београд: Књижев-
на заједница Југославије, 2006. 
– 153 стр.

Посматрач из висинских даљина 
спушта се да сагледа овоземни шар, 
да нас прати све до својих мисли ко-
је нам  открива у својим причама о 
свакодневици таквој каква је, нај-
чешће сурова и немилосрдна јер је 
пуна искушења, а ко искушењима 
подлегне или је слабић или недора-
стао да се носи са изазовима. У књи-
зи Сребрни летач, у којој су поред 
прича увршћене и песме у циклусу 
Златно јутро, препознају се дожи-
вљаји из нашег блиског окружења, 
који јесу такви, пуни оних изазова 
који су и искушења. Писац је ту да 

помогне својим јунацима, али и он 
често подлегне утицају околине. 
У сваком случају, приче су живе, 
а као такве и наметљиве, оне гоне 
читаоца да промишља о смислу по-
стојања. Пишчева идеја је при том 
доведена до краја, јер Бирманац 
добро зна шта може да очекује од 
својих јунака, он их наиме води 
кроз живот на начин пустолова ко-
ји пролазе и зло и добро, да би се 
са таквим искуствима суочили пре 
свега са собом, са својим бићем, 
са егзистенцијом која их почесто 
међутим води у саму „бестрагију“. 
Овом књигом аутор је искочио из 
уобичајне приповедачке форме, јер 
он је тај ко ће нас суочити и са со-
бом кад смо нешто сломљених кри-
ла, показаће нам пут, да се и сами 
винемо попут њега, попут летача 
који посматра свет са свим њего-
вим слабостима.

БРАНКОВ, Лала: Пред Богом 
и људима. – Београд: Аутор, 
2006.

Лала Бранков је 
особа изузетно бо-
гатог живота и ша-
роликих уметнич-
ких преокупација. 
Књижевну афир-
мацију зрелог до-
ба започела је не тако давне 2000. 
и већ у старту побрала позитивне 
критике. Крунисала се и повељом 
Андрићеве академије за поезију 
2004. Ове године представила је јав-
ности збирку поезије „Пред Богом 
и људима“. Како вели рецензент 
књиге Милосав Буца Мирковић у 
намерно некомпактној збирци из-
мешане су истовремено љубавне, 
родољубиве, религиозне и метафи-
зичке између редова песме. Јер, „као 
песници задужени смо живети и 
свој и милионе живота других, јед-
нином бивајући у мноштву, у свету, 
роду и раси нашој суђеној“. Осећај 
колективног је код Лале Бранков ве-
ома акцентован, а емпатичко про-
живљавање са свим стварима које 
је окружују обогаћују ионако богат 
унутрашњи свет песникиње. И као 
што вели у песми „Вилинска ство-
рења“ – „Лепота света ми се даје, 
отвара се преда мном“. Песникиња 
је свесна да је Бог створио земаљ-
ско царство по својим аршинима и 
подарио га човеку, као што је и чове-
ка подарио свету који га окружује, 
да чине нераскидиво јединство. Пе-
сме су подељене у четири циклуса: 
„Божији знак“ (религиозне песме), 
„Паде ноћ на векове“ (родољубиве), 
„Међу птицама“ (завичајне) и „Ри-
зница срца“ (љубавне). Своје срце 
отворила је пред Богом и људима 
Лала Бранков. У „Уводној песми“ 
она дефинише себе и своју поети-
ку. Само своја гргољи речима ну-

трину. У њој и поезији јој, плотско 
и духовно су у сагласју. Путује кроз 
време песникиња промишљајући и 
сањајући своју јаву.

БУБАЊА, Војислав: Разговори 
са Добрашином. – Андријеви-
ца: ИК Комови, 2005. – 157 стр

Разговори објављени у овој књизи 
додатно осветљавају личност и де-
ло књижевника Добрашина Јелића, 
који је за свој укупан рад добијао и 
награде, а за роман „Бескрајна по-
ља чичка“ посебно признање.  Ова 
књига настала је као плод дијалога 
два писца о разним темама које се 
односе на детињство и завичај као 
изворну инспирацију за књижевно 
дело, затим на период узрастања 
у Беранама, о радном искуству ди-
пломираног правника у органима 
за унутрашње послове, о односу 
са ствараоцима из пишчевог окру-
жења, о утицају на његов стил про-
зног казивања, о окружењу које 
је, у најширем смислу, утицало на 
уобличавање његовог начина писа-
ња, о његовим ставовима о односу 
друштва и књижевности и према 
различитим друштвеним појавама 
и феноменима. Добрашин Јелић је 
рођен 1946. године код Андријеви-
це и има значајан књижевни опус. 
Свакако, Јелић заслужује и једну 
овакву књигу, у којој ће његов жи-
вот и дело бити потпуније расве-
тљени, сагледани у окружењу које 
му је било наклоњено иако се баш 
не може похвалити тиме да је био 
миљеник друштва. Ипак, својим 
књижевним опусом до сада Јелић 
нас уводи и у неке своје тајне, које 
је Бубања лепо уочио, да нам пре-
зентира оно сушаство које је карак-
теристично за нашег писца.

ВУЧИНИЋ, Даринка: Грло горе 
божурове. – Хвосно: ДК „Свети 
Сава“, 2006.

Песме Даринке Ву-
чинић, пеникиње 
са Косова имају 
знак трагичног кр-
ста и голготе срп-
ског народа на ње-
говим вековним ог-
њиштима. Песникиња је истински 
родољуб, а својом поезијом показу-
је да воли не само свој народ већ и 
друге народе, да све на свету треба 
волети и разумети и да је управо у 
томе истинско родољубље.

ГАЗИКАЛОВИЋ, Милка: Ра
дост и туга успомена. – Бео-
град: Аутор и Беопринт-Петро-
вић, 2006.

Прозу Милке Газикаловић каракте-
рише питак стил, једноставне рече-
нице, зналачки пробрани детаљи... 

Сласт и горчину успомена сплела 
је у професионално интимну ис-
повест која врви од носталгије за 
истовремено и мирним и динамич-
ним животом 60-их и 70-их година 
прошлог века. Период испуњен ен-
тузијазмом, када се могло постићи 
све – од рола на великим позори-
шним сценама до импровизованих 
бина у забитима. Ауторка кратким 
реченицама потцртава динамич-
ност збивања и без расплинутости 
евоцира сећања. Дур у спрези с мо-
лом 1999. кад владају нова правила 
животна с убојитим поделама и 
раслојавањем. Радост и туга једног 
уметничког живота пуног као нар. 
Витализам преплетен анегдотама 
са врела артистичког.

ДЕМИЋ, Мирко: Слуге хиро
витог лучоноше. – Зрењанин: 
Агора, 2006. – 190 стр.

У свом новом ро-
ману Мирко Де-
мић (1964) сложе-
ним наративним 
поступцима, естет-
ски и значењски 
успешно преиспи-
тује корелације стварног и фиктив-
ног, биографског и имагинарног. Не-
свакидашња биографија Милована 
Р. Пантовића, власника и главног 
уредника листа Одјек Шумадије ко-
ји је излазио у периоду 1935–1941. је-
диног који је у том периоду излазио 
у средишту Моравске бановине, 
граду Крагујевцу, послужила је Де-
мићу као полазиште и материјална 
грађа романа. Животну причу срп-
ског/југословенског Гандија, уред-
ника и новинара без иједног разре-
да основне школе, великог борца 
за социјалну и друштвену правду, 
идеалисте који у својим новинама 
истиче људско милосрђе, помагање 
сиромашних и лумпенпролетера, 
љутог противника алкохола, коц-
ке и сваког неморала у приватном 
и јавном животу, донкихотског 
поборника мира у предвечерје Дру-
гог светског рата, кроз своје записе 
и медитацију презентује ауторов 
alter ego, наш савременик, новинар 
Јован Канела. Паралеле и разлике 
на релацијама судбине Јована Ка-
неле (на почетку романа у време 
српско-хрватског сукоба 90-их са-
ветовано му да пази шта пише, у 
епилогу који се збива током НАТО 
сукоба са Србијом и Црном Гором, 
трагично/кафкијански апсурдно 
гине због новинарског ангажмана: 
јер није пазио шта је писао), Мило-
вана Пантовића и Махатме Гандија 
отвориле су „свест о томе да живи-
мо у времену о коме нема часних и 
поузданих сведока“ (Слободан Вла-
душић), као и „сталну свест о немо-
гућности изричаја, о крхкости при-
че, о одсутности стварног“ (Ненад 
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Шапоња). Необична биографија 
била је повод да се у искушењима 
новинарске професије, укрштањем 
озбиљног, хуморног и повремено 
сатиричног стила, укаже на изви-
топеравање начела истине, правде, 
солидарности, разумевања, колико 
у времену од пре пола века, толико 
и у овом времену декларативно „пу-
них уста“ побројаних начела.

ДРАШКОВИЋ, Боро: Поглед 
пролазника.– Нови Сад: Проме-
теј, 2006.

Познати позоришни и филмски ре-
дитељ Боро Драшковић сачинио 
је обимну књигу путописа у којој 
се налазе његови записи о свим 
земљама и континентима које је 
посетио. Пажљивим редитељским 
оком Драшковић опажа необичне 
детаље, као и оне стереотипе који 
боје земље и пределе у нашим пред-
ставама.

ДОСТОЈЕВСКИ, Михајлович, 
Фјодор: Слобода или благоста
ње, Русија, Балкан, Европа, 
приредио Живота Ивановић.– 
Београд: Филип Вишњић, 2006.

Приређивач из-
дваја пророчанске 
мисли великог пи-
сца и његова раз-
мишљања на теме 
које су и данас ак-
туелне: однос ис-
тока и запада, православља и като-
личанства, религиозних и атеиста. 
Ову књигу свакако ће радо читати 
сви поштоваоци Достојевског.

ЂИДИЋ, Љубиша: Ружа Будим
пеште. – Трстеник: Љубостиња, 
Трстеник, 2006.

Песник, есејиста, романсијер, анто-
логичар и дугогодишњи уредник 
крушевачке „Багдале“ Љубиша Ђи-
дић написао је путописну књигу 
„Ружа Будимпеште“. Ово није пр-
ва књига путописа Ђидића. Прет-
ходне је насловио „Чудесна Кина“ 
и „Под јужним крстом–Латинска 
Америка“. Ова књига џепног фор-
мата не бави се геостратешким по-
ложајем комшијске Мађарске већ  
искључиво њеним главним гра-
дом Будимпештом. Десетодневно 
бављење историјским дражима и 
тамним странама града саграђеног 
на обали Дунава током Ђидићевог 
боравка 2003. године послужило 
је писцу да у краткој импресији 
сведе рачуне свих својих наклоно-
сти, али и анимозитете према гра-
ду у коме су некада живели Срби. 
Чињеница је да данас у Мађарској 
живи мало Срба. Ишчитавајући 
овај путопис сећамо се речи Ми-
лоша Црњанског који у „Сеобама“ 

резигнирано каже: „Нека нико не 
тражи овде на северу друго до на-
ша гробља!“ „Ружа Будимпеште“ је 
прва књига путописа у српској књи-
жевности која искључиво говори о 
северном суседу. У овој књизи Љу-
биша Ђидић не стапа се са новим 
пределима и људима, јер би тако по-
стао један од њих и не би могао на 
прави начин да их сагледа. Зато у 
овој путописној књизи имамо толи-
ко борби са клишеима, заблудама 
и предрасудама као и непрестаних 
упоређивања и повлачења асоција-
тивних паралела. Књигом „Ружа 
Будимпеште“ Ђидић је показао да 
многе занимљиве грађевине мосто-
ве и пределе можемо пронаћи и код 
нашег северног суседа.

Зборник Двадесет других 
књижевних сусрета Савреме
на српска проза, 18–19. новем-
бар 2005, Трстеник / [главни и 
одговорни уредник Верољуб 
Вукашиновић]. – Трстеник: На-
родна библиотека „Јефимија“, 
2006.

Најновији зборник доноси две књи-
жевне теме – Књижевни портрет 
Воје Чолановића и Нова читања 
Данила Киша. Прозом Воје Чолано-
вића који је за своје стваралаштво 
између осталог добио НИН-ову и 
Андрићеву награду бавили су се 
Марко Недић и Васа Павковић, Де-
јан Вукићевић сачинио је Селектив
ну библиографију, а ту је и надахну-
та беседа Solvitur scribendo самог 
Чолановића. Другу тему савладава-
ли су Јован Делић (Данило Киш као 
повлашћена академска тема), Татја-
на Росић (Писац и/или револуцио
нар?), Михајло Пантић (Киш, ипак 
и упркос свему), Александар Јерков 
(Постљубавна проза), Јасмина Ах-
метагић (Религиозност Едуарда Са
ма), Драган Бошковић (Идеолошки 
простори „Гробнице за Бориса Да
видовича“), Миодраг Радовић (Под
мукло дејство Пешчаника), Младен 
Шукало (Протокол осушеног јези
ка), Иван Негришорац (Марсељеза, 
шансона и сродни звуци), Мирко Де-
мић (Владан Десница као литерар
ни предак Данила Киша), Милош 
Петровић (Читајући књигу о Кишу 
Михајла Пантића) и Милета Аћи-
мовић Ивков (Замке читања).

ИВАШКОВИЋ Кнежевић Мил-
ка: Најбољи пријатељ. – Бео-
град: И.П: Сигнатуре, 2006.

Збирка кратких прича „Најбољи 
пријатељ“ чији је поднаслов „При-
че о људима и псима“ прва је припо-
ведачка књига романсијерке и ан-
тологичарке Милке Кнежевић Ива-
шковић. До сада Милка Кнежевић 
Ивашковић је објавила три романа 
за децу и тинејџере. „Велико дрво“, 

„13-једно сећање на седамдесете“ и 
„Без даха“. У сарадњи са преводио-
цем и романсијерком Татјаном Бу-
латовић, приредила је антологију 
хорор прозе „Страх“. Лани је ова 
књижевница објавила мали водич 
кроз историју хорора „Кућа стра-
ха“. Читајући збирку прича „Најбо-
љи пријатељ“ схватамо да постоје 
два начина на које људи бирају псе: 
или унапред одаберу припаднике 
омиљене расе, па за скупе новце 
купе преко новинских огласа, или 
пак на први поглед безусловно за-
воле неке покисле или промрзле 
животиње. Такве псе без педигреа 
обично имају људи који претход-
но нису планирали четвороножно 
проширење породице. У историји 
књижевности о псима је већ мно-
го тога написано. О односу човека 
и пса такође. Приповедачка књига 
„Најбољи пријатељи“ настала је 
као резултат ауторкиног вишегоди-
шњег дружења са псима и људима 
који их воле. Вредност ове прозе 
треба потражити у препознатљи-
вости, животности и психолошкој 
веродостојности многих описаних 
ситуација и расположења између 
људи и њихових љубимаца. Зато 
ову књигу чија свежина не преста-
је са завршеном страницом сви љу-
битељи писане речи би требало да 
имају у својим библиотекама.

ИЛИН, Душица: Седам преко
ра о хладноћи. – Београд: Сипа, 
2006.

Стуб уметничке породице Шеће-
ровски-Душица Илин, за собом 
има обиман песнички опус на срп-
ском и македонском језику. Проби-
ла је двојезичну баријеру и јавила 
се песмама на турском, енглеском, 
румунском, руском, пољском... Рав-
нодушност изазива хладноћу, која 
доноси смрт још за живота. Ни љу-
бав ни мржња не могу нанети толи-
ку бол као равнодушност. Душица 
чије име је обележје узвинућа срца 
схватила је да је најстрашније неста-
јање у животу, без узвинућа, сећа-
ња, ишчупан из корена и подређен 
изостанку љубави или чак мржњи. 
„Седам прекора о хладноћи“, најно-
вије песничке опсервације Илинове 
изашле су под окриљем издавачке 
куће Сипа. Седам прекора у седам 
циклуса и шездесетак песама. Оп-
сервације ове рефлексивне поезије 
су вишеслојне. Крећу се од личног 
и породичног преко националног 
до универзалног. Како би другачије 
и могло, јер сваки покрет у микро-
космосу налази свој еквивалент у 
макрокосмосу и то је основа ствара-
лаштва. Тако и Душица од прекра-
јања умољчаног капута за свечане 
прилике прави вез птичијег кљуна 
који ишчезава, а оставља за собом 
неминовну хладноћу и неприхвата-

ње неумитног нестајања. Чест, да не 
кажем, стални мотив је језеро и во-
да уопште. Иницијално је Охридско 
језеро које пулсира било као ностал-
гично сећање и опрека несталом 
Панонском мору, било као део бића 
или онога у шта се биће песникиње 
претвара. Вода, извор и увир свега 
постојећег надограђен је и мотиви-
ма лета и страха од висине, односно 
пада. Реминисценције на античке 
јунаке (Икара, Нарциса...) само су  
општа места која вештим потезом 
пера бивају скрајнути у лично обо-
јен спектар емоција и мисаоности. 
Квалитетна „женска збирка“ о веч-
ности пролазности с иронијским 
отклоном говори да ју је написала 
челичном руком у свиленој рука-
вици једна леди и  заслужује недво-
смислено да се позабавите њоме.

ИЛУКИЋ, Јово: Луциферов 
Апостол. – Београд: Књижевна 
омладина Србије, 2006, 156 стр

Најновији роман једног од најек-
центричнијих српско-црногорских 
прозаиста Јове Илукића „Луцифе-
ров Апостол“ храбро задире у сфе-
ре мистичног настојећи притом 
да читалачкој публици разоткрије 
деловање древних тајних друшта-
ва у чијим би ложама и храмови-
ма требало трагати за скривеном 
историјом људског постојања. По 
тематици најновије Илукићево 
прозно остварење наслања се на ро-
ман „Трострука завера“, који је овај 
аутор објавио пре четири године. 
У „Луциферовом Апостолу“, при-
поведач свог главног јунака про-
фесора Конрада Вајсхаупта вешто 
проводи кроз разне епохе. Крајем 
шездесетих година прошлог века 
у Илукићевој интерпретацији ди-
ректни потомак оснивача Илуми-
натског Реда Адама Вајсхаупта Кон-
рад проживљава сопствене животе 
регресивно доживљавајући све сво-
је реинкарнације. И „Луциферов 
Апостол“ казује нам да се ради о 
стилисти прочишћеног и редукова-
ног прозног израза, то јест кратке 
готово кондензоване реченице без 
сувишних епитета. Као писац Илу-
кић је привржен поступку да се из-
вестан период као што је то период 
нечијег живота објасни у свега не-
колико реченица. Кроз узбудљиву 
биографију филозофа Конрада Вај-
схаупта аутор нам указује на чиње-
ницу да је читав Универзум прот-
кан мистеријама и сукобљеним ин-
тересима најмоћнијих умова.

Јанко Веселиновић, проза, 
периодика, позориште. – Бео-
град: Институт за књижевност 
и уметност, 2006.

Зборник радова Јанко Веселиновић 
који је приредила Слободанка Пе-
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ковић обједињује студије посвеће-
не проучавању различитих видова 
Веселиновићевог стваралаштва. 
Оно се осветљава из више углова 
– фолклористичког (М. Матицки, 
В. Питулић, С. Гароња-Радованац), 
етнолошког (Д. Вукићевић), нарато-
лошког (Д. Певуља), генолошког (С. 
Дејановић, М. Аћимовић Ивков). 
Посебна пажња је посвећена Ве-
селиновићевим романима (В. Ма-
товић, М. Саџак, Т. Јовићевић, С. 
Пековић), његовом везом са позо-
риштем (З. Т. Јовановић) и периоди-
ком (Д. Младеновић, С. Војиновић, 
В. Матовић). У студији П. Протића 
преиспитују се ранија тумачења Ве-
селиновићеве идеализације света, 
а у студији А. Ћосић-Вукић рецеп-
ција овог писца у некролозима.

КАРАНОВИЋ, Звонко: Четири 
зида и град. – Београд: Лагуна, 
2006.

Роман Четири зида и град песника 
и романсијера Звонка Карановића 
други је део трилогије „Дневник де-
зертера“. Поменута трилогија зами-
шљена је као исповест три друга у 
кризним деведесетим годинама 
прошлог века којима је судбина 
одредила да битишу у Нишу. Први 
део трилогије „Више од нуле“ чији 
је наслов парафраза чувеног рома-
на Брета Истона Елиса „Мањи од 
нуле“, испричао је Александар Кор-
то Ђорђевић. У другој књизи глав-
ни јунак и приповедач је Владан 
Митић-Татула, цртач стрипова, 
дилер лаких дрога и психоделика, 
и ратни војни инвалид из ратова 
који су се почетком деведесетих 
година водили на просторима Хр-
ватске и некадашње Републике Бо-
сне и Херцеговине. Роман отвара 
пролошка песма која представља 
сажету лирску биографију главног 
јунака Владана Митића-Татуле. 
Радња ове прозе почиње 17. марта 
1999. године, а завршава се 7. маја, 
дана када су НАТО-бомбардери 
бацили касетне бомбе на сам цен-
тар Ниша. У Нишу под бомбама 
Татула покушава да освоји девој-
ку којом је опседнут, студенткињу 
књижевности из Краљева Лилит. 
Ратна сурова стварност чини први 
и најједноставнији слој Каранови-
ћевог романа. У том слоју пуном 
духовитих дијалога наилазимо 
на мноштво епизода из тадашње 
дневно-политичке стварности. Ка-
рановићеви ликови не верујући ни-
коме осим тренутку у којем живе 
у ратном окружењу воде нормалне 
животе. Зарађују на разне начине, 
пију, дувају, одлазе на журке, заљу-
бљују се… Растреситом прозном 
структуром и напетошћу радње 
Четири зида и град чини да се чи-
таоци поистовете са многим лико-
вима и да њихове судбине са инте-

ресовањем испрате до последње 
странице.

КОЛМАН, Еван: Џихад Ал Ка
иде у Европи. – Београд: Удру-
жење дипломаца Центра Џорџ 
Маршал „Алтера“,  2006.

На преко две сто-
тине страна, са 
обимном библио-
графијом, аутор 
пише о „Ал Каи-
ди“ и њеној мрежи 
у Европи. Колман 
ту мрежу назива: „авгано – босан-
ском“... Колман је стекао репута-
цију „аналитичара тероризма“... У 
свом писању служи се извештаји-
ма обавештајних служби, тајним 
снимцима, обимном документа-
цијом, снимљеним разговорима 
са „озлоглашеним муслиманским 
екстремистима“. Да би испричао 
причу о рађању „Ал Каиде“ у Авга-
нистану 1980-их година и учешћу 
њених муџахедина у Босни 1990-
их у коју су пребачени, наводно, 
да би својој исламској браћи помо-
гли у борби против Срба, касније и 
Хрвата – а све с циљем, како пише 
Колман – да се „на Балкану заснује 
стална база за терористичке нападе 
на европске циљеве“... Колманова 
књига представља полазну основу 
за будуће аналитичаре и истражи-
ваче исламског екстремизма и теро-
ризма у Европи. 

КОСТИЋ, Н. Дејан: Мешано 
месо. – Ниш: Нишки културни 
центар, 2006. – 157 стр.

Определивши се 
у едицији Трагачи 
за „субверзију као 
свети принцип 
књижевне акције“ 
уредник  Зоран 
Ћирић објавио је 
прву приповедачку 
књигу младог аутора Дејана Кости-
ћа (1976, Ниш, уредник књижевног 
магазина Trash и емисије Десетка 
на Првом програму Радио Ниша). 
Књигу чини 14 приповедака раз-
личитих тематско-мотивских кру-
гова, уједначених по својој вредно-
сти. Тако ће се Костић кретати од 
генерацијске „стварносне“ прозе у 
којој се приповеда о нишким аутсај-
дерима (И габори се нећкају, Шкољ
ке и контејнери, Мићина последња 
тура) са израженим жаргонским 
говором сходно начину живота ли-
кова, до прича са израженом љубав-
но-еротском тематиком и елемен-
тима фантастике. Основни утисак 
који се стиче читањем Костићеве 
прве књиге јесте снажно изражена 
натуралистичка  атмосфера која до-
чарава један вид градског живота, 
онај на самој ивици закона услед 

различитих, у причама индивидуа-
лизованих околности.   

КРАСНИЋ, Мерима: Љубав 
живота мог. – Земун: Књижев-
ни клуб „Иво Андрић“, 2006, 
стр. 37

Песникиња има наглашену потре-
бу да љубав доведе до краја, узноше-
њем кроз молитву Господњу, она ће 
постићи јединство и спокој. Тежња 
да досегне чисту љубав проткана је 
у свим песмама ове збирке, а обра-
ћање пријатељима  посебно је дир-
љиво јер говори и то да се ова књи-
га Мериме Краснић само условно 
речено може подвести под љубавну 
поезију. Наиме, песме су као узви-
шене и универзалне, оног садржаја 
који нагиње и сакралном. У бићу 
је песникиње једнако љубави коли-
ко и молитве, једнако радости ко-
лико и туге, зла или  добра., али је 
лишена опомене и клетве, сем ако 
то нису њене сузе као одраз чисте 
душе. Мирис љубави овде мами да 
се песме ишчитавају као кроз сан, 
а чежњиво биће дозвољава и да се 
из тог сна човек  буди са осећањем 
потребе за пријатељством. Моли-
тва за опроштај је надасве искрено 
пробуђено осећање бола за изгу-
бљеним, стога није чудно што се 
ова лирика завршава песмом Прија
тељ. Највиши је домет љубави овде 
у пријатељству. Поред песама, збир-
ка садржи и одабране кратке приче 
из живота ауторке. А и те приче су 
у знаку љубави. Мерима Краснић је 
овом збирком показала да се може 
стиховати на вечите теме а да се пе-
сник не понавља, него увек има да 
нам саопшти и неку нову истину 
произашлу из молитвеног става 
према животу уопште, који се осе-
ћа у њеном самовању и тиховању 
израженом топло лирски.

КРСМАНОВИЋ, Милан: Му
ченичко умовање. – Београд: 
Књижевна заједница Југослави-
је, 2006, стр 114.

У овој збирци песама, са подна-
словом „Његошу с поштовањем“, 
аутор се клања сенима овог велика-
на, слободара, мислиоца и песника. 
Књига је подељена у девет целина, 
и то: Он – и данас и вазда, Син 
горског мосора, Његова је трајно 
надахнуће, Мученичко умовање, 
Он – камена планина, Непоречена 
мисао, Ловћенске жеље, Даривао је 
сунце и слободу, што су све поеме и 
оде Његошу, „племенитом поети и 
горостасу“. Овом збирком песник 
казује истину да је Његош био је-
динствен и непоновљив по делу ко-
је је оставио да се памти, па читао-
цу сугерише многе поруке, од којих 
је свакако најважнија та да, у борби 
за очување духа, увек живи човек 

анђео и човек демон. И песник, у 
тим многим искушењима, као да 
носи крст самосвојне песме, трага-
јући за правдом и истином, он уоча-
ва болне поделе у народу те отуда 
и његов вапај за заједништвом. 
Песник је дакако на правој страни, 
против мржње, зависти и похлепе, 
његова песма клија за нове нарашта-
је, јер где Његошева луча светли не 
може се залутати. Ода Његошу је и 
повод да се изрекне сопствени суд 
о нашој стварности која за умног 
човека, надасве песника, и јесте му-
ченичко умовање, кад се од света 
не може очекивати друго но да жи-
ви разапет између добра и зла, кад 
је разједињен, и у оним поделама 
које муче песника као лирско биће, 
те проговара на начин старозаве-
тан са оним истинама које ће младе 
нараштаје подстаћи и на сопствена 
преиспитивања.

ЛАЗИН, Смиљан: Испитне си
туације. – Београд: САЈКОР 
2006, –  84 стр.

После више теоријских књига, 
проф. др Смиљан Лазин враћа се 
поезији другом збирком (прву књи-
гу песама „Живот, ипак“ објавио је 
1995), која нам сведочи да су испит-
не ситуације заправо оне животне 
ситуације у којима се јединка нађе 
као „јединица, душа“ која се утапа 
у мноштво или му измиче, а рекли 
бисмо да Лазин измиче мноштву по 
томе што његове песме на слојевит 
начин упозоравају, и опомињу чове-
ка да је тек „срећник на навијање“ у 
„надличној судбини“ кроз „успења 
модрине“, што су наслови циклуса. 
Песник се креће у свакодневици 
кроз 50 песама које описују егзи-
стенцијалне немире, у сталном је 
немиру и као „човек од поверења“, 
он је ипак у средишту где год се на-
ђе, а нађе се да  нам посведочи да 
је за њега искривљена стварност 
ипак само живот у свим својим по-
јавностима, а живот је суров тамо 
где се песник нађе осетивши ту ле-
лујавост празнине која принуди и 
на паничне пристанке у датим ситу-
ацијама, поништавајући разлике у 
непредвидивим обртима. Тражећи 
изразе у безизразу, кроз ризнице 
цитата, песник налази своје речи 
да изрази душевну тиранију идола, 
уронулост у интересне групе, на ни-
шану штеточина. Он је можда тек 
„разорна честица“ у „релаксирају-
ћем лудилу“ кад га дохвати „Ауто-
цензура“, што је наслов једне миса-
оне песме, а иначе све у овој књизи 
поезије јесте и двосмисленост ситу-
ација које треба разумети. У ритму 
многих неподношљивих околно-
сти, ту је и „Балада о смртоносци-
ма“, али и „Херојска симфонија“, 
јер песник ипак надилази своје вре-
ме оним што ствара, и када је „на-
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лик угарку после теревенке“. Са но-
жем у леђима, песник је визионар 
без ретуша и кад је „Отпадник“ од 
живота, као пустолов само натпева-
ва музе, и кроз тако језгровита за-
пажања док „обија туђа налазишта 
грчевима од миља“, он пише посла-
ницу „у загрљају паћеника“. У овој 
књизи има заметања човека, али 
много више животних „испитних 
ситуација“ које су изазови. Својим 
садржајем књига „врви“ од непозна-
ница кад се испрече пред човека 
као испитне ситуације које у живо-
ту мора стално да решава а да при 
том човек не изгуби идентитет са 
којим постоји као егзистенцијално 
биће и у сталном страху и немире-
њу са датим околностима.

ЛЕВИ, Примо: Зар је то човек, 
превела са италијанског: Елиза-
бета Васиљевић. – Београд: Па-
идеиа, 2005.

Примо Леви (1919 
– 1987) рођен је у 
Торину, јеврејског 
је порекла. Крити-
ка га сматра „јед-
ним од најориги-
налнијих гласова 
у италијанској 
послератној књижевности, а у жан-
ру биографије, сигурно и једним 
од најзагонетнијих личности свог 
времена“. Дипломирао је хемију. 
У Аушвиц је одведен 1944. године 
и један је од двадесет преживелих 
из транспорта од 640 Јевреја. На 
стотину и педесет страна Леви пи-
ше о свом боравку у Аушвицу, који 
никога ко се сматра човеком – не 
може оставити равнодушним. Ле-
вија није напуштала метафизичка 
математика током целог живота, 
у којој је покушавао да изнађе раз-
логе за божју егзистенцију поред 
постојања Аушвица. И, једначина 
је објављена: “Постоји Аушвиц, да-
кле, не постоји Бог“, закључио је 
Леви. О божјој егзистенцији може 
да се размишља и на други начин: 
религиозни Јевреју сматрали су да 
се погром над њима дешава са Јехо-
виним допуштењем, због отпада-
ња од вере модерних Јевреја који су 
све мање верници а све више скеп-
тици, одани секуларизму... Наслов 
једног од поглавља даје оквир овој 
Левијевој књизи: С ове стране до-
бра и зла... 

МАГДАЛЕНИЋ, Стојана: До
ротеа. – Београд: Народна књи-
га, 2005.

„Доротеа“ је комплексан и свео-
бухватан роман о средњем веку. 
Превазилази временске и простор-
не границе држећи се вечне теме 
– љубави. Но, љубавна прича је тек 
сегмент овог дела које се бави ду-

ховношћу средњовековља и иде па-
ралелно са покушајима краљице Је-
лене Анжујске, супруге Краља Уро-
ша, да преведе роман о Тристану и 
Изолди. И превођење литерарног 
дела као и љубав не доживљавају 
срећан крај. У роман је упреплетен 
и детективски заплет, чије разре-
шење бива дато у Епилогу. Како 
једна од рецензенткиња наводи и 
у овом Магдаленићкином роману 
као и у предходна два („Један могу-
ћи живот“, „Из легенде прстенова“) 
природно и спонтано преплићу се 
персонална, историјска, библијска 
сећања, митолошка рекапитулаци-
ја и реминисценција, антрополо-
шке и психолошке генерализације, 
а неретко и дубље филозофске ме-
дитације.

МАКСИМОВИЋ, Десанка: Бог 
је данас мој пријатељ, избор из 
религиозне поезије, приредио 
Славко Стаменић. – Обрено-
вац: Књижевни клуб, 2006.

Највећи број религиозних песама 
Десанка Максимовић написала је и 
објавила пре Другог светског рата 
да би им се поново вратила 1958. и 
коначно збирком „Тражим помило-
вање“. Приређивач је у књизи „Бог 
је данас мој пријатељ“ сабрао најзна-
чајније и по сопственом мишљењу 
естетски највред-
није религиозне 
песме Десанке 
Максимовић. Ова 
књига сигурно ће 
наћи пут до број-
них поштовалаца 
поезије велике срп-
ске песникиње.

МАРКОВИЋ, Адамов Павле: 
Приповетке, писма. – Нови 
Сад: Футура публикације, 2005.

Поводом стопедесетгодишњице 
рођења Павла Марковића Адамова 
Даница Вујков је приредила осам 
његових приповедака (Шијак, Чи
ча Мирко и чича Маринко, Газда 
Вуша, Вештице, Метиљ, Јелина 
гудура, На попиној клупи, Грабан
цијаш) као и писма упућена Јовану 
Грчићу, Милану Шевићу, Милану 
Савићу, Милану Будисављевићу, 
Душану Котуру, Јовану Ђорђевићу, 
Ђорђу Рајковићу и „Књижари бра-
ће Јовановића“. Осим што избор 
приповедака даје леп увид у њего-
ву поетику и оживљава сећање на 
овог заборављеног писца, она је и 
документ одређених књижевних 
релација с краја 19. века. Илустра-
ције на крају књиге сведоче о попу-
ларности овог писца у Новим Кар-
ловцима (некада Сасама), месту 
које је описивао у својим приповет-
кама и у којем је провео најранији 
период свог живота.

МИЛАНОВИЋ, Миодраг: Тај
ни живот Николе Тесле. – Бео-
град: Мирослав, 2006.

У години посвеће-
ној Николи Тесли, 
објављено је на 
десетине књига о 
великану нашег по-
рекла који је својим 
изумима задужио, 
али, и променио свет олакшавши 
људима живот. Додуше, многе Те-
слине замисли злоупотребљене су, 
као на пример, употреба радио апа-
рата. Тесла је сматрао да ова справа 
треба да буде један центар који ће 
људима бити од користи када је реч 
о размени искуства, знања... Међу-
тим, већ у Другом светском рату 
радио је толико злоупотребљен од 
стране Гебелсове пропаганде што 
је, нажалост, племениту Теслину 
идеју бацило у запећак. На стоти-
ну и тридесет страна Милановић 
износи мање познате детаље о Те-
слином животу посвећеном науци 
и о идејама на који би начин би ње-
гова остварења требало употребља-
вати. Такође, Милановић пише о и 
појединим  женама које су хтеле да 
се приближе овом посвећенику на-
уке... „Тајни живот Николе Тесле“, 
свакако, употпуњује корпус обја-
вљених дела о овом великану срп-
ског рода, кога поштује цео свет.  

МИЉКОВИЋ, Борис: Пољуп
ци, успомене и разговори. – Бе-
оград: Геопоетика, 2006.

Борис Миљковић 
мултимедијални 
уметник (позо-
ришни редитељ, 
творац реклама, 
сценограф и пи-
сац) своју скло-
ност ка експери-
ментисању са формама и жанрови-
ма и испитивању нових простора и 
граница показао је и у својој другој 
књизи. Роман „Пољупци, успомене 
и разговори“ замишљен је као „ро-
ман са дидаскалијама“ где се жан-
рови мешају на онај начин на који 
се мешају у животу, а иза свега се 
крије прича о љубави, оданости, че-
жњи, сети...

МИ ЛОСА ВЉЕВИЋ-М и л и ћ 
Снежана: Модели коментара 
у српском роману 19. века. 
– Ниш: Просвета, 2006.

Књига Снежане Милосављевић-
Милић вишеструко је значајна 
– она не само да је покушај одре-
ђења једног од најсложенијих пој-
мова у наратологији – коментара, 
већ и увид у динамичност његових 
облика и функција кроз историју 
српског романа. С једне стране је 

импозантан број аутора чија су де-
ла анализирана (дијахронијски ра-
спон од Атанасија Стојковића до 
Светолика Ранковића), а с друге 
стране, књижевнотеоријско дифе-
ренцирање функција, структуре и 
генезе коментара (дидактички, хи-
перболички, фолклорни, миметич-
ки, сцијентички и хумористички 
модел коментара). Посебно је пре-
цизно диференцирање коментара 
према функцијама (мотивацијска, 
гносеолошка, документарна, етич-
ка, реторичка и функција каракте-
ризације и тенденциозности) као 
и уочавање структурних каракте-
ристика (коментар као смисаони 
оквир, коментар као ретардација, 
миметичка, дијалошка функција 
коментара итд.) 

МИТРОВИЋ, Милош: Можда 
спавам

Збирка поезије „Можда спавам“ је 
у рукопису добила награду за мла-
де песнике – „Ристо Ратковић“. 
Милош Митровић иако млад ни-
је непознат књижевној јавности у 
потпуности, а награђеном збирком 
је додатно скренуо пажњу на себе. 
Књига из три дела и једним ауто-
ром који јој је обезбедио смислом 
за хумор, иронију, сарказам, нагле 
обрте, да се овенча славом. Како је 
сам аутор једном рекао ради се о де-
таљима пресликаним из живота за 
добробит човечанства. Познавање 
и поигравање књижевном традици-
јом иду као од шале млађахном пи-
сцу, а отворено и смело како само 
то младост удешава. Без пардона. 
Чинећи се старијим и искуснијим 
но што јесте судара се са апсурдом 
и несрећним љубавима дистанци-
рајући се од збивања и од себе са-
мог, помешаних вратоломних врте-
шки „молитава“ и бласфемије. Све 
то уз грохотан смех и запитаност 
над садашњим тренутком који је 
једини битан у постојању „Можда 
спавам“.

МИТРОВИЋ, Мирјана: Емили
ја Лета. – Београд: Плато, 2006.

Роман са пет „миљоказа“ и око 50 
међунаслова, смештен у историј-
ско време трећег века, у доба Рим-
ске империје дакле, кад је титула 
августа (узвишеног) заиста доноси-
ла моћ, поштовање, али и дивљење 
према ратницима,  на нашим про-
сторима у граду Сирмијуму (Срем-
ска Митровица) те Сингидунуму 
(Београду) има многе трагове које 
ова љубавна прича следи кроз лик 
главне јунакиње Емилије Лете. Ово 
је необична прича и по томе што је 
млада жена жртва престола, наи-
ме, у то доба је делом Римске импе-
рије владао Максим Галерије, који 
је, да би постао цар и Диоклеција-
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нов наследник, морао да се ожени 
његовом ћерком Валеријом и да 
напусти Емилију са којом је имао 
ћерку Максимилу. Емилија Лета ће 
остати на крају и без ћерке Макси-
миле којој, иако је чека дворски жи-
вот, као мајка Емилија не хтеде да 
се придружи, јер на двору су  увек 
присутне замке, интриге и мржња, 
док је после велике љубави Емилија 
пожелела слободу. Патња оставље-
не жене нарочито је побуђена кад 
она схвата да је у животу Максима 
Галерија постојала и нека друга же-
на, куртизана Тесала са којом Мак-
сим такође има дете. Овај, на тради-
ционалан начин писан роман, кроз 
љубавну причу носи фину еротику, 
више болно наслућивање, јер Еми-
лија Лета воли војсковођу, који јој 
долази повремено, а кад њега нема 
суочена је са тежином живота у 
римској провинцији. 

НАБОКОВ, Владимир: Есеји, 
превела са енглеског Тања Була-
товић. – Београд: ННК Интерна-
ционал, 2006. – 217 стр.

Руски писац Владимир Набоков 
(1899–1977) пише да је „стил манир 
аутора, његова посебна интонаци-
ја, његов речник, оно што, када се 
одломак једне књиге супротстави 
одломку друге, натера читаоца да 
узвикне да је то написала Остино-
ва, а не Дикенс“, дајући кључ за 
разумевање свог критичарско-есе-
јистичког односа према делима ен-
глеске књижевности. У првом есе-

ју Набоков пише о роману 
Менсфилд парк (7–101. стра-
на) Џејн Остин (1775–1817), 
док у другом анализира ро-
ман Чарлса Дикенса (1812–
1870) Суморна кућа (103–217. 
страна). У оба есеја Набоков 
улази у темељне структурне 
и остале особености дела, 

да би пишући о Дикенсовом рома-
ну у стилистичкој анализи издво-
јио целине о живим евокацијама, 
са или без говорних фигура, нагло 
набрајање дескриптивних детаља, 
фигуре поређења и метафоре, по-
нављања, реторичка питања и одго-
воре, Карлајловски апострофичан 
манир, епитете, евокативна имена, 
алитерације и асонанце, игре речи. 
После преведених есеја о Џојсу, 
Прусту и Кафки, ове књиге, у при-
преми су преводи есеја о Гогољу, 
Достојевском, Тургењеву, Чехову, 
Толстоју, Горком и Сервантесу.

НАЈКРАЋЕ ПРИЧЕ 2005, при-
редио Ђорђе Оташевић. – Бео-
град: Алма, 2006. – 244 стр.

Књига садржи избор од 206 при-
ча са 5. конкурса за кратку при-
чу од тридесет редова, односно, 
1800 знакова. На конкурс у орга-

низацији Алме 
и Беографита 
(жири је радио 
у саставу Мирја-
на Гочанин, Весна Денчић, Дарко 
Коцијан, Драгана Лазић, Алма 
Оташевић и др Ђорђе Оташевић) 
стигло је више од хиљаду и петсто 
прича из пера преко стотину ауто-
ра што показује несмањено интере-
совање за ову приповедачку врсту 
(жанр). Конкурс је био отворен и 
за ауторе ван Србије који пишу на 
српском (српскохрватском) језику, 
тако да се у зборнику нашло доста 
прича писаца са простора бивше 
Југославије, а ту су и два аутора из 
Шведске и по један из Велике Бри-
таније и САД. Приређивач овог 
зборника, др Ђорђе Оташевић, у 
свом Предговору је истакао да ње-
гов књижевни укус и блиске му 
поетике нису били пресудни при 
одабиру прича за књигу.

НОВОКМЕТ, Мирјана: Прести
зање светлости. – Београд: КК 
„Иво Андрић“, 2006. – 60 стр.

Збирка је подељена у два циклуса, 
„У биљоликом ћутању“ и „Препо-
знавање“, са укупно 25 песама, које 
су претежно римоване, с тим што 
песникиња не тежи версификациј-
ском савршенству, већ кроз неки 
свој ритам казује стихове који 
уистину носе мелодију. Својом пе-
том поетском књигом ауторка нас 
узноси у неслућене висине, нуди 
нове слике и нова изненађења, сат-
кана од оних финих духовних нити 
које су и „сећање на почетак“, али 
изнад понора ништавила. Она нам 
открива и кад се у њој немир рађа, 
да осети оно разапето време у коме 
се јавља и сећање на Либера Марко-
нија, кроз сан и јаву, верујући у чу-
до, као да нас песникиња чашћава 
својим стихоплетом. Ту су и знаци 
прастарог писма у којима се угледа-
ју ипак и златна звона. Песникиња 
је сва у промишљању, испуњена уз-
вишеном вером, каже да је истина 
мерило лепоте, чиме се етичка и 
естетичка сфера надопуњују. Овом 
новом збирком, песникиња наста-
вља своја стиховања сричући о љу-
бави која је и у биљоликом ћутању 
и у препознавању исказана емотив-
но-лирски, да нас дотакне финим 
трептајима своје рањене душе. 
Ауторка нам нуди топлину и свет 
својих маштарија да нас утеши кад 
смо можда тек сањиви од суморне 
свакодневице живота.

ОСТЕР, Пол: Путовања у скрип
торијум. – Београд: Геопоетика, 
2006.

Пол Остер у својој новој књизи по-
чиње да се бави питањем којим се 
холивудски филмови никада не ба-

ве, а то је „шта је било после“. У каф-
кијанској атмосфери писац сажима 
сва битна питања романописања, а 
потом се бави судбинама јунака ко-
ји се налазе у већ завршеним књи-
жевним делима. Пол Остер читао-
це, писца и јунаке оставља у зача-
раном кругу књижевности и књига 
из којег нема излаза.

ОТАШЕВИЋ, Силвија: Плурки
ни мускетари. – Београд: Book 
Marso, 2006.

Роман за децу  Силвије Оташевић 
„Плуркини мускетари“ је ново шти-
во намењено најмлађој читалачкој 
публици. Ауторкин избор речи ука-
зује да га и родитељи могу прочи-
тати. Ова прича кроз коју Силвија 
прати јунакињу, девојчицу Плурку 
и њен однос према стварном свету 
који је окружује, писана је на неки 
начин у форми дневника са повре-
меним дијалозима. Овај роман за 
децу указује нам на борбу против 
отуђења, одржању и стварању оног 
преко потребног: љубави и прија-
тељства. Силвијин роман се отва-
ра искрено и непосредно. Осим 
Мики Мауса који је лик из оног на-
шег тајног бајковитог света и који 
је метафора за искрено другарство 
остали ликови су стварни: баке, 
деке, Сања, Александра, Марко, 
родитељи, професор музике... Ово 
је књига која доноси многе новине 
па ће деца сазнати када је отворена 
прва болница за лутке у Америци, 
дечијем музеју, амабасадорима, о 
филму о Шарлоти и Вилбуру, пауку 
и прасенцету, који тек долази у на-
ше биоскопе.

ПОНИКАРОВСКАЈА, Алиса: 
Разговори са анђелом, превод 
са руског Анђелија Поликарпо-
ва. – Београд: ННК Интернаци-
онал, 2006. – 70 стр.

Алиса Поника-
ровскаја је псе-
удоним руске 
књижевнице Але 
Борисовне Серге-
јеве (рођена 1969, 
од 1996. објавила 
књигу прича и 4 романа, бави се 
новинарством, ради за филм и ТВ). 
Разговор са анђелом  је  драма са те-
матиком из савременог, у овом слу-
чају омладинског живота. Из иди-
личних, поетских разговора изме-
ђу Девојке и Анђела ауторка убрзо 
развија сурову и трагичну причу 
о наркоманији младих. Тај порок 
и болест убрзо руше све девојачке 
илузије и љубавну везу. Друштво 
њеног изабраника Скита, ликови 
његових другова музичара Мајка, 
Ника, Валтера, једноставно, огре-
зло је у алкохолу и хероинској зави-
сности. Нека врста девојчиног са-

говорника/исповедника Анђео не 
може да утиче на разбијање илузи-
је о срећном животу (Анђео: „Очи 
су ти се угасиле; уместо сјаја и радо-
сти у њима су сузе. Могао бих да га 
убијем...“). Излаза из деструкције у 
драми нема, а трагичан девојчин 
крај последица је уласка у „царство 
дроге“. Овај драмски текст стављен 
је на репертоар Позоришта за децу 
и омладину у Омску.     

ПЛАМЕНАЦ, Џон: Демокра
тија и илузија, превео са енгле-
ског Бранимир Глигорић. – Под-
горица: ЦИД, 2006. – 244 стр.

У библиотеци Начела демократије 
изашла је књига политичког мисли-
оца и теоретичара нашег порекла 
Џона Петрова Пламенца (1912, 
Цетиње–1975, Енглеска). У погово-
ру књиге, Исаија Берлин, такође 
значајан политички мислилац 20. 
века, надахнуто пише о карактер-
ним и интелектуалним особинама 
Пламенца истичући његов допри-
нос савременој англосаксонској по-
литичкој теорији коју Пламенчева 
дела подижу до нивоа озбиљне фи-
лозофске расправе. Берлин каже: 
„Његова поглавља о Хегелу и Марк-
су спадају у најја-
снија и највредни-
ја тумачења ових 
мислилаца на ен-
глеском језику“, 
и „његова дела су 
много допринела 
достојанству чи-
таве ове теме (политичка теорија) 
у Енглеској, а посредно и у свакој 
земљи у којој се говори енглески“. 
У првом делу Сумње у вези са демо
кратијом (11- 99. страна) Пламе-
нац пише о врстама демократских 
теорија и нападима на демократију 
као илузију (анархистички, маркси-
стички, академски). Други део Реви
дирана демократска теорија разма-
тра ставове већег броја европских 
и америчких политичких мислила-
ца 20. века, укључујући и тумачења 
између схватања идеје демократије 
на западу (власт одговорна пред на-
родом) и истоку, тј. комунистичке 
идеје (власт за народ, у интересу 
народа) коју политичке елите обе 
стране тумаче како им одговара. Чи-
таоца ће привући јасан, разумљив, 
илустративан, готово књижевни 
стил којим Пламенац излаже своје 
идеје који суштином често подсети 
на велике сународнике, Слободана 
Јовановића (београдски стил), Мар-
ка Миљанова и Његоша.                             

ПОПОВИЋ Јелена: Лена. – Бео-
град: Admiral Books, 2006. 

„Лена“ је други роман Јелене Попо-
вић (девојачко Влаховић) рођене 
1981. године у Приштини. Тренут-
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но живи у Бања Луци. Прву прозну 
књигу „Ас у категорији згажених“ 
ова романсијерка написала је у се-
дамнаестој години живота. У „Ле-
ни“ долази до изражаја Јеленино 
умеће да свакодневну, у свој бити 
једну „сасвим обичну љубавну при-
чу“ преточи у прозу која захтева 
пажљивог читаоца. Изван агресив-
них савремених прозних струјања 
познатих по формули цинизам, 
секс, дрога, рокенрол, глуварење, 
али са сензибилитетом модерног 
приповедача, Јелена Поповић је 
компоновала и написала роман 
„Лена“ у живом таласавом психо-
социјалном ткању, чија свежина не 
престаје са завршним страницама. 
„Лена“ говори о љубавном троуглу 
између два мушкарца и главне ју-
накиње ове прозе по којој је књига 
насловљена. У овој прози и поред 
чињенице да га је писала у исповед-
ном тону романсијерка не користи 
превише дијалога који би ефектни-
је дочарали карактере главних јуна-
ка. А у ретким тренуцима када то 
чини поменути дијалози подсећају 
на старински романтичарски пе-
риод. С друге стране поменути ис-
поведни тон укрштање животних 
сторија главних јунака, подстичу 
психолошка разрешења њихових 
сложених односа. Ова проза о одра-
стању и љубавним јадима подсећа 
на љубавне приче руских романа 
из деветнаестог века. Зато се „Ле-
на“ разликује од савремених рома-
на сличне тематике. 

ПОПОВИЋ Б. Милан, Молитва 
тетовираног срца, Народна 
књига, Београд, 2006, 133 стр.

Новинар београдског месечника 
за музику и филм „Time Оut“ Ми-
лан Б. Поповић објавио је песнич-
ку књигу провокативног наслова 
„Молитва тетовираног срца“. Ова 
збирка представља први део Попо-
вићеве поетске трилогије „Бољи 
од свог живота“. Песнички гледа-
но Поповић наставља путем који 
су започели Волт Витмен, Виљем 
Карлос Вилијамс, а потом следи-
ли песници бит генерације попут 
Алена Гинзберга, Лоренса Ферли-
гетија, Џека Керуака... Поповић 
вешто користи слободан стих, а 
у појединим песмама као што су 
„Пријатељу, творче (Наизглед са-
мо век)“ и „Четири нивоа крхких 
маски“ и епску форму. Милану Б. 
Поповићу успело је да споји два 
потпуно различита универзума: 
дух православног, мирољубивог, 
хришћанског кода са динамичном 
енергијом бунта и немирења са по-
стојећим, устаљеним друштвеним 
системима вредности. Поповићева 
песничка књига по својој искрено-
сти, снази и изразу, представља та-
нано огледало људског духа, израз 

политичког у човековом бићу и 
дневничко записивањ најинтим-
нијих трагања по пределима срца. 
Зато према стиховима Милана Б. 
Поповића ниједан читалац не мо-
же бити равнодушан.

ПОПОВИЋ, Ј. Радован: Шине и 
возови. – Београд: Аутор и Бео-
принт-Петровић, 2006.

Приштинац ро-
дом Радован Ј. 
Поповић (1939) 
завршио је Ака-
демију за соло 
певање у класи 
професора Нико-
ле Цвејића. Отпе-
вао је и одиграо око 2000 програма. 
Био је првак Оперете у Савреме-
ном позоришту–сцена на Теразија-
ма. „Шине и возови“ је његов први 
роман – животопис, сведочанство 
једног времена. Од сећања на ране 
дане детињства, преко младости до 
зрелог доба. Аутентичан рукопис 
који с великим приливом емоција 
прати хронолошка збивања од пр-
вих страхова преко непрекидног 
живота на точковима до „Карузове 
тајне технике певања“. Случајност 
близине пруге обележио је и симбо-
лично живот овог уметника препу-
ног лутања од нпр. фудбалске лоп-
те до соло певања. „Двадесет годи-
на растао сам поред пруга и возова. 
Први звуци које сам чуо из света 
ван куће били су писак локомоти-
ве, шкрипа и клопарање точкова 
по шинама. Прво што сам угледао: 
колосек, ситан бели камен испод 
прагова, нагорелу траву и црвене 
булке. Први мирис: ужегао катран 
и дим угља из оџака локомотиве. 
Тај свет је постао део мене.“

РАЈЧЕВИЋ, Балша: Посвете. 
Београд: Ведес, 2006. – 66 стр.

У овој збирци песама аутор се обра-
ћа безличном човеку, али и божјем 
сину кроз бес питомог јагњета. 
Песме су посвећене Иви Андри-
ћу, Одисеју, Милошу Црњанском, 
Достојевском, Николи Тесли, Вин-
сенту Ван Гогу, Филипу Вишњићу, 
али и песнику уопште кад задрхти 
у трену освештана рука. Ту је и по-
ема “Вечитим путницима” који 
су осуђени на живот, кад задњим 
атомима снаге хватају животни за-
мајац, свесни безизлазног амбиса. 
Песник се пита о смислу егзистен-
ције, у условима кад се кроз грч от-
пора налази на стрмини бездна, он 
је тај вечити путник који и себе до-
води у питање. Контемплативног 
духа, Рајчевић нас уводи у неочеки-
ване просторе, и то пустоловно и 
самотнички, да сједињени с позна-
тим именима и сами промишљамо 
живот. Многе се асоцијације овде 

просто намећу, у неизбежним су-
сретима с великанима којима Рај-
чевић посвећује стихове проткане 
патњом. Превасходно филозофске, 
песме су овде мисаоне и метафизич-
ке „потке“. Док читамо књигу, пред 
нама искрсавају слике, портрети 
тих великана у некој исконској ти-
шини, да смо им и ми посвећени и 
предани. И нема сумње да се аутор 
поистоветио са својим изабраници-
ма о којима пише на начин препо-
знавања, тако да читаоцу остаје да 
и сам промишља о овим великани-
ма, подстакнут мисаоним склопом  
Балше Рајчевића.

РАКИЋ, Владан: Унакрсне ти
шине. – Београд: Чигоја, 2006.

После 12 песнич-
ких књига Вла-
дан Ракић, срп-
ски песник из 
Берлина јавља 
се новом песнич-
ком књигом из 
које израњају 
дубоки слојеви 
прожимања љубави родољубља. Пе-
сников језик је раскошан, обилује 
кованицама које обогаћују српски 
језик. Владан Ракић је песник ко-
ренске припадности српском јези-
ку, његовој мелодији и семантици.

РАНКОВИЋ, Драган - НОВА НО
ВЕЛИНА. – Београд: Светске 
свеске Београдске мануфактуре 
снова, КД „Свети Сава“, 2005.

Претпрошле године Драган Ранко-
вић је започео серијал књига о Но-
велини. Заједничко Новелинама је 
бајколикост, алегорија, пародија, 
пародија пародије, а све то у ма-
ниру грађења стриповских јунака 
који оличавају књижевни свет и 
његове актере. Ваља свему овоме 
додати да је стил изграђен до пер-
фекционизма и да је право ужива-
ње читати Новелине, макар ништа 
не разумели. То потоње је и врло 
лако да се деси јер многозначност 
напоисаног заводи читаоце у разно-
разне лавиринте тумачења у који-
ма се врло лако наћи пред каменом 
спотицања. „Нова Новелина“ нуди 
епизоду о Новелини која је бреме-
нита и таман да изроди своје без-
плотски зачето чедо бива опхрвана 
мноштвом педагога, критичара, 
професора, разних научника и сл. 
Тегобу школовања које нико није 
тражио није избегла упркос огром-
ном пространству замка у којем се 
налази. Потпуно свесна да је теже 
избрисати оно што је погрешно на-
учено од оног што стварно треба 
учити Новелина се враћа себи и 
свом будућем чеду које ће се можда 
оваплотити у „Прановелини“ иза-
шлој ове године.

РИСТИЋ, Слађана: Како смех 
лечи кијавицу. – Београд: Book 
Marso, 2006.

Један од ретких писаца који се у 
свом писању обраћају најмлађој 
деци, Слађана Ристић ствара крат-
ке приче о малим и свакодневним 
чаролијама. Пишући лако и непо-
средно, она се деци обраћа отворе-
но и искрено, пуна разумевања за 
дечје биће у свој његовој сложено-
сти. Лепим и пробраним речима, 
пуна добрих жеља она приповеда о 
доживљајима јунака, и стварних и 
замишљених, који су деци присни. 
Трагајући за бајком у свему што је 
окружује, обраћа се пре свега дечјој 
машти, служећи се штедро њоме и 
сама. Свесна да је за улазак у бајку 
потребан некакав кључић, она упо-
зорава децу на његово постојање, 
свесна да је он, наслеђен од добрих 
причалаца, предуслов за стварање 
и ономе који пише. Ова књига је 
украшена  лепим илустрацијама 
сликарке Сузане Костић.

РУДАН Небојша: Хладне очи 
сунчеве. – Нови Сад, Прометеј, 
2006.

Песник, романсијер и адвокат из 
Требиња Небојша Рудан написао 
је роман „Хладне очи сунчеве“ чија 
је тематска окосница међуоднос пе-
сника и завичаја. Главни јунак ове 
прозе је поета и дипломата Дука 
Мишљен. У лику овог песника ко-
ји у предсмртним часовима постаје 
самовољни отпадник од идеје југо-
словенства и космополитизма за ко-
ју се залагао читавог свог живота, 
читаоци ће препознати чувеног пе-
сника и дипломату Јована Дучића. 
Најновији роман Небојше Рудана, 
„Хладне очи сунчеве“ је вешто ис-
писана хроника Дучићевог живота 
и дела. Због временског међупро-
жимања и ироничног односа пре-
ма главном јунаку, ова проза чита 
се са знатижељом шта нам доносе 
нова поглавља. У овом роману Ру-
дан не избегава и да ослика тамне 
стране Дучићевог карактера, као и 
својих савременика, који су Дучи-
ћа зарад сопствених дневно-поли-
тичких интереса прво презирали и 
забрањивали, а доцније се утркива-
ли ко ће „достојанственије“ мртвог 
песника да врати у родно Требиње 
или како га Рудан у роману назива 
Тратиње. Бавећи се историјском 
истином о судбини једног од нај-
већих песника српског језика као 
и аутора култне есејистичко-фи-
лозоске књиге „Благо цара Радова-
на“ Јована Дучића, роман „Хладне 
очи сунчеве“ доприноси бољем и 
дубљем изучавању Дучићеве лич-
ности и његове улоге у развоју срп-
ског песништва.
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САМАРЏИЈА, Снежана: Од ка
зивања до збирке народних 
прича, прилог проучавању 
историје народне књижевно
сти. – Бања Лука: Књижевна за-
друга, 2006.

Књига Снежане Самарџије, иако 
у поднаслову указује на допринос 
историји народне књижевности 
и даје прецизан опис штампаних 
збирки народних прича у 19. веку, 
истовремено је и драгоцени водич 
кроз врло замршене проблеме који 
прате фолклористичка проучава-
ња – проблем ауторских интервен-
ција приређивача и аутентичности 
штампаних текстова, питање ва-
ријанти. Неретко се у фуснотама, 
готово узгред, дају и анализе поје-
диначних прича (упоређују њихо-
ве стилске специфичности, преци-
зирају морфолошке функиције) па 
је ова студија инспиративна како 
за оне које занима дијахронија (бо-
гатство фолклорне грађе која је са-
чувана не само захваљујући Вуку 
Караџићу већ и другим више или 
мање познатим сакупљачима) тако 
и за оне који су окренути проблем-
ским анализама конкретних народ-
них прича. Књига даје прецизан 
увид у збирке тешко доступне и за 
ширу читалачку публику углавном 
непознате.

СИЈЕРА, Ксавијер: Тајна вече
ра, превела са шпанског: Ивана 
Јовановић. - Београд: Лагуна, 
2006.

Шпански новинар Ксавијер Сијера 
(рођен 1971. године) са романом 
„Тајна вечера“ наметнуо се као је-
дан од најперспективнијих роман-
сијера данашњице, што доказује и 
чињеница да је „Тајна вечера“ про-
дата у преко 600 000 примерака. 
У питању је узбудљива и вешто ис-
причана прича са историјском по-
задином и мноштвом стварних ли-
кова који се преплићу са имагинар-
ним. Сви они заједно учествују у 
откривању једне од највећих тајни 
у историји човечанства; настанку 
чувене слике „Тајна вечера“ Леонар-
да да Винчија. Леонардова „Тајна 
вечера“ обилује збуњујућим недо-
стацима: не приказује Свети Грал, 
нити Исуса Христа како обавља 
свету тајну причешћа. Из Сијерине 
прозе сазнајемо да су ликови Хри-
стових ученика у ствари портрети 
чувених јеретика онога доба. У Си-
јериној прози вешто се преплићу 
„религија и уметност“, које поста-
ју окоснице једног у својој бити 
тренутно у свету најпопуларнијих 
жанрова такозваног религиозног 
романа. Узбудљивом нарацијом 
Ксавијер Сијера открива нам где се 
скривају прави извори Леонардове 
инспирације за настанак најчуве-

нијег сакралног дела из најраније 
хришћанске епохе: Тајне вечере.

СТАНКОВИЋ, Милован: При
че из Еустахијеве трубе. – Но-
ви Сад: Стилос, 2006.

Станковићева про-
за позната је срп-
ском читалаштву 
али и критици. За 
роман „Све о поро-
дици Фулер“, овај 
млади београдски 
писац, електроин-
жењер, добио је награду „Исидора 
Секулић“ за 2002.годину. „Приче 
из Еустахијеве трубе“ последња је 
Станковићева књига. Између кори-
ца се налази осамнаест прича које 
нас уводе у мисаони свет Милова-
на Станковића с једне стране, док, 
с друге стране, приче објављене у 
овој књизи, жанровски су изузетно 
лепо компоноване – што доводи до 
посебног читалачког задовољства 
и успешног споја списатељског за-
ната и талента. Готово да је тема 
свих Станковићевих прича у овој 
књизи – егзистенцијални парадокс 
који је својствен свим људима, а по-
себно нама који живимо на размеђу 
двадесетог и двадесет и првог века. 
Ко год тумара стазама овог света, 
у Станковићевим причама – про-
наћи ће себе као једног од јунака. 
Ево неких од наслова прича: Прија-
тељи, Еустахијева труба, Онај који 
никада није узвратио, Црвени ба-
лон, Портрет, Пад једног трговца, 
Маце, Куце и велики брат, Мрави 
истраживачи...

СТОЈАНОВИЋ, Бранко: Момо 
Капор од џинспрозе до прозе 
у маскирној униформи. – Бео-
град: Рашка школа, 2006.

Књижевно дело новинара, фељто-
нисте, романсијера, приповедача, 
драмског писца, радио и ТВ водите-
ља, сликара и филмског сценаристе 
Моме Капора (Капор је аутор сце-
нарија за филмове „Валтер брани 
Сарајево“ и „Исправи се Делфина“) 
у монографији која је пред нама 
Бранко Стојановић је означио ети-
кетом  „Од џинс-прозе до прозе у 
маскирној униформи“. Ову књигу 
Бранко Стојановић је писао пуне 
три године. Пишући ову драгоцену 
и надахнуту монографију о једном 
од најпопуларнијег приповедача и 
романсијера Моми Капору, Бран-
ко Стојановић је тумачећи обимно 
дело овог аутора, закључио да је Ка-
пор писац који отворено говори о 
стваралачким утицајима. Стојано-
вићева монографија представља ве-
лики омаж не само Моми Капору 
као књижевнику већ и читаоцима 
његових дела. Аутор је зналачки 
приметио да Капор пише кратко је-

згровито у формама које кореспон-
дирају са интересима читалаца 
као и датом времену у коме обита-
ва. Монографију „Момо Капор од 
џинс-прозе до прозе у маскирној 
униформи“ Бранко Стојановић сво-
јим бритким језиком и луцидним 
запажањима на скоро 220 страна 
компјутерски сложеног текста уз 
исцрпно приложену библиографи-
ју, прелама од научне строгости 
до есејистичке разбарушености. 
Ова студија о књижевном стварала-
штву Моме Капора представљаће 
незаобилазан приручник за будуће 
истраживаче и теоретичаре књи-
жевности.

СТОЈАНОВИЋ, Милан:  Копачи 
темеља. – Београд: Сипа, 2006.

Досада скрајнут с песничких дру-
мова царских, Милан Стојановић, 
збирком „Копачи темеља“ добио 
је бар део признања и сатисфакци-
је за свој рад. Наиме, штампа овај 
пут није остала равнодушна према 
непатвореној изворности поезије 
Стојановићеве. Песник се рађа, а не 
учи се за песника. То доказује овај 
случај. Без високих школа, самоук, 
апсолутно свој, преписује стихове 
из живота у скоро пословичном 
маниру. Искристалисане мисли у 
једноставној комплексности носе 
бит народне и личне мудрости. Те-
матски шаролике песме не дозво-
љавају да претегне тегобност сва-
кодневице већ обасјане светлошћу 
стреме божанском дару – бивању. 
Овакав став упркос сагледавања и 
лица и наличја живота је више него 
написано. Он је плод једне живото-
носне филозофије која даје крила и 
ономе ко је чита. Да није у питању 
само животна поза, опипљивост 
реалистичког у написаним редови-
ма поспешују многобројне посвете 
пријатељима и знанцима. Везан за 
родни крај песника преплављује 
родољубиво осећање али без пато-
са, дискретно, дајући му потку за 
размишљање универзалног типа. 
Велики поштовалац речи диже 
им храм писањем. Поентиране за-
вршнице крију есенцију као што 
је на пример: „Пред циљем многи 
посустају/Јер је слава/Страшнија 
од судбине“. Чистота и бистрина 
су главна одредница Милановог 
стихотворења. Обасјан светлошћу 
нуди наду да поезија може живети 
и без књишких мољаца.

СТОЈКОВИЋ, Душан: Грамати
ка смрти – Именице (Антологи-
ја песама песника – самоубица). 
- Младеновац: Библиотека гра-
да Београда, Библиотека Деспот 
Стефан Лазаревић, 2006.

После исцрпне социолошко-фило-
зофско-религијозне студије „Писац 

и самоубиство“ (издавач „Инфор-
матика“, Београд) које је написао 
Григориј Чхартишвили, пред нама 
је антологија песама песника самоу-
бица „Граматика смрти – Именице“ 
коју је приредио мр Душан Стојко-
вић. Мр Душан Стојковић песник, 
прозаиста, антологичар, есејиста, 
књижевни критичар и историчар 
аутор је преко двадесет књига. Ов-
дашњој културној јавности познат 
је и као уредник издања фестивала 
„Шумадијске Метафоре“ који се сва-
ке године одржава у Младеновцу. 
Ова антологија песника самоубица 
почиње са Хомером, а завршава се са 
јапанским поетским вундеркиндом 
Оком Синџијем (1962–1975) који се у 
дванаестој години живота бацио са 
крова „да би видео шта ће се десити“. 
У предговору овој антологији „гледа-
ње у понор“, мр Душан Стојковић је 
истакао да се о смрти може аутентич-
но и дубоко певати, а да се „црној да-
ми“ превремено не прибегне. Када је 
о песницима реч смрт би требало да 
остане само као тема. Ерос је изнад 
Танатоса, и љубав није ограничена 
– каже Стојковић. Антологичар је 
убеђен да се све може волети осим 
смрти и зла. У своју Антологију мр 
Душан Стојковић је уврстио именик 
значајних прозаиста и филозофа ко-
ји су попут заступљених песника 
овоземаљско бивствовање окончали 
„највећим хришћанским грехом“. 
Зато Антологија песама – песника 
самоубица „Граматика смрти – Име-
нице“ заслужује да пронађе видно 
место у библиотекама свих љубите-
ља поетске речи.

Тривунац Владета: МАГИЧНИ 
ЛИКОВИ 7x11 БОШКА ПЕ
ТРОВИЋА, Алма, Бгд, 2006.

Ево посластице за острашћене 
енигмате. Ентузијаста и прегалац, 
Владета Тривунац; доноси ново из-
нанеђење енигматама и енигмати-
ци. Тривунац се до сада књишки ба-
вио словним ребусима, мрежастим 
загонетка марађених поступком 
логогрифних анаграма. Истражио 
је, прикупио и обрадио највећи 
део објављених пирамида и других 
подврста из домаће штапе. Бисерна 
ниска магичних ликова 7 x 11 др Бо-
шка Петровића привукла је поред 
Тривунца, двојицу сарадника – Ми-
рослава Лазаревића и Миодрага 
Тошића. Уз био-библиографију 
Бошка Петровића, у додатку је 
преглед објављених радова још два-
десетак аутора  који су се бавили 
истом дисциплином. Илустратив-
но код Бошка Петровића је засту-
пљеност речи са сугласничко-са-
могласничким групама, радови са 
самогласником на трећој позицији 
седме речи, радови без глагола, ко-
ришћење именица и других врста 
речи, затим имена и презимена, те-
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матски радови, синтагме динамика 
састављања. Симетрични словни 
магични ликови са мрежом у обли-
ку крста или штита спадају у мањи 
број загонетки које се редовно поја-
вљују у енигматским часописима. 
Највише су објављивани магични 
лик 6 x 8  и магични лик 7 x 9. Трећи 
по заступљености је магични лик 7 
x 11 захваљујући превасходно анга-
жовању Б. Петровића који је најпре 
лансирао ову загонетку а затим об-
јавио велики број радова.

ТОПИЋ, Душан: Крваво брат
ство, песме о страдањима Срба. 
– Етхос: Београд, 2006.

Душан Топић са-
ставља збирку 
изразито родољу-
биве поезије, а ин-
спирација и тема 
су му велике срп-
ске војсковође и 
јунаци, Косово 
и Метохија, као и сви страдални 
Срби који су живели или и данас 
живе у јужној српској покрајини. 
Искрено и емотивно песник саосе-
ћа са својим народом и његовим 
патњама.

ТОНГ, Су: Бину, са кинеског 
превела Мирјана Павловић. 
– Београд: Геопоетика, 2006.

Прича о плачу Менгђијангну због 
Великог зида у Кини постоји већ 
2000 година. То је прича о патњи 
и постојању, на тренутке бајкови-
та прича о целом једном сталежу. 
Писац је у роман преточио своје 
виђење древне приче, а нашим чи-
таоцима који су заљубљеници у да-
леке културе сигурно ће се допасти 
приповест из древне Кине.

Ход према будућима: зборник 
радова о поезији Десимира 
Благојевића / [уредник Мирко 
Демић]. – Крагујевац: Народна 
библиотека „Вук Караџић“, 2006

Зборник радова о поезији Десими-
ра Благојевића Ход према будућима 
објединио је песнике, версологе, 
књижевне историчаре и критичаре 
у тумачењу јединственог опуса пе-
сника. Уместо биографских подата-
ка, у уводном делу цитирана је  лир-
ски интонирана биографија самог 
аутора објављена у Политици, 1974. 
Песник је сагледан као „жрец са-
моће“ (Т. Крагујевић) и „видалац у 
тами“ (Р. Микић). Највећи број сту-
дија посвећен је мелодији – акустич-
ким својствима (А. Б. Лаковић, М. 
Пантић), рими и језичким играма 
(Р. Микић). У студијама С. Гордића, 
Б. Стојановић Пантовић, М. Аћи-
мовића Ивкова, М. Стефановић, Г. 
Божовића и С. Брадића откривају 

се „тавни знаци“ и „тамна сагласја“ 
анализира „језичко и историјско 
обиље“ Благојевићеве лирике. Ис-
црпна библиографија Д. Вукићеви-
ћа добар је водич проучаваоцима 
Благојевићевог дела како кроз ма-
ње познате текстове самог песника, 
тако и кроз литературу о њему.

ФРАНКО, Ернесто: Бескрајни 
вијак, превела са италијанског 
Елизабет Васиљевић. – Београд: 
Клио, 2006.

Крајем деветнаестог века из Пије-
монта стиже Ђо Мањаско, ћутљив 
и повучен човек који се заљубљује 
у газдину кћерку. Сећања на њу но-
сиће вечно са собом, чак у Јужну 
Америку. Роман је обојем сетом и 
носталгијом, основним осећањима 
главног јунака. Чудесна прича о че-
жњи, љубави и патњи.

ХАМОВИЋ, Драган: С обе стра
не. – Београд: Филип Вишњић, 
2006.

Књига есеја 
Драгана Хамо-
вића доноси 
ауторове беле-
шке о српским 
песницима од 
Милана Раки-
ћа, Станисла-
ва Винавера, 
Бране Петровића, Алека Вукадино-
вића до Рајка Петровог Нога, као и 
ауторове текстове о савременој по-
езији и месту поезије у данашњем 
свету. Аутор се бави и односом по-
езије и топонима као инспирације 
(поглавље Морава у српској књи-
жевности).

ЦЕХ, Џули: Орлови и Анђели, 
превео са енглеског: Милан Ђу-
рић. – Београд: Графички атеље 
Дерета, Београд, 2006.

Роман „Орлови и Анђели“ награ-
ђен је националном књижевном 
наградом за најуспешнији деби-
тантски роман. У позадини овог 
шпијунског трилера писаног у нај-
бољој традицији Грејема Грина, 
Фредерика Форсајта, Џона Лека-
рела, Роберта Ладлама и Дејвида 
Морела, живи рат на просторима 
Југославије. Главни јунак Макс, 
успешни адвокат из Беча, бави се 
међународним правом и ради на ус-
постављању заједничког суживота 
између зараћених страна на Балка-
ну. У Максов живот изненада улази 
његова некадашња школска љубав 
Џули, ћерка трговца дрогом чије 
самоубиство главног јунака уводи 
у низ узбудљивих дешавања, у ко-
јима се појављују нашој јавности 
познати ликови Аркан, његова су-
пруга Цеца и Френки Симатовић. 

Проза Џули Цех пред читаоцима 
отвара широк ракурс дешавања у 
светским центрима политичке и 
финансијске моћи. 

ЧОТРИЋ, Александар: Обеле
жене приче. – Врање: Аурора, 
2006.

У маниру иску-
сног сатиричара 
Александар Чо-
трић пише збир-
ку духовитих и 
ц рнох у мо рн и х 
кратких прича на 
тему српске свако-
дневице које иде на руку апсурду, 
хиперреалности и свему што нас 
удаљава од слике нормалног, дефи-
нисаног света.

ШЕФЕР, Ракић Слободанка: Ис
под стреје дедине колибе. – Бе-
оград: Графички атеље Дерета, 
2006, 151 стр

Српска књижевност богата је де-
лима које се тематско-мотивски 
баве детињством и одрастањем. У 
ризницу детињства једне од наших 
највећих савремених ликовних 
уметница Слободанка Ракић Ше-
фер приложила је књигу „Испод 
стреје дедине колибе“ чију садр-
жинску основу чини сећање на де-
тињство проведено у живописном 
мачванском селу Липолисту. Кроз 
дечију озареност лепотом и светом 
Слободанка Ракић Шефер читао-
цима који битишу у градовима от-
крива читав микрокосмос српског 
села. И поред стила стилизованог и 
носталгичног реализма са патином 
прошлих дана у којој се кроз су-
штинске ритуале сеоског живота, 
кулинарства, вашара и уметничке 
наиве препознају облици богате 
српске митологије и историје сео-
ских пејзажа, Слободанка Ракић 
Шефер у својој прози успешно избе-
гава патетику. 

ШИЛДС, Керол: Камени днев
ници. – Београд: Дерета, 2006.

Јунакиња романа кроз све улоге 
које је добила у животу: дете сапут-
ник оца светског путника, потом 
супруга, мајка и удовица, покуша-
ва да пронађе своје место у свом 
животу. У потрази за собом јуна-
киња посматра свет око себе и све 
промене које су задесиле планету у 
двадесетом веку.

9
АБОТ, Елизабет: Историја љу
бавница, са енглеског превеле: 
Зиа Глухбеговић, Наташа Каран-
филовић, Милана Тодоресков, 

Бојана Вујин. – Београд: Геопое-
тика, 2006.

Историја љубавница од антике до 
данашњих дана испричана је кроз 
судбине седамдесетак љубавница. 
Ауторка проучава улогу љубавни-
ца кроз историју, проучава лично-
сти и културе, испитује мотиве и 
понашања жена-љубавница које су 
обележиле епохе. Међу њима су: 
Мадам де Помпадур, Ева Браун, 
Марија Калас, Мерилин Монро, Ка-
мила Паркер-Боулс. Елизабет Абот 
је овом књигом свакако оправдала 
титулу једне од најпоштованијих и 
најзначајнијих канадских списате-
љица ван жанра уметничке прозе.

ЂАРДИНА, Андреа: Ликови 
Старог Рима, са италијанског, 
француског и енглеског преве-
ле Мила Самарџић, Јасна Видић 
и Јелена Косовац. – Београд: 
Клио, 2006.

После великог успеха „Историје 
приватног живота“, издавачка кућа 
„Клио“ наставља серију књига које 
нам расветљавају историју и живот 
разних епоха и култура. Пред чита-
оцима је књига која илуструје Ста-
ри Рим кроз све друштвене слојеве 
и њихове начине живота: грађани, 
политичари, свештенство, војни-
ци, правници, робови, сељаци, 
занатлије, трговци, сиромаси, раз-
бојници. Аутор се труди да савреме-
ном читаоцу приближи Стари Рим 
и његове становнике на узбудљив и 
популаран начин.

КЉАКИЋ, Слободан, КРАЊЦ 
Ф. Маријан: Словеначки четни
ци. – Београд: Филип Вишњић, 
2006.

После шездесет 
година појавио 
се један доку-
мент који је до 
скора био непо-
знат. Наиме, реч 
је о поверљивом 
извештају слове-
начког четничког војводе Карла И. 
Новака који описује деловање чет-
ничког покрета у Словенији у пери-
оду од 1941. до 1945. Новак је био 
организатор словеначког четнич-
ког покрета. Аутори расветљавају 
живот и деловање Карла Новака 
прилозима и извештајима којима 
поткрепљују књигу.

Припремили: Ана Исаковић, 
Предраг Милосављевић,

Светлана Мићуновић, Славица 
Спасић, Власта Младеновић, 

Душан Цицвара, Дејан
Вукићевић и Виолета Вучићевић



Чудо је кад се постоји, тако невиђено чудо 
да песник бунтовник, неприлагођен 

свакодневици, настоји да то своје постојање 
осмисли, и револтом и бунтом да изрази 
неспоразум са светом, као своје чуђење што 
је уопште приморан на обрачун, он који 
сања о друкчијем а могућем. Јер ако већ 
постоји као свакодневан човек, он може 
бити и нешто померен, бачен на маргину, 
изгнан, проскрибован, изопштен, а он који 
осећа Лоркине стихове “свет мален а срце 
неизмерно”, казаће “зауставите планету, хоћу 
да сиђем са ње”, као што је то превратнички 
учинио наш песник Јаков Гробаров делећи 
судбину песника боема и са онима који су 
уистину бачени на маргину, или их је само 
време већ бацило у заборав (Либеро Маркони, 
Амбро Марошевић, Брана Петровић, Милисав 
Крсмановић), али и са онима који изванредно 
господствено живе стихујући а да и не хају за 
маргине илити време као пресудни фактор, 
као што то чини сам Јаков Гробаров, те Аца 
Секулић, Мариоков и други.

У том царству поезије осетивши 
господство духа, постоји наш песник који је 
наша свест и савест. Свест, зато што својим 
ставом осмишљава и наше битисање,  кроз 
пролазност времена да га учини трајнијим, а 
савест, зато што проговара на начин који нама 
није својствен да изразимо истину, а опет се 
препознајемо кроз смисао егзистенције у не-
мирењу.

Песник казује профетски пророчанске 
стихове, и о себи и о свету, ходочастећи са 
болом, понекад и са иронијом, што свет пос-
тоји на начин који њему није својствен јер је 
груб и суров до граница издржљивости, кад 
је обрачун са собом оно раскринкавање све до 
разголићености која заболи. У пометњи што 
и даље уопште постоји, упркос околностима 
и окружењу, постоји нека забуна од тог чуда 
које је песника задесило, па ће ускликнути с 
љубављу покајничком и молитвеном у односу 
према Господу док звона готово нечујно огла-
шавају неки крај, живот се оглашава и тутња-
вом на друму и заглушујућом буком, а бива и 
то да је све само сутон кад се са чуђењем пос-
матра и река којом отиче свакодневна мисао 
о пролазности свега, па и нас који смо као у 
некаквом фантазму нађени да посведочимо о 
лудилу живота  кад све је само патња и бол. 
Песничка истина може бити и искривљена 
слика стварности, ако нам је већ  дозвоље-
но да другачије мислимо, али нас неодољиво 
подсећа да смо затечени у својој празнини кад 
нам је потребитија љубав исконска иако нам 
измиче и нада.

Само привидно боемска, песничка је ис-
тина дубоко заронила у биће јер је суштински 
део егзистенцијално-трагичног ходочашћа, 
и увек је ближа демонским силама кад се 
јављају прелести, и простачки сурова  кад се 
не познаје  молитва.

Племићки снажан, а тако нејаке појаве, 
крхког, ломљивог бића обузеће га истинска 
туга и за другима који су може бити нешто и 
скривили а опет осећају ту исту бол, казану на 
начин да испровоцира божанске стихове о ле-
пом. Јер ако је свакодневица већ ружна појава 
са својим пакленим данима, које проводимо 
у којекаквим казаматима тумарајући по сно-
вима, постоји и то већ одсањано време које се 
песнички онда казује као истина са метафо-
рама које су визије бољег, могућег и друкчијег 
света. Тад се и  најпоразнија беда претвара  у 
господство! Поезија постаје део духовног ха-
битаса.

Све казано својствено је Јаши Гробарову, 
са родним именом Миладин Ковачевић које 

му или није пристајало или му је само засме-
тало, па се досетио другог, свог песничког 
имена да са тим жигом, као писац фељтона и 
песама, проводи живот скитнице и луталице. 
Недостижан себи, па и другима, он ће ипак 
досегнути оне непојамне просторе слободе, 
бар у својим песничким визијама, да може да 
посведочи о свету који му се супротставља и 
кад га од милоште сврстава међ ходочаснике.

Случај Јакова Гробарова није, наиме, једи-
ни али је сигурно јединствен по томе што је 
и пркосан и помиритељски истовремено. Не 
кривећи никог посебно, не проклињући ни 
судбину, наш песник ће показати да и у про-
стачком постоји нешто племићко, оно изван-
редно господствено што се носи са духом. Јер 
простачки је само презир према сваком пра-
вилу које постоји као баријера. Песник нас 
враћа у дух детињства, у оне наше маштарије 
скривене, неказане и недосањане, упућен на 
стварање, јер без те димензије, без песничког 
вјерују, све би било испразно и већ виђено 
да губи и ону детињу наивност али и смисао. 
Јаков Гробаров није изгубио мисао о лепом 
кроз смисао о непредвидивости. Тај осећај 
за лепо, јесте управо осећај за непредвидиво 
што се песнички казује и кад је песник само 
посматрач људи, времена и догађаја. Он јес-
те и сам учесник, актер догађаја, али је понет 
другима, занет собом, надасве личност оног 
господственог духа који се неће либити да нас 
уведе ни у кафане, ни у хаусторе, или некакве  
азиле и казамате. Пролазећи и сам све могуће 
третмане, наш песник међутим није асоција-
лан јер није маргиналац, већ неко ко ослуш-
кује гласове своје подсвести да би допро до 
наше свести.

О томе може да посведочи и једна боемс-
ка ноћ проведена недавно уз звуке тамбуре, 
у кафани, у свом братству, где је наш пес-
ник најсигурнији, на своме терену, желећи 
да нам покаже да је боемија дух слободе, 
кoja je отшкринула врата демократије, а да 
су песници - боеми “лирске појаве у епском 
свету”, како их је том приликом дефинисао 
песник и новинар Петар Пајић. Боеми су  
били најгласнији у време кад је “гласност” 
и буквално забрањивана, јер они су први 
проговорили о свету у диктаторска времена  
на овим просторима и увек ће бити спремни 
да изразе бунт, и кад из загуши запарложена 
средина.

“Бермудски троугао”, са три кафане (“Липа”, 
“Шуматовац” и “Грмеч”) био је синоним за 
песничку боемију, а пошто је потопљен, кад 
га је време прегазило, наш песник Гробаров 
за своју “боемску ноћ” изабрао је клуб ЈРБ-
а. Творац српске демократије, непоновљиви 
Јаша Гробаров не посустаје ни у време 
демократије да окупи боеме на једном месту, 
а било их је бар стотину оних који су се 
носталгично сећали времена кад их је сам 
живот одредио да су друкчији од обичног 
света наше свакодневице.

Живот  је и нашег песника Гробарова 
одредио, да буде друкчији од мноштва, да 
искочи из јата, да се потврди, јер он је себе 
песнички одредио, не допуштајући да га 
ишта омете на том путу трагалаштва кроз 
које пролази свако песничко биће стремећи 
универзалним истинама, које се лирски топло 
искажу на начин препознавања.

Наш песник не мари много за конвенције, 
признања или ред јер је атипичан, себи само 
својствен, покушаће да нам каже истине са 
којима нисмо спремни да се суочимо и када су 
врата пакла пред нама отворена.

Славица Спасић
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Димитрије Војнов овдашњој културној 
јавности постао је познат као главни 

актер филма Горана Марковића Тито и 
ја. Убрзо уписује драматургију на београд-
ском Факултету драмских уметности. 
Наш саговорник написао је драму Велика 
бијела завјера–Љубавна прича Курта Ко
бејна и Кортни Лав коју је на сцени „Ате-
љеа 212“ поставио Александар Јевђелић.

Димитрије Војнов припада категорији 
филмских критичара који без анестезије 
руше заблуде везане за српску кинемато-
графију. Избор књига које ишчитава ра-
зноврстан је и занимљив:

Смрт дјевојчице са жигицама колум-
нисте хрватског недељника Национал 
Зорана Ферића је роман који ме је заиста 
одувао својом енергијом, употребом јези-
ка, аутентичног миљеа као и ауторовом 
личном перверзијом. Овом делу се, као и 
сваком великом остварењу може прићи 
из више углова–љубитељи жанра га могу 
назвати далматинским Twin Piksom, док 
би га интелектуалци могли назвати ум-
бертоековским истраживањем бизарног 
медитеранског миљеа. Међутим, ни једни 
ни други не могу оспорити, да су читајући 
овај роман уживали.

Такође препоручујем роман Мишела 
Уелбека Могућност острва. Могућност 
острва је одлично преплитање пишчевог 
филозофског дискурса са дистопичном на-
учном фантастиком. На сву срећу научна 
фантастика и песимистичка филозофија 
се смењују на челу овог романа. Уелбек као 

и сви француски пи-
сци помало залази 
у маниризам, међу-
тим његова матри-
ца је толико квали-
тетна да је то чак и 
пожељно.

Неправедно би 
било не поменути 
и изгубљеног кла-
сика наше књижев-

ности Једна угашена звезда Лазара Комар-
чића. Драгутин Илић је написао прву на-
учнофантастичну драму у историји наше 
литературе После милијон година. Лазар 
Комарчић је написао први српски научно-
фантастични роман Једна угашена звезда. 
Ово капитално дела објављено је у едици-
ји Друштва љубитеља научне фантасти
ке и хорора Лазар Комарчић које предста-
вља неизоставну тачку у историји наше 
књижевности.

Обавезно треба прочитати и књигу 
Стакленац Уроша Филиповића. Стакле
нац је изузетно експлицитан еротски днев-
ник који приказује сексуално подземље Бе-
ограда од средине осамдесетих до средине 
деведесетих година двадесетог века. У ње-
му је сакривен Београд који је још увек у 
ормару, Београд из старих грађанских та-
буа, Београд о коме ниједан прави мушка-
рац не сме ни да мисли.

На крају препоручујем књигу причу 
Јако Боривоја Радаковића. Ова књига по-
стиже сличан ефекат као прве две плоче 
Прљавог казалишта. Загребачке приче по 
емицији као да говоре о Београду којим 
смо окружени. По мом мишљењу нова хр-
ватска проза тренутно је знатно испред 
наше, превасходно и због чињенице да се 
читаоци за њу итекако интересују.

Душан Цицвара

Шта познати читају?

Димитрије Војнов
БОЕМИЈА
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Melanija Blašković, Ljiljana Klevernić: 
Bibliografija časopisa Polja: 1955–2004. 
– Novi Sad: Kulturni centar, 2006

Српска библиогра-
фија обогаћена је 

још једним значајним 
насловом, српска књи-
жевна периодика даро-
вана је новом библио-
графијом, а српска кул-
тура и једним и другим. 
Ауторке Меланија Бла-
шковић и Љиљана Кле-
вернић, библиотекарке 
Матице српске урадиле 
су тако замашан посао 
као што је аналитичка 
библиографија педесе-
тогодишњег (сада већ 
педесетдвогодишњег) 
новосадског часописа 
за књижевност и тео-
рију Поља. Ради се, засигурно, о вишегоди-
шњем труду тешком 18.513 (и словима...) би-
блиографских јединица.

Поља су основана средином 1955. годи-
не када су рођени и значајни београдски 
часописи Дело и Савременик. Некако ван 
(главног) центра и по страни, Поља нису 
учествовала у чувеном сукобу београдских 
часописа, односно модерниста и реалиста. 
Дело већ одавно не постоји, Савременик је 
доживео трансформацију и једино су По
ља (ако занемаримо хибернацију од 1993. 
до 1996) опстала. Мењајући концепцију, 
формат, угледне главне уреднике (Флорика 
Штефан, Дејан Познановић, Милета Радова-
новић, Петар Милосављевић, Перо Зубац, 
Бошко Ивков, Јарослав Турчан, Јован Зи-
влак, Фрања Петриновић, Ђорђе Писарев, 
Зоран Ђерић, Ласло Блашковић), ритам 
излажења, Поља су прославила полустолет-
ни рођендан и, као јуноша, настављају да-
ље ка стотом... Веома је важно да је тај ход 
ритмичан, да се и у тешком времену по из-
даваштво Поља појаве шест пута годишње. 
Још је важније што је свака свеска нова и 
богата, што је направљен одличан баланс 
између провереног старог и промовишућег 
новог, што се на њеним страницама увек 
могу упознати токови и домаће и светске 
модерне књижевности.

Код конциповања библиографије аутор-
ке су имале пре свега на уму њену употреб-
ну вредност, па су је организовале по аутор-
ском алфабетском (абецедном) принципу 
који, с једне стране јесте лак за сналажење, 
али који подразумева и неке лоше стране. 
Да сасвим условно кажемо, насупрот њему 
је принцип Универзалне децималне класи-
фикације који је доста тежи кад је у питању 
сналажење, али умногоме боље садржајно 
представља јединице. Тако се у овој библио-
графији почесто не види о каквом је тексту 
реч – песми, причи, драми итд. (Било је, на-
просто, довољно у напомени означити жан-
ровску припадност.)

Веома обимни, ауторски и предметни 
регистри свакако обогаћују библиографи-
ју. Ваља скренути пажњу да се ради само о 
предметном именском регистру. Било би од 
велике користи да су у предметни регистар 

укључени и појмови 
(али се вероватно оду-
стало због великог оби-
ма саме библиографије).

Библиографија би 
била много потпунија 
да је уводни део ифор-
мативнији, те да садр-
жи више података из 
„личне карте“ часописа. 
Обавештени смо о изда-
вачима, рубрикама, вео-
ма исцрпно о изашлим 
бројевима и тематима, 
али не и о уредништви-
ма, штампаријама, про-
мени поднаслова, фор-
мата, ритма излажења, 
значајнијим полемика-

ма, посебно о тешкоћама при раду и сл.
Постоје и неке недоследности кад је у пи-

тању поштовање ISBD (CP) стандарда. Није 
јасно, рецимо, зашто су јединице интервјуа 
вођене на особу која интервјуише а не на ин-
тервјуисану особу?

Својевремено је потписник ових редова 
предлагао и апеловао да се оснује пројекат 
Библиографија чланака српских књижевних 
часописа који би умногоме олакшао посао 
научним радницима, дао резултате који би 
били „на ползу“ српској култури. Једна ова-
ква библиографија је цигла у тој грађевини. 
Библиографија часописа Поља, дакле, и по-
ред својих мањкавости празник је српског 
библиографског трудбеништва а нећемо 
претерати ако кажемо и подвнижништва.

ПАЈОВИЋ, Миливоје: Антологија новије 
српске поезијеосамдесете. – Београд: Гра-
матик, 2006. – 144 стр.

Песник и сада антологичар 
Миливоје Пајовић опреде-
лио се у свом избору за једно 
могуће сагледавање периода 
осамдесетих 20. века савреме-
не српске поезије. У свом по-
говору Пајовић истиче како највећи део аутора 
његове антологије „и своје место у антологији 
српске поезије могуће да ће заслужити и успели-
јим, још ненаписаним песмама“. У антологији су 
заступљени српски песници рођени у периоду 
1950–1960. који се на књижевној сцени појављу-
ју током осме деценије да би свој песнички опус 
истрајно обогаћивали током наредне две деце-
није и данас у првој деценији 21. века. Избор 
песама се креће од једне до шест песама. Анто-
логију отварају Братислав Милановић (1950), Во-
јислав Деспотов (1950-2000), Злата Коцић (1950). 
Следе: Ивана Миланкова (1952), Будимир Дубак 
(1952), Мирјана Божин (1952), Небојша Васовић 
(1953), Милован Марчетић (1953), Васа Павко-

вић (1953), Ненад Грујичић, Милан Ђорђевић, 
Радомир Уљаревић, Ђорђо Сладоје, Драган 
Лакићевић, Бећир Вуковић, Небојша Деветак, 
Милош Комадина (1955–2004), Миодраг Раиче-
вић, Мирослав Ц. Михаиловић, Никола Вујчић, 
Данило Јокановић, Станиша Нешић, Иван Не-
гришорац, Благоје Баковић, Нина Живанчевић, 
Гордана Ћирјанић, Ђорђе Нешић, Живко Нико-
лић, Горан Станковић, Живорад Недељковић, 
Татјана Лукић. Избор затварају три песника 
рођена 1960: Мирослав Алексић, Зоран Ђерић и 
Драган Јовановић Данилов. Антологија садржи 
Белешке о песницима са основним биобиблио-
графским подацима. Читаоци и тумачи поезије 
током последње три и по деценије, између оста-
лих, учили су се и васпитавали и на делима пе-
сника из ове строге и вредне антологије.

Зашто сам уредник

Данило Јокановић
главни уредник ГРАМАТИКА

На ово питање најкра-
ћи одговор би могао 

бити: зато што нико дру-
ги не би хтео да се прихва-
ти тога посла. Уредник у 
Граматику истовремено 
је и уредник и финансиј-
ски директор и комерци-
јалиста и магационер, а 
неретко и коректор и толико тога још...

Посао уредника је сан свих нас који 
смо живот провели у и око литературе. 
Лепа прилика да човек сам објави неке 
књиге онако како их је некад замишљао. 
Да приче или песме песника које је чита-
вог живота читао објави у свом избору... 
Али то је само мали део задовољства ко-
је посао уредника може да приушти.

Има ту и она друга страна.
Мали  издавач, а Граматик то јесте, и 

у сређенијем друштву него што је наше, 
принуђен је да ради на принципу штапа 
и канапа. Нарочито ако не објављује ко-
мерцијалну литературу, а поезија, па чак 
ни приче домаћих  и страних писаца, би-
ло савремених или класика то нису.

У почетку сам мислио да је књигу 
најтеже припремити за штампу: да тех-
нички буде коректно урађена, да лепо 
изгледа, да има што мање штампарских 
и других грешака... Касније, када је за 
нове пројекте почело да понестаје пара 
– помислио сам да је ипак, у издаваштву, 
то највећи проблем. И то се на разне на-
чине премошћавало. Таман кад сам пове-
ровао да је продаја најтежи део овога по-
сла, а она ми је и данас, после неколико 
година, највећи проблем – схватио сам 
да је у овом послу све много једностав-
није и лакше урадити него ли наплатити 
своје паре од већ продатих књига.

Све ово личи на јадиковку, али то је 
чињенично стање у нашем издаваштву 
и џаба би улепшавали било шта...

Говори се о неколико стотина издава-
ча у земљи Србији. То значи и исто толи-
ко уредника. Ето лепе будућности овој 
рубрици.

Дејан Вукићевић

ОБДЕЛАВАЊЕ ПОЉА
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ГРАДИНА – часопис за књижевност, умет
ност и културу, број 15, 2006, 357 страна, 
издавач Нишки културни центар, адреса 
редакције Булевар др Зорана Ђинђића 37, 
18 000 Ниш, главни уредник Зоран Пешић 
Сигма, часопис излази шест пута годишње

Нови број Градине те-
матски је подељен на 
две целине. Први део 
(11-276 страна) чини 
темат Савремена ру
мунска књижевност. 
Према речима његовог 
приређивача и прево-
диоца готово 90%  тек-
стова, Миљурка Вука-
диновића (истакнути 
српски песник и прево-
дилац, антологичар), 
реч је о најобухватнијем избору у последњих 25 
година савремене румунске књижевности на би-
ло ком језику. Избор садржи 4 есејистичка тек-
ста, изводе из дневничке прозе Георга Краћуна 
и Развана Вонку (Дневник једне сатанске годи
не 24. март 1999–24. март 2000). Одељак прозе 
најпре доноси неколико Поетичких деклараци
ја извесних прозаиста, текст М. Вукадиновића 
Данашњост румунског романа и приче и одлом-
ке из романа више савремених прозаиста Руму-
није. Фасцинантан је блок поезије који садржи 
по једну песму чак 70 румунских песника. За 
сваку похвалу је приређивачев рад на корист и 
румунске и српске књижевности. У темату Гра
динарник читамо малу антологију песника по-
реклом из Источне Србије. Приређивач, песник 
Власта Младеновић уз поезију песника (Милан. 
Д. Милетић, Томислав Мијовић, Зоран Милић, 
Љубиша Рајковић, Адам Пуслојић, Срба Игњато-
вић, укупно 13 песника) даје историјски осврт 
на песништво у источној Србији, као и кратке 
скице-песничке/стваралачке портрете песника 
његове „мале антологије“. Број затвара текст Ка-
менка М. Марковића Уметничко благо Тимочке 
крајине са акцентом на више средњевековних 
манастира.

БЕЛЕЖНИЦА, број 14, пролеће/лето 2006, 
издавач Народна библиотека Бор, адреса ре-
дакције Моше Пијаде 19, 19 000 Бор, главни 
уредник Ана Јанковић

У броју 14 часопис бор-
ске библиотеке доноси 
значајан скуп текстова 
везаних за библиотекар-
ску праксу. Реч је о при-
лозима Јасмине Нинков 
Информационе потребе 
корисника као елемент 
менаџмента јавних би
блиотека, Наташе Мале-
шевић о библиотекама у 
мрежи општине Краљево (Краљево, Рашка, Но-
ви Пазар, Тутин, Врњачка Бања), Милице Мати-
јевић Библиотекар-струка и професија. Весна 
Црногорац даје „портрет“ Народне библиотеке 
Стеван Сремац у Нишу, Елизабета Георгиев из 
Народне библиотеке у Димитровграду пише о 
Креативном осмишљавању времена младих чи
талаца. Број доноси и текстове о 21. Борском 
сајму књига, саопштење жирија традиционалне 
награде Књига године борског аутора за 2005. До-
битник је Марко Војводић за књигу песама Не 
одазивај се црним птицама у издању Комова из 
Андријевице. Број доноси и већи број приказа 
на нове књиге (др Оскара Ковача, Рајка Мици-
на, Живка Аврамовића, Слађане Ђурђекановић 

Мирић, Владимира Јагличића, Дон де Лила, Ха-
ролда Пинтера). Број затвара Летопис библиоте
ке у периоду децембар 2005 – јун 2006. Часопис 
излази два пута годишње.

ЗЕНИТ –магазин за књижевност, уметност 
и философију, број 2, октобар 2006, издавач 
Конрас, адреса редакције Булевар Деспота 
Стефана 55/10, Београд, главни уредник 
Срђан Станишић. Магазин излази шест пу-
та годишње.

Нови број магазина 
у рубрици Колумна 
доноси прилоге Ум-
берта Ека (Филосо
фија из вашег будоа
ра),  Ноама Чомског 
(„Праведни рат“ те
орија и светска по
литичка реалност), 
Михајла Епштајна 
(О својствима ума). 
Читамо и обиман есеј колумбијског песника и 
професора Карлоса Фахардо Фахарда (1957, Сан-
тајаго де кали, Колумбија) Поезија на линији 
отпора у преводу Биљане Буквић, есеје К. Г. Јун-
га Вотан (превод Александра Костић, Зорана 
Константиновића (академик, компаративиста) 
У трагању за нашим идентитетом, Мишела 
Битора Роман и поезија (превод Наташа Вучко-
вић) као и низ других. Рубрика Проза доноси 
причу Компрпомис једанаести Сергеја Довлато-
ва (превод Радмила Мечанин) а Поезија 3 песме 
Алека Вукадиновића уз песникову пропратну 
белешку. Рубрика Разговор објављује разговор 
са Мишелом Турнијеом (водили Петар В. Арбу-
тина и Александар Тодоровић) и Радованом По-
повићем. Критика доноси критичке текстове 
на књиге Стаматис Склириса, Миодрага Павло-
вића, Марк Сеџвика, Григорија Чхартишвили-
ја, Душана Тешића Лужанског, те поводом Асо
цијативног речника српског језика групе аутора. 
Тема овог броја носи назив Брод будала а пред-
ставља заједнички рад/цртеж (настањен сино-
вима Нојевих потомака) Видана Папића (1960, 
професор на Факултету уметности у Звечану) и 
Небојше Арсенијевића (1958, на функцији дека-
на Медицинског факултета у Крагујевцу).

КОРАК, бр 38 Привредна комора Србије, Бео-
град, Ресавска 23, главни и одговорни уредник 
Миливоје Михајловић

Часопис актуелну тему у овом броју посвећује 
Националном инвестиционом плану, указујући 
да критеријуми на основу којих су додељивана 
средства нису били јасни. Изостао је рецимо ве-
лики број пројеката у оквиру подршке локалне 
комуналне инфраструктуре, као и финансијска 
подршка за самозапошљавање и почетнике, али 
и пројекти који су од велике важности за мала 
и средња предузећа, у делу едукације, класте-
ра и технолошког развоја. Може се издвојити 
интервју са министром за рад, запошљавање и 
социјалну политику Слободаном Лаловићем, 
који даје оптимистичку прогнозу, јер „на почет-
ку транзиције око трећине запослених у Србији 
било је вишак. Кад се 2008. транзиција заврши, 
сви би опет требало да нађу своје место”. У тек-
сту „Женско предузетништво” каже се: кад ра-
сту незапосленост и сиромаштво, жене су изло-
женије проблемима, мада су њихова радиност 
и креативност неисцрпан ресурс. Привредна 
комора Србије ће посветити пажњу моделима 
и пројектима везаним за запошљавање жена. 
Истовремено, дат је и профил жене предузетни-
ка кроз интервју са проф. др Радмилом Грозда-
нић, која рецимо каже да пројекат Етно мрежа, 
покренут 2005. и финансиран од стране USAID, 
има за циљ промоцију женског предузетништва 
у области израде и продаје рукотворина. Посе-

бан темат у часопису посвећен је милочерском 
економском форуму под називом „Европски 
приоритети и регионална сарадња”. Председ-
ник Савеза економиста Србије проф. др Драган 
Ђуричин истиче да је Србија европска земља са 
афричком конкурентношћу. Бруто друштвени 
производ лане је био тек 56 одсто оног из 1989. 
године. Налазимо се у групи високо задужених 
земаља (17,1 милијарда долара), спрводимо бро-
керску приватизацију чији је основни мото 
– распродаја, а резултат је да имамо раштимова-
ну привреду са најмасњим инвестицијама међу 
земљама у транзицији.

КОРАЦИ, год. 40, књ. 36, св. 9–10, 2006, 
главни и одговорни уредник Мирко Демић, 
Народна библиотека „Вук Караџић”, Др Зо-
рана Ђинђића 10/III Крагујевац, koracikg@
yahoo.com

Најновији број двомесечн-
ог часописа за књижевн-
ост, уметност и културу 
објављује нову поезију 
Небојше Васовића, Ласла 
 Блашковића, Петра Милор-
адовића, Новице Јањушев-
ића, Срђана Станковића, 
прозу Мирјане Ђурђевић, 
Стеване Сремац, Бориса 
Капетановића, Илије Кајтеза, Мухарема Ба-
здуља. Дивна Вуксановић пише о култури 
 дијалога а Ђорђе Д. Сибиновић, Предраг 
 Крстић, Катарина Мартиновић, Јасмина Ах-
метагић и Дејан Милутиновић приказују 
 најновије књиге Драгана Јовановића Данилова, 
Срђана В. Тешина, Милана Орлића, Александра 
Мекол Смита, као и антологију нове кратке 
приче На трећем тргу. Већ смо навикли да нам 
уредник скреће пажњу на занимљиве ликове 
светске књижевности. Овога пута ради се о 
темату Континент Гомбрович у којем се налазе 
 Гомбровичева проза, есеји, дневници, полемике, 
чак и једна оперета, као и текст Зорана Ђерића 
који је темат приредио и превео са пољског.
 
МЕЂАЈ, год. 26, бр. 60–61, главни и 
 одговорни уредник Зоран Тешић, Народна 
библиотека Ужице, Трг партизана 12

Прозу пишу Видан Ник-
олић, Стојан Бербер, 
Љиља Илић, Давид 
Кецман Дако, поезију 
 Богољуб Недимовић, 
Душан Поп-Ђурђев, 
Милица Теа Марић, 
 Винко Шелога, Дамир 
Јоцић, Ђуро Шефер, 
Раде Вучићевић, Сло-
бодан Ристовић, о сли-
карству Владимира Величковића академик Љуб-
омир Симовић, о новим књигама Милунике 
 Митровић, Миломира Милинковића, Видана 
Николића, Душана Поп-Ђурђева, Момчила 
 Тешића, Мирка Иконића, Ивана Ршумовића 
пишу Миро Вуксановић, Цвијетин Ристановић, 
Миомир Милинковић, Миленко Пајић, Ратомир 
 М. Цвијетић, Раде Вучићевић. Портрет Данице 
Диковић-Ћургуз потписује Р. М. Цвијетић, 
 текст о сликарству Милорада Вујашанина 
Мирољуб Домазет, о Слободану Радовићу 
Александар Милосављевић Лале, о холивудској 
 продукцији Зоран Копривица, приказ Домазе-
тове приче Зоран Недељковић. Ужичка Наро-
дна библиотека прославила је 150. годишњицу 
 па је тим поводом одржана свечана академија 
 са које часопис објављује прилоге Александре 
Вранеш, Љубомира Симовића, Раде Поповић, 
Ивана Ршумовића, Слободана Радовића и Нов-
ице Бујића. Са Саветовања библиотекара Срби-
је названог Повезивање као императив објављ-
ују се радови Драгослава Родаљевића о примени 
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програма cobiss, Милице Кирћански о аутоматс-
ком пословању новосадске Градске библиотеке, 
Владимира Шекуларца о функцији јавних би-
блиотека, Мирјане Црнчевић о пројекту Кобсон, 
Горана Траиловића о усмерености на корисника, 
Јасмине Нинков о библиотекарству и туризму, 
 Александре Вранеш и Весне Степановић о 
мисији библиотека. Број затвара текст Бранка 
Поповића о Стојану Стиву Тешићу.
 
MONS AUREUS, бр. 13, 2006, главни и 
 одговорни уредник Драган Мрдаков-
ић, Народна библиотека Смедерево, 
Карађорђева 5, smedbib@eunet.yu

У најновијем броју часописа за књижевност, 
уметност и друштвена питања који је један од 
најбоље (ако не и најбоље) ликовно уређених 
српских књижевних гласила читалац ће се 
сусрести са поезијом Адама Пуслојића, Симона 
 Симоновића, Зорана Богнара, Верољуба Вукаш-
иновића, прозом Божидара Младеновића, те-
кстом Гојка Божовића о Михизовој драми Бан
овић Страхиња, Радомира Животића о Ант
ологији сатиричног афоризма Републике Српске, 
 Владиславе Гордић Петковић о Хамлету и Орк
анским висовима, Дејана Вукићевића о каталогу 
Стара и ретка књига и периодика у Народној 
 библиотеци Смедерево Марине Лазовић и Горд-
ане Јовановић. Број даље садржи беседу Добрице 
Ћосића изговорену по-
водом обележавања 160. 
годишњице смедеревске 
 библиотеке, као и говор 
Драгољуба Стојадинови-
ћа о Ћосићевом делу, до-
кумент Фундационални 
акт из 1939. који говори о 
раду библиотеке, односно 
Смедеревског читалишта, 
 текст о задужбинарству 
 Карађорђевића Радоми-
ра Милошевића, о вредносним исказима Деј-
ана Спасића, о књижевној теорији Бошка Том-
ашевића. Градимир Стојковић је сачинио избор 
из песништва за најмлађе Владимира Андрића, 
 Зорице Бајин Ђукановић, Добрице Ерића, Пера 
Зубца, Лазе Лазића, Моша Одаловића, Милоја 
Радовића, Љубивоја Ршумовића, Слободана 
 Станишића, Власте Ценића. Број као и обично 
затвара чланак Александре Вранеш, овога пута 
о формално-правним и институционалним 
претпоставкама за професионализацију 
библиотекарства.

ПАНЧЕВАЧКО ЧИТАЛИШТЕ, год. 5, 
бр. 9, новембар 2006, главни и одговор-
ни уредник Горан Траиловић, Градска 
библиотека Панчево, Немањина 1, paknji-
ga@biblioteka-pancevo.org.yu

Уводник најновијег веома садржајног броја 
потписује као и обично Гордана Стокић, текст 
о сарадњи панчевачке библиотеке Несиба Пал-
ибрк-Сукић, Весна Ињац о ИФЛА конгресу у 
Сеулу, Мирко Марковић о Дечјем одељењу библ-
иотеке у Љигу, Весна Сотиров-Ђукић нас изв-
ештава о 35. скупштини Хрватског књижнича-
рског друштва, Жељка Комленић о Савјетов
ању библиотекара Босне и Херцеговине у Бихаћу, 
Елизабета Георгиев и Саша Луковић-Васиљевић 
о Осмом националном фестивалу дечје књиге у 
Сливену, Милица Матијевић о стручном скупу 
 Библиотекар – струка и професија, Радмила 
 Перовић о Фестивалу хумора за децу у Лазарев-
цу, Весна Златичанин о пројекту Biblia – Јадра
нска библиотека, Весна Жупан о изложби У част 
шпанских бораца, Тамара Бутиган-Вучај о скупу 
Нове технологије и стандарди: дигитализација 
националне баштине 2006. Ранко Рисојевић 
пише о локалном и европском библиотекарств-
у, енигматични/а Љ. М. о повезаности Николе 
Тесле са библиотекарством, о „случају Весна 

Црногорац” пишу Весна Црногорац, Милица 
Кирћански, Хадија Кријешторац, Јелена Војино-
вић-Костић и Снежана Бојовић, о сврховитости 
књижевних вечери Весна Степановић, Милун 
Васић износи искуства из библиотечке праксе, 
Биљана Витковић представља нове књиге из 
области библиотекарства, Милица Васић о ко-
нференцији о лидерству у библиотекама, Горан 
Траиловић о Састанку Заједнице матичних 
библиотека Србије у Смедереву, Нада Зељић о 
 новооснованом Друштву школских библиот-
екара Србије, В. Црногорац о пројектима 
 Библиотекарског друштва Србије, Снежана 
Лађиновић о раду Комисије за развој корисничк-
их сервиса, Г. Стокић о Годишњој конференцији 
СЛА у Балтимору. Аутори осталих текстова су 
Мирослава Мијатовић-Васин, Вера Удицки, 
 Лив Сетерен, М. Матијевић, В. Сотиров-Ђук-
ић, Маријана Петронић, Јасминка Елаковић, 
Александар Јокановић, Миле Тасић, Емилија 
 Миловановић, Јасна Обрадовић, Душан Стојко-
вић, Душан Ј. Мартиновић, Војислав А. Вујотић-
Дужанин, Александра Вранеш, Бојана Вукотић, 
Здравка Радуловић, Милица Црнојевић, Алекс-
андра Чворовић, Јелена Ангеловски, Биљана 
Албахари, М. Палоци, Горан Миленковић, М. 
Васић и Мимица Алексић. Број је илустрован 
веома занимљивим фотографијама Владимира 
Марковића и Добривоја Арсенијевића-Арсе 
 а „окићен” је и духовитим вестима главног ур-
едника из библиотекарске праксе.

РАЗВИТАК – часопис за друштвена 
питања, културу и уметност, година 46, 
број 225-226, 2006, 168 страна, адреса 
редакције: Крфска бб, поштански фах 46, 
19 000 Зајечар, главни и одговорни уредник 
Томислав Мијовић

У рубрици Видици 
 објављен је разговор 
Живојина Павлов-
ића са Братиславом 
Милановићем, сачу-
ван у тонском архиву 
Радио Београда. Био 
је то последњи, вели-
ки интервју који је 
редитељ и писац 
дао Радио Београду. 
Следи блок посвећен песничким наградама Ра
де Драинац за 2005. (добитник песник Зоран 
 Милић за књигу Жрвањ у нигдини), Матићев 
 шал за 2006 (добитник Младен Шљивовић за 
књигу 15 разгледница за 12 адреса), песме Не-
бојше Деветака, Драгана Мраовића, Мирослава 
Тодоровића, Живка Николића. О Николићевим 
 песничким књигама из 2005, Глинено огледало 
и Северњача, пишу Светлана Станковић и 
Небојша Ћосић, а Душан Стојковић прилаже 
 обимнију студију о песништву Зорана Вучи-
ћа  под насловом Песме као лек и од лепоте и 
 од смрти. У избору др Миодрага Сибиновића 
читамо песме украјинских песника „проскриб-
ованих” током совјетског режима. Ова рубрика 
садржи и прилоге Љубише Ђидића, Стевана 
Бошњака, Злате Нешић и поезију са 21. фест-
ивала младих песника у Зајечару. Блок Археоло
гија и археолози (69–93 страна) у целини је посве-
ћен великану српске и светске археологије др 
Драгославу Срејовићу. Број садржи и текстове 
из етнологије, антропологије, историје медици-
не, географије (три текста о особеностима 
 планине Ртањ), античке историје (Трибалодард
анска престоница Дамастион, или о ковању но
вца и сечењу злата Трибала, из пера Живојина 
 Андрејића. Традиционално и овај број Разви
тка богато је илустрован  репродукцијама чак 
17 сликара (Радислав Тркуља, Љиљана Савова, 
Марио Маскарели, Драган Стојков, и др.) и уме-
тничким фотографијама Станоја Радуловића, 
Драгана Илића, Раше Милојевића, Славише 
Манчића и Живорада Игњатовића.

СВЕСКЕ, бр. 81, јул 2006, главни и 
 одговорни уредник Милан Орлић, Мали 
Немо, Јадранска 17, Панчево, office@maline-
mo.co.yu

У, као и увек, садржајном новом броју часопис 
за књижевност, уметност и културу објављује 
прозне прилоге Александра Бјелогрлића, Ми-
ленка Пајића, Гордана Маричића, Данице Доб-
ровски, Снежане Перковић, Дине Недељков-
ић, Душана Балана, Игора Смирнова-Охтина 
 (превод Бранке Такахаши), поетске радове 
Милисава Миленковића, Алена Гинзберга (Вла-
димир Милетић), Женевјев Кланси (Емилија 
 Церовић Млађа) и Марија Лукарде (Нада Ђерм-
ановић). Најновије књиге Мира Вуксановића, 
Давида Албахарија, Добрила Ненадића, Мирј-
ане Новаковић, Сање Домазет, Саше Илића, 
Милице Мићић Димовске, Часлава Ђорђевића, 
Данице Андрејевић, Риста Василевског, Хенр-
ика Јурковског, Витомира Вулетића, Бојане Ст-
ојановић Пантовић, Милене Лесковац, Зорана 
Пеневског, Крешимира Пинтарића приказали 
су Жарко Ђуровић, Милена Стојановић, Свет-
лана Милашиновић, Исидора Гордић, Катарина 
Бугарчић, Златоје Мартинов, Катарина Марти-
новић, Гаља Сапожниченко, Предраг Јашовић, 
 Душан Стојковић, Мирослав Радоњић, Милан 
Ђурашиновић, Милуника Митровић, Ивана 
Кочи, Бранислава Васић, Коста Лозанић и 
Светлана Томић. Јоханес Слок (превео Владан 
Чуквас) пише о Кјеркегору, Алсадер Мекинтајер 
 (Бојан Благојевић) есеј о култури, Ричард Па-
лмер (Растислав Динић) о Хусерлу и Канту, 
Младен Козомара о језику и философији, Ана 
 Младеновић о Гогољевим Петроградским при
поветкама, Бојана Гонев о Камију, Бојана Попов-
ић о Ромима у прози Бошка Петровића, Хаџи 
 Драган Тодоровић о Велизару Крстићу, Ана 
Виленица о Лариси Ацков, Љубомир Ћорилић 
 о Драгану Бартули, Зоран Копривица о екран-
изацијама Хамлета, Вук Крњевић о положају 
културе друштва у транзицији, Милован Радак-
овић о међународној политици Србије, Ана Ах-
матова о Модиљанију, Љиљана Д. Ћук о прози 
 Лазе Лазаревића и Светолика Ранковића, Стоја-
нка Николаш о Градској библиотеци у Вршцу, 
 Даница Мандић о музичком животу Великог 
Бечкерека (Петровграда). Број затвара интервју 
Бојана Чолака са Адамом Хазлетом који су прев-
ели Маријана Ђукић и Андреја Марковић.

ТМАЧААРТ, часопис за драму, театар и 
одгој, година 8, број 29–30, септембар 2006, 
Трг Републике 1, Мостар, уредник: Сеад 
Ђулић. е-маил: tmacaart@cob.net.ba

Тмачаарт у новом броју 
доноси текстове о по-
зоришној уметности. 
Маријана Петровић 
пише о новим театар-
ским тенденцијама: о 
анимацији, луткарс-
тву, позоришту у праз-
ном простору. Љиљана 
Грујић Еренрајх пише 
о образовању глумаца са посебним аспектом на 
неговање и образовање гласа. Говори се о тех-
ници глумца, театарским феноменима: театар 
потлачених, о интерактивном театру. У одељку 
за награде говори се о наградама „Грозданин 
кикот” и „Кључ Тмаче” и „Тмачин прстен” где 
се представља Николина Ђорђевић добитница 
„прстена”. Позоришну критику пише Ана Иса-
ковић о представи „Отело” позоришта „Бошко 
Буха”. Јосип Лешић говори о позоришном живо-
ту у Мостару за време аустроугарске окупације, 
а у уобичајеној рубрици нови драмски текст на-
лази се драма „Карантин” Златка Дукића.

Припремили: Виолета Вучетић, Славица
Спасић, Небојша Ћосић, Дејан Вукићевић
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Народна библиотека Ужице ове године обе-
лежава 150 година од оснивања. Поред све-

чане академије и низа пригодних програма, овај 
јубилеј обележен је и издавањем монографије 
“Народна библиотека Ужице 1856–2006, 150 го-
дина постојања”.

Историја
Историја Библиотеке почиње на Преображење 
1856. године, када је на иницијативу напредног 
грађанства и омладине основано Ужичко чита-
лиште, које је постало центар културног и дру-
штвеног живота града. Први управитељ Читали-
шта био је Стојан Обрадовић, судија и свестран 
културни посленик. 1857. године Читалиште је 
имало 100 чланова, а у књижном фонду налази-
ло се 200 књига и сви дневни листови Кнежеви-
не Србије.

Политичка превирања у земљи утицала су 
на рад установе, која је више пута гашена и об-
нављана. Иницијативом Културне лиге 1910. 
године основана је Народна библиотека са чита-
оницом, али је њен фонд уништен током Првог 
светског рата.

У међуратном периоду Библиотека је радила 
са прекидима, да би током Другог светског рата 
фонд био поново уништен.

Континуитет у раду успостављен је тек у по-
слератном периоду. Почетни фонд чиниле су 
књиге које су грађани поклонили Библиотеци. 
Установа је 1946. године радила под називом 
Градска књижница, 1950. године мења назив и по-
стаје Градска библиотека, а 1961. добија данашњи 
назив – Народна библиотека Ужице. Опстајући 
током времена упркос ратовима, пожарима и по-
литичким превирањима, Библиотека је постала 
центар културног и друштвеног живота града.

Фонд
Данас је Библиотека модерна 
установа са око 190.000 књига, 
преко 130 наслова периодике 
и Интернет клубом, која сугра-
ђанима нуди обиље информа-
ција из свих области живота. 

Годишње се упише око 4500 чланова, који до 
књига могу доћи и у огранцима у Севојну, Крем-
нима, Карану и  Рибашевини. 

Одељења и службе
У Библиотеци постоје следећа одељења и слу-
жбе: Одељење за набавку и обраду књига, По-
зајмно одељење за одрасле са читаоницом за 
дневну штампу, Дечје одељење, Научно одеље-
ње са класичном и електронском читаоницом, 
Завичајно одељење, Одељење за периодику  и 
Књиговезница. Укупно је запослен 21 радник, 
од којих је 15 стручних (библиотекари, виши 
књижничари и књижничари). 
   

Завичајно одељење
Завичајно одељење основано је 1965. године. У 
свом фонду садржи 6500 монографских публи-
кација. У фонду периодике има 118 наслова по-
дељених на стару и текућу периодику. Први и 
најстарији лист из 19. века, Златибор, излазио 
је у Ужицу у периоду 1885-1893. г. У Библиотеци 
се чува 248 бројева, а оригинали се налазе у Све-
училишној библиотеци у Загребу.

Богатство ужичке штампе огледа се и у 33 
наслова предратне периодике – Ужичке новине, 
Ужички глас, Ера, Ужички одјек, Народне нови
не, Учитељски подмладак, као и текуће периоди-
ке - локални лист Вести, који излази од 1945. г. 
(само један број је изашао 1941.), Ужичка недеља, 
затим часописи Међај, Ужички зборник, Исто
ријска баштина.

Завичајно одељење поседује богат фонд 
некњижне грађе-фотодокумената, плаката, по-
зивница, микрофилмова, грамофонских плоча, 
звучних записа, географских карата, ЦД-ова.

У оквиру овог одељења налази се и фонд ста-
ре и ретке књиге, а најстарије публикације су 
Општа историја света за децу Јохана Матије 
Шрека из 1784. и Историја разних словенских на
рода Јована Рајића из 1794. године.

Матична служба
НБУ врши функцију матичне службе за библио-
теке Златиборског округа (Ариље, Бајина Башта, 
Косјерић, Нова Варош, Прибој, Пожега, Прије-
поље, Сјеница, Чајетина). У оквиру матичних 
функција Библиотеке организују се едукативни 
семинари за  стручно усавршавање библиотека-
ра овог региона.

Програми и манифестације
Библиотека реализује бројне књижевне вечери, 
изложбе, трибине и предавања. Редовни је уче-
сник Међународног сајма књига у Београду, где 
заједно са Народним музејом обједињује и про-
мовише све издаваче Златиборског округа. Ор-
ганизатор је  Мини сајма књига у Ужицу. Од пре 
две године, на Златибору се одржава семинар Са-
ветовање библиотекара Србије, чији програм је 
усмерен ка праћењу 
нових тенденција у 
библиотекарству и 
размени искустава 
у решавању актуел-
них проблема.

Библиотека ор-
ганизује и тради-
ционалне књижевне сусрете Одзиви Пауну, у 
спомен на рано преминулог завичајног песника 
Пауна Петронијевића.  Поред књижевних садр-
жаја, ова манифестација обухвата и бројне пра-
теће програме – сликарске, вајарске изложбе, 
као и фолклорне приредбе.

При огранку у Севојну ради креативна ра-
дионица за најмлађе чланове Библиотеке. Изло-
жба њихових рукотворина одржава се једном 
годишње и изазива велико интересовање сугра-
ђана.

Књижевни часопис Међај и Награда
Милутин Ускоковић

Библиотека објављује часопис Међај, који прати 
дешавања у књижевности, уметности и култу-
ри,  излази четири пута годишње, а доступан је 
и у електронсом облику. Сваке године часопис 
додељује књижевну награду “Милутин Ускоко-
вић” за најбољу необјављену савремену српску 
причу. Најуспелији радови штампају се у специ-
јалном броју часописа.

Библиотека у двадесет првом веку
НБУ део је система Виртуелних библиотека 
Србије. Од 2004. године почела је обрада књи-
га у ЦОБИСС-у, а електронски каталог од тада 
набављених књига доступан је читаоцима пре-
ко Интернета. По завршетку ревизије, која је 
у току, планира се унос старог фонда и прелаз 
на позајмицу књига у COBISS-у.  Преко сервиса 
КОБСОН омогућен је приступ базама података 
пуног текста домаће и стране стручне периоди-
ке, а однедавно и бази пуног текста Ебарт-Медиј-
ске документације, која обухвата најзначајније 
домаће штампане и електронске медије.

Од марта 2005. години корисници Интерне-
та могу се информисати о раду Библиотеке и 
актуелним дешавањима  на wеб адреси www.
biblioteka-uzice.org.yu.

Гордана Бацотић

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА УЖИЦЕ
ИЗАБРАНО ПЕСНИШТВО ЈОВАНА ЗИВЛАКА

Јован Зивлак, Песме (избор),
Глас српски – графика, Бања Лука, 2006

Јован Зивлак је особена и својеглава песнич-
ка појава српског песништва, чије песничко 

ходочашће већ неколико година траје несмање-
ним интензитетом и поетичком доследношћу. 
Јовица Аћин је за њега, с правом, и рекао да “ни-
ко тако не пише код нас, нити игде“.

Управо је објављен опсежан избор песама 
Јована Зивлака, у издању Гласа српског, из Ба-
ња Луке. О том, Зивлаковом, самосвојном гла-
су српске поезије у рецензији ове књиге, веома 
надахнуто и зналачки пише Никола Страјнић, 
који даје пример како треба писати књижевну 
критику: проницљиво, аналитички, искрено, за 
разлику од већине данашњих књижевних кри-
тичара који углавном промаше тему.

Мада овај избор, који је сачинио сам песник, 
почиње од књиге “Троножац“, Зивлакова пе-
сничка авантура започела је књигом “Бродар“ 
(1969), нешто касније објављене су и књиге “Ве-
черња школа“ (1974), те “Честар“ (1979). Очиглед-
но, Зивлак је пребродио многа искушења, плове-
ћи доследан својој форми и језику.

На самом почетку свог избора (а тако је и у 
претходном избору његових песама) “Обрете-
ње“ (1993), у песми “Јела са зачинима“, потенци-
ра се сама егзистенција поезије:

“да бих написао песму
потребно је да једем
нешто чистог ваздуха
будност и свежањ хартије
(не претерано квалитетне)
времена (свакако времена).“

Једна песма, (“Новац за новац“), 
из књиге (циклуса) “Троножац“, обја-
вљене давно, невероватно је актуел-
на, што још једном потврђује пророч-
ку обдареност песника:

“али то што видим само је сажетак
призор испред пулта мењачнице
новац за новац
отисак у коме се сажимају будућност
и прошлост, весели покретачи удова.“

У песми “Напев“, по којој је дат и наслов 
књиге (циклуса), а о којој рецензент Страјнић 
најстудиозније пише, превазилазећи можда и 
наум самог песника, доводи се у питање банали-
зација поезије и своди је на тра ла ла (јање). Зато 
и каже: 

“многа су времена прошла и опомене
беху посејане свуда: човече немаш ли
паметнијег посла...“

То ружење доста подсећа на скептицизам и 
иронију Тадеуша Ружевича.

Тако је и језик којим се служи Јован Зивлак 
опор, лишен мелодије, његови напеви нису пе-
вљиви, јер није време за певање. Више је то арти-
кулација крика.

На једном месту он то дословце потврђује 
(у претходном циклусу, књизи “Чекрк“, песма 
“Шта да се ради“):

“нека буде ведар онај који пева
али тек кад из његових уста 
издигне се крик“.

      Страшна је песма Обретење (наслов њего-
вог претходног избора), до које посебно држи 
Јовица Аћин, а у којој Зивлак пориче све приче 
о постојању логора, џелата, рана, јаука, убица. 
И заиста, после извесног времена, као да ништа 
није било.

поентирање 
Може ли се поезија читати, разумети? Пита-

ње дуго траје. Њиме су се бавили многи тумачи 
пре свега Зивлакове поезије. Па ипак, они и ја 
слажемо се углавном око истих песама, дакле 
антологијских, што указује, насупрот агностич-
ком ставу, да извесна објективност постоји у ту-
мачењу и вредновању.

Сам Зивлак говори, иронично, да све је бе-
смислено, нема ничег. А то је већ нешто. Велико 
нешто Зивлакове поезије.
                                                    Власта Младеновић
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Ред. 
број И  з д а в а ч Број 

примерака И з н о с

       

1. Adizes Southeast Europe 221 201.133,80

2. Агора 221 106.800,12

3. Алгоритам 153 69.143,76

4. Алнари 626 634.737,60

5. Алтера 34 15.422,40

6. АОС 85 63.920,00

7. Арка 34 14.320,80

8. Арс Либри 51 22.748,04

9. Артист 68 33.341,76

10. Атеље Вицић 17 67.592,00

11. аутор Антоновић Момчило 17 42.500,00

12. аутор Батиница Душан 17 6.800,00

13. аутор Благојевић Радован 17 3.570,00

14. аутор Деретић Милорад 17 17.850,00

15. аутор Драгојловић Драган 17 5.140,80

16. аутор Јамеџија Богдан 17 5.100,00

17. аутор Јанковић Јасмина 17 8.330,00

18. аутор Јеленковић Јован 17 3.094,00

19. аутор Јелић Грновић Мићо 34 10.200,00

20. аутор Љубиша Александар 17 4.080,00

21. аутор Мајхер Весна 17 19.040,00

22. аутор Мандић Божидар 17 4.760,00

23. аутор Матановић Александар 35 6.125,00

24. аутор Михаиловић Светомир 17 4.250,00

25. аутор Никитовић-Ник Павле 2 5.400,00

26. аутор Очинић Калуђеровић Сава 17 14.280,00

27. аутор Петровић Драган 36 11.340,00

28. аутор Петровић Жарко 17 15.300,00

29. аутор Радаковић Ђуро 17 2.975,00

30. аутор Реџић Вучета 34 17.000,10

31. аутор Рогач Благоје 17 5.100,00

32. аутор Симоновић Мирко 17 5.100,00

33. аутор Станишић Даринка 17 6.630,00

34.
аутор Свети Амвросије 
Медиолански

17 6.664,00

35. Баобаб 36 10.332,00

36. Бард - Фин 36 13.000,00

37. Бели пут 486 278.308,80

Нове књиге у Библиотеци 
града Београда

Секретаријат за културу 
на више начина стимули-

ше укупну делатност библио-
текарства у Београду. У 2006. 
години за делатност у области 
библиотекарства планирана 
су средства од 76.000.000,00 ди-
нара. Драгоцена стимулација 
је и ове, као и претходних го-
дина, у области попуњавања 
осиромашених књижних фон-
дова новим књигама и сериј-
ским публикацијама.

У ту сврху градоначелник 
града Београда образовао је 
Комисију за откуп књига и ча-
сописа за потребе Библиотеке 
града Београда ( закључак број 
020-864/05-Г од 17. маја 2005. 
године) са задатком да прати 
издавачку продукцију, извр-
ши избор наслова и број при-
мерака за откуп, с циљем да 
се побољша стање књижних 
фондова библиотека, укаже на 
изразите вредности у издавач-

кој продукцији, 
књижне фондове 
обогати највредни-
јим издањима, као и 
да подржи и стиму-
лише рад издавача 
на објављивању из-
дања трајних вредно-
сти.

Комисија је радила у са-
ставу: Јован Радуловић (пред-
седник), проф. др Тихомир 
Брајовић, др Бојан Јовић, др 
Мирјана Детелић, Олга Срећ-
ковић-Франић, Јасмина Нин-
ков, Невена Милић, Наташа 
Тркуља и Јасмина Чубрило.

Према Програму рада за 
2006. годину, Секретаријат за 
културу  је за потребе библи-
отеке чији је оснивач град Бе-
оград реализовао два откупа, 
пролећни и јесењи, и на тај на-
чин омогући библиотекама да 
континуирано током године 
добијају нове наслове од изда-
вача.

За јесењи откуп позив из-
давачима упућен је путем 

средстава јавног 
информисања 13. 

октобра 2006.године, 
с роком за доставља-
ње понуда до 31. ок-
тобра 2006. године.

Позиву се одазва-
ло 210 издавача и ауто-

ра, који су за откуп пону-
дили 2.811 наслова.
Комисија је одржала три 

седнице и том приликом пре-
гледала све приспеле понуде 
и узорке књига, извршила 
одабир наслова и број приме-
рака, завршивши са радом 
22.11.2006. године.

Приликом избора насло
ва, Комисија је водила рачу
на о вредности издања пону
ђених за откуп и захтевима 
библиотека за одређеним на
словима.

Комисија је одабрала 1.708 
наслова од 165 издавача и 24 
аутора који су самостално 
предложили издања за откуп.

Предложено је за набав-
ку укупно 39.039 примерака 

књига, чија бруто вредност 
износи 27.827.721,85 динара. 
Уз одобрен просечни рабат из-
давача од 30% вредност нару-
чених издања је 19.606.456,17  
динара.

Просечна цена књиге из је-
сењег откупа је 502,23 динара.

Јесењим откупом књижни 
фондови библиотека су обо-
гаћени за по (просечно) 2.297 
примерка књиге. Исто тако, 
интерна комисија библиотека 
извршиће расподелу по библи-
отекама око 1.500 примерака 
књига које су издавачи доста-
вили као узорак – издавачки 
примерак.

Уговором са Библиотеком 
града Београда Секретаријат 
за културу реализује откуп 
публикација за библиотеке 
чији је оснивач град Београд, 
а Библиотека града Београда 
по уговореној набавци са изда-
вачима распоређује књиге у 17 
библиотека (матична-градска 
и 16 библиотека на територији 
градских општина.

ГРАД БЕОГРАД  ГРАДСКА УПРАВА: 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ
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38. Беокњига 17 3.965,76

39. Book & Marso 462 308.070,00

40. Bookbridge 512 134.997,70

41. Bookland 1372 687.960,33

42. Bookur Publisher 35 9.660,00

43. Борисав Станковић 104 38.000,00

44. Caissa Commerce 72 39.657,60

45. Чаробна књига 102 42.993,34

46. Центар за бригу о деци 54 6.292,80

47. Центар за културу Пожаревац 17 3.194,64

48. ЦИД 142 232.480,00

49. Чигоја 155 66.665,59

50. Clio 378 283.802,40

51. Дагда 18 20.664,00

52. Дата статус 85 160.534,40

53. Дејадора 34 13.566,00

54. Деметра 119 293.438,70

55. Дерета 667 520.657,20

56. Досије 51 17.074,80

57. Драганић 924 420.048,16

58. Драслар партнер 102 31.225,60

59. Едитор 1326 445.707,36

60. Елит - Медика 34 25.336,80

61. Enco book 70 22.226,40

62. Engine soft 17 9.520,00

63. Етхос 17 6.609,60

64. Евро 907 600.808,32

65. Фабрика књига 136 72.017,10

66. Федон 68 74.256,00

67. Феникс Либрис 70 22.050,00

68. Филип Вишњић 442 167.204,52

69. Финеса 34 11.309,76

70. Гамбит 17 11.050,00

71. Геопоетика 595 236.990,88

72. Глас српски 70 65.232,40

73. Глобосино 102 43.568,28

74. Грађевинска књига 68 108.911,52

75. Гутенбергова галаксија 86 45.250,92

76. Хеликс 34 12.852,00

77. Хинаки 51 20.915,44

78. Идеа 34 11.016,00

79. Игам 119 58.476,60

80. Имприматур 68 35.574,34

81. Информатика 153 107.406,00

82. Интерпринт 17 10.880,00

83. Изд. књижарница З. Стојановића 153 144.713,52

84. Јасен 61 80.260,74

85. ЈРЈ 2572 770.227,92

86. Каирос 71 31.220,64

87. Каруповић 35 12.171,60

88. Клет 34 14.674,40

89. Књижевни клуб Обреновац 17 3.400,00

90. Компјутер библиотека 442 337.376,90

91. Конрас 36 59.400,00

92. Ков 255 74.541,60

93. Креативни центар 1505 497.659,68

94. Круг 447 278.777,60

95. Куб 18 15.309,00

96. Лагуна 2843 888.479,20

97. Легенда 105 31.487,40

98. Лео 188 200.763,36

99. Либер 51 10.200,00

100. Љубитељи књиге 68 34.285,60

101. Логос 102 36.533,00

102. Логос арт 323 202.290,48

103. Лом 187 50.765,40

104. Мали Немо 104 41.088,10

105. Мали принц Акиа 17 137.700,00

106. Мали врт 17 7.480,00

107. Мате 6 20.527,50

108. Матица српска 74 102.088,00

109. Metaphysica 86 56.272,32

110. Микро књига 221 218.016,50

111. Младинска књига 85 289.068,00

112. Моћ књиге 153 71.604,00

113. Монарт 18 14.580,00

114. Моно & Манана 767 593.705,70

115. Моро 630 113.645,00
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116. Мост арт 34 9.547,20

117. Народна књига - Алфа 5834 2.012.388,30

118. Народни музеј Шабац 17 25.500,00

119. Наш дом 51 54.621,00

120. Научна КМД 51 32.313,60

121. НБ Јован Поповић 17 5.099,98

122. НБ Смедерево 19 11.599,97

123. НБ Србије 74 22.042,80

124. НБ Стефан Првовенчани 119 38.556,00

125. НБ Вук Караџић 19 7.315,00

126. Нишки културни центар 55 20.125,00

127. ННК 68 26.218,08

128. Нолит 86 24.010,00

129. НС Панонија 52 123.500,00

130. Одисеја 105 34.149,60

131. Океан 170 58.715,28

132. Орион арт 17 8.996,40

133. Отворена књига 51 20.526,48

134. Паидеиа 816 219.906,90

135. Партенон 51 14.981,76

136. Пиком 252 38.413,44

137. Плато 498 243.840,24

138. Платонеум 51 34.379,10

139. Плави јахач 85 36.771,00

140. Порталибрис 442 182.590,20

141. Пролог 68 16.039,30

142. Прометеј 206 100.590,00

143. Проминтерпрес 17 4.760,00

144. Прополис плус 90 36.333,36

145. Просвета 561 278.043,84

146. Пунта 2 2.800,00

147. Рад 595 236.864,74

148. Радио-телевизија Србије 85 27.631,80

149. Red box 34 13.494,60

150. Ренде 119 36.306,90

151. Република 1 2.250,00

152. Ружно паче 178 52.495,56

153. Шахинпашић 17 7.235,20

154. Самиздат Б92 170 56.233,45

155. САНУ 25 13.570,20

156. Сезам 34 53.040,00

157. Sezam book 427 328.096,44

158. Службени Гласник 241 302.841,00

159. Смедеревска песничка јесен 18 5.544,00

160. Соларис 153 82.312,30

161. Спремо 17 11.016,00

162. Српска књижевна задруга 413 234.724,00

163. Српска школска књига 51 57.834,00

164. Стубови културе 378 208.693,80

165. Stylos 406 192.480,96

166. Свет књиге 17 8.925,00

167. Светлост света 17 167.883,84

168. Светови 121 61.682,04

169. Табернакл 52 44.997,12

170. Театар За 119 110.527,20

171. This way 17 22.610,00

172. Тиса 85 21.989,50

173. Топy 19 25.665,78

174. Трио 18 31.590,00

175. Удружење књижевника Србије 17 5.950,00

176. Удружење Срба из Хрватске 4 1.739,99

177. Укронија 153 77.112,00

178. Универз.библиотека Иво Андрић 68 23.133,60

179. Утопија 270 72.666,72

180. Валера 139 261.720,00

181. Виа принт 86 38.990,00

182. Victrix 2 2.268,00

183. Виртуелни архитектонски музеј 6 5.265,00

184. Војноиздавачки завод 17 6.609,60

185. Жагор 34 20.306,16

186. Zepter 86 42.427,84

187. Змај 36 79.315,20

188. Зограф 102 29.743,20

189. Звоник 34 14.137,20

39039 19.606.456,17
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Драгиша Кашиковић је рођен 9. ав-
густа 1932. године у сарајевској оп-

штини Хаџићи, у породици Бранка и 
Невенке Кашиковић, Херцеговаца из 
Требиња. Кашиковићи су били имућна 
породица са великим кућама и имањи-
ма у Београду, Сарајеву и Дубровнику, 
која се доласком НДХ на власт, почет-
ком Другог светског рата из Сарајева 
преселила у Србију, у Београд, где Дра-
гиша уписује студије права, али због 
својих антикомунистичких и антире-
жимских уверења, бива избачен са фа-
култета. У Љубљани накнадно успева 
да настави са студирањем права. У ме-
ђувремену пише књиге за децу, и обја-
вљује своја два прва наслова „Приче 
из зоолошког врта“ и „Насрадин хоџа“. 
Средином педесетих година, тачније 1955. 
Драгиша је из ФНРЈ пребегао у Аустрију, где 
је радио физичке послове и није ништа обја-
вљивао, да би се 1957. године, са свега седам 
долара у џепу и без знања енглеског језика до-
селио у Сједињене Америчке Државе, у град 
Њујорк, где бива прихваћен у цркви Свети Са-
ва. Кашиковићево право образовање и усавр-
шавање почиње, заправо у САД, где завршава 
факултет и потпуно овладава страним језици-
ма, те прати разне стручне, светске  публика-
ције и бива веома обавештен. У почетку је ра-
дио у једној тамошњој банци, али веома брзо 
се сели у главни град америчке државе Или-
ноис, Чикаго. У Чикагу се одмах прикључује 
Српској народној одбрани, водећој организа-
цији српске емиграције у САД и захваљујући 
својим способностима веома брзо постаје 
њен лидер и неуморни активиста у напорима 
за што бољем организо-
вању српске антикому-
нистичке дијаспоре. Био 
је то човек, како говоре 
његови савременици, 
који је дигао српску еми-
грацију на ноге и анти-
комунизам истурио као 
политичку платформу 
окупљања Срба у САД. 
По доласку у Чикаго по-
стаје уредник емигрант-
ског листа „Слобода“, 
гласила СНО, који је био 
тада пред гашењем, али 
јој Кашиковић, веома 
брзо враћа углед ствара-
јући садржајно богату и 
актуелну новину. 1963. 
године Кашиковић покреће књижевни лист 
„Данас“ и сатрични лист „Чичак“ и успешно 
води радио програм Српске народне одбра-
не. За нашу цркву у Америци преводи на 
српски језик на хиљаде страница текста са 
енглеског, а и све значајније институције срп-
ске емиграције ослањале су се на Драгишино 
образовање, патриотизам и ентузијазам и ор-
ганизаторске способности. Шездесетих годи-
на Кашиковић прикупља највећи део грађе за 
књигу „Геноцид у Хрватској 1941–1945“, на ен-

глеском језику, која је до данашњег да-
на остала као најмоћније оружје пред 
америчким властима у борби против 
хрватске усташке емиграције. Године 
1975. и 1976. Кашиковић објављује једну 
за другом књиге: „Поручник Каваја“, „Дупља-
ци“, „Партија те тужи, Партија ти суди“ и 
„Споменица Дражи Михајловићу“. Истражи-
вачи великог дела Драгише Кашиковића има-
ју велики проблем у раду јер Драгиша велики 
број чланака, афоризама и карикатура није 
потписиво, а у многим случајевима користио 
је и разне псеудониме. Студирао је Солжењи-
цинова мукотрпна штива, уживао у Ерху Фро-
му, а у ретким слободним тренуцима волео је 
да игра тенис. 

Сатиричар Кашиковић је писао директ-
но, јасно, са мало речи које погађају право 
у центар и разарају комунистичке митове и 

постулате. Он у својим 
афоризама за главне 
објекте, кроз „табу те-
ме“, има Вођу, Револуци-
ју, комунистичку олигар-
хију, марксизам, тежак 
положај српског народа 
под Брозом... Имао је 
убојиту мисао и изузет-
ну елоквенцију, који у 
„афоризмима побуне“, 
имају велику уметнич-
ку вредност и вишезнач-
ност.

Кашиковић није био 
само теоретичар него и 
озбиљан практичар и ор-
ганизатор. Организовао 
је демонстрације прили-

ком Титове посете Америци, припремао атен-
тат на њега када је овај боравио у Мексику, 
пратећи га током целе турнеје, и био осумњи-
чен за постављање експлозива у југословен-
ским дипломатским представништвима ши-
ром САД, 1967. године. Комунистичке власти 
у Југославији су тврдиле да из Кашиковића 
стоји америчка тајна полиција ЦИА, али то 
никада није доказано, нити потврђено. Због 
свог непоколебљивог става да комунистички 
режим на челу са Јосипом Брозом Титом тре-

ба срушити не бирајући средства, и 
тиме што је за такве своје идеје придо-
бијао све више присталица међу еми-
грантима, али и у матици Србији, Ка-
шиковић је постао свакодневна мета 
југословенске тајне полиције, злогла-
сне УДБЕ, која је у Европи тих година 
већ ликвидирала преко шездесет Срба 
противника Брозовог режима.

Драгиша Кашиковић, Бата, како су 
га звали пријатељи из Чикага, убијен 
је 19. јуна 1977. године у просторијама 
СНО у Чикагу, док је писао текст за 
своју „Слободу“. За његовог убицу твр-
ди се да се зове Богоја Панајотовић, 
пореклом из Ниша, који се у Чикагу 
представљао као Зоран.

Драгиша Кашиковић и његова 
поћерка Иванка Милошевић, која се 
пробудила те ноћи чувши Драгишине 
јауке, убијени су на свиреп начин, уз 
смрскану главу, Драгиша са 64, а мала 

Иванка са 58 убода ножем, а и плафони у 
канцеларији у којој је злочин извршен били су 
од крви. Ликвидатори су тада и потпуно раз-
лупали  Драгишину писаћу машину дајући и 
тим гестом до знања свима онима који пишу 
на начин сличан Кашиковићевом да ће завр-
шити исто као и он, трагично. Поред Драги-
ше Кашиковића југословенска тајна служба је 
тих година убила још 27 истакнутих српских 
емиграната, само на територији САД.

Године 1993. у издању издавачке куће „Срп-
ска реч“ и уз разумевање директорке госпође 
Данице Драшковић, у Београду су у једној 
књизи, први пут, објављена два дела Драги-
ше Кашиковића, афоризми сажети у наслову 
„Партија те тужи, партија ти суди“ и драмског 
текста „Дупљаци“, кратке комедије у четири 
чина. Предговор за књигу је написао Кашико-
вићев саборац, емигрант и из Америке госпо-
дин Илија Лубарда, а рецензију његовог дела 
угледни српски књижевници Александар Чо-
трић и Александар Баљак и професор Ратко 
Божовић. Господин Лубарда, између осталог, 
у свом предговору наводи да је Драгиша у све 
послове улазио са великим ентузијазмом и 
енергијом и да је такав његов приступ, полет, 
харизматичност и његово веровање да се Ср-
бин за српску ствар може жртвовати подстре-
кивао и друге на велики рад.

Чотрић у свом осврту на Кашиковићево 
афористичарско дело каже да су његови афо-
ризми жестоки, али и племенити. Указују на 
све што не ваља, шибајући по друштвеном 
неморалу, али у њима нема моралистићких 
придика. Чотрић у свом тексту позива све бу-
дуће састављаче антологија српске сатире да 
никако не забораве име и дело Драгише Каши-
ковића, приликом рада на новим изборима из 
најбоље српске сатире.

Године 1994. заједно са својим братом Пре-
драгом и групом пријатеља окупљених око 
„СПО тетара“ у Старој Пазови, поставио сам 
на сцену Кашиковићеву комедију „Дупљаци“. 
Поред светске премијере ове Кашиковићеве 
одличне комедије жеља ми је била да у српској 

ДРАГИША КАШИКОВИЋ (1932-1977)
Драгиша Кашиковић је био лидер српске 

политичке емиграције на северноаме
ричком континенту. Уређивао је српски 
емигрантски часопис „Слобода“ а поред 

новинских чланака, прилога и репортажа, 
писао је песме и приче за децу, афоризме, 
сатиричне приче и позоришне комаде, а 
иза себе је оставио и велики број врхун

ских слика, углавном уља на платну. Био је 
свестрани уметник, интелектуалац, хрони
чар, карикатуриста, преводилац, уметник 
на клавиру, али пре свега писац. Говорио 

је перфектно енглески, немачки и францу
ски, а користио се шпанским језиком.
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јавности, у уметничким и интелектуалним 
круговима, заробљеним у Милошевићевом 
ауторитарном контексту, афирмишем причу 
о Драгиши Кашиковићу и његовом бесмрт-
ном делу. Светска премијера „Дупљака“ узве-
дена је 13. октобра 1994. године у препуној по-
зоришној сали у Старој Пазови уз присуство 
великог броја интелектуалаца, и председника 
Српског покрета обнове, књижевника Вука 
Драшковића. Вук је тада у Старој Пазови, пре 
представе, премијерно прочитао изводе из 
свог новог романа „Ноћ ђенерала“, а након 
изласка те његове књиге, представа „Дупља-
ци“ је имала заједничке наступе са њим по 
Србији. Драшковић је представљао свој нови 
роман а „СПО театар“ Драгишу Кашикови-
ћа, српској јавности. Тада су на истој сцени 
били највећи противник Броза  шездесетих 
и седамдесетих, Кашиковић, и најжешћи 
критичар Милошевића, Брозовог наследни-
ка, деведесетих, Драшковић. Учествујући на 
разним смотрама и такмичењима на позори-
шној аматерској српској сцени користио сам 

увек прилику да осветлим лик и дело Кашико-
вићево пред публиком, жиријем и стручним 
полемичарима знајући да ће, а и јесте, прича 
о његовом животу и његовој жртви побудити 
лавину реакција. Позитивних и негативних. 
Милошевићевских, прокомунистичких, не-
гативних, и опозиционих, благонаклоних. 
„Дупљаци“ су духовита оштроумна комедија 
у којој аутор Драгиша Кашиковић на лак и јед-
ноставан начин, народним језиком, опаскама 
и геговима открива без маски, нушићевски, 
опоро смешно, карактер нашег народа и љу-
бав истог према свакој власти и новцу. Срђо 
Мутибара, главни јунак комедије из наше зе-
мље одлази у Америку, у Чикаго, и тамо раде-
ћи најтеже послове долази до богатства. Одлу-
ком да се врати у родни крај безбрижни еми-
грант Мутибара, уз полтронство и „гребање“ 
својих земљака о његов новац стечен у исеље-
ништву, губи све, јер га ови након потпуног 
пељешења, уз лажне, измишљене оптужбе, 
откуцавају милицији и терају у апс. У коме-
дији је описан емигрантски живот, осликан 
у омиљеном простору окупљања Срба у Чика-
гу, у кафани „Златно буренце“ и са друге стра-
не менталитет наших људи у забитом селу у 
Босни, Оштром зубу, завичају главног јунака 
Срђе Мутибаре. Кашиковић разголићује у 
овом свом делу полицију, доушнике, сарадни-

ке њихове и људску похлепу, примитивизам 
и среброљубље.

Издавачка кућа „Српска реч“ на иниција-
тиву сатиричара Александра Чотрића устано-
вила је награду „Драгиша Кашиковић“ у Бео-
граду, 1994 године. У областима новинанар-
ства, публицистике, сатире и драмског ствра-
лаштва, онима у којима је Кашиковић био 
непревазиђен, ове 2006. награда је додељена 
дванаести пут. Међу добитницима претход-
них година били су и сатиричари Александар 
Баљак, Слободан Симић, Владимир Јовиће-
вић-Јов, Весна Денчић, историчари Коста Ни-
колић и Бојан Димитријевић, драмски писци 
Милена Милошевић, Биљана Србљановић, 
Стеван Копривица и Синиша Ковачевић, но-
винари Војислав Туфегџић, Вук Цвијић и Иси-
дора Бјелица и многи други који су у својим 
писаним делима испољавали либерализам и 
слободоумност, управо као и Кашиковић у 
време када ни слободе и слободне, прогресив-
не мисли код нас готово да није ни било. Од 
ове године награду „Драгиша Кашиковић“ у 

Београду уместо „Српске речи“ додељује 
Министарство за дијаспору Владе Репу-
блике Србије.

Када је 3. новембра 1970. године 
умро српски Краљ Петар други Карађор-
ђевић по сопственој је вољи, сахрањен 
у цркви „Свети Сава“  у Либертвилу, 
на путу између Чикага и Либертвила. 
У име Срба и Србије на опроштају од 
нашег владара говором се обратио Дра-
гиша Кашиковић, речима: – Збогом наш 
миљени сапатниче, тешку круну ниси 
дуго носио. Морао си у изгнанство. 
Постао си наш први емигрант. Збогом 
наш честити господару, рат се завршио 
али нашом земљом нису поља цветала. 
Пшеница није дозрела међу дрвеним кр-
стовима. Збогом мили земљаче, судбина 
ти је трнов венац наметнула. Носио си 

га храбро – Карађорђевски. Ми ти се кунемо 
својом чашћу и именом да ћемо те пренети на 
Опленац. У слободну Србију коју ти судбина 
није доделила да поново видиш. У порти мана-
стирској, на чијем је улазу велики споменик 
ђенералу Дражи Михајловићу сахрањени су, 
између осталих, и Константин Фотић, краљев-
ски амбасадор у Вашингтону, Јован Дучић, 
владика Дионисије, а 1977. године и Драгиша 
Кашиковић.

Почетком 2005. године, са пријатељем, 
Ђорђем Николићем, великим српским песни-
ком из Чикага и рођеним братом Драгице Ми-
лошевић, невенчане Кашиковићеве супруге и 
мајке мале Иванке, убијене ноћи када и Каши-
ковић, посетио сам Драгишин гроб и упалио 
свећу. На том месту, у једном трену, кроз гла-
ву ми је пролетео цео Драгишин живот, и све 
оно што сам о њему знао. Уз молитву, сагледао 
сам да са једне стране Ђенералов споменик и 
биста Воводе Ђујића, а са друге велелепни ма-
настир Либертвил, са моштима Краља Петра, 
и другим великанима српским који ту почива-
ју, чувају витеза српске емиграције, страдал-
ника и великана, Драгишу Кашиковића.

Драгиши Кашиковићу, несумњиво припа-
да заслужено место у савременој историји срп-
ске књижевности и културе.

Пише: Миодраг Јакшић

Песници Ђорђе Николић и Миодраг Јакшић на гробу 
Драгише Кашиковића

БЕН АКИБИНО
ЋОШЕ

Из књиге афоризама Зорана Ранкића 
Балкански нервчик у издању Ошиша
ног јежа

На рубу нерава и Балканског по
луострва стојим, страх ме је јер 
се ничега не бојим.

И врх травке небо додирује.

Бог је створио свет. Наш смо 
створили ми сами.

Не заборавите само 
једно, да с обе стране 
Дрине живе преко
дрински Срби!

Мој председнички 
кандидат је погинуо 
1389.

Србине, сине, да ти коначно при
зна твоја мајка. Ти немаш браће. 

Ти си, сине, у мајке јединац.

– Ето упао сам у гадан сос, потужи се Нушићу 
неки мецена. Већ толико година протежирам 
једну глумицу и сада бих хтео да прекинем с 
њом... али као каваљер...
– Да вас се она више не тиче и да буде за цео жи-
вот обезбеђена?
– Да, баш тако - одговори мецена.
– Онда је узмите за жену.

*
Иво је срећан човек – прича Црњански о Андри-
ћу. Увек га је пратила срећа. Имао је лепу кари-
јеру, лепе жене, увек добре приходе. Сад, кад се 
оженио Милицом Бабић, имао је ту срећу да ње-
гова ташта поседује диван стан у сред Београда, 
усред несташице апартмана... Срећан човек на-
ђе и добру ташту!...

*
Милош Црњански је, како пише његов биограф 
Радован Поповић, у Капетан Мишином здању, 
на једном од часова историје, упознао Видосаву 
Виду Ружић, кћерку бившег дворског саветни-
ка и писца Добре Ружића. Ставила је шешир на 
седиште поред себе, Црњански се заинатио да 
баш ту седне, иако му је госпођица Ружић рекла 
да је заузето за њену другарицу...
– Заузето, па за мене, наравно - рекао јој је мла-
ди робусни песник. Рекао и остао.

*
Кад је Бранко Ћопић био главни уредник Пио-
нира свратио, из Сарајева, код њега Скендер Ку-
леновић и у разговору га пита:
– Слушај, Бранко! Има ли, за мене, у Београду, 
неко мјесто гдје се много не ради?
– Било је, доскора.
– Које?
– Ово моје.

АНЕГДОТЕ О СРПСКИМ 
ПИСЦИМА
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Хиландарска библиотека је најстарија и нај-
значајнија стара српска сачувана библио-

тека. Током осам векова свога постојања била 
је духовно средиште српског народа, књижев-
ни и преписивачки центар у коме су настаја-
ла најзначајнија дела средњовековне српске 
књижевности, науке и уметности. Основана је 
када и манастир око 1198. године. Манастир, 
посвећен Ваведењу Богородице, основали су 
монаси Симеон и Сава, бивши велики жупан 
Стефан Немања (1166–1196) и његов најмла-
ђи син Растко Немањић (1175–1235), творци 
независне српске државе и цркве. 
О оснивању манастира говоре по-
веља византијског цара Алексија 
III Анђела (1195–1203) из 1198,  и 
великог жупана Стефана Немање 
монаха Симеона, вероватно из дру-
ге половине 1198. г. Почетком 1198, 
Сава добија од византијског цара 
опустели манастирић Хиландар 
који се “изузима из власти прота и 
потчињава Ватопеду ради обнове”. Обнову су 
започели Симеон и Сава, који већ у јуну исте 
године, успевају да Хиландар добије статус не-
зависног манастира, и “да буде Србима на по-
клон вечни”, како стоји у царској хрисовуљи. 
Одмах затим својом златопечатном повељом 
Симеон претвара Хиландар у наследни кти-
торски манастир породице Немањића. Мана-
стир није био потпуно завршен када је Симе-
он 13. фебруара 1199. г, умро.

Прве хиландарске књиге набављене су из 
литургијских потреба, пре обнове старог грч-
ког истоименог манастира, и  биле су грчке 
и руске. Током 1198. г., најкасније у првим де-
ценијама  XIII века, Библиотека је највероват-
није добила и прве српскословенске књиге. 
Димитрије Богдановић, уважавајући основну 
чињеницу да у Хиландару нема књига стари-
јих од XIII века, осим Хиландарских листића 
с краја X – почетка XI века (нађених 
у Пиргу св. Саве) и 2 руска неумска с 
краја XII или почетка XIII века, прет-
поставља да се у првобитни фонд, 
поред Хиландарског типика (Chil As 
156) и Паримејника (Хил. 313) могу 
убројати Мирослављево јеванђеље 
из око 1185. г. (Бгд. Народни музеј, 
Инв. бр. 1536) и Вуканово јеванђеље 
око 1202. г. (Санкт Петербург. Руска национал-
на библиотека Ф н I 82). Једино што се може 
сигурно претпоставити јесте да су првобитне 
хиландарске књиге морале бити богослужбе-
не, и то словенске и грчке.

Историјске податке о књигама Хиландар-
ске библиотеке (самог манастира, његових 
ћелија и пиргова), налазимо у Хиландарском 
(1199) и Карејском типику (1199) као и две-
ма Милутиновим повељама (1302, и 1313). У 
Оснивачкој повељи великог жупана Стефана 
Немање из 1198, књиге се не помињу. У оба ти-
пика  посвећена је пажња статусу књига. Прет-

поставља се да је Сава саставио Хиландарски 
типик у другој половини 1199, превођењем и 
адаптацијом пролога типика цариградског 
манастира Богородице Евергетиде у коме је 
радо обитавао. Њиме се регулисао манастир-
ски живот, и у њему се, у 21. глави регулише 
заштита црквених предмета и књига. Књиге 
се на сличан начин помињу и на самом крају 
Карејског типика. У Милутиновој оснивач-
кој повељи за Хиландарски  Пирг Хрусију са 
храмом Вазнесења Господњег (1302), књиге се 
помињу, на првом месту, као ктиторски покло-

ни. “И саздах им пирг, на њем са храм 
Спасов, и исплних књигами и завеси 
и икони...” . У другој, Милутиновој до-
наторској, (1313) за исти тај Пирг, са 
потврдом архиепископа Саве III, по-
тврђује се све што је дато приликом 
оснивања. На првом месту су опет: 
књиге, иконе, завесе... Не говори се о 
каквим је књигама реч, али се подра-
зумева да су то богослужбене књиге. 

Краљ Милутин (1282–1321), велики ктитор-
градитељ радо је поклањао књиге. Тако је бол-
ници, коју је подигао у Цариграду, поклонио  
“једну малу библиотеку”.

Наше манастирске библиотеке, које су 
биле најбројније у српској средњовековној 
држави сачуване су у малом броју. Оне се не 
могу  у потпуности посматрати у светлу савре-
меног библиотекарства, али основни библио-
текарски појмови, библиотечки послови, па и 
сами термини везани за њих, остају 
суштински исти. Хиландарска би-
блиотека је по типу византијска ма-
настирска библиотека, јер је и духов-
ни живот српског народа у средњем 
веку византијског модела. Иако су 
историјски извори и литература ко-
ји говоре о хиљадугодишњем (330–
1453) трајању византијског библио-

текарства оскудни, ипак се на 
основу њих, уз помоћ компаративног 
бугарског, руског, грузијског, античког 
и хеленског материјала, као и западно-
европског, може претпоставити како 
су изгледале српске средњовековне  
библиотеке. Ниједан средњовековни 
манастир није се могао замислити без 
библиотеке. Све су оне функционисале 

по одређеним правилима унетим у манастир-
ске типике (уставе, статуте, правилнике) у ко-
јима су набројане дужности монаха – библио-
текара. Имале су сличан књижни фонд, па се с 
разлогом претпоставља да им је и начин рада 
био исти. Све то важи за Хиландарску библи-
отеку, за коју постоје још и додатни подаци 
из записа на сачуваним примерцима 
књига, као и затечено стање у њој у 
другој половини XIX века, о коме са-
знајемо из путних бележака и сту-
дија слависта који су од средине 
XIX века  посећивали Свету Гору. 

Библиотека се незнатно спомиње и у чланци-
ма побожних хаџија у нашим старим часопи-
сима и новинама.

Савремени термин библиотека, колико 
је за сада познато, јавља се тек почетком XIX 
века, и везан је за Хиландар. Раније су били у 
употреби термини књигохранилница  и књи-
гихранилиште који су уствари превод – калк  
грчког термина састављеног из две речи књи-
га и спремиште. У почетку се нови и стари 
термини употребљавајују заједно, и то тако 
да познати, стари, као епитет објасни нови. Та-
ко се у запису на рукопису Оглашенија Теодо-

ра Студита из 1807. г., (Хил. 216) срећу 
паралелно стари и нови термин, који, 
очигледно, још није био усвојен, па га 
је било потребно везати за познати. У 
том запису се каже да је проигуман Лу-
ка приложио књигу “ва хиландарскују 
обитељ, ва церковнују књигохранитељ-
нују библиотеку” 1811. года.

Монах Никандар, који је у другој че-
твртини XIX века сређивао Хиландар-

ски архив и Библиотеку, преписавши неке по-
веље и књиге, каже у запису на л. 24б-25 Кли-
сарског типика с епистоларом из 1835, (Хил. 
516), који је преписао у Савиној испосници у 
Кареји, да је “..сеј чин или устав.. преписан .. 
тштатељнеје и јасњеје от прежде бившаго по 
усрдному желанију еклисијарха нашего хилан-
дарскаго јерођакона кир Генадија и приложи 
се от њего в библиотеку нашу хиландарскују 
ради братиј наших еклисијархов..” Као што 
се види, он термин библиотека употребљава 
самостално, без паралелног старог, јер му је 
нови, употребљени термин јасан. На исти на-
чин употребљава се нови термин библиотека 
у Уставу црквеном из 1889, (Хил. 698) који је, 

судећи по запису на л. IV преписан са Ни-
каноровог, само што су друга имена на-

ручиоца (еклисијарха Пимена) и пре-
писивача (Викентија, јеромонаха).

(Одломак)
Надежда Р. Синдик

Мултимедијална издања Хиландарска библиотека
Прва српска библиотека 

– осам векова
Издавач: Народна библиотека Србије и 
МУЛТИМЕДИЈА у сарадњи са Народном 
и универзитетском библиотеком Бања Лу-
ка и ЈУММ. Уредник и координатор изра-
де мултимедијалне публикације: др Срби-
слав Букумировић. Сарадници уредника: 
Радоман Станковић, Марина Митрић, 
Дарко Ивошевић. Аутор текста о хилан-
дарској библиотеци: Надежда Синдик. 
Текст и библиографију о Мирослављевом 
јеванђељу приредили: Љупка Ковачевић 
и Душица Грбић. Мултимедијални елек-
тронски каталог урађен на основу дела: 
„Димитрије Богдановић, Каталог ћирил-
ских рукописа манастира Хиландара“, 
Београд, НБС, 1978, са детаљнијим дати-
рањем рукописа XIV века и мањим допу-
нама. Датирање рукописа на основу воде-
них знакова: Радоман Станковић. Аутор 
мултимедијалне базе података рукописа 
манастира Хиландар: др Србислав Буку-
мировић. Редактор базе података: Марина 
Митровић. Програмер: Александра Тура-
њанин. Дизајн публикације: Ненад Вучко-
вић. Аутори слајдова: Душан Маровић и 
Славомир Матејић. Унос у базу података: 
Јадранка Раденковић и Марина Митрић. 
Напомена: Избор илуминација из рукопи-

сних књига од XII до XIV века.

ХИЛАНДАРСКА  БИБЛИОТЕКА


