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Молимо читаоце да на време обнове претплату за 2007. годину, јер је то најсигурнији начин да дођу до свог примерка.

Кад се од Новог Брда пође Гњилану оста-
је, на левој страни, један сат далеко од 

Гњилана, лепо село Прелепница, у којем се 
родио Кнез Лазар. Од Гњилана пут води 
Скопљу све уз Мораву до њеног извора ис-
под Црне Горе, коју један наш историчар на-
зива српском Светом Гором. И заиста није 
погрешио, јер је она сва окићена црквама 
и манастирима, споменицима наших побо-
жних и славних владара.

Ну таквих споменика наше 
негдашње величине, напретка 
и богатства има врло много го-
тово по целој гњиланској нахи-
ји. Овде је манастир Драганац, 
а мало даље, у Кривој Реци, 
манастир Рђавац...Овде су раз-
валине неког града, онде пак 
зидине некаквог дворца...Тамо 
је извор лековите топле воде...Овде-онде на-
илазимо зидине манастирске и рушевине 
црквене. На некима се и сад распознаје жи-
вопис, али се на њему види траг дивљачке 
руке арнаутске...

Моравска је долина богата и не само сво-
јом плодношћу и природним благом, сво-
јим споменицима и задужбинама, већ је 
она сведок многих славних и језовитих до-
гађаја из наше прошлости. Овом долином, 
а можда баш и овим путем, који и сад води 
за Скопље, проналажаху српски кнежеви и 
српска властела идући на сабор у Скопље и 
Серез...

Долином моравском орила се песма и 
весео јуначки поклик српских витезова, 
кад су ишли на крунисање цара Душана. А 
кроз долину моравску путовали су и свато-
ви Маре Ђурђеве, који су је водили султану 
Мурату у Једрене. Јадна невеста у мислима 
својим прелетала је славну прошлост не-

гдашње Србије, о којој је слушала од баба 
свога. А сад? Она је жртва своје понижене 
домовине. Њен је поглед лутао по питомој 
моравској долини, по њеним мирисним ли-
вадама и китњастим луговима, па се зауста-
вљао на Морави. Знала је она јадница, да 
ова иста Морава допире близу града њена 
баба и мајке њезине, па им је по њој слала 
своја сећања, своје поздраве, своје уздахе, а 

можда и...прекоре...
Овим путем вођено је доцније 

робље повезано ланцима и коноп-
цима око врата. Овде су најлепше 
жене и девојке, најмлађи и најздра-
вији мушкарци. Робље је вођено 
на тргове у Скопљу и Једрену. Вође-
но је и у Једрене, јер је на скопљан-
ском тргу тако много робља, да му 
је цена спала на двадесет аспри за 

четири дечака и на пар чизама за најлепшу 
робињу.

Овако понижени ови су робови с очаја-
њем погледали у Небо и видели-немилост, 
погледали око себе и видели-пустош...И ро-
бље је већ на домаку Биначкога Манастира. 
Поглед му отима онај познати венац плани-
на, под којим се у дубини скрива стари ма-
настир. 

Али се његова звона не чују-умукла су. И 
тамо је пустош...

Биначки Манастир је на половини пута 
између Новога Брда и Скопља, удаљен од 
Гњилана четири, а од Скопља осам часова. 
Храм је посвећен Св. Арханђелу Гаврилу. 

Црква је више пута рушена и обнављана и 
ако је уклоњена од друма. После мученичке 
смрти манастирског духовника Јанићија, 
којег су зликовци Арнаути заклали, мана-
стир је остао пуст, а имање су му приграби-
ли Арнаути муџахери. Али и сад још дола-
зи о празницима народ пред ову светињу 
српску, прекрсти се и помоли Богу у цркви 
пустој без духовника...А на другој страни, 
један час далеко, у селу Летници, подиже се 
величанствена католичка црква!

И док се звона на православним црквама 
не смеју чути чак ни у Призрену, па ни у Ско-
пљу, где станују европски консули, дотле у 
селу Летници, усред дивљег Арнаутлука, зво-
на брује  и славе слободу католичке вере!

Тешко Србину у овим крајевима, где га 
одрођава мухамеданска и католичка вера, 
где пада од куршума турских, где гине од 
јатагана арнаутских!...

Србин се овде проређује столећима; Ср-
бин посрће под теретом свога крста, али 
га још носи; Србин гине, али још није поги-
нуо; Србин пада, али га још није нестало!...
Држи га света вера прадедовска и нада на 
зору слободе...

И кад дођете на Мораву, загледајте у ње-
ну површину, па ћете спазити, како се по 
средини пружа један млаз бистар као суза...
бистар и онда, кад је цела Морава мутна...
Сетите се, да су то сузе оних јадних Срба, 
који су око извора Моравина...

А кад чујете оно шуштање и брујање Мо-
равино знајте, да је то јецање браће наше...
јецање и запомагање...

И јаук и сузе доноси Биначка Морава сво-
јим током у слободну Србију. И јаук и сузе 
упућује потлачени Србин Српском Краљу и 
Српској Краљевини...

Зарија Р. Поповић

Долином Биначке Мораве

Текст је из књиге „Србија у слици и речи“, природне 
лепоте и историјске знаменитости у 208 чланака са 380 
фотографија; из путничких бележака и других списа из
вео Т. Радивојевић.  Београд: Издавачка књижарница 
Геце Кона, 1913.

На насловној страни: Деспот Стефан Лазаревић (1377-1427), 
ктиторска композиција, манастир Манасија.

Ове године навршава се 630 година од рођења и 580 година од уснућа 
Деспота Стефана Лазаревића, владара који је умео да се узвиси над 
својом судбином живећи животом ратника, државника, законодавца, 
витеза, дипломате и песника. Учествовао је у бици код Ангоре (1402) 
на страни Турске у којој је татарски војсковођа Тамерлан, поразио Тур-

ке, заробио и погубио Бајазита. Исте године Византијски цар је Сте-

фану Лазаревићу доделио титулу деспота. Добри односи угарског 
и српског владара резултирали споразумом о преласку Београда под 
јуристикцију Деспота Стефана, а 1403. године Деспот Стефан прогла-
шава Београд српском престоницом. Умни владар који је успевао да 
за живота буде добар дипломата и ратник, био је и један од највећих 
српских песника свог времена. Између 1404. и 1409. написао је „Слово 
љубве”, једну од најлепших химни љубави на српском језику и „Натпис 
на мраморном стубу на Косову“. Деспот Стефан Лазаревић изненада је 
умро 1427. године и погребен у својој задужбини манастиру Ресава.
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Институт Сервантес
Институт Сервантес најмлађи је 
страни културни центар у Србији. 
Како је дошло до отварања Инсти
тута у Београду?

Институт Сервантес је дуго времена 
планирао отварање представништа у 
Београду, посебно након отварања Учи-
онице Сервантес на Филолошком фа-
култету у Београду 2002. године. Учи-
оница Сервантес је најавила будуће 
активности Института Сервантес. Вео-
ма брзо је уочено да постоји велико ин-
тересовање за шпански језик и хиспан-
ску културу. Истовремено, у Шпанији 
смо били заинтересовани за оснивање 
центара у јужнословенским земљама. 
Прво је инагурисан центар у Београду, 
а након тога и у Бугарској. Београд је 
град са богатом традицијом и великим 
потенцијалима. Иако звучи као учтива 
фраза, то је ипак истина. Србија је до-
бар такмичар и може да достигне зацртане ци-
љеве чак и пре појединих земаља у окружењу 
које су започеле процес модернизације много 
пре Србије. Циљеви су оствариви упркос ве-
ликим невољама и потешкоћама кроз које је 
Србија прошла и кроз које пролази. Србија по-
седује богату културну баштину и неопходна 
јој је помоћ у отварању ка Европи. Пре свега, 
потребно је омогућити лакше добијање виза, 
чим то буде могуће, и друго, помоћ у достиза-
њу бољег стандарда њених грађана.

На који начин Институт Сервантес про
мовише шпански језик и шпанску културу?

Институт Сервантес  је основан 1991. године 
са циљем да промовише шпански језик орга-
низујући курсеве за различите нивое, и култу-
ру свих земаља шпанског говорног подручја. 
Промоција се врши  на основу скромних сред-
става у овом тренутку када се отварају велики 
центри у Азији, у Пекингу и Токију. Београд је 
један од градова који постиже најбоље резулта-
те у оквиру светске мреже Института Серван-
тес, али имамо жељу да урадимо и много више. 
Успели смо, на самом почетку ове године, у са-
радњи са Guitar Art Festivalom, да доведемо по 
први пут у Београд чувеног светског гитаристу 
Пепе Ромера. Занимљиво је да је за време по-
сете бившег председника Југославије, Јосипа 
Броза Тита, Сједињеним Америчким Држава-
ма седамдесетих година, његов домаћин, пред-
седник Картер, понудио у Белој кући управо 
концерт Пепе Ромера. Ову годину смо започе-
ли са Пепе Ромером на Коларцу, који слободно 
можемо назвати „шпанским храмом“, величан-
ственом за нас с обзиром да се на Коларцу, као 
и на Филолошком факултету, шпански језик 
изучава већ пола века са великим успехом. Пла-
нирају се и концерти за чембало велике умет-
нице рођене у Србији али Шпањолке по музич-
ком образовању стеченом у Мадриду, Смиљке 
Исаковић, као и концерти класичне шпанске 
музике коју ће извести једна од најбољих со-
прана у свету, Катарина Јовановић. Управо 
ове недеље смо коорганизатори Симпозијума 
о посредовању у међународним конфликти-
ма. Семинар има велики значај за развијање 
свести о заједничком суживоту, иако Шпанци 
нису увек били добар пример суживота у по-
јединим тренуцима током историје. Планира 
се такође и обележавање Светског дана књиге 
и наставак рада нашег кино клуба који се ор-
ганизује сваке суботе. Припремају се разновр-
сне изложбе и конференције о науци, знању 

и књижевности. Филозофски факултет нас је 
посаветовао да представимо домаћој јавности 
великог научника Сантјага Рамона и Кахала. У 
складу са тим, одштампаћемо на српском јези-
ку у Шпанији, око хиљаду примерака дела под 
називом „Савет младим научницима“ помену-
тог Нобеловца Рамона и Кахала. Наравно, ово 
је само један мали део планираних активности 
које желимо да реализујемо, а увек желимо и 
много више.

Које културне програме у Сервантесу у овој 
години препоручујете нашим читаоцима?

Редовно информишемо све заинтересоване о 
нашим културним и академским активности-
ма. Сви ваши читаоци могу да нас контактира-
ју путем е-maila cenbelprensa@sezampro.yu и 
укључићемо их на нашу маилинг листу. Редов-
но ће добијати обавештења о нашем програму 
и на тај начин ће изабрати активности које их 
највише занимају.

Постоји ли сарадња Сервантеса са инсти
туцијама културе у Србији у циљу промо
висања шпанске културе и уметности?

Имамо одличну сарадњу са Министарством 
просвете и спорта и ускоро ћемо потписати 
први уговор овог типа између Србије и Ин-
ститута Сервантес, што нас веома радује. Та-
кође, напоменуо бих одличну сарадњу коју 
имамо са  Филолошким факултетом, катедром 
за Иберијске студије, са Филозофским факул-
тетом, као и са приватним универзитетима 
попут Мегатренда и Сингидунума. Посебно 
бих истакао сарадњу коју имамо са Одељењем 
за културу Скупштине града и галеријама, по-
пут „Цвијете Зузорић“ и другим институци-
јама. Организовали смо и изложбе студената 
са Факултета примењених уметности, класа 
професора Мићановића, и са Академије лепих 
уметности у сарадњи са Дијаном Михајловић. 
Поменути студенти инспирацију су пронашли 
у хиспанској култури. Политика нашег Центра 
јесте да су врата увек широм отворена, што за-

право значи да смо заинтересовани за 
различите облике културног стварала-
штва. Све почиње једним пријатним раз-
говором, разменом идеја и искустава. 
Отворени смо за различита мишљења и 
управо та чињеница омогућава нам до-
бар суживот и разумевање.
Има ли назнака да ће нека од поставки 
из музеја „Прадо“ и „Раина Софија“ би
ти представљена у Београду?
За сада немамо такве најаве, ма колико 
ја то желео, да се понови она фантастич-
на изложба из 80-их  „Од Грека до Гоје“. 
Сигурно ће се поновити нешто слично у 
будућности, али то је проблем не само у 
Србији и Шпанији, већ и у целом свету 
с обзиром да осигуравајућа друштва и 
музеји све више чувају оно што поседу-
ју и све ређе препуштају проток. Инсти-
тут Сервантес сада у Мадриду има ново 
седиште, у самом центру града, у згра-

ди која представља једно од најлепших здања 
у Мадриду. Захваљујући просторима којима 
располаже у могућности је да организује раз-
личите догађаје. Моја жеља је да једног дана 
организујемо велику мултикултурну изложбу 
из Србије, али ново седиште је отворено пре 
само неколико месеци и морамо имати стрпље-
ња док се све не организује и не припреми.

Шпански и српски су фонетски језици што 
олакшава учење. Изузев те сличности, 
шта још повезује Србију и Шпанију? Има 
ли сличности у темпераменту, начину жи
вота?

Могу да Вам кажем да постоји велика сличност 
између српског и шпанског карактера, ако су-
димо по ономе што кажу наши професори ко-
ји се овде осећају као код куће. Одушевљава их 
Београд и имају много пријатеља. Град носи у 
себи одређену хемију, дух који поседују и њего-
ви становници. То све доприноси великој поду-
дарности наших карактера.  Када је у питању 
учење језика, ви имате велику предност.  По-
седујете све наше гласове, док нама недостају 
„ч“, „ш“ и још неки гласови. Али, ви се зато од-
лично забављате када вам се Шпанац обрати 
на српском пуном грешака... 

Шта Вам се допада у Београду и по чему ће
те памтити Србију?

Не могу да одговорим на ово питање с обзиром 
да сам у Београду већ много, много година. Ја, 
ипак, нисам типичан странац. Ја сам Шпанац 
и Београђанин. Једном приликом је некада-
шњи генијални градоначелник Мадрида, Ен-
рике Тиерно Галван, који је два пута посетио 
Београд, рекао да би планета требало да буде 
федерација општина. Па, то уопште не би било 
лоше. Београд треба гледати као град који има 
највише слаткоречне воде у Европи, град вели-
ких врућина, град снега, град свега...

Када дођу Ваши пријатељи из Шпаније 
шта им Ви у Београду обавезно представи
те?

Наравно, ја им прво покажем Калемегдан и по-
глед на Ратно острво, Милошев конак, Топчи-
дер и ако је лепо време пловимо Савом у мојој 
малој барци. Управо ово последње их највише 
одушевљава, реке, онакве широке каквих не-
ма у Шпанији, које им изгледају као покретни 
аутопутеви по којима клизе бродови. Зани-
мљиво је да се из Шпаније може допутовати 
у Београд бродом без преседања, преко Црног 
мора и Ђердапске преводнице.

Виолета Вучетић

Богата традиција
и велики потенцијали

Хуан Фернандез
Елоријага,
директор

Србија је добар такмичар и може да достигне зацртане 
циљеве чак и пре појединих земаља у окружењу које 
су започеле процес модернизације много пре Србије. 
Циљеви су оствариви упркос великим невољама и 
потешкоћама кроз које је Србија прошла и кроз које 
пролази. Србија поседује богату културну баштину и 
неопходна јој је помоћ у отварању ка Европи. Пре све
га, потребно је омогућити лакше добијање виза, чим 
то буде могуће, и друго помоћ у достизању бољег стан
дарда њених грађана.
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РАДУЈКО, Милан: КОПОРИН; фотографи-
је: Владимир Поповић. – Београд: Филозоф-
ски факултет, Институт за историју уметно-
сти, 2006.

Објављивање монографија средњовековних 
српских манастира као да је постало архаич-

но поље научних истраживања и поље посвећено-
сти и поштовања за само мали број посвећених, 
занесењака и рафинираних љубитеља српске 
средњовековне уметности. Милан Радујко сво-
јом монографијом о мало изучаваном манастиру 
Копорин указује на лепоту откривања непозна-
тог манастирског духа, живота који се рађа из 
зидина, живописа, темеља и даје потпуно нову 
слику и перцепцију ондашње стварности. Моно-
графија о Копорину настала је у оквиру истражи-
вачког пројекта Института за историју уметно-
сти и Филозофског факутета Универзитета у Бео-
граду. Завршена је 1994. године, а 1995. године је 
одбрањена као магистарски рад на Филозофском 
факултету у Београду. Упорно „месијанство“ Ми-
лана Радујка није могло да остане без продукта. 
Превазилажењем вишегодишње немогућности 
објављивања монографије због финансијских те-
шкоћа, после десет година омогућено је открива-
ње сасвим непознатог света.

МЕСТО – ИМЕ – ИСТОРИОГРАФИЈА
У уводном делу монографије аутор се бави ме-
стом, именом и историографијом манастира. 
Копорин се налази седам и по километара југоза-
падно од Велике Плане и седам километара југои-
сточно од Смедеревске Паланке, у западном делу 
области која се назива Доња Јасеница. Идилично 
окружење манастира уводи читаоца монографије 
у осећај тајновитости насупрот пасторалном пеј-
зажу који носи у себи неку слутњу, што и аутор 
ове монографије потврђује. Доња Јасеница је би-
ла током средњег века стално жариште сукоба 
између Мађара, Византинаца, Бугара и Срба.  За 
име манастира везано је неколико легенди. Једна 
од њих каже да је име настало од глагола копрка-
ти. По предању, манастир је подигао чобанин. Чу-
вајући стада негде у Ресави, у време када је деспот 
Стефан градио Манасију, вредни пастир одлучи 
да од грађе сабране за деспотов маузолеј издвоји 
део себи за манастир. Како је мукотрпно долазио 
до материјала „копиркајући“ камен по камен, на 
крају подиже манастир и даде му име Копорин. 
Аутор представља разна трагања за настанком 
имена манастира. Траг води преко хрисовуља, 
историјске географије, а до данашњих дана није 
доказано да је место Копориња повезано са Копо-
рином. Радујко у делу о историографији истиче 
да су сва досадашња изучавања Копорина остала 
на нивоу почетних послова. Чак га и посвећени-
ци српских старина заобилазе и задржавају се на 
мање значајним манастирама у његовој близини. 
Истраживачи двадесетог века су заокупљени про-
учавањем већих манастира, а када и помињу Ко-
порин, то раде сведочећи о општим појавама. Ко-
порин је рано опустео и дуго остао запостављен. 
Он у даљем проучавању помиње научнике који 
су се бавили манастиром током двадесетог века. 
Одређеније и методичније бављење овим споме-
ником преузимају Ђ. Бошковић, Александар Де-
роко и Војислав Ј. Ђурић. У њиховим чланцима, 
копоринска црква сврстана је у групу једноброд-
них цркава са куполом. Неки научници је сврста-

вају у школу рашког градитељства, а понеки у 
ликовни репертоар македонске школе, док други 
Копорин виде у одблеску моравске архитектуре. 
Бошковић доноси први тачнији снимак основе и 
први попречни пресек храма. После опсервације, 
он покушава да настанак здања веже за предмо-
равско доба, а део живописа за владавину деспо-
та Стефана. Након Ђурађа Бошковића, манастир 
изучавају и Светозар Радојчић и Војислав Ј. Ђу-
рић. Скоро сва истраживања, које аутор наводи, 
изгледа да су била несистематска, недовољна, као 
да су била успутна. Зато, ма колико то изгледало 
узалудно Милан Радујко се налази пред вратима 
неизвесног света.

НАСТАНАК – ПОСВЕТА – НАМЕНА
На почетку овог дела монографије, аутор се ди-
ректно бави питањем оснивача манастира. По-
једини истраживачи су покушали да на основу 
портрета деспота Стефана Лазаревића потврде и 
његово ктиторство. Међутим, за овакву тврдњу 

нема потврде ни у ликовним ни у писаним изво-
рима. Да је деспот Стефан био ктитор, сликар би 
то истакао  на начин који је био утврђена форму-
ла за обележавање ктиторства – приказ модела 
цркве у деспотовим рукама. Репрезентативни вла-
дарски портрет у манастиру указује на чињеницу 
да је Копорин задужбина поданика Стефана Ла-
заревића. Истицање лика средњовековног влада-
ра у црквама његових подређених познато је још 
од доба Немањића. Појава владарског портрета 
означава признавање врховне власти. Сам пор-
трет има и правну основу. Ктитор је био дужан 
да оснивачку повељу однесе на оверу суверену. 
Због пропасти ктиторске композиције, истражи-
вачи, а и сам аутор нису у прилици да имају више 
информација о друштвеном положају, пореклу 
па и изгледу ктитора Копорина. На основу доса-
дашњих истраживања о настанку и живописању 
цркве закључено је да је живопис настао између 
1402. и 1427. године, током деспотовине Стефано-
ве. У следећем делу поглавља, аутора опседа још 
неоткривена посвета манастиру. Наиме, не зна се 
коме је тачно посвећен манастир, а на основу нај-
новијих истраживања Копорин је посвећан „све-
том архангелу“. Ово потврђује положај архангела 
Михаила и Гаврила. На површини уз иконостас 
слике заштитника храма истичу се кроз чита-

во претходно столеће у већини српских цркава 
сличног плана. Међутим, проблем патрона храма 
није тиме решен. Аутор поставља питање да се 
посвећеност светом архангелу, односи на једног 
од вођа небеских сила или оба. Поштовање култа 
архангела Михаила и Гаврила неговао се током 
средњег века. Тајновитост манастира обухвата и 
живопис овог храма.

ИСТОРИЈСКЕ И УМЕТНИЧКЕ ПРИЛИКЕ
Манастирски темељи се постављају у доба најдра-
матичнијих политичких догађања. Деспот Стефан 
настоји да подељене, међусобно супротстављене 
области повеже у целину. Сукоб између деспота 
Стефана и његовог брата Вука траје од 1402. до 
1408. године. Претвара се у крвави грађански рат. 
Уметност која се рађа у то доба сматра се „најсамо-
сталнијим“ изразом српског ликовног израза. Она 
је потенцирала јачину естетског доживљаја. Гради-
тељски израз добија на снази богатим пластичним 
изразом. Стилизација влада у свим облицима пла-
стичног израза. У овом периоду на свим пољима 
јавља се стил који се назива „моравска школа“.

АРХИТЕКТУРА
Милан Радујко на минуциозан начин изучава ар-
хитектуру храма. Она је не само одраз моравског 
градитељства већ и одраз епохе у коме настаје. 
Дух уверења и дубоке религозности уткан је у сва-
ком архитектонском детаљу Копорина који има 
своје симболичко значење. Дух се отелотворује у 
масивности храма и истовремено његовој бесте-
жинској унутрашњости. Архитектура Копорина 
показује стил негован у локалним радионицама.

ЖИВОПИС
Аутор у поглављу о живопису приказује широко 
прихваћен систем иконописања још од ранови-
зантијске уметности. Попрсје Христа Пантокра-
тора у тонди калоте и низ пророка на странама 
куполе понављају се у живопису српских цркава 
током петнаестог и шеснаестог века. Сцене које 
се понављују су прикази из Христовог живота: 
Молитва у Гетсиманском врту, Издајство Јудино, 
Ругање Христу, Пилат изриче суд, Постављање у 
гроб, Силазак у ад... Све су то средства којима се 
путем ликовног израза и илузионистичке улоге 
уметности потврђује боравак Христа у Храму. Ту 
су и представе светих отаца. Насупрот религиј-
ских циклуса,  у храму се налази и портрет деспо-
та Стефана Лазаревића, као и скоро невидљиви 
портрет ктитора манастира. Радујко се не ограни-
чава само на пуко представљање живописа, већ 
се бави и историјатом његовог настанка, као и 
детаљним проучавањем и анализом стила живо-
писа. Сликари, како наводи аутор показују много 
више интересовања да одговоре захтевима епохе.

ЗАКЉУЧАК
Социјална условљеност моравског стваралаштва 
показује зависност уметности од друштвених 
промена. У закључку се Милан Радујко, осим пре-
гледа свог истраживачког рада, бави и сталним 
променама и утицајима на живот Копорина. У 
последњем делу књиге налазе се прилози и доку-
менти у којима се помиње манастир Копорин. 
Отварањем тајног света слабо изучаваног мана-
стира, овом монографијом аутор систематично, 
једноставним језиком открива свет једне епохе. 

Ана Исаковић

МАНАСТИР КОПОРИН
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„Геопоетика“ је настала 1993. године у вре
ме хиперинфлације и санкција. Колико је 
било ризично у том тренутку започети 
издавачки посао?

Не само да је било ризично већ је било на иви-
ци памети упустити се у тако нешто. Али, уве-
рење побеђује. Ја сам у то време био главни 
уредник једног од часописа у кући „Политика“ 
а моје колеге новинари су сматрале да се та-
ква кућа не напушта. Но, ја сам у то доба био 
потпуно разочаран у новинарску професију, 
како ову код нас тако и ону у свету. Рат је за 
њу био превелико искушење. У то доба разме-
њивали смо помало идеје и искуства Предраг 
Марковић, Зоран Хамовић и ја шалећи се ка-
ко делимо будући издавачки простор као неки 
„мафијози“. А заправо, догодила се изврсна 
комплементарност наших личних занимања 
по областима унутар издаваштва. Тако су ство-
рене куће „Време књиге“/„Стубови културе“, 
„Клио“ и „Геопоетика“ у истој години. Та наша 
различита интересовања, као што се може ви-
дети, задржали смо и до данас. А ако није не-
скромно рећи, делимично смо тада спасли срп-
ско издаваштво које је било на издисају, уједно 
га модернизујући у сваком погледу. Тиме смо 
помогли чак и неким кућама да опстану. Да ли 
нам је било тешко не треба ни да вам говорим. 
Ми у „Геопоетици“ имали смо идејну и кредит-
ну подршку једне грађанске банке због чије ли-
квидације касније умало и ми нисмо нестали. 
Државни и неки други криминал чуда је чинио 
у позадини догађаја. Када се тога сада сетим, 
најежим се. Дакле, ризиковало се много више 
тога него што вам пада на памет.

За 14 година колико постоји „Геопоетика” 
је добила ознаку „издавача коме се верује” и 
велику читалачку публику. Како се заслужу
је толико поверење читалаца?

Квалитетом, упорношћу и доследношћу. И љу-
бављу. Ја сам имао срећу да за колеге и прија-
теље имам Јована Чекића, Милана Ристовића 
и једно краће време Бранка Маширевића, а 
касније и десетине сарадника (што природно 
надарених, што обучених, међу њима најбољу 
– Јасну Новаков) са којима се поетика коју сам 
осмишљавао могла и остварити. „Тајна“ је и у 
томе што се не купамо у истој води стално већ 
радимо оно што сматрамо новим, изазовним и 
занимљивим. Многи нашој култури данас по-
знати аутори били су потпуно непознати када 
смо их уводили у српски језик. На тој основи 
верује нам се и сада када доводимо неке нове. 
Дакле, уз све несавршености које нас красе, ни-
смо изневерили поверење. Оно је тако важно.

Ваша издавачка делатност обухвата 19 
библиотека у којима су заступљени умет
ност, путописи, проза, речници. Оно што 
се, међутим, да приметити је релативно 
мали број домаћих аутора, као и одсуство 
поезије. Шта је узрок томе?

Поезију, како домаћу тако и страну, одмах  смо 
искључили из оптицаја јер смо били свесни 
свега што уз њу, као проблем, стиже. Мислим 
да је било поштеније тако учинити него се ка-
сније одрицати разних обећања. А за домаће 
ауторе сте само делимично у праву. И ми смо, 
уверени као и ви, недавно били затечени када 
смо, испровоцирани сличним питањем, изра-
чунали да је веома велики проценат домаћих 
аутора међу нашим књигама. Наравно да се не 
меримо са неким стандардним издавачима у 
томе. Па ми ни не желимо да им парирамо. Ми-
слим да би знатно већи број домаћих аутора, 
будимо поштени, снизио општи просек. Али 
пре но што неко на ово одреагује негативно, 
подсетимо се колики је свет у односу на једну 
културу: дакле, лакше је одабрати нешто ква-

литетно из целог света него из само једног јези-
ка. То је обична логичка и статистичка игра.

Објављујете велики број наслова писаца из 
арапских земаља као и са Далеког истока. 
Да ли је реч о личном укусу Вас као главног 
уредника, будући да сте у својим књигама 
везани за Далеки исток? Одакле толико ин
тересовање за арапске писце?

Нема неког тајног и посебног разлога. Чак не 
ни у томе што мене лично интересује Далеки 
исток. Мислим да Запад (пре свега САД а по-
том и Западна Европа) кризирају са квалите-
том у белетристици. Па, видели сте колико је 
писаца из егзотичних земаља света постало др-
жављанима западних земаља. Зар мислите да 
се то догодило само њиховом вољом и тален-
том? Не, они су на разне суптилне начине пре-
творени у инфузију западним писцима. Том 
посебном врстом неоколонијалног поступка 
(наравно, сјајно спакованог) освежава се крв 
западној књижевности. Отуд наше окретање 
другима. Нису ту само арапске земље. Ту су и 
скандинавске, рецимо. И колико још неистра-
жених!

Каква је Ваша сарадња са издавачима и ин
ституцијама културе у иностранству? 
Помажу ли инострани културни центри 
или друге институције културе издавање 
дела њихових аутора?

Углавном помажу. Али ми се обраћамо само 
неким и из посебних разлога. Неки су толико 
неефикасни да вам више одмогну него што 
вам помогну. Неки су спори, неки непрофеси-
онални. Али, имају добру вољу и од њих наше 
институције треба да уче. Дакле, то је питање 
културне политике. О нашој ме, не замерите 
ми, мрзи да говорим јер сам свашта пробао да 
бих помогао, а резултати су скоро никакви. Да 
сумирам, износи којима се помаже нису тако 
значајне (новац је на цени), али је симболика 
подршке својим ауторима изузетно важна.

Каква је сарадња са издавачима и писцима 
са територије бивше Југославије? Колико 
сте Ви као издавач и читалац заинтересо
вани за књижевност са ових подручја, а ко
лико су издавачи са простора бивше Југосла

вије заинтересовани за нашу књижевност?
Ухватили сте ме са овим питањем у периоду ка-
да сам „на крај срца“. „Геопоетика“ и ја лично 
(као писац, јер то често иде заједно у пакету), 
начинили смо пионирске кораке на том плану 
још док су се ратне цеви  пушиле и ти кораци 
су обећавали. (Сетите се да смо заједно са бо-
санским издавачем, на мој предлог, заједно из-
дали књигу хрватског аутора који је такорећи 
био забрањен у домовини – Дубравка Угрешић 
– и тираж поделили на сва три тржишта!). Њој 
смо тако, успут (али ја сам то планирао и није 
се десило случајно) помогли да се врати са сво-
јим књигама у своју земљу. А онда ми је енту-
зијазам опао јер се почела понављати позната 
матрица: ми се за њих трудимо, а они за нас не. 
Дакле, одустао сам до даљњег тј. док не видим 
наше ауторе тамо, укључујући и себе. За сада, 
осим што мене лично поштују а тако и „Геопое-
тику“, ипак користе прилику да нас оцрне када 
могу. Сигуран сам да смо опасна конкуренција. 
Знате, када свако село добије државу, критери-
јуми се спусте. Онај који је био на десетом ме-
сту у великој земљи, у малој може стићи и до 
првог. За сада сам задовољан да се наше књиге 
продају свуда и да сви препознају да оне ваља-
ју. Зашто бих се ја мерио са издавачима оданде 
који исте ауторе које ми преводимо са ориги-
налних језика, преводе са посредних језика! И 
ја сада треба да их хвалим!

Недавно сте објавили роман „Зовем се цр
вено” Орхана Памука, који је овенчан Но
беловом наградом. Памук је међу првима го
ворио о геноциду над Јерменима од стране 
турске државе. Какав је Ваш став по пита
њу доделе Нобелове награде, да ли је она у 
овом случају политичка или литерарна?

Срећна је околност да се у нашој средини Па-
мук „запатио“ још пре пет година те не морам 
да доказујем како му књиге сада овде читају ис-
кључиво због Нобелове награде. „Геопоетика“ 
је у њега као квалитетног писца веровала (као 
и у оне друге чије књиге упорно објављујемо), 
а исто тако и српска читалачка публика. Ја јој 
на томе честитам. Но, свака оваква награда во-
ди рачуна и о дотичном писцу – грађанину. Ни 
ту се Памуку нема шта много замерити: он за-
говара слободу говора и писане речи. У томе 
је доследан и за тај став плаћа већ озбиљно и 
дуго. Тиме ја не улазим у истину онога што он 
изговара као грађанин. Њу треба да нам саоп-
ште меродавни. Дакле, из Нобелове награде се 
не може до краја истиснути политика. Али, Па-
мук јесте изврстан писац и то се тешко може 
оспорити било какавим и било чијим, па чак и 
евентуалним његовим, политиканством.

Заједно са Орханом Памуком радите на јед
ном роману. Како напредује овај пројекат и 
можемо ли ускоро очекивати роман?

Не могу да кажем да са њим заједно радим на 
роману. Ја пишем свој роман који је двостру-
ко везан за Памука и мене: ем се бави нашом 
заједничком прошлошћу и нашим људима, ем 
се бави и Памуковим и мојим личним дожи-
вљајима и спекулацијама. Ту су Османско и 
Српско царство, али ту су и савремени јунаци, 
међу главнима и они по имену Орхан Памук и 
Владислав Бајац. (Књигу сам, наравно, почео 
да пишем пре његове Нобелове награде – ово 
тек да одагнам негативце). Орхан све то зна од 
самог почетка и једини „услов“ за дозволу му 
је био - да са њим у роману поступам лепо. Но, 
ја не волим много да причам о незавршеном. 
Срећан сам када успем да пишем (издаваштво 
ме „једе“), а мислим да правим занимљиву и 
оригиналну књигу. Да ли ће и ваљати, судиће 
јавност. Надам се, ове године.

Виолета Вучетић

Владислав Бајац
главни и одговорни 

уредник

Портрет издавача
Геопоетика



Упркос потресу који је изазвало киоск 
издаваштво, недавно истраживање 
тржишта књига забележило је пораст 

броја објављених наслова, иако готово поло-
вина издавача штампа књиге у тиражима од 
500 до1000 примерака. Прошле године најве-
ћу продукцију оствариле су „Народна књига“, 
„Лагуна“, „Завод за уџбенике“ и „Креативни 
центар“. 

„Народна књига“ је, са око 500 наслова 
годишње, најпродуктивнији издавач с ових 
простора. Међу објављеним насловима ове го-
дине нашле су се нове књиге Филипа Рота, Ро-
берта Ладлама, Амоса Оза, Чарлса Симића, а 
од домаћих аутора Данила Николића, Горана 
Петровића, Радована Белог Марковића, Вла-
димира Пиштала... У оквиру едиције светских 
митологија објављена је књига „Древни Еги-
пат, мит и историја“, као и „Оксфордска енци-
клопедија америчке књижевности“.

„Завод за уџбенике“ је са преко 300 изда-
ња годишње други највећи издавач. Из 
вануџбеничке продукције између оста-
лог у понуди су нова дела Сање Домазет 
и Александра Гаталице, биографије Ја-
кова Игњатовића и Ђурђа Бранковића, 
а после „Дрине“, у издању „Завода“ поја-
вила се и луксузна монографија „Мора-
ва“, која је добила награду за издавачки 
подухват године на овогодишњем Сај-
му књига.

„Лагуна“ се за кратко време увр-
стила у ред најпродуктивнијих и нај-
популарнијих издавачких кућа. Њено 
главно откриће у последње време је 
арапски писац Амин Малуф, који спа-
ја квалитетну прозу са егзотичношћу 
истока. Поред бројних едиција за децу 
и младе (у којима су се нашле и дечје 
књиге Лика Бесона), издвојила се нова 
едиција „Меридијан“ намењена домаћој про-
зи, чији је уредник писац Игор Маројевић. У 
њој су до сада објављене књиге Зорана Живко-
вића, Звонка Карановића, Горана Самарџића 
и других.

Из „Дерете“, поред нових дела домаћих и 
страних писаца, ове године је стигла и  бога-
то илустрована Ларусова „Митологија света“, 
као и интегрална верзија Пекићевог „Златног 
руна“.

„Паидеиа“ је изашла са новим књигама 
Александра Барика, Јана Меј Јуана, Људмиле 
Улицке, затим Антологијом италијанске поези-
је 20. века, Сабраним делима Константина Ва-
гинова и дуго очекиваним Арапско-српским 
речником Драгане Кујовић. Њен принцип је 
објављивање неколико хит аутора, као што је 
Паоло Коељо, чији је ексклузивни издавач у 
Србији, од чега се финансирају мање комерци-
јална издања. Запажена је и нова џепна едици-
ја, необична по томе што није комерцијалног 
карактера.

„Плато“ је такође доста разнородан по 
књигама које издаје – респектабилни аутори 
попут Мишела Уелбека и Виктора Пељевина, 
али и комерцијалнија издања као што су „Љу-
бав“ Тони Морисон или књиге Аделе Паркс. 
„Плато“ промовише и домаће писце и фило-
зофе, а од капиталних издања ове године се 
појавио „Лексикон савремене културе“ Шнела 
Ралфа и „Историја Француске“ Жорж Диби.

Међу „Просветиним“ издањима, поред ра-
зних стручних монографија и речника, нашла 
су се Сабрана дела Бранислава Нушића и Да-
нила Киша, Дантеов „Рај“ и „Пакао“, поезија 

Ф.Г.Лорке и Дучића, Чеховљеве приче, проза 
и поезија разних саврмених домаћих аутора...
Ова година ће, поред скандала око продаје Ле-
гијиних књига, за „Просвету“ бити запамћена 
и по покретању одличне едиције посвећене са-
временој домаћој прози, коју је отворила књи-
га „Пут на Аљаску“ Боре Ћосића.

Концепција „Клиа“ све више се окреће 
капиталним студијама из области историје 
уметности, филма, позоришта и друштвених 
наука, које су врло тражене. Ове године се ко-
начно појавило дело „Модерна уметност I–III“ 
Ђулиа Карла Аргана и Акиле Бонито Оливе, а 
велику пажњу привукла је и књига „Отворена 
врата“ Питера Брука. За едицију године на Сај-
му књига проглашена је „Клиова“ библиотека 
„Агора“, која третира савремене проблеме из 
области културологије, социологије, полити-
кологије и психологије.

„Службени гласник“, традиционални из-
давач правно-законодавне литературе, од пре 

две године је проширио област продукције на 
дела која се баве политичком теоријом, социо-
логијом и филозофијом, да би на овом Сајму 
књига чак освојио титулу издавача године. 
Ове године појавила се монографија о умет-
ничком покрету Медијали, само неколико 
месеци пре отварања Музеја Медијале у Бео-
граду. Књига је објављена заједно са Српским 
културним клубом на три језика – српском, 
француском и енглеском, а садржи студије 
о историји групе, биографије уметника, ком-
плетан број часописа „Медијала“, велики број 
фотографија и луксузних репродукција и ком-
пакт диск.

„Стубови културе“ су један од ретких издава-
ча који првенствено негује домаћу књижевност. 
Ове године највише пажње су привукле нове 
књиге Јовице Аћина, Светлане Велмар Јанковић, 
Љубомира Симовића, Давида Албахарија, Миле-
те Продановића и Радослава Петковића, а роман 
„Меда пева блуз“ Душана Ковачевића преведен је 
и на енглески. У библиотеци страних издања за-
нимљива је студија „Књижевност источне Евро-
пе у доба посткомунизма“ Ендруа Баруха, која 
нуди преглед источноевропске књижевности 
након пада Берлинског зида. „Стубови културе“ 
су недавно успоставили сарадњу са загребачким 
„Меандром“, па ће се убудуће књиге београдског 
издавача продавати у загребачкој књижари и обр-
нуто. Не може се довољно истаћи колико је при-
суство књижевности из региона важно за ства-
рање праве слике о стању на домаћој књижевној 
сцени, као и за „проветравање“ креативних токо-
ва у оба правца.

У оквиру своје издавачке делатности, Библи

отека града Београда се бави објављивањем 
књига, брошура, каталога и осталог материјала 
неопходног за одвијање других програмских ак-
тивности. Међу књигама објављеним ове године 
издвајамо „Библиографију Катарине Амброзић“ 
Олге Красић-Марјановић, споменицу чувеном 
градитељу Београда 18. века, Доксату де Морезу, 
која је први пут штампана 1757. године на немач-
ком језику, књигу разговора са Владаном Десни-
цом и драмски текст Надежде Петровић, „Војво-
да Мицко Поречанин“.

„Геопоетика“ је, иако не толико велика по 
продукцији (око 20 књига годишње), постала 
један од најреспектабилнијих издавача код нас. 
На овогодишњем Сајму књига припала им је 
награда за најбољег издавача, коју традиционал-
но додељује Форум новинара, а веома добро су 
прошли и на недавном истраживању тржишта 
књига. Као домаћи издавач нобеловца Орхана 
Памука, „Геопоетика“ је ове године издала нај-
пре његов роман „Зовем се црвено“, а затим и 

аутобиографију, „Истанбул, успомене и 
град“. Поред Памука, Геопоетика је и екс-
клузивни издавач Пола Остера („Скрип-
таријум“), Харукија Муракамија („Јужно 
од границе, западно од сунца“), Џулијена 
Барнса („Артур и Џорџ“), чиме показује 
да уме да одабере писце врхунских књи-
жевних домета, који истовремено могу 
бити итекако популарни код читалаца. У 
понуди за ову годину истичу се и „Путо-
писни дневници“ Миће Поповића, лепо 
опремљена књига великог формата. „Гео-
поетика“ је и апсолутни шампион у визу-
елном осмишљавању својих издања, која 
се одликују препознатљивим стилом и 
високим квалитетом фотографија одабра-
них за корице. За најлепше књиге на ово-
годишњем Сајму проглашене су „Србија 
1914–1918“ у издању „Војноиздавачког 

завода“ и „Светлост света“, у графичкој опреми 
Тихомира С. Илијића, одштампана у штампарији 
„Публикум“. Инспиративним дизајном који под-
сећа на светска издања одликују се и књиге малих 
кућа какве су „Лом“, „Фабрика књига“ или „Рен-
де“, које су схватиле значај визеулног идентитета 
производа, макар он био и књига. За издања куће 
„Zepter Bookworld“ (Антологија савремене канад-
ске драме, романи Виктора Пељевина и других 
савремених писаца, „Марке“ Давида Албахарија) 
могло би се рећи да на најбољи могући начин спа-
јају луксузно паковање и естетски ужитак. „Сами-
здат Б92“ у својој едицији белетристике и даље 
објављује квалитетну литературу забавног типа. 
Овај издавач свакако је много значајнији за про-
моцију младих домаћих аутора као што су Срђан 
Ваљаревић и Марко Видојковић.

Блиски линији „Самиздата“ су и „Лом“, „Фа-
брика књига“ и „Ренде“. „Лом“, који је најпрепо-
знатљивији по књигама Буковског и Селинџера, 
и даље се фокусира на ауторе који кореспонди-
рају пре свега са млађом урбаном популацијом. 
Ове године, између осталог, појавиле су се две 
књиге Милене Марковић („3 драме“ и „Црна ка-
шика“) и роман „Бело-црвено“ пољске књижев-
нице Дороте Масловске. У едицији „Јапан“ негују 
древну јапанску књижевност, а повремено изда-
ју и класике попут „Капетанове кћи“ Пушкина. 
„Фабрика књига“ је, по дефиницији, посвећена 
друштвено ангажованом издаваштву, како пу-
блицистике, тако и белетристике. Поред 4. књиге 
са транскриптима емисије „Пешчаник“ Б92 , из 
овогодишње продукције издвајамо стрип „Пер-
сеполис“ Мрђана Сатрапија и студију „Подруми 
марципана“ Предрага Бребановића, посвећену 
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стваралаштву Боре Ћосића. Овај издавач објављује 
и књиге младих домаћих аутора попут Ненада Рац-
ковића и Вулета Журића. „Ренде“ је постао познат 
пре свега по оригиналним и веома посећеним књи-
жевним промоцијама. Ове године од преводне књи-
жевности изашли су дневници Ремија Малангреа, 
приче Фланера О Конорија, стрип „Палестина“ Џоа 
Сакоа... Сва три издавача објављују и ауторе из ре-
гиона - „Лом“ Роберта Перишића, „Фабрика књига“ 
Виктора Иванчића, док „Ренде“ има читав циклус 
посвећен босанским писцима.

„Градац“ је интересантан као једна од мањих ку-
ћа која се не рекламира много, али се високо котира 
и има одану публику. У библиотеци „Цвеће зла“, по-
свећеној тамним нагонима у човеку, ове године се 
појавила књига „Свети дим“ Хуана Октавиа Пренса, 
у библиотеци „Алеф“ студија о уметничкој одговор-
ности у авангарди, а у едицији „Лађа“ кратка проза 
Војислава Јовановића. „Логос“, који већином издаје 
теолошку и руску литература (прошле године обја-
вио Сабрана дела Данила Хармса), ове године се ис-
такао књигом „Сећања“ Лени Рифенштал.

У односу на раније године, видљиво је да је 
капиталних издања све више. Поред „Мораве“, 
„Завод за уџбенике“ објавио је књигу „Уметност 
и национална идеја у XIX веку“ Ненада Макуље-
вића, а подгорички „Цид“ заједно са „Невским“ 
Музиловог „Човека без особина“, који се, након 
хрватског превода који је деценијама био у опти-
цају, први пут појавио на српском језику. „Пла-
то“ је објавио Раутлиџову „Историју филозофи-
је“ у десет томова, најобимнији преглед западног 
мишљења до сад. Из „Моно&Мањане“ долази 
Историјски атлас света, са детаљним приказом 
човечанства од древних времена до данас, а из 
„Прометеја“ Велики речник страних речи и изра-
за Ивана Клајна и Милана Шипке, проистекао из 
трогодишњег истраживања.

Што се књижевности за децу тиче, многи изда-
вачи се тиме баве некако успут, док је једина вели-
ка дечја кућа „Креативни центар“ (награду за дечју 
књигу године на овогодишњем Сајму књига – „Дај 
ми крила један круг“ Владимира Андрића). Њихове 
књиге осмишљене су тако да развијају дечју креатив-
ност, по темама пажљиво прате узраст, а илустрова-
не су богато и маштовито. Овај издавач објављује и 
књиге за родитеље, васпитаче и учитеље, као и уџбе-
нике за ниже разреде основних школа. „Бели пут“ 
такође објављује дечју литературу, а скренули су 
пажњу на себе првенствено графичким романима 
(ове године издали су „Град греха“ Френка Милера). 
„Фабрика књига“ издаје другачије књиге за децу, обо-
јене друштвеним ангажманом, али ове године нису 
имали ниједан нови наслов овог типа.

Општи проблем у издаваштву је да је квали-
тет превода последњих година драстично опао, 
а чак и код шире читалачке популације постоји 
свест о томе и сасвим исправан закључак да је 
разлог ниска накнада коју добијају преводио-
ци и брзина којом се књиге издају. Зато су пре-
водилачке награде постале нека врста подвига 
– Награда Удружења књижевних преводилаца 
ове године припала је Слободану Благојевићу за 
превод Аристотелове „Физике“ са старогрчког 
(„Паидеиа“), а награду Фонда „Радоје Татић“ за 
најбољи превод с шпанског добила је Марина 
Љујић за превод „Снова“ Франциска де Кеведа 
(„Драганић“).

Занимљива је и маркетиншка акција „Фабрике 
књига“, у којој се купцу који пронађе словну грешку 
у књизи „Смрт и мало љубави“ нуди друга књига на 
поклон. У ситуацији која понекад, парадоксално, 
личи на хиперпродукцију, издања без штампарских 
грешака славе се као мала чуда.

Тијана Спасић

РАЗНОЛИКОСТ САДРЖАЈА И К ВАЛИТЕТА
Mиленко Пајић

МАРКО ДОБИЈА СНАГУ
Како је Марко дуго био ситног раста, другови у игри нису га се ни мало бојали. 

Многи нису ни знали да је краљев син, а да су знали сигурно би се сасвим друга-
чије понашали. Овако, терали су шегу с њим, збијали неслане шале. По најжешћем 
сунцу слали су га да им доноси воду са извора док су се они у хладовини излежавали 
у доколици.

У тој нечасној работи шиканирања и малтретирања Марка нарочито се истицао 
неки Велимир, ковачев син, старији од Марка, крупан и неотесан дечак. Он је сми-
слио посебан начин како да изазове свог друга, а затим да искористи Марков гнев. 
Шта је Велимир радио? Он би упорно, немилице и бескрајно дуго задевао Марка, 
ћушкао га, штипкао, гуркао, говорио му ружне речи, па се и плазио и ругао му се. А 
онда би, изненада, скочио да бежи, као да се однекуд уплашио Маркових претњи. А 
Марко, колико је био наиван, потрчи за њим да га сустигне и да му узврати за сво 
оно задиркивање које је од њега претрпео. Велимир би незграпно и споро бегао, а 
Марко би га зачас сустизао. У последњи час, лукави Велимир би се зауставио, укопао 
у месту и своју песницу усмерио у правцу из којег је Марко пристизао. Марко није 
успео да се заустави, него је налетaо на Велимирову песницу. А Велимир је имао, на 
оца, шаке као лопате. И шта да вам причам, Марко би се добро угрувао, као да је на-
летео на стену... Јер Марко, иако још слабашан, није знао за страх.

Али, ту није крај. Уместо да докрајчи ошамућеног противника, Велимир би се 
поново окренуо и стао да бежи, наводно уплашен Марковим притајеним бесом. Тр-
пећи бол и понижење, Марко би поново насео, не успевајући да сузбије своју нара-
стајућу срџбу. Поново би се устремио за Велимиром и поново налетео на зид његове 
песнице. И тако неколико пута... Умазан крвљу, уплакан, морао је поново са крчагом 
на воду.

Крај извора угледао је голуждраво птиче које је ис-
пало из гнезда. Буде му жао птића па га узме док је она-
ко немоћно пијукало тражећи спас и смести га назад 
у гнездо. Затим се, са крчагом пуним воде, врати међу 
своје назови другове. Велимир му подметне ногу, Мар-
ко падне а вода се проспе. Сви се насмејаше Марковој 
неспретности, а онај Велимир највише. Марко није 
имао куд иако је био јако љут, повређен и понижен, 
него се поново врати на извор.

Иде Марко, није му ни до чега. Вуче онај крчаг као 
сизифов камен и не гледа око себе. Кад тамо, на води, 
седи једна лепа жена и држи одојче у наручју. Марко јој 
назва добар дан и саже се да наточи воде.

–  Јеси ли ти оно птиче дигао у гнездо? – упита же-
на дечака.

– Јесам – рече Марко. – Било ми је жао да скапа у трави, него га дигох у гнездо. А 
већ су га бубе и мрави напали; не би дуго издржало...

– Хвала ти, Марко! – рече лепа жена. – Само да знаш, оно није био птић, него мој 
син. Кад треба негде да одлетим, ја га претворим у птића да у гнезду чека и пијуче. 
А ја сам вила Радојла. Него реци ти мени шта би највише волео да те наградим што 
си ми спасао чедо?

Марко се испрва изненади, али онда застаде да размисли: Кад сам већ добро дело 
учинио, што да не примим заслужену награду? Моји другови задиркују ме и то је ни 
по јада, али кад почну да ме злостављају, е, то више нећу и не могу да трпим.

– Желео бих, добра вило – рече Марко – да будем јачи од свих људи на свету!
– Кад то највише волиш, нека ти и буде! Него приђи зачас да ти пипнем мишице 

– Марко приђе, а вила га благо додирну. – Иди, пробај да сломиш ону грану.
Марко подиже суву грану са тла и лако је сломи.
– Приђи још једном да будеш још јачи. Дечак опет послуша шта му вила рече. 

– Пробај да креснеш она два облутка, да видимо шта ће бити.
Марко дохвати два камена на која је вила показивала, удари један о други, а оно 

скочише велике варнице и плану лепа ватрица. Облуци се претворише у прах међу 
Марковим прстима, а ватру која захвати суву траву једва некако угасише.

– Приђи последњи пут да будеш најјачи! – рече вила дечаку, а он је послуша и по 
трећи пут. – Пробај-де сада да извалиш онај церић.

Марко се устреми на стабло које је при дну имало обим да га не би могли обухва-
тити два човека раширених руку, потегну га и ишчупа све са кореном.

– Е, сад, вала, нема јачег од тебе на целом свету – каза вила Марку.
Затим  Марко узме онај врч са водом и како дође међу своје назови другове, а 

он потегне, па њим о земљу! Суд прште на стотину комада, а вода попрска лењивце 
који су пландовали у хладу. Дечаци скоче на Марка да га туку као и раније што им је 
разбио врч и просуо воду. А он спопаде једног по једног, па их све обали на ледину и 
наслага на гомилу, једног преко другог. Лежали су тако дуго и не знајући тачно шта 
их је снашло... А после тога сви ови опаки дечаци склањали су се Марку с пута и ни је-
дан од њих није му се више смео ни приближити, а камо ли да га попреко погледа...
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Семинар за библиотекаре 
специјалних библиотека

На основу података о библиотечком пословању  прикупљених путем 
анкета у оквиру републичког пакета програма МБС и надзора  над 

обављањем послова у библиотеци може се констатовати да су простор-
ни и кадровски услови веома неуједначени. Тако имамо ситуацију да се 
стручни послови у библиотекама обављају у сагласности са стандардима, 
законским и подзаконским актима у оној мери коју то дозвољавају ови 
услови.

Семинари за стручне раднике у специјалним библиотекама имају за 
циљ да се детаљним упознавањем са правилима за обраду библиотечке 
грађе у складу са  важећим упутствима, правилницима и подзаконским 
актима омогући  јединствена технологија рада у свим сегментима библио-
течке делатности. Намера је да се константно и у току са новинама библи-
отекари усавршавају, даље образују и унапређују свој рад на прикупљању, 
обради, чувању и коришћењу библиотечке грађе.
На семинару за специјалне библиотеке који је одржан 17.11.2006. у Одеље-
њу уметности Библиотеке града Београда обрађиване су две теме:

1. Инвентарисање библиотечке грађе  и
2. Ревизија библиотечке грађе
Предавачи су били Јасминка Елаковић и Лидија Вранеш-Дреновац, би-

блиотекари-инструктори, у Одељењу за развој библиотечке делатности. 
Јасминка Елаковић је говорила о физичкој обради и инвентарисању би-
блиотечке грађе, као полазним 
основама за њену евиденцију. 
Предавање Лидије Вранеш-Дре-
новац било је посвећено реви-
зији библиотечке грађе, које је 
својом садржином обухватало 
основне информације о поступ-
ку ревизије, као обавезе сваке 
библиотеке, независно од типа, 
према Закону о библиотечкој де-
латности.

Оба предавања су била пред-
стављена у „power point“ презентацији, а за демонстрирање примера из 
праксе коришћене су књиге инвентара и књиге из фонда Библиотеке гра-
да Београда.

Позив је упућен на адресе 62 специјалне библиотеке, од укупно 72 ре-
гистроване, од којих је 10 угашено или није познат њихов нови статус, а 
одазвало се 40 библиотекара (64,52 %). На крају семинара библиотекари 
су попуњавали анкету у којој су дали оцене какву су корист имали од 
предавања, односно да ли стечена знања на неки начин могу да унапреде 
њихов рад. Присутни библиотекари су могли да дају предлоге тема за ко-
је постоји потреба да се обрађују на семинарима у 2007. години. Теме је 
предложило 13 библиотекара, а односиле су се на: формирање специјалне 
библиотеке,  виртуелне библиотеке, израду библиографије, коришћење 
ON-LINE ресурса, инвентарисање и обраду серијских публикација, елек-
тронске каталоге, унапређење међубиблиотечке сарадње, каталогизацију 
и смештај библиотечке грађе,  категоризацију, обраду, смештај, чување и 
конзервацију старе и ретке књиге, стручну класификацију, аутоматизаци-
ју библиотечке делатности, инвентарисање и каталогизацију CD и DVD-
a, рад са читаоцима, маркетинг и  каталогизацију некњижне грађе.

Семинар је завршен дискусијом библиотекара и предавача. Сви при-
сутни библиотекари су добили на поклон један број „Новина Београдског 
читалишта“, часописа Библиотеке града Београда.

Већина библиотекара већ сада осећа да је стицање знања, стручно уса-
вршавање, сталне иновације императив данашњице и нужност сваког чо-
века у активном радном односу, а у свету је све присутнији став да обра-
зовању нема краја.

Мишљења смо да су овакви семинари од помоћи библиотекарима ко-
ји су положили стручни испит и овладали знањима из струке да обнове и 
допуне већ стечена знања, а почетницима, који до сада нису имали обуку 
за рад у библиотеци ово је прилика да се упознају са специфичностима и 
правилима у библиотеци која остварује своје функције и задатке као инте-
грални део установе у чијем је саставу.

Велико задовољство већине библиотекара који су присуствовали 
семинару, њихове позитивне реакције, као и молба да се чешће виђамо 
овим поводом, прави су покретачи мотивисаности запослених у Одеље-
њу за развој библиотечке делатности за организацију што квалитетнијих 
семинара у 2007. години.

Јасминка Елаковић, Лидија Вранеш-Дреновац, Биљана Ђурашиновић

Међународни симпозијум о
маркетингу у библиотекарству

Установе културе и непрофитне организације све више увиђају по-
требу за применом маркетинга у свом планирању и свакодневном 

пословању. Овај тренд присутан је и у многим библиотекама у свету, 
али и код нас. Удружење европских универзитета из области библио-
текарства под називом BOBCATSSS које сваке године одржава струч-
не симпозијуме, ове године изабрало је баш ту тему за научни скуп у 
Прагу.

Учесници из Данске, Шведске, Холандије, Немачке, Мађарске, 
Хрватске, и других европских земаља бавиле су се темама промоције 
билиотечких услуга, промоције саме професије библиотекара, истра-
живања потреба корисника, имиџом и логом библиотека, маркетинг 
планирања у јавним и универзитетским библиотекама, односа са јав-
ношћу и слично. Предавања су се одвијала у неколико сала Карловог 
универзитета истовремено, и трајала су од ујутру до увече, три дана.

Библиотекари Европе суочавају се са сличним проблемима као 
ми. Децентрализација друштва довела је до ерозије улоге библиотека, 
и њихова некада централна позиција, сада је на маргини друштвених 
активности. Библиотеке су постале острва у мору информација. Миси-
ја и позиција библиотеке у савременом друштву мора се преиспитати 

и померити. Управник универзитет-
ске библиотеке који се на отварању 
обратио учесницима скупа, у свом 
излагању цитирао је речи проф. Фи-
липа Котлера, да постоје само две вр-
сте компанија, библиотека и уопште 
институција: оне које се мењају, и 
оне које нестају!

Корисници библиотечких услуга 
постали су пробирљивији, свеснији 
својих права и потреба. Јавна библи-
отека је само једна међу многим пону-
дама на тржишту забаве и образова-
ња које се нуде корисницима данас. 
И политички инструменти усмера-
вају библиотеке према економским 
мерилима, а културу третирају као 
инвестиције. Култура постаје роба 
на тржишту, постаје део такозване 
креативне индустрије, конкурише 
са осталим понудама у привлачењу 
туриста, компанија, донација и сред-
става из државних фондова.

У условима оштре конкуренције, 
библиотеке морају дати све од себе 
да свој имиџ, своје услуге и акције 
пласирају у јавност на атрактиван 
начин, да буду што присутнији у 

медијима, и да у свести својих корисника и целокупне јавности имају 
позитиван одјек. Нове идеје и пројекти морају стално ићи ка корисни-
цима и њиховим потребама сагледаним широко, а не само у традицио-
налном смислу позајмице књига.

Флексибилне и модерне библиотеке подразумевају и нови имиџ би-
блиотекара. Једна студија стереотипа у библиотечкој струци описала 
је просечног библиотекара: то је жена са наочарима и пунђом, преко 
35 година, неудата, скромно обучена, која стално утишава присутне и 
према корисницима има крут и надмен став. Истраживања су показа-
ла да чак и сами библиотекари имају сличан став о својој професији и 
себи. Мора се уложити напор да се окружењу представи библиотекар 
као образована, модерна, комуникативна особа која може помоћи у 
добијању веома драгоцених информација најразличитије врсте. Разби-
јање клишеа и стереотипа није једноставно, али библиотекари морају 
пре свега сами да схвате и прихвате своју нову улогу и нов имиџ, да би 
то пренели и ширем окружењу. Библиотека града Београда гради сли-
ку модерне библиотеке тако што излази у сусрет својим корисницима 
и суграђанима и изван саме библиотеке, на плажи, на Калемегдану, у 
трамвају,..

Пројекти „Библиотека на плажи“, „Тврђава културе“ и „Трамвај зва-
ни књига“ омогућили су упис нових чланова библиотеке на најнеобич-
нијим местима, учешће библиотеке у забавном и културном животу 
Београда, али су и показали да Библиотека града прати најмодерније 
трендове и креативно приступа библиотекарству.

Закључни утисци са симпозијума су да се наша библиотека сусреће 
са сличним проблемима као и европске библиотеке, да се код нас кори-
сте исти инструменти маркетинга  као и другде, и да наша библиотека 
и те како има идеје и пројекте који могу бити интересантни и корисни 
колегама у свету.                                                          Сандра Матијашевић

Владислава ИвковићМарковић и Сандра 
Матијашевић испред скулптуре од књига 
у холу Градске библиотеке у Прагу
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ЈАЊИЋ, Јован: Будимо људи  реч Патријарха Павла. – Ниш: Зо-
граф, 2006.

„Човек не може да бира време у којем ће се родити, нити прилике и околно
сти у којима ће живети. То не зависи од нас. Али, оно што зависи од нас и 
што се очекује од нас, јесте да – будемо људи, увек и свуда.“

Јован Јањић, новинар НИН-а у коме између осталог пра-
ти и црквену хронику, написао је сјајну књигу о српском 

патријарху. Непосредан повод за настанак биографије по-
главара СПЦ била су три дуга разговора која је Јањић во-
дио са патријархом Павлом. Будући новинар, Јањић пише 
динамично и разговетно, свима доступно и пријемчиво. 
Животопис патријарха Павла аутор започиње епизодом 
из Лос Анђелеса где се у лето 1992. године нашао патри-
јарх у мисији помирења и враћања у канонско јединство 
отцепљених епархија на тлу америчког континента. Видев-
ши дакле, први пут у животу Тихи океан, патријарх је завр-
нуо скуте своје мантије, закорачио у воду и узео са обале 
два каменчића која је пољубио и ставио у џеп. Потом је 
високо подигао руке ка небу. Видевши овај патријархов 
гест, агент ФБИ-ја који је био задужен за патријархову без-
бедност, пришао му је, клекнуо, пољубио руку и рекао: „Ово је светац који 
хода!“. Јањић пише животопис патријарха Павла, почев од његовог детињства: 
44. поглавар СПЦ родио се 1914. године у славонском селу Кућанци (током 
рата у Хрватској спаљена је црква у патријарховом родном селу, баш из тог раз-
лога што је изродило поглавара СПЦ) и рано остао без родитеља. Био је слаба-
шно и болешљиво дете и једном су му чак и запалили свећу мислећи да је умро. 
Будућег српског патријарха чува, васпитава и образује породица, тетке и стри-
чеви, а он сам као ђак највише воли науку. Занимљив је податак да је његова 
оцена из веронауке у једном тренутку била двојка! Јањић нам дакле приказује 
патријархов световни живот и потоњи монашки све илуструјући занимљивим 
и живописним епизодама. Патријарх српски још као монах, а потом и Епископ 
рашко-призренски и косовско-метохијски (пуне 33 године) живи поучен свето-
отачким примерима: свуда иде пешке, сам ушива и поправља мантије, сналази 
се и довија како да поправи дотрајале ципеле, поправља браве, гаси светла кад 
други забораве, сам себи кува...Непрестано је у посту и молитви, а само о Бо-
жићу и Васкрсу узме по комадић меса. Патријарх наставља мисионарско дело 
Светог Николаја Српског, а о њему се говори већ за овоземаљског живота као 
о светом човеку и путујућој икони. Патријарх Павле ступа на трон поглавара 
СПЦ 1990. године у тренутку у коме почиње голготско страдање и рат на Бал-
кану. Сам патријарх активно је на страни мира: он позива поглаваре римокато-
личке цркве и исламске заједнице из Загреба и Сарајева на дијалог и апелује да 
сви заједно раде на смирењу народа и заустављању ратне стихије, разговара и 
са свим српским политичарима, онима на власти и онима у опозицији; пише 
сам на писаћој машини писмо српском народу у Босни и Херцеговини 1992. и 
моли их да пропусте конвој хуманитарне помоћи муслиманима у Сребреницу; 
остаје упамћена патријархова порука прогнаним Србима из Крајине 1995.  Пр-
ви пут у овој књизи објављене су посебне молитве које је патријарх Павле са-
ставио у јуну 1999. године у време великог страдања Срба током доласка снага 
КФОР-а на Косово и Метохију. Просбе за велику и сугубу јектенију патријарх 
је сам откуцао на машини и оне су постале обавезне на богослужењима.  Јањић 
брижљиво сакупља духовне поуке патријархове и објављује их у овој несум-
њиво драгоценој књизи. Поред духовних поука, ова књига садржи и поглавља 
„Патријарх Павле приватно“ које садржи детаље из патријарховог живота до 
сада непознате широј јавности и поглавље „Патријарх у анегдотама“ такође пр-
ви пут у књизи сабрано. Ова књига још је један доказ да имамо прилику да нас 
у једном од најтежих времена за наш народ духовно води човек чија благост и 
смирење поништавају вртлог савременог света.

Виолета Вучетић

СЕНКЕ – изложба цртежа Милана Блануше

У Галерији „Атријум“ Библиотеке града Београда Одељење уметности 
наше библиотеке организовало је изложбу цртежа СЕНКЕ нашег позна
тог ликовног уметника (сликара, цртача и вајара) Милана Блануше од 
1427. фебруара 2007. Милан Блануша је дипломирао на Академији за 
ликовне уметности у Београду 1967. у класи професора Љубице Сокић. 
Завршио је постдипломске студије на Државној високој школи у Браун
швајгу у Немачкој 1971, а 1978. завршио је специјализацију графике на 
Државној високој школи за ликовне уметности у Франкфурту на Мајни. 
Редовни је професор на Академији уметности у Новом Саду. Излагао је 
од 1968. године на бројним самосталним и групним изложбама у земљи 
и иностранству. Члан је УЛУСа од 1973. године. Добитник је већег броја награда и признања за ликовно 
стваралаштво. Ликовно стваралаштво Милана Блануша одликује аутентичност, препознатљиви оштар и 
прецизан цртеж, експресионистички потез представљених фигура, заустављених у покрету, импресивне 
ликовне енергије. Уметничка дела Милана Блануше приказују његово виђење човека у времену, простору 
и окружењу. Он је критички хроничар нашег времена. Бланушин ликовни свет представља животну драму 
савременог човека у урбаној средини. Он је посебно посвећен цртежу. На изложби у Галерији «Атријум» Би
блиотеке града Београда Блануша је изложио своје најновије цртеже, настале крајем прошле и почетком 
ове године. Он их сматра предлошцима за следеће пројекте  које жели да развије на слици и теракоти. На 
њима су присутни изразите црне линије, бојени наноси четком и руком исписан текст. Назив изложбе СЕН
КЕ упућује на сенку као лајт мотив ове изложбе – сенка је доминатна као облик и црна мрља. Изложбу је 
отворио сликар СрђанЂиле Марковић.                                                                                                           Иванка Лазовић

Писци библиотекари: Радован Бели Марковић

Мир у себи ваља потражити
Проборавио сам, у младости, 
„београдске дане“ и тадашњи 
Београд још трепти у мени: 
светлима и засенцима својих 
улица, као свет међу светови-
ма. У Београду сам објавио прве  
приче, а пре три деценије и прву 
књигу. Најпосле, сам Лајковац и 
није толико далеко, нити сам се 
ја од свега одалечио, напросто: 
минула је такозвана младост и 
не размишљам више о промени 
своје адресе.  

Ви сте један од ретких писа
ца који је после великог успе
ха и бројних награда остао 
да живи, ради и ствара у Лај
ковцу. Да ли сте некада поже
лели да се преселите у главни град? Да ли Вам недостаје књижевни 
живот престонице или Вам више прија мир малог града?

Проборавио сам, у младости, „београдске дане“ и тадашњи Београд још 
трепти у мени: светлима и засенцима својих улица, као свет међу свето-
вима. У Београду сам објавио прве приче, а пре три деценије и прву књи-
гу. Најпосле, сам Лајковац и није толико далеко, нити сам се ја од свега 
одалечио, напросто: минула је такозвана младост и не размишљам више 
о промени своје адресе.  Медији, редакције... Није ми, све то, недоступно 
ни из Лајковца.  Пошта је уредна, а и не видим себе као „важног писца“ 
који би, пошто-пото, морао о свему лично да се исказује. Поменули сте 
књижевни живот... Доиста би се могло о томе расправљати, али се не 
осећам скрајнутим, нити пак ма у чему  закинутим: у годинама сам кад 
се и иначе проређују пријатељи и саговорници. Добре књиге ми, срећом, 
не недостају. А мир малог града ... Мир у себи ваqа потражити, поготово 
ако се зна да мали градови приближавају људе од којих би ваљало бити 
далеко, док велеград број таквих људи знатно умножава.    

Радите као саветник управника библиотеке. Колико писци библио
текари утичу на читаоце, а колико на управнике?

Разговоре о књигама утицајем не бих називао. Библиотеку доживљујем 
као одуховљени простор и старам се да будем ненаметљив саговорник 
оним читаоцима који мисле да бих им могао помоћи у избору књига. Уз 
књигу, наиме, никада није сувишна и понека препорука, разуме се: без од-
сечних оцена, јер читалац је тај који ће о прочитаном просуђивати. Што 
се тиче „утицаја“ саветника  на управнике, најбоље је и за саветнике и за 
управнике да буду део тима којем су књига и читаоци на првом месту.

По чему је библиотека у Лајковцу особена и које програме и мани
фестације препоручујете читаоцима?

Градска библиотека у Лајковцу баштини дугу традицију, ако узмемо да 
је у колубарском крају библиотекарство зачето пре 160 година, када је 
игуман Григорије (Илић), настојатељ манастира у Боговађи, отворио ма-
настирску библиотеку за мирјане, то јест: дозволио позајмљивање књига 
свима који књиге читати умеју. Тадашње боговађско читалиште имађаше 
170 књига, што за оно време не бејаше мало. Доцније, библиотекарство 
у овом крају није процветало, али сада је већ извесно да ће се у Лајковцу 
градити „права Библиотека“ и да овај век неће протећи у знаку многих 
сеоба, када се лајковачка Библиотека, силом прилика, налазила у неза-
видним условима „нужног смештаја“. То су планови. А библиотечка сада-
шњост? Ту су књиге, ту рачунари, има читалаца, приређују се књижевне 
вечери, као и разговори о појединим књижевним темама, а на видику су 
и нови програми _ у сусрет интересовању младих и најмлађих. Веома сам 
поносан што могу да кажем да су наше књижевне приредбе одлично по-
сећене и да се читаоци живо занимају за нове књиге и књижевне појаве. 
Градска Библиотека у Лајковцу је, штоно кажу, у самом средишту овда-
шњег културног живота  _ тамо где јој је и место!

Сваки писац суочава се са критикама. Како реагујете на литерарне, 
а како на идеолошке критике?

И из једних и из других покушавам да извучем понеку поуку.
На чему тренутно радите?

Ни Ви, нажалост, нисте могли без тог „уклетог питања“... 
В. В.
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СТИЛИСТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА 
СРПСКОГ СТИХА
Милосав Ж. Чаркић: Стилистика стиха. – Београд: Међународно 
удружење Стил, Институт за српски језик САНУ, 2006. – 288 страна

У Уводу своје књиге аутор истиче да она предста-
вља трећи део његових истраживања српског 

стиха. Први део Фоника стиха објављен је 1992, дру-
ги Фоностилистика стиха 1995, а после ове књиге 
следи, према ауторовим речима, најтежи део посла 
Семантика стиха. Прва целина предочава нам де-
таљан увид у поетску функцију језика (поставке 
Карла Билера о емотивној или експресивној, коно-
тативној или импресивној и референцијалној или 
предметној функцији језика, уз Јакобсонову допу-
ну: фатичка, метајезичка и поетска функција: ових 
шест функција може имати и обичан вербални исказ и књижевни прозни 
и стиховни израз), информативност и комуникативност песничког јези
ка  и у оквиру теме стих као особен језичкостилски дискурс посебност 
стиха остваривана другачијом организацијом језичког материјала.

Друга целина Неке стилске особености старије српске поезије садржи 
три теме. У оквиру теме О једној врсти паралелизама у старој српској цр
квеној поезији аутор пише о удвајању са синтаксичке, семантичке и сти-
листичке стране користећи велики број примера из Србљака и антологи-
ја старе српске поезије. Примери удвојеног субјекта (оче и чеда, Симеон 
и Сава, Пастир Србљем и наставник бил јеси), удвојеног предикта (Тече 
и премину, причестихом се и обогатихом, царствује и царује), удвојеног 
објекта, удвојене прилошке одредбе, са семантичког аспекта синонимских 
удвајања, антонимских удвајања (сладост и жлчи, душу и тело, богати и 
ништи), удвајања тематских значења, као и бројни примери стилистич-
ког аспекта: фигуре дикције (анафора, епифора, симплоха, анадиплоза) 
и фигура конструкције (инверзија, полисиндет) указују на значајан део 
структуре старе српске црквене поезије. Друга тема разматра стилски по-
ступак плетеније словес, у оквиру кога читамо примере и објашњења моно-
асонанце („Славан ва житији земаљнаго царства“), биасонанце (понавља-
ње два различита вокала) и полиасонанце (три различита вокала: „Ниња 
данас светило велико), хомојарктона и хомојотелеутона. Трећа тема у којој 
се обрађују основна стилска средства у поезији српског барока, према ре-
чима једног од рецензената, др Миле Радић Дугоњић, „доноси у нашој на-
уци прву целовиту, методолошки јасно и доследно изведену стилистичку 
анализу поетских текстова епохе барока“ (Г. С. Венцловић, А. Змајевић, З. 
Орфелин, Х. Жефаровић, Ј. Рајић, и други).

У целини Неке стилске особености новије српске поезије аутор третира 
стилске особености тзв. „вуковских“ песника Б. Радичевића, Ј.  Ј.  Змаја, Ђ. 
Јакшића и Л. Костића, нарочито детаљно са обиљем примера поступак фо
нометаплазме – граматичке форме настале деформацијом неутралног ета-
лона (уместо гледај – глај, уместо птица – тица, мене – менека, ту – туна, 
пређашњојпређашњојзи, итд.). Друга тема ове целине разматра дисторзију 
(осамостаљење) придева у поезији српских модерниста. Реч је о песмама 
Јована Дучића, Симе Пандуровића, Алексе Шантића, Диса, Ракића, трећа 
стилске особености анаграмирања у поезији модерниста са примерима 
потпуног анаграма (дана-нада, свет-вест, мати-тами, нас-сна, расте-ста-
ре), делимичног (нека-сенка, запад-пада, рата-стара), привидног анаграма 
(кад-дан, жена-занеме, топле-лепе), уз контекстуално-структурне особено-
сти функционисања четири врсте анаграма.

Четврта целина разматра песнике који према ауторовим речима припа-
дају српској постмодерној и савременој поезији. У теми Неки стилски по
ступци паронимских зближавања речи у посмодернистичкој српској поези
ји третирају се поступци моноасонанце, биасонанце, полиалитерације, ри-
ме, парономазије и игре речима. Тема О креативности и оригиналности у 
стиховним дискурсима савремених српских песника на примерима песама 
Понављање градива Велимира Лукића, Камена успаванка Стевана Раичко-
вића и Слово Григорија Дијака Алека Вукадиновића указује се на „који се 
начин испољава креативност и оригиналност у стиховним дискурсима“ 
(цитат, 164. страна). Ова целина узела је у обзир примере из поезије већег 
броја савремених песника: Милован Данојлић, Предраг Богдановић Ци, 
Манојле Гавриловић, Станиша Нешић, Љубомир Симовић, Милосав Те-
шић, Новица Тадић, Иван В. Лалић, Живко Николић, Слободан Ракитић, 
и други. Књига се завршава резимеом на енглеском, списком скраћеница 
и извора, цитираном литературом, предметним и именским регистром. 
Према речима др Борка Тошовића (Универзитет у Грацу) Стилистика 
стиха ће бити од велике помоћи и користи стручњацима за језик, стил 
и књижевно стваралаштво, студентима и свима које интересују матерњи 
језик и национална књижевност.  Милосав Чаркић је дао вредан допринос 
српској и светској славистичкој мисли у области стилистике као саставног 
дела науке о књижевности.

Небојша Ћосић

Горан Миленковић

ТИХО
У Братислави сам. Дан је хладан. Јако хладан. Преподневни сати. 

Можда је април, можда мај, не знам. Можда је празник. Булевари 
су жути и пусти. Тихо је. Братислава је сва тиха, увек је тиха. У сплету 
малих, кратких улица, негде далеко од трамвајских шина и бљешта-
вих радњи, у редовима оивиченим немим кућама, слепљеним једна уз 
другу, са однекуд полуотвореним прозорима и малим неограђеним 
двориштима, после неколико часова потраге, стрпљивог лутања, не-
како проналазим антикварницу коју ми је поменула И.

Силазим под земљу, међу књиге. Простор је квадар, преломљен 
по средини тако да је друга половина, наспрамна улазу,  избачена из 
заједничке линије три стопе улево. Простор има огромну рупу на сре-
дини, чије се дно не види јер тоне у непрозирну таму. А њене зидове, 
као моћно озидану кулу, чине безбројни низови томова, који су наре-
ђани једни уз друге, једни преко других. Ормари су свуд унаоколо, 
бели, ољуспани, остарели, сви препуни. На ивицама рупе, подате по-
гледу, са страшћу коју ћу отад сањати једним повременим а непре-
кидним сном, проналазим: Čas medenych tvari, Modru katedralu Јана 
Червења, Kamarata Jašeka Доброслава Хробака, Dom s dvoma amormi 
Ивана Хорвата. Можда часак пре него што потону, каприцом нечи-
јим, дубље у гротло од књига.

Надомак најнижег степеника, баш до улаза, налази се избледела 
црвена каса, која се очигледно ретко или никако користи, а за њом, 
изгубљен у ко зна којим непроходним пределима својег непрекидног 
унутрашњег избеглиштва, са оловком у руци, и безбројним папири-
ћима под оком, затакнутим по ивицама приручног сточића, стоји 
средовечни власник. Широко правоугаоно, бледо, у сенци сиво лице, 
мутне крупне црне очи, немарно зачешљана коса. Крупно тело, у ши-
роким панталонама, жутој уредно испегланој кошуљи, дотрајалом 
зеленом прслуку, нешто накривљено због једне краће ноге. И лице 
без осмеха, без израза, лице које нема позадину. То је крхотина лика: 
остало не памтим, јер је нестало, још тада.

Сатима кружећи око полица, престајем да га примећујем као ствар-
ност коју видим. Људи долазе, и круже, дишу, стењу, клечећи и оди-
жући се на прстима, и уздишу, мрмљају, прескачу, и љуте се, осмеху-
ју, тихо, и људи затим одлазе. Толико људи немају улице Братиславе, 
тога дана. После једног дугог времена стварност постаје само звук: 
прво се, изненада, чује шум речи, шапат, а потом једно невероватно, 
изванредно чудно – Nech sa pači!. А затим шкрипа врата, и лагани 
тресак, пред тишину.

Сатима, сатима: Nech sa pači!, nech sa pači!, nech sa pači!, и ништа 
друго; први вокал човек над касом изговара брзо, али као да гово-
ри неки зид, nech sa pači!; други као нечујни сусрет двеју камених по-
врши на заборављеном углу зграде, nech sa pači!; а трећи је моћним 
циркумфлексом обележено звучно трајање, које траје све док се не 
притворе врата, и кораци заталасају мирну реку улице: Nech sa pa
či! И само то, ништа друго, само то. Када звук мине у ваздуху собе, 
он наставља да се у таласима таложи, одјекује, у подножјима мисли 
присутних прогнаника од слепе светлости градског свакодневља, ко-
ји се мимоилазе међу ормарима. Исказ којим се доспева ни у шта, јер 
између захвалности и жеље, што би требало да значи, он уистину не 
бива уопште изговорен да би некога или нешто пронашао. Тако људи 
долазе, дочекани тишином, и поздрављени непостојањем излазе из 
тог подземног света, праћени гласом који толико не мари за споља-
шност, који је толико упућен на себе, да изгледа као да књиге тамо 
живе у опасном свету каквога безумника.

Бледи власник широка лица стоји тамо без икаквог осмеха, као 
слудела нарикача. Не заводећи, као оне вретенасте госпођице у бра-
тиславским парфимеријама, не нудећи, као несношљиви пекари дана-
шњег одвратног економског лудила, не упућујући се ни према коме, 
ни оком, ни гласом. Довољан самом себи.

Укупност те стварности, међутим, утискује у груди мирни, троми 
вал пулсирајуће пријатности. Дошљаци, сваки са сасвим одређеном 
намером у погледу, бивају застакљени у простору антикваријата, и та-
ко сигурни бивају уверени у сврховит исход својега присуства. Исто 
као и у сврховитост онога у чему су присутни.

Неумитна и непрекршива логика овог подземнога света бива изра-
жена шапутавом тишином књига. Егзотична колико и идеја каквог 
бога, чији обредник стоји наднет над неупотребљeном црвеном ка-
сом као над жртвеником, ова логика бива права историја прашњавих 
свезака, раскоричених енциклопедија, заборављених речи које чека-
ју светлост нечијих очију.

Док излазим из антикваријата, с рукама пуним књига, за мном 
остаје да лелуја онај смирујући самоусмерени рефренски вибрато, 
којим ме меланхолични сиви жрец, не хтевши ни то, нити било шта 
друго, означава за дуга времена.
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ИЗЛОГ НОВИХ КЊИГА
0
АРАНИТОВИЋ, Добрило: Ан
дрија Б. К. Стојковић: биоби
блиографија. – Чачак: Градска 
библиотека „Владислав Петко-
вић Дис“, 2006. 

Из пера нашег познатог библиогра-
фа и библиотекара Добрила Арани-
товића проистекла је 12. књига у 
едицији „Завичајна библиографи-
ја“: Андрија Б. К. Стојковић: биоби
блиографија, о познатом филозофу 
и научном раднику рођеном у Чач-
ку. Аутор је у библиографији попи-
сао 1.109 библиографских јединица. 
Био-библиографија је доступна и 
као електронско издање у PDF фор-
мату, величине 728 KB и потпуно је 
слободна за преузимање. Истражи-
вачима, библиографима, студенти-
ма, библиотекарима и свима оста-
лима на располагању су и исцрпни 
именски, стручни и регистар радо-
ва на страним језицима. Више на 
http://www.cacak-dis.org.yu/elektron-
ska_izdanja.html

СРПСКЕ књиге Библиотеке 
Матице српске: 1801–1867. Том 
2, М–П / [редактори Финка Пје-
вач, Јасна Карталовић]. – Нови 
Сад: Библиотека Матице српске, 
2006.

Још један значајан ката-
лог стиже из богате Би-
блиотеке Матице српске, 
садржи 2199 каталошких 
јединица. Период је обу-
хватио писце као што су 
Лукијан Мушицки, Доси-
теј Обрадовић, Његош, 

Јосиф Панчић, Шапчанин, Стерија, 
Матија Ненадовић, Пушкин, Монте-
скје и др. Књиге су каталогизоване 
(осим редактора на каталогизаци-
ји је радила и Мирјана Брковић) у 
електронској бази Библиотеке Мати-
це српске по ISBD(A) стандарду, те 
су подаци доступни и на тај савре-
менији начин. Књига је опремљена 
предговором редактора, ауторским 
и регистром на наслов, регистром 
издавача или штампара, стручним 
и хронолошким регистром, као и 
илустрацијама на којима су предста-
вљена нека од издања.

ЧУРЧИЋ, Лаза: Исходи и стазе 
српских књига 18. века / при-
редила Душица Грбић. – Нови 
Сад: Библиотека Матице српске, 
2006.

У новој књизи истакнути библи-
отекар, библиограф, библиофил 
и библиолог Лаза Чурчић (Тител, 

1926) бави се 
п р о б л е м и м а 
српске ћирили-
це, Летописом 
игумана Теофа-
на о манастиру 
Раковцу, профе-
сором Васили-
јем Крижановским, Христофором 
Жефаровићем, епископом Јованом 
Георгијевићем, букварима из 1761. 
и 1772. године, црквеним матичним 
књигама штампарије Димитрија 
Теодосија, штампаријама које су 
штампале српске писце у 18. веку, 
Орбиновом Историјом о Босни, 
књигама, читаоцима, књижарима 
и библиотекама некадашњег Новог 
Сада, тителским школама из 18. ве-
ка и претходницама књига за народ. 
Књига је опремљена научним апара-
том, обимним именским регистром, 
белешком приређивача и белешком 
о самом аутору.

1
АТАНАСИЈЕВИЋ, Ксенија: Срп
ски мислиоци, приредио Илија 
Марић. – Београд: Плато, 2006.

Илија Марић, 
који се већ годи-
нама бави исто-
ријом српске фи-
лозофије, овог 
пута је приредио 
једну обимну 
збирку текстова 
др Ксеније Ата-
насијевић, која је један од наших 
најцењенијих женских мислилаца 
уопште. Вредно је поменути њена 
дела Философски фрагменти III 
(1929-1930), затим Penseurs Yougosla
ves (1937) (о српским филозофима), 
као и више значајних текстова о Ни-
чеовој философији. Ксенија Атана-
сијевић је првобитно била ученица 
рационалисте Бранислава Петрони-
јевића, након чега је доживела духов-
ни преображај, кроз који се прибли-
жава словенској мисли, чији је наји-
зразитији филозофки представник 
код нас био Владимир Вујић. Тако 
она напушта метафизику и окреће 
се истраживању филозофске мисли 
у народним умотворинама и мишље-
њу у домаћој књижевности. Ту су и 
текстови који се баве филозофском 
критиком, као и обимна библиогра-
фија њених радова. Све у свему, је-
дан веома вредан филозофски, књи-

жевни и историјски документ, који 
може бити од велике користи широј 
читалачкој публици. 

АУРЕЛИЈЕ, Марко: Мисли; са 
старогрчког превела Снежана 
Павловић. – Београд: Моно и 
Мањана, Нови Сад: Будућност, 
2006. 

Марко Аурелије 
(121-180. године 
после Христа), 
ваљано је упра-
вљао државним 
бродом и био је-
дан од најбољих 
римских царева. 
Међутим, како се каже у једној на-
помени (стр.16), није се разликовао 
од других римских царева по пита-
њу односа према хришћанству: Цар 
је бацао хришћане у арену, јер их је 
сматрао непријатељима државне ре-
лигије, па самим тим и државе. На 
истој страни читамо речи: „Нисам 
урадио ништа због чега би ме касни-
је сустигло кајање“. Савременици га 
описују као истинољубивог и поште-
ног човека. Пред крај живота пише, 
и то на грчком језику, моралистич-
ко дело Самом себи (управо то дело, 
нескраћено, имамо овде пред собом, 
само под другим називом: Мисли). 
Оно је плод његових завршних само-
преиспитивања (налазио се у тешкој 
породичној ситуацији). Стоицизам 
Марка Аурелија задобио је песими-
стичка, религијско-идеалистичка и 
фаталистичка обележја, што се обја-
шњава као последица све већег при-
вредног опадања Римског царства и 
безизлазног положаја римског дру-
штва. У његовој владарској појави 
било је нечега што подсећа на сјај 
сунца које се клони смирају. 

БАШЛАР, Гастон: Земља и сања
рије о починку: Оглед о слика
ма интимности. – Сремски Кар-
ловци – Нови Сад: Издавачка 
књижарница Зорана Стојанови-
ћа, 2006.
 
Гастон Башлар, 
француски ма-
тематичар, фи-
зичар, епистемо-
лог; у шездесетој 
години живота 
почиње да се ба-
ви теоријом поет-
ске маште (како се изражава Сретен 
Марић). У делима Психоанализа 

ватре (1938), Поетика простора 
(1958) и другим књигама, ауторова 
мисао се развија у двама световима 
који су међусобно без додира: на-
учна мисао, свирепо нељудска али 
ефикасна, и, поетско сањарење, без 
објективног сазнајног значаја, али 
неопходно за равнотежу и благобит 
душе. У овој књизи, писаној окто-
бра 1947, мислилац се такође бави 
систематизацијом подстицаја који 
нам долазе од материјалних ства-
ри; у том смислу, он говори о Јони 
у утроби кита, пећини, лавиринту, 
змији, корену, вину, а посебно се из-
дваја поглавље у коме говори о ку
ћи, повезујући подрум, дневну собу, 
собу за спавање и таван са нашим 
интимним доживљајима... На крају, 
говорећи о вину, аутор закључује: 
„Вино је заиста општост која уме да 
постане појединачна, под условом 
да пронађе филозофа који уме да га 
пије...“   

Зборник радова (уредник Ла-
тинка Перовић): Зоран Ђинђић: 
етика и одговорност. – Београд: 
Хелсиншки одбор за људсака 
права у Србији, 2006. 

У овом студиозном делу личност и 
политика Зорана Ђинђића сагледа-
ва се кроз његов опус које је оставио 
као филозоф, писац и приређивач 
различитих књига из области хума-
нистичких наука... Једном речју, ова 
студуја представља оглед о Ђинђићу 
и о нама са краја двадесетог и почет-
ка двадесет и првог века. Дело је по-
праћено бројним фуснотама, библи-
ографијом и комплетним научним 
апаратом. Између осталих аутора, 
свој допринос овом зборнку дали 
су: Дуња Мелчић, Владимир Гоати, 
Ненад Димитријевић, Владимир 
Глигоров, Роланд Кох, Иринг Фе-
чер, Велимир Ћургуз – Казимир... 
Књига „Зоран Ђинђић: етика и од-
говорност“ од великог је значаја јер 
представља прво озбиљно, научно 
документовано дело које треба да 
потакне и друге истраживаче пери-
ода који је обележио овај филозоф 
и политичар, да кажу своју реч, која 
ће звучати можда мало другачије од 
еха који ствара ова књига.

ЈЕРОТИЋ, Владета: Прикази и 
препоруке:  Религија, филозо
фија, књижевност. – Београд: 
Драслар партнер, 2006. 

Владета Јеротић, наш познати и ува-
жени психијатар и психотерапеут, ре-
лигиолог, књижевни тумач, култур-
ни  антрополог, етнопсихолог, пре-
водилац. Написао је небројена дела 
из поменутих области, међу којима 
су Само дела љубави остају (1996), 

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
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Мудри као змије и безазлени као голу
бови (2000). Књига која је пред нама 
представља збирку ауторових есеја-
приказа књига, објављених између 
1967-2003. Владета Јеротић говори 
о руској филозофији, јеврејском 
питању, боготражитељству, усамље-
ности, паклу, ужасу комунизма и о 

многим другим темама. 
Књига далеко превази-
лази, не само оквир но-
винских приказа, већ и 
домен књижевне крити-
ке: штавише, пред нама 
је једно, оригинално, 
целовито дело које је 
стекло свој живот неза-
висно од спољашњих 
подстицаја који су омо-

гућили њен настанак. Да би некако 
описали радост читања једне овако 
драгоцене књиге, најбоље ће бити да 
од Владете преузмемо један Ничеов 
одломак: „Радост стиже даље и ду-
бља је од Бола. Како је ипак ретко чо-
век радостан, њему као да веселост 
спречава долазак Радости“!

KОКЕР, Кристофер: Сумрак за
пада; са енглеског превела Ми-
ланка Радић. – Београд: Досије, 
2006. 

Кристофер Ко-
кер, професор 
међународних 
односа на Лон-
донској школи 
економије и 
гостујући про-
фесор у више 
земаља. Аутор је бројних дела о са-
временој западној политици, поли-
тици рата и филозофији политике: 
Нација у повлачењу (1991), Рат и 
двадесети век (1994) и многих дру-
гих. У књизи која је пред нама (из 
1995.г.), аутор сагледава однос изме-
ђу Европе и Америке (сматрајући да 
је њихов савез могућ на интересној, 
а не на идеолошкој основи), али 
не искључиво кроз уско аналитич-
ки оквир, већ узимајући у обзир 
историјску перспективу, и погледе 
Гетеа, Хегела, Ничеа о разматраној 
проблематици. Кокер у центар раз-
матрања поставља религију, као од-
ређујући фактор уобличавања једне 
културе, али, иако свестан да је мо-
жда „нешто суштински погрешно 
у начину на који она (политика) по-
сматра свет“ (стр.17.), он долази до 
зачуђујућег закључка да је Америка 
у религиозном успону и да у томе ле
жи њена политичка моћ...! И поред 
несумњивих недостатака, књига је 
значајна зато што, ипак, покушава 
дубље да сагледа историјске корене 
савременог света. 
   
КОЛАКОВСКИ, Лешек:  Шта 
нас то питају велики филозо
фи? II том; са пољског превео 

Душан Владислав Пажђерски. 
– Панчево: Мали Немо, 2006. 

М и с л и л а ц , 
п р о ф е с о р , 
аутор број-
них научних 
књига, писац, 
мајстор есеја. 
Огледао се го-
тово у свим 
к њ и ж е в н и м 
жанровима, поезији, прози, чак и 
драми у стиху. Колаковски, бивши 
марксиста, разочаран немогућно-
шћу остварења раја на земљи, враћа 
се римокатоличкој вери. Ово је дру-
га, од укупно три књиге кратких есе-
ја о тридесет великих филозофа, ко-
ја захвата период између тринаестог 
и осамнаестог века. Аутор пише из-
ванредно чистим стилом, јасно, са-
жето, усредсређен је на једну основ-
ну, темељну мисао код сваког од де-
сет изабраних филозофа, колико их 
је у овој књизи (посебно се издвајају 
поглавља о Паскалу и Николи Кузан-
ском). Међутим, и поред краткоће 
излагања, Колаковски успева да про-
дре у срж задатог проблема, и да на 
крају сваке појединачне студије учи-
ни један критички осврт на систем 
филозофа, постављајући два до три 
питања свакоме од њих. Ова књига 
далеко надмашује пуки увод у фило-
софију и ми је најтоплије препоручу-
јемо широј публици на читање.   

О делу „Политика филозоф
ског дискурса“ Мила Савића, 
приредио Ђорђе Маловразић.  – 
Београд: Радио Београд 2, 2006.
 
Mиле Савић 
је професор за 
предмет  Фило
зофија са ети
ком, на Учитељ-
ском факултету 
Универзитета у 
Београду. Поред 
више десетина 
чланака, објавио је и следеће књиге 
Битак и разумевање (1993), Изазов 
маргиналног (1996), Ванредно стање 
(1999). Ова књига представља ауто-
ризовани стенограм радио емисија 
посвећених делу Мила Савића Поли
тика философског дискурса (2004). 
У тој емисији, у којој је бирана књи-
га године, вођена је жива дискусија 
између Николе Милошевића, Симе 
Елаковића и Мишка Шуваковића и 
одлучено је да награду добије Миле 
Савић. Међутим, ова књига је мно-
го више од стенограма: жива диску-
сија се развија до границе усијања, и 
читалац у неким тренуцима добија 
утисак да је реч о роману... роману 
који, ипак, има сасвим реалан са-
држај: кључно место на коме су се 
дискутанти зауставили је Косово и 
Метохија. Наиме, на једном месту у 

својој књизи, Миле Савић помиње 
да Жак Дерида није знао да су Косо-
во и Метохија саставни део Србије. 
Ово је једно важно сведочанство о 
делу које је прилично уздрмало на-
шу интелектуалну јавност.

ПАВЛОВИЋ, Бранко: Расправа 
о филозофским основама нау
ка. – Београд: Плато, 2006.

Бранко Па-
вловић (1928-
1986) је преда-
вао античку 
филозофију на 
Филозофском 
факултету у Бе-
ограду. Седам-
десетих и осам-
десетих година објављује резултате 
својих истраживања из грчке фило-
зофије у облику чланака и студија; 
такође, преводио је Платонова дела 
на српски језик. Ова књига предста-
вља скраћено издање његове дисер-
тације Истраживање основа наука у 
савременој филозофији (одбрањене 
1967), али, оно је знатно допуњено 
у односу на прво издање. Филозоф 
се овом тематиком бавио у низу сво-
јих студија, пре свега у Филозофији 
природе (1978), затим, у студијама 
сабраним у књизи Филозофија на
уке (2005) и многим другим тексто-
вима. Књига се бави односом  науке 
и филозофије у деветнаестом и два-
десетом веку, на строго стручан, тео-
ријски начин, и у том смислу говори 
о Бергсону, Мејерсону, Бреншвигу, 
Поенкареу, Башлару, проблему на-
уке и „здравог разума“, детермини-
зму и, коначно, о дијалектичком 
материјализму. Ова књига може би-
ти од велике користи онима који се 
баве науком, и свима које занима ду-
бље сагледавање основа науке. 

2
Витез и сведок крста – Свеште
номученик Јован Рапајић, при-
редили Владимир Димитрије-
вић и Милорад Средојевић. – Бе-
оград: Хришћанска мисао, 2006.

У сабору Све-
тих Новомуче-
ника Српских, 
налази се и Све-
штеномученик 
Јован (Рапа-
јић), верни син 
Светог Нико-
лаја Жичког и 
Светосавске цркве. Након завршене 
Богословије, уписује се на Богослов-
ски факултет у Београду, али га убр-
зо напушта и одлази у монаштво. 
Из велике љубави према цркви, из 
ревности према Христу и истини, 
био је и велики критичар многих не-

гативних појава у црквеном животу 
свог времена, што ни данас није из-
губило своју актуелност. Ова књига 
представља прву обимнију збирку 
његових радова, који се баве вером, 
филозофијом и културним дешава-
њима уопште, а садржи и текстове 
савременика, који говоре о оцу Јо-
вану. Посебно се издваја поглавље 
Педагошки лик Доситеја Обрадови
ћа, у коме аутор критички оштро, 
осветљава Доситејево дело, које је 
код нас, у ширим круговима, при-
хватано без довољно промишљања 
и трезвености. Ово је једна изузет-
но драгоцена и душекорисна књига, 
коју најсрдачније препоручујемо за 
читање.      

3
ВИЛМШУРСТ Валтер Лесли: 
Значење слободног зидарства. 
– Београд: Електа, 2006. 

Вулмшурст је један од најзначајни-
јих слободнозидарских писаца који 
је своја дела намењивао члановима 
овог модерног иницијацијског брат-
ства. Вилмшурст не пише ни о ка-
квим теоријама завере, изазивању 
револуција, инфлација итд... Он у 
„Значењу слободног зидарства“ пи-
ше о филозофији масона која своје 
корене вуче из древног Египта, па и 
раније. Наиме, према Вилмшурсту, 
масонство је пре свега спиритуал-
на организација која има за циљ да 
оспособи човека за виши, стварни-
ји живот по Духу и из Духа... Крај-
њи циљ свих иницијацијских степе-
на у слободном зидарству води ка 
проширењу свесности и изградњи 
духовног човека у нашем смртном 
и пропадљивим телу. Аутор обја-
шњава значења масонских симбола, 
попут шестара, троугла и виска ко-
ји имају искључиво духовна значе-
ња. Овај слободнозидарски писац 
признаје да се модерна масонерија 
удаљила од својих духовних корена 
те да је многи доживљавају као леп 
„друштвени привезак“ не слутећи 
шта је права мисија овог реда.

ЂОРЂЕВИЋ, Тихомир Р.: Исти
на у погледу Румуна у Србији, 
приредио с коментарима и напи-
сао поговор мр Радомир Д. Ра-
кић, Народна библиотека Бор, 
Бор, 2006.

На први поглед помислили бисмо 
да је мало тога, у раду етнолога и 
академика проф. др Тихомира Р. 
Ђорђевића, остало непознато и не-
примећено у протеклом веку. Ситуа-
ција је нешто другачија када се узме 
у обзир чињеница да библиографи-
ја оснивача катедре за етнологију 
на Филозофском факултету у Бео-
граду има најмање 700 јединица, и 
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да до данас још 
увек није прире-
ђена и урађена 
комплетна и 
коначна библи-
ографија проф. 
Тихомира Р. Ђорђевића, који је је-
дан од најзначајнијих српских и бал-
канских етнолога XX века. Постоји 
више повода и разлога објављивања 
првог превода на српски језик књи-
ге Т. Р. Ђорђевића са француског (Ti-
homir) GEORGEVICH, La Vérité sur 
les Roumains de Serbie, Paris, 1919.) 
и превода издања са енглеског јези-
ка (T.[ihomir]R. GEORGEVICH, The 
Truth Concerning the Rumanes in 
Serbia, Paris, 1919) објављеног у Па-
ризу 1919. г. Основни повод свакако 
је формално-библиотекарског ка-
рактера (попуњавање завичајне би-
блиографије), али постоје и суштин-
ски и актуелни карактери саме теме 
коју ово издање обрађује. Наиме, 
примењена етнологија у политици 
као посебан предмет проучавања до 
скоро није имала значајнијег одјека 
у научној јавности и мало је позна-
то да српска етнологија поседује бо-
гату традицију практичне примене 
својих метода и сазнања у другим 
наукама и друштвеним институ-
цијама најразличитијег карактера. 
Приређивач књиге мр Радомир Д. 
Ракић је и дугогодишњи предавач 
примењене етнологије на катедри 
за етнологију Филозофског факулте-
та у Београду тако да је ова књига 
уз стручну редактуру, напомене и 
текст поговора Тихомир Р. Ђорђевић 
и Власи добила својеврсну актуелну 
научну артикулацију а примењен је 
и критички став према теми која је 
заступљена у преведеном тексту али 
и према актуелном питању пробле-
ма идентитета Влаха североисточне 
Србије.  

МЕКГОВЕН Кетлин: Ишчекива
на. – Београд: Алнари,  2006. 

„Исшчекивана“ наслов 
је још једне од књи-
га која покушава да 
званичну верзију хри-
шћанства доведе у пи-
тање на сличан начин 
како је то урадио сада 
већ култни Ден Браун 
у својој књизи „Да Вин-

чијев код“. Наиме, ауторка открива 
да је према различитим предајама 
од оних која заступа званична Цр-
ква, Марја Магдалена из Палестине 
са собом понела и своје Јеванђеље 
(Аркшко Јеванђеље) које се разлику-
је од званичних, канонских јеванђе-
ља која признаје Црква. Тај рукопис 
– смотуљак Марија је према аутор-
ки сакрила у стеновитом подручју 
француских Пиринеја. Да ли у њему 
пише да је Исус био ожењен њоме и 
да су имали  сина, и да ли се у њему 

крије мистерија Меровинга, у чијим 
жилама према одређеним интерпре-
тацијама тече крв Христова? „Арк-
шко Јеванђеље“ Марије Магдалене 
отвара нам нове хоризонте за пот-
пуније разумевање периода раног 
хришћанства у коме је, према гно-
стичарима, изворно учење Христо-
во грубо фалсификовано.

ПЕЈЛИН Мајкл: Хималаји. – Но-
ви Сад: 3Д+, 2006. 

Пејлину је по-
шло за руком 
да напише сјај-
ну репортажу 
о Хималајима 
која  је доку-
м е н т о в а н а 
бројним  ко-
лор фотографи-
јама. Аутор фотографија, без којих 
ова књига не би остварила свој пун 
смисао је Базил Пао. Пишући о ми-
стичним Хималајима, аутор нам до-
чарава обичаје, религијску праксу 
и живот у целини који се одвија у 
Пакистану, на Тибету, у Бутану, Ин-
дији, Јанану који се налази у Кини, 
Бангладешу, Непалу...Књига је обја-
вљена у тврдом повезу, штампана 
на луксузном папиру и може да бу-
де од користи нашим дипломатама 
који службују или ће службовати у 
земљама Далеког истока.

СИМИЋ Ненад: Карате – до. – 
Београд: ауторско издање, 2006. 

На преко три 
стотине и осам-
десет страна 
Симић је у 
својој књизи 
представио Да-
леки исток ка-
квог до данас 
српски читалац није могао да осети 
читајући литературу коју је нудило  
српско издаваштво. Наиме, аутор 
прелама историју, филозофију, тра-
дицију и  етику кроз древну вешти-
ну самоодбране, карате. Симићево 
дело обилује бројним колор и црно 
– белим фотографијама на којима 
се налазе учитељи каратеа, штампа-
но је на луксузном папиру, тако да 
захваљујући комбинацији текста и  
графичког дизајна ова књига мами 
пажњу читалаца који се не интере-
сују стриктно за ову древну вешти-
ну. Рецензенти су др Срећко Јовано-
вић и Зоран Ћирковић.

ЏЕЈ, Ентони, ЏЕЈ Роз: Успешна 
презентација, са енглеског пре-
вео: Владимир Коловић. – Бео-
град: Клио, 2006.

Транзиција је довела до значајних 
промена у стратегији пословања и 
презентације. Озбиљни пословни 

људи свесни су 
да много тога 
треба да науче, 
а издавачка ку-
ћа Клио објави-
ла је неколико 
интересантних наслова који могу би-
ти путоказ за савремени бизнис. У 
књизи Успешна презентација ауто-
ри говоре о планирању и осмишља-
вању презентација, о постављању 
презентације на сцену, објашњавају 
планове рада, могуће начине презен-
тације. Говоре о значају употребе 
визуелних помагала и слика у пре-
зентацији, о односу према публици, 
о изгледу презентатора и какав ути-
сак он оставља на слушаоце. Аутори 
своје текстове илуструју и примери-
ма на крају књиге. Неопходан при-
ручник за све који се баве маркетин-
гом и испитивањем тржишта.

ЏОБЕР, Дејвид, ЛАНКАСТЕР, 
Џек: Продаја и управљање 
продајом, са енглеског преве-
ла: Мирјана Ивањи. – Београд: 
Клио, 2006.

Уџбеник о про-
даји и марке-
тингу садржи 
пет целина: Ди-
мензије прода-
је, Продајне тех-
нике, Продајно 
окружење, Ме-
наџмент продаје и Контрола прода-
је. У првом делу говори се о разво-
ју и улози продаје у маркетингу, о 
продајним стратегијама, понашању 
индивидуалних потрошача и орга-
низацији и улози купца. У другом 
делу реч је о продајним техникама: 
задацима и припреми продаје, ве-
штини продаје кроз лични контакт, 
управљању кључним клијентима, 
продаји кроз развој међусобних од-
носа, директном маркетингу и Ин-
тернету и примени информационе 
технологије у продаји и менаџмен-
ту продаје. Трећи део под називом 
Продајно окружење бави се среди-
ном продаје, међународном тргови-
ном, правним и етичким питањима, 
док четврти део доноси текстове о 
менаџменту продаје, регрутовању и 
селекцији, мотивацији и обуци, ор-
ганизацији и компензацији. У завр-
шној целини под називом „Контро-
ла продаје“ говори се о предвиђању 
продаје и буџетирању, процени про-
дајне оперативе, а у додатку налазе 
се технике полагања испита и спи-
сак водећих стручних институција 
у Великој Британији и Ирској.

6
ГУЛАН, Бранислав: Рекордери у 
пољопривреди. - Београд: аутор-
ско издање, 2006.

Пољопривреда је у већини модер-
них европских земаља заштићена 
привредна грана, а њен развој држа-
ва подстиче низом стимулативних 
мера. Тако би требало да буде и у 
Србији, наиме аграр мора да има 
третман стратешке области, залаже 
се Бранислав Гулан у овој публика-
цији. Међу 778.000 газдинстава на-
лазе се и рекордери са врхунским 
приносима који иду у корак са најбо-
љим произвођачима у Европи. Циљ 
државе, како констатује Гулан, мора 
бити да стимулише овакве произво-
ђаче, како би прехрамбена корпа 
била пунија, а самим тим створене 
стратешке и оперативне резерве, уз 
континуиран раст извоза. То треба 
да омогући повећање конкурентно-
сти произвођача хране на домаћем 
тржишту, уз уважавање принципа 
одрживог развоја. Самим тим пости-
ћи ће се уравнотежен аграрни, ру-
рални и регионални развој земље. 
Након више од пола века лутања и 
запостављања, српска пољопривре-
да се налази на раскрсници: којим 
путем кренути даље. Наука је ство-
рила око 1.500 високородних сорти 
и хибрида чије могућности ми кори-
стимо тек са једном трећином. У Ср-
бији данас има 4.800 села, а на путу 
изумирања је свако четврто.

МАТИЋ, Горан: Основи физич
котехничког обезбеђења. – Бе-
оград: Привредна комора Срби-
је, 2006. – 228 стр.

Ова књига превасходно је прируч-
ник за едукацију непосредних извр-
шилаца физичко-техничког обезбе-
ђења у приватном сектору безбед-
ности и има све одлике новог-савре-
меног штива, које успешно повезује 
теоријске и практичне аспекте ове 
изузетно сложене проблематике по-
словних система, а посебно имајући 
у виду тренутно стање на том пољу 
у Републици Србији, које се може 
назвати „правном празнином“ или 
„дерегулацијом“. Аутор се осмелио 
да на модеран и динамичан начин 
повеже догматско-нормативне и 
практичне аспекте организовања и 
функционисања система физичко-
техничког обезбеђења имовине и 
лица у приватном сектору безбедно-
сти. При том је овде постигнута фи-
на усаглашеност на релацији „при-
ватни сектор безбедности - држав-
ни сектор безбедности“, износе се 
основни појмови о ФТО, са конкрет-
ним предлозима и сугестијама при-
вредним субјектима. Аутор је дао 
приказ свих аката привредног дру-
штва неопходних за функциониса-
ње службе ФТО. Посебно се истиче 
ауторов труд и резултат код преци-
зне компарације нормативног уређе-
ња ове материје у региону. У делу је 
дат приказ свих аспеката техничког 
обезбеђења привредних друштава, 
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са циљем обједињавања номинално 
одељених сегмената физичког и тех-
ничког обезбеђења и постизања њи-
ховог јединства у пракси. Први пут 
се као битан допринос модерниза-
цији рада службе ФТО у приватном 
сектору безбедности представља 
модел безбедности информационих 
система у привредним субјектима, 
што је један од кључних сегмената 
рада службе ФТО, а што ће време-
ном несумњиво постати и тежишни 
сегмент.

7
ВОИНОВИЋ Радмила: Тајна 
Русије и тајна безакоња. – Бео-
град: Пу „Умекшање злих срца“, 
Нови Сад,  Манастир Праскви-
ца: Црна Гора

Ауторка „Тајне 
Русије и тајне 
безакоња“ смат-
ра да је Русија 
прави чувар 
хришћа нских 
вредности и 
х р и ш ћ а н с к е 
вере у целини. 
Са друге стране, католичку и про-
тестантску Европу представља као 
јеретичку, истичући Русију као Тре-
ћи Рим која је пре комунистичке ре-
волуције била духовна наследница 
Византије са савршеном симфони-
јом власти цара и Цркве. Мора се 
признати, књига има веома радика-
лани, православно – фундаментали-
стички оквир, који своје узроке има 
у подељености православља када је 
реч о екуменизму, разговорима о на-
чину превазилажења раскола који је 
Цркву далеке 1054. године поделио 
на Источну и Западну, тј. православ-
ну и католичку. Но, ко жели да се 
озбиљно позабави различитим стру-
јама у православљу, „Тајна Русије и 
тајана безакоња“ добро ће доћи.

ГЕМЕЛ, Дејвид: Парменион. – Бе-
оград: Еволута, 2006. – 450 стр.

Недавно објављена књига фанта-
стике Парменион, енглеског писца 
Дејвида Гемела, увешће вас у свет 
дворских интрига, ратова, љубав-
них јада, све зачињено маестралним 
описима античког свет. Уколико сте 
заљубљеник у овакве романе, онда 
вам књига неће дати мира. Једном 
кад крочите у Парменионов свет, 
тешко да ћете моћи тако лако да га 
напустите: бринете се за сваки лик 
понаособ, страхујете над сваким по-
тезом стратега. Али, то је тек поче-
так. Гемел вас полако уводи у причу 
и тек на пола књиге схватате да се 
радња, иако је смештена у стваран 
свет, и иако се спомињу људи који су 
некада заиста ходали земљом, ипак 

преплиће са светом магије и светом 
празнине; дешавају се најчудније 
ствари, као што је пролазак кроз 
планину или претварање мача у зми-
ју.  Да ли ће Парменион, који је одра-
стао у Спарти и био одбачен у том 
граду од стране својих вршњака, ус-
пети да постане велики генерал као 
што је то и записано, да ли ће успе-
ти да се избори против принца Таме 
или не, да ли ће сусрести своју прву 
љубав и додирнути је макар још јед-
ном, да ли ће му судбина, или бого-
ви, можда, бити наклоњени, остаје 
да видимо у наставку ове предивне 
књиге, Мрачном принцу.

ТУ, Лилијан: Фенг шуи, симбо
ли среће. – Београд: Алнари, 
2006. – 144 стр.

Да ли сте икада дошли у ситуацију 
да пожелите да промените свој жи-
вот, стан, намештај? Да преузмете 
„судбину у своје руке“? Уколико је 
одговор потврдан, онда је ова књига 
право решење за вас, јер представља 
својеврстан водич кроз симболе сре-
ће, али вас упознаје и са пореклом 
и значењем фенг шуи симбола. По 
фенг шуију сваки предмет, сваки 
симбол, цртеж или слика има своје 
значење, добро или лоше, а на вама 
је да их користите и искористите у 
најбољој могућој мери. Лилијан Ту 
вам препушта одабир симбола, ко-
ји вам могу донети срећу у браку 
(гуске или свраке), здрављу, послу, 
који могу да вас заштите (лав или 
тигар), обезбеде дуг живот (ждрал, 
бресква, бамбус) или богатство и 
успех (крава или планина). На крају 
књиге можете наћи и кинески стого-
дишњи календар, као и кинеске хо-
роскопске знаке и кратак осврт на 
то који вас све проблеми очекују у 
2006. и 2007. години и како са њима 
да се изборите.

ФОЕР Френклин: Како фудбал 
објашњава свет, превела са ен-
глеског: Драгана Рајков. – Бео-
град: Моћ Књиге 2006. – 190 стр.

Амерички новинар и публициста 
Френклин Фоер који живи у Вашинг-
тону, главни је уредник часописа 
„Нова Република“ и сарадник мага-
зина „Њујорк Тајмс“ и „Вол Стрит 
Журнал“. Ова књига коју је Фоер 
почео да пише пре шест година, са-
стављена је из три дела: Први део по-
свећен је навијачима – хулиганима, 
и објашњава нам разлоге због којих 
глобализација није успела да уништи 
старе мржње у највећим навијачким 
ривалствима када је фудбал у пита-
њу. За овдашње читаоце најинтере-
сантније поглавље је како фудбал об-
јашњава „гангстерски рај“, у коме го-
вори о ривалитету навијача „Црвене 
Звезде“ и „Партизана“, загребачког 
„Динама“, узбудљивом животном пу-

ту контроверзног Аркана, успону и 
паду ФК „Обилић“, као и Фоеровом 
сусрету са Светланом Цецом Ражња-
товић. У другом делу Фоер се бави 
привредним и економским темама: 
последицама миграција, корупци-
јом и успоном нових и моћних фи-
нансијских олигарха попут Силвија 
Берлусконија и Романа Абрамовича. 
Трећи део посвећен је односу ислам-
ских земаља према фудбалу као 
игри. Такође посебну пажњу треба 
обратити на поглавље које говори 
о јеврејском клубу „Хакоа“, који је 
средином двадесетих и почетком 
тридесетих година двадесетог века 
био један од најтрофејнијих аустриј-
ских фудбалских клубова. Његови 
играчи су у време нацизма спортске 
каријере окончали у нацистичким 
логорима. Књига „Како фудбал об-
јашњава свет“ показује нам на које 
начине „најважнија споредна ствар 
на свету“ у себи прелама проблеме 
расизма, шовинизма, верског фана-
тизма, судара мултинационалног ка-
питала са локалним финансијским 
боговима, прерастајући тако у фено-
мен који је претходних деценија по-
стао нешто „више од игре“.

8
АВРАМОВИЋ, Живко: Све
тлост вара реку. – Зајечар: Ти-
мок, 2006. – 104 стр.

Живко Аврамовић, један од најда-
ровитијих песника источне Србије 
и најискренијих посвећеника своме 
завичају, тематски и животно, живи 
и исписује свој 
песнички руко-
пис надахнуто 
и романтичар-
ски. Он је од 
своје реке, пото-
ка Пунџил, на-
правио универ-
зално извори-
ште и ток, свој 
исток је уткао у српско песништво 
вредним рукама и умом песничког 
неимара, Земљопис, коју дубоко оре 
по тимочкој баштини, изнедрио је 
из ње прекрасне цветове-метафо-
ре, који су певљиви, који се оре. Пе-
сник је ваздан у саобраћању са сво-
јом песничком браћом, врло често 
кореспондира са њиховим песмама, 
тако да је и ова књига конципира-
на посветно. За мото својих песама 
узео је њихова песничка промишља-
ња. Наднет над њима, створио је 
усложену и многозначајну поетику. 
Елем, ова књига је мелем за душу и 
песничко читање, нада у опстанак 
искреног песништва.

АЈДУКОВИЋ, Гордана: У хаосу 
сопствених мисли. – Нови Сад: 
Бистрица, 2006. – 74 стр.

Гордана Ајдуковић је 
песник сећања, како 
је, с правом, окарак-
терисао Никола Страј-
нић у овој књизи, зато 
што се она у претходној књизи („Се-
ћања, песме“, у издању београдске 
Агене и неготинског Музеја Црне 
крајине), као и у претходним углав-
ном у својим песмама ослоњена на 
сећање. Није ни чудо, колико год да 
су њене песме чудесно природне, с 
обзиром да је изгнаник у својој зе-
мљи, интелектуалац који не може 
да потисне бесмисао, да своја осећа-
ња и сећања гурне под тепих. Сваки 
њен стих је тужан, болан али зачудо 
и пун вере, оптимизма, има витали-
стичку снагу над бесмислом свега 
што нам се десило и што се дешава. 
То је коб која истинског песника 
стално прати, која виси над њим, 
док исписује искрене речи, као Да-
моклов мач. Оно што је посебно ка-
рактеристично за поезију, а ја бих 
рекао и личност Гордане Ајдуковић 
(с обзиром да сам доста писао о ње-
ној поетици), да она дубину људског 
живота и смисла испољава на врло 
пријемчив начин, близак већини 
читалаца. Довољно мудра и образо-
вана, она не мудрује, не спекулише 
речима, него по природи ствари до-
чарава свет. Свет какав јесте.

АЋИН, Јовица: Прочитано у 
твојим очима. – Београд: Стубо-
ви културе, 2006. – 165 стр.

Нова приповедачка 
књига Јовице Аћина 
(објавио 9 књига припо-
ведака, 7 есејистичких 
књига, већи број књига 
преведених са францу-
ског и немачког језика) 
садржи прозу која на 
формалном плану по-
крива распон од кратке 
приче до развијенијих „класичних“ 
прича/приповедака. Збирка Прочи
тано у твојим очима  тематски се 
наслања на три претходне Аћинове 
прозне књиге (Ко хоће да воли, мора 
да умре, Мали еротски речник срп
ског језика, Дневник изгнане душе) 
јер се и у њој мотивски разнолико 
сагледавају аспекти еротског, пол-
ног, сексуалног у животима пишче-
вих ликова, кроз врло самосвојно и 
већ препознатљиво имагинативно-
лудистичко поетичко писмо овог 
аутора. Јовица Аћин  је за књигу 
Прочитано у твојим очима добио 
Виталову награду за 2006. годину.

БАРНС, Џулијан: Артур и Џорџ, 
са енглеског превеле: Ивана Ђу-
рић Пауновић и Нина Ивановић. 
– Београд: Геопоетика, 2006.

Десети роман Џулијана Барнса био 
је у најужем избору за награду Ман 
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Букер за 2005. годину.  Документар-
на грађа послужила је Барнсу као 
историјска потка у коју је уткао 
фикционалне елементе и сачинио 
пресек викторијанског друштва са 
краја деветнаестог и почетка два-
десетог века у Енглеској. Артур и 
Џорџ прича је о Артуру Дојлу твор-

цу Шерлока Холмса 
и Џорџу Едалџи мла-
дом адвокату црнцу 
који се бори против 
расизма. Барнс и 
овим романом по-
тврђује мајсторство 
беспрекорног стила 
и приповедачког из-
раза. 

БРАЈОВИЋ, Предраг: 4000 зна
кова – Београд: Народна књига, 
2006.

Предраг Брајо-
вић (1965) до-
казао се као пе-
сник (награда 
Милош Црњан
ски) и као рома-
нописац (ужи 
избор за НИН-
ову награду) 
а ево сада и као есејиста. Бритки, 
оштроумни, кратки есеји (довољно 
кратки да не пређу 4000 карактера) 
најчешће иницијалну капислу нала-
зе у неком књижевном или феноме-
ну који се лако везује за литературу. 
Брајовић самоуверено шета од са-
дашњих и будућих класика светске 
књижевности – Хармса, Кавафија, 
Шимборске, Сарамага, Гомбровича, 
Флобера, Џојса, Сабата, Блејка, Сер-
вантеса, Рилкеа и Достојевског, до 
српских епова, Мирослава Попови-
ћа, Матавуља, Киша, Ивана Лалића, 
јасним, чистим стилом на којем ће 
му позавидети многи од пера.

БОГОЈЕВИЋ, Дејан: То плавоо
ко небо. – Београд: Апостроф, 
2006.-156 стр.

Већ дуже вре-
ме Дејан Бого-
јевић, песник 
из унутрашњо-
сти (Рајковић 
код Краљева) 
скреће на себе 
пажњу својом 
уметничком, поетичком свестра-
ношћу, отвореношћу и интересова-
њем за друга и другачија певања и 
мишљења, поривом да се изражава 
интердисциплинарно и креативно, 
укључујући и његову критичку и есе-
јистичку активност, као и издавачке 
напоре. Књига То плавооко небо, из-
бор је његових књижевних стремље-
ња, својеручно илустрована и тврдо 
укоричена; она потврђује његов не-
миран дух, потребу да културоло-

шки да свој допринос уметности и 
њеном битисању. То није књига, о 
којој би на први поглед помислили 
да велича себе, опширним исказом 
и биобиблиографским подацима, 
овде је то једноставно, природно, 
чињенично, стваралаштво на длану 
и све је јасно као по дану: песник ши-
роког стваралачког распона, ускла-
ђен са собом, својом ритмиком и 
динамиком израза. Тачне су оцене 
Србе Игњатовића, рецензента, да је 
Богојевић „баштиник нашег надреа-
лизма, љубитељ зена и мајстор хаи-
куа, позни сигналист...“, називајући 
га, по Тодору Манојловићу, „центри-
фугалним играчем“. Све је то тачно 
и уопштено, па ипак сваки песник, 
а Богојевић посебно, ствара своју 
оригиналну поетску слику о себи и 
времену у коме ствара.

ВИЧЕР, Муни: Девојчица са 
шестог месеца, са италијанског 
превела Долорес Калођера-Пе-
тровић. – Београд: Евро, 2005. 

Муни Вичер псеудоним је итали-
јанске списатељице Роберте Ризо 
чији серијал књига о девојчици са 
шестог месеца представља озбиљну 
конкуренцију књигама о Харију По-
теру. На српски језик преведене су 
прве три књиге и апсолутни су бест-
селер међу децом школског узраста. 
Списатељица приповеда о девојчи-
ци која живи са теткама у Мадриду 
где су је родитељи оставили јер због 
превише посла не могу да се о њој 
брину. Она међутим није обична де-
војчица, већ је обележена мрљом у 
облику звезде на десној руци какву 
има и њен деда, алхемичар који жи-
ви у Венецији. Деда ускоро умире, 
а девојчица одлази у Венецију да 
истражи шта се догодило. Девој-
чица са шестог месеца представља 
женску варијанту Харија Потера, а 
ауторка вешто плете бајковиту при-
чу о шестом месецу који има своју 
алхемију, минерале и метале, драго 
камење, животиње и биљке, боје. 
Читав нови свет.

ВУКИЋЕВИЋ, Даница: Лук и 
стрела. – Краљево: Народна би-
блиотека Стефан Првовенчани, 
2006. – 68 стр.

У угледној песничкој едицији Пове
ља краљевачке библиотеке Даница 
Вукићевић (1959, Ваљево) објављује 
своју четврту песничку књигу. Књи-
га садржи 53 песме, већина је нена-
словљена и нема поделе/груписања у 
циклусе, тако да се може читати као 
својеврсни лирски дневник. Пред-
мет певања, осим изражене лирске 
рефлексивности поводом „породич-
ног“ круга песама (Она је бледа и не
жна, Песма за мог мужа, Опет смо 
заједно, нас две, Лук и стрела), јесте 
и широк спектар сензација (опажа-

ња, регистрова-
ња, коментара, 
дескрипције) 
из окружења 
савремене град-
ске жене. Из 
специфичног, готово каталошког 
згушњавања чулних сензација у по-
езији Данице Вукићевић стижемо 
(често у истој песми) до сугестив-
них духовних промишљања, из де-
скрипције (призор, ситуација) до 
ироничних, али и до меланхолич-
них и објективизирајућих лирских 
коментара песничког субјекта.

ВУЛЕВИЋ, Чедо: Налет бочних 
вјетрова. – Београд: Рад, 2006. 
– 104 стр.

Чедо Вулевић 
(1927, Трешње-
во код Андри-
јевице-2006 , 
Т р е ш њ е в о ) 
објавио је 5 ро-
мана и 3 припо-
ведачке збирке 
(све три од 
2004-2006. у издавачкој кући Рад). 
За роман Ванредна линија 1991. до-
био је Тринаестојулску награду у 
Црној Гори. Књигу Налет бочних 
вјетрова чини 12 прича у којима из 
најчешће реалистичког оквира из-
раста сва сложеност и уверљивост 
пишчеве имагинације. Вишестру-
кост те уобразиље прелама се не са-
мо кроз психолошка стања ликова 
(прича о Голом отоку Потоп, лик 
песника опседнутог „теоријом заве-
ре“ у причи Гоничи, лик италијанске 
племкиње сињорине Сизелоте), већ 
и кроз догађаје у којима је изражено 
присуство несвакидашњег, или пре-
ма речима уредника књиге Јовице 
Аћина „његова машта сеже у дубљу 
прошлост, као што се одзива и на са-
времене тренутке“.

ДЕНИЋ, Сунчица: Опште и лич
но. – Београд: Филип Вишњић, 
2006. – 271 стр. 

Сунчица Де-
нић, песник и 
тумач, књижев-
ни просвети-
тељ са југа Ср-
бије, објавила 
је књигу огледа 
о књижевно-
сти, под насловом „Опште и лично“. 
Сам наслов одређује њен приступ 
књижевним делима и поступак ту-
мачења. Поштено, а данас је све ма-
ње поштених критичара, раздваја 
општи суд од личног поимања, ука-
зујући тиме, с правом, да постоји 
уврежено мишљење, устаљени поре-
дак, чак и предрасуде о одређеним 
ауторима, али да је битно и лично 
мишљење, које може, мада се тешко 

мењају културне навике, утицати и 
дати свој допринос у расветљавању 
традиционалних и новостворених 
вредности. Књига је изванредно кон-
ципирана. У првом делу бави се тра-
гањем за смислом, где се неизостав-
но осврће на дело Боре Станковића 
(Божји људи), трага за смислом у 
поезији Стевана Раичковића или се 
бави боготражитељством Владете 
Јеротића у књижевности. У другом 
делу књиге бави се разматрањем 
књижевности за децу, дајући значај 
тој врсти литературе, а у трећем де-
лу приказује новију књижевну исто-
рију Косова и Метохије и четвртом, 
што је врло битно, приказује народ-
ну књижевност, лирику југа. Могао 
бих слободно да кажем да је ова књи-
га, а могла би тако да се и назове, оп-
ширна и битна за нашу књижевну 
историју и теорију.

ДЕСПОТОВИЋ, Милијан: Траг 
вечног мастила. – Пожега: Удру-
жење књижевника Србије, по-
дружница за Златиборски округ, 
2006. – 115 стр.

Марљиви Ми-
лијан Деспото-
вић, не мари за 
помодне накло-
ности, поготову 
постмодерни-
стичке, велики 
п о ш т о в а л а ц 
исконске песничке потребе иза себе 
оставља велики траг књижевне про-
дукције, ширине, хуманости и до-
мишљатости. Песник који задужује 
нашу културу, није желео (не може) 
да остане дужан свима који чине 
добро за књигу, тако да је својим 
(и књижевности) доброчинитељи-
ма, пренумерантима посветио по 
једну песму, а има их много. На тај 
начин он је творац, како га је назвао 
Владан Панковић, „књижевности 
пренумерације“. Једна од најбитни-
јих карактеристика, а можда и нај-
битнија је његова сентенциозност 
у овој књизи, искази који на малом 
простору говоре много. То је и при-
родно, јер Деспотовић је склон кра-
ћим формама, вичан хаику стихови-
ма и њихов поборник, твори дело 
врхунске поетике и етике.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, Бранислав, 
Народске песме. – Ниш: Im-
primé, 2006.

Борски књижевник и кантаутор Бра-
нислав Бане Димитријевић (1961) 
објавио је пре Народских песама 
књигу поезије и кратке прозе Кишо
бран и шибица: (баладе из комшилу
ка), књигу песама Исповест великог 
гитаристе, те књигу прича Прави 
дан за у рибе, а као једноме од чети-
ри песника коаутора објављене су 
му песме у књизи Разгледници Бора. 
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Правећи, између осталог, видљиво 
удаљење од патетичне митологије с 
рударско-камаратском тематиком, 
коју је на најјаснији начин у својим 
текстовима изразио Јован С. Ми-
тровић, Бане Димитријевић доноси 
каткад сетно, каткад иронизирано, 
а свакад врло видљиво искуство 
одрастања и живљења у екплозив-
но конструисаној урбаној средини 
рударског и ударничког града Бора, 
у којoj неометани од егзалтираних 
жеља утапања у удаљено друго као 
аутентичне појаве животаре живо-
писни ликови са својим самосвој-
ним причама. Како у другим тексто-
вима, тако и у Народским песмама 
Димитријевић не прелази границу 
непретенциозности, и у тој чињени-
ци треба видети један од главних 
разлога за примећену и пропраћену 
појаву овог ствараоца, досад ипак 
тек у источносрбијанским читалач-

ким круговима. Непретен-
циозна је у њима животна 
филозофија благо фатали-
стички обојеног става о 
стварности, непретенци-
озни су и ликови – само-
достатни, усмерени, од-
носно, боље рећи, зароти-
рани око врпце вечне сре-
дине – непретенциозан је 

и стих, као и сам пут који је збирка 
прешла ка својем стварању, од одба-
чених парерги до прикупљених и 
обједињених делова поетичког иден-
титета. Слике из живота, сакупљане 
и чуване из разлога своје наводно 
наглашене занимљивости – перси-
флаж „махера“ на шалтеру књижев-
ног живота, мирис питорескних 
уличних или кафанских разговора 
натопљених извесним шармом бор-
ске чаршије или посебног искуства 
ауторовог, колоквијална надвијања 
над смислом постојања простих 
људских душа, сећања на драге прет-
ке, познанике и љубави – држе ову 
збирчицу (четрдесетак страница) у 
стегу кохерентне наратизоване цело-
витости, којом би требало да буду 
привучени бројни и опет непретен-
циозни причи и причању склопни 
читаоци из далеких крајева иза че-
стобродичких превоја.

ЂУРИЋ, Дубравка: Говор друге. 
– Београд: Рад, 2006. – 115 стр.

Књига Говор друге окупила је аутор-
кине критичке текстове настале у 
последњих десетак година. Писани 
надахнуто и сугестивно, али ништа 
мање критички и теоријски утеме-
љено, ови текстови се баве тумаче-
њем савремене женске поезије, пре 
свега, анализом женске урбане мо-
дернистичке и постмодернистичке 
списатељске праксе. Између уводне 
студије у којој ауторка полемички 
пише о стању савремене критике, 
рецепције поезије, основних тенден-

ција у савременој поезији и такође 
полемички интониране завршене 
студије Статус поезије, налазе 
се текстови посвећени тумачењу 
остварења Јудите Шалго, Љиља-
не Ђурђић, Радмиле Лазић, Јелене 
Ленголд, Иване Миланкове, Нине 
Живанчевић, односа феминизма и 
поезије код песникиње Радмиле Ла-
зић. Текст Конфликти лирике и пое
зије даје панорамски приказ ствара-
лаштва млађих српских песникиња 
на чијем је промовисању Дубравка 
Ђурић много учинила радом у часо-
пису Профемина, Центру за женске 
студије и Асоцијацији за женску ини
цијативу (АЖИН).  Према речима 
рецензенткиња Дубравка Ђурић 
„открива узбудљив свет женског 
поетског стварања који се не да свр-
стати ни у какву статичну, затворе-
ну сферу“ (др Биљана Дојчиновић 
Нешић) и „обавља драгоцен посао 
стварања канона студија рода код 
нас“ (др Светлана Слапшак).

ЖИВКОВИЋ, Николин Слави-
ша: ШТЕНАД. – Ниш: Нишки 
културни центар, 2006. – 202 
стр. 

Славиша Нико-
лин Живковић 
(1953-1990), за 
живота је обја-
вио две књиге 
Тор за шугаву 
овцу и Гримасе. 
Постхумно су му објављени романи 
Паликућа и чудни шумар, ево сада 
и збирке Штенад. У већини прича 
радњу воде наратори који причају, о 
животу, писању, причању, опредме-
ћивању реченог, и о времену. Нара-
тори су она и ја. Мушкарац у првом 
лицу и жена, она. Понекад саговор-
ник може бити он. Њихови односи 
се често обесмишљавају. Означено 
се смењује кроз нарацију. И тај језик 
којим она и он говоре не зближава 
их, јер то језик којим се говори ко 
зна од када, и као да кроз њих прича-
ју неки други. Заправо језик омогућа-
ва снове и сновиђења: простор, вре-
ме и језик или историју, религију и 
урбани мит. У причама испричаним 
у првом лицу наратор се обраћа за-
мишљеном читаоцу. У неким прича-
ма књиге наратор је дечак кроз чије 
детињство пролазе разни ликови, и 
чија је непрестана тема рат, милита-
ризам, померена стварност. Чак и у 
овом избору када аутор није могао 
да изврши селекцију, па чак и када 
су приче изузетне, остаје утисак гор-
чине и неиспуњености.

ЖИВКОВИЋ, Синиша: Српски 
трилер. – Нови Сад: Вега медиа, 
2006.

У свом првом роману Синиша Жив-
ковић говори о мрачним странама 

наше свакодне-
вице. Главни ју-
наци су трговци 
дрогом, агенти 
тајних служби и 
сумњиви момци 
из краја. Радња романа прати судби-
ну обичног градског младића, који 
пуким случајем бива увучен у међу-
народну шпијунску аферу. Припо-
ведање је брзо и налик на акциони 
филм. Овај роман једна је од књига 
чија би екранизација сигурно пуни-
ла биоскопске сале, а српској кине-
матографији донела филм налик 
холивудским хитовима.

ЗУБАЦ, Перо: С ОНЕ СТРАНЕ 
ДУГЕ. – Рума: Српска књига, Но-
ви Сад: Медиапринт, 2006.

Антологија „С оне стране дуге“ носи 
у поднаслову песме за децу и младе 
од Захарија Орфелина до Љубивоја 
Ршумовића. На преко осамсто стра-
на заступљено је више од двеста 
песника. Антологији је претходио 
рад аутора у трајању две деценије. 
Успостављени су нови критеријуми 
за одабир песама. Наиме, дошло је 
време да се уз децу уврсте и млади 
и они који се тако осећају. У скла-
ду с тим заступљени су и такозва-
ни озбиљни писци. Изненађење за 
многе је што се у цветнику налазе 
и песници као што су Његош, Лаза 
Костић, Шантић, Дучић, М. Ракић, 
Бора Станковић, Иво Андрић, Дис, 
Винавер, Црњански, Николај Вели-
мировић, М. Настасијевић, В. Де-
сница, Давичо, Попа, Миљковић, 
Киш, А. Тишма, Љубомир Симовић, 
Бећковић и други. Књига обилује из-
ненађењима, а једно од њих  је и увр-
штавање досад непознатих песника 
као и песама чији су аутори остали 
непознати. Перо Зубац је превагу у 
избору песама дао развоју чувстава 
код деце поготово религиозних на 
уштрб навијачких страсти и пуке и 
испразне играрије стихом. Обухва-
ћени широки временски интервал у 
стваралаштву за децу и младе усло-
вио је да песме имају стилски ра-
спон од Захарија Орфелина до хаику 
форме. У припреми је и друга књига 
где ће се наћи стихотворци рођени 
од 1940. до 1960. Тиме ће бити обје-
дињене све генерације стваралаца 
за млађу популацију. Реч је о засад 
ретком и изузетном антологијском 
подухвату значајном и за читаоце и 
за проучаваоце књижевности.

ИЛИНЧИЋ, Дражен: Берлин
ски ручник. – Загреб: Фокус ко-
муникације, 2006. – 121 стр.

Берлински ручник је први роман (и 
прва књига) веома успешног загре-
бачког новинара (ХРТ, емисија Пола 
уре културе) који је узбуркао хрват-
ску јавност и пре самог објављива-

ња постигавши рецепцију какву би 
пожелели многи реномирани књи-
жевници, и за веома кратко време 
се умешао у најпродаваније књиге. 
Ради се заправо о првом озбиљном 
геј штиву на хрватском језику које 
све време низањем хомосексуалних 
сцена балансира на ивици порногра-
фије не падајући у њу. Духовито ис-
причана, растерећена, на моменте 
јетка прича дешава се у немачким 
саунама и хотелским собама, хрват-
ским становима и парковима, испо-
ведним тоном наратора-хомосексу-
алца који трага за вртовима ужива-
ња. Јунак-хедониста је, као у филму 
Вонг Кар Ваја отворен, расположен 
за љубав, али до те љубави никако 
не долази. Осећа се, да поменемо и 
то, недостатак наглашеније психоло-
гизације (а грађе је итекако било) и 
грубост шавова који спајају неозна-
чена поглавља.

ИЛИЋ, Данијел: Rex mundi. – Бе-
оград: Филип Вишњић, 2006.

Данијел Илић на-
писао је свој пр-
ви роман и већ 
је овенчан пре-
стижним призна-
њем: наградом 
„Политикиног 
забавника“ за 
најбољи роман за младе у 2006. Ро-
ман је средњовековна авантура чија 
се радња догађа у 13. веку и опису-
је авантуре шкотских плаћеника 
који одлазе у Француску да се боре 
на страни катара, јеретика, против 
крсташа. Историјски контекст је 
крсташки поход на јужну Францу-
ску док је сама прича плод пишчеве 
маште. Стил је једноставан и питак 
уз присуство архаичних израза 
који илуструју време у коме се рад-
ња збива и помажу прецизности и 
историјској тачности романа.

ЈАНКОВИЋ Благојевић Мили-
ца: Улична зебра.  –  Београд: Ал-
нари-Едитор, 2006. – 200 стр.

У средиште свог најновијег романа 
„Улична зебра“ Милица Благојевић 
Јанковић, ставља лица чије су судби-
не и поступци одређени и омеђени 
сложеним друштвеним односима, у 
којима деценијама битишу. Притом 
они се активно не баве друштвеном 
стварношћу, већ на пасиван начин 
трпе последице наглих урушавања 
свих моралних вредности. Главне ју-
накиње овог романа Нина, Олга, Ма-
ра, Софија и Кристина, свака на свој 
начин постају спонзоруше. Помену-
те судбине надзире невидљиви, седо-
коси господин Глад, који је уствари 
њихов највернији пратилац. „Улич-
на зебра“ је градска љубавна прича. 
Односи између ликова, њихови су-
коби, на дискретан начин сугеришу 
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нам значења која нас могу асоцира-
ти на овдашња актуелна друштвена 
збивања. Романсијерка је желела да 
побегне од општеважећег мишљења 
које преовлађује о спонзорушама. 
Њене јунакиње нису особе којима је 
циљ да не бирајући средства улове 
богатог мушкарца. Нина, једна од 
јунакиња, јесте сиромашна, слаба-
шна девојка која изненада упознаје 
богатог и размаженог јединца Војка-
на. Поменути младић драстично ће 
јој променити живот, учинивши је 
једном од девојака каква никад ни-
је желела да постане. И поред тога 
што се урушавање свих друштвених 
норми, судар старог и новог на дра-
матичан начин прелама кроз суд-
бине јунакиња ове прозе, Милица 
Благојевић Јанковић нам сугерише 
да неизмерна доброта без обзира на 
друштвене околности ипак битише 
у сваком људском бићу.  

ЈОВАНОВИЋ, Борјан: Три алеје 
љубави. – Београд: издање ауто-
ра, 2006.

У својој првој збирци поезије Бор-
јан Јовановић сакупља љубавне, 
песме за децу и хаику поезију. Екпе-
риментише са формом и значењима 
речи стварајући мелодију по њему 
аутентичног песничког језика. Бу-
дући професор виолине, Јовановић 
компонује своје песме и уз књигу 
читаоци као поклон добијају и му-
зички ЦД. 

КАЗИМИР, Ћургус, Велимир: 
Кухиња мог пријатеља. – Бео-
град: Стубови културе, 2006. 
– 157 стр.

Велимир Ћ. Ка-
зимир (1948, Но-
ви Сад) је почев 
од 1968. објавио 
осам књига по-
езије и прозе, 
као и велики број текстова махом 
културолошког садржаја. Књигу Ку
хиња мог пријатеља чини 14 прича 
које, условно схваћено, у јединствен 
приповедни венац уланчава појам 
кухиње. Од кухиње у дословном 
смислу која постоји зарад исхране 
и гурманског уживања у „плодови-
ма земље“ (прича о рецепту Како се 
праве пуњене паприке, прича о про-
стору за спремање хране Кухиња 
мог пријатеља, прича о принудним 
вегетаријанцима (читај: сиромаси-
ма, Код вегетаријанаца) до калам-
бурне „есејистичке“ кухиње (прича 
„Моја земља богата струготином“), 
најзад до историјског и политичког 
кулинарства чији су „кувари“ ис-
такнути  ликови бивше Југославије 
(равноправно са политичким еста-
блишментом: Тито, Кардељ, Ђилас, 
Ранковић и други, у Казимировој 
прози функционишу југословенски 

и српски дисиденти различитих 
оријентација, приче Титов напред, 
Рефлекси), интернационалисти по-
пут Алексе Дундића, Стаљина (при-
ча Мој краљевски рукохват непоно-
вљиво укршта биографске факте са 
историјским митотворством/кули-
нарством), читамо „стишану“ паро-
дијску прозу пропуштену кроз бри-
так интелектуални филтер.

КИНГ Стивен и СТРАУБ Пи-
тер: Талисман. – превели с ен-
глеског: Светлана Безданов-Го-
стимир и Ранко Недељковић. 
– Београд: Алнари-Едитор, 2006. 
– 576. стр.

Питер Френсис Страуб (рођен је у 
Милвокију 1943. године) написао је 
романе: „Џулија“, „Да ме само видиш 
сада“, „Прича о духовима“, „Земља 
сенки“, „Коко“, „Мистерија“, „Грло“, 
„Изгубљени дечак и изгубљена девој-
чица“. Стивена Кинга Страуб је упо-
знао 1977. године и од тада датира 
њихово пријатељство које је резулти-
рало романима „Талисман“ и „Црна 
кућа“. Главни јунак романа „Тали-
сман“ је дечак Џек Сојер, који попут 
чувеног јунака Марка Твена Тома 
Сојера путује америчким путевима 
и градовима. После мајчине смрти 
– холивудске глумице – Џек Сојер 
је умислио да његов живот нема сми-
сла. Међутим, он од стране моћних 
подземних сила које битишу испод 
мирне површине свакодневног жи-
вота, бива одабран да пронађе моћ-
ни талисман. У „Талисману“ Стивен 
Кинг и Питер Страуб на приступа-
чан начин објашњавају митологију 
америчких друмова и градова кроз 
које у узбудљивој потрази за мисте-
риозним одличјем пролази одважни 
и интелигентни Џек Сојер. „Тали-
сман“ је вешта смеша напетости и 
хорора, у којима се тежња за вечним 
животом и моћи преплиће са иску-
пљењима и опроштајима. Ова проза 
коју су заједничким снагама исписа-
ли Стивен Кинг и Питер Старуб са 
великом пажњом чита се од прве до 
последње странице. 

КЛАРК Скот Катарина и ЛЕВИ 
Адријан: Ћилибарска соба, пре-
вела са енглеског: Тамара Пете-
лин, Београд: Алнари-Едитор, 
2006. – 360 стр.

„Ћилибарска соба“ истраживача ми-
стериозних појава Катарине Скот 
Кларк и Адријана Левија је сторија о 
једном од највећих блага у историји 
човечанства, које је обавијено тајан-
ственим веловима. Када се пре две 
године појавила на англосаксонском 
књижевном тржишту, „Ћилибарска 
соба“ је постала светска сензација, 
зато што су аутори ове узбудљиве 
документарне прозе изнели до тог 
тренутка непознате чињенице о јед-

ној од највећих мистерија двадесе-
тог века. На питање шта је истина, 
а шта пука фантазија о чаробним 
моћима ћилибара, покушали су да 
одговоре аутори бестселера „Небе-
ски камен“. У суштини постоји само 
трачак истине у причи о чувеној са-
ли украшеној ћилибарима у дворцу 
Катарине Велике у Царском Селу, 
ремек делу немачких мајстора из 18. 
века. Сала је састављена од 28 кома-
да ћилибарског драгог камена, који 
су отпали пре избијања Другог свет-
ског рата. Поменуту собу је Петру 
Првом 1717. године даривао пруски 
краљ Фридрих Први. У суштини 
ова соба је представљала огромну 
кутију обложену паноима на раскла-
пање од ћилибара. За време напада 
Немачке на СССР, Совјети нису 
успели да демонтирају ризницу па 
су је облепили тапетама. Међутим, 
Немци су открили ћилибарску со-
бу и однели је у Кенигсберг, где су 
ризницу поново склопили и као 
ратни трофеј приредили за прика-
зивање публици. Коначна судбина 
овог ремек-дела све до појаве књи-
ге новинарског тандема Катарине 
Скот Кларк и Адријана Левија оста-
ла је нејасна. Према верзији која се 
налази у овој књизи ћилибарска 
соба изгорела је у пожару који је у 
Кенгсбергском замку настао услед 
дивљања совјетске солдатеске, која 
је освојила поменути дворац. Ауто-
ри се притом позивају на документа 
која су недавно пронађена у архива-
ма Црвене армије. Ћилибарска соба 
чита се у једном даху. Илустрована 
је бројним фотографијама које нам 
показују како је изгледао кенгсберг-
ски дворац пре уништења које се до-
годило у априлу 1945. године. 

КОПРИВИЦА, Драгослава: Љу
бавни лет. – Београд: Филип Ви-
шњић, 2006.

Ауторка пише 
љубавни роман 
чији су јунаци 
зрели људи ко-
ји већ иза себе 
имају и бракове 
и децу. Стица-
јем околности, његов брак се распа-
да, она је удовица и њих двоје, про-
налазе утеху, љубав и срећу једно у 
другом. Смештајући радњу у Париз, 
традиционални град љубави, списа-
тељица роману даје сладуњаву, лир-
ску ноту. Ово је један од такозваних 
женских романа који би лако могао 
постати бестселер.

КРСТИЋ Срђан: Ратник и усне 
– Београд: Моћ Књиге, 2006. - 
386 стр.

Са романом „Ратник и усне“ Срђан 
Крстић завршава циклус „Мефи-
стов круг“, који чине његови прет-

ходни романи „Мефисто и Златоко-
са“ и „Школа среће“. Чињеница је да 
су писци одувек били фасцинирани 
магијом, окултизмом и алхемијом. 
Сатана, вештице, демони, вампири 
вековима воде врзино коло у књи-
жевним делима. Својим романима 
Срђан Крстић наслања се на тра-
дицију српске епске фантастике. У 
својој прози Крстић нам дочарава 
огромну духовну снагу и моћ Па-
лог Анђела који нам уз помоћ  сар-
казма и цинизма успешно преноси 
своју обновитељску страст. „Ратник 
и усне“ је сторија о идеалисти који 
васкрсава из мртвих на снази вере у 
усне и пољубац, који га чека на крају 
тегобног пута. Ова приповест гово-
ри о вечној борби Светла и Таме, где 
се кроз Пакао и Васкрс сусрећемо 
са живописним ликовима Бога, Ме-
фиста, Луцифера и Христа. Све Ме-
фистове приповести у Крстићевим 
романима најснажније су тек кад 
„Вечни Чупач Душа“ дође да напла-
ти уговор који је склопио са неким 
од јунака. Том приликом не само да 
откривамо, већ и схватамо хипно-
тичку и застрашујућу моћ Ероса, ко-
ји води ка рађању новог света.

ЉУБИША, Александар: Аванти 
преваранти. – Београд: издање 
аутора, 2006. – 296 стр.

А л е к с а н д а р 
Љубиша (1959, 
Лесковац) обја-
вио књигу пе-
сама Тражећи 
изгубљени ирис 
(Нолит, 1987) 
и књиге прича 
Близикуће и Ужасне приче (2005. и 
2006). Роман је временски смештен 
у последњу деценију прошлог века,  
нарација је у првом лицу са подуда-
рањем имена аутора и главног лика 
романа. С те стране, ту ја форму мо-
жемо доживети и као биографски 
роман – романсирану аутобиогра-
фију. Ипак, и поред истоветности 
имена аутора и лика дело се може 
третирати и као фикционално шти-
во са упливом аутобиографских еле-
мената. Љубиша у наративни ток 
укључује јунакову породицу (отац, 
мајка, пословни подухвати оца и си-
на Александра-Саше), живописни 
амбијент Београда, а један од глав-
них фабулативних токова чини љу-
бавна прича и јунаково заснивање 
породице. Савременици протекле 
деценије и ове која траје сигурно ће 
препознавати елементе сопствене 
стварности, а за нове генерације, 
осим фикционалности прирођене 
роману, дело поседује мозаик факто-
графских чињеница које поуздано 
свeдоче о једном времену.   

МАГАРАШЕВИЋ, Мирко: Наш 
врли домаћи свет. – Београд: 
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Књижевно друштво Свети Са
ва, 2006. – 80 стр.

Мирко Магара-
шевић пише по-
езију, есеје, књи-
жевну критику, 
а запажен је и 
његов приређи-
вачки рад (иза-
бране песме Т. 
С. Елиота, Де-
санке Максимо-
вић, приче А. П. Чехова, есеји Д. Х. 
Лоренса). Ауторова 11 књига поези-
је Наш врли домаћи свет већ самим 
насловом као и насловима песама 
(Портрет домаћег идиота, Сви пре
ображаји бившег комунисте, Стран
ка на странку, Билборди, Пад свих 
вредности, Певаљке, Чуда са екрана 
и остали) носе снажан сатирични 
печат. У поговору књиге, есеју Добро
намерном читаоцу Магарашевић 
истиче песме Диса, Црњанског, Јова-
на Дучића, од новијих песника Ми-
одрага Павловића (Општи живот), 
Предрага Чудића (Општа болница, 
Друг Ђаво, Доживотна робија), М. 
Станисављевића (збирка Слике и 
сагласја), „уроњене“ у феномене 
актуелног, односно „друштвеним 
траумама и падовима текућег вре-
мена“. Из таквог контекста указује 
на основни тон песама своје књиге 
где немилосрдном сатиром „шиба“ 
по манама појединца и друштвеног 
колектива, у овом случају и поред 
учитавања општости (примењиво 
на друге народе), српског народа.

МАТАНОВИЋ, Александар: 
ШАХ ЗА ПРВАКЕ. – Београд:  
издање аутора, 2006.

Александар Матановић добро је 
знан јавности као првак из области 
шаха. Добио је титулу велемајсто-
ра давне 1955. године. Успешно је 
играо на домаћим и страним туни-
рима. Оснивач је и први човек “Ша-
ховског информатора“. Такође је и 
аутор више шаховских књига. Од 
1990. до 1994.  био је први потпред-
седник ФИДЕ. 2004. америчка кор-
порација „Ко је ко“ у своје издање 
међу петсто водећих Европљана свр-
стала је једног шахисту и Србина - 
Александра Матановића. У животу 
је поред знања потребно и умети 
пренети знање другоме. Матановић 
је компликовану игру шаха овом 
књигом приближио почетницима 
играјући се значењем наслова и ис-
казујући тиме веру да прваци могу 
постати прваци са ловорикама на 
глави. Од функције основних фигу-
ра преко бележења потеза до напо-
мене да се шах најбоље учи праксом. 
Поред стручних упутстава дате су и 
информације о историји ове игре 
као и преглед светских шаховских 
краљева и њихових биографија до 

2006. Књига је проткана тестовима 
за проверу практичног знања и де-
лима опробаног мајстора карикату-
ре - Јована Прокопљевића. Остало 
је да откријете (ако већ нисте) игру 
хиљаду радости како каже индијска 
пословица.

МЕК МАЛАН, Кејт: Академија 
за змајоловце, Нови ученик, са 
енглеског превео: Никола Пај-
ванчић. – Београд: Лагуна, 2006.

„Академија за змајоловце“ још је је-
дан у низу серијала намењених деци 
школског узраста. „Нови ученик“ 
прва је књига о Виглафу, дечаку ко-
ји пуким случајем у родном селу на 
дрвету угледа оглас за пријем нових 
ученика на Академију за змајоловце. 
Пријави се и постаје не само нови 
ученик, него и велики херој, борац 
против сила зла и сарадник чароб-
њака који праве магију за храброст. 
Динамично, брзо приповедање, без-
број авантура и илустрације које це-
лу причу приближавају деци свака-
ко ће пронаћи пут до читалаца.

МЕК НЕЛИ Т. Рејмонд и ФЛОРЕ-
СКУ Раду: У потрази за Драку
лом, превели са енглеског: Гавро 
и Ненад Алтман. – Београд: Ти-
са, 2006. – 312 стр.

Професори историје на Бостонском 
колеџу Рејмонд Т. Мек Нели и Раду 
Флореску, у књизи „У потрази за 
Дракулом“ комбинујући научне чи-
њенице са популарним приповеда-
њем романа страве и ужаса, преци-
зно осликавају време и историјски 
лик румунског кнеза из 15. века 
Влада Цепеша. Први пут ова књига 
објављена је 1972. године поводом 
175 година од појаве романа „Драку-
ла“ Абрахама Брема Стокера. Пред 
нама је обновљено и допуњено изда-
ње. Користећи бројне старе мапе, до-
кументе, хронике, народне легенде 
и историјске чињенице, писци ове 
књиге стварају двоструку историју: 
описују стварног Цепеша, немило-
срдног владара Влашке и чувеног на-
бијача на колац (овај румунски кнез 
родом из Трансилваније своје непри-
јатеље усмрћивао је на поменути на-
чин, и по неким истраживањима та-
ко погубио десетак хиљада људи) и 
вампира Дракулу који је захваљују-
ћи лекару и романсијеру Брему Сто-
керу постао један од најпознатијих 
ликова британске и европске лите-
ратуре. Аутори ове књиге показују 
нам како је Брем Стокер користећи 
митологију створио „Принца Таме“. 
Књига „У потрази за Дракулом“ ну-
ди детаљан и прецизан туристички 
водич кроз најважније локалитете 
у којима је бивствовао овај владар, 
богату библиографију и детаљан 
преглед филмских остварења о Дра-
кули и вампирима од 1896. до 1992. 

године, као и усмена и писана на-
родна предања о хипнотичкој при-
влачности једног од најпознатијих 
ликова у историји светске књижев-
ности.

МИЛТОЈЕВИЋ, Бранислав: У 
пауковој мрежи. – Београд: На-
родна књига, 2006. – 220 стр.

Својом новом 
књигом Бра-
нислав Милто-
јевић (иначе 
писац завидне 
библиографије 
о филму и стри-
пу, 6 књига, 
мноштво текстова по периодици, ра-
дио драма за децу Хогар Страшни 
рађена према истоименом стрипу) 
обједињује своја досадашња иску-
ства бављења теоријом и историјом 
америчког стрипа. У Пауковој мре
жи пратимо настанак и развој аме-
ричког стрипа од његових почетака, 
преко  стрипова Принц Валијант, 
Дејви Крокет, вестерн херојима: 
Кит Карсону, Вајат Ерпу, Суперме
на, Бетмена, Капетана Америке, 
Флаш Гордона, Мандрака,  Конана и 
других. Савремени стрип 20. и 21. ве-
ка као замена за митске приче о грч-
ким боговима, за народне епове, бај-
ке, вилинске приче, житија, чудесне 
хронике, према схватању многих 
теоретичара представља „враћање 
митологији“ односно, „стварање но-
вих митова“ утемељених на борби 
добра и зла кроз акцију стрип јуна-
ка. Од цртачке технике првих ауто-
ра, до прожимања стрипа и филма 
и најновијих компјутерских техно-
логија (тема Хипер реализам 3Д фил
тера), са пратећом литературом 
и web сајтовима књига У пауковој 
мрежи представља значајну теориј-
ску и педагошку студију о једном од 
планетарних феномена 20. века који 
наставља да траје и у новом веку.

МИЋУНОВИЋ, Радомир: 
Велики мали свет. – Земун: АШ 
Дело, 2006.

Збирка збирки за децу нас у велики 
мали свет Радомира Мићуновића 
уводи у поезију скројену по дечијим 
аршинима. «Звездани мачак», како 
га је опевао Перо Зубац, обилази Ва-
сељену са клинцима и клинцезама 
чудећи се свемирским приликама. 
Отуда очас обигра свет земаљски 
дружећи се са јунацима песама или 
лакокрилом игром упознаје малиша-
не са животињским светом. Иако 
пише за одрасле, Мићуновић је по 
Горану Бабићу, изворно дечији пе-
сник, јер поседује таленат за бескрај-
но поигравање, Стихови су му били 
разасути у преко двадесет књига за 
децу, а сада су урамљени у корице 
„Великог малог света“. 

МИЋУНОВИЋ, Радомир: Из/
повести. – Београд: Просвета, 
2006. – 93 стр.

И ја ћу, као и ши-
рокогруди зна-
лац нашега пе-
сништва, Душан 
Стојковић, који 
је рецензент ове 
књиге поћи од 
самога наслова. 
Мислим да он битно одређује како 
књигу тако и аутора. Његове песме, 
исповести, утемељене су на нашој 
песничкој традицији и језику, зна-
лачки дотеране и надасве поетички 
одмерене и разигране. Поклоник и 
мајстор древне игре шах, Мићуно-
вић је обдарен, од Бога дабоме, да 
песме твори прецизно, сваки је слог 
и сваки стих на месту. И све има ме-
сто у његовом песништву: краљеви 
и пешаци, ловци и лисци, писци и 
они други, победе и порази, богат-
ства и беде, спокојство и немири, 
све има неку своју заокруженост и 
ред. Његове песме нису бесмислене, 
за разлику од постмодернистичке 
папазјаније. Мићуновић вешто во-
ди песничку игру и он ће сигурно 
победити. Питање је само времена.

МЛАДЕНОВИЋ, Власта: Ката
логласник. – Неготин: ауторско 
издање, 2006. – 32 стр.

Власта Младе-
новић, српски 
песник из Краји-
не, читатељству 
и књижевним   
к р и т и ч а р и м а 
познат по запа-
женим књигама 
код угледних 
издавача, опре-
делио се за изда-
вање Каталогла-
сника, по форми мала џепна књига, 
каталошког формата, али врло са-
држајна: песме, изводи из критика, 
записи, фото и ликовна докумен-
тарност. Као што је његова поезија 
згуснута, концизна, но суштински 
речита и јасна, тако је и ова књига 
конципирана, прилагођена време-
ну и простору. Ова иновација у 
духу је песништва Власте Младе-
новића и прати широко читалачко 
интересовање, ту су и преводи на 
више језика: италијански, кинески, 
арапски и др.

МИТРОВИЋ, Предраг: Сан ур
гентне ноћи. – Београд: Филип 
Вишњић, 2006.

Кардиолог Ургентног центра у Бео-
граду Предраг Митровић, одлучио 
је да свој први роман посвети уста-
нови у којој ради и својим пацијен-
тима. Духовито и интересантно, уз 
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присуство ауто-
ироније Ми-
тровић описује 
како изгледа 
живот у Срби-
ји, са чиме се 
суочавају људи, 
како се сналазе лекари, а како паци-
јенти. Шта се дешава када неко од 
лица са телевизије потражи помоћ 
лекара и ко проверава шта лекари 
раде у болницама и на шта се жале 
пацијенти. Овај кратки роман засме-
јаће читаоце, а аутору свакако доне-
ти признање за литерарни таленат.

МИШИЋ, Драгослав: Зденац. 
– Београд: ИП Веселин Масле-
ша, Књижевно друштво Свети 
Сава, 2006.

Ослоњен на животна и судбинска 
значења свог завичајног одредишта, 
Драгослав Мишић је као песник у 
дијалогу са самим собом, али и са 
личностима из литературе, фило-
зофије, мита. У овој збирци, која 
је подељена на циклусе „Белина ли-
ста“, „Све је игра“ „Говори живот“, 
„Сизиф“, „Лудости и прича“, Ми-
шић је мудар  јер не познаје коначну 
мисао, него отвара дилеме и сумње, 
кад каже да је и мрља мастила боља 
од чисте белине. Он нам открива и 
судбину белог папира коме западне 
перо, док црквена звона бесне као 
разјарени бик, али Мишић нас и 
подучава да будемо то што јесмо и 
да не скрећемо са свог пута, макар 
живели и са илузијама, јер у потаји 
живота је ипак пролазност свега, 
па отуда и песма „У славу ћутања“ 
кад се избезумимо. У песми „Тама“ 
Мишић као да је ироничан кад каже 
„Од дугог трајања/Слава јој не там-
ни“, али песник је изричит кад нам 
заповеда „Мостове треба порушити 
за собом“ и кад подучава „Вратимо 
се малим лудостима“, јер је у малом 
садржано велико. Склоност ка иро-
нији и афоризму аутор овде уме  да 
прикрије говором живота, али  има 
и афористички срочених вијугавих 
стихова пред којима се ваља зами-
слити, јер су суштаствена истина 
и у неочекиваним обртима кад се 
уместо тривијалних значења нуди 
нешто више и смисленије.

НЕНИН, Миливој, Српска пе
сничка модерна. – Нови Сад: 
Венцловић, 2006.

У библиотеци 
„Синтезе“, и то 
као прва, појави-
ла се књига ново-
садског књижев-
ног критичара и 
књижевног исто-
ричара Миливоја Ненина. Не желим 
овом приликом да обавештавам оне 
ретке одане једној врсти литературе 

која би, као обичну и нужну ђин-
ђуву с траком, могла да носи горе 
наведени (иначе, уобичајено, стра-
ховито одбојан) наслов о томе шта 
је садржај ове књиге (уосталом, не 
сумњам да ће они то и сами знати 
– то су текстови који се односе на 
књижевноисторијски период „прве 
модерне“ у српској књижевности, а 
које је аутор објављивао као предго-
воре, поговоре, прилоге у зборници-
ма, или их је пак оставио да се неком 
приликом из стања рукописа прели-
ју међу корице као одштампани део 
одређене веће целине), већ желим 
да нагласим чињеницу која ми се 
чини, бар из угла најширег могућег 
препоручивања једном неограниче-
ном кругу читалаца, јемством да се 
убудуће овакви наслови неће тако 
аутоматски и безусловно лако пре-
скакати када се на њих којим случа-
јем налети. Та чињеница је следећа: 
Миливој Ненин је причалац прича. 
Главни јунаци ових прича су: неки 
песници, нека истина о њима и њи-
ховим делима и, на крају, сам аутор 
ових прича, који их пише тако што 
сам себе помно прати, често изнена-
ђен сигнификативним крхотинама 
једне стварности која ненадано а 
можда и нехотично сама од себе раз-
вејава своју неумитну логику међу 
порозним речима. Никако наивне, 
неаргументоване или неозбиљне, у 
научном смислу, ове откривалачке 
приповести, причане у занимљи-
вим, често напетим наративним 
деоницама којима не недостаје по-
који велић тајне, покоји егзотични 
биографски детаљ, или какво деми-
стификовано разрешење, достижу 
ипак ону ретку димензију у којој 
је могуће негирати да се људи који 
проучавају књижевност посвећују 
искључиво сами себи, или уском 
кругу познаника с којима деле исти 
језик. А Дис, Милан Ракић, Алекса 
Шантић, Светислав Стефановић, 
Сима Пандуровић, Милета Јакшић, 
Даница Марковић, Милорад Митро-
вић, Душан Срезојевић и други (ка-
ко далеко и непознато звуче ова име-
на у ушима посетилаца библиотека) 
постају ближи, или, како би аутор 
рекао на једном месту, постају „оно 
што је важно за нашу причу“. Нашу, 
тј. општу читалачку, а не само стро-
гу критеријумима и изолованошћу 
оптерећену причу посвећеника, ко-
јој и сам готово у целини припадам, 
и у којој врло уживам.

НОВАКОВИЋ, Александар: Бли
скост. – Зајечар: Матична библи-
отека „Светозар Марковић“, 
2006.

Књига „Блискост“ Александра Но-
ваковића садржи две драме: „Матр-
јошка/омнибус“ и „Зуби“. Новакови-
ћеве драме извођене су на сценама 
Народног позоришта у Ужицу „Си-

стем“, 2001. и „Зуби“ 2004. Српско 
народно позориште Нови Сад. По-
ред драма пише афоризме, песме, 
кратке приче и позоришну критику. 
Новаковић се у драмама бави тема-
ма љубави (Матројшка) и мржње 
и агресије (Зуби) као антиподима 
у чијим оквирима почива наше по-
стојање. 

ПАВКОВИЋ, Васа: Доктор Ба
тут против надрилекара. – Бе-
оград: Политика НМ, Народна 
књига, 2006. – 238 стр.

Роман Доктор 
Батут против 
н а д р и л е к а р а 
представља ис-
корак у досада-
шњем прозном 
опусу Васе Пав-
ковића. Ако је 
читаоце својих 
ранијих књига, аутор већ навикао 
на сталне и бескомпромисне измене 
приповедних поступака (од реали-
зма, преко неоавангарде до постмо-
дернизма), са сложеном тематском 
жижом усмереном на савременост 
(она је у Павковићевој прози махом 
тамне гаме  добрим делом произа-
шле из друштвеног и националног 
миљеа протекле деценије и по: ви-
дети роман Месец јануар, многе 
приче), нови роман доноси ради-
калну промену услед великог и ма-
естрално изведеног уплива комике 
најфинијег кова. Павковић и у Док
тору Батуту против надрилекара 
основну причу (о донкихотској бор-
би школованог лекара против на-
дрилекара, али и колега и њихових 
сензационалистичких рекламних 
огласа у српској штампи краја 19. и 
прве половине 20. века) уоквирује 
Позним словом и Белешком о књизи 
(чинилац постмодерне, али готово 
редовно и „оних старинских“ рома-
на барока, романтизма, реализма) 
која помаже да се разуме пишчев 
поступак претварања грађе (књига 
др Милана Јовановића Батута На
дрилекари из 1923.) из „нефикцио-
налног, прагматичног жанра у есте-
тизовани, фикционални“, овог пута 
у комичном/хумористичком кључу. 
Ипак, као тамни фон овог заразно 
раздраганог романа, поред доктора 
Батута и његове „ноћне море“ силе-
сије надрилекара, можда је главни 
лик књиге болест у својим различи-
тим видовима.

ПАВКОВИћ, Васа: Девет забора
вљених приповедача. – Пожаре-
вац: Центар за културу, Едиција 
Браничево, 2006. – 166 стр. 

Систематично бављење двадесетим 
веком тек предстоји научницима и 
историчарима. Избацити неке пи-
сце из књижевности из идеолошких 

разлога то смо 
већ преживели, 
а да још увек 
не знамо коли-
ко су враћени 
и зашто. Напор 
који учинио Гој-
ко Тешић објављујући Утуљену ба
штину већ је много година за нама. 
Његовим путем иде и Васа Павко-
вић који је приредио Девет забора
вљених приповедача. У овај избор 
уврштени су писци Хајим С. Дави-
чо, Милета Јакшић,  Владан Стојано-
вић Зоровавељ, Глиша Бабовић, Ми-
лица Јанковић, Иван Ђаја,  Миодраг 
Борисављевић, Фрида Филиповић,  
Славиша Николин Живковић. Врло 
често за прављење избора, или анто-
логија без ризика нису потребни са-
мо ауторитет, професорски рецимо, 
већ вечна одважност и храброст. 

ПАВЛОВИЋ, Ранко: Дама из Го
сподске. – Бања Лука: Арт при-
нт, 2006. – 47 стр.

Збирка песама Ранка Павловића по-
свећена је заборављеним данима, 
заборављеним лицима и неким, не 
тако давно, прохујалим временима. 
Па опет, песникова основна идеја је 
да можда и није толико битан назив 
улице уколико она и даље живи, уко-
лико њеном „калдрмом“ и даље кора-
чају даме и јурцају раздрагана деца. 
Јер, име улице је слика једног време-
на, док је једна улица слика свих вре-
мена. Тако се у улици можемо заљу-
бити, или „сањати о завичају“, пити 
вино и веселити се, бити остављени 
или љубоморни, згрешити или се 
њихати у ритму музике. Да и крава 
воли уске сокаке, сазнаћете у песми 
„Крава залутала у град“, да градом 
дувају чудни ветрови, открићете 
у песми „Ветрови заборава“, али о 
животу можда најлепше говори по-
следња песма у збирци „Јабука“. Уко-
лико сте ради сазнати како то „Бања 
Луком шетају сећања“, прошетајте 
са Ранком Павловићем Господском 
улицом. Изненадићете се.

ПАМУК, Орхан: Истанбул, 
успомене и град, са турског пре-
вела: Мирјана Маринковић. – Бе-
оград: Геопоетика, 2006.

Роман „Зовем 
се црвено“ 
најчитанија је 
књига у Срби-
ји, а издавач 
Орхана Па-
мука у нашој 
земљи „Геопо-
етика“ недав-
но је објавила 
књигу „Истанбул“ прошлогоди-
шњег добитника Нобелове награде. 
У књизи о родном граду Орхан Па-
мук пише о свом детињству, породи-
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ци и пореклу, о положају Истанбула 
у свету некад и данас, о својим же-
љама, надама и страховима. О без-
граничној љубави према Истанбулу 
и сваком његовом насељу. Лирски и 
меланхолично Памук нам дочарава 
Истанбул између истока и запада, 
оријента и модерности. Пишчеве за-
писе улепшавају црно беле фотогра-
фије Истанбула које је сам одабрао.

ПАНИЋ, Иван: Краљ реке. – Бе-
оград: Океан, 2006. – 250 стр.

Пре романа Краљ 
реке драматург 
Иван Панић (1964, 
Београд) афирми-
сао се као писац 
филмских сцена-
рија (Ни на небу 
ни на земљи, прва 
награда на фести-
валу у Херцег Но-
вом, 1995), драма 
(Шта радиш ве

черас, 1988, Смеј се Сотире, 1991, 
прва награда на Данима комедије 
у Јагодини, Сократов тестамент, 
1992, прва награда Удружења драм-
ских писаца). Радња Панићевог 
романа, условно речено, одвија 
се у две равноправно заступљене 
наративне равни, једну чини исто-
ријско-интелектуална прича (њени 
носиоци су професор археологије 
и млади историчар), другу, узбу-
дљива авантуристичка потрага за 
извором живота, гробом византиј-
ског цара Нићифора Фоке и пљач-
кашима археолошких налазишта. 
Аутор је успео да складно развије 
више фабулативних праваца у коме 
важно место заузимају успели опи-
си дунавских обала и Мочваре, при-
каз исконске природе налик ама-
зонским џунглама, толико редак у 
нашој савременој прози окованој 
урбаним пејзажем. Ако смо некад 
уживали у Робинзону Крусоу, Верно-
вим, и Сјенкијевичевим романима, 
спој историјске приче и савременог 
заплета у дунавским рукавцима на-
домак београдских солитера, сигур-
но ће привући читаоце различите 
старосне доби.

ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Паун: Пребе
ло једро. – Ужице: Свитак, 2006.

Поезију преминулог песника прире-
дио је за штампу Милијан Деспото-
вић, који у пратећем поговору каже 
да је овај наш песник ишао „до крај-
њих звезда“, да би разумео све оно 
„што је било од таласања обичног 
до буре“. Он ће кроз циклус песама 
„Мала птица“ створити мит од сво-
је љубави и тако је учинити људски 
свеопштом и свевременом - бесмрт-
ном, дакле. Мала птица га напросто 
мами у сва искушења која нуди мла-
дост, а Паун Петронијевић је остао 

вечно млад, бар у својој поезији која 
делује исцељујуће у тренуцима када 
је већ предосећао силазак у „мали 
стешњени камен“. Мајстор је веза-
ног стиха, али његова поезија је на-
дасве лирско мисаона, то је дирљи-
ва поетика кроз многе контрасте, 
ако читамо да се из несреће излази 
оснаженог духа. Ова књига је запра-
во избор из Паунове заоставштине 
и највећи број песама до сада није 
објављиван. Песме су проживљене 
и стижу из света тешког искуства. 
Болест изоштрава песникова чула 
и потенцира његова осећања. Збир-
ка је подељена на циклусе  „До крај-
њих звезда“, „Мала птица“, „Носим 
сву пену“, „Црвени кашаљ“ и „Из 
напетих вена“, кад реч пепео поста 
од тајне издаје. Ћутња и тишина су 
стања у која песник залази, па се и 
јесен и суви плодови рецимо често 
понављају у његовим стиховима ко-
ји су од трептаја душе зароњене у 
вечност.

ПОПОВ, Петар: Насмејани гу
битник. – Београд: издање ауто-
ра, 2006.

Када се неко после 25 објављених пе-
сничких књига осећа као „насмејани 
губитник“ или „весели песимиста“ у 
хијерархији космоса, треба му веро-
вати на искрености. Безнађе је код 
њега, међутим, раскошно а ћутање 
прегласно, тако да се осећа као чо-
век „без идентитета“ у нежној тира-
нији вечности. Песник Петар Попов 
постоји и као такав, док „пева хаос“ 
он пред собом види тријумф бесми-
сла и неће одолети да каже да је за-
борав неприродно ћутање времена. 
Жалостан је у таквој једној констела-
цији, али се на то смеје и приморава 
себе да поново научи да се радује. 
Етички тестаменти су дакако њего-
ве књиге које треба да створе ново 
милосрђе и лепоту у визионарској 
храбрости свих мистерија. Јер све 
што постоји песник је додирнуо ре-
чима, па и тескобу која је за њега ле-
ковита, излаза има поручује нам кад 
проналазимо блиставе излазе, само 
мисаоно језгро бескраја. Радостан у 
очају, Попов је доследан у својој ме-
дитативној поезији која је често на 
ивици апсурда кад каже „све што је 
пуно празно је“,  јер сувише времена 
посветио је ефемеријама, у које спа-
да и непотребна глад и лакомост. 
Бескрупулозно је одлазио на места 
понижавајуће гордости, тражио 
дубине у плиткоћи,  веровао погре-
шним људима, погрешним ситуаци-
јама у погрешно време, иако зна да 
само темељите духовности уравно-
тежују светове, јер све потпада под 
тиранију материјалности. И ничега 
нема ако снага молитве и вера не по-
беди, све је тек светковина тренут-
ка. У последњем циклусу ове збирке 
„Ако постоји судбина“, Попов кон-

статује да не постоји коначно иску-
ство али постоји блага хармонија 
несхватљивог, неприлагођено време 
и очај у нама, бескраји, у немилости 
речи и астрала. Ово је поезија која 
се не кличе, јер са њом се сриче кад 
читаоци саосећају са песником. Реч 
је дакле о препознавању оних духов-
них трагова које оставља ова књига 
која нема претензије да се пева, јер 
садржи и есеје и медитације, све до 
оних апсурда који нас доводе у диле-
му да ли је песма увек химна живо-
ту или је и запис из живота.

ПУТНИКОВИЋ, Радомир: 
Басне. – Београд: Креативни 
центар, 2006.

Басне су одвајкада коришћене као 
форма за давање поука деци и од-
раслима. Будући да  су присутне у 
књижевности вековима тешко је 
савременом аутору да буде темат-
ски иноватор у овој области. Ипак, 
Радомиру Путниковићу  је пошло  
за руком да да ново рухо већ позна-
том штиву и отисне лични печат 
новом. Пријатељство, разумевање, 
поштовање разлика, да је лепо бити 
скроман и мудар, да се не мора би-
ти храбар по сваку цену, доносити 
одлуке на брзину и у љутњи, хвали-
ти се својом лепотом...Једном речју, 
Путниковић пропагира хуманост, 
али не заобилази иронију, додуше у 
благом руху. За обрађивање задатих 
мотива коришћен је широк дијапа-
зон фауне - од слона до мрава. Пото-
ња у низу, басна о славују и цврчку, 
може се применити на све артисте. 
Наравоученије је да ко не схвати 
да постоје бољи уметници од њега 
остаће сам да пева звездама далеко 
од људског уха. Басне су једностав-
не, концизне и богато илустроване 
од стране Тихомира Челановића.

РАДОВАНЧЕВИЋ, Драган: 
Клатно се боји летења. – Чачак: 
Градска библиотека „Владислав 
Петковић Дис“, 2006.  

Као 25. књига едиције „Токови“ не-
давно се у издању Градске библиоте-
ке из Чачка појавила збирка песама 
Драгана Радованчевића „Клатно се 
боји летења“, која је освојила награ-
ду „Млади Дис“ на традиционал-
ном конкурсу за необјављену прву 
песничку збирку у оквиру 43. Дисо-
вог пролећа. Од 64 рукописа из свих 
крајева Србије, Црне Горе и Репу-
блике Српске, жири у саставу: Дра-
ган Бошковић (председник), Драган 
Јовановић Данилов и Дејан Алек-
сић, једногласно је награду доделио 
Драгану Радованчевићу, са следе-
ћим образложењем: „Поетски руко-
пис Драгана Радованчевића издваја 
се од осталих рукописа уједначеним 
књижевним квалитетима, одише 
литерарном зрелошћу и песничком 

самосвешћу његовог аутора. Својом 
кохерентношћу, поетичком заокру-
женошћу, поетском инвентивношћу 
и провокативношћу, Радованчевиће-
ва песничка збирка кореспондира и 
са савременим поетским токовима 
и са модернистичком песничком 
традицијом, и тако представља 
изузетно занимљив допринос мла-
ђој српској поезији“. Збирку прати 
поговор Драгана Бошковића, под 
насловом „Слободан пад Драгана 
Радованчевића“. Аутор је рођен у 
Сремској Митровици 1979. године. 
Прву песму написао је са 10 година. 
Студира психологију у Београду. Са-
радник је бројних књижевних часо-
писа,  песме су му превођене на бу-
гарски и немачки језик. 

РЕАЖ Полин: Повест о О, пре-
вела с француског Аника Конде. 
– Београд: Рад, 2006. – 262 стр.

„Повест о О“ Полин Реаж је поред 
„Емануеле“ један од најчитанијих и 
најтајанственијих еротских романа 
двадесетог века. Први пут ова књи-
га објављена је 1954. године. Наиме, 
у педесетим годинама прошлог века 
у француској култури околности су 
ишле на руку појави књиге каква је 
„Повест о О“. Еротизам је тих годи-
на био у фази интензивног успона 
међу париским интелектуалцима. 
Прво „Повест о О“, а убрзо и „Ема-
нуела“ били су романи који су наго-
вештавали нове еротске сензибили-
тете. Девојка О потпуно се предаје 
и потчињава садистичким жељама 
свог љубавника Ренеа. Да би показа-
ла своју неизмерну љубав према во-
љеном мушкарцу пристаје да буде 
његова робиња. Убрзо је Рене води 
у замак надомак Париза Роасиа где 
такође бива изложена свакојаким 
понижењима. Својим мушким го-
сподарима О у сваком тренутку 
мора да буде сексуално доступна. У 
надахнутом поговору који је напи-
сао уредник „Радове“ библиотеке 
„Реч и мисао“ Јовица Аћин открива 
нам прави идентитет Полин Реаж. 
У питању је песникиња и уредница 
у чувеном издавачком предузећу 
„Галимар“ Доминик Ори. „Повест 
о О“ заправо је њена једина прозна 
књига. Занимљива тема, бритки ди-
јалози, узбудљиве еротске сцене, 
уверљивост казивања само су неке 
карактеристике овог провокатив-
ног романа који би сви књижевни 
сладокусци требало да имају у сво-
јим библиотекама.

РОТМАН, Ралф: Млеко и угаљ, 
са немачког превео: Душан Хај-
дук-Вељковић. – Београд: Клио, 
2006.

Ралф Ротман један је од најзначај-
нијих стваралаца немачког говор-
ног подручја. Објавио је збирку 
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песама „Молитва у 
рушевинама“ (2000), 
приповетке: „Зима ме-
ђу јеленима“ (2001), 
драме „Берлин блуз“ 
(1997) и романе „Бик“ 
(1991), „Врућина“ 
(2003) и „Младо све-
тло“ (2004). Јунаци ро-
мана „Млеко и угаљ“ 
настоје да се изборе и 

пронађу свој пут из тескобног мра-
ка шездесетих година прошлог века. 
Отац је савесни рудар, љубитељ мир-
ног живота на селу. Мајка је жена ко-
ја се заљубљује у његовог најбољег 
пријатеља, док синови покушавају 
да избегну сусрет са претећом не-
срећом. тражећи излаз из бесмисла, 
страха и невоље. Јунаци романа 
„Млеко и угаљ“ долазе до спознаје 
да жеље и надања не могу надмаши-
ти снагу судбине.

САВРЕМЕНА БРАЗИЛСКА 
ПРИЧА, приредила и са порту-
галског превела: Ана Марковић 
Де Сантис. – Београд: Клио, 
2006.

Антологије прича егзотичних и уда-
љених култура увек проналазе пут 
до радозналих читалаца. „Савреме-
на бразилска прича“ сигурно је јед-
на од таквих књига. Преводилац и 
приређивач Ана Марковић Де Сан-
тис окупља у овој антологији најбо-
ље савремене бразилске приповеда-
че међу којима су: Машадо де Асис, 
Лима Барето, Жоан до Рио, Монтеи-
ро Лобато, Марио де Андраде, Ани-
бал Машадо, 
Грасилијано 
Рамос, Ери-
ко Верисимо, 
Рубен Брага, 
Осман Линс, 
Клоарис Ли-
спектор, Ори-
женес Леса, 
Лижија Фагун-
дес Телес, Ото Лара Резенде, Рубен 
Фонсека, Нелида Пињон, Моасир 
Склијар, Жоан Силвеиро Тревизан, 
Бернардо Карваљо, Андре Сант 
Ана, Марија Линдгрен, Луис Фер-
нандо Верисимо. Коначно добијамо 
увид у бразилску књижевност коју 
је у нас до сада представљао петпа-
рачки Пауло Коељо и сјајни Жорж 
Амадо. Скрећемо читаочеву пажњу 
на причу „Срећна Нова година“ Ру-
бена Фонсеке, једног од најзначајни-
јих и најбољих бразилских припове-
дача данашњице.

ТЕШИН, В. Срђан: Куварове 
клетве и друге гадости. – Бе-
оград: Стубови културе, 2006. 
– 152 стр.

Својим најновијим романом Срђан 
В. Тешин (1971, Мокрин) наставља 

да смехом и пародијом разгаљује, 
а сатиром замишља читаоце. Од па-
рабола о власти и народу у роману 
Казимир и други наслови (2003), сен-
тиментално-иронијског путовања 
кроз младост и ратове деведесетих 
роман Кроз пустињу и прашину, 
2005, аутор стиже до „локалних“ 
догодовштина мокринских јунака. 
Ради бољег увида у специфично 
укрштање догодовштина провин-
цијских  анонимуса са шире позна-
тим личностима (Борис Кидрич, 
Миодраг Петровић Чкаља, Марсел 
Дишан, Едвард Кардељ, Максим Гор-
ки, Милош Шестић) аутор на крају 
романа прилаже и Индекс имена. Ро-
маном Куварове клетве и друге гадо
сти Тешин обогаћује хумористичку 
традицију српског романа.    
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ИЛИЋ Владимир, Српска чет
ничка акција 19031912; изда-
вач: „Еколибри Бионет“, Београд 
2006. године Београд

Илићева сту-
дија предста-
вља значајан 
допринос срп-
ској историо-
графији о про-
блематици о 
којој се данас 
мало зна и о којој је највише, а ипак 
не довољно,  писано у међуратном 
периоду и то по сећању или прича-
њу учесника, оцењује проф. др Ра-
дош Љушић, рецензент ове важне 
књиге за српску историјску науку. 
Ево неких од поглавља: Стварање 
првих српских чета, Борба код Ђу-
ришког манастира, Револуцуонарни 
конгрес у Скопљу, Организовање 
првих српских чета на терену, По-
гибија на Шупљем Камену, Српски 
официри, подофицири, Горски шта-
бови и војводе... Дело је документо-
вано изворима, обогаћено пописом 
литературе на тему која се обрађује, 
опремљено фотографијама, факси-
милима и табелама.

ПАУНОВИЋ, Синиша: Кад су 
летеле камилавке. – Чачак: Град-
ска библиотека „Владислав Пет-
ковић Дис“, 2006. – 262 стр.

Као седма књига Завичајне библио-
теке „Врела“, крајем прошле године 
у издању Градске библиотеке „Вла-
дислав Петковић Дис“ из Чачка и 
породице Пауновић из Београда по-
јавила се књига Синише Пауновића 
„Кад су летеле камилавке“, као спе-
цифична врста документарне прозе 
о историјским догађајима из 1937. го-
дине у вези са обарањем Конкордата 
са Ватиканом у Краљевини Југосла-
вији. Уредник издања је Даница Ота-

шевић, директор Библиотеке, рецен-
зент је др Славенко Терзић, истори-
чар, а писац предговора Владимир 
Димитријевић, професор чачанске 
гимназије. Књига садржи више ве-
ћих или мањих целина и додатака. 
Основу чини рукопис Синише Пау-
новића, познатог новинара „Полити-
ке“, насловљен „Кад су летеле ками-
лавке“, затим део рукописа нешто 
мањег обима „Из дневника Синише 
Пауновића“, а као додаци главном 
делу следе реаговања на фељтон С. 
Пауновића објављен у НИН-у, као и 
кратка стручна мишљења познатих 
историчара Радована Самарџића и 
Јована Марјановића. На крају књи-
ге налази се и садржајна биографија 
аутора из пера Марије Орбовић, би-
блиотекара-саветника у Завичајном 
одељењу Градске библиотеке, која, 
иначе, баштини и Пауновићев легат. 
Главни предмет књиге јесте Конкор-
датска криза и њене последице, ис-
причана стилом новинарске репор-
таже из угла тадашњег хроничара 
збивања и „Политикиног“ новинара 
Синише Пауновића. Као сведочење 
једног новинара о крупним историј-
ским личностима и догађајима, ова 
књига представља прилог разумева-
њу великих друштвених драма тог 
времена.

СЕКУНДА, Ник: Војска Алек
сандра Македонског. – Београд: 
Еволута, 2006. – 39 стр.

Једна од првих Оспрејевих књига 
објављених код нас је и књига која, 
уз прегршт детаљних илустрација у 
боји, говори о томе како је Алексан-
дар Македонски организовао своју 
војску, какво су оружје његови вој-
ници користили, којим се тактика-
ма служио при освајањима, како је 
био организован систем веза, а како 
командовање, како је војска подиза-
ла логоре, односно шаторе и како их 
је носила при маршевима. Да ли је 
Александар користио најамнике и у 
којој мери, да ли је имао савезнике и 
да ли је могао на њих да рачуна; шта 
су пили, а шта јели његови војници, 
како су се облачили, ко је водио ра-
чуна о коњима, а ко о оружју; како 
је била организована војна админи-
страција; каква је била политика 
према освојеним градовима: да ли 
су уништавани или... У књизи може-
те наћи и најзначајније датуме у вла-
давини Александра, као и списак 
препоручене литературе. Користан 
водич историчарима, али и онима 
који се занимају за војну историју.

СРБИ КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ 
XX ВЕК – Београд, Милена Ми-
лановић, 2006.

Пројектом „Срби који су обележи-
ли XX век“, који је приредила Ми-
лена Милановић, обухваћено је пет 

стотина личности из периода 1901-
2001, чија дела представљају нацио-
налне и универзалне вредности. Би-
ране су личности које су наставља-
чи вертикале српске националне 
духовности, о чему постоје поузда-
ни извори у научној, стручној или 
другој одговарајућој литератури, 
као и личности које су по другим 
основама уградиле своје име у исто-
ријске и друге значајне догађаје срп-
ства двадесетог века. Вредносни 
суд грађен је на основу аргумената 
и сазнања о доприносу сваке лично-
сти понаособ. Одлуку о уношењу од-
ређене личности у Лексикон донео 
је, на основу наведених елемената, 
сазнања и стручног уверења члано-
ва, Уређивачки одбор од 26 чланова, 
предвођен академиком Дејаном Ме-
даковићем. Прелиминарна листа, 
уз пројекат, садржала је преко 3.000 
имена, али је број сведен на пред-
виђени обим. Напори Уређивачког 
одбора приликом усаглашавања ли-
сте - Азбучника били су изузетни, 
некад и драматични, али је превла-
дала атмосфера међусобног пошто-
вања и толеранције. То је омогући-
ло сагласност за више од 90 одсто 
личности, које су у сваком погледу 
неспорне. Мањи број, посебно поли-
тичара и живих личности и актера 
последње деценије овог века, у окви-
ру укупне концепције, били су пред-
мет великих дилема, од којих мно-
ге излазе из оквира ове књиге. За 
писање текстова о изабраним лич-
ностима ангажовани су врхунски 
стручњаци. Поред краће личне и 
радне биографије, шире је предста-
вљено дело којим је личност обеле-
жила своје присуство у двадесетом 
веку. Само за око 50 личности, на 
предлог аутора, због специфичног 
садржаја, а не унапред вреднованог 
доприноса, дато је две странице. У 
припреми ових текстова прегледа-
ни су не само библиотечки фондо-
ви, већ и други извори, подаци су 
проверавани, неки су исправљани, 
а многи се први пут објављују. Међу 
500 Срба који су обележили XX век 
има по старосној структури рође-
них у XIX веку 199; од 1901. до 1930. 
рођено је 217, а после 1930. само 84 
личности. Међу њима су 37 жене. 
Од укупног броја 350 нису више у 
животу. У овој књизи су личности 
из више од 50 области. Својим укуп-
ним садржајем Лексикон је својевр-
сна историја српства преко биогра-
фија личности које су обележиле 
минули век.

Приредили: Тамара Лујак,
Небојша Ћосић, Виолета Вучетић, 

Ана Исаковић, Дејан Вукићевић,
Драган Стојменовић, Мирослав
Маравић, Власта Младеновић, 

 Душан Цицвара, Славољуб
Марковић, Славица Спасић,

Мирослав Ранђеловић
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БДЕЊЕ – часопис за књижевност, умет
ност и културну баштину, број 13/14, го-
дина 5, 2006, 205 страна, издавач Културни 
центар Сврљиг, адреса: Боре Прице 2, 18360 
Сврљиг, е-mail:kcsvrljig@bankerinter.net, в.д. 
главног и одговорног уредника Зоран Вучић

У новом броју Бдења своје 
прозне прилоге објављују 
Зоран Богнар, Бојана Сто-
јановић Пантовић (проза 
у настајању Из појмовни
ка пролазности), поезију 
Милосав Мирковић, Ми-
рослав Тодоровић, Стеван 
Бошњак, Живко Николић, 
Бранислав Драгојевић, Ми-
лијан Деспотовић и други. Књижевница из САД Мирја-
на Н. Матарић објављује Писмо из Калифорније, приче 
објављују Зорица Бранковић Басарић, Душан Мијајло-
вић Адски, Драган Ј. Ристић, Бранислав Димитријевић. 
Број садржи и већи број прилога из преводне књижев-
ности (Марина Цветајева, Николај Тихонов, Ферид Му-
хић са македонског, Инахата Теико са енглеског Тахако 
фон Церсен, са немачког Драган ј. Ристић. За нови број 
пишу Томислав Ђокић, Душан Стојковић, Миодраг Мр-
кић, Жарко Ђуровић и други аутори овог зналачки уре-
ђиваног часописа из Сврљига.  

БИБЛИОПИС – часопис за књижевност, умет
ност, културу и библиотекарство, број 1, 2006, 
45 страна, издавач Народна библиотека Неготин, 
адреса: ЈНА 2, 19300 Неготин, e-mail:bibnegotin@
ptt.yu, главни уредник Власта Младеновић

У првом броју новопокрену-
тог часописа неготинске би-
блиотеке поезију објављују 
Станиша Нешић, Миодраг 
Радовић, Борис Лазић. Пе-
сме Тристана Царе и Ежена 
Гијвика са француског је 
превео Борис Лазић, док по-
езију украјинских песника 
Павла Тичине, Васиља Холо-
брођка, Виктора Кордуна, 
читамо у преводу Миодрага Сибиновића. Горан Траи-
ловић пише есеј Бранилац вере, а приказ на књигу Гра
матика смрти – антологија песама песника самоубица 
(приредио Душан Стојковић) пише главни уредник. Ра-
домир Виденовић Равид пише о неколицини истакну-
тих савремених српских песника рођених у Тимочкој 
крајини, ту је и краћи преглед периодике, интервју са 
египатским нобеловцем Нагибом Махфузом (разгова-
рала Гордана Николић), рукописна песма Адама Пусло-
јића. Број затварају прилози о 160 година библиотеке 
у Неготину, Теслином (150 година од рођења), Стерији-
ном (250 година од рођења) и јубилеју Стевана Стојано-
вића Мокрањца (150 година од рођења), као и прилог 
о освећењу цркве Свете Тројице у Неготину (грађена 
1872-1874, освећена 1876). Часопис ће излазити 2 пута 
годишње.

БЕЛЕЖНИЦА: лист Народне библиотеке Бор, 
број 15, јесен / зима 2006, главни и одговорни 
уредник Ана Јанковић, издавач Народна библи-
отека Бор, Моше Пијаде 19, 19210 Бор, nbbor@
verat.net

Број отвара студиозан текст Виолете Стојменовић под 
називом „Александријска библиотека“, који садржи и 

посебан део посвећен 
негдашњим славним 
библиотекарима ове 
библиотеке. Уз текст 
је приложена библио-
графија неопходних 
текстова које би треба-
ло консултовати при 
упознавању историје и 
контекста у којем је жи-
вела и живи ова крупна 
цивилизацијска тековина. У рубрици „Шта се дешава“ 
између осталог објављене су награђене приче са кон-
курса за кратку причу. Посебну пажњу привлаче тек-
стови који су се појавили у рубрици „На нашој стази“: 
Радиша Драгићевић писао је о историјату биоскопског 
приказивања филмова у Бору, поводом 45. годишњице 
рада биоскопа „Звезда“; археолог Игор Јовановић из-
вештава о истраживању вишеслојног археолошког на-
лазишта у самом средишту града Бора и који говори о 
постојању привремених или сталних насеља на овом те-
рену из времена прелаза четвртог у трећи век пре нове 
ере; етнолог Драган Стојменовић написао је критички 
приказ Летописа Борске парохије и цркве аутора Андре-
је Ђорђевића, пароха борскога између два рата – текста 
који већ дуже време чека објављивање а представља, по 
објективном становишту заокруженом од стране социо-
лога, историчара, етнолога и других проучавалаца исто-
рије живота рудника и касније града Бора, највреднији 
и најинформативнији документ о међуратном времену. 
Следи низ прилога у другим рубрикама. Лист излази 
два пута годишње.

КЊИЖЕВНОСТ, број 3-4, 2006, главни и одго-
ворни уредник Богдан А. Поповић, адреса редак-
ције: Чика Љубина 1/III, Београд, е-mail: knjizev-
nost@eunet.yu

Протекле године часопис 
„Књижевност“ обележио 
је 60 година постојања. Ве-
ликом јубилеју у целости 
је посвећен овај двоброј 
часописа. У уводном тек-
сту Предраг Протић даје 
ретроспективу часописа: 
Шест деценија-један ретро-
спективан поглед. Следи 
темат „Токови и промене: 
изабрани чланци, огледи, есеји“ који отвара текст Бог-
дана А. Поповић „Чланци, огледи, есеји“. Потом следе 
текстови који су обележили шест деценија постојања 
књижевности. У првом делу 1946-1956 долазе Радован 
Зоговић „О нашој књижевности, њеном положају и 
њеним задацима данас“, Иво Андрић „О Вуку као пи-
сцу“, Велибор Глигорић „Проблеми критике“, Исидора 
Секулић „Светозар Марковић-Птица буре“, Станислав 
Винавер „Проблеми нашег језика“, Милан Кашанин 
„Између орла и вука“ и Марко Ристић „Варијације (или 
тезе) о функцији књижевности и о друштвеној одговор-
ности књижевника. Из друге деценије 1956-1966 издва-
јају се текстови „Један песник и његово раздобље“ Мио-
драга Протића, „О критеријумима вредности уметнич-
ког дела“ Павла Стефановића, „Присутност традиције“ 
Ивана Чоловића, „Стварање једне реалне естетике“ 
Свете Лукића, „Проблем песничког језика у савреме-
ној књижевној критици“ Јована Христића, „Роман као 
критичка свест“ Милоша И. Бандића и „Изгледи марк-
систичке естетике“ Милана Дамњановића. Трећу деце-
нију „Књижевности“ обележили су текстови „Модерна 
књижевност и модерна критика“ Јована Христића, „Три 
млада песника“ Зорана Мишића, „Реч и метафора“ Све-
тлане Велмар-Јанковић, „О поетској слици-Башларом 
подстакнути“, „Језик поезије“ Новице Петковића, „О 

поезији Васка Попе“ Ивана В. Лалића и „Вредност, 
вредновање и савременост књижевног дела“ Драгана 
Стојановића. Период 1976-1986 представљају текстови 
„Литература и документ“ Предрага Протића, „Сјећање 
на Орфеја“ Јована Делића, „Трагика ума у Миљковиће-
вој песми“ Николе Кољевића, „Размишљања на тему: 
морални и социјални положај критике“ Мирослава 
Егерића, „Стварност културе и критичка алтернатива 
књижевности“ Предрага Палавестре, „Критичка, анга-
жована или одговорна књижевност“ Јасмине Лукић и 
„Прилог критичкој конфузији“ Михајла Пантића. Пету 
деценију 1986-1996 представљају „О српској поезији да-
нас“ Љубомира Симовића, „Приближавање жанрова 
у савременој српској прози“ Марка Недића, „Нова тек-
стуалност“ Александра Јеркова, „Један мит о поезији“ 
Радивоја Микића, „Јеванђеље по Миодрагу Павловићу“ 
Злате Коцић, „Типологија српске поезије после 1970“ 
Дубравке Ђурић, „Неколико теза о постмодерној срп-
ској прози“ Саве Дамјанова и „Осуђени на себе“ Михај-
ла Пантића. Из периода 1996-2006 издвојени су тексто-
ви „Певање о атонској светлости“ Чарлса Ђорђевића, 
„Пуна и зрела критичка креација“ Мирослава Егерића, 
„Приче Миодрага Павића“ Петра Пијановића, „Играч 
стаклених перли“ Алена Бешића, „Четири канона Ива-
на В. Лалића“ Никше Стипчевића, „Историја и фикција 
у поетици Давида Албахарија“ Владиславе Рибникар, 
„Употреба човека Александра Тишме“ Бранка Попови-
ћа и „Културни предуслови демократске транзиције“ 
Загорке Голубовић. Број затвара обимна библиографи-
ја часописа „Књижевност“ коју је сачинила Радмила 
Цветковић.

КЊИЖЕВНИ ЛИСТ – књижевност, уметност, 
култура и друштво, број 54, фебруар 2007, годи-
на 6, 20 страна, издавач: Клуб сарадника и донато-
ра Књижевног листа, адреса: Француска 7, 11000 
Београд, е-mail:klubkl@eunet.yu, главни и одго-
ворни уредник Петар Цветковић

У фебруарском броју 
Књижевног листа обја-
вљен је одломак из књиге 
Александра Павковића и 
Петра Радована (излази 
у Енглеској: Creating New 
States: Theory and Practi-
ce of Secession, Aldershot, 
UK, Ashgate, 2007), под 
насловом Како оправдати 
отцепљењесавремене те
орије отцепљења (превод 
са енглеског Тања Мијовић), врло актуелан поводом 
захтева Албанаца за сецесију Косова од Србије. Број до-
носи интегралне текстове прочитане на јануарској Три
бини Књижевног листа одржаној у Библиотеци града 
Београда. Тема је била Медијација код наснешто ново, 
а учествовали су психолог др Тамара Џамоња Игњато-
вић, правник мр јелена Арсић, психолог мр Станисла-
ва Видовић, адвокат Гордана Михајловић и социјални 
радник др Невенка Жегарац. Вера Богосављевић Петро-
вић објављује текст Ново Брдо – прича о миту, бренду 
и изгубљеном идентитету, у рубрици Критика прика-
зан је већи број нових књига, док посебну посластицу 
броја чини избор из Јејтсове поезије у преводу Милова-
на Данојлића. Поред низа других прилога, број доноси 
и први наставак записа Звонимира Вучковића (коман-
дант 1. равногорског корпуса ЈВУО) о његовим првим 
данима емиграције и пресудној улози Техеранске кон-
ференције у расплету грађанског рата у окупираној и 
подељеној Краљевини Југославији. 

KЊИЖЕВНИ МАГАЗИН, број 67-68, јануар-фе-
бруар 2007, година 7, 64 стране, издавач: Српско 
књижевно друштво, адреса: Француска 7, 11000 
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Београд, е-mail:kmagazin@beotel.yu главни и одго-
ворни уредник Слободан Зубановић

У овом двоброју поези-
ју објављују Мирослав 
Максимовић, Иван Ах-
метјев (с руског превео 
Никола Вујчић), Милен 
Алемпијевић, Ђорђе 
Степанов, прозу Нико-
ла Моравчевић, Бран-
ко Ћурчић, Богислав 
Марковић. У рубрици 
Трибина СКД са књи-
жевницом Љиљаном Дугалић разговарао је Димитрије 
Тасић. Рубрика Читање доноси већи број критичких 
приказа нових књига Ненада Милошевића, Драгосла-
ва Дедовића, Еве Зоненберг, Зорана Богнара, Немање 
Митровића, Гојка Божовића. Број доноси полемички 
одговор Светлане Томић на критику њеног текста из 
пера Радмиле Лазић, а све поводом панораме Бојане 
Стојановић Пантовић Неболомствопанорама српског 
песништва крајем 20. века у издању загребачког издава-
ча. Следи и низ других рубрика Филозофија, Из стари
на, Путопис (Смиља Прегел), Градски ћошак, Дриблинг 
(Божо Копривица, Горан Станковић), Мали речник 
византијске књижевне топографије10. наставак (при-
редио Дејан Михаиловић). Број затварају Точак (колум-
на главног уредника) и песма Војислава Илића Већ се 
купе у рубрици После свега.

КОРАК, Привредна комора Србије, Београд, Ре-
савска 13, директор и главни и одговорни уред-
ник Миливоје Михајловић

Потписивање ЦЕФТА споразума крајем 2006. и сту-
пање Румуније и Бугарске у пуноправно чланство у 
Европској унији од 1. јануара 2007. били су повод да се 
одржи састанак председника Србије Бориса Тадића са 
привредницима у ПКС, о чему часопис доноси посебан 
прилог. Ова 2007. је година у којој се формира судбина 
Србије у 21. веку. У наредне две године чекају нас вели-
ка искушења и тешки дани, али ако пронађемо решења 
имамо изузетну шансу, рекао је  Борис Тадић, који је 
том приликом истакао да кад год је Србија била скло-
на затварању, трпела је привреда, а земља је заостајала 
у развоју. Како се ЦЕФТА споразум првенствено одно-
си на привреду, у његову имплементацију мора да буде 
укључена ПКС као “најаутентичнији глас наше привре-
де”. Споразум о слободној трговини у земљама западног 
Балкана треба да буде ратификован у мају 2007. Часо-
пис о томе такође каже да ЦЕФТА регулише инвестици-
је, нетарифне баријере, интелектуалну својину, заштит-
не мере, решавање спорова и арбитражу. Стране инве-
стиције су извор капитала, технологија и нових радних 
места, а за малу земљу као што је Србија, оне су пут на 
друга тржишта, рекао је Луис Велс, професор са Харвар-
да, који ради на стратегији развоја страних улагања у 
Србију, чији су финансијери Европска унија, Европска 
агенција за реконструкцију и УН. У тексту “Нова аграр-
на политика за Европу”, потпредседник ПКС др Стојан 
Јевтић истиче да би у 2010. години пољопривреда Ср-
бије требало да задовољи домаћу тражњу и да оствари 
око две милијарде долара девизног прилива од извоза. 
До 2020. аграр би могао да задовољи домаћу тражњу 
на вишем и квалитетнијем нивоу и обезбеди девизни 
прилив од око шест милијарди долара, а око 2030. да 
донесе око десет милијарди долара. За аграрни буџет 
годишње је, међутим, потребно 300 до 330 милиона 
евра. Убрзавање реформских промена у Србији може 
да нађе ослонац у немачком председавању Европском 
унијом. Србија је, наиме, традиционално технолошки и 
трговински тесно везана за Немачку, привредна сарад-
ња две земље одвија се кроз робну размену и директне 

инвестиције. Немачка јесте водећи привредни партнер 
Србије у свим секторима привреде.

MONS AUREUS – часопис за књижевност, умет
ност и друштвена питања, број 14, година 4, 
2006, 158 страна, издавач Народна библиотека 
Смедерево, адреса: Карађорђева 5, 11300 Смеде-
рево, е-mail:smedbib@eunet.yu, главни и одговор-
ни уредник Драган Мрдаковић

Број је већим делом по-
свећен 37. међународном 
фестивалу поезије Смеде-
ревска песничка јесен. До-
битник Златног кључа за 
2006. је либанско-францу-
ски песник Салах Стетије 
и поред избора његових 
песама штампана је и ње-
гова реч на додели награде 
Песништво помаже да се 
живи целовито. Мошо Ода-
ловић пише о Владимиру Андрићу добитнику Златног 
кључића (награда за стваралаштво за децу), Драган Ла-
кићевић о поезији Драгомира Брајковића, добитника 
награде Змај Огњени Вук. Следи рубрика Меридијани у 
којој је поезија учесника фестивала, а Горан Ђорђевић 
пише о добром обичају штампања двојезичних књига 
(на српском и језику на коме песник пише) свих учесни-
ка фестивала. Поводом 40 година стваралаштва Миро-
слава Јосића Вишњића о овом истакнутом књижевнику 
пишу Владислава Рибникар, Добривоје Станојевић и 
Новица Милић. Број садржи и већи број приказа нових 
књига, док у рубрици Ex libris др Александра Вранеш 
пише о националним и интернационалним пројектима 
у библиотекарству. Часопис излази 4 пута годишње.

ПОВЕЉА, год. 36, бр. 3, 2006, главни и одговор-
ни уредник Горан Петровић, Цара Душана 39, 
Краљево, povelja@ptt.yu

У последњем броју По
веље за прошлу годину 
поезијом су заступље-
ни Ненад Јовановић, 
Раде Танасијевић, Енес 
Халиловић, Алексан-
дра Ђуричић, Славо-
љуб Марковић, Ми-
ленко Д. Јовановић, 
Живорад Ђорђевић, 
Светислав Брковић, 
Олег Хлебњиков (пре-
вод Новице Јањушеви-
ћа), прозом Вида Огњеновић, Борис Јовановић, Иван 
Буњин (Бранка Такахаши), Нагиб Махфуз (Мирослав 
Б. Митровић). Рубрику Песников избор испуњава вео-
ма успешни песник средње генерације Дејан Илић. Мио-
драг Павловић, Милосав Тешић и Драган Хамовић при-
ложили су текстове о лауреату Жичке хрисовуље Злати 
Коцић чија беседа затвара блок. Љубомир Максимовић 
пише о Стефану Првовенчаном, Николина Коњевић о 
Вељку Петровићу, Милош Латиновић о тишини, тами 
и књижевницима а Александар Гаталица о музичким 
концертима. Нове књиге Радована Вучковића, Бојана 
Јовића, Ане Ристовић и Марине Вукашиновић и моно-
графију о Мири Траиловић, приказали су Милета Аћи-
мовић Ивков, Александар Б. Лаковић, Слађана Илић и 
Александар Милосављевић. Воја Чолановић надахнуто 
и стилски успело испуњава све занимљивију рубрику 
Десет (не)снимљених фотографија а Ибрахим Хаџић 
последњу рубрику Појмовник. У додатку часописа обја-
вљени су текстови Јована Пејчића Истина и облик жи
ве речи и Весне Алексић Загрлити другачије.

ПОЕЗИЈА, год. 11, бр. 36, 2006, оснивач и уред-
ник Милутин Петровић, Друштво Источник, 
Француска 7, Београд

Најновији број Поезије 
посвећен је Воласу Сти-
венсу (1879–1955). Ње-
гове песме, есеј Имаги
нација као вредност, 
текстове Хелен Вен-
длер и Џозефа Н. Риде-
ла превела је Дубравка 
Поповић Срдановић 
која је и аутор текста 
Од коса до феникса: 
авантура песничке имагинације Воласа Стивенса. Пое-
зија је зашла и у другу деценију излажења тако да се екс-
клузиван концепт показао оправданим и успешним.

ПРАВОСЛАВНО ДЕЛО – саборник за право
славну словесност, број 12, година 3, 2006, 141 
страна, издавач манастир Бањска, адреса Мана-
стир Бањска, 38216 Бањска, и-мејл:simeonv@ptt.
yu, pravnik@ptt.yu, првоуредник Зоран Костић

Нови број Православног 
дела у рубрици Слове
сност доноси четири 
молитве Светог Саве, 
одломак из Савиног жи-
тија Светог Симеона Не
мање, као и Савино Пи
смо игуману Спиридону. 
У рубрици Приноси пра
вославном песништву 
читамо изврсне песме 
Владимира Вукашинови-
ћа (рођен 1967. у Зрењанину, објавио две књиге песама, 
Кад су сретали ангеле, 1994. и Златно руно ништавила, 
песме 19942000, професор на Богословском факултету 
у Београду), Вукашиновићев есеј Поетика неизрецивог 
(аутор у есеју користи поетичке ставове Момчила На-
стасијевића, Ђ. М. Кодера, Љубомира Симовића, али ту 
су и Владимир Јанкелевич, Ежен Јонеско, Аверинцев, 
Евдокимов, Флоренски, Мартин Хајдегер), као и текст 
Вере Милосављевић о поезији Владимира Вукашинови-
ћа. Иста рубрика доноси религиозну поетску прозу (пе-
сме у прози) високе вредности,  монахиње Стефане. У 
Тумачењу читамо Тумачење Посланице апостола Павла 
Ефесцима, 6,1018 Светог Теофана Затворника, Алексан-
дар Костић Тмушић пише Молитвослов Светог Саве, 
Владимир Димитријевић Са луком мира у бескрајном 
Христу, рубрика Србистика доноси ставове др Петра 
Милосављевића о Српском питању и Матици српској, 
текст протојереја Матеје Матејића о православљу и срп-
ској култури, а ту је и већи број приказа нових књига. 
Саборник излази четири пута годишње.

СРПСКИ ЈУГ – часопис за књижевност, умет
ност и културу, број 6, година 3, 183 стране, изда-
вач ИГП Просвета а.д. Ниш, адреса: Војводе Гојка 
14, 18000 Ниш, е-mail:prosveta@medianis.net глав-
ни и одговорни уредник Радосав Стојановић

Нови број отвара тематска целина (7-103 стране) посве-
ћена професору и историчару књижевности др Мио-
драгу Поповићу (1920, Црна Трава-2005, Београд). Жи-
вотни и књижевни портрет Миодрага Поповића дао је 
Голуб Добрашиновић, Миодраг Матицки пише о ини-
цијативи професора да се изгради пут до Вукове родне 
куће, спроведеној у дело 1964. на радној акцији. Ту су и 
песме у рукопису, као и три Поповићеве приповетке. 
Станиша Војиновић је приредио целину Народне песме 
и речи из Црне Траве у записима Миодрага Поповића. 
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За рубрику Руковети 
пишу Ранко Павло-
вић, Милорад Ивић, 
Душан М. Адски и 
Владан Цвјетичанин. 
Оглед о Андрићевој 
Проклетој авлији 
пише Драгомир Ко-
стић, Драгољуб Сто-
јадиновић Слободан 
Марковић у сећању. 
Рубрика Разговори посвећена је књизи Јована Пеј-
чића Милан Ракић на Косовузавет, песма, чин. 
Са аутором ове врло оригиналне (методолошки 
приступ) монографске књиге Јованом Пејчићем 
разговарала је Зорица Станковић. Следе текстови 
у целинама Осврти, Прикази и Јубилеји. Број затва-
ра текст сликара Тодора М. Стевановића посвећен 
колеги сликару и графичару Добри Стојановићу 
чије су репродукције оплемениле шести број Срп
ског југа.

СТИЛ – међународни часопис, број 5, 2006, 
455 страна, издавач Међународно удружење 
Стил, адреса: Трешњевка 1, 11030 Београд, 
веб презентација: http://www.rastko.org.yu/fi-
lologija/stil/index.html, htpp://www.sanu.ac.yu/
stil/index.html, главни и одговорни уредник 
Милосав Ж. Чаркић

Часопис Стил окупља већи 
број сарадника из Србије 
и иностранства. Текстови 
се штампају на језику на ко-
ме аутори и пишу. О стили-
стичким, лингвистичким и 
низу других тема књижевне 
науке као и у претходним 
бројевима пише већи број 
сарадника, махом доктора 
славистике и професора на 
унивезитетима својих др-

жава: Андреј А. Богатирјов (Русија), Ђована Бро-
ђи-Беркоф (Италија), Тадеуш Боруцки (Пољска), 
Игор Бурханов (Пољска), Рајнхард Иблер (Немач-
ка), Еце Коркут (Турска), Марија Војтак (Пољска) 
и други. Од наших научника у овом броју пишу 
Андреј Стојановић (Београд) Стил у светлу лин
гвосинергетичког приступа, Милосав Ж. Чаркић 
(Београд) и Неки стилски поступци понављања 
у Савременој српској поезији, Мирчета Вемић, Ми-
лана Радић-Дугоњић, Лариса Раздобудко Човић, 
Горан Максимовић, Бранимир Човић. Број садржи 
и већи број приказа нових књига из науке о књи-
жевности.

ТРЕЋИ ТРГ, год. 2–3, св. 4, 2006, главни 
уредник Милан Добричић, Јурија Гагарина 
37/63, Београд, www.trecitrg.org.yu redakcija@
trecitrg.org.yu

Четврта штампана свеска састоји се из два броја. 
У броју 13 заступљена је поезија Ивана В. Лалића, 
Мирјане Петровић, Иване Кекић, Марка Цара, 
Драгана Радованчевића, Уроша Котлајића, Ро-
берта Симонишека (превела Ема Мимица), Кубе 
Кисјелевског (Бисерка Рајчић), Павела Шидела 
(Б. Рајчић), младих аустралијских песника Греје-
ма Мајлса, Мајкла Бирна, Бони Кесиди, Кристин 
Ханафорд, Елајде Стеванс, Петре Уајт, Елизабет 

Кемпбел, Вивиен Ју 
у избору и преводу 
Данијеле Камбаско-
вић-Сојерс, проза 
Ајле Терзић, Жељка 
Обреновића, Мла-
дена Барбарића, 
Александре Врцељ, 
Ивана Потића, 
Данијеле Камбас-
ковић-Сојерс и 
Драгане Божовић. 
Слободан Новокмет је приказао нову књигу Ла-
мије Бегагић а са Евом Зоненберг разговарала је 
Бисерка Рајчић, која је приредила и темате о Вис-
лави Шимборској и Ерику Островском. Број 14 от-
вара поезија Самјуела Бекета (у преводу Милојка 
Кнежевића), потом следе поезија Алине Јурјевић, 
Ненада Глишића, Данила Лучића, Смиљане Ђорђе-
вић, Јахима Топола, Катержине Рудченкове, Мило-
ша Долежала (сви преводи са чешког Б. Рајчић), 
Андреја Хочевара, Роберта Симонишека (преводи 
са словеначког Е. Мимице), проза Алана Пејко-
вића, Дамира Шаботића, Биљане Миловановић, 
Хелене Бурић, Томаса Балхаузена, Адолфа Рамија, 
Фридриха Пенкера, Михаела Хамершмида, Петера 
Ландерла, (преводи са немачког Милана Пртења-
ка). Трећи трг објављује интервју са Енесом Хали-
ловићем, есеј Еве Зоненберт (Б. Рајчић) и темат о 
Томасу Бернхарду који је изабрала и превела Алек-
сандра Костић. Приметно је да су добна граница 
Трећег Трга и принцип да се објављују аутори рође-
ни после 1970. све лабавији.

CM: часoпис за управљање коминицирањем, 
(Comunikaction managemrt quarterly), година 
I, број 1, децембар 2006., Максима Горког, 32, 
21000 Нови Сад и Јове Илића 165, Београд. 
Главни и одговорни уредник проф. Мирољуб 
Радојковић, Е-маил: protokol2@nscable.net; 
fpn@fpn.bg.ac.yu

Протокол, Нови Сад 
и Факултет политич-
ких наука, Београд 
покренули су часо-
пис CM, часопис за 
управљање комуни-
цирањем, (Comuni-
kaction managemrt 
quarterly). Часопис 
CM објављује теориј-
ске радове, преглед-
не радове и изворне 
истраживачке радове, из научних области реле-
вантних за област управљања комуницирањем. По-
ред тога CM објављује, приказе књига, извештаје, 
стручне информације и струковне вести. Уводно 
слово: Ако мислите, Мирољуб Радојковић, Масов
ни медијуми и њихова улога у естетизацији три
вијалног, Тома Ђорђевић, Таблоидни журнализам, 
Неда Тодоровић, Менаџмент медија: садржајни 
оквир наставне дисциплине, Мирко Милетић, Да 
ли је Интернет медиј? Владимир Штамбук, ДВ ме
дији као уметничка форма, Влада Перић, Музички 
видео спот, Предраг Николић, Фотографија као 
средство визуелне комуникације, Данка Нинковић 
Славнић.

Приредили: Власта Младеновић,
Дејан Вукићевић, Славица Спасић,

Славољуб Марковић, Виолета Вучетић
и Небојша Ћосић

Ива Штрљић једна је 
од најзапосленијих 

глумица млађе генераци-
је. Када је позориште у 
питању треба поменути 
њене креације у предста-
вама “Кафана код Зајед-
но”, “Плава Ружа” и “Ко 
се боји Вирџиније Вулф”.

Ова атрактивна, хари-
зматична и шармантна 
глумица добила је Аква 
Вивину награду за најшармантнију јавну лич-
ност. Поред тога, од америчке компаније “Interna-
tional Star Registry” добила је праву звезду, па тако 
и једна од звезда на  небеском своду носи и Ивино 
име. Тренутно на ТВ Б-92 води јутарњи програм 
“Дизање”.

За “Новине Београдског читалишта” Ива Штр-
љић одабрала је пет књига којима се увек враћа.

- Мирослав Мика Антић је мој омиљени писац. 
Неко можда пије антидепресиве да би му било бо-
ље. Ја кад год ми потоне нека “лађица” прочитам 
Микине песме, па ми оне дођу као антидепресив. 
Обожавам књигу “Концерт за 1001 бубањ” зато 
што ме поменута књига песама најбоље увери у 
то да све има смисла и на најлепши начин помог-
не ми да никада не скидам осмех са лица.

- Волим модерну литературу, и то ону која се 
тиче тренутка у коме живим. Таква је књига Вере 
Аћимовић “Вероника кад ћеш у Верону?”. Са чита-
оцем Верина проза комуницира као са најбољим 
пријатељем, без сувишних описа и околишања. 
“Вероника кад ћеш у Верону” је прави роман о љу-
бави, али о љубави данас, у времену компјутера, 
СМС порука, тј. у времену у коме све траје колико 
једна порукица, али о томе како се потрудити да 
бар верност ипак потраје мало дуже.

- Следећа књига је “Оно све што знаш о мени” 
Мирјане Бобић-Мојсиловић. Сјајна књига о томе 
шта значи данас бити глумица. Пошто сам и са-
ма глумица истаћи ћу да је ова књига ближа исти-
ни од многих других које сам до сада на ту тему 
ишчитала. Књиге Мирјане Бобић-Мојсиловић су 
увек блиске стварности, па самим тим уколико 
вас ваша стварност понекад изнервира оне вам у 
свакој ситуацији помогну да се снађете. Дођу вам 
као мапе за бољи живот.

- “Девојка која недостаје” Гордана Маричића је 
права прича о потрази за неким ко би нам био ва-
жан и драг и за кога увек чувамо место поред себе 
чекајући да га тај неко попуни. Мислим да свако 
од нас има онога ко му недостаје, али и да такође 
свако од нас представља тај неки мали, односно 
велики недостатак у нечијем животу. Зато вреди 
прочитати ову књигу. Не треба заборавити ни 
“Књигу за кишни дан”, Бредли Тревор Грив која 
на изузетно шармантан начин кроз сличице поку-
шава да орасположи све оне чији су дани више 
кишни него сунчани. Често је поклањам људима 
који ми нешто значе зато што је добро расположе-
ње највреднији поклон!

Шта познати читају?

Ива Штрљић
ГЛУМИЦА И ТВ ВОДИТЕЉКА:

ВОЛИМ МИКУ
АНТИЋА И МОДЕРНУ 

ЛИТЕРАТУРУ!

П Е Р ИОДИКА
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160 ГОДИНА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ НЕГОТИН

Непосредно после вековног буђења 
српског народа и ослобођења од 
турске окупације, захваљујући сла-

бљењу Турске и међународним околностима 
и припајања Крајине Србији, 1833. године, 
надошла је победничка еуфорија, дошло се 
до националне свести. Самим тиме, ослоба-
ђајући се од других, осетила се потреба за 
развијањем своје културе, вере и духовног 
идентитета.

У таквим оквирима, захваљујући иници-
јативи епископа Тимочке епархије (која је 
тада била у Неготину), господина Доситеја 
Новаковића, који је био изузетна личност, а 
уз помоћ окружног начелства, на челу са го-
сподином Јевремом Гавриловићем, основано 
је Читалиште неготинско, 31. октобра, на Све-
тога Луку, 1846., исте године кад и Београд-
ско читалиште. То недвосмислено говори 
да се тада мислило и радило на културном и 
образовном развоју свих крајева Србије.

Сама атмосфе-
ра оснивања била 
је импресивна, о 
чему су „Србске 
новине“ записале:

„Иако је био 
пазарни дан, тр-
говци су позатва-
рали дућане да би 
после службе у цр-
кви присуствова-
ли свечаном отва-

рању Читалишта. Иза цркве су за епископом 
пошли сви чиновници, све школе с наставни-
цима и цело грађанство у дом одређен за Чи-
талиште...“

Скоро читав век после тога, Читалиште је 
затварано и отварано, доживљавало је успо-
не и кризе, али је опстајало. Оно није било 
само културна него и образовна установа, 
стециште и средиште окупљања интелиген-
ције тога времена, а помагало је и сиромашне 
у образовању.

Поред националног фактора, на онемогу-
ћавању рада, чак и уништавању, учиниле су и 
више силе, нарочито Балкански ратови, када 
је Читалиште доста страдало, а једно време 
форсиран је бугарски језик и литература.

После Другог светског рата Читалиште 
поново, доста скромно додуше, оживљава и 
оно постаје Библиотека. Уређени су нови, ве-
ћи простори, оснивају се читаонице у њеном 
саставу по већим селима, чак и радним орга-
низацијама, домовима културе. Њено делова-
ње добија и културне димензије, приређују се 
књижевне вечери, представљају писци, орга-
низују културне акције.

Импозантна је цифра броја чланова Би-
блиотеке, у односу на број становника, која 
је износила (корисници у граду и селима) 
19.000.

После распада Југославије и ратова, Би-
блиотека је наставила да ради у отежаним, 
транзиционим условима. Упркос тешким 
условима за живот и сиромаштву, када је кул-
тура „последња рупа на свирали“, Народна 
библиотека Неготин посебно је успешна у из-

даваштву и култури, о чему ће бити речи у 
посебном одељку.

ФОНД
Народна библиотека у Неготину има за-

видан фонд књига, с обзиром на величину 
града и број становника, по евиденцији изно-
си 83.300 књига. Поседује преко 100 наслова 
периодике и око 1.500 бројева. Треба овде 
нагласити да је Народна библиотека преузе-
ла библиотечки фонд Ихп Прахово, 15.000 
књига и серијских публикација, углавном 
стручних, које још нису обрађене. Такође, 
Народној библиотеци Неготин припао је би-
блиотечки фонд бивше Педагошке академи-
је, тако да ће укупни фонд прећи цифру од 
100.000 књига.

ОДЕЉЕЊА
    У саставу Библиотеке раде следећа оде-

љења:
Одељење за набавку и обраду књига, По-

зајмно одељење за одрасле и посебно за децу, 
са читаоницама, Завичајно одељење, Одеље-
ње периодике, Одељење културно-уметнич-
ког и издавачког програма. У оквиру Библи-
отеке раде и три сеоска огранка, у Јабуковцу, 
Кобишници и Прахову.

У Библиотеци је запослено 18 радника.
     

КУЛТУРНОУМЕТНИЧКА И
ИЗДАВАЧКА АКТИВНОСТ

У новије време библиотеке постају, поред 
тога што обављају класичне библиотечке по-
слове, и значајни издавачи. Тако је и Народна 
библиотека, поред скромних средстава, успе-
ла да објави значајна и занимљива дела.

Божидар Благојевић, 150 година Читали
шта неготинског;

Десанка Максимо-
вић, Чудесан цвет;

Миодраг Стефа-
новић, Споменица – 
200 година храма Пре
свете Богородице;

Ратимир Милоса-
вљевић и Власта Мла-
деновић, 100 година 
школе у Шаркамену;

Вукашин Стани-
сављевић, Неготин 
и Крајина у песми и 
причи;

Драган Мраовић, Тимочке несанице;
Стојан Крстић, Узбуркани Тимок;
Живорад-Жика Лазић и Душица Попо-

вић, ЧучукСтана у историји и књижевно
сти;

Крунослав Спасић, Хајдук Вељко, Мокра
њац и Влада Чукун;

Миланче Бранковић, Браћевац;
Градимир Станисављевић, Мисли моје;
Крста Станковић, Фолер;
Властимир Станисављевић Шаркаменац, 

Жена од кованог гвожђа и Вода која памти;
Власта Младеновић (коиздавачки са Све-

товима), Истокија.
Покренут је и часопис за књижевност, 

уметност, култу-
ру и библиотекар-
ство, Библиопис. 
Уредник је Власта 
Младеновић.

Одржан је вели-
ки број промоција 
књига и писаца. 
Представљени су 
како афирмисани 
писци, тако и завичајни и млађи, даровити 
аутори, између осталих: Светлана Велмар-Јан-
ковић, Љиљана Хабјановић Ђуровић, Мир-
јана Бобић Мојсиловић, Сретен Угричић, 
Љубиша Рајковић Кожељац, Сунчица Денић, 
Саша Јеленковић, Слободан Стојадиновић 
Чуде, Горан Максимовић, Предраг Драгић 
Кијук, Слободан Ракитић, Срба Игњатовић, 
Адам Пуслојић, Андреј Јелић Мариоков, Ра-
ша Попов, Јован Зивлак, Милисав Савић, Че-
домир Мирковић, Радован Калабић и многи 
други.

КЊИЖЕВНА НАГРАДА
„МИРКО ПЕТКОВИЋ“

Од ове године, књижевне награде које су 
се традиционално додељивале сваке године 
поводом годишњице Библиотеке, носи назив 
по Мирку Петковићу, који је био истакнути 
драмски уметник, писац и сликар и састоји 
се од три плакете – златне, сребрне и брон-
зане.

НОВО ИМЕ БИБЛИОТЕКЕ
Коначно, Народна библиотека Неготин 

од ове године носи име по своме оснивачу, 
епископу Тимочком, Доситеју Новаковићу.

ЛЕГАТИ
Библиотека поседује два легата, легат Ми-

лана Виденовића, који је Библиотеци покло-
нио повећу и скупу збирку књига, међу који-

ма и Енциклопедију 
Британика и легат 
др Крунослава Спа-
сића, аутора капи-
талног дела „Његош 
и Французи“, добит-
ника Легије части 
Француске академи-
је, који је целокупну 
своју библиотеку 
породичну и своју 
грађу поклонио На-
родној библиотеци 
Неготин.

КЊИЖАРА
     С обзиром на оскудне дотације локалне са-
моуправе, Библиотека је отворила књижару, 
како би сама приходила и уједно омогућила 
грађанима да за своју личну библиотеку могу 
по веома повољним условима да набаве раз-
личита и најновија издања.

Под окриљем Библиотеке делују и кул-
турна удружења, Крајински круг, Књижевна 
омладина и Вукова задужбина.

Треба истаћи добросуседску међународ-
ну и културну сарадњу са Библиотеком  „Ми-
халаки Георгиев“ у Видину.

Власта Младеновић

Историјски приказ

Књижевно вече у Народној библиотеци Неготин

Писци у Народној 
библиотеци Неготин
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Ранилуг је велико српско село у Косовском Помо-
рављу, поред пута између Гњилана и Бујановца. 
У овој енклави остало је да живи 40-50 хиљада 
Срба. Око 1200 младих средњошколаца из овог 
краја хтело би да настави студије. Али факултети 
на српском језику постоје на сасвим другом крају 
Косова, у другој енклави чији је центар Косовска 
Митровица. Студенти из Косовског Поморавља 
не могу безбедно да дођу до Косовске Митрови-
це. Зато се јавила идеја да се у Ранилугу отворе 
одељења појединих факултета из Косовске Ми-
тровице. Главни организатор тога посла је проф. 
др Слободан Костић.

Ко је Слободан Костић? Цитирам белешку о 
аутору из његове последње књиге Изабране песме 
(2006).

Србин по крви, Православац по вери, покајник 
по преумљењу и понашању, поучитељ по послуша-
њу, Слободан Костић рођен је пред Светог Николу 
(крштен о Богојављењу) 1952. године Господње у 
простом и побожном дому (отац Александар, мај-
ка Славка), у Речану, у Новобрдској Кривој Реци, и 
ту примио први чин стидљивости. Растући поред 
Манастира Тамнице (задужбина  Св. Краља Милу-
тина) учио се страху Божијем и смирењу; и на бога-
том народном наслеђу и предању. 

Изучио је и високе световне школе (доктори-
рао књигословље) писао за новине и часописе, 
објављивао књиге – песничке (Читање мапе, Жи
лиште, Покајничке песме, Изабране песме),  есеји-
стичке и књигословске ((Новија српска поезија на 
Косову, Стварање и тумачењ, Будни сневач Раде 
Драинац, Православно духовно песништво, Ства
рање и творевина); сачинио мале православне лек-
ционаре (појмовник, молитвеник). Био старешина 
Народне и универзитетске библиотеке у Пришти-
ни и управитељ Школе православне веронауке.  

Са учитељем у књигословљу, Петром Милоса-
вљевићем, оснивач је и председник Друштва за об-
нову србистике и покретач часописа Србистика; пр-
воуредник је саборника за православну словесност 
Православно дело (Манастира Бањске) и уредник 
Књиготворнице Логос. 

Примао је световне (књижевне) награде („Ђура 
Јакшић”, „Ристо Ратковић”, „Лазар Вучковић”, „Ми-
лорад Панић Суреп”, „Грачаничка повеља”, „Печат 
вароши сремскокарловачке”); пристајао на светске 
почасти, огреховљавао се, покајавао; ходочастио 
(руске, светогорске, палестинске светиње). 

Одмак од тљеног ка трајном (чини му се) учи-
нио је, милошћу Божијом, (а молитвеним заступни-
штвом духовних руководитеља, архимандрита Пај-
сија и преосвећењејшег владике Артемија), у окре-
тању од (безсилне) немоћи људске ка (свесилној) 
помоћи Господњој, у скретању са пута пролазних 
радости на „тесан пут” одрицања и уздржања; у мр-
жњи према греху и љубави према Христу, породу и 
поученику, ближњему. 

Удостојен је (недостојан) и високих духовних 
почасти: Ордена Светога Саве I реда и ипођакон-
ског чина.

У нову Костићеву књигу ушле су, по избору 
аутора, песме из његових претходних збирки и 
неколико новијих песама, врхунске вредности, 
које би могле да се назову Грачанички циклус. Ко-
стићево песништво је посвећено Косову.

Рецензенти ове књиге и писци Поговора Дра-
гиша Бојовић и Вера Милосављевић  стављају Ко-
стићеву поезију у врх српског песништва. У По-
говору, у тексту Драгише Бојовића под насловом 
Речански космички еп,  каже се:

Костићева поезија нам је потребна и због тога 
да не бисмо сахранили живот пре Косова, пре суд-
бинског боја. Јер од тог тренутка наша свест и наша 
поезија као да не памте да смо били земљоделци, 
штитари, кожухари, стрелари, седлари, добошари, 
путници и љубавници, мирољупци и осветници. 
Песничким парадоксима оживљавају се истовреме-

но два митска Косова – једно јуначко, каквог га пам-
ти епска поезија, а друго је народно и фолклорно. У 
новијим песмама, делом и неким ранијим, песник 
се, преходећи „митске векове“, бави нашим Косо-
вом, брине се за његову судбину...(114)

Песник Костић је израстао на косовској зе-
мљи и сав је урастао у њу. Он је песник тога жили-
шта, и митског и историјског. Али он је песник и 
савременог Косова о којем већина међу нама зна 
понешто само из медија. Пишући о Покајничким 
песмама, Вера Милосављевић је нашла да је Сло-
бодан Костић један од најаутентичнијих српских 
религиозних, православних песника. Таквој оце-
ни могу да додам да је Слободан Костић и знача-
јан теоретичар православне књижевности. Он је 
аутор  књижевнотеоријске књиге Православно 
духовно песништво (2000) која представља знача-
јан допринос поетици православне књижевности 
или словесности и књигословља, како то Костић 
воли да каже. У њој је обрађено дванаест облика 
духовног и црквеног песништва, прозни видови 
и дијалошки жанрови, све, од молитве, псалма 
и химне до Свете Литургије. Одмах за овом Ко-
стић је објавио другу књижевнотеоријску књигу 
Стварање и творевина (2001) у којој је осветлио 
православни поглед на песнички поступак. Вр-
сни зналац ове материје и истински православни 
песник Костић је и у свакодневном животу пре-
дани молитвеник и подвижник. Као практичног 
православца доживљавао сам га на разним ме-
стима. Видео сам га на телевизији како, у чину 
ипођакона, саслужује са јерарсима и са Његовом 
светошћу патријархом српским, али сам га ужи-
во гледао и за певницама у сеоским црквама. Ни-
један скуп којим је он руководио није почео без 
молитве а, исто тако, ниједан његов обед. Право-
славна култура видљива је у свему што Костић 
ради. Костић целим бићем живи у Цркви. 
Више пута сам Костића сретао у његовом раду, а 
само два пута у средишту његовог садашњег жи-
лишта, у Ранилугу. Само име овога села, које је 
постало важно српско упориште на Косову, као 
да навешћује будућу зору. Први пут био сам тамо 
са њим у мају 2005. године. Тада сам, на његов по-
зив, ишао у Ранилуг да бих  одржао предавање ње-
говим студентима у Библиотеци основне школе. 
Било је свега 15-ак студената. Толико слушалаца  
није било мало ни за Лисјена Голдмана или за Пје-
ра Франкастела, које сам слушао у Паризу 1969. 
године. Знам да ни мог колегу професора,  сада 
чувеног писца Милорада Павића, у Новом Саду, 
понекад, није слушало више студената. Али, по 
Костићевој оцени, петнаестак студената било је 
веома мало за Ранилуг. Испоставило се да нису 
најбоље функционисали мобилни телефони, ко-
јима се студенти међусобно позивају на наставу. 
Све је са предавањем  било у реду, али се није 
десило баш оно због чега ме је он у Ранилуг по-
звао.

Тај први одлазак у Ранилуг сам ипак запам-
тио као посебан доживљај.  Идемо Костић и ја од 
његовог станишта у Ранилугу, до Основне школе 
у којој је било смештено Одељење Филозофског 
факултета. На брду изнад школе почели су да гра-
де  зграду Филозофског факултета. Она је толико 
је велика да би градњу могао да плати и један бо-
љестојећи кафеџија у Србији. (А зашто се зграда, 
ипак, не завршава, то је  посебна прича). Пут који 
треба да пређемо од Костићевог смештаја (тачан 
израз) до школе није дужи од километра. Али та-
ко кратак пут Костић и ја прелазимо јако дуго. 
Успут срећемо многе Костићеве познанике. Он 
се са свима здрави: „Где си брате Никола? Коли-
ко се дуго нисмо видели?“ „Што ми се Ђорђе не 
јави? Знаш да сам очекивао твој позив!“ „Помози 

Бог, Јанко! Како ти је здравље?“ „Брате Милоше, 
где  се изгуби, човече!“ „Ову радњу држе моји Ре-
чани. Види како је добра, уређена!“ „Не можемо, 
Јованка, ништа сада да попијемо, журимо. Али 
обећавам да ћемо доћи.“ Костић ме са свим сво-
јим пријатељима упознаје. Увек ме представља 
као значајног професора из великог света науке. 
Свраћамо у продавнице и кафане. Са многима 
разговарамо. (Тачније, ја присуствујем његовим 
разговорима.)

Кад се путовање заврши, ја схватам смисао 
нашег пута. Костић својим земљацима поручује: 
Остајте овде! Професори су уз вас! И то не само 
ја, него и неко ко је старији од мене. Костић го-
вори гестом. Казује:  Ми, професори, казујемо 
вам да треба имати наде! А кад он тако говори, 
у Ранилугу, у ово време, онда његове речи има-
ју посебан смисао. Костић није само Професор 
у Ранилугу. Он је у Ранилугу и Песник. Осећам 
да ми је мој пријатељ захвалан што пристајем да 
будем аргумент његове неисказане поруке да  пе-
сници и професори  нису напустили свој народ. 
Ево, дошао је чак и један новосадски професор да 
својим присуством потврди да у косовском без-
нађу има наде -  како то стално говори  Владика 
Артемије.

(Костић, међутим, у Ранилугу, прећуткује  да 
тај његов колега, новосадски професор, у Новом 
Саду има своје место у запећку. Књиге његовог 
пријатеља,  по њему чувеног новосадског про-
фесора, не могу се објављивати у Новом Саду, о 
његовим књигама се у Новом Саду по правилу 
не пише. Са становишта очувања наде, ја то пре-
виђање, ћутке прихватам. Не смемо изгубити. А 
са становишта остварења тог племенитог циља 
много се мора поднети.)

Ту у Ранилугу, схватам, више него игде пре 
тога,  да сам овде, на Косову, постао оличење не-
чега. Нисам само професор, него сам Професор! 
А то значи да сам више од конкретног човека, да 
сам идеја у људском облику. Морам да делујем 
као Професор, да се понашам као Професор. И 
ја се, пред тим задатком, све више усправљам. Чи-
ни ме поносним што ми је живот доделио улогу 
да делујем као Професор.

Полагао сам многе испите, слушао резултате 
многих комисија. Али се у Ранилугу од мене тра-
жи да полажем животни испит за Професора. Ни-
каква комисија ми овде неће саопштити резулте-
те испита. Али, ја ћу осетити да ли сам положио 
испит пред мојим домаћинима. Ранилуг није сва 
Србија, али је то репрезентативни узорак за срп-
ски народ који је у ово време сав угрожен. Овде је  
та угроженост доведена до врхунца.

Други пут сам у Ранилуг ишао крајем новем-
бра 2006. Ситуација са смештајем је боља него 
претходне године. Али је ситуација са струјом 
много гора. Струје час има, час је нема. А то зна-
чи да и воде час има а час нема.  Мобилни телефо-
ни не раде. (У дубини душе стално осећам стид 
због оне лаже и паралаже што се зове међународ-
на заједница која брине о људским правима у све-
ту. Нигде Човек није толико дубоко понижен као 
на овом месту где она брине о њему).

Стигао сам у Ранилуг уочи Аранђеловдана. 
То је слава моје маме и мог ујака. Славу просла-
вљамо код Костићевих пријатеља. Идемо по мра-
ку. Костићи, Весна и Слободан, боље се од мене 
сналазе по сеоском мраку. Мрак на сеоским со-
кацима овде подсећа ме на мрак у мојој родној 
Сварчи у Топлици, а после Другог светског рата. 
Мрак је тада био нешто обично. Овај ранилушки 
мрак  показује да је и данас део српског народа  
ван цивилизованог света. На славама, Слобода-
на и Весну, која је по рођењу Призренка (дакле, 
господствена),  примају као рођене. А мене опет 
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примају као Професора. У двема кућа-
ма видим и моју Теорију књижевности, 
Костићево издање. Корице су изразито 
беле, па у овом полумраку моја књига 
светли. Како и не би кад је у  њој уписа-
но место издања: Исток – Ваљево.

3.
Моје предавање оглашено је на 

улазу у Основну школу под насловом 
Благовест. На плакати пише да ће тео-
ретичар књижевности, тај и тај, одржа-
ти предавање тад и тад. Стављена ми 
је тако на душу велика обавеза: да као 
теоретичар књижевности – благове-
стим.  Десило се да управо у Ранилугу 
одржим једно од својих главних преда-
вања у животу. Морам овде, пред овим 
светом, пред ужагреним очима људи, 
којима је још само Нада и Вера у Бога 
остала, да говорим и као теоретичар, 
али и као благовеститељ.

Реч теорија на грчком значи: гледа-
ње, виђење, контемплација. Одговара-
јућа српска реч је созерцање. Предност 
је грчке речи што је постала термин 
још са Платоновом теоријом идеја. Тео-
ретичар је, по Платону, онај који може да се стави 
у стање теорије, контемплације, тј. онај који може 
да види идеје иза предочене стварности. То је, да-
кле, онај који иза појединачних коња види идеју 
(парадигму, модел) коња; који иза појединачних 
кућа види идеју (модел) куће. Такође, теоретичар 
је онај који иза појединачних метафора, стихова, 
строфа, види идеје, моделе, метафора, стихова, 
строфа, романа, драма. У својим теоријским књи-
гама писао сам о томе. Али, овде у Ранилугу изла-
жем као да први пут о томе говорим.

Иако представљен као теоретичар књижев-
ности, као професор методологије проучавања 
књижевности, овога пута у Ранилугу не говорим 
о књижевнотеоријским идејама, већ о две главне 
идеје које су у последњих век и по утицале на срп-
ску судбину. Једна од њих је хрватска идеја југо-
словенства, а друга је, такође хрватска, идеја сер-
бокроатистике. Хрватска идеја југословенства ну-
дила је, прво, стварање Југославије као државе, а 
после тога њено разбијање и стварање самостал-
них држава, односно велике хрватске државе. По 
хрватској идеји сербокроатистике, требало је нај-
пре преузети српски језик и прогласити га хрват-
скосрпским, а потом тај језик поделити тако што 
ће се за  хрватски језик прогласити ијекавски а 
за српски екавски изговор истог језика, и што ће 
се латиница узети као само хрватско, а ћирили-
ца као само српско писмо. Исто тако, по хрват-
ској идеји сербокроатистике, српску и хрватску 
књижевност требало је приказати као једну, па 
их после поделити тако да цела дубровачка књи-
жевност буде представљена као хрватска, а цела 
народна књижевност као српскохрватска. Циљ је 
био да се српски и хрватски народ прикажу као 
један, па да се после поделе, не према језику, како 
се народи деле, него према вери, а ради увећања 
хрватског националног тела.

Несрећа је што значајне историјске личности 
међу Србима у 20. веку нису контемплирале (со-
зерцавале) хрватске идеје југословенства и сербо-
кроатистике и виделе куда оне воде. Да није било 
Југославије по идеји бискупа Штросмајера и фи-
лологије по моделу Ватрослава Јагића, не би било 
ни Тита. А да није било Тита, Србима на Баклану, 
па ни на Косову и Метохији, у њиховом среди-
шту или срцу, не би се догодиле ове и оволике не-
среће. Хрват Тито, на челу Југославије, правио је 
за Србе пакао Косова и Метохије. Са интересом 
да поразе Србе, Хрвати на кормилу Југославије 
подигли су Шиптаре као моћан антисрпски чини-
лац. Дошло је чак дотле да Шиптар као хрватски 
генерал прво прогања Србе из Хрватске, а потом 

(привремено!) влада Косовом и Метохијом.
Али прогони нису једина па ни највећа не-

воља. Кад је, при крају 20. века Југославија била 
разбијена, Срби, залуђени југословенством и сер-
бокроатистиком,  нису више, практично, знали 
ни који је њихов језик, ни која је њихова књижев-
ност, ни ко све чини српски национални корпус. 
Оваква ситуација није само последица лошег ра-
да српских политичара. Њени корени су у погре-
шним идејама. Прихватање  идеје југословенства 
и идеје сербокроатистике, за Србе је био погре-
шан  и непотребан избор.

Можда и није случајно што је баш овде, на Ко-
сову, пре десетак година предочена једна могућ-
ност отклањања дејства ових погубних идеја. И 
идеји сербокроатистике, а посредно и идеји југо-
словенства, супротстављена је идеја обнове срби-
стике. Другим речима – уздигнута је идеја  српске 
ренесансе. Све је више савременика који схватају 
да је за Србе управо србистика она идеја која тре-
ба да им донесе спас. Смер обнављања србистике 
показује да има и другог пута од оног који нам је 
био наметнут, а који је водио из пораза у пораз.

Професора Слободана Костића и мене, као 
носиоце идеје обнове србистике,  повезала је пр-
во заједничка професионална обавеза: теорија 
књижевности. Мој приштински колега, петнаест 
година млађи од мене, није више хтео да теори-
ју књижевности предаје, као други српски про-
фесори, по загребачком Уводу у књижевност и 
Соларевој Теорији књижевности. Определио се 
да свој предмет предаје по мојим књигама. Као 
управник Народне и универзитетске библиотеке 
у Приштини, професор Костић је затим ризико-
вао и објавио три моје књиге посвећене обнови 
србистике: Српски национални програм и српска 
књижевност, Систем српске књижевности и Ср
би и њихов језик (1995, 1196, 1997). Писац овог 
„приштинског трокњижја“ (Костићев израз) и 
први њихов издавач отада иду заједно. На власти-
ту одговорност, ја сам у згради Народне и Уни-
верзитетске библиотеке у Приштини,  у време 
Видовданских свечаности,  26. јуна 1997. године, 
огласио Покрет за обнову србистике и предста-
вио његове програмске документе.  Костић ме је 
и овога пута подржао. Већ 10. октобра он  је, у ам-
фитеатру Филолошког факултета у Приштини, 
основао Друштво и Центар за обнову србистике. 
Изабран је тада  за  председника, а Драгиша Бојо-
вић за секретара Друштва. Идуће године покрену-
ли смо филолошки часопис Србистика / Serbica.

Идеја обнове србистике је ухватила корене 
и верујемо да она, са Божијом помоћи,  доноси 
ренесансу српском народу. Она се поново враћа 

на своје место које су деценијама уместо 
ње заузимале  идеја југословенства и идеја 
сербокроатистике. Као стара филолошка 
дисциплина србистика треба поново да се 
нађе у колу европских националних фило-
логија као што су: русистика, полонистика, 
словакистика, германистика, англистика, 
хунгарологија  и друге.  На жалост, бомбар-
довање Србије 1999. године одразило се на 
започети посао. Покрет за обнову србисти-
ке, после егзодуса Срба са Косова,  изгубио 
је институционално упориште. Не делује 
истим замахом којим је почео, али се идеја 
шири и има присталица у свим српским зе-
мљама. Са поносом сам у Ранилугу истакао 
да би се могла саставити читава библиоте-
ка књига разних аутора које полазе са срби-
стичких позиција. Покрет за обнову срби-
стике нашао је за српско питање решење у 
сфери идеја. Треба веровати да ће се појави-
ти још моћније снаге од нас професора које 
ће ове идеје оживотворити.

После мога излагања у Ранилугу, гово-
рио је мој домаћин Слободан Костић. За 
мене ће остати незаборавно његово призна-
ње да је једно време био у дилеми: да ли да 

се држи сербокроатистичких ставова академика 
Павла Ивића, познаника и пријатеља кога је во-
дио у Хиландар или да се определи за подршку 
много мање познатом Милосављевићу, носиоцу 
идеје србистике. И определио се, зна се како. Без 
његовог опредељења не би се појавио Покрет за 
обнову србистике у Приштини 1997. године.

4.
Не могу да замерим онима којима Косово не 

значи толико као мени, нити мени треба замера-
ти што је моја косовска прича субјективна. Мој 
деда Видосав  рођен је у  селу Самодрежа, тамо 
где је цар Лазар, по народној песми, причестио 
војску. Последњи пут сам у Самодрежи 1998. за-
палио свећу за дедину душу и у његов спомен ис-
пред цркве читао једну своју песму. На жалост, 
Самодрежу од тада нисам више видео. Лазареву 
и дедину Самодрежу сањам.

Не сећам се да сам до бомбардовања 1999. пла-
као на Косову. Касније ми се то често дешавало. 
Плакао сам од ганућа кад је Владика Артемије 
у полусаграђеној цркви у Лепосавићу у проле-
ће 2002. служио лирургију уз саслужење готово 
свих монаха са Косова и Метохије. Видео сам та-
да јасно да је Господ  једина узданица сабраном 
народу. Засузио сам и на приредби – фестивалу, 
после литургије, гледајући децу из косовских и 
метохијских места од којих и најмањи и по више 
пута, сами, прилазе владици и пружају ручице 
тражећи благослов. Засузио сам и на научном 
скупу Дело Петра Милосављевића и србистика у 
Косовској Митровици 2002. док сам захваљивао 
колегама на учешћу и пажњи. Плакао сам и 15. 
августа 2004. о св. архиђакону Стефану, на слави 
св. царске лавре Манастира Бањска, задужбине 
св. краља Милутина, обновљене после 520 годи-
на од разарања. Биле су то сузе радоснице. Радо-
вао сам се сусрету са људима који су у том чину 
видели српско ускрснуће. Нека је хвала Владици 
Артемију. Његов благослов је и на Покрету за об-
нову србистике.

Последњи пут пошле су ми сузе на очи на Фи-
лозофском факултету у Косовској Митровици, 
крајем новембра 2006,  када је дошло до тога да 
нешто кажем о српским песницима, о њиховом 
држању, о јагмама за наградама и признањима.  
За пример врлинског понашања истакао сам  Пе-
сника  који данас као Професор учитељује у Ра-
нилугу.

И ово је гест подршке Његовој мисији. 

Петар Милосављевић

Слободан
Костић
Слободан
Костић
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Новица Тадић: Незнан. – Београд: Завод за 
уџбенике, 2006. – 75 страна

 У књизи Незнан (садржи 
60 песама груписаних у 5 
циклуса) читамо и сажи-
вљавамо се са доживља-
јем света лирског јунака 
кога можемо одредити и 
као анонимну јединку, као 
делић савремене урбане 
обезличене масе. Такав, Та-
дићев јунак, другог, суседа, 
суграђанина, себи сличне пролазнике, доживља-
ва као претњу својој егзистенцији. Лирски јунак 
није носилац моћи, већ уплашена и унезверена 
(то пресудно обележава и неке од ранијих Тади-
ћевих књига) жртва модерне свакодневице. Иза 
те свакодневице појављују се још злослутније 
ирационалне силе („Од нас се лудо брашно/за пе-
кару неког ђавола прави“, из песме Људи у обрт
ним вратима, „Крв се појављује/на тканини про-
зорских завеса“, из песме Улица). Психолошки 
хоризонт лирског субјекта дефинтивно је таман 
без наговештаја промене, без илузије да би могло 
бити боље. Нова књига Новице Тадића потврђује 
да његово песништво већ сада представља кла-
сичну вредност новије српске поезије.

Милован Марчетић: Ташкент. –Београд: За-
вод за уџбенике, 2006. – 94 стране

Своју нову песничку књи-
гу Милован Марчетић у 
поднаслову одређује као ду-
гу песму, али с обзиром на 
њену дужину (преко хиља-
ду стихова), обједињујући 
стилски поступак (свих 50 
песама највећим делом је 
испеван ритмом осмерца) 
и тематски план, Ташкент 
се може читати и као поема, односно, спев. Спе-
цифичност Ташкента лежи и у томе што се ко-
ренито разликује од пет претходних књига овог 
песника. Према речима уредника Петра Пијано-
вића и Драгана Хамовића „опсежно, пажљиво 
обликовано поетско здање Ташкента најпре мо-
жемо означити као спев о речима, на њиховој 
путањи од тишине и ромора, од звука и његовог 
одјека, па до сложеног, загонетног смисла“. У овој 
оригиналној стиховној „причи о језику“, сам на-
слов, целина Седам врата, између осталог, може 
се у асоцијативној мрежи контекстуализовати 
са историјским Римом и његових седам брегова 
(освајање брегова симболично је освајање моћи 
језика, овладавање вештином певања), са „врати-
ма народа“ кроз која су са  мноштвом народа сти-
зали „јер роморе/оне речи небројене/оне дахе без 
уздаха/око сваког дашка дана“ (из 2. песме Гласо
ви) различити говори.

Сања Домазет: Азил. – Београд: Завод зауџ-
бенике, 2006. – 171 страна

После успешног романсијерског дебија књигом 
Ко плаче (Базарова награда Женско перо, 2005. и 
награда Меша Селимовић у Босни и Херцегови-
ни), Сања Домазет објавила је свој други роман. 
У суштински камерној причи сведеној на мали 
број ликова, ауторка приповеда о сложеним пси-

холошким (помереним 
до стадијума болести) ста-
њима својих јунака услед 
неповољних животних 
околности. Топос азила, 
психијатријске клинике 
на острву у Јонском мору, 
лик лекара психоаналити-
чара Александра, сликара 
Андреја, који после смрти 
своје жене апсолутно губи емотивну и духовну 
равнотежу (мотив мртве драге код европских 
романтичара, мртве жене у Сеобама Милоша 
Црњанског) чине окосницу нарације. Контраст 
тамном фону психолошких збивања ликова чине 
описи лепоте острвских предела, ликовима „што 
су до те мере били уроњени у неку од својих па-
ралелних реалности“ (цитат са 38. стр.) ауторка 
супротставља исконску ведрину, као један од мо-
гућих лекова.

Александар Гаталица: Дневник поражених 
неимара. – Београд: Завод за уџбенике, 
2006. – 161 страна

Осам прича о различитим 
судбинама појединих ста-
новника Неимара (део Бе-
ограда) у изузетно бурном 
периоду од октобра 1944. 
(долазак јединица Црвене 
армије и партизана у град) 
до 1948. (прича  На крају 
следи тачка), услед веће 
тематске повезаности (јединствен хроничар који 
пише о судбинама Неимараца) могу се читати и 
тумачити као приповедни венац, односно, роман 
у причама. Хроничар у својој нарацији, суштин-
ски покушава да колико је то год могуће објектив-
но, мирним хроничарским тоном исприча низ, 
на жалост, губитничких прича, прича о поразу у 
време кад је већина света славила победу. Послед-
њом причом, тај хроничар кроз низ аутокомента-
ра о људима и догађајима додатно ће осветлити 
долазак слободе „и са њом неко ново време, скро-
јено по туђим мерама, у страном шнајдерском 
салону“.

Младен Марков: Тескоба. – Београд: Завод 
за уџбенике, 2006. – 329 страна

У новом роману Младе-
на Маркова кроз тзв. цен-
тралну наративну свест 
чији је носилац пензио-
нисани судија Алекса Ба-
чвански (приповедање је 
у трећем лицу техником 
индиректног тока свести) 
срећемо се са изразито 
интелектуалистичком и 
медитативном прозом. Ширина духовних погле-
да времешног судије, његови продорни увиди у 
ближе историјско време, мудро сагледавање дана-
шњице, метафоричка нарација о риболову и лову 
(неуспеси сугеришу улазак судије у зимско доба, 
тј. старост), полемична нарација о односима Па-
нонаца и Динараца у Банату из судијиног угла, 
поглед на свет Балкана из угла његовог школског 
друга банатског Немца, усуд ратова у прошлој де-
ценији, стилска перфекција романа чине Тескобу 

трајно вредним делом савремене српске прозе.

Славко Стаменић: Смешенија. – Београд: За-
вод за уџбенике, 2006. – 92 стране

И својом четвртом про-
зном књигом Славко 
Стаменић (1961, Краље-
во) успешно наставља 
својеврстан наративни 
експеримент. Овог пута 
предмет приче су испове-
сти/признања разних вр-
ста блудника (чедоморки, 
родоскрвнилаца, прича Среда доноси „испит“ 
Радивоја Илића који је „бијући и газећи своју 
жену убио“, прича Петак разна „прегрешна и ду-
шепагубна блуденија“) временски смештених у 
кнез Милошеву Србију „једне недеље у октомври-
ју лета 1827“. Форму судског испитивања, евока-
цију судских аката и пресуда, говор починилаца 
блуда, укрштање документа и фикције, многи ће 
доживети као прворазредно хумористичко шти-
во што не би било погрешно читање нове прозне 
књиге/кратког романа Славка Стаменића.

Сања Домазет: Моћ маске-приче и драме.  
– Београд: Завод за уџбенике, 2006. – 371 
страна

Књига је окупила пет при-
ча које на формалном 
плану представљају неку 
врсту пролога  драмским 
текстовима. И приче и 
драме имају јединствену 
тематику, свакој причи од-
говара драмски текст који 
следи иза ње. Животне и 
уметничке ситуације Милене Павловић Барили, 
Фриде Кало, песника Диса, модне креаторке Ко-
ко Шанел, несрећне даме с камелијама, носећа 
су тема ауторкиних драма, односно, „ликови о 
којима Сања Домазет пише драме и приче, иако 
удаљени, слични су у нечему: имају болну предо-
дређеност да буду другачији, како на пољу своје 
приватности, тако и у уметности која им је била 
и усуд и страст“.

Саша Радојчић: Ништа и прах. – Београд: 
Завод за уџбенике, 2006. – 173 стране

Књига представља пре-
рађену верзију магистар-
ског рада под насловом 
Антрополошки песимизам 
Стеријиног Даворја од-
брањеног на Филолошком 
факултету у Београду. Иза 
уводног дела следе целине 
Рецепција, Композиција, 
Песимизам (са темама: Слика историје: круг и 
паралеле, Да ли је песник Даворја хришћански пе
сник, Слика човека: ништа и прах) које узорним 
методолошким и научним поступком исцрпно 
осветљавају аспекте поезије Ј. С. Поповића. Књи-
га Саше Радојчића представља значајан допринос  
сагледавању целокупног (поезија, роман, драма) 
стваралаштва једног од најзначајнијих српских 
књижевника 19. века.

Небојша Ћосић

БИБЛИОТЕКА
НОВО ДЕЛО



Савремена проза

ЋОСИЋ, Бора: Пут на Аљаску. – Београд : 
Просвета, 2006.

Библиотеку савремена проза 
отвара путопис Боре Ћосића 
„Пут на Аљаску“, писца ро-
мана „Улога моје породице у 
светској револуцији“. Ћосић 
територију бивше Југослави-
је, данас подељену на шест др-
жавица, доживљава као неки 
удаљени и страни простор и 
стога своју књигу симболич-
но назива „Пут на Аљаску“. 
Згађен над стварима које види, Ћосић призива у сво-
јим сећањима лепша и безбрижнија времена и неке 
старије генерације наивнијих и безазленијих људи. 
Дирљиво сведочанство о нашој блиској прошлости 
и потресна истина о нашој садашњости. Ову књигу 
радо ће читати све генерације.

ЂОРЂЕВИЋ, Милан: Мајмун. – Београд: 
Просвета, 2006.

Милан Ђорђевић песник и 
приповедач средње генера-
ције у књизи под називом 
“Мајмун” сакупља приче 
у којима говори о родном 
Београду током двадесетог 
века. Приповедач запажа си-
туације, понашања људи, пе-
сничко лирско ја надасве је 
присутно и у прозном ства-
ралаштву. Милан Ђорђевић приповеда и о просто-
рима бивше Југославије, својим боравцима у Слове-
нији, жртвама, херојима и антихеројима најновијих 
балканских ратова. Прозом доминира резигнација 
и меланхолија, свест о времену које неумитно про-
лази, које нам наноси терет нових година, а да смо 
притом и даље затрпани товаром прошлости. 

ДИМИЋ, Ивана: Има ли кога?. – Београд : 
Просвета, 2006.

Познати драматург, преводи-
лац и прозни писац, Ивана 
Димић у збирци лирских и 
медитативних проза „Има ли 
кога?“ промишља о суштин-
ским питањима и проблеми-
ма: животу и смрти, односу 
према страху и проблемима 
и суочавању са њима, потре-
би да се живи и воли живот 
упркос свим недаћама. Лајт 
мотив прозе Иване Димић представљају великани 
руске литературе, међу њима најчешће Гогољ, који и 
у овој књизи инспирише списатељицу. 

ХИРШЛ, Радован: Жвака за лудака. – Бео-
град: Просвета, 2006.

Ова књига колоквијалног 
наслова збирка је кратких 
прича написана у жаргону 
седамдесетих година про-
шлог века и описује живот 
тадашњих уметничких гру-
па и кружока и градског 
андерграунда. У атмосфери 
наркотичког бекства из со-
цијалистичке свакодневице 
тадашњег Београда аутор 
нам даје слику једне младости која је, као и свака 
имала своје полете и своје падове. Свој бесмисао у 
свакодневици и свој бесмисао у конзумирању дрога. 
Живописно, динамично и урбано штиво.

КЕРТЕС, Имре, ЕСТЕРХАЗИ, Петер: Један 
догађај, са мађарског превео Сава Бабић. 
- Београд: Просвета, 2006.

Текст мађарског нобеловца 
Имре Кертеса и његовог мла-
ђег земљака Петера Естер-
хаза обједињени су истом 
темом и истим доживљајем 
који су два писца доживела 
независно у различитим вре-
менима: прелазак границе 
и третман путника једне то-
талитарне земље оличене у 
пограничним властима. Ова 
књига неодољиво подсећа на нашу свакодневицу и 
на сва понижења која трпимо при преласку државне 
границе. Драгоцен превод за наше читаоце којима 
ће ова књига бити драга и више него актуелна.

Савремена поезија

ХАЏИЋ, Ибрахим: Непрочитане и нове 
песме. – Београд: Просвета, 2006. – 93 стр.

Девета збирка песама Ибра-
хима Хаџића (1944) састоји 
се из три целине: Па ко сам ја, 
Расути терет и Етнографски 
записи. Унутар ових целина 
готово тематски су распоре-
ђене песме које су настајале 
читаве две деценије. Повезу-
је их особен стил Хаџићеве 
поетике у којој су, условно 
речено, и крупне и ситне те-
ме доведене у исту раван ва-
жности и значаја. И оне су кроз ту раван, као кроз 
неко временско огледало, огледају контрастирају и 
ређају кроз упечатљиве слике и једноставан али зна-
чењски богат песнички исказ. Овога пута песник 
кроз запитаност над духовним пореклом у готово 
свакодневним ситуацијама долази до етнографских 
записа, својеврсних трагова у времену. И овом збир-
ком Хаџић потврђује свој аутентичан глас, оформ-
љен у претходним збиркама и самосвојан у односу 
на остале песничке гласове своје генерације.

ЛИВАДА, Раша: Песме; избор Борислав Ра-
довић. – Беoград: Просвета, 2006. – 140 стр.

Четврта збирка песама Раше 
Ливаде (1948) представља из-
бор из предходне три збирке 
које су објављене осамдесе-
тих година, и које су, са још 
неколико песама објављених 
у периодици својом особе-
ношћу у односу на тадашње 
песничке токове, извршиле 
значајан утицај на млађе пе-
сничке генерације. И овај 
избор показује да је реч о вредном иако невеликом 
песничком опусу. Већина онога што је речено за пое-
зију Раше Ливаде осамдесетих година стоји и данас. 
У избор су ушле најбитније песме из претходне три 
збирке, али оне сада, у новом контексту, као нова це-
лина само добијају на значењу. Теме, мотиви, слике и 
песничко умеће њиховог повезивања говоре нам да 
је реч о значајном песнику савремене српске поезије 
која са временом само добија на вредности. И сам пе-
сник, Борислав Радовић, направио је одличан избор 
из предходне три збирке. Можда је овом избору тре-
бало додати још и неке песме које је Ливада објавио у 
периодици и које су у истој вредносној равни, али то 
је већ ствар укуса и приређивача и читаоца.

ЛИПСКА, Ева: Негде другде, избор и пре-
вод са пољског Бисерка Рајчић. – Београд: 
Просвета, 2006.

Ева Липска једна је од најве-
ћих песникиња данашњице, 
добитник низа признања у 
Пољској и у свету, превође-
на на двадесетак језика, озби-
љан кандидат за Нобелову 
награду. У Србији, у преводу 
Бисерке Рајчић објављене су 
њене књиге „Стипендисти 
времена“ у издању КОВ-а 
1998. и „Ја“ у издању „Чигоје“ 
1999. Трећа књига преведена 
на српски језик садржи две последње збирке песама 
Еве Липске које је Бисерка Рајчић, приредила и пре-
вела уврстивши их у једну песничку књигу под нази-
вом „Негде другде“. Ева Липска користи дистанцу у 
циљу истраживања стварности, прибегава иронији, 
шали, сарказму и гротески. Песникињина машта по 
свом типу блиска је надреалистичкој по свом непре-
станом чуђењу, сусретању са тајном, сумњи у све, 
неочекиваним семантичким скраћењима, недорече-
ностима, ексцентричним поређењима. 
  
Савремени есеј

ПОПОВИЋ, А. Богдан: Критички колажи. 
– Београд : Просвета, 2006.

Књига Богдана А. Поповића 
садржи критике и есеје које 
је аутор објављивао у недељ-
нику НИН протеклих десет 
година. У седам целина Бог-
дан А. Поповић распоредио 
је своје текстове у којима 
пише о стваралаштву Вука 
Крњевића, Слободана Раки-
тића, Гојка Ђога, Рајка Петро-
вог Нога, Милосава Тешића, 
Ненада Грујичића, Владими-
ра Јагличића, Владимира В. Предића, Мирољуба 
Тодоровића, Радмиле Лазић, Алека Вукадиновића, 
Вита Марковића, Злате Коцић, Милосава Тешића 
,Ненада Јовановића, Данилова, Саше Радојчића, 
Ненада Милошевића, Ане Ристовић, Живорада Не-
дељковића, Ласла Блашковића, Србе Митровића, 
Војислава Карановића и Дејана Илића. Богдан А. По-
повић овом књигом даје целовит приказ збивања на 
српској књижевној сцени у последњих десет година 
и својим избором књига, писаца, песника и есејиста 
сведочи недвосмислено истанчан укус преданог чи-
таоца и врсног критичара.

ШИМБОРСКА, Вислава: Необавезна 
лектира, избор и превод са пољског 
Бисерка Рајчић. – Београд: Просвета, 2006.

Вислава Шимборска песни-
киња и нобеловац, скоро 
четврт века радила је као 
секретарица краковског 
„Књижевног живота“. Кра-
јем 60-их година почела 
је у рубрици „Необавезна 
лектира“ да пише фељтоне 
о књигама о којима други 
из редакције нису хтели да 
пишу, а које су издавачи 
из целе Пољске слали. Ње-
ни фељтони наишли су на 
велико интересовање читалачке публике и тиражи 
књига под насловом Необавезна лектира ( том I-IV) 
били су неколико пута већи него њених песничких 
збирки, за које је добијала највећа домаћа и страна 
признања, закључно са Нобеловом наградом. Шим-
борска пише о Петронију, Сервантесу, Роберту 
Грејвсу, Пјеру Жанену, Шаљапину, Софији Толстој, 
Сафо, Исидори Данкан, Валерију и многим другим 
великанима светске књижевности. 

Виолета Вучетић

28 29

БИБЛИОТЕКА
САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ



30 31

ДИСТОРЗИЈА – изложба слика Зорана Мишића Ziffta
Одељење уметности Библиотеке града Београда организовало је изложбу слика 
“Дисторзија” академског сликара Зорана Мишића Ziffta у нашој Галерији “Атријум” од 
23-30. јануара 2007. године. Аутор је на овој изложби изложио двадесет новијих уља, 
насталих у последње три године. Зоран Мишић je завршио студије сликарства 1993. 
године и магистрирао 1995. године на Факултету ликовних уметности у Београду у кла-
си професора Чедомира Васића. Излагао је на шест самосталних и више пута на свим 
значајним групним изложбама у нашој земљи од 1986. до 2006. године. Учествовао 
је у раду неколико уметничких колонија. Добитник је Велике награде за сликарство 

Факултета ликовних уметности у Београду из фонда Ристе и Бете Вукановић 1993. године. 1996. године добио је Годишњу награду 
Галерије Коларчеве задужбине за најбољу изложбу у сезони 1995/96. Добитник је Октобарске награде за сликарство Велике Плане 
1997. године. Његова дела чувају и излажу Народни музеј у Београду и Музеј рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу. 
Инспирацију за своју особену ликовну поетику проналази у традицији и на фасадама модерне архитектуре са рефлектујућим ста-
клима на којима се огледа урбана стварност и одлике времена у којем живимо – динамика, сведеност и визуелни симболизам. 
Мишић слика касетиране стаклене засторе архитектонских фасада на којима се емитује призор из околине и попут екрана пружа 
утисак дводимензионалности. Његова палета је тонски хармоничног колорита окер, зелене, плаве и љубичасте боје, мотиви су ве-
што и пажљиво одабрани. Мишићеве слике су пуне светлости, насликане са посебним мајсторством и као такве делују оптимистич-
ки на посматрача. Изложбу је отворио доцент Факултета ликовних уметности у Београду, Милета Продановић, сликар и писац.

 Иванка Лазовић

 ПРОГРАМ ПОСВЕЋЕН МИЛУНУ МИТРОВИЋУ
Одељење уметности је 15. јануара 2007. организовало програм посвећен Милуну 
Митровићу, реномираном сликару, доајену наше модерне. Милун Митровић, интелек
туалац високог стила представио се београдској публици и као поета. У првом делу 
програма у Одељењу уметности промовисана је његова књига «Бахус наздравља». 
У разговору о књизи учествовали су проф. др Милентије Ђорђевић, Драгослав Вељ
ковић, филолог, Драган Јовановић Данилов, књижевник, и Александар Јовановић Би
риљ, сликар. Уметник је лично илустровао књигу цртежима. У другом делу програма 
у Галерији Атријум отворена је Митровићева ретроспективна изложба слика. Уметник 
је изложио 36 слика, рађених у уљу и темпери. Слике су настале у периоду 19532003. 
године. Основни тематски и инспиративни мотиви његових слика су пејсаж, акт и 
портрет. Уз тај класични репертоар иде 
и језик његове уметности. Милун Митро
вић је сликар који је више од шест деце
нија присутан на нашој ликовној сцени. 
Формирао се на Ликовној академији у 
Београду, крајем 50тих година 20. века. 
Магистрирао је а затим био професор 
Више педагошке школе и Факултета 
драмских уметности у Београду. Писац 
је уџбеника Форма и обликовање и књи
ге Ликовни кругови – уметност и уметни
ци у периоду 19432003. год. Излагао је 
на преко 50 самосталних изложби у земљи и иностранству: у Бечу, Њујорку, Штутгарду, 
Букурешту, Ослу, Единбургу, Монтреалу, Бејруту, Триполију итд. Добитник је многих на
града а Народни музеј  у Београду је 2000. године приредио његову изложбу слика и 
том приликом издао његову монографију. У Сокобањи је 2001. године отворен његов 
легат са сталном изложбеном поставком. Његово сликарство носи облик духовне све
сти са сензибилитетом опорих боја и оштрих покрета где се истиче снажан сликарски 
дух. Рађање слике као дана са формама класичног, суздржаног господског духа који 
провејава на портретима у распону од класицизма до модернизма, тако да одговара 
његовој природи где се потискује цртеж над приматом колора. Такав је портрет „Све
тлана Митровић”. Његов дух рационалног истражитеља је огледало са временом. Кон
тролисан је у лежећим актовима. Опсесивно занесен у пејсаж, метафором дочарава 
елементарне појаве кроз осете мраза, зиме са мотивом  којима се враћа у детињство, 
носећи успомене на завичај и прву младост. Такве су слике: Зима на Озрену, Шумска 
кућа на Озрену и Предео под снегом. Тај духовни хоризонт је водиља у поетику пејсажа 
изражену кроз фасетне покрете дијагонале и различите планове где ствара атмосферу 
пролазности преточену у свемирска кретања. Снагом свог духа уметник говори синте
тичком експресијом на граници апстракције са прагматичним осећањем за одмере
ност. Милун Митровић је уметник који се никада није повиновао помодним захтевима 
времена, остао је доследан себи и својој уметничкој визији.

Мирјана Савић

ЗАШТО ЖЕНЕ ВОЛЕ КРИМИЋЕ?

“Читам Десет малих Црнаца по ко зна који пут”, рече ми прија
тељица пре неки дан, преко телефона. “Знам књигу већ напа

мет, али не могу да јој одолим.”
Моја пријтељица и ја нисмо истих година, различитог смо обра

зовања и, уопште узев, различитих укуса – осим када је у питању 
опус Агате Кристи. Агату Кристи читамо на мору, увече у кревету, па 
чак и на разним табуместима као што је тоалет. Нисмо једине: по
знајем барем још десетак девојака, удатих жена и оних које желе 
да се удају, различитог порекла, социјалног и осталих стања, које 
чине кружоок обожаватељки ове, поред краљице Викторије, најпо
знатије енглеске баке, која би, да је жива, имала преко сто година 
и, вероватно, још толико написаних романа. Њена романсијерска, 
приповедачка и драмска продуктивност одавно је ушла у легенду, 
а Агатини романи, приче и драме спадају у ред најчитанијих књига 
на свету (поред Библије, Толстојевих дела и, у новије време, “Харија 
Потера” Џоане Роулинг).

Сећам се да сам као студенткиња књижевности имала вербалне 
дуеле са колегама који су, чувши да конзумирам романе Агате Кри
сти, мој књижевни укус називали ‘проблематичним’. Осамдесетих, 
моје другарице и ја делиле смо се на оне које читају тада популарне 
‘љубиће’ и оне, које, попут мене, пасионирано купују ‘Трагове’ кри
миће. Потоњи су били селекција најбољих мајстора овог жанра и 
садржали су, у уводнику, мини есеје Игора Мандића, Ивана Кушана, 
Људевита Бауера, Пава Павичића и других писаца са ексјугословен
ских простора. Колико ме памћење служи, било је много похвалних 
речи о делу Агате Кристи, коју је неко од горе поменутих ауторитета 
назвао ‘врхунцем’ женског списатељског умећа крими жанра. Па 
опет, и данас многи критичари добар ‘кримић’ (као, уосталом, и хо
рор, фантастику, епску фантастику, научну фантастику, трилер итд.) 
сматрају шундом, заборавивши, при том, класике светске књижев
ности који су се овим жанром бавили: Едгар Алан По, Достојевски 
и многи други.

Идеју за свој први кримић – «Тајанствена афера у Стајлсу» 
– Агата Кристи добила је у току Првог светског рата, радећи као ми
лосрдна сестра у једној лондонској болници. У Аутобиографији каже 
како је инспирацију за ликове налазила у својим сапутницима, док 
се трамвајем враћала кући. Можда у тој чињеници лежи магична 
аутентичност њених књижевних карактера, или, пак, још даље, у 
детињству мале, маштовите Агате која је, као усамљена девојчица, 
замишљала друштво за игру.

Пишући «Тајанствену аферу у Стајлсу», била је, по сопственом 
признању, прожета традицијом Шерлока Холмса и психолошком 
игром између њега и доктора Вотсона, али и свесна да мора изми
слити свог детектива који ће, попут Холмса, такође имати пријатеља 
као неку врсту супротности или извора шале. Но, за разлику од Дој
ловог свезнајућег и арогантног јунака, који има свега пар слабости 
– склоност ка повременом уживању опијума, пушење луле и покро
витељскоцинични однос према свом алтер егу, тј. прагматичном 
доктору Вотсону, Агатин Херкул Поаро нема енглески педигре; шта
више, свака сличност са чувеним митским херојем чије име носи, 
случајна је. Он је белгијски избеглица средњих година, дежмекасти 
човечуљак који је опсесивнокомпулзиван у односу на своје бркове, 
ципеле и одећу. ‘Херкуловска снага’ лежи у снази његових малих, си
вих ћелија. То је, наиме, синоним Поароове генијалности. Он каткад 
делује бесполно, а у неким случајевима, чак и феминизирано, што 
би понеко погрешно протумачио флоскулом да сваки аутор ‘живи 
кроз свог јунака’.

Нећете поверовати колико иконографија популарне друштвене 
игре «Клуедо» личи на ону из романа Агате Кристи. Чак је и сценогра
фија слична: салон, библиотека, стакленик, балска дворана... Али, 
у миљеу свих њених енглеских скоројевића који живе у провинциј
ским замковима, окружени вртовима, у сред свих тих наизглед повр
шних разговора уз поподневни чај, иза тих чипканих завеса поред 
којих везу уштогљене уседелице, постоје притајене страсти и личне 
драме ‘хладних’ Британаца, које кулминирају убиством. Коефици
јент наше, читалачке интелигенције мери се количином успешно 
постављених премиса и решене конклузије, и то пре него што Поаро 
врло аргументовано саопшти ко је, зашто и како извршио злочин.

“Цео смисао добре детективске приче састоји се у томе да се мо
ра радити о нечему очигледном, али истовремено, због неког разло
га, читалац треба да открије да то није очигледно, да то неко уопште 
није могао учинити. Иако је, наравно, стварно то учинио”, писала је 
Агата Кристи. Њен јунак, генијални Поаро, изјављује: “Узрок смрти 
треба тражити у жртви”, а та мисао је и данас водиља савремених, 
аутентичних истражитеља. Ову мисао налазимо и у новијим, крими
ноар америчким филмским серијама о патолозима (“Место злочи
на”), али је овде злочин (често врло бизаран) само повод за лекцију 
из људске анатомије, балистике или других наука које су нама, лаи
цима, потпуна непознаница. На примеру наизглед случајног саобра
ћајног удеса, екипа форезничара на основу трагова прскања крви, 
сазнаје да није била у питању обична ‘саобраћајка’ већ планирано 
убиство. И даље, док камера симулира путању метка кроз кичмену 

мождину, људско ткиво се пред нашим очима цепа попут шницле а 
ми сазнајемо да се кичмена мождина стручно зове Meduiia spinalis. 
За машту остаје мало простора: све је тако експлицитно – пуно сек
са, насиља, унутрашњих органа као на длану...

Али, зато је једна друга серија прави пандан разним ‘местима 
злочина’: Убиства у Мидсамеру. Без много крви, јер сврха кримића 
није да нас ужасне сликом, већ да нас подстакне на аналитичко раз
мишљање. То је оно што Енглези, мајстори овог жанра, зову ‘misteru’. 
Не тзв. ‘hard boiled fiction‘, типа Чендлерових и Спилејнових романа, 
већ пасторални пејзаж енглеске провинције, типично ‘агатовски’, у 
коме је време, као у Агатиним романима, стало. Јунаци Мидсамера 
– јесте, баратају мобилним телефонима и напињу се да живе ка
квимтаквим савременим стилом живота. Али, узалуд: то нису урба
ни хероји или пентаграмубице. У овој серији све врви од енглеског 
традиционализма: опет поподневне чајанке, ружичњаци, посматра
ње птица, страствени одгајивачи коња, библиотечка окупљања, лов 
на лисице, затворене интересне групе окупљене у црквени хор или 
клуб обожавалаца некога или нечега. Нема ДНК анализе, јер детек
тив Барнаби ради по принципу Херкула Поароа, тј. уз помоћ ‘малих 
сивих ћелија’. У ликовима препознајемо Агатине карактере: фанатич
но религиозне гувернантеуседелице које трују цијанидом; злу децу, 
оптерећену неком генетском грешком, која немилосрдно убијају че
кићем; жене које глуме жртве и исценирају сопствено (неуспешно) 
убиство да би се прикриле. Колико замршених догађаја, колико па
тине, колико маште! Логика је ту споредна, мада дедукцијом заиста 
долазимо до решења (које је све време очигледно, али прикривено, 
јер су аутори добрих кримића попут мађионичара – скрену нам па
жњу на неважан детаљ да би прикрили кључне доказе).

Агата је, дакле, вечна и свеприсутна. Нико је, још увек, није над
машио. Па чак ни Патриша Хајсмит или култна Мери Хигинс Кларк. 
Чињеница да је жене више читају базирана је на произвољној стати
стици, коју сам добила испитивањем пријатеља. Мушкарци из моје 
околине ретко читају њене кримиће, као што ретко гледају и “Уби
ства у Мидсамеру”. Да ли је то због тога што жене потајно сањаре 
живот какав воде енглески скоројевићи, ушушкани у викторијанске 
куће окружене ружичњацима, па макар ту идилу каткад прекинуо 
злочин; или жене – уопштено говорећи – уживају у загонеткама 
ума, које не изискују поглед на искасапљено тело или потоке крви? 
А можда зато што у Агатиним романима има притајене романтике, 
јер, поврх злочина, у њеним кримићима скоро увек је присутан 
happy end, оличен у коначном споју заљубљеног пара. 

Милка Кнежевић-Ивашковић

ИЗЛОЖБА ШТЕФИЦЕ РАДОВАНОВ 
Одељење уметности БГБ је организовало у галерији “Атријум”, у периоду од 1-12. фебруара 
2007. године  изложбу слика Штефице Радованов, сликарке, која живи и ради у свом родном 
граду Сремској Митровици. Штефица Радованов дипломирала је на  Вишој педагошкој шко-
ли, група за ликовну уметност, у Београду 1957. године. На Филозофском факултету апсолви-
рала је историју уметности. Члан је Улус-а, Улув-а и Улу „Сирмијум-а“. Добитник је бројних 
награда за сликарство и педагошки рад. Излагала је  на многим самосталним и колективним изложбама у земљи и иностранству. 
Слике јој се налазе у разним галеријама и приватним колекцијама код нас и у свету. Штефица Радованов се представља београд-
ској публици са 28 слика рађених у уљу и акрилику. Слике су настале у периоду од  2003. до 2006. године. Штефица Радованов је ти-
пичан представник традиције класичне Модерне. Сликарским арсеналом боје и имагинацијом уводи нас у вилајетни систем свог 
промишљања. Штефица Радованов задржава право да експериментише. Она је градитељ архитектуре имагинарног. Композицију 
дели у мноштво поља, у која убацује разне знакове и симболе разних култура, где сваки сегмент чува своју ликовну територију и 
пажљивим распоредом знакова, даје идентитет слици. Она користи цитате из историје уметности и цивилизације које тако раш-
члањене комбинује са другим фрагментима  стварајући сопствену семантику... па стога на њеним сликама видимо полумесец, 
хијероглифе, грифона, теразије, пешчани сат, рибу.... Њене слике су пуне универзалних симбола-порука.. Штефица Радованов за-
дивљује разноврсним вокабуларом свог богатог креативног ега, она је стваралац креативне свести. Њено стваралаштво се креће 
од поетско реалистичког, асоцијативног до геометријски апстрактног стила. Она слика са пуно нарације пригушеним тоновима, 
стварајући чаробну, нестварну, надреалну атмосферу, поетски, лирски као у егзотичној слици „Прича оријенталне ноћи“. Призори-
ма метафизичког, сугестивног дејства остварује поетске вредности у слици Ноћ плавог месеца али она слика и фантастичне, коло-
ристички имагинарне записе предела, пејсажа архитектуре и мртве природе. Њен ликовни језик је на појединим сликама сажет 
до апстрактне суштине. Она је сликар препознатљивог, аутентичног рукописа. Поруке са њених слика пројектују се на посматрача 
као непосредни доживљај и подстичу на размишљање, тако да посматрач води дискурс са уметницом и самим собом.

 М. Савић
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Једна строга,  окоштала форма и дан-данас привла-
чи песнике да своје стиховање опробају баш на овај 
начин, пишићи сонете. Тако, иако су неки можда 

предсказивали да сонет неће издржати конкуренцију 
слободног стиха, имамо песнике који се држе ове фор-
ме и сада; имамо рекли бисмо једну традиционалну 
форму у новом руху, начином казивања. Задржана је 
дакле форма, а лепота стиха нас опомиње да је тради-
ционално стиховање преживело све мене, те да јасност, 
ако је казана да побуди осећања, никада не може изгуби-
ти битку над често небулозним рефлексивним исказом 
који постаје неразумљив читаоцу који у поезији жели 
да ужива у лепом.

Поезија илити лирика и треба да задржи мелодију 
стиха, а сонет је прави начин да се не изгуби та нит 
кроз ритам који нам је дат од песника до песника. Мо-
жда се сонетом не може све рећи, али се певањем никад 
не казује све јер поезија није нарација, мада бива и то 
код појединих песника. Почев од Милана Ракића и Јова-
на Дучића, сонетној форми су прибегавали многи сти-
хујући потпуно аутохтоно да би били препознатљиви. 
Данас су међу писцима сонета виђенији Слободан Ра-
китић, Ненад Грујичић, Милосав Тешић, Рајко Петров 
Ного и Мирослав Максимовић, који са уживањем при-
бегавају најчешће овој форми, мада има и оних песника 
који у сонету, кад им се све друго учини ефемерним, 
потраже уточиште у чистом стиховању, користећи  и 
познате риме које у њиховом казивању увек нагоне и 
на неку нову мисао, осећање, рефлексију,  јер песма је 
надасве поетска целина и тако је треба читати.

Да се писци сонета  разликују од осталих песника си-
гурно стоји као чињеница јер они су традиционалисти, 
рекли бисмо и начином живота, али братству поезије 
припадају сви који стихују, па и они који сричући са-
мо наговештавају своје присуство у савременој српској 
поезији. Те, као да је припадност поезији припадност 
некој посебној секти, која живи на начин свог песни-
штва и стихује на начин свог живота, достојанственог 
и достојног по томе што се разликује од мноштва, и 
што “јаство” у поезији не значи удаљавање од егзистен-
ције већ је примарно егзистенцијални вид постојања. 
За смисао који се тражи у песништву и није битна фор-
ма, као образац живота, јер поезија даје животу смисао 
било на који начин да је казана. Ипак, сонет је нешто 
више, јер он се казује у салонској тихости а не у бучној 
атмосфери песничке боемије, што му даје прерогативе 
“чисте поезије”. А кад задржава и лепоту стиха, сонет је 
увек друкчији и чита се као она поезија која је и подука 
животу који стреми небесима.

У мноштву песничких исказа, сонет нам нуди уто-
чиште од многога, да се данас разликујемо негујући 
га јединога. Тако, ова традиционална форма у новом 
руху јесте изазов за многе српске песнике данас, да се 
опробају и потврде. И кад теже другачијем начину пи-
сања, у форми слободног стиха, они се враћају сонету 
тежећи да своје најлепше стихове поклоњене свом идо-
лу искажу у овој “провереној” форми. Дакако, бирају 
се идоли којима ће песма посвета бити поклоњена, с 
тим што љубавни сонет остаје да се њиме искажу на-
финија, најтананија осећања, да се окити један живот 
саткан од набујалих страсти, од дрхтаја који прожима-
ју једнако и тело и душу. Сонет се као форма негује и 
у духовној лирици, јер је за молитвене стихове посве 
прикладан. Сонет је, ако није саздан од “истрошених” 
рима, она најузвишенија фаза писања. И јесте узви-
шен по томе што га негују и “духовници”, илити они 
песници који ће своје молебане осећати духовније ако 
су им њихова искрена осећања према Господу побуди-
ла и љубав према брату, мирјанину. Сонетом се може 
рећи све, изузев баналног садржаја који га обезвре-
ђује. Ни временом, дакле, сонет није изгубио лепоту 
стиха, која се открива и данас. Ни временом, сонет  се 
није мењао остајући у границама “чисте” поезије која 
не трпи ону модерност којом се изражава грубост и 
губи мелодија стиха. Чини се да је за узвишена осећа-
ња љубави сонет и данас најпогоднија форма. Верси-
фикација је овде у функцији целине песме, те свакако 
чини својеврсно умеће да се све казано подведе под 
једну усавршену форму која не трпи импровизације. 
Сонет је и кроз чврсту форму разигран,  али је надасве 
јединствен по томе што нас (у)води у осећајност оним 
исконски чистим стиховањем које побуђује пре свега 
мисао о узвишеном и лепом. Поезија која се гради на 
лепоти, остаје у домену лепог које је само по себи уз-
вишено. Осећање љубави је овде чисто и непомућено, 
оно је сама духовност на изворишту инспирације, јед-
нако карактеристична за све поете, било ког рода. А 
нема ко није пожелео да се макар једним својим соне-
том опроба у овом књижевном роду који песништву 
дарује достојанственост стиха на начин да песник по-
стаје достојан поезије коју је заслужио, па и своје ме-
сто у поезији, у братству истомишљеника које му даје 
за право да буде “први међу једнакима”. Многе класи-
фикације песника савремене српске поезије сигурно 
нису поуздане ни доследне, меродавне, јер читаност  
поезије није мерљива категорија, нити награђени сти-
хови значе право вредновање, па је стога потребитије 
да се песници не забораве по томе што и шта стихују, 

да се бар спомену по ономе по чему су карактеристич-
ни, а рангирање ће само време наметнути. Неко ће 
бити упамћен и по једном сонету или песми, што не 
треба да брине. Као што не треба да брине ни начин 
стиховања, јер песнику се форма не може наметнути, 
он је неприкосновени господар царства своје поезије 
коју креира и коју бира. То што је сонет преживео, што 
постаје традиционална форма у новом руху, значи да 
не губи на савремености.

Песници сонета се разликују од других и по томе 
што нису боеми, али и њима су звезде обешене о тре-
павице, тек њима док у созерцању снатре о узвишеном, 
бољем или молитвеном. Они су такође виђеније појаве 
ако се држе максиме да им  је стиховање смисао живо-
та. Има их и на полумрачним местима, и у салонима, 
а и при дањој светлости, јер они као сви посвећеници 
живе за своју поезију ма где се налазили. Књиге им се 
данас штампају у малим тиражима, као и свим песни-
цима, уосталом као и у целом свету, али укоричени сти-
хови се просто отимају, они се сричу у тренуцима љу-
бави или бола, њима се напахњује напаћена душа кад 
суочена са злим силама тежи добру. И када је бар неким 
стихом спомињан или цитиран, песник ће надживети 
време, а ако по томе судимо и сонет је надживео време. 
Иако савремени свет не трпи никакве форме нити ша-
блоне, сонет ће остатити упамћен само по томе ако је 
успео као песма независно од строге форме. Песма иска-
че, песник се и памти независно од риме или метрике, 
по томе шта има да нам каже о себи или свету, о томе 
шта нам поручује.

Мало је оних песника данас који држе до традицио-
налне форме, неки је и не познају а многи је свесно из-
бегавају, али модерност сонета остаје неприкосновена 
и у овој савремености, поготову што  ново рухо сонета 
даје песнику даха да своја надахнућа преточе и у тради-
ционално добро познату форму.

Као аутентични ренесансни човек, песник сонета се 
креће овом свакодневицом  загледан у небо, маштајући 
о друкчијем, бољем а могућем свету. Као антипод бое-
мији, он јој се не супротставља, већ је у сагласју и с бун-
товницима, јер и песник сонета осећа сву тежину а не 
само лепоту свакодневице. И ако неко мисли да је сонет 
превазиђена, старинска и окоштала форма песме, под-
сетимо на чињеницу да су недокучиве тајне стварања а 
да застаревају само песничке идеје. Сонетом се и данас 
може много ако се користи правим метафорама. Остаје 
да лирски песник у овој форми пронађе свој уметнич-
ки credo.

Славица Спасић

Савремена српска драма
СПАСОЈЕВИЋ, Душан: Одумирање. –  Београд: Атеље 212, 2006.

После Биљане Србљановић и Милене Марковић и драматургије „кр
ви и тла” и антибајке, савремена српска драма добила је још два та
лентована писца чије драме чине крупан заокрет у тематици и техни
ци нове српске драме. Први од њих, Угљеша Шајтинац већ је препо
знат и награђен на Стеријином позорју за драму „Хадерсфилд” ( ЈДП, 
мала сцена), док је други откривен крајем прошле године заслугом 
угледног редитеља Егона Савина који је у мору рукописа који стижу 
у Атеље 212 препознао вредност младог писца. Душан Спасојевић, 
26огодишњи дипломирани драматург из Ваљева драму „Одумира
ње” написао је на другој и трећој години студија (БК Академија, класа 
Синише Ковачевића) а као главни мотив послужили су му сељаци са 

планине Повлен и њихове судбине у данашњој Србији. Чинило се да се животом изван главног града 
не бави ниједан драмски писац па у позоришту није било комада који би указивали да живот изван 
Београда постоји, док су нам телевизије сервирале баналне и компромитујуће слике села са дозом 
јефтиног хумора. Душан Спасојевић проводећи време окружен сељацима на Повлену примећује на
чин на који се они носе са судбином: село одумире, деца одлазе, земља остаје пуста, а они настављају 
да беру купине, да гаје домаће животиње, да буду у дослуху са природом. Драма прати судбину две 
породице: једне из које син јединац одлази у иностранство без икаквог плана и смисла, само са јаком 
жељом да побегне; и друге у којој отац неспреман да помогне сину који се «ухватио лошег друштва» 
и задужио, зарад кодекса части и морала дочекује да свог сина види обешеног јер је у смрти прона
шао излаз. Кћер му је одбегла у град, дрогира се и лечи у болници. Жена му је од стреса онемела. 
Породице се распадају јер млади не знају како да прекину нит са традицијом и коренима нити пак 
како да се са њом помире (један младић бежи, други се убија, девојка бежи у дрогу и алкохол) док 
се стари грчевито држе правила која више не могу да примене а не знају чему да се окрену и како. 
Продаја земље, бег, страх,  реална су слика пустоши данас у руралном свету Србије. Експлицитност у 
трагичности сељака, млади писац проналази искренијом, а самим тим и животнијом. Постављањем 
драме «Одумирање» на великој сцени Атељеа 212, позориште је добило још једну хит представу, а 
српска књижевност још једног доброг драмског писца. Овај текст прави велики заокрет у савременој 
српској драми и пребацује фокус на кључно место одумирања Србије. 

Ана Исаковић

СНАЖНИ РИТМОВИ УРБАНЕ СРЕДИНЕ 

Душан Цицвара: Сања од папира. – Београд: Admiral Books, 2006. – 331 страна
    
Нови роман Душана Цицваре (1964, Београд) представља широк и продоран 
захват у друштвену стварност српског друштва последње деценије 20. века. Сме
штена у топонимске координате Београда љубавна интрига формира сложену 
романсијерску нарацију која се снажно утискује у свест неколико генерација „обе
лежених“ историјским печатом збивања током деведесетих. Већи део нарације 
аутор препушта актерима љубавног троугла у коме се на фону емоционалних и 
интелектуалних потреса одвијају и приче о филму, новинарству и политици. Акце
нат је на младим људима, ликовима сценаристе и глумца Валентина, студентки
ње Сање и политичару Ивану из врха номенклатуре Социјалистичке партије која 
је деведесетих држала све полуге власти у Србији. Обликујући лик студенткиње 
Сање аутор смело и естески успешно прави отклон од стереотипа по коме девојка 
заносне лепоте из породице предратне српске буржоазије и послератног соција
листичког естаблишмента своју професионалну каријеру гради на „облинама“ и везама утицајних родитеља 
а не на личним способностима, знању и интелектуалној снази. Самосвест, зрелост и интелигенцију женског 
лика аутор ће потцртавати у различитим животним искушењима умногоме криминализованог друштва. 
Такође, позитивна енергија коју исијава образовани политичар Иван у контрасту са манама Валентина Јање
това, и типичног каријеристе и партијског послушника, главног уредника листа Студент, доприноси вишеди
мензионалности романа. Баштинећи најбоље особине стварносне прозе, постмодернистичке цитатности, 
али и поступке тзв. жанр прозе (трилер, хорор, крими роман) Душан Цицвара остварује дело завидне умет
ничке убедљивости и иновативности. У многим сегментима своје нарације осим снажних ритмова урбаног 
жаргонског сказа (дискурс Валентина, дискурс Сање, сказ нарко дилера Питона), лиризованих дигресија 
објективног приповедача о духу „лепшег“ Београда и криминализоване џунгле на асфалту времена у коме 
се одвија радња романа, аутор убедљиво и мотивскоакционој равни примерено, остварује својеврсну си
нестезију реалистичког и стварносног проседеа са елементима прозне хорор фантастике и поступцима који 
карактеришу филмску уметност. Сходно интересовањима и образовној аури главних актера, текст је просто 
натопљен рокенролом, цитатним кодовима андерграунд књижевности, омажима многим филмским ства
раоцима, док на другој страни читамо максимално иронично фокусиран план спрам турбофолк некултуре у 
више њених видова. После романа Итд о Бгд (1996) и Племенито ђубре (2000) Душан Цицвара је реализовао 
своју досад најсложенију причу коју, између осталог, и поред жанровске мултиплицираности, типолошки 
приближно можемо одредити као друштвени роман, као једно аутентично виђење српске и београдске сре
дине у претходној деценији.

Н. Ћ.

СОНЕТ У СРПСКОЈ ПОЕЗИЈИ
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ФИЛМСКА И ТВ ПУБЛИЦИСТИКА

МОАН Рафаела: ФИЛМСКИ ЖАНРОВИ; превео с францу
ског: Александар Луј Тодоровић; Београд, Клио, 231 стр.

Професор теорије филма на 
Универзитету Париз 10 Нан
тере, Рафаела Моан, поред 
књиге “Филмски жанрови”, на
писала је и студије “Биоскоп и 
позориште”и “Француска и Хо
ливуд: изазови”. Студија “Филм
ски жанрови” објављена је у 
библиотеци “Арс Синема»”из
давачког предузећа Клио, које 
већ неколико година негује 
филмско стваралаштво. Чињеница је да сам израз жанр (франц. 
genre– род, врста) у филмској и телевизијској продукцији, као 
и у историји филма, представља кључни појам. Сви који се про
фесионално баве историјом филмског језика, облика и покрета, 
користе жанровске називе ради обележавања читавих блокова 
филмске производње који припадају одређеном периоду. Жан
ровска означења прецизно симболишу поједине кинематографи
је, односно историјске периоде почев од комедије, преко мјузи
кла, трилера, научне фантастике, хорора, вестерна, или, пак, тзв. 
шпагетивестерна, како се називају италијански ‘каубојци’ који 
су снимани шездесетих и седамдесетих година двадесетог века. 
Жанровски приступ ‘покретним сликама’ са економске тачке гле
дишта представља рационални приступ производње и пласман 
филмског производа на кинематографско тржиште. Најбоља 
потврда поменуте тврдње налази се у производњи и пласману 
холивудских блокбастера. Студија Рафаеле Моан значајна је и 
због тога што нам на један емпиријсконаучни, али читаоцима 
занимљив и прихватљив начин, показује до које мере жанрови 
одређују приступ филмском свету. Ако изузмемо књиге које се 
баве само појединачним жанровским матрицама (овом прили
ком споменућу само књиге Жан Луја Летра о пореклу вестерна, 
Жана Жилија о италијанској комедији, и ЖанЛуа Буржеа о холи
вудској мелодрами), ова књига представља прву озбиљнију сту
дију која трага за жанровском суштином у филмском изражава
њу играног филма. Посебну пажњу треба обратити на поглавље 
“У џунгли жанрова”, које истиче противречности самог појма ове 

речи, као и на поглавље које се бави мешавином жанровских 
идентитета. Треба напоменути да је Рафаела Моан свесно, на 
скроман начин, поменула присуство документарног филма у 
жанровској филмској поетици. По њеном мишљењу, путеве до
кументарног филма тешко је уклопити и смислено обликовати 
у студију, која је у својој бити, посвећена жанровском приступу 
у играном филму.

ИЛИЋ Миодраг: РАЂАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ПРОФЕСИЈЕ 
– Телевизија Београд; Београд, Цлио; 2006; 365 стр.

У својој најновијој књизи, “РАЂА
ЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ПРОФЕСИЈЕ 
– ТЕЛЕВИЗИЈА БЕОГРАД”, драмски 
писац, романсијер и приповедач, 
Миодраг Илић, читаоцима нуди 
инструктивно штиво, засновано 
не само на пишчевом личном иску
ству, већ и на професионалним ис
куствима, изучавањима и схвата
њима твпосленика и теоретичара 
електронског медија, чији је спој 
говора и слике знатно обележио другу половину двадесетог ве
ка. Миодраг Илић, некадашњи управник Београдског драмског 
позоришта (19751980) и директор драме Народног позоришта 
у Београду (19821990), пре шеснаест година основао је Програм 
за иностранство РТСа, којим је у време интензивног медијског 
рата и санкција којима је наша земља била изложена, руководио 
од 1991 до 1997. године. Пре ове књиге, Миодраг Илић је објавио 
следеће публицистичке књиге: “Лажи дугих ногу – медијски рат 
и око њега”, “Медијске империје” и “Quо vadis, свете?” , “Рађање 
телевизијске професије – Телевизија Београд” је књига која се не 
бави само историјатом националног јавног сервиса, већ би се мо
гла окарактерисати као мултижанровско остварење које говори 
о историјату јаких ауторских личности које су претходних децени
ја обележиле бројне програме београдске телевизије. Из сваког 
поглавља ове књиге осећа се да ју је писао човек који, поред бога
тог телевизијског искуства, поседује и општу културу. Генерално 
посматрано, телевизијски програми заснивају се на двема нeиз
бежним компонентама: документарној и играној. Ова књига, 
која се само делимично ослања на књигу “Телевизијско новинар
ство”, акценат базира на структуралној нити телевизијских про

грамских остварења. Посебну пажњу Миодраг Илић посвећује 
истраживачком новинарству, као највишем облику друштвено 
корисног и хуманог ангажовања. Без жеље да са ‘мудрог пиједе
стала’ будућим твствараоцима понуди савете за гарантовани 
професионални успех, Миодраг Илић се потрудио да синтетизује 
класичне драматуршке теорије и естетику телевизијског нови
нарства са модерним схватањима занатске вештине и друштве
не улоге запослених у твкомпанијама. Посебну пажњу Миодраг 
Илић посвећује етичкој страни оних који управљају, или се, пак, 
обраћају милионском гледалишту. Књига “Рађање телевизијске 
професије – Телевизија Београд” као неопходан приручник биће 
од користи не само новинарима, коментаторима, водитељима, 
сниматељима, монтажерима, редитељима и продуцентима, већ 
свима онима који учествују у креирању програма бројних теле
визијских станица.

НЕДЕЉКОВИЋ Миша Михајло: АМЕРИЧКИ НОАР ФИЛМ, 
Београд, Хинаки, 2006, 441 стр.

Редовни професор Универзитета 
у Оклахоми, на Kолеџу за журна
лизам и масовне комуникације 
одељења за филмске и тв студи
је, Михајло Миша Недељковић је 
књигом “Амерички ноар филм” 
детаљно и аргументовано пред
ставио у тематском и стилском 
смислу специфичан филмски 
тренд, који, заједно са вестерном, 
дели обележје аутентичне ‘made in USA’ филмске форме. У својој 
бити, филмноар одражава мрачно расположење америчког 
друштва из четрдесетих и педесетих година двадесетог века, 
то јест периода у коме је овај жанр настао и развијао се. Филм
ноар инспирисао се приповедачким и романескним обрасцима 
сурове фикције ‘тврдо куваног кримића’ (hard boiled fiction), који 
је настао под окриљем часописа “Црна Маска”. Ова опора, на мо
менте шкрта проза, исписана у облику детективских исповести и 
предвидивих досетки и цинизма, изнедрила је писце: Самјуела 
Дашијела Хемета, Рејмонда Чендлера, Џејмса М. Кејна, Корнела 
Вулрича, недавно преминулог Микија Спилејна и, у новије вре
ме, Мајкла Конелија. Главни јунак, усамљени истражитељ (архе
тип ових карактера најбоље представља лик Филипа Марлоуа, 
кога тумачи Хемфри Богарт у једном од најпознатијих филмова 
Џона Хјустона, “Малтешки соко”) налази се изван друштва, што 
представља семантичкосинтаксичку  особину преузету не само 
из гангстерских филмова, већ и из филмова са социјалном тема
тиком из тридесетих година прошлог века. Ово је прва књига Ми
хајла Недељковића, која је објављена на српском језику. Аутор 
студије о једном о најзначајнијих филмских праваца чији је тер
мин, попут многих филмских термина, преузет из француског 
језика (ноар = црни филм), дипломирао је позоришну режију 
1980. године на Факултету драмских уметности у Београду. Ма
гистарске студије завршио је 1985. године на Kалифорнијском 
универзитету у Лос Анђелесу. Постдипломске студије завршио је 
1989. године на Институту за журнализам и масовне комуника
ције токијског универзитета у Јапану. Две године касније, докто
рирао је на Oдсеку за телекомуникације на Универзитету у Охају. 
Ова књига, богато илустрована фотографијама из филмова који 
су обележили период ноара, исцрпно се бави свим сегментима 
везаним за један од најпрепознатљивијих филмских жанрова. 
Из ове књиге, коју би, не само љубитељи ‘покретних слика’, већ 
сви интелектуалци, требало да имају, сазнаћемо да, по својим 
виспреним и циничним дијалозима, нелинеарним наративним 
структурама, студиозним композицијама светла и сенки, ства
рања сталне напетости и представи мегалополиса као места 
зла – ноар је пример холивудске филмске уметности у њеном 
најбољем издању. И поред чињенице да је свој зенит достигао 
у предвечерје и након окончања Другог светског рата, ноар и 
данас бескомпромисно инспирише многе филмске сценаристе и 
редитеље, али и приповедаче и романсијере. Најбољи пример 
за поменуту тврдњу представљаја окултни ноартрилер Ота Ол
твањија “Црне ципеле”. У кинематографији, то је, свакако, филм 
“Град греха”, инспирисан стрипом Френка Милера.

Душан Цицвара

iN MEMORiAM
Зоран Милић (Вражогрнац, код Зајечара, 7. XI 1940 – Београд, 7. II 2007) – песник, пу-

тописац, есејист, преводилац. Повремено се бавио сликањем у тушу: илустровао је већи 
број својих књига.

Основну школу и гимназију завршио је у Зајечару, Прав-
но-економски факултет у Нишу. Новинар од студентских 
дана – репортер и уредник нишких гласила: „Студентске 
новине“, „Лист младих ’68“, „Народне новине“. У два навра-
та уредник нишке „Градине“ (1966–1970, 1973–1975). Један 
од приређивача Сабраних дела Бранка Миљковића (Ниш 
1974). Године 1974. прелази у Београд; до пензионисања 
2002. самостални саветник Републичког комитета (сада 
Министарства) за културу Србије.

Прве стихове – „Како настаје песма“ – објавио је 1960. 
године у крушевачком часопису „Багдала“. Збирке песама: 
Земља (1967, 1995), Вражогрначка звона (1972), Истери
вање зла (1978), Стабло ни из чега (1981, 1997), У трага
њу за Полифемом (1984), Монголска стаза (1985), Кроће
ње змија (1986), Семе на ветру (1992), Записи на кожи (1993), Писма небу (1993), Уста за 
седам глава (1993), Ђавоља варош (1995), Душа у студени (1996), Широко је поље (1997), 
Светогорска стаза (1998), Изабране песме (2001), Из старих списа (2003), Жрвањ у ниг
дини (2005), Ход у лет (2006).

Приредио је, предговор написао и објавио зборник песама младих нишких песника Са
звежће на рубу неба (1970). Превео је, предговор написао и приредио избор текстова из 
древне кинеске књижевности под насловом Књига планина и мора (1993, 2001), и избор 
из поезије монголског песника Бегзијна Јавухулана (1995).

Милићеве песме заступљене су у бројним антологијама, зборницима и прегледима срп-
ске поезије, и превођене су на више страних језика. Добитник је више књижевних призна-

ња, међу осталим и Награде „Раде Драинац“ за 2005. годину.


