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Пећка патријаршија крај Пећке Бистрице, 
на улазу у Руговску клисуру, један је од 

најзначајнијих споменика српске културе и 
духовности. У њој се вековима налазило седи-
ште српских архиепископа и патријараха. Од 
свога постанка у XIII веку, Патријаршија је 
окупљала учене теологе, врсне књижевнике 
и обдарене уметнике и сви они у њој оставља-
ју сведочанства о свом прегалаштву. Стога 
је она данас не само старо средиште српске 
цркве, већ и место где се чува значајна умет-
ничка заоставштина. Тачно време оснивања 
матичне цркве у Пећкој патријаршији није 
познато. Сматра се да је на месту где је сада 
Патријаршија још за живота Светог Саве 
основан метох манастира Жиче, тадашњег 
седишта српске архиепископије. До осам-
наестог века манастир је био напредно 
монашко средиште са стотинама учених 
монаха. Услед сурових турских зулума, 
патријарх Арсеније је крајем седамнаестог 
века у великој сеоби повео из овог подруч-
ја хиљаде хришћанских породица у Јужну 
Угарску. И поред притисака локалног му-
слиманског становништва манастир се 
одржао до данас.

Храм Светог Спаса
Желећи да седиште српске цркве буде на 
мање угроженом месту и ближе средишту 
државе, архиепископ Арсеније I је подигао 
на овом жичком метоху код Пећи цркву 
светих Апостола. Убрзо, око 1250. године, 
по његовом налогу она је била и живописа-
на. Храм се, нешто касније, почео називати 
и Свети Спас, што је преузето као спомен 
на посвећење Жиче. Са северне стране овог 
најстаријег храма, архиепископ Никодим је 
подигао цркву светог Димитрија око 1320. 
године. Деценију касније, око 1330, његов на-
следник, познати књижевник архиепископ 
Данило II, саградио је са јужне стране Светих 
Апостола храм посвећен Богородици Одиги-
трији, да би и њему придодао са јужне стране 
црквицу Светог Николе. Испред три главне 
цркве архиепископ Данило II је потом поди-
гао монументалну припрату, а испред ње ви-
соки пирг. У време архиепископа Јоаникија, 
око 1345. године, храм светог Димитрија, до-
био је фрескопис. Током XIV века обављене 
су и мање преправке у цркви Св. Апостола, па 
су неки делови храма накнадно живописани. 
Од XIII до XV века, па и касније, све до XVII 
века, у црквама Патријаршије сахрањивани 
су пећки архиепископи и патријарси. После 

турског освајања српске државе Охридска ар-
хиепископија преузима управу над српском 
црквеном територијом.

Обнова Пећке Патријаршије
1557. Патријаршија је поново постала седи-
ште српске цркве. Већ 1565, после преправке, 
живописана је скоро цела Данилова припра-
та. У исто време обнављају се и иконостаси 
у пећким црквама и попуњава се ризница. 
Другу значајну обнову започиње патријарх 
Пајсије: цркве се препокривају оловним пло-
чама, храм светог Димитрија се архитектон-
ски утврђује, да би 1620/1621. познати сликар 
Георгије Митрофановић у њему осликао 

готово половину фресака. Он је исте године 
живописао и стару манастирску трпезарију. 
Нешто касније патријарх Пајсије приступа и 
делимичној обнови цркве Светих Апостола, 
па је тада 1633/1634. украшен зидним слика-
ма западни део храма, у коме су старе фреске 
доста страдале. Исте године препокривена је 
и трпезарија. У то доба, средином XVII века, 
Пећка патријаршија успоставила је везе са 
руским царством. Њени игумани у Русији до-
бијају поклоне, како у новцу, тако и у штампа-
ним књигама и богослужбеним предметима. 
Аустро-турски рат из 1737 – 1739. године до-
нео је велике невоље Пећкој патријаршији. У 
другој сеоби 1739, патријарх Арсеније IV Ша-
кабента преноси у међувремену прикупљене 
драгоцености у Сремске Карловце. Током дру-
ге половине XVIII и у XIX веку, у све тежим 
економским приликама, у Пећкој патријар-

шији није било значајнијих уметничких поду-
хвата, али се упорно настоји да се манастир 
одржи. У цркви светог Димитрија свештеник 
Симеон Лазовић из Бијелог Поља осликао је 
нов иконостас 1803, а три године потом његов 
син Алексије израдио је иконе за Патријарши-
ју. Нешто касније, 1831, Пећка патријаршија 
је још једном опљачкана од стране босанског 
Арслан паше. Средином XIX века предузи-
мљиви игумани подижу нова здања у мана-
стиру: 1847. у југозападном делу порте на јазу 
обнавља се воденица, а 1850. гради се до ње 
конак. Око 1863. године израђен је богато ре-
збарен Богородичин трон у цркви Богороди-
це, а 1875. Аврам, син познатог Дича Зографа 
из дебарског краја, обнавља зидне слике у цр-
квама Патријаршије, посебно у Светим Апо-

столима. Пећки еснафи са управом мана-
стира 1889. године подижу зид са источне 
стране порте. Крајем XIX века, 1895, гради 
се репрезентативни конак у северозапад-
ном делу порте, а 1912. настао је нови зид 
са јужне стране порте. После завршетка Пр-
вог светског рата у Пећкој патријаршији, 
после уједињења српске цркве, устоличен 
је први патријарх обновљене Патријарши-
је, Димитрије (1924). Од тада се сви српски 
патријарси устоличују у Пећкој патријар-
шији. Током 1931. и 1932. године изводе се 
конзерваторски радови под руководством 
архитекте Ђурђа Бошковића који Пећкој 
патријаршији делимично враћају првобит-
ни изглед. И после Другог светског рата у 
комплексу Патријаршије изведени су, у не-
колико махова, значајнији конзерваторски 
радови и археолошка испитивања. Нови 

конак, са западне стране од припрате, сагра-
ђен је 1981. године.

Пећка Патријаршија данас
Данас је манастир Пећка Патријаршија ва-
жно духовно средиште са сестринством од 
25 сестара. После пожара који су 1981. године 
подметнули Албанци изграђени су нови ма-
настирски конаци са новом Патријарховом 
резиденцијом. Након рата на Косову и Мето-
хији 1998-1999. манастир Пећка патријаршија 
постао је духовни и национални центар за пре-
остале Србе северно-метохијског и хвостан-
ског региона. Сестринство се бави хуманитар-
ним радом и одржава манастирску економију. 
Манастиру припада и метох у Будисавцима, 
недалеко од Клине, где две монахиње бораве 
саме под заштитом снага КФОР-а.

В. В.

450 година од обнове Пећке патријаршије
(1557-2007)



Институт Конфуције
Недавно је у Београду отворен Инсти
тут Конфуције што је изазвало вели
ку пажњу српске културне јавности. 
Шта Институт Конфуције нуди кори
сницима?

Сама чињеница да је Институт Конфуције 
отворен на Филолошком факултету у Бео-
граду говори пуно о профилу кинеско кул-
турно-образовног центра у Србији. Он је 
превасходно замишљен као место где ће се 
сусретати две културе и два народа. Иако у 
Србији постоји свест да се кинеска култура 
све више у свету доживљава као незаобила-
зан део глобалне светске приче, ми у ствари 
знамо веома мало и о цивилизацији и о на-
роду НР Кине. Бројне предрасуде које су се 
усталиле током протеклих деценија није ла-
ко отклонити. Зато је Институт Конфуције 
отворио поље својих делатности у неколико 
праваца. Један је сам језик (нуде се следећи  
тромесечни курсеви: почетни 1, почетни 2, 
средњи, виши; двомесечни курсеви: прево-
ђење српско-кинески, основе пословног ки-
неског језика; једномесечни курсеви: при-
према за испит ХСК, кинески за туристе), 
други је серија предавања о Кини, која се 
сваког другог петка у месецу одржавају у 
амфитеатру на петом спрату Филолошког 
факултета, трећи је Клуб Института Кон-
фуције (учлањењем у клуб, чланови имају 
могућност да користе и изнајме материјале 
/књиге, игране и документарне филмове, 
музику, часописе, дневне новине на више 
језика/, чији се садржај редовно обогаћује 
и обнавља. За учлањење је потребно доне-
ти две фотографије /за личну карту или 
пасош/, оставити мејл, адресу и број телефо-
на. Годишња чланарина за све студенте Бео-
градског универзитета износи 500 динара, 
а за остало грађанство 1800 динара) и четвр-
ти је курсеви сликарства, калиграфије, ку-
линарства, борилачких вештина, итд., које 
ће од јесени организовати Институт. За све 
информације је најбоље контактирати се-
кретара Института на телефон 011/3284-595 
или е-маилом: institutkonfucije@fil.bg.ac.yu. 
Радно време секретара је сваког радног да-
на од 9:00 – 15:00 часова. 

Хоће ли Институт Конфуције помоћи 
реализацију превода савремене кинеске 
књижевности на српски језик?

Један од важних момената у разумевању 
друге културе је свакако и њена књижев-
ност. Институт Конфуције ће настојати да 
помогне, колико је то у његовој моћи, да се 
део богате кинеске књижевне ризнице пре-
веде на српски, али ће учинити све и да се 
оно најбоље из српске књижевне традиције 
појави на кинеском језику.

Кинеска кинематографија заузима 
озбиљно место на глобалној сцени. По
стоји ли могућност организовања фе
стивала кинеског филма?

У плану рада Института Конфуције за 
ову годину предвиђено је и организовање 
филмских пројекција. Међутим, то неће 
бити филмски фестивал класичног типа, 
већ пре недеља или месец кинеског филма, 

који ће нашој публици приближити једну 
од најатрактивнијих кинематографија дана-
шњице.

Које и какве изложбе можемо очекива
ти у Институту Конфуције до краја 
године?

Ми смо током фебруара већ организовали 
изложбу резаног папира, а до краја године 
Институт ће вероватно уприличити и једну 
изложбу модерне кинеске фотографије.

Институт организује и курсеве кине
ског језика. Да ли је реч о међународно 
признатим дипломама након заврше
ног курса?

По завршетку курсева кинеског језика, 
Институт издаје сертификате о успешно 
завршеним течајевима. То нису међународ-
но признате дипломе, али ти сертификати 
могу послужити као потврда да се одређе-
ни курс мање или више успешно савладао. 
Међутим, Институт нуди припрему за пола-
гање међународно признатог и од кинеског 
Министарства просвете верификованог ис-
пита кинеског језика ХСК (HSK), за који је 
Филолошки факултет, Група за кинески је-
зик и књижевност, добио лиценцу. Овај ис-
пит се сваке године (ове године је то 19-ог 
маја) одржава на Филолошком факултету 
у Београду. Диплома коју добију кандида-
ти који положе овај испит, међународно је 
призната и један је од главних показатеља 
нивоа знања кинеског језика у свету.

Кинеско писмо једно је од најзанимљиви
јих на свету. Постоји ли могућност пре
зентације кинеског писма?

 У оквиру почетног курса кинеског језика 
полазници имају могућност да се упознају 
и са основама кинеског писма. Али уколи-
ко постоји посебно интересовање за то, мо-
гуће је организовати серију предавања на 
ту тему.

Србија и Кина имају традиционално 
пријатељске везе. Хоће ли отварање Ин
ситута Конфуције покренути отвара
ње сличног Инситута српске културе у 
Пекингу. Каква је могућност културне 
размене?

На ово питање није лако одговорити. Ин-
ститут Конфуције је основан на основу спо-
разума који су потписала Министарства 
просвете две земље, као и Универзитет у 
Београду, Филолошки факултет и Нанђинг 
Нормал Универзитет. Овим споразумима 
су веома прецизно регулисана права и оба-
везе обе стране. Међутим, то је било могу-
ће тек пошто су кинеска Влада и кинеско 
Министарство просвете, осмислили проје-
кат Института Конфуције, који има улогу 
једног од важнијих државних питања. Уко-
лико се покрене иницијатива за отварање 
сличног Института српске културе у Пекин-
гу, то би подразумевало да наша Влада и на-
ше Министарство просвете имају сличну 
визију презентације српске културе у свету. 
Колико је мени познато таква визија и ини-
цијатива не постоје. Наравно да то не значи 
да је могућност културне размене мала. На-
против, од наше заинтересованости за ки-
неске културне садржаје и кинеске за наше, 
зависиће у којој ће се мери то одвијати. Ин-
ститут Конфуције у Београду ће учинити 
све да НР Кина и Србија што боље упознају 
једна другу, и да се уместо културног моно-
лога успостави културни дијалог.

 У Србији постоји велико интересовање 
за кинеску културу, историју и тради
цију и наравно кухињу. Шта Кинезе нај
више занима у Србији?

Тешко је дати једнозначан одговор. Кинези 
су по природи веома радознали. Трагична 
дешавања у нашој земљи последњих година 
развили су кинеско интересовање за нашу 
модерну историју и културу уопште. Препо-
знатљиви смо и по спорту, уметности, итд. 
Али слично нама, када су они у питању, и 
они, осим бројних предрасуда, о нама мало 
знају. Надам се да ће године које долазе ово 
променити набоље.

Виолета Вучетић

Радослав Пушић
директор

02 03



04 05

Оксфордска историја библијског 
света / приредио Мајкл Д. Куган: са 
енглеског превела Данијела Стефано-
вић. – Београд: Clio, 2006. – стр. 752

Предмет овог зборника јесте истори-
ја света Библије од њених почетака 

до канонизације. Зборник се састоји од 
Предговора и Пролога, које је написао 
приређивач, 11 поглавља која су у ствари 
целовити радови других аутора за поје-
дине, хронолошки распоређене периоде, 
Епилога, Хронологије, Библиографије и 
Индекса. Пред читаоцима је практично 
један исцрпан, заокружен поглед на свет 
Библије у овом тренутку. Мајкл. Д. Куган 
је доктор блискоисточних језика и књи-
жевности на Харварду. Уредник је трећег 
издања The New Oxford Annotated Bible и 
један од уредника The Oxford Companion 
to the Bible. Спада у ону групу ретких 
научника који мултидисциплинарно 
сагледавају свет Библије, кроз синтезу 
бројних научних дисциплина од археоло-
гије до мита. Овакав приступ је учинио 
да књига која се налази пред читаоцима 
може заинтересовати стручњаке из мно-
гих области али и сваког читаоца који хоће 
подробније да се обавести о времену, дру-
штвима и култури света Библије.

Новина овог зборника у односу на дру-
ге сличне јесте у томе што се свет Библије 
смешта у један шири контекст друштвено-
историјских прилика настанка и садржаја 
библијских списа. Зборник садржај тих 
списа смешта у временски период од неких 
2000 година, ослањајући се на посредне и 
неоспорне археолошке, историјске и поред-
бене чињенице и најновија сазнања која су 
прикупиле бројне научне дисциплине, од 
географије до историје писма и књиге. Вр-
лина таквог поступка је у томе што он тежи 
да понуди коначне одговоре на бројне, че-
сто неоспорне историјске чињенице света 
Библије, али оставља и простор за допуну, 
корекцију, прецизирање и дораду у светлу 
нових археолошких открића и сазнања. 
Тачније, свет Библије приказан у овом збор-
нику представља успешан покушај система-
тизације досадашњих сазнања и открића о 

догађајима, личностима, друштвима и про-
стору на коме је настао и развијао се свет 
Библије. Још једна, врло битна новина овог 
зборника је што он свет Библије не своди на 
историју Јевреја у почетном дугом периоду, 
већ историју Јевреја смешта у један шири 
контекст постојећих древних цивилизаци-
ја, које су несумњиво имале посредне али 
и непосредне утицаје на формирање, раст 
и опадање јеврејске заједнице и библијског 
света уопште.

Свако поглавље које је практично сту-
дија нуди свеобухватан и детаљан преглед 
друштвених, привредних, културних и 
политичких оквира света Библије. Тако је 
Вејн Питарол заступљен студијом „Сирија 
и Палестина бронзаног доба“, које условно 
можемо означити и као доба Постања по Би-
блији. Студија Карол Редмонт, коју је она са 
разлогом означила као „Горки живот“ пра-
ти историју Јевреја у доба Египта: „Израил 
у Египту и изван њега“, такозваног доба би-
блијских прича. У студији Лореса Стагера 

описује се „Стварање идентитета“, односно 
„Настанак древног Израила“. Џо Ен Хакет 
под симболичним насловом „Не беше цара 
у Израилу“ у ствари је студија „Епоха суди-

ја“, времена судија, Самуила и Руте, али 
својим дигресијама из различитих обла-
сти представља драгоцен извор сазнања 
о раном друштву Израила и околине 
у којој је оно формирано. Тема студије 
Карол Мајерс у поглављу „Сродство и 
краљевска власт“ је „Рана монархија“, 
време првих краљева и формирање др-
жаве Израил. На ову тему хронолошки 
се надовезује Едвард Ф. Кембел Млађи 
поглављем „Подељена земља“, односно 
„Израел и Јудеја од Соломонове смрти 
до пада Самарије“. Поглавље Мордехаи 
Когана „У изгнанству“ прати судбину 
израилског народа „Од Асирског осва-
јања Израила до пада Вавилона“. Мери 
Џоан Вин Лејт у поглављу „Израил међу 
народима“ обрађује „Персијски период“ 
Израила, а Леонард Џ. Гринспун у погла-
вљу „Између Александрије и Антиохије“ 
обрађује тему „Јевреји и јудаизам у хеле-
нистичком периоду“. Ејми-Џил Левин у 
поглављу „Визије краљевства“ прати суд-
бину Израила у такозваном римском пе-
риоду, „Од Помпеје до Првог јеврејског 
устанка“. Поглавље „У контексту цркве“ 
Данијела Н. Шовалтера описује „Исусов 
покрет у римском свету“. Епилог Барба-

ре Гелер „Прелази и путање“ под насловом 
„Јевреји и хришћани у Римском царству“ за-
твара свет Библије Старог завета и бави се 
светом хришћана Новог завета.

„Оксфордска историја библијског света“ 
је књига која  језгровито, исцрпно и целови-
то пружа увид у историјске и културне при-
лике у којима је настајала Библија. Поред 
догађајне историје, основне нити која сва 
поглавља ове књиге повезује у једну цели-
ну, сагледани су и шири аспекти друштве-
не историје као што је место и улога жене у 
друштву, социјалне напетости између села 
и града, родовског система и краљевске вла-
сти, званичне и народне религије. Широк 
круг читалаца ће на страницама овог збор-
ника пронаћи једну далеко изоштренију 
слику света Библије у односу на ону која им 
је позната, а стручњаци ће се срести са сажи-
мањем досадашњих открића из различитих 
области, а које су непосредно везане за Би-
блију и свет који је у њој описан. 

Т. Јанковић

Православно дело, саборник за православну 
словесност, година IV, број 13.- Манастир Бањска: 
Бањска, Косово и Метохија, 2007.

Саборник за православну словесност у новом броју до-
носи текстове: Слободана Костића о владики Артемију 
и његовом подвижништву под називом „Незалазно све-
тло српског православног Космета“, потом у рубрици 
„Тумачење“ есеј „Тајна страдања у Књизи о Јову“ Еписко-
па Артемија; У „Стихословљу“ је поезија светог Некта-
рија Егинског и св. Димитрија Ростовског, у „Поведању“ 
прозу објављује Слободан Костић „Прво путовање (се-
ћања смиреног отрока)“. Издаваја се и прича „Ноћ уочи 
Ускрса“ А.П. Чехова. У рубрици „Усмено поведање“ мо-
нахиња Стефана бележи потресну исповест-монолог старице Милеве 
Танасијевић; У „Књигословљу“ Вељко Радуновић пише о исихазму у 

књижевном делу Данила Пећког, а Владимир Димитри-
јевић о св. Јовану Кронштатском и грофу Лаву Толстоју. 
У „Србистици“ професор Петар Милосављевић пише о 
Драгославу Михаиловићу и његовој борби за српски је-
зик. У „Истраживањима“ налазе се текстови „Рукописно 
наслеђе Космета“ Димитрија Богдановића и „Руски ма-
настир Светог Пантелејмона“ Драгише Бојовића. У „Под-
сећањима“ Душан Н. Петровић пише о Патријарху Геор-
гију Бранковићу поводом сто година од упокојења, а у 
„Размишљањима“ Бобан Миленковић објављује текст 
под називом „Покушај да се дотакне оно са друге стра-
не“; У Рубрици „Светосавље и стваралаштво“ налази се 
текст „Вера“ Јелене Сучевић, а у „Сказањима“ параболе о 
послушности и милостињи које је изрекао Старац Самп-

сон. На крају се налази и приказ нових издања духовне литературе.
А. И.

Свет Библије



Како је дошло до сарадње са ита
лијанском издавачком кућом Ђун
ти? Какви су Вам планови за ову 
годину?

Евро је основан 1989. Седамнаест 
година успешног пословања и ли-
дерска позиција у области дечије 
књиге, афирмисала је издавачку 
кућу Евро у нашој земљи, као и 
ван њених граница. Један од ре-
зултата вишегодишње сарадње са 
најпознатијим светским издавач-
ким кућама је тај да је средином 
2006. године италијанска кућа 
Ђунти-Едиторе, једна од највећих 
у Европи, извршила докапитали-
зацију Евра и постала сувласник. 
Тиме је рођено ново предузеће 
Евро-Ђунти, чији је издавачки 
план прилагођен најширој чита-
лачкој публици. Осим великог 
асортимана књига за децу и омла-
дину, Евро-Ђунти је покренуо 
нове едиције: Савремена српска 
проза, Савремена светска проза 
и Савремене теме, у оквиру којих 
објављујемо једну књигу недељ-
но, што значи 52 наслова бестселера 
у овој години. Ту је и велики број ен-
циклопедија и атласа, књига из исто-
рије уметности, приручника, лекси-
кона, књига домаћих и светских кла-
сика, као и дечијих светских бестсе-
лера. Укупан број наслова које ћемо 
објавити у овој години биће између 
400 и 500. Издања Евро-Ђунтија су 
изузетно квалитетна и луксузно 
опремљена, а поред уметничког и 
забавног карактера, велика пажња 
је посвећена и њиховој едукативној 
мисији. Један од планираних циље-
ва нашег мешовитог предузећа је да 
направимо књижарску мрежу у Ср-
бији. До краја ове године отвориће-
мо око десет књижара у свим већим 
градовима, а Београд ћемо обрадова-
ти са две нове књижаре. Ове књижа-
ре биће луксузно и богато опремље-
не у складу са највишим европским 
стандардима. 

Каква је Ваша уређивачка поли
тика? Шта је пресудно у избору 
наслова?

Ми углавном пратимо светску изда-
вачку политику. Посећујемо све зна-
чајније светске сајмове књига, као 
што је сајам у Франкфурту, Болоњи, 
Москви, Лондону. Искуства са тих 

сајмова су од великог значаја и ми 
их примењујемо у нашој уређивач-
кој политици, а о њиховој корисно-
сти сведочи и то да до сада нисмо 
промашили. Наши почетни тиражи 
су две, три и четири хиљаде, а преко 
педесет посто објављених наслова 
штампали смо у више поновљених 
тиража. У нашој издавачкој кући ве-
лика је заступљеност домаћих ауто-
ра,  као и илустратора сликовница 
и дечијих књига. Осим домаћег тр-
жишта, важно је напоменути да се 
наше књиге добро пласирају на те-
риторији бивших република, као и 
у иностранству. Сарадња са нашим 
новим партнером сигурно ће про-
ширити тржиште још више. На под-
ручју дечије књиге и до сада смо би-
ли доминантни и то како за децу уз-
раста од две и три године, тако и за 
школарце и тинејџере. Морамо да се 
боримо да читалачкој публици пру-
жимо најбоље што можемо. Ми се 
трудимо да имамо што бољу понуду 
са што бољим ценама и сигуран сам 
да ћемо то успети и у овој години.

Све чешће смо сведоци објављива
ња великог броја књига чији пре
води не задовољавају стандарде. 
Како се борите против лоших 
превода?

Наша уредница Теа Јовановић 
има добре и увремењене инфор-
мације о томе шта је најбоље про-
шло у свету и  успева да за нашу 
кућу купи најтраженија ауторска 
права. Саставила је одличан  тим 
који се састоји од искусних и при-
знатих преводилаца и лектора. 

Објавили сте велики број енци
клопедија. Планирате ли да на
ставите и шта читаоци могу 
очекивати?

До краја године објавићемо укуп-
но  седамнаест енциклопедија, 
као што је Велика енциклопедија 
античког света, Енциклопедија о 
преисторији, Анатомија за умет
нике, Историја уметности, Моја 
прва историја...У плану је и Књи
га о Леонарду, као и велики број 

приручника.

Ваша издавачка кућа једна је од 
ретких која објављује импозан
тан број наслова годишње. Да ли 
комерцијална издања помажу да 
се објаве и она мање комерцијал
на али квалитетна? Колико је 
важно имати добар осећај за ме
наџмент?

Иза мене стоји велико искуство: 27 
година бирам наслове у свету и ако 
бих сада погрешио нешто не би било 
у реду. Пре 18 година почео сам само-
стално да се бавим издаваштвом и 
отворио сам издавачку кућу. Најбит-
није је да се прати шта се догађа у све-
ту. Напамет ништа не може да се ра-
ди.  Срећна околност је што српски 
народ има навику да купује књиге. 
Све колеге из бивших република жа-
ле што су изгубиле српско тржиште. 
То је једино што може дати наду сва-
ком издавачу. Али у најгорим време-
нима, у време санкција, било је доста 
тешко опстати и кад смо то преживе-
ли мислим да ћемо преживети и са-
да када је све много боље. Ја волим 
свој посао и не мислим да га мењам, 
јер, уз књигу се лепше живи.....

Виолета Вучетић

Новица Јевтић
директор

Портрет издавача

Евро–Ђунти
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ПОПОВИЋ, Мића: Путописни дневници, 
приредио Јован Поповић. - Београд: Геопо-
етика,  2006.

На десетогодишњицу смрти сликара 
Миће Поповића у издању Геопоетике, 
излазе његови „Путописни дневници“. 

Сликар никада није инсистирао да путописи 
буду објављени, нити их је нудио било ком из-
давачу. Породица сликара (пре свега његов син 
Јован Поповић) сматрала је, да би у том тренут-
ку, десет година од одласка, било лепо обновити 
успомену на вишеслојну ауторску личност. У 
књизи су скупљени дневници са путовања, које 
је Мића Поповић водио од 1971. до 1981. године. 
Пред собом немамо путописе само у физичко 
- географском смислу, већ је реч о протоку вре-
мена, промени духа цивилизације. Треба имати 
у виду да је од првих бележака са путовања про-
шло више од тридесет година. Ако говоримо, 

о структури путописа, онда се записи са путо-
вања у Кину, Индију, Тајланд, Иран, Мексико 
и Шпанију могу посматрати као путописи, док 
се прича о боравку у Америци може обележити 
као форма дневника. Записи са путовања, често 
су пропраћени брзим скицама, цртежима као 
приказом духа једног тренутка. Оно што је зајед-
ничко овим исказима јесте дух Миће Поповића. 
Он није само фактографски бележио утиске са 
својих пропутовања. Он је богатио своје беле-
шке запажањима о кретању у друштву са свим 
проблемима у њему. Пратио је људски живот у 
потпуности. Припрему за објављивање и конач-
ну редакцију рукописа извршио је син Миће По-
повића, Јован Поповић. Приликом овог рада, он 
се трудио да записе не оптерети приватним дета-
љима, а да истовремено задржи интимистички 
карактер какав по дефиницији сваки дневник 
поседује. Његова жеља је да Мића Поповић по-
ново проговори после десет година.

КИНА
Кина је за Мићу Поповића увек била сан. У јед-
ном кључном моменту у овим забелешкама, он 
жали што је сада ту, пред настанком једне реал-
ности, која је до пре само неколико дана имала 
облик жудње. Сматра да је боље да је остао у 
свом атељеу и да и даље осећа жудњу и лепоту 
емоције. Посматрајући Кину кроз социјално 
–друштвену структуру, он полако почиње да 
гради реалну слику Кине. Прва дестинација  је 
Хонгконг, још увек на корак до Кине. Лица љу-
ди, фасаде зграда, мириси ваздуха, сусрети, све 
то чини један дах сликаревих сазнајних моћи.  
Када крочи у Кину, он врло пажљиво прави 
компарацију ова два света. Он примећује да је у 
Хонгконгу, богатство агресивно. Количином се 
по њему у овој земљи мери моћ. Са друге стране, 
у Кини су контрасти беде и сиромаштва много 

отворенији. Он разматра многе облике које је 
преузео комунизам у овој земљи. Не концентри-
шући се само на политичку димензију својих 
разматрања, он врло рафинираним језиком упу-
ћује на облике зла који овај систем оставља. Као 
неизбежно поље његовог интересовања је умет-
ност. Куповина антиквитета, посета музејима, 
лепота у лицима, све је то доживео као саставни 
део пулсирања једне културе и цивилизације. 
Оно што је приметио проучавајући сликарство 
Кине у разним епохама је да је пред крај девет-
наестог века у Шангају било регистровано више 
професионалних сликара, него у тадашњем Па-
ризу (Паризу, седамдесетих година двадесетог 
века). Потез је по запажању Поповића засебна 
ликовна вредност. Приликом одласка он бележи 
да је Кина у ствари Маова Кина. Да је он и воља 
и постојање једне цивилизације, што је случај са 
свим комунистичким лидерима. Људи су у Ки-
ни достојанствени у својој беди. Мића Поповић 

у том тренутку зна да се у Кину 
неће вратити никада. 

ТАЈЛАНД
Бангкок је на огромном просто-
ру. То је први утисак, који беле-
жи Мића Поповић, дошавши 
из Кине на Тајланд. Кинези су 
овде угоститељи и трговци. Бу-
дистички дух као да је уцртан у 

земљу, храмове. Нешто раскошно и мудро влада 
свуда. Кратак преглед ове посете садржи нешто 
неисказиво. Мића Поповић бележи у једном од 
својих путописа, да понекад постоји нешто неис-
казиво. Нешто што се никада не може пренети у 
потпуности и нешто што се може осетити изме-
ђу речи. Са оваквом неисказаношћу, пут слика-
ра се наставља ка Индији.

ИНДИЈА
Њу Делхи. Први сусрет са бедом, другом идеоло-
гијом и царским палатама. Пуно контраста као 
у Кини. Вапај беде, Мића Поповић врло изрази-
то описује сликом мршавих руку које види кроз 
прозор отвореног аутомобила. Он запажа да ми-
лосрђе у Индији ништа не може да реши. Маов 
механизам овде је непримењив. Дан и цео свет 
треба што пре заборавити. Прелазак из палате 
у палату доводи до неке специфичне опијено-
сти. У Делхију, Мића Поповић се сусреће опет 
са неизбежним саставом његовог кисеоника, а 
то је уметност. Бивајући по цео дан у Музеју, он 
уочава музеолошку нестручност. Непостојаност 
принципа у поставци Музеја са широким исто-
ријским, педагошким, научним и естетским  
аспектима. Присуство слонова у индијској умет-
ности, даје му потпуно другу димензију стварно-
сти када се присети легенде о Будиној мајци, ко-
ја је пре него што ће родити Буду, сањала слона. 
Он примећује да је Индија пријемчива на све у 
погледу начина живота који је дошао са стране. 
Муслимани остављају печат на архитектури 
и кухињи, музици. Енглези остављају навике 
спорта, састанака, понашања у друштву. Једино 
што нису променили је женска ношња. Он при-
мећује један занимљив детаљ у вези са саријем. 
Открива све што на људском телу може да оста-
не лепо до дубоке старости, а сакрива све што 
би могло покварити утисак шарма.

ИРАН
Прва импресија Миће Поповића о Техерану се 
може изрећи једном речју, а то је светлост. Он са-
знаје да се Техеран врло нагло родио и израстао 
у богатству. Људи са којима се сусреће су пријат-
ни. Град је помало досадан и сликар га види као 
један од градова из којих човек одлази лаког ср-
ца што се у њега више неће вратити. Следећих 
дана, он записује да су људи све пријатнији, а 
град све безначајнији. У свом пропутовању, он 
посећује и Исфахан. Забелешке о овом граду он 
започиње стиховима непознатог песника из се-
дамнаестог века: „Исфахан је срце света, а Маш
џид џами срце Исфахана.“

МЕКСИКО
Мексико, 1975. године је за Мићу Поповића бу-
јање. Са њим су на пропутовању Михиз и Ми-
ра Траиловић. Путује у Мексико сити, Оахаку, 
Митлз, Мериду, Куренваку. Пењање на врх чуве-
не пирамиде оставља најснажнији утисак. Мно-
ги силазе или остају у подножју, он истрајава. 

ШПАНИЈА
Септембра 1978. године одлази у Шпанију, ње-
гов сан још од гимназијских дана. Од тренутка 
када је први пут видео Гојин аутопортрет. Оног 
тренутка када је дошао у Мадрид, одлази на Пла-
цу Мајор и почиње да удише свој сан. Упија кон-
трасте величанствености и безбрижности људи. 
Тишина је и у „тишини се ствари мешају и губе 
као у магли“. Он одлази у Ел Ескоријал. Приро-
да је гола земља и голи камен. Архитектура је 
као позоришна сценографија. Наредних дана 
одлази у Прадо, сусрећући се са Веласкезом, Ел 
Греком и најзад Гојом. Чекао је четрдесет година 
да види Гојине слике и чини му се да их разуме 
мање, него што му се чинило да их разуме на 
репродукцијама. Гоја слика као што живи це-
ла Шпанија, задихано, меланхолично и неразу-
мљиво. После недељу дана проведених у Шпани-
ји, он уочава везе између Гојиног сликарства и 
играча фламенка, актера Шпанског грађанског 
рата и Пикасових цртежа пером и Далијевих кр-
вавих експресија. Видевши натпис „Бог, Отаџби-
на, Правда“ на огради једне клупе, он има осећај 
да ова три појма за Шпанце не представљају ап-
стракцију, већ да су им најближи диспозитиви.

СЈЕДИЊЕНЕ ДРЖАВЕ 
Последњи записи не могу се сврстати у путопи-
сне. Више су дневнички. Мића Поповић одлази 
на годину дана (1980 –1981) у Њујорк, због сино-
вљевог школовања. Најинтимнији записи до са-
да. Боравак у граду који му личи на град који су 
деца правила док су се играла коцкицама. Замор 
вештачком цивилизацијом, откриће новог. 

СЕНТИМЕНТАЛНИ ОСВРТ
Поновно „проговарање“ Миће Поповића може 
представљати сентиментални осврт на ауторо-
ву личност. Међутим, он је колаж састављен од 
исте те сентименталности, брзине развитка ду-
ха цивилизације у распону од тридесет година и 
нестанак једне врсте безбрижности овог света. 
Поновни повратак овоме свету и ауторовој лич-
ности доносе нека сазнања можда примењива у 
тако невероватно промењеном свету.

Ана Исаковић

Мића Поповић

ПУТОПИСНИ ДНЕВНИЦИ
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У Београду, једна улица на Бановом 
брду, од 1940. године носи име Шчер-
бинова. Увек је редоследом послед-

ња на азбучним пописима градских улица, 
али и некако „мистериозна“ – ко ли је био 
тај Шчербина?

Временом, налазим (или она мене нала-
зи) фотографију „... руског конзула и њего-
ве околине“ у новосадском календару Рад за 
далеку 1904. годину. Читав век нас дели од 
ликова сликаних у Косовској Митровици 
„... не много пред атентатом на Г. С. Шчерби-
ну 1903.“ Атентат на руског конзула? Какав 
атентат? Са слике нас посматра Григорије 
Степанович Шчербина окружен више него 
уредним куваром и економом, два гаваза 
(стражара, телохранитеља) Арнаутина и јед-
ним Србином;  драгоманом (преводиоцем) 
Ђурашковићем; ту је и један кубански ко-
зак, Георгије, у својој народној ношњи.

Званично, 7. маја 1902. године, поред 
конзулата у Скопљу и у Призрену, Русија је 
отворила и конзулат у Косовској Митрови-
ци. За конзула је постављен Шчербина, ко-
ји са искуством стеченим у Цариграду, на 
Цетињу и у Скадру ужива углед стручњака 
за балканска питања. Његов нови положај 
није ни мало лак. Још увек под турском вла-
шћу, живот православног, српског народа 
најтежи је на Косову, где Албанци од Тура-
ка имају повлашћен статус, али и прећутну, 
непрестану подршку Аустрије.

Напади на Србе практично су непреста-

ни од почетка XX века, на удару је све што 
је православно, и људи и споменици. Без 
насиља не пролазе ни погребне поворке. 
Албанци почетком 1903. године опкољава-
ју Косовску Митровицу али конзул Шчер-
бина успева да јави надлежнима о њиховој 
опсади: „Говори се да војска /турска/ нема 
наредбу да пуца и да ће Арбанасе пропусти-
ти у варош, где би их једва дочекали митро-
вачки Турци, спремни да изврше покољ Ср-
ба и протеривање руског конзула.“

Напад почиње 30. марта поподне, руски 
конзулат је препун избеглица. Шчербина и 
сам носи децу на рукама, уступа им и своје 
одаје. Следећег дана, он креће у обилазак по-
ложаја. При повратку, један каплар турске 
војске, Албанац, рањава га хицем у леђа и 
он убрзо пада у грозницу од које умире по-
сле десетодневне агоније. Српске новине из 
дана у дан прате здравствено стање конзула 
Шчербине. Његову трагичну смрт косовски 
Срби схватају као националну несрећу.

Тело убијеног руског конзула испраћено 
је за Скопље, где су га дочекала двадесетче-
тири српска свештеника и руски јеромонах 
Арсеније, у својству заступника игумана ма-
настира Дечани, који тада држе руски мона-
си. Шчербина је сахрањен у родној Русији 
а на четрдесетодневном парастосу у Србији 
одржан је говор који као да је писан данас, а 
не пре једног века:

„Србинове се светиње руше и обесвећу-
ју... у самој Рашко-призренској митрополи-

ји порушено је преко 40 манастира и 290 
цркава... огњиште се раскопава, а имовина 
насилно отима само да би се Србин нагнао 
да напусти колевку и земљу отаца својих па 
да бега у туђину...“

Григорије Степанович Шчербина није 
био једина жртва албанске агресивности. 
Неколико месеци касније, у Битољу гине и 
конзул Ростовски. Русија, спремна за рат 
на Далеком истоку, не одлучује се за зашти-
ту свог дипломатског особља на Балкану, 
што званична Аустрија користи и успева 
да косовску област изузме из подручја об-
ухваћеног реформама турске власти, омо-
гућивши и даље, несметано бујање насиља 
над Србима.

И тада, као и сада, међународни чиниоци 
воде рачуна о албанским „емоцијама“. И та-
да се, дословно говорило: „Арнаути су иона-
ко јако раздражени, па би ово могло изазва-
ти разне неприлике“.* По ко зна који пут 
историја се понавља, болно и у детаљима.

У Београду, непосредно по мучком уби-
ству Шчербина, било је говора о подизању 
споменика, доцније, његовим именом на-
звана је једна улица. У међувремену, као да 
се ништа не мења...

* У тексту су коришћени и подаци из тек-
ста: Убиство конзула Шчербине Живорада 
Јанковића (Београд 2006. Православље, бр. 
933, стр. 34–35)

Припремила Љ. Ћоровић

УЛИЦА ШЧЕРБИНОВА



Читалиште шабачко почело је да ради 29. 
септембра (11. октобра) 1847. године. 
Сто шездесет година дели време садашње 

Библиотеке шабачке од реченице У Шабцу је на 
дан његове књажевске светлости Читалиште 
основано, објављене 1847. године у Новинама Чи-
талишта београдског.

Идеја о оснивању Читалишта потекла је од 
учених људи Шапца, из Шабачке гимназије и ша-
бачке цркве: од проте Јована Павловића, Дамјана 
Маринковића, Милорада Поповића Шапчанина. 
Од 1847. године до данас организационо смо би-
ли Читалиште, Читаоница, Књижница, Библио-
тека (окружна, општинска, народна, матична). 
Овај просторни и временски оквир садржи сва-
кодневна догађања, промене, успоне, падове – у 
Првом светском рату изгорео је сав библиотечки 
фонд заједно са својим склоништем, кафаном Је
лен на Баиру, ово време промишља нестајања и 
настајања – из библиотечке структуре започет је 
позоришни живот у Шапцу, постављене основе 
Музеја и Архива, створена је библиотечка тради-
ција нашег града и шире – наше културе.

Нова Читаоница – Шабачка народна књижни-
ца и читаоница основана је 1928. године. Издва-
јају се од самог почетка три целине: сама Читао-
ница, Народни универзитет и галерија угледника 
спремних да интелектуалну и социјалну снагу 
уложе у културни напредак. Незаобилазна 
имена у том периоду су професори Жика 
Поповић и Љубомир Павловић и лекар 
Михаило Дуњић. Шабачка народна књи-
жница и читаоница била је установа изра-
жене просветитељске и културне мисије 
свога доба, посебно бројним предавањи-
ма и манифестацијама. Рат 1941. године 
тек је на кратко прекинуо рад Шабачке 
народне књижнице и читаонице, књи-
жни фонд је скоро у целости сачуван, тако да је 
и књигама, а не само духом, Шабачка народна 
књижница и читаоница традиција данашње Би-
блиотеке.

Данас је дом Библиотеке шабачке Владичан-
ски двор, лепа, корисна и дуговечна зграда, зида-
на у време владике Јоаникија Нешковића у перио-
ду од 1849. до 1854. године.

Библиотека шабачка данас као ризница кул-
турног блага, својом мисијом жели да буде запа-
жен део културног идентитета града и посредник 
у културним потребама грађана, да буде у функ-
цији културног живота заједнице, личног, соци-
јалног и професионалног развоја грађана. Од 
1994. године Библиотека шабачка је матична би-
блиотека за Мачвански округ. Библиотеку чине 
одељења, фондови и збирке – укупно око 160.000 
књига и више хиљада томова периодике.

Одељење каталошке обраде књига, пет би-
блиотекара ради аутоматизовану библиографску 
обраду и стручну класификацију књига. Форми-
рана база података – електронски каталог који са-
држи библиографске информације нашег фонда 
доступан је читаоцима на сајту Библиотеке.

Библиотека шабачка препознаје се последњих 
година својим Завичајним одељењем, фондом 
од 3.352 монографске публикације, 173 наслова 
завичајне периодике, некњижном грађом и по-
себним збиркама – старом и ретком књигом и ру-
кописима. Најстарија књига у збирци је Итика 
Јерополитика, објављена 1774. године, а пет књи-
га су на Листи старе и ретке књиге, културног 
добра од изузетног значаја. Градска историја 19. 
столећа упамтила је Шабац као другу варош у Ср-

бији, што се 
кад су писци и књиге 
у питању, може узети 
за истину, јер у збирци 
има 41 књига утврђе-
них критеријума завичајности, а објављених до 
1867. године.

Позајмно одељење за одрасле, где се оствару-
је најчешћа комуникација са читаоцима, где они 
реализују и потврђују своју потребу за књигом, 
лице је ове установе, овде се стичу први и важни 
утисци о Библиотеци, те зато и на политику на-
бавке књига утичу потребе и интересовања чита-
лачке публике која је разноврсна по својој струк-
тури – образовној, социјалној, старосној.

Одељење за децу својим фондом одговара 
узрасту својих корисника – деци предшколског 
узраста и ученицима основне школе. Фонд књи-
га чини белетристика за децу, школска лектира, 
приручници, компакт дискови образовног садр-
жаја. У читаоници за децу, која је од недавно и 
физички одвојена од читаонице за одрасле, деци 
су на располагању два рачунара, бројни прируч-
ници и часописи. Читаоница бојама, опремом, 
позитивном енергијом и топлином на које се мо-
же рачунати од самог улаза, мами, плени и осваја 
на први поглед и представља изузетан простор 
за рад са децом.

Фонд књига који припада Одељењу стручне 
књиге начином чувања и коришћења разликује 
се од фондова позајмних одељења – књиге се чу-
вају у депоима, а користе се искључиво у читао-
ници Библиотеке. Структуру фонда чине књиге 
које припадају свим научним и стручним обла-

стима знања, енциклопедије и приручници, а 
због некадашње политике набавке, фонд садржи 
и белетристику. Данас се набављају вредна дела 
науке и културе са великом одговорношћу пред 
будућим генерацијама читалачке публике.

Библиотека шабачка програмима културе, ви-
соких естетских вредности проширује хоризонт 

очекивања читалачке публике и тиме остаје на 
путу својих трајних стремљења и идеала да буде 
једна од најважнијих, ако не и најважнија карика 
културног идентитета града. Под кровом Библи-
отеке, у нарочитом односу писац – књига – чи-
талац, на књижевним вечерима, ствара се своје-
врсна атмосфера блискости, а промишљање даје 
подстицај дубљем интересовању и разумевању, 
сагласности и уживању. Трибине и предавања са 
темама које су део наше историје, али и стварно-
сти, данашњег тренутка, радо су слушане и посе-
ћене, а дуго после коментарисане, препричаване 
и памћене. Програми културе у Библиотеци су 
и ликовне изложбе, изложбе књига и некњижне 
грађе, анимативни рад са децом из предшколске 
установе, или школском децом у Клубу младих 
библиотекара – истраживача. Посебне свечано-
сти у Библиотеци су Дани књиге који трају од 24. 
маја до 28. јуна  и Дан Библиотеке, 11. октобар. 
Програм у оквиру Дана књиге, продајна изложба 
(Салон књиге) од 2006. године мења име и изло-
жбени простор – излази из хола Библиотеке на 
отворено, у Господар Јевремову улицу, зове се Ве-
лика пијаца књига у Господар Јевремовој и траје 
од 24. до 31. маја.

Година 2007. је година јубилеја – 160 година 
од оснивања Библиотеке шабачке – у том дугом 
временском периоду састављеном од истине и ма-
ште, записана је судбина Библиотеке. Поносни 
смо јер у свом граду имамо значајну и угледну 
установу српске културне баштине, али и савре-
мену установу која испуњава своју културну и 
просветну улогу. Послове обављамо најбоље што 
умемо не правећи компромисе са лошим прили-
кама, да нас једном ти компромиси не би појели, 
а лоше прилике живеле уместо прелепе Библиоте
ке у парку у којој се обнавља нада да ће књига и 
просвета надживети зла времена.

Јелена Подгорац

Библиотека шабачка – 160 година трајања
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Читалиште шабачко почиње са 
радом 29. септембра (11. октобра) 
1847. године. Сто шездесет година 
дели време садашње Библиотеке 
шабачке од реченице У Шабцу 

је на дан његове књажевске 
светлости Читалиште 
основано, објављене 1847. 

године у Новинама Читалишта 
београдског. 
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Писци библиотекари: Саша Јеленковић

Писање романа је велико задовољство

Саша Јеленковић, песник, рођен 1964. године у Зајечару, ди-
пломирао је на групи за Општу књижевност и теорију књи-

жевности на Филолошком факултету у Београду. Био је уредник 
за поезију у „Књижевној речи“ и „Речи“, и секретар редакција у 
часописима „Источник“ и „Поезија“ од 1992. до 1999. године. Об-
јавио је књиге песама Непријатна геометрија (1992), Оно што 
остаје (1993), Херувимске тајне (1994), Краљевска објашњења 
(1998), Књига о срцу (2002), Елпенорова писма (2003), Елпено
рово буђење (2004) и Елпенори (2006). Добитник је књижевних 
награда „Матићев шал“ (за књигу Непријатна геометрија), „Ми-
лан Ракић“ (за књигу Оно што остаје) и „Васко Попа“ (за књигу 
Књига о срцу). Добитник је стипендије из Фонда „Борислав Пе
кић“ за 2005. годину. Песме су му превођене на енглески, немач-
ки, француски, италијански, румунски, кинески, словеначки и 
објављиване у иностраним 
часописима и антологија-
ма. Живи и ради у Зајечару 
као директор Матичне би-
блиотеке „Светозар Марко-
вић“. Члан је Српског ПЕН 
центра и Српског књижев-
ног друштва.

Директор сте библио
теке „Светозар Марко
вић“ у Зајечару. Шта 
сте успели да урадите 
за књижевност са тог 
места?

Могу једино да анализирам 
свој рад, никако да га вред-
нујем. Од 2001. године, када 
сам именован за директора библиотеке у Зајечару, успео сам да 
интензивирам књижевни живот у граду, и покренем едицију „Ис-
ток – Запад“. Гости библиотеке у протеклих шест година били су 
најзначајнији песници и писци, добитници књижевних награда 
као што су „Васко Попа“, „Дисова“ награда, „Змајева“, „Бранко 
Миљковић“, „Нинова“... 

Какви су књижевни програми у вашој библиотеци? Шта ко
риснике највише занима?

У градовима удаљеним од Београда као центра културних деша-
вања, свако гостовање доброг писца и могућност за разговор са 
њим представља прави догађај. 

Каква је ваша програмска политика и по којим критеријуми
ма обнављате библиотечки фонд?

Програмска политика и набавка књига у потпуности зависе од 
финансијских (не)могућности. Као народна библиотека настоји-
мо да корисницима понудимо најновија издања, награђене књи-
ге, не занемарујући ни научну литературу. 

Поводом јубилеја библиотеке покренули сте књижевни кон
курс и објавили четири књиге. Како сте дошли на ту идеју и 
шта је циљ библиотеке „Исток  Запад“?

Едиција „Исток – Запад“ покренута је као понуда која се не од-
бија. Председник Општине Зајечар, господин Бошко Ничић, 
предложио ми је да поводом овог јубилеја покренемо издавачку 
делатност, и као човек који се две деценије бави литературом, ни-
сам могао да одолим изазову. Ова едиција специфична је по томе 
што се за објављивање књига расписује конкурс, али и по томе 
што две књиге које жири прогласи најбољима, Општина Зајечар, 
као оснивач, награђује са по 2000 евра. Циљ је да се у Србији, у 
такозваној провинцији, формира још један значајан књижевни 
центар. Зајечар има и Фестивал младих песника, који такође има 
своју издавачку делатност, тако да ће на овај начин заговорници-
ма идеје да библиотеке не треба да се баве издавачком делатно-
шћу остати све мање аргумената. 

Стижете ли да се бавите поезијом и да ли припремате нову 
књигу?

Прошле године објавио сам књигу песама „Елпенори‘‘, трилогију 
која је настајала пуних десет година, и то је мој опроштај од пое-
зије. Било је лепо живети у стиховима. Тренутно пишем роман 
чији је радни наслов „Из једне у другу глад“, јер сам пре две годи-
не почаствован стипендијом из Фонда „Борислав Пекић“, тако 
да писање овог романа представља за мене велико задовољство.

Виолета Вучетић

Јовица Аћин

Лизање сомота
Не схватам зашто многима лизање сомота де-
лује прилично развратно. Кад кажем сомот, 
увек помишљам на најбољу врсту материјала, 
чије је ткање густо и пружа се у лејама. Леје 
на тој тканини могу бити крупне, дубоке, или 
ситне и плиће. Ја и не познајем неку другу вр-
сту сомота осим ове о којој говорим, што не 
значи да других врста нема. Задивљују ме му-
шка сомотска одела, као и женске сукње од со-
мота. Напросто ме сомот привлачи; не могу да му одолим. Чим га ви-
дим, или осетим његову близину, одмах плазим језик и, дахћући све 
брже, спреман сам да га лижем. Онај ко је одевен у сомот који лижем, 
сматра моје лизање потпуно природним. Схвата га као моју великоду-
шну помоћ у одржавању чистоће сомота. Да би сомот био истински 
чист, да зрачи и онако пригушено сија како то чини једино истински 
сомот, мора бити честито облизан. Нећу да кажем да баш свако у сомо-
ту сачекује моје лизање оберучке. Неко ме бесно одгурне рукама или 
ме, ако сам већ клекнуо и почео да му лижем ногавице, можда поруб 
сукње, муне коленом, шутне стопалом. Зарежи на мене као да ја заи-
ста чиним нешто развратно. Ипак, јасно је мени, јасно је и тој доброј 
души одевеној у сомот, да не радим ништа нечасно, као и да њој то ве-
ома прија, али не жели да то покаже другима, а ни себи. Кад она зађе 
за угао, крочи у пусту, полумрачну уличицу или оде, ако смо у кући, у 
неку покрајњу просторију, рецимо у тоалет да би се довела у ред, увек 
ме погледа значајно, понекад ми неприметно да и недвосмислени знак 
руком. Онда и ја, кришом, кренем за њом, па је и моје лизање, сад скри-
вено од очију других, такорећи део сређивања те врле, мада стидљиве 
душе. Мени је срце пуно радости што сам на услузи, али још више што 
ми је поклоњена та прилика да лижем. Захвалан сам до неба. Ништа 
ми друго није потребно осим лизања. Могу да не једем, могу и да не 
пијем цео дан, али не могу ни тренутка без лизања сомота. Понекад 
ми долази да са зидова стружем малтер и кљуцам га, једем, али то не 
чиним, јер ми лизање увек остаје на првом месту. Неко воли да пасе 
траву, или да зобље разно зрневље, или воли да сиса крв, а ја волим да 
лижем сомот, и то вам је. У тренуцима спокоја, кад сам се за тај дан 
нализао, што није често, јер сам незасит, онда размишљам. Увек дола-
зим до истог закључка. Рођен сам за лизање и само за то живим.
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Јован Радуловић (рођен 
1951. у Полачи код Кни-

на) пише приповетке, романе, 
драме, сценаристичке тексто-
ве. Почев од Илинштака из 
1978. до данас, Радуловић је 
објавио десет књига припове-
дака, романе Браћа по матери 
(1986), Прошао живот (1997), 
књигу документарно-есеји-
стичких записа По српској 
Далмацији (1995), књигу Теле
визијски и филмски сценарији 
(2004). Књижевно дело овог 
аутора високо је вредновано 
у књижевној критици, награ-
ђивано и преведено на стране 
језике. Нова књига Мама вра
на, тата врана и деца вране 
садржи шест прича које додатно утврђују ауторово место у живом 
току савремене приповедачке уметности. Тематске планове везане 
за ситуације, догађаје, ликове, обичаје, укупан живот једног краја 
(тзв. регионални топоси) присутне и код других врсних прозаиста 
(Београд у делима Светлане В. Јанковић, Михајла Пантића, Марка 
Видојковића, фикционализована Херцеговина Радослава Братића, 
Стапар Мирослава Ј. Вишњића, Лајковац и Ваљево Радована Б. Мар-
ковића, или Вршац Драгог Бугарчића, између осталих) налазимо и 
у новим Радуловићевим причама (Београд, Далмација, пре свега) 
Међутим, тај продорни наративни поглед у регионално од приче до 
приче доживљава велике трансформације када се анализа усмери 
на приповедне поступке. Тему изгона српског народа из Хрватске, 
аутор ће у причи Уљез (камерна прича о псу који се за ноћ скућио на 
отирачу испред једног стана у београдској бановобрдској вишеспрат-
ници, његов улазак у стан и ново „кућење“ поред топлог радијатора, 
одбијање хране од које би и преситом човеку пошла вода на уста) 
већим делом дата је из есејизиране перспективе. Не приповеда се из 
реалистичко-документарног угла људских невоља, већ се нарација 
преноси на судбину кућних чувара који иду трагом српског збега не-
колико стотина километара даље од родног огњишта, или: „Храбри 
хрватски ратници и пљачкаши, победници, нашли су у сеоским пси-
ма замену за ишчезлог непријатеља. Пола рафала из аутоматске пу-
шке у псећу њушку и предњи део трупа, кратак јаук, локва крви, пена 
на устима, затворене очи, опружен псећи труп“. Метафора о изгону, 
(о жељи за топлином и љубављу (пас није жељан шунке, већ људско-
сти и дома) добија на снази бруталним сликама избацивања пса из 
стана уз помоћ полиције, са сугестивно постављеним конотацијама, 
да ли је на отирач приспео из оближњег парка и околопијачних кон-
тејнера, или са простора (Далмација) одакле потиче и његов несу-
ђени београдски господар. Опет, мотиве нетрпељивости и отворене 
мржње у причи Нема Веронике (алузија на новозаветни Вероникин 
рубац) писац предочава мирном и неутралном нарацијом кроз до-
гађај у коме Србина, професора руралне социологије, експерта Ује-
дињених нација, пред масом на тргу Бана Јелачића пљује хрватски 
вршњак због професорових изјава на телевизији о „руралноциду, ур-
баноциду, културоциду“, односно, питања „могу ли бивши пси рата 
постати данас богови мира?“ У фабулативној равни писац успоста-
вља широку асоцијативну паралелу између професора и сељака Мар-
ка (с једне стране интелектуалац, с друге „народски човек“) који на 
загребачкој пијаци продаје „влашка“ јаја и од тог посла живи. Прича 
„Изгубљени топоними“, готово јединствена у досадашњој Радулови-
ћевој прози, натопљена нежношћу, сетом и меланхолијом, носи све 
суштинске одлике поетске прозе и као таква представља естетски 
врх у том жанру. Уместо фабуле читамо лиризоване фрагменте о 
пореклу топонима планине Динаре са далматинске стране, у макси-
мално редукованој поетској прози, такође кроз топониме „читамо“ 
вишевековни живот народа коме је Динара била и мајка и маћеха.
Шест прича нове Радуловићеве књиге, поред основног неореали-
стичког проседеа, у себи у већој мери компримују медитативно-лир-
ске пасаже, есејизирање фабуле и горку губитничку сатиричност, 
јаче изражену у насловној причи Мама врана, тата врана и деца 

вране и Нема Вероника.     

Аутор драмски текст организује кроз 23 целине, односно, уме-
сто поделе на чинове, условно речено, имамо поделу на при-

зоре (слике, сцене). Саставни део текста представља и већи број фо-
тографија Боре Станквића и Београда из доба првог светског рата. 
Радња је временски фрагментаризована (Београд 1916-1918; 1919; 
1927) и усмеравана дидаскалијама. највећи део призора припада 
окупацијском добу (20 целина), први и други призор (разговор Бо-
ре Станковића са супругом Ангелином/Гином) смештени су у сеп-
тембарски дан 1919. а последња три (шетња Станковића са младим 
Ивом Андрићем, те приказ готово предсмртних тренутака славног 
писца) припадају 21. октобру 1927. Сугестивна је и јасна симболи-
ка ко наслеђује „умирућу“ величину, симболика о два књижевника 
који неизбрисиво обележавају 20. век у историји српске књижевно-
сти. Почетне и завршне сцене драме убедљиво профилишу чувени 
„неспоразум“ између Боре Станковића и послератног односа књи-
жевне и интелектуалне јавности према њему и његовом делу. У пр-
ве две слике Радуловић даје 
жестоку Борину реакцију на 
непотписани памфлетски 
чланак у Политици у коме 
се поред осталог поставља 
питање да ли је Коштани 
место на репертоару Народ-
ног позоришта јер је то дело 
једног „нежног интимуса 
аустријског капетана Огри-
зовића, правога уредника 
Beogradskih novina“. Тензија 
високог драмског набоја про-
изашла не из естетског, већ 
из етичког контекста, поно-
виће се на крају драме, као 
што рекосмо, кроз Борин 
разговор са Андрићем и са-
вете старијег писца млађем. 
Драма Бора под окупацијом 
снажан је уметнички захват 
у историјско-књижевне чињенице о одласку Боре Станковића из 
Београда, повлачењу са српском војском, доласку на двор краља Ни-
коле, и по окупацији Црне Горе његовој интернацији у Дервенту, 
а потом на заузимање Косте Хермана и хрватског драмског писца 
Милана Огризовића (син личког Србина, као посмрче рано покато-
лицизиран) ослобођењу из логора и повратку у Београд. Предочена 
је сва проблематика пишчевог преживљавања под окупацијом, Бо-
рина питања и недоумице „шта је“ и „ко је“ ту у ствари издајник. 
Поред Боре Станковића у „призоре“ улазе и ликови Петра Кочића 
(целине 9 и 11, Борина и Огризовићева посета оболелом Кочићу и 
Кочићева смрт) и песника Душана Срезојевића, а пре свих (други 
лик по важности), лик капетана Милана Огризовића, хрватског пи-
сца и франковца (Хрватска странка права, у народу тзв. праваши, 
као и комунисти велики противници постојања Краљевине СХС/
Југославије) који писца Нечисте крви запошљава у Beogradskim no
vinama искрено и колегијално желећи да помогне породици Стан-
ковић. Сучељени политички погледи (Бора црно-жуту монархију 
сматра окупатором Србије, мада се по сопственим речима слабо 
занима и хрватске правашке идеје и идеје Југословенског одобора 
са Трумбићем, Супилом и Николом Пашићем на челу) Огризови-
ћу нису препрека да помогне писцу кога чита сав јужнословенски 
свет. Због уметничке вредности драме Бора под окупацијом као и ве-
лике тежине „неспоразума“ који је нашао своје место у биографији 
Боре Станковића и српској историји књижевности, тежине односа 
писца и власти, писца и средине (сетимо се случаја Кнута Хамсуна, 
мноштва судбина руских/совјетских писаца), добро би било да се 
ова драма постави на позоришне сцене и екранизује за милионско 
телевизијско гледалиште.

Припремио Н. Ћосић

РАДУЛОВИЋ, Јован:

Мама врана, тата врана и деца вране
– Београд: Народна књига; Београд: Политика НМ, 
2006. – 112 страна

РАДУЛОВИЋ, Јован:

Бора под окупацијом
– Приштина: Новинско-издавачко јавно предузеће
Панорама, 2006. – 103 стране, илустровано
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ВАЛААМСКИ ОТЕЧНИК, 
Житија, записи и поуке вала-
амских стараца, са руског пре-
вео: Младен Станковић. –  Це-
тиње: Светигора, 2006.

Валаамски мана-
стир један је од 
најстаријих у Ру-
сији и према пи-
саним сведочан-
ствима датира 
из времена пр-
вих хришћана 
на тим просторима. Књига садржи 
сведочанства о настанку манасти-
ра, потом Валаамски отечник који 
садржи житија:  Игумана Дамаски-
на валаамског, игумана Назарија 
валаамског, јеросхимонаха Антипа 
валаамског, јеросхимонаха Јефре-
ма валаамског, избор из рукописа 
валаамског Отечника, животопис 
схиигумана Јована валаамског, пи-
сма схиигумана Јована валаамског, 
житије монаха Јувија валаамског, 
схиигумана Луке валаамског, схи-
игумана Николаја Пустињака вала-
амског, јеромонаха Памва валаам-
ског и монаха Јосифа валаамског. У 
овој књизи налазе се и рукописи мо-
наха Јосифа валаамског као и лето-
писи монаха Јувијана валаамског и 
изводи из дневника игумана Хари-
тона валаамског. Ова књига драго-
цено је сведочанство и неопходно 
штиво за све које желе да упознају 
руску православну духовност.

ЈОВИЋ Б. Саво: Утамничена 
црква, страдање свештенства 
и монаштва Српске православ
не цркве од 1945. до 1985. годи
не, четврто допуњено издање. 
– Београд: Књижевно друштво 
„Свети Сава“, 2007.

О комунисти-
чим злочинима 
над свештен-
ством и мона-
штвом сада се 
пише много и 
отворено. Мрач-
не тајне про-
шлих времена 
откривају се у свој својој сурово-
сти. Отац Саво Јовић био је и сам 
жртва прогона о којима пише у 
овој потресној књизи која садржи 
и документа, изјаве и саслушања 
жртава. Ова књига наишла је на 
велико интересовање читалачке 
публике, а њено четврто издање 
допуњено је многим именима и све-
дочанствима страдалника о којима 
аутор није имао података у претход-

ним издањима. Засигурно једна од 
значајних књига за проучавање „ву-
нених времена“.

Кембриџова илустрована исто
рија религије, уредник Џон Бо-
укер (превод са енглеског: Бра-
нислав Ковачевић, Наташа Ми-
ливојевић). – Нови Сад: Стилос, 
2006, 336 стр.

К е м б р и џ о в а 
и лустрована 
историја рели
гије предста-
вља преглед 
историје свет-
ских религија 
од преисторије до данашњих рели-
гија са објашњењима до детаља која 
су дали признати академски струч-
њаци. Религије које су описане 
укључују јудаизам, хришћанство, 
ислам, будизам и религије Кине и 
Јапана, те разнолике религије Ин-
дије које су обухваћене термином 
„хиндуизам“. Ту су и одељци о даи-

низму, сикизму, заратустранству, о 
религији Грчке, Египта и Месопота-
мије, Абориџина, о шаманима и са-
временој религији каква је бахаи. 
Ова монографија има опширну би-
блиографију, детаљну хронологију 
сваког поглавља, компаративну 
хронологију која укључује најзна-
чајније датуме за све религије, као 
и податке о појединим феномени-
ма религије, као што су празник 
и календар. Богата је предивним 
фотографијама. Књига је користан 
приручник атрактивног формата 
подједнако намењена професори-
ма и студентима религије, као и 
обичном читаоцу.

О Б РА Д О В И Ћ ,  Ма к а р и ј а : 
Светлоносац владика Данило 
Крстић Епископ Будимски као 
духовни родитељ. – Соколица: 
Манастир Соколица, 2006.

Игуманија манастира Соколица на 
Косову и Метохији, мати Макарија, 
пише о владики Данилу Крстићу 

као свом духов-
ном оцу. Изузев 
сведочанства о 
владики, мати 
Макарија даје и 
своју биографи-
ју: описује сво-
је школовање у 
комунизму, рад 
на Београдском 
универзитету, своју жељу за мона-
штвом и мудрост и довитљивост 
владике Данила који јој је помогао 
да изађе из земље и заврши Бого-
словију у Грчкој. Мати Макарија да-
је занимљиве и пре свега корисне 
податке о животу и раду великог 
духовника, али и потресна сведо-
чанства о трновитом путу до мо-
наштва и о мукама и искушењима 
које овакав живот носи.

Протојереј Василије Попов: Пра
вославље и слобода, зборник ра-
дова, приредио Матеј Арсеније-
вић. – Цетиње: Светигора, 2006.

Зборник Правосла
вље и слобода садр-
жи огледе протојере-
ја Василија Попова о 
хришћанском поима-
њу слободе. Протоје-
реј Василије Попов у 
уводном делу говори 
о два приступа у од-
ређењу појма слобо-
де, о схватању слободе у паганској 
антици и источним религијама, да 
би се у првом делу бавио појмом 
слободе у православној мисли, а у 
другом делу појмовима унутрашње 
и спољашње слободе. Поред дела 
протојереја Василија Попова збор-
ник садржи и поглавља: О вољи Бо-
жијој и слободи човековој (тексто-
ви Светог Јована Дамаскина, Све-
тог Теофана Затворника и Светог 
Силуана Светогорца); „Благодат и 
слобода у Богословском предању 
цркве“ (из дела Преподобног Јусти-
на Ћелијског, протојереја Јована 
Мајендорфа и митрополита Јероте-
ја Влахоса), Хришћанско поимање 
слободе спис протојереја Алексан-
дра Шмемана, О слободи и подви-
гу митрополита Антонија Блума, 
Слобода и одговорност у црквеном 
животу игумана Евменије, да би 
књигу затворио текст „Крст часни 
остависмо, слободу златну изгуби-
смо“, Светог Николаја жичког.

Пој душе, збирка духовне поези-
је пјесника из расејања, прире-
дио јереј Миодраг Тодоровић. 
– Цетиње: Светигора, 2005.

Антологија Пој душе резултат је 
заједничког рада уредника Свети-

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

ОКСФОРДСКА ИСТОРИЈА ХРИШЋАНСТВА 1, приредио 
Џон Макманерс, са енглеског превео Ђорђе Трајковић. – Бео-
град: Клио, 2004.

Први том Оксфордске историје хришћанства 
је хрестоматија текстова који прате историју 
хришћанства од настанка до 1800. године. По-
главље „Рана хришћанска заједница“ потпису-
је Хенри Чедвик; о периоду од Рима до варвар-
ских краљевина (330–700) пише Роберт Маркус; 
треће поглавље Запад–доба преобраћења потпи-
сује Хенри Меир-Хартинг; четврто под називом 
„Источно хришћанство“ пише Калистос Вер; пе-
то „Хришћанство и ислам“ потписује Џереми Џонс; о хришћанској 
цивилизацији пише Колин Морис, а о цркви касног средњег века  и 
њеној реформацији (1400–1600) говори Патрик Колинс. О просвеће-
ности - световној и хришћанској и ширењу хришћанства пише Џон 
Макмаренс. Књига даје и хронологију хришћанства, као и обимну 
библиографију. 

ОКСФОРДСКА ИСТОРИЈА ХРИШЋАНСТВА 2, приредио 
Џон Макманерс, са енглеског превела Марина Адамовић-Ку-
леновић. – Београд: Клио, 2005.

Други том Оксфордске историје хришћанства 
обухвата период од 1800. године до данашњих 
дана. Џон Макманерс прати историју хришћан-
ства у Великој Британији и Европи, Северној 
Америци, Латинској Америци, Африци, Азији, 
потом Православне цркве у Источној Европи. 
У завршном делу књиге под називом „Хри-
шћанство данас и сутра“, аутор се бави основа-
ма хришћанских веровања (Шта хришћани ве-
рују), Новим ликовима хришћанске заједнице, пише о хришћанској 
савести и будућности хришћанства. Двотомна Окфордска историја 
хришћанства користан је уџбеник за све теологе, али и преко потреб-
на књига сваком човеку који жели да упозна историју религије која је 
неодвојива од историје цивилног друштва.
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горе и песника из расејања. Отац 
Радомир Никчевић предложио је у 
марту 2005. године песницима оку-
пљеним у Паризу да Светигора об-
јави антологију православне поези-
је песника из расејања што су ства-
раоци радо прихватили. Ова књига 

садржи песме Зорице Ба-
раћ-Петров, Драгана К. 
Велеушића, Вјекослава 
Вукадина, Ранке Тодоро-
вић-Грубешић, Лазара 
Дашића, Данице-Дане 
Додић, Горана С. Ивано-
вића, Милорада Лонча-
ра,  Александра Мило-
шевића,  Едхема Мрђа-

новића, Драгане Недовић, Иване 
Никодијевић, Ђорђа Николића, Са-
ве-Миодрага Радивојевића, Влада-
на Ракића, Игора Ремса, Марка Љ. 
Ружичића, Верице Тричковић, Зор-
ке Чордашевић, Нисвете Грабовац-
Шабић и Драгице Шредер. Књига 
садржи и биографије стваралаца, 
а основни критеријум је био право-
славна духовност и дух саборности 
којим одишу све песме.

Са Библијом кроз живот, од-
говори из Библије на разна жи-
вотна питања, приредили јереј 
Драган Петровић и Весна Петро-
вић. – Цетиње: Светигора, 2006.

Књига Са Би
блиојом кроз 
живот садр-
жи изводе из 
Библије који 
читаоцу могу 
понудити уте-
ху и разреше-
ње животних проблема. Изводи 
из Библије (редослед азбучни) дају 
поуке по важним питањима, про-
блемима и искушењима, али и обја-
шњења кључних хришћанских пој-
мова: абортус, алкохол, амбиција, 
астрологија, богослужење, божја 
воља, брак, будућност, васкрсење, 
вера, верност, горчина, даривање, 
дар од Бога, даровитост, демони, 
дрогирање, забављање (младићи 
и девојке), забринутост, завист, за-
хвалност, играње, исповест, казна, 
конформизам, коцкање, критика, 
крштење, култови, кућа или дом, 
кушање, ласкање, лењост, лепота, 
лицемерје, лични став, лоше на-
вике, љубав, љутња, мир, мисли, 
молитва, мудрост, музика, наси-
ље, невоља, непријатељи, новац, 
обесхрабрење, оговарање, одећа, 
оздрављење, окултизам, опроштај, 
освета, осећај кривице, пакао, по-
верење, појава-наступ, полагање 
рачуна, понизност, понос, пораз, 
порнографија, послушност, поште-
ње, поштовање, прељуба, прева-
ра, пријатељи, притисак друштва, 
прогони-прогањање, пророштво, 
рад, развод, рај, рат, родитељи, ро-

доскврњење, сажаљење, самокон-
трола, самосажаљење, сведочење, 
слава, сладострасност, смрт, содо-
мија, сатана-ђаво, спасење, стид, 
страх, стрпљење, сумња, туга, уве-
реност, уображеност, усамљеност, 
утученост, храброст, црква, циље-
ви, чуда. Користан приручник за 
почетнике у вери.

3
ЛАПЕ Мур Франсес, Колинс 
Џозеф, Росет Питер: Дванаест 
митова о глади у свету, са ен-
глеског превела Ивана Чорбић. 
– Београд: Клио, 2005.

Истина да јед-
на трећина 
светског ста-
н о в н и ш т в а 
живи у изоби-
љу, док две тре-
ћине планете 
живи у беди и 
глади, нагнала 
је научнике, 
ауторе ове значајне књиге да напи-
шу студију која демитизује узроке 
глади у свету. Ова књига такође је 
апел упућен свима који одлучују о 
судбини планете, али и обичним 
људима који путем међународних 
хуманитарних организација могу 
помоћи да милијарде људи на пла-
нети не умиру од глади. Дванаест 
поглавља баве се разобличавањем 
свих митова о глади у свету: „Про-
сто нема довољно хране“, „Крива је 
природа“, „Има исувише гладних 
уста“, „Храна насупрот животној 
средини“, „Решење проблема је зеле-
на револуција“, „Правда насупрот 
производњи“, „Слободно тржиште 
може окончати глад“, „Решење је у 
слободној трговини“, „Сувише су 
гладни да би се побунили“, „Глад-
нима ће помоћи већа количина аме-
ричке помоћи“, „Од њихове глади 
ми имамо користи“ и „Храна или 
слобода“. На крају аутори дају при-
каз Института за храну и развојну 
политику „Храна пре свега“ који се 
бави проналажењем решења про-
тив глобалне глади. 

ЛЕНЧЕР Џ. Френк, БОЛИ Џон: 
Култура света, са енглеског 
превео Горан Ердеи. – Београд: 
Клио, 2006.

У доба глобализације, када постоје 
глобална тржишта, глобална еко-
номија, аутори студије Култура 
света питају се да ли постоји и гло-
бална култура или култура света. 
Аутори почињу феноменом Олим-
пијских игара, да би потом напра-
вили преглед релевантне литерату-
ре о културолошкој глобализацији 
и култури света. Потом селективно 
препричавају историју културе све-
та из недавне прошлости, пратећи 
траг неких њених важних актуел-
них карактеристика све до XIX 

века. У четвр-
том поглављу 
говори се о 
савременом до-
бу како би се 
испитало како 
су настали елементи културе света, 
посебно захваљујући великим гло-
балним свечаним међународним 
састанцима. Пето поглавље показу-
је како се култура света базира на 
технолошкој и организационој ин-
фраструктури. Шесто поглавље ба-
ви се питањем националног иден-
титета и указује да култура света 
подстиче унапређење разлика. Сед-
мо поглавље говори о „глобалном 
противнападу“ чиме се доказује да 
су и одређене културолошке разли-
ке део културе света. У осмом по-
глављу глобални пентакостализам 
користи се како би објаснио како 
одређене групе на креативан начин 
шире културу света. Расправа о су-
кобу цивилизација којој је посве-
ћено девето поглавље анализира 
милитантни исламизам као начин 
противљења култури света. Десето 
поглавље се враћа на питање гло-
балне власти изучавањем институ-
ционализовања културе света коју 
врши Међународни кривични суд. 
У поговору дат је осврт на неке уоп-
штене ставове о култури света који 
повезују главне теме ове студије.

6
ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИ
ВРЕДЕ. – Београд: Институт 
за економику пољопривреде,  
2006, стр. 675

Овај часопис-књига је у ствари збор-
ник радова са међународног науч-
ног скупа на тему „Мултифункци-
онална пољопривреда и рурални 
развој – развој локалних заједни-
ца“. Бави се интегралним програ-
мима развоја руралне економије 
локалних заједница, регионализа-
цијом руралних подручја, јачању 
капацитета – мреже локалних акте-
ра, администрације, предузетника, 
запослених, а посебно суседским 
програмима подршке ЕУ развоју 
пољопривреде, малих и средњих 
предузећа и руралног туризма, са 
акцентом на искуства и могућно-
сти за сарадњу пограничних рурал-
них региона. Програмски одбор 
је за овај зборник прихватио 71 
рад припремљених од стране 131 
домаћих и страних аутора. Овај те-
матски, дакле, број часописа „Еко-
номика пољопривреде“, предочава 
сам појам мултифункционалности 
пољопривреде који подразумева 
постојање свих допунских функци-
ја пољопривреде, рачунајући и на 
њен социо-економски и културно-
историјски значај.  Очигледно је да 

се пољопривреда, у којој се обезбе-
ђује прехрамбена сигурност у зе-
мљи, одвија у датој животној среди-
ни и најчешће на руралним подруч-
јима. То су и разлози да се у многим 
земљама, под појмом мултифунк-
ционалности, оправдава подршка 
пољопривреди и руралном развоју. 
У руралном развоју важно место 
припада локалним руралним зајед-
ницама. Положај ових заједница у 
Србији је за сада на незавидном ни-
воу, с обзиром на чињеницу да су 
оне сиромашне, без одговарајуће, 
чак и минималне инфраструктуре, 
и са неповољном старосном и обра-
зовном структуром пољопривред-
ника, каже у предговору научни 
саветник др Владан Хамовић, који 
напомиње и то да је највећи број 
радова припремљених за овај ме-
ђународни научни скуп саставни 
део истраживања на пројекту укљу-
чивања Републике Србије у Европ-
ску унију. Што се тиче перспектива 
руралних средина у Србији, аутор 
Бранислав Гулан наводи податак 
да је од 4.800 села у Србији, свако 
четврто на путу нестајања. Тако 
ће за деценију и по у њима остати 
само споменици као доказ скора-
шњег живота. С друге стране, пак, 
од десет радника који су остали без 
посла, више од половине могло би 
да се запосли у руралним подруч-
јима. Сада имамо 220.000 малих 
и средњих индустријских погона, 
а проширивањем на рурална под-
ручја тај број би могао да достигне 
400.000.

ВИЉАИСАН, Хавијер, превод 
са енглеског Бојана Ковачевић, 
Нела Ковачевић. – Како да раз
умете, васпитате и негујете ва
шу мачку. – Београд: ИПС Ме-
диа, 2006, 192 стр.

За све љубите-
ље мачака, сада-
шње власнике 
као и оне који 
планирају да на-
баве мачку врло 
корисна књига. 
Као што и сам 
наслов говори, на страницама ове 
књиге наћи ћете обиље практич-
них савета у вези са избором, не-
гом и васпитањем мачака. Сазнаће-
те све о пореклу домаћих мачака, 
анатомији и морфологији, понаша-
њу и темпераменту, исхрани, нези 
и чишћењу, о томе како изабрати 
мачку, и свему осталом што вас 
интересује у вези вашег постојећег 
или потенцијалног љубимца. Да би 
човек успешно живео са мачком 
потребно је да што боље упозна 
њену психологију и начине на које 
реагује, као и везе које успоставља 
са другим мачкама, животињама 
и људима. Удружење љубитеља 

12 13



мачака (фелинолога) и научници 
који се њима баве регистровали су 
међу домаћим мачкама преко 500 
милиона јединки као и 35 типова 
такозваних дивљих сродника као 
што су лав, тигар, леопард или пу-
ма. Књига је луксузно опремљена 
са мноштвом лепих фотографија 
разних врста маца.

ВИЉАИСАН, Хавијер: Како да 
разумете, васпитате и негујете 
вашег пса, превод са енглеског  
Бојана Ковачевић. – Београд: 
ИПС Медиа, 2006, 192 стр.

 
Пас је најбољи чове-
ков пријатељ. Свако 
ко се слаже са овом из-
реком и има овог кућ-
ног љубимца треба да 
прочита ову књигу јер 
је намењена особама 
које желе да упознају 
ову животињу која је 
увек пленила својом 

интелигенцијом и верношћу. На 
страницама ове књиге могу се на-
ћи теме као што понашање паса, 
њихов однос са човеком и другим 
животињама, значење њихових 
кретњи и држања, анатомија, фи-
зиологија, животни циклус, нега 
и дресура паса. Доказано је да дру-
жење са псима има терапеутско деј-
ство, јер ослобађа од стреса којем 
су данас сви изложени. Књига је 
илустрована дивним фотографија-
ма разних раса паса.  

ВЛАЈКОВИЋ, Живка: Беби ку
вар: исхрана одојчета и мајке. - 
Београд: Макарије, 2006, 148 стр.

Правилна исхра-
на од рођења те-
мељ је здравља 
и виталности за 
цео живот. Следе-
ћи ову чињеницу 
ауторка ове књи-
ге, иначе нутрициониста са дугом 
праксом у педијатрији,  направила 
је избор јела за најмлађе која су ка-
ко нутритивно богата тако и уку-
сна. Одличан приручник са преко 
150 рецепата за младе мајке које 
желе да хране бебу здраво и науче 
нешто о намирницама и здравом 
припремању хране, као и за оне ко-
је обнављају знање из ове области. 
Предложене рецептуре напитака 
и јела су креативне, применљиве 
и не захтевају већа материјална 
улагања. Посебно је важно што се 
у рецептима налазе неке намирни-
це као што су хељда, јечам, просо, 
овсене пахуљице и други житни 
производи, који нису довољно 
заступљени у исхрани нашег ста-
новништва. Постоји и део који се 
односи на исхрану мајке која доји 
са предлогом јеловника. Рецепти 
су лагани за припрему а неки пред-
лози су: Воће са слатком павлаком, 

Јабука са сувим шљивама, Ружича-
сти пире,... Пријатно бебама!

ГОЈКОВИЋ-Букарица, Љиља-
на и други: Лексикон: болести 
и лекови. – Београд: Интегра, 
2006, 606 стр.

Модерна медицина на почетку 21. 
века располаже великим базама по-
датака о дијагностици и терапији, 
а ипак остаје без одговора на многе 
вечне изазове природе болести и 
људских патњи. Фармацеутска ин-
дустрија је добрим делом инспира-
тор и заједно са академском меди-
цином реализатор мега-пројекта 
медикализације живота, по којем 
треба лечити не само болесне већ и 
здраве. У 17. веку Молијер је писао: 
„Није опасно бити болестан, опа-
сно је бити  лечен“ а 1970. велики 
социолог медицине I. Ilich је упозо-
рио на парадокс: „Модерна медици-
на је највећа опасност за здравље“. 
Група аутора, 
професора фар-
макологије и 
клиничке фар-
макологије, ко-
ји су написали 
ову књигу, на-
правили су и 
систематизова-
ли један избор, инвентар модерних 
сазнања о болестима и лековима, и 
приказали га објективно, сажето и 
јасно колико је то могуће. Тексто-
ви су бирани и писани слојевито: 
већим делом за ширу јавност радо-
зналих читалаца медицинске лите-
ратуре, а у извесном броју текстова 
се стручни и научни ниво подиже 
ка детаљима разумљивим само при-
падницима појединих профила ме-
дицинске струке: студенти, средњи 
медицински кадар, лекари опште 
праксе и специјалисти. У тексто-
вима о лековима нису уврштени 
подаци о дозама и дозирању јер се 
оне прилагођавају индивидуалним 
особинама болесника. Нежељеним 
дејствима и контраиндикацијама 
дато је доста простора да би се ука-
зало на опрез при узимању сваког 
лека, макар се он могао купити и 
без рецепта. У Лексикону се најве-
ћи број текстова посвећује болести-
ма срца и крвотока, инфекцијама, 
аутоимуним и малигним болести-
ма и лековима који се користе за 
њихову превенцију и терапију.

ГУЛАН, Бранислав: Држава  
божји дужник. – Београд: изда-
ње аутора, 2006.

У овој публикацији, која се води и 
као Судбина одузете црквене имо
вине, аутор каже да је Законом о 
аграрној реформи и колонизацији 
из 1945. године Српској православ-
ној цркви одузето око 70.000 хек-

тара плодне земље и шума, као и 
1.181 зграда. Све власти до сада обе-
ћавале су враћање имовине, а тек 
2006. донет је закон који предвиђа 
враћање одузетог. Тим законом не-
јака држава, после више од шест де-
ценија, покушава да исправи једну 
велику историјску неправду. Зако-
ном о враћању (реституцији) имо-
вине црквама и верским заједни-
цама, требало би, како се наводи у 
члану 1, да се уреде услови, начин 
и поступак враћања имовине која 
је на територији Републике Србије 
одузета од цркава и верских зајед-
ница, као и њихових задужбина од 
1945. године. Сличан закон Народ-
на скупштина усвојила је и 1991. го-
дине, али тадашњи председник Ср-
бије, Слободан Милошевић, одбио 
је да га потпише. Тако је држава и 
до данас остала божји дужник. Гу-
лан подсећа и на то да се приликом 
доношења Закона о аграрној ре-
форми тврдило да су манастирска 
и црквена имања не само „експло-
ататорска“ него и бескорисна за 
државу, која ће узимањем њихове 
својине у своје руке далеко боље га-
здовати тим добрима. Држава није 
далеко догурала (напротив, суно-
вратила се), али је Српска право-
славна црква стигла до просјачког 
штапа. Аутор пише о пустошењу 
Дечана посебно. Међутим, комуни-
стички јуриш на црквену имовину 
после Другог светског рата могао 
је бити још трагичнији и погубни-
ји по СПЦ. Богомољама се уместо 
пет, како је првобитно било пред-
ложено, у посед оставља десет хек-
тара земљишта, а верским устано-
вама већег значаја или историјске 
вредности лимит је са 20 хектара 
обрадиве земље увећан на 30, уз де-
сет хектара шуме.

ДЕРГЕНЦ, Ранко: Оторино
ларингологија: уџбеник за 
студенте стоматологије. – Бе-
оград: Савремена администра-
ција, 2007, 279 стр.

Аутор је написао овај уџбеник као 
резултат дугогодишњег педаго-
шког рада и сарадње са студенти-
ма на вежбама, предавањима и ис-
питима. Овај уџбеник је намењен 
студентима стоматологије. Књига 
је подељена на поглавља отологије, 
науке о ушима, ринологије науке о 
носу и ларингологије која се бави 
грлом. Свако поглавље се бави ем-
бриологијом, анатомијом и физио-
логијом одређеног органа. Затим 
следе повреде и обољења од најба-
налнијих до најозбиљнијих за ухо, 
грло и нос. Уџбеник је илустрован 
великим бројем фотографија које 
омогућавају студентима да лако 
препознају симптоме болести и у 
каснијем раду евентуално препору-
че терапију.

ЂАЈИЋ, Драгољуб: Пародонто
логија и тзв. „фокална инфек
ција“. – Београд: Драслар парт-
нер, 2006, 327 стр.

У новије време поја-
вила се нова грана 
стоматологије: „Па-
родонтална медици-
на“, која се, поред 
осталог бави и ве-
зом између обоље-
ња пародонцијума 
и настанка обољења 
удаљених органа и 
система. Пародон-
топатија је болест 
потпорног апарата 
зуба од које оболева 
све већи број људи и 
због које, народски 
речено, испадају зу-
би. Анализе су пока-
зале да је већ у групи 
особа од 40 до 49 година старости, 
48,4% зуба извађено због обољења 
пародонцијума, а у следећој групи 
од 50 до 59 година тај проценат је 
чак 57%. У овој књизи аутор на осно-
ву вишегодишњег искуства даје све 
важне чињеницу у вези са овом 
болести од  дијагностификовања 
болести, преко резултата лечења 
оболелих, примене медикамената 
у лечењу ове болести, епидемиоло-
гије обољења, правилне исхране и 
оно најважније како превенирати 
ову болест. Клиничка испитивања 
су показала да пародонтопатије ни-
су узрок али да представљају фак-
тор ризика за настајање или напре-
довање неких системских болести. 
Књига је намењена студентима сто-
матологије као и стоматолозима 
који се свакодневно срећу са овим 
обољењем у својој пракси.

ЗИТЕ, Камило: Уметничко об
ликовање градова, превео са 
немачког Ђорђе Табаковић, 3. 
издање. –  Београд: Грађевинска 
књига, 2006,  224 стр.

К р и т и ч а р и 
сматрају ову 
Зитеову књигу 
једним малим 
ремек делом  
у рбанистичке 
теорије, дубоко 
засноване на 
пракси и још 
темељније упућеној ка њој. Овом 
књигом Зите је постао оснивач и 
идеолог великог покрета који је зна-
чио ренесансу уметности изградње 
градова, покрета који је понео и 
одушевио архитекте Европе, след-
бенике нове школе урбанизма као 
просторне уметности. Аутор књи-
ге се залагао за традиционални, 
згуснути град, како по његовим 
функцијама, тако и по његовој 
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структури, јавним просторима и 
пејзажном уређењу. Књига садржи 
илустрације и представља капитал-
но дело архитектуре. Намењена је 
студентима архитектуре, грађеви-
не, као и архитектама које се баве 
овом области.

МЕРЕДИТ, Сузан: Покрени 
компјутер: цртање, бојење, 
штампање, писање. – Нови 
Сад: Стилос, 2006, 48 стр.

Књига Покрени 
компјутер је 
намењена мла-
ђим корисни-
цима компјуте-
ра који желе да 
науче основне 
операције опе-
ративних система Microsoft Win-
dows. У књизи која је изузетно лепо 
илустрована, објашњене су, корак 
по корак, основне операције као 
што су куцање, цртање, повезива-
ње слика и текста и друге. Поред 
млађе популације, приручник могу 
користити и одрасли који се први 
пут сусрећу са радом на рачунару. 
Илустрације су веселе, духовите 
и јасне а сам начин упознавања са 
операцијама описан јасним јези-
ком. Наслови као што су: Крећемо!, 
Цртање облика, Гужва на екрану?, 
Играјмо се словима,... довољно су 
интересантни да млађој популаци-
ји приближе рад на рачунару.

ПАЛМЕР, П.Е.С. и други: Ул
тразвучна дијагностика, пре-
вод са енглеског Симо Билбија. 
– Бања Лука: Народна и универ-
зитетска библиотека Републи-
ке Српске, 2006, 352 стр.

Овај прируч-
ник представља 
водич за употре-
бу ултразвука у 
дијагностици 
великог броја 
честих пробле-
ма који се срећу 
на примарним нивоима здравстве-
не заштите. Припремила га је међу-
народна група радиолога, лекара 
и физичара, који су стручњаци за 
ултразвук са великим искуством. 
Првих пет поглавља представљају  
уводна поглавља у којима се дају об-
јашњења како ради ултразвук, дају 
савети о одабиру скенера и опису-
ју неке варљиви артефакти који се 
могу појавити на ултразвучним 
сликама. Следи 17 поглавља у ве-
зи са специфичним органима или 
органским системима тела. Свако 
поглавље укључује савете о инди-
кацијама за ултразвучни преглед и 
описује припрему пацијента и тех-
нике које ће помоћи успешном пре-
гледу. Бројне ултразвучне слике по-

казују нормална и абнормална ста-
ња и скоро сваку скенирану слику 
прати одговарајућа компјутерски 
генерисана слика на којој су истак-
нуте најважније карактеристике. 
Приручник такође пружа основна 
упутства о стандардима на основу 
којих се процењује квалитет ултра-
звучне опреме. Намењен је лекари-
ма, сонографистима, медицинским 
сестрама и бабицама са основном 
обуком у техници ултразвука, који 
раде са скенером за општу употре-
бу и који немају могућност консул-
товања са стручњацима.

ПЕШИЋ, Димитрије и други: 
Речник екологије и заштите 
животне средине. – Београд: 
Грађевинска књига, 2006, 941 
стр.

Овај енглеско-
српски речник 
са 40.000 терми-
нолошких једи-
ница приређен 
је на сточетрде-
сету годишњи-
цу еколошке науке (1866-2006). Ка-
ко је у новије време све више појмо-
ва и термина из области екологије 
на енглеском језику циљ овог реч-
ника је да његовом кориснику пру-
жи објашњење основних појмова и 
термина који се односе на екологи-
ју и заштиту животне средине. Тер-
минологијом Речника  обухваћене 
су бројне области екологије и за-
штите животне средине као што су 
угроженост биосфере, искоришће-
ње природних богатстава, узајам-
ни односи организама у животној 
средини и њихови односи са чове-
ком. Део речника је посвећен тер-
минологији која се односи на пра-
ћење стања животне средине као и 
на граничне области. Дато је упут-
ство за коришћење Речника које 
олакшава коришћење истог. У Реч-
нику је за сређивање појмова при-
мењен абецедно-гнездаст систем. 
Постоји списак ознака и условних 
скраћеница као и скраћенице на ен-
глеском језику за све институције, 
протоколе и остале важне податке. 
Речник је намењен широком кругу 
стручњака који раде у различитим 
областима екологије и заштите жи-
вотне средине као и за стручњаке 
који раде у пракси: шумаре, агроно-
ме, геологе, ветеринаре и лекаре, 
новинаре, преводиоце и за све оста-
ле које интересује ова област.

ПОЉОПРИВРЕДНИ КАЛЕН
ДАР 2007. - Нови Сад: „Днев-
ник – Пољопривредник“, 2007, 
стр. 545

Србија је, каже се у пропратном 
писму Редакције овог издања, из-
разито рурална земља. Рурална 

пространства чине око три четвр-
тине њене територије, а ту живи 
приближно половина становни-
штва. Нажалост, велики број села 
у Србији је у фази умирања и демо-
графског пражњења. Од око 4.600 
села, колико их има у Србији, у 190 
нема становника, у преко 200 насе-
ља нема млађих од 20 година, а го-
тово четвртина пољопривредника 
је старија од 60 година. Ако се ни-
шта не учини, упозорава се у овој 
обимној публикацији, у Србији ће 
за 15 година нестати свако четврто 
село или 1.200 насеља. За неколико 
година, било би ово, кажу, аграрна 
земља без села и сељака. Подаци су, 
дакле, алармантни, тако да држава 
треба да учини све да унапреди ква-
литет живота у руралним области-
ма. Такав амбијент допринеће да 
млади остају на селу, да се враћају 
они који су отишли и, уместо у гра-
довима, ту траже упориште за раз-
вој бизниса. Ова књига ће, гледано 
у целини, добро доћи онима који 
већ живе од пољопривреде. Али, и 
да допринесе да они који из разли-
читих разлога остају без посла, или 
они који желе да се баве агробизни-
сом као допунским извором прихо-
да, пронађу идеју или нешто што 
ће да их подстакне да се баве по-
љопривредном производњом или 
предузетништвом на сеоском под-
ручју. Јер, рурални развој не подра-
зумева само унапређење пољопри-
вредне производње, што је примар-
но, него и свих других делатности 
које омогућавају да становништво 
остварује профит. То може да буде 
производња здраве хране, изград-
ња малих погона, неговање старих 
заната, етно-туризам...

РОДРИГЕЗ, Хосе: Јога+Пилатес: 
корак по корак , превод са енгле-
ског Људмила Ђукић. – Београд: 
ИПС Медиа, 2006, 160 стр.

Здрав живот 
свакако подра-
зумева и бавље-
ње неком вр-
стом физичке 
активности. Јо-
га и пилатес су 
дисциплине које не захтевају одре-
ђене физичке предиспозиције и са 
тог аспекта су идеалне за вежбање. 
Књига се препоручује особама ко-
је немају времена да одлазе на тре-
нинге већ желе да вежбају у својој 
кући. У књизи су детаљно описани 
концепти који се морају овладати 
пре почетка вежбања а то су равно-
тежа, релаксација, концентрација, 
контрола, прецизност и ритам као 
и техника дисања. Када се поставе 
основе почиње се са вежбањем које 
подразумева припремно загревање 
и практични део вежби за деблока-
ду зглобова, положаја снаге, истеза-

ња, вежби на тлу и положаја контро-
ле и на крају вежбе за опуштање. 
Комбинација јоге и пилатеса пред-
ставља интеграцију контроле диса-
ња, медитације и флексибилности 
јоге са вежбама снаге, равнотеже и 
мишићне прецизности пилатеса. 
Књига је илустрована великим бро-
јем фотографија тако да сви могу 
одмах почети са вежбањем.

РОТЕР Благојевић, Мирјана: 
Стамбена архитектура Београ
да у 19. и почетком 20. века. 
– Београд: Орион Арт, Архитек-
тонски факултет, 2006, 511 стр.

Кроз поглавља ове 
монографије дат је 
преглед типичних 
елемената, облика и 
концепција која су 
утицала на преобра-
жај архитектонског 
стваралаштва у Бео-
граду током проте-
клих векова. Тако се на једном ме-
сту могу пронаћи стручне анализе, 
са веома добро обрађеним приме-
рима, неопходне за уочавање бит-
них карактеристика наше гради-
тељске прошлости. Поред научне 
типолошке анализе и приказа на-
станка и развоја стамбених облика 
у периоду успостављања модерне 
градске структуре Београда крајем 
19. и почетком 20. века, што до овог 
монографског дела  није било све-
обухватно и исцрпно разматрано. 
Дефинише се појам „кућа“ као неоп-
ходан оквир људског живота и као 
први производ људског интелекта 
преко кога се он исказао као побед-
ник над природом. Монографија је 
богато илустрована фотографија-
ма у боји многих знаменитих гра-
ђевина у Београду које су настале 
у 19. и почетком 20. века. Поред 
стручне популације као што су ар-
хитекте, историчари уметности, 
грађевинци и студенти наведених 
факултета, књига ће бити интере-
сантна и заљубљеницима Београда 
који желе да сазнају нешто више о 
историји свог града.

ХИРШФЕЛДЕР, Гунтер: Европ
ска култура хране: повест 
исхране од каменог доба до 
данас, са немачког превео Дра-
ган Проле. – Нови Сад: Стилос, 
2006, 324 стр.

Исхрана пре-
ставља нужну 
животну функ-
цију. Да би се 
разумела савре-
мена култура 
исхране мора се 
погледати уна-
траг у скорију, а и давну прошлост. 
Ова књига се бави управо истражи-
вањем културе исхране кроз раз-
не историјске периоде. На основу  
културе исхране може се сазнати 
и о другим аспектима живота као 
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и о друштвено-политичким вред-
ностима и порецима за дати исто-
ријски период. Пут који је човечан-
ство морало прећи да би од сировог 
и неуређеног узимања намирница 
доспело до садашње високо разви-
јене културе исхране био је једна-
ко авантуристички и мукотрпан, 
колико и забаван. Показивање тог 
пута један је од циљева ове књиге. 
Да то није лак задатак показује и чи-
њеница да ниједно друштво није из-
градило јединствену културу исхра-
не. Богати су јели и пили другачије 
него сиромашни, мушкарци и жене 
су се хранили раличито а такође и 
култура младих се разликује од оне 
старијих. Ова књига обрађује разне 
периоде културе исхране кроз веко-
ве и дефинише их као: потрага хра-
не у праисторији, јела развијених 
раних култура, интернационална 
кухиња у позном средњевековном 
граду, преко новог века и индустри-
је на столу за период 1850–1914, па 
све до данашњих дана. Многи људи 
знају шта значи принцип здраве ис-
хране, али се ипак највећи део по-
пулације храни нездраво. Већина 
би се на питање да ли више воли 
кељ или помфрит без размишљања 
определили за ово друго. Све то 
потврђује једну истину коју је пси-
холог исхране Фолкер Пудел 1997. 
дефинисао као питање: „Зашто не-
здраво јело толико прија?“

ХОЛ, Џуди: Енциклопедија 
кристала: свеобухватни  во
дич кроз драго камење. – Бео-
град: Езотерија, 2006. 383стр.

У Енциклопедији 
кристала може се 
пронаћи  све нај-
битније камење 
које се тренутно 
може набавити у 
свету, као и неки 
мање познати и не-

давно откривени кристали. Књига 
садржи слике и описе преко 200 
кристала. Неки од њих су: ахат, бе-
рит, цитрин, тигрово око, калцит, 
хематит,... Ауторка књиге као плод 
свог тридесетогодишњег искуства 
рада са кристалима пружа традици-
онална и савремена знања о криста-
лима. Форма каталога омогућава 
да у тренутку пронађете познати 
кристал или да сазнате нешто о 
кристалу који сте први пут видели. 
За сваки кристал је наведена њего-
ва практична и езотерична употре-
ба, укључујући духовне, менталне, 
психолошке, емотивне и физичке 
ефекте, као и употреба у лечењу. 
Сваки камен је живо биће. Тек ако 
му приђемо и „оживимо га“ за нас 
саме, добићемо највише од њега. 
Илустрације у књизи су лепе тако 
да је право задовољство прегледа-
ти ову књигу и свако ко воли ове да-

рове природе треба да набави ову 
књигу.

ФЕРИ, Фред Ф.: Ферријеве 
диференцијалне дијагнозе: 
практични водич диференци
јалних дијагноза, симптома, 
знакова и клиничких пореме
ћаја, превод са енглеског Боја-
на Радошевић, Бојана Божано-
вић. – Београд: Бард-фин; Бања 
Лука: Романов, 2006, 425 стр.

Веома практи-
чан прируч-
ник за сваког 
лекара  напи-
сао је  уважени 
стручњак Фред 
Ферри који је и 
аутор других 
п о п у л а р н и х 
наслова из области дијагностике. 
Овај приручник је практичан за 
брзу оријентацију у болничким и 
амбулантним условима, у дијагно-
стици преко 900 нозолошких једи-
ница. Садржај је класификован по 
абецедном реду. Листе диференци-
јалних дијагноза се односе на зна-
кове и симптоме као и болести и 
клиничке поремећаје, тако да је ис-
поштован главни принцип доброг 
дијагностичара-свеобухватност. 
Обухвата диференцијалну дијаг-
нозу симптома, знакова и лабора-
торијских и преко 500 клиничких 
поремећаја. Пример примене овог 
приручника: листа диференцијал-
них дијагноза „Калцификација на 
РТГ снимку грудног коша“, а потом 
се идентификује диференцијална 
дијагноза „силикозе“, „туберколо-
зе’’ и других болести које могу бити 
узрочници налаза калцификата на 
РТГ снимку, што омогућава уз ме-
тод елиминације, утврђивање пра-
вилне дијагнозе. Овај приручник 
је намењен студентима, лекарима 
и свима онима којима је потребна 
брза оријентација за сваки могући 
знак, симптом и клинички порем-
ћај који се може срести у свакоднев-
ној пракси. Приручник је препору-
чен од Америчке асоцијације ин-
терниста и породичних лекара.

7
ЛОПУШИНА, Марко: Терори
сти света. – Београд: Књига-ко-
мерц, 2006, 223 стр.

Писац ове књиге даје приказ нај-
значајнијих и најопаснијих терори-
стичких организација, група и поје-
динаца на свету. Тероризам је поја-
ва позната одвајкада и представља 
оружје слабих против јаких. Пре 
две хиљаде година биле су познате 
плаћене убице које су уништавале 
Иродове палате, у раном средњем 

веку су  мусли-
мански асасини 
убијали наме-
снике, крсташе 
и краљеве, у 19. 
веку су терор користили анархи-
сти. У данашње време најпознатији 
терориста на свету, Осама Бин Ла-
ден и његова терористичка органи-
зација Ал Каида, уздигли су теро-
ризам на ниво светске опасности. 
Терористи су идеалисти и у томе ле-
жи разлика између њих и кримина-
лаца који су практични. Терористи 
верују да раде нешто добро и да је 
њихова борба, без обзира на често 
невине жртве, оправдана. Како те-
роризам буја у последње време до-
бро је упознати се са овом појавом. 
Босна и Косово проглашени за 
места где међународни тероризам 
има одскочну даску за деловање на 
старом континенту. У овој књизи 
можете наћи податке о најпозна-
тијим терористичким организа-
зијама, начину њиховог деловања 
и нападе које су извршили. Про-
читаћете о колумбијском терору, 
корзиканској армији, Хезболаху, 
тамилским тигровима, ИРА, ОВК, 
курдистанским револуционарима, 
Хамасу и другим терористичким 
организацијама и појединцима.

МИЕТИНЕН, О Јука: Класично 
позориште југоисточне Ази
је, са енглеског превела Ивана 
Ашковић. – Београд: Клио, 2005.

У библиотеци АРС сцена, изда-
вачко предузеће Клио објавило је 
још једну занимљиву књигу која 
ће међу љубитељима позоришне 
уметности сигурно имати пасио-
ниране читаоце. Класично позо-
риште југоисточне Азије књига је 
која открива нама непозната и егзо-
тична позоришта Бурме, Тајланда, 
Индонезије (Јава, Бали), Камбоџе, 
Лаоса, Малезије, Вијетнама и Ки-
не. Књига даје историјски приказ 
позоришне уметности у овом делу 
света, а текстови су употпуњени 
фотографијама и цртежима који 
читаоцу стварају уверљиву слику 
далеког позоришног света.

МИЛЕР Жоел, МИЛЕР Жан-
Луј: Менаџмент библиотека, 
руковођење запосленима, са 
француског превела Љиљана 
Мирковић. – Београд: Народна 
библиотека Србије, Клио, 2006.

М е н а џ м е н т 
б и б л и о т е к а 
изузетно је ко-
рисна књига за 
све руководи-
оце и запосле-
не у библиоте-
кама. Аутори 
се баве садашњим околностима 
и перспективама библиотека, ме-

наџментом у организацији посла, 
улогама непосредног руковођења, 
менаџментом помоћу компетенци-
ја, управљањем комуникацијама, 
управљањем временом, мотиваци-
јом и укључивањем у посао који се 
обавља свакодневно, поступањем у 
напетим ситуацијама, с притужба-
ма и сукобима. У додатку аутори 
дају типски опис радних места, 
аутодијагнозу стила у менаџменту 
и графичку анализу потреба за уса-
вршавањем за сваког радника поје-
диначно. Књига садржи и исцрпну 
библиографију.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, Радмила: 
Куће уметника. – Београд: Ори-
он арт, 2006, 184 стр.

Књига Куће умет
ника описује куће 
и собе у којима су 
живели и ствара-
ли уметници чија 
су имена уписана 
златним словима у 
историје ликовних, 
музичких и књи-
жевних уметности 
света. Разноликост појединачних 
људских судбина нераскидиво је 
везана за места у којима се одвија-
ла њихова свакодневица. Читајући 
ову књигу отворићете многа врата 
и закорачићете у собе генија, да би-
сте открили читав спектар изузет-
них доживљаја, од гламура до беде, 
од спокоја до тужне самоће и траги-
ке. Неки уметници имали су виле 
и палате, други, не мање значајни, 
живели су у убогим собицама. Упо-
знавање са свакодневицом једног 
Фјодора Достојевског, Салвадора 
Далија, Клода Монеа, Маргарет 
Јурсенар или Колет представља сво-
јеврсно уживање, које се не може 
упоредити ни са чим. Зато, уколи-
ко вас интересује где су то ствара-
ли познати уметници, ако желите 
да завирите у њихов простор и са-
знате нешто ново о њиховим живо-
тима и њиховим стваралаштвима, 
ова књига ће вам то омогућити. 
Илустрована је лепим фотографи-
јама које пружају потпуни  утисак. 
Неки од наслова из садржаја: Тиха 
лука Жорж Санд, Без куће у срцу 
Симон де Бовоар, Сопствена соба 
Вирџиније Вулф, Максим Горки у 
кући једног милионера,...

ОГЊАНОВИЋ, Дејан: Фаустов
ски екран. – Зајечар: Матична 
библиотека „Светозар Марко-
вић“, 2006.

У студији Фаустовски екран Дејан 
Огњановић бави се феноменом 
ђавола у кинематографији. Ова 
обимна књига садржи 12 поглавља: 
Од Сатане до Луцифера, Европа у 
сенци Фауста, Сатана у Америци: 

14 15



баба-рога, Еуро-трасх ђаволи, Ис-
теривање ђавола и утеривање вере, 
Ђаволови дукати, Фауст за шаку 
долара, Ђаволово ново рухо, Људ-
ски, сувише људски, Мистични 

заводник, Ђаво за 
нови миленијум и 
Истеривање. Дејан 
Огњановић тумачи 
феномен ђавола на 
филмском платну 
кроз историју као 
и његову трансор-
мацију у времену и 
простору: доживљај 

у европској и америчкој кинемато-
графији и слично. Према ауторо-
вим речима, у филмографији која 
је додатак студији, намера је била 
да се испитају филмови у којима је 
ђаво имао свој најупечатљивији и 
најразноврснији лик. 

8
Андрић, Владимир: ДАЈ МИ 
КРИЛА ЈЕДАН КРУГ, илу-
стровали Коста Миловановић, 
Милан Павловић и Ивица Сте-
вановић. – Београд: Креативни 
центар 2006.

Најбоље песме 
и приче по 
избору самог 
аутора чине 
нову збирку на-
шег познатог 
дечјег писца 
Владимира Андрића.  Маестрално 
се поигравајући дословним и ме-
тафоричним значењима у својим 
песмама и причама, Владимир Ан-
дрић ствара посебан говор и свет у 
којем овештали изрази и значења 
постају поново нови и свежи. Три-
десетак песама и дванаест прича та-
ко представљају својеврстан сплет 
духовитих књижевних мајсторија 
и надахнутих илустраторских ига-
ра. Ове досетке и играрије у мани-
ру онога што називамо школом Ду-
шка Радовића подсећају нас на нај-
боље у нашој књижевности за децу. 
Савремен дизајн и висок квалитет 
ликовно-графичке опреме посебна 
су вредност овог издања. Збирка је 
посвећена успомени на Владу Сто-
јиљковића.

АНДРИЋ, Радомир: Зарно ви
тло. – Младеновац: Шумадијске 
метафоре, Библиотека града 
Београда, Библиотека „Деспот 
Стефан Лазаревић“, 2006.

Пореклом Ужичанин, истакнути 
песник Радомир Андрић – Роко об-
јавио је до сада преко тридесет књи-
га песама, књижевних критика, 
есеја и записа у листовима и часо-
писима. Бројни су језици на које су 

преведени њего-
ви стихови, а 
не мали број је 
и награда дома-
ћих и иностра-
них. Уређивао 
је неколицину 
листова и радијске емисије, а сада 
је уредник „Књижевних новина“. 
„Зарно витло“ је неспецифична 
збирка за Андрића. Риме су гурну-
те у „задње редове“, а чак и строги 
сонет је остављен без њих. Мило-
звучност патинираног језика про-
браних слика по диктату заумног 
у контрадикторности је са реали-
тетом који опева (песме су махом 
посвећене пријатељима и инима). 
Њихова ирационализована доку-
ментарност није у сукобу са иро-
ничним (нпр. „Песма младом бок-
серу“). Одредити и дефинисати по-
етику „Зарног витла“ је прилично 
тешко, а то да ове песме не може 
ухапсити ни једна поетика напоми-
ње рецензент мр Душан Стојковић. 
Рецензенту је Андрић и доделио 
зарно витло како у песми коју му 
је посветио, тако и поверењем ко-
је му је указао дајући му књигу на 
процену вредности. Стојковић је 
приљежно осветлио ову збирку ту-
мачењем, мада му посао није био 
лак, јер како каже: „Песничке сли-
ке које врве њоме песничке слике 
су које се не могу јасно издвојити, 
јер урањају једна у другу, прожима-
ју се и једначе. Варниче својим тре-
перењем. Трагичност опеваног је у 
дослуху са звуковном радошћу као 
рухом песама...“

БОЖОВИЋ, Лазар: Луче Зло
горске. – Београд: КЗЈ, 2006.

Спој епског и 
лирског, класич-
ног и модерног, 
означава Луче 
Злогорске као 
спомен мозаик 
прецима аутора 
– Лазара Божо-
вића. Поетски 
венац око части и поштења три бра-
та Божовића, оца и два стрица Лаза-
рева, исплетен је од интроспекције, 
рефлексије о животу, вредностима 
вечности и пролазности. Зачињен 
је анегдотама. Нарешен лирским 
пасажима, стиховима у скоро по-
словичној и афористичкој форми. 
Штиво живо да може окрепити и 
живе и мрце. Вештом руком вођена 
књига, иако спој скоро неспојивих 
форми има савршену композицију 
која читаоца оставља да је без даха 
прочита. Изнова јој се враћајући 
замишљен над традиционалном 
и вековном мудрошћу зачињеним 
савременим сплином. Лазар Божо-
вић, бивши потпредседник Удру-
жења књижевника Црне Горе и 

председник Књижевне заједнице 
Југославије, објавио је десетак збир-
ки поезије за одрасле, а пише и за 
децу. Добитник је бројних награда. 
Превођен на руски, турски, јермен-
ски и француски језик. Живи и 
ствара у Београду.

ВИДОЈКОВИЋ, Марко: Све Цр
венкапе су исте. – Београд: Сами-
здат B92, Београд: Инвеј Компани-
ја, Врбас: Витал, 2007. – 477 стр.

Марко  Видој-
ковић (1975, 
Београд, прав-
ник, извршни 
уредник Play-
boya) почев од 
2001. (роман 
Плес ситних 
демона) преко 
романа Канџе (2004), до најновијег 
Све црвенкапе су исте (прво изда-
ње 2006) објавио је 5 романа. При-
поветке је објављивао у периодици. 
За роман Све црвенкапе су исте по-
делио је Виталову награду Златни 
сунцокрет за 2006. са писцем ста-
рије генерације Јовицом Аћином. 
Књига поседује троделну компози-
цију чији је главни лик самољубиви 
млади писац Бобан Шестић, мета 
медија и обожаватеља. Према речи-
ма председника жирија Томислава 
Бекића, Видојковић је у контексту 
савременог романа „обновио је-
дан вид реалистичке нарације“. Са 
још неколико прозаиста обнова 
натурализма (стварносне прозе) 
доноси на тематским и мотивациј-
ским плановима већу присутност 
социјално-психолошких аспеката 
ликова и друштвене средине. Лик 
Бобана Шестића огрезао у гордост, 
цинизам, сарказам (емоционалну 
ретардираност) према најближима 
и средини у којој живи, отелотвору-
је, осим најнижих инстиката, шире 
видове „с препознатљивом конфи-
гурацијом београдске урбане топо-
графије, омладинске културе (боље 
рећи: некултуре), сексуалности, све-
та дроге (толико ливада марихуане 
у релативно асфалтираном Београ-
ду, црта хероина и кокаина широ-
ких као пешачке зебре), виртуелне 
стварности“, писац је естетски убе-
дљиво уздигао до парадигматске 
реланости једног дела српског дру-
штва које је одавно прерасло адоле-
сцентни узраст. Потресан свет, из-
губљеног смисла живљења, препун 
агресије, аутоагресије, суицидал-
ности, опсцена жаргонска лексика, 
чине основу новог Видојковићевог 
романа.

ВУЧИЋ, Зоран: Врвина за не
бо. – Бор: Штампарија Бакар АД 
Бор, 2006. – 57 стр, илустровано

Књижевник Зоран Вучић (1947, 
Околиште, Сврљиг) пише поезију, 
књижевну критику, огледе, прево-
ди са бугарског. Почев од осамде-
сетих објавио је 18 књига поезије, 
приредио више зборника и антоло-

гија. Био глав-
ни уредник 
Р а с к о в н и к а 
(Београд), тре-
нутно је глав-
ни уредник ча-
сописа Бдење 
(Сврљиг). Песме из књиге Врвина 
за небо објављиване су у зајечар-
ском Развитку од 1979. до 1993. под 
насловом Источнице. Књига је пи-
сана једним од најстаријих говора 
(наречја) штокавског дијалекта тзв. 
призренско-тимочким говором, 
торлачко-шопским, или како га 
рецензент књиге Срба Игњатовић 
условно назива „тимочким дија-
лектом“. Доказано песничко умеће 
Зорана Вучића и дубоко познава-
ње језичких архаизама даје велику 
мелодично-звучну изражајност 
овим стиховима у сагласју са семан-
тичком страном песама (нпр. „Кад 
падну тешће/и големе ночи,/сне-
гови почну/да веју у очи./Да је бар 
петал/да се гласи/да растера море,/
видело огласи“, из песме Кад падну 
ночи). Архаична синтакса (нпр. пе-
тал-петао, мисал-мисао, копнеју-
копне, дојде-дође, итд.) и лексика 
(ноч-ноћ, пролет-пролеће, вртање-
враћање, итд.) захтевала је испод 
сваке песме и мали речник. Књигу 
је цртежима опремио сликар Тодор 
Стевановић. Врвина за небо је лепо 
изненађење за читалачку јавност 
после недавно награђене књиге Ми-
рослава Цере Михаиловића писане 
„врањанским говором“.     

ГОЈКОВ, Душан, МАХУЉА Ма-
туч Елфрида: Писање по води. 
– Зајечар: Матична библиотека 
„Светозар Марковић“, 2006.

Библиотека „Свето-
зар Марковић“ из 
Зајечара објавила је 
у едицији „Исток-За-
пад“ љубавни роман 
чији су аутори Душан 
Гојков и Елфрида Ма-
туч Махуља: српски 
писац и хрватска 
списатељица. Њих двоје су се до-
писивали електронском поштом и 
на тај начин написали ову љубавну 
причу из мушког, односно женског 
угла. Реч је о постмодерној прози 
која се бави суштином мушко-жен-
ских односа и  покушава да разот-
крије разлике у начину и поимању 
света који је толико различит међу 
половима. Љубавна прича која го-
вори о ономе на чему се завршавају 
холивудски филмови: дакле, шта се 
дешава када се људи сретну и поч-
ну да живе заједно.

Духовност писане културе Срба 
у контексту културе балканских 
Словена – зборник радова групе 
аутора. – Лепосавић: Институт 
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за српску културу – Приштина, 
Лепосавић, 2006. – 317 стр.

Како се у увод-
ном тексту 
овог зборника 
умесно каже 
да су балкан-
ски Словени 
имали (имају) 
осим заједнич-
ког исконског порекла и ране про-
шлости, културну традицију засно-
вану на категоријама средњовеков-
не хришћанске културе утемељене 
у временима светих равноапостола 
Кирила и Методија, тако се и кон-
статује да је „балканска етнографи-
ја веома сложена, пуна недовољно 
истражених појава као што су међу-
собне везе народа, њиховог живота 
и културе. Зборник радова истак-
нутих научника у својим области-
ма допринос је српских посленика 
међусобном културолошком упо-
знавању. Чедомир Ребић пише О 
заједничкој културној традицији 
балканских Словена, Јасмина Ахме-
тагић о Ликовима Ћирила и Мето
дија у Хазарском речнику, Предраг 
Јашовић текст Доситеј Обрадовић 
и Албанци, Милорад Јеврић Српски 
и македонски реализам у књижевно
сти, Милица Ј. Лилић Књига као 
метафора за духовност у српској 
и македонској поезији, следе тексто-
ви Марије Ј. Михајловић, Ане Ђор-
ђевић, Милоја Милојевића, Снежа-
не Миливојевић Доминантни кул
турни обрасци српске и албанске 
етничке заједнице на Косову и Ме
тохији, Сунчице Денић, Алексан-
дре Новаков, Далибора Елезовића 
Објављени османски пописи значај
ни за проучавање историје Косова 
и Метохије, Ивана Башчаревића 
(о демографији од 15. до краја пр-
ве половине 20. века Косовске Ми-
тровице), Весне Зарковић Примери 
деловања великих сила и Србије 
међу Арбанасима у Старој Србији 
почетком 20. века, Милојице Шуто-
вића, укупно 22 аутора. Радови су 
приложени за научни скуп који је 
одржан у Лепосавићу 25. децембра 
2006. године.

ЖИГИЋ, Драган: Потоп у пламе
ну. – Ваљево: Импресум, 2006.

Драган Жигић је песник по рођењу. 
Тако га је одредио нобеловац Иво 
Андрић, препоручивши његове 
прве стихове за штампање у „Књи-
жевним новинама“. Ласкаво, али 
са потврдом у реалности. Жигић 
истрајава у песничком свету захва-
љујући пре свега квалитету написа-
ног. Поема „Потоп у пламену“ почи-
ње цитатом Хлебњикова, једног од 
утемељивача модерног песништва. 
Рецезентска размишљања Томисла-
ва Милошевића везују Жигића и 

Хлебњикова све време, али ако ће-
мо поредити, Жигић је ближи Вик-
тору Јерофејеву, руском постмодер-
нисти. Поднаслов збирке „Потоп у 
пламену“ је „Песник спаљује своју 
библиотеку“. Два апокалиптична 
виђења света и књижевности су су-
морна, али и вишесмислена визија 
цивилизације. Књижевност и кул-
тура у традиционалном смислу за-
иста падају у засенак нових медија. 
Али, обратимо пажњу и на лично 
– песник се мора ослободити свих 
узора, не допустити да већ написа-
но угуши исконски таленат. „Потоп 
у пламену“ везан је за свету бројку 
три. Наиме, састоји се из три дела 
проткана рефренима са поентом, 
који прекидају магијско набрајање 
егзорцистичког чина спаљивања. 
Ако се зна да је спаљивање књига 
одувек било повезано са тоталита-
ристичким вандалским чиновима, 
остаје запитаност зашто је Жигић 
посегнуо за идејом да је припише 
савременом ствараоцу.

ИГЊАТОВИЋ, Срба: Слепи 
путник. – Београд:  Апостроф, 
2007.

Уводна песма у 
овој књизи пое-
зије је посвета 
Хомеру, који је 
на почетку ове 
стиховане приче. 
Збирка је поде-
љена на следеће циклусе: Цртежи, 
зрна, Корен, Живе слике, Крчаг, 
Казан и Зид са истоименом песмом 
„да се путник-намерник под звезда-
ма одмори“, иако узидан.  Посебно 
је карактеристична песма Цртеж, 
или читајући Пастернака, у којој 
аутор каже све кад подсети на брег, 
брезик и дом са вртом, а сред врта 
огледало: слеђени базен. Језгрови-
те, ове песме Србе Игњатовића су 
и врло сликовите, што се поготову 
односи на песму „Стари врт“, где су 
„нагрђени камени идоли“. Минула 
су херојска времена старог врта, пи-
ше аутор приликом посете Аранђе-
ловцу, тако да је једини победник 
у ствари млад јоргован разбуктао 
у пролеће. „Крај камених лавова 
расту нови варвари“, дирнут је пе-
сник. Са 54 нових песама којима 
нам се представља у овој збирци, 
после осам књига поезије насталих 
од 1971. до 2001. године, Срба Иг-
њатовић иначе и прозаиста и драм-
ски писац и есејиста, заиста има 
шта читацима да поручи у својим 
лирски интонираним али и мисао-
ним остварењима. То се посебно од-
носи на дирљиву песму „Узалуд те 
будим“, где се аутор обраћа сваком 
песнику са „тешко теби“, с обзиром 
да је и предмет дивљења и поруге, 
„заљуљано звоно од сопственог кри-
ка“, кога исмевају садукеји и фарисе-

ји. Игљатовић је очевидац многих 
промена и као такав нам сведочи 
и о нашем времену, кад неки отва-
рају компјутере док други премећу 
контејнере. Песник се напрестано 
узалуд пита и чему  та страсна жур-
ба, то нерасудно расипништво, кад 
увек стижемо на исту тачку свести. 
Може се рећи да  овом књигом Ср-
ба Игатовић сведочи више о свима 
нама и свету у којем борави у те-
шкој егзистенцијалној тескоби, док 
нам најмање о себи приповеда. Он 
је ту да заискри живим сликама, да 
подсети на Теслу, Мандељштама, 
Левчева, али и да напише песму 
у спомен Браниславу Петровићу.  
Елегичним тоном исписане су и 
друге песме у овој збирци.

ЈОВАНОВИЋ, Бојан: Сенке у та
ми. – Београд: Друштво Источ-
ник, 2006. – 81 стр.

Књига Сенке 
у тами Боја-
на Јовановића 
(1950, Ниш) 
девета је пе-
сничка књига 
овог аутора, 
јавности по-
знатог и као 
есејисте и научника који се бави 
етнолошко-антрополошким тема-
ма српске и светске проблемати-
ке. Циклусна подела (Преостали 
трептаји, Сенке у тами и Нагодбе) 
уоквирена је пролошком песмом 
Име душеако си она која јеси и 
епилошком Оноземаљском дануод
сјај суседовог прозора. Суштински 
ове две песме на известан начин 
тематски покривају основне Јова-
новићеве емотивне интенције и ре-
флексивне преокупације поводом 
књиге: проблеме света с оне стране 
реалне/материјалне стварности, 
односно, песниково удубљивање у 
„нагодбе и уговоре које склапамо 
са оностраним“ (из поговора Са-
ше Радојчића). Тако ће се поводом 
душе аутор запитати „да ли си ти 
моје или ја твоје скровиште“ (песма 
Име душе). На формалном плану Јо-
вановић обилато користи своје ис-
куство писања хаику стихова, које 
овде не држећи се њихове пропи-
сане форме уланчава у дуже песме 
подељене на строфе од дистиха до 
пет стихова. Уочљив је и успешан 
напор превладавања веризма само-
својним лирским рукописом („На 
раскршћу обећаног буђења/из по-
сивеле прелазимо/у ружичасту еко-
номију“, из песме Процветала је 
трговина, или „Стигла је и до мог 
кварта/кабловска телевизија“, из 
песме Поноћ и четврт).

КОПИЦЛ, Владимир: Смерни
це, химне и препеви. – Зајечар: 
Матична библиотека „Светозар 
Марковић“, 2006.

У едицији „Исток-Запад“ зајечар-
ске библиотеке појавила се нова 

књига песама 
Владимира Ко-
пицла. У овој 
поезији нагла-
шена је епохал-
на самосвест. 
Песник је свестан у каквом свету 
се појављују песме и баш због то-
га се труди да кроз поетичку про-
ницљивост и језичку игру сагледа 
мање видљиве слојеве стварности. 
Ова поезија је иронична и у пра-
зном свету, стихови Владимира 
Копицла представљају истинско 
сведочанство постмодерне, преда-
покалиптичне епохе.

ЛАЗИЋ, Лаза: Песме о поврћу. 
– Београд: Народна књига, 2006. 
– 123 стр, илустровано

Основно поље литерарног рада 
Лазе Лазића (1929, Сомбор) су пое-
зија, књиге за децу и омладину, ве-
ћи број емисија Добро јутро, децо, 
књижевна критика. Његов књижев-
ни рад осим појединачних  књига, 
налази се у зборницима, антологи-
јама и у школској лектири. Песме о 
поврћу су тематски организована 
књига поезије чији су лирски „јуна-
ци“ (субјекти) разне врсте поврћа: 
пасуљ, рен, шаргарепа, кромпир, 
келераба, тиква лудаја и други. Пе-
сник комбинује римован стих („Из-
вините, молим/станите за трен,/да 
ли сте, случај-
но,/ви господин 
рен?“, из песме 
Рен, или „Шар-
гарепа или мр-
ква,/а још звана 
и карота,/на Пи-
јаци палилул-
ској/сећала се 
свог живота“, песма Шаргарепа) и 
слободан („Један адмирал већ три-
десет година/за вечеру поред чаја 
и бисквита/поједе увек и по једну 
шаргарепу“, песма Адмирал и шар
гарепа) а ту је и врло специфично 
на структурном плану организо-
вана песма Грашак (песма у прози 
заснована на тзв. леонинској рими, 
од 200 стихова). Духовита, лирич-
на, поезија за децу и омладину при-
пада најбољој новијој традицији 
(Радовић, Ршумовић) српске поези-
је за децу и омладину.   

МАРОЈЕВИЋ, Игор: Медите
рани. – Београд: Лагуна, 2006. 
– 159 стр.

Нова приповедачка књига Игора 
Mаројевића (1968, Врбас) садржи 
14 прича које на најопштијем плану 
обједињује Медитеран као културо-
лошко-географски и историјски 
топос. У причама Нурија, Топло 
жута, Елена, Пипо Антони чита-
лац кроз различите  ликове, њихо-
ве односе и догађаје „улази“ у свет 
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Барселоне и ње-
не посебности, 
док са прозама 
Прозак плус, 
Пераст, Рат 
за част Моане 
Поци улазимо 
у свет Црногорског приморја, где 
се као и у „барселонским“ причама 
јасно уочава тачност навода исто-
ричара Фернана Бродела „путова-
ти по Медитерану значи пронаћи 
свет Рима у Либану, праисторију 
на Сардинији, грчке градове на Си-
цилији, арапско присуство у Шпа-
нији, турски ислам у Југославији“. 
Разноврсни ликови, делови меди-
теранског поднебља (Црна Гора, 
Албанија, Египат) укључујући и ње-
гово залеђе према Средњој Европи, 
необично-обичне ситуације свако-
дневног са повременим дозираним 
искорацима у есејистичке пасаже 
прибавиће књизи прича Медитера
ни статус читаног и од критике ту-
маченог и вреднованог дела.   

МАТИЈЕВИЋ, Владан: Часови 
радости. – Београд: Народна 
књига; Београд: Политика НМ, 
2006. – 164 стр.

У едицији Пре
мијера изашао 
је четврти ро-
ман Владана 
М а т и ј е в и ћ а 
(1962, Чачак) 
кога аутор у 
поднаслову од-
ређује као кратак витешки роман. 
Бавећи се у поговору, између оста-
лог, и овом типолошком одредни-
цом, др Адријана Марчетић (текст 
Песме не о љубави) доводи је у везу 
са пародирањем конвенција вите-
шких романа (витез је по моралу, 
карактеру и снази изнад интрига 
средине, љубавни заплет, итд.). У 
овом нашем „невитешком“ добу у 
случају Часова радости, може се 
условно довести „тоталност“/ком-
плетност пародирања тог роман-
сијерског жанра. Додуше, уместо 
витеза имамо витешкињу Мацу 
Аксентијевић, уместо сентимента, 
двобоја и ратовања, еротске дуеле 
у којима витез Маца са мноштвом 
витезова (морнар, наставник, сту-
дент, продавац лубеница, шофер, 
рели возач, конобар, песник, лекар) 
дели сексуалне „часове“ радости. 
Као и у другим витешким романи-
ма она иде из једне у другу еротску 
авантуру, доживљава малере и ха-
варије, добија и губи. Аутор је текст 
организовао у преко 70 фрагмената 
подељених на пасусе/строфе изра-
женије наративности. Овако схва-
ћен, пред читаоцима је хумористич-
ки еротски роман у стиху, а лик 
Маце као и у другим пикарским 
делима једноставан (плошан, нере-

љефан, према терминологији Е. М. 
Фостера), еонима удаљен од тамне 
психолошке и урбане прозе. Витез 
еротоманка додатни је семантички 
потенцијал „сузама и смеху“ новог 
Матијевићевог романа.

МАРКОВИЋ, Ратко Риђанин: 
Весла за грешнике. – Младено-
вац: „Шумадијске метафоре“, 
Библиотека града Београда, Би-
блиотека „Деспот Стефан Лаза-
ревић“, 2006.

О Хиландару „духовном срцу из-
ван тела српског народа“ певали су 
многи. Ратко Марковић Риђанин 
се песничком инспирацијом при-
кључио јату све самих звезданих 
имена. Риђанин је спојио реализам 
и метафоричко-метафизичку сли-
ковност. Песме у збирци, њих ше-
здесет и осам, саздане су од оних 
које су светлост дана угледале у 
ранијим песничким збиркама. Из 
збирке „Невини наум“ преузете су 
две песме. Из „Стопе“ два циклуса: 
„Стопе на води“ и „Силазак са Све-
те Горе“. Из «Отајника» три издвоје-
не песме и два циклуса: „Предворја 
стајачица“ и „Узмах“. У књизи су и 
неколике песме из „Ваљагора“, као 
и циклус „Глас оца Никанора“ из 
часописа „Стремљења“. „Стопа“, 
„Отајник“ и „Празничник“ чине 
трифору о Хиландару. Особеност 
у поетици Марковићевој је да „спу-
шта“ небеско царство на земљу, као 
што земаљско креће увис ка идеа-
лизованом. То поткрепљују много-
бројни и различни стихови од оних 
„Бог у мени небом лети“ до „У ноћ 
капљу очи моје“. Асонанције, алите-
рације, анафоре, риме, понављања 
чине песме еуфоничним „гласом 
небеским“ земаљског појца. И као 
што вели наслов „Весла за грешни-
ке“ у овој збирци ћете пронаћи им-
пулсе за расветљавање духовног 
мрака и поделу религиозног осећа-
ња са аутором.

МИЛАНОВИЋ, Р. Братислав: 
Мале лампе у тамнини. – Краље-
во: Народна библиотека Стефан 
Првовенчани, 2006. – 174 стр.

Књига Изабра
не и нове песме 
реном и ра ног 
песника сред-
ње генерације 
Братислава Р. 
М и л а н о в и ћ а 
(1950, Алекси-
нац) садржи избор из 6 песничких 
књига и нове песме, почев од књи-
га  Јелен у прозору (1975), Клатно 
(1980), Неман (1987), до књиге Си
лазак (СКЗ, 2004). Интересантно 
је напоменути да је Милановић 
за сваку од својих књига добијао 
угледне награде, што додатно све-
дочи о значају и контексту овог „пе-
вања“ у савременој српској поезији, 
сада крунисаном овим избором. О 
песнику, његовим структурним, те-

матским, духовним исходиштима 
(од неоекспресионистичких визи-
ја јелена у прозору, орфејске теме 
дате кроз бунтовни и резигнирани 
глас у збиркама Клатно, Неман, до 
културно-историјске синтетичке 
перспективе у Балканском певачу, 
евокације митолошког наслеђа у 
Вратима у пољу (1999) до Силаска) 
у поговору Лепота јача од ћутања 
детаљно и прецизно пише др Боја-
на Стојановић Пантовић истичући 
посебност и вредност Миланови-
ћевог поетског „гласа“ у разноли-
кости српске поезије на размеђи 
миленијума.

МИЛИСАВЉЕВИЋ, Зоран: 
Кожа од речи. – Београд: 
Апостроф, 2006.

Дипломирани филозоф определио 
се да рефлексије смести у стихове 
и прозу. О томе сведочи десетак 
књига. Кожа од речи нас нагони на 
истраживање о домишљању без 
краја. Она је опсервација и објек-
тивна и лично исповедна. Постоји 
тројна тачка осматрања ОНО, ЈА, 
ОН. Композицијски смишљена 
лукаво Кожа од речи је цинизам 
који се живи у расколу између ДА 
и НЕ са тачком која је на почетку 
и на крају свега. Мисли о смислу и 
бесмислу, животу и смрти, о амби-
валентности значењској, о контра-
дикторности нису само сувопарна 
филозофска поигравања језиком. 
Оне су књига сачињена од врућег 
хлеба са девет кора која се чита 
страну по страну, кору по кору. То 
да је све што нас окружује споља и 
у нама самима реч, доказују и сти-
хови „Руке, облици, покрети/тамо 
и овде/живе само/у кожи од речи“. 
Егзистенцијални парадокс наш 
епидерм, највећи орган чула до-
дира, смешта у реч. Реч је извор и 
увир свега. То је и разлог да се пе-
сник склон жонглирању речима и 
идејама не расипа у изговореном, 
већ згуснуто, скоро гномички, раз-
говара са тоталитетом.

МИЋУНОВИЋ, Светлана: Кре
шендо. – Београд: Сипа, 2007.

После збирке 
Горки дланови 
где се песники-
ња бави про-
блемима бајке 
и антибајке и 
обрачуном из-
међу детета и 
одраслог у лир-
ском ЈА, поезија Крешенда нуди 
један сасвим нови поетски израз 
Светлане Мићуновић. Реч је о зре-
лој љубавној поезији која на уштрб 
свакодневице и свеопште празни-
не успева да постоји. Песникиња 
бизарне детаље претаче у поезију, 

а храброст да воли и да љубав сачу-
ва претвара у животни императив 
и врхунски смисао. Како смо виде-
ли и у Горким длановима Светлана 
Мићуновић илуструје и ову збирку 
песама занимљивим цртежима ко-
ји, у маниру Фернанда Песое, прате 
песничко осећање.

МИЋУНОВИЋ, Светлана: Све
тионик за птичице и остало 
звериње. – Београд: Сипа, 2007.

Ова збирка пе-
сама необичног 
наслова, доноси 
нам песничко 
путовање по 
пределима род-
ног краја, али и 
сопствене душе. 
Песникиња кроз 
географске и духовне топониме са-
гледава живот, промишља и одлу-
чује да се ухвати у коштац са њим. 
Проналази у свакодневици детаље 
и тренутке, разлоге да се смисао на-
ђе и онда када то изгледа немогуће. 
Ова поезија је потрага за одраста-
њем, али и жудња за вечним детињ-
ством. Неутажена жеља за љубављу 
и бескрајна љубав према свему.

МОРГАН, Никол: Крив је мој мо
зак, илустрације: Милан Павло-
вић и Енди Бејкер (Андy Бакер); 
Превели с енглеског: Драган Ба-
бић и Ружица Росандић. – Бео-
град: Креативни центар, 2006.

Књига Крив је 
мој мозак (Blame 
my brain) бри-
танске ауторке 
Никол Морган 
(Nicola Morgan) 
намењена је ти-
нејџерима, али 
велику корист 
од ње могу има-
ти и њихови збуњени родитељи 
и наставници. Ауторка која, како 
сама каже, није научник у књизи 
износи резултате нових научних 
истраживања о биолошким чини-
оцима који утичу на понашање ти-
нејџера – на њихово променљиво 
расположење, склоност да улећу 
у опасности, на проблеме у учењу, 
трапавост, склоност ка ризикова-
њу. Читајући књигу, сазнајемо да 
мозак током адолесценције прола-
зи кроз велике промене – његови 
делови расту и развијају се различи-
том брзином и нису добро усклађе-
ни. Мозак се „преуређује“, у њему 
се стварају нове везе, док се неке 
старе везе губе. Књига је корисна, 
пуна занимљивих информација, 
читљива и забавна. На крају сваког 
поглавља дати су тестови које мла-
ди могу сами да решавају како би 
сазнали нешто о томе колико су по-
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спани, склони преузимању ризика, 
да ли су депресивни и да ли имају 
проблема с алкохолом, као и да би 
открили које су им интелектуалне 
способности најразвијеније. Аутор-
ка говори о томе како се треба бо-
рити с поспаношћу, потешкоћама 
у учењу, депресијом, булимијом и 
анорексијом, као и о томе коме се 
све млади могу обратити за помоћ. 
Дате су и неке корисне адресе и те-
лефони. Књига садржи речник пој-
мова и индекс. Никол Морган пору-
чује тинејџерима: „Кад ти убудуће 
буду зановетали што не устајеш 
из кревета пре ручка или што си 
непристојан према наставницима, 
узми ову књигу и објасни кратко и 
јасно (тако да те и одрасли могу раз-
умети) да не треба да криве тебе, 
већ – твој мозак.“ 

НЕШИЋ, Дојчиновић Биљана: 
Картограф модерног света, Ро
мани Џона Апдајка. – Београд: 
Филолошки факултет, 2007.

После запажене књи-
ге Градови, собе, пор
трети (Књижевно 
друштво „Свети Са-
ва“, 2006), Биљана 
Дојчиновић Нешић 
објављује своју док-
торску дисертацију у 
издању Филолошког 

факултета из Београда под нази-
вом Картограф модерног светаРо
мани Џона Апдајка. Плодан писац 
какав је Апдајк код нас је недовољ-
но превођен, а надамо се да ће ис-
црпне студије попут ове, нагнати и 
преводиоце и издаваче да посвете 
пажњу једном од најзначајнијих ан-
глосаксонских стваралаца. Биљана 
Дојчиновић-Нешић користи захтев-
ну и озбиљну литературу, у основи 
на страним језицима (будући да се 
њен рад може свести на један од пи-
онирских подухвата на нашој науч-
но-књижевној сцени) узимајући за 
основу свог рада романе Џона Ап-
дајка. Сам писац је навео да су „три 
велике тајне ствари“ религија, секс 
и уметност те се, како наводи аутор-
ка „његово дело, пре свега романси-
јерско, може одредити као тежња 
да се кључне тачке тог модерног 
света уцртају на некој имагинарној 
мапи“. Основна идеја ауторке јесте 
да прикаже Апдајково романеско 
стваралаштво у широком опсегу 
који обухвата различите крајно-
сти: вербални и сликарски медиј, 
филозофске и теолошке елементе, 
опседнутост стварношћу и оним 
иза појавности. Књига садржи пет 
делова: Роман и романса, Трилоги-
ја по Скерлетном слову, Употребе 
аутобиографије, Шоу Зеке Анг-
строма и Метафикционалност и 
аутопародија. Књигом Картограф 
модерног света Биљана Дојчино-
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ФИЛМСКА И ТВ ПУБЛИЦИСТИКА
ЧОЛИЋ Милутин: ФИЛМСКИ ПОРТРЕТИ, 
Београд, Просвета, 2007, 366 стр.

Филмски и позоришни кри-
тичар, Милутин Чолић, об-
јавио је своју дванаесту књи-
гу. Насловио ју је Филмски 
портрети. Треба напомену-
ти да је дугогодишњи филм-
ски критичар „Политике“, 
своју књижевну каријеру за-
почео књигом путописа из 
Норвешке, Јапана и Немач-
ке, Маска смрти је цвет. Оснивач је Међународног 
филмског фестивала – ФЕСТ који се, поред кратко-
трајног прекида (1993-1994), већ тридесет пет годи-
на одржава у Београду, као и филмског програма 
смотре југословенске уметности у Аранђеловцу 
(YУ-Фест). По његовој идеју основан је Филмски фе-
стивал режије у Херцег-Новом.

Књига „Филмски портрети“ није монографија 
коакве је Чолић својевремено написао о глумцу Љу-
биши Самарџићу и филмском редитељу Крсти Шка-
нати, већ представља збир појединачних портрета 
које је Чолић написао раним поводима, најчешће 
у сврху меморијалног оцењивања зачетника филм-
ске уметности на просторима бивше Југославије. 
Портрет о пиониру југословенског филма, Милто-
ну Манакију, који је прве документарне кадрове 
снимио 1905. године, Чолић је написао пре више од 
четрдесет година.

Ова књига састављена је од четири целине: у 
првој (Редитељи), Милутин Чолић почиње портре-
том већ поменутог Милтона Манакија, а завршава 
једним од најпознатијих редитеља тзв. „прашке 
школе“, Гораном Паскаљевићем. Серију глумачких 
портрета почиње и завршава двема хероинама: 
Љубинком Бобић и Миленом Дравић. У трећем де-
лу ове књиге (Теоретичари и критичари), Чолић 
се позабавио радом Драгослава Зире Адамовића, 
др Миленка Мисаиловића и др Рашка Ређепа. У 
последњем поглављу (Сниматељи), аутор пише о 
сниматељској уметности Ненада Јовичића, камер-
мана који је био директор фотографије првог југо-
словенскг филма снимљеног у колору, „Поп Ћира и 
поп Спира“. Поменути филм је 1957. године режира-
ла Софија Соја Јовановић.

О најистакнутијим југословенским филмским 
ствараоцима, Милутин Чолић пише искрено и с 
љубављу према њиховом раду. Такође, из ове књи-
ге сазнаћемо мноштво интересантних чињеница. 
Театролозима је познато да је глумица Љубинка Бо-
бић написала четири комедије (Наши манири, От
мено друштво, Риста спортиста и Породица Бло); 
међутим, многима је непознато да је ова глумица 
пријатељевала са једним од највећих филмских ани-
матора и продуцената, Волтом Дизнијем, коме је у 
једном писму предложила да направи филм о Луњи 
и Мази. Занимљив је и податак да је као глумац, Ве-
лимир Бата Живојиновић 1956. године заиграо у 
Београдском драмском позоришту, у чувеном кома-
ду Тенеси Вилијамса, „Мачка на усијаном лименом 
крову“.

Књигом Филмски портрети, која је прва књи-
га ове врсте код нас, Милутин Чолић подсећа на 
стваралаштво зачетника филмске уметности на 
територији бивше СФРЈ. Можемо је посматрати и 
као историјски пресек домаће кинематографије 
од 1947 до 2000. године. Међутим, питање које се 
намеће после ишчитавања овог збира уметничких 
портрета гласи: када су у питању филмска критика 

и публицистика, зашто се аутор оглушио о писа-

ње Богдана Калафатовића, Богдана Тирнанића, 
Велимира Стојановића, Ранка Мунитића, Слобода-
на и Миодрага Новаковића, а, на крају, и Северина 
Франића? Такође, Милутина Чолића требало би 
упитати зашто говори само о сниматељском раду 
Стевана Јовичића, а не и Александра Петковића, 
Живка Залара или Радослава Владића? Што се ти-
че редитеља, зашто су избегнути портрети Алек-
сандра Ђорђевића, Хајрудина Крвавца, Слободана 
Шијана и Емира Кустурице? Зашто се аутор није 
позабавио биоскопским феноменима, који су сво-
јим филмовима (Љубавни живот Будимира Трај
ковића, Лаф у срцу, Тесна кожа, Ми нисмо анђели, 
Зона Замфирова) постигли Дејан Караклајић, Мића 
Милошевић, Срђан Драгојевић и Здравко Шотра? 
Од глумаца недостају, рецимо, Данило Бата Стој-
ковић, Мија Алексић, Миодраг Петровић Чкаља, 
Љуба Тадић. Са поменутим портретима Чолићева 
књига била би још потпунија!

КУК А. Дејвид: ИСТОРИЈА ФИЛМА II, Clio, 
Београд, 2007, 599 стр., превели са енглеског: 
Мирјана Николајевић и Александар Луј То-
доровић.

Издавачко предузеће „Клио“, у 
оквиру своје шаролико конци-
пиране едиције „Арс Синема“, 
објавило је други том Историје 
филма Дејвида А. Кука. Први 
том под истоименим називом, 
који је са енглеског превела Мир-
јана Николајевић, објављен је 
пре две године. Сопствене аутор-
ске намере Дејвид А. Кук најавио 
је у оригиналном наслову ове књиге, који гласи: А 
history of narrative film (Историја наративног фил
ма). Доиста, Дејвид А. Кук визуелном аудио језику 
филмске експресије приступа искључиво са нарато-
лошког аспекта. По Куковом схватању, заједнички 
језик међународног филма, по структуралном об-
лику и тежњама – од почетака филмске уметности, 
па све до данас – био је искључиво наративан. Из 
тих разлога Дејвид А. Кук не говори о документар-
ној, анимираној или, пак, експериментално-аван-
гардној филмској продукцији. Овим облицима 
филмског изражавања бавио се само ако су они у 
знатној мери утицали на наративне облике покрет-
них слика.

Други том филмске историје почиње ратним и 
поратним филмом у Италији и Сједињеним Аме-
ричким Државама. Затим А. Кук детаљно обрађује 
холивудску продукцију од 1952-1965, француски 
‘нови талас’, британски филм, као и западне и ис-
точно-европске кинематографије, не запостављају-
ћи притом и филмове земаља са Балкана.

Дејвид А. Кук негује класичан амерички припо-
ведачки приступ и начин излагања, комбинујући 
естетичко и критичко расуђивање у оквиру, чита-
лачкој публици занимљиве, наративне драматурги-
је. Чињеница је да XX век – када је у питању прво 
филм, а потом и позориште – представља век реди-
теља, који филмску и позоришну целину осмишља-
ва према сопственој визији и креацији. Зато „Исто-
рију филма“ Дејвида А. Кука треба да поседују (по-
готову редитељи) на начин, на који се чувају књиге 
које у сваком тренутку могу да затребају. После 
Историје филмске уметности Грегора и Паталаса, 
коју је 1977. године објавио „Институт за филм“, 
коначно смо, на српском језику, добили књигу ко-
ја представља значајан допринос историографији 
филмске уметности. 

Душан Цицвара



вић-Нешић темељно је и зналачки 
обрадила обиман ауторски опус 
Џона Апдајка и дала оригиналан и 
значајан допринос изучавању аме-
ричке књижевности.

ПАВЛОВИЋ, Срба: Књига угур
суза, Београд, „Књига Павло-
вић“, 2007.

Приређивач ових бисера српске са-
тире, обухватио је сва релевантна 
имена која се хумором, сатиром и 
афиризмима баве код нас данас. 
Без тих драгуља ниједна књижев-
ност не би завређивала пажњу, ка-
же у предговору аутор. Сам наслов 
књиге наговештава дубоку иронич-
ност, али и каламбурну страну афо-
ризма. Овде је избегнута агресија и 
грубијанство, а разноликост тема 
присутна је већ обимом заступље-
них аутора у овој антологији. А, 
свака тема понаособ је неисцрпна. 
Најчешће цитирани Александар Ба-
љак каже: „афоризам је дриблинг 
духа на малом простору“.  Било ка-
ко било, ако се позивамо на Гетеа, 
не треба очекивати да ће се ум по-
пуларисати, кад све велико постоји 
у мањини. На стотине афоризма у 
овој књизи, приређивач Срба Па-
влиовић одабрао је на принципу 
заступљености врхунских аутора 
српске сатире данас, али по ономе 
у чему су они најбољи, по најбољим 
њиховим малим остварењима, афо-
ризмима. Ово је иначе четврта књи-
га ове врсте од истог аутора, која 
има за циљ да обухвати типичне 
представнике времена у којој је на-
стајала. Заступљени су кључни са-
тиричари, а иако аутор тек овлаш 
баца акценат на књижевни афори-
зам, он ипак не може да избегне  
оне елементе који афоризам чине 
сатиричним.

ПЕРИЋ, Раша: Чесница (хлеб у 
српском песништву). – Петро-
вац на Млави: Културно-про-
светни центар, 2006.

Антологија Ра-
ше Перића има 
широк времен-
ски обим на-
сталих песама. 
Није то ни мало 
случајно ако се 
узме у обзир значење хлеба који је 
повезан са људском душом и телом 
и представља сједињеност и зајед-
ништво (тело и крв Христову, као и 
многа зрна у једној твари). Песник 
Србољуб Митић тврди да наше че-
до „још не гуче, а већ лебац гризе“. 
Хлеб је насушни неизоставан у мо-
литви. Велика светост хлеба праће-
на је ритуалима прављења, печења 
и једења. О свему томе су певане 
песме и чувана традиција пошто-
вања «свете мрве». Јер, кад хлеб 

падне, он се не баца већ се подиже 
са земље и пољуби. Он је верни пра-
тилац човека од рођења – „рођајна 
погача“, па до смрти – уз гроб „хлеб-
чић наменик“. Чесница је дар роду 
Раше Перића. Хлебну песмарицу 
чине песнички „хлебни“ гласови, 
како они анонимни, који су „из 
тмине појања“, тако и они који су 
оверени потписом.

ПЕРИЋ, Раша: Здравица (вино 
у српском песништву). – Петро-
вац на Млави: Културно-про-
светни центар, 2006.

Неуморни прега-
лац књижевни, 
Раша Перић нас 
је овај пут анто-
логијама о вину 
и хлебу опоме-
нуо на њихово 
суштинско свето 
значење кроз векове. Песме које ан-
тологија обухвата сежу од традици-
оналних здравица преко народних 
песама средњевековних списатеља 
до данашњих дана. Крећући од 
симболике вина – пића посвеће-
ног врховном богу и култу предака 
(мртвих), као и исцељењу и брати-
мљењу, Раша Перић прави разлику 
између пијанчења и конзумирања 
пића у мери. Као што вели један бе-
ћарац: „Није бећар који вино пије, 
већ ко пије па се не опије!“. Перић 
подсећа и на обичај да се здравице 
држе до пола седећи, а друга поло-
вина стојећи, како би се провери-
ло стање говорниковог језика и 
мисли. У које све сврхе се вино ко-
ристи говоре приложене песме и 
записи. Братимљење упућује на то 
да се вино пије у друштву макар то 
било као са Марком Краљевићем: 
„пола пије, пола Шарцу даје“. Вино 
је нераздвојиво од љубави као њен 
иницијатор, пратилац и тешитељ. 
„Вино је тужни и весели брат.“  Ско-
ро да нема песника који о вину није 
певао. Раша је одабрао ауторе који 
испуњавају критеријуме који ово 
људско и божанско („Свеци пију ви-
но“) пиће нису оскрнавили банал-
ним неумереним конзумирањем.

РАДОЈИЧИЋ, Снежана: ЛП. – 
Београд: Народна књига, 2005.

Писци су вели-
ка и вечита де-
ца склона игри 
духа. Снежана 
Радојичић се по-
играла скраћени-
цом за „превази-
ђене“ лонгплејке 
које су обележи-
ле њену генерацију и искористила 
је као кратицу за „Личну причу“, ка-
ко стоји у поднаслову. Тиме је споји-
ла генерацијско са крајње личним, 
реалистичким записима. Иако је 
стилски опречна „плоча“ задржава 
заједничко са претходном збирком 
Док су душе лутале, прочишћеност 

у писању од сваке сувишности, а 
друга заједничка црта која спаја 
повест из пећинског времена са са-
временим тренутком је списатељ-
кина тежња ка разбијању личних и 
колективних табуа. Снежана је обо-
јила лакоћом и хумором „озбиљне 
игре“ чак и у трагичним моменти-
ма. Нашавши се на ветрометини 
зрелог доба, ауторка разгрће заве-
су над агенцијама за личну пратњу, 
експанзијом хомосексуалности као 
тренда, импотентним проповедни-
цима Маркиза де Сада, смртима 
најближих, сујеверјем, ситнича-
вости... Шармантно су пласиране 
врло болне теме времена које је 
Снежана као одсвирану песму оста-
вила за собом раскринкавши многе 
теме о којима се нерадо говори. За 
њу је био изазов писати о њима, а за 
читаоце изазов суочити се са напи-
саним, што је ауторка имала у виду, 
па је крупне теме разрешила мето-
дом смејући-се-говорити-истину.

ЋОСИЋ, Небојша: Бумеранг. 
– Београд: Књижевно друштво 
„Свети Сава“, 2006.

Роман Буме
ранг несумњи-
во доказује 
да је Небојша 
Ћосић један 
од најталенто-
ванијих про-
заиста средње 
г е н е р а ц и ј е .  
Бумерангом крстаре сви ликови 
српске свакодневице преточени у 
хиперреализам: гејови и њихове 
жене и деца; пословни људи изме-
ђу два авионска лета седају у џипо-
ве и долазе у брзу посету фабрика-
ма које су купили у стечају-успут 
стигну и да погледају понеку књи-
гу сиромашних писаца, да распи-
шу конкурсе и да помажу културу; 
штрајкују сви од невладиних ор-
ганизација које су основале феми-
нисткиње „Виспрене брезе“, преко 
радника индустрије аутомобила; 
уредници у издавачким кућама 
објављују романе само под претња-
ма КОС-а, а бивши генерали пре-
храњују сиротињу у парку. Јунаци 
живе у сопственим паралелним 
парареалним световима, а песни-
киње просе мушкарце у паузама 
књижевних сусрета које организу-
ју тајкуни преобучени у мецене. 
Једино решење за српског писца је 
да се обогати и да му роман објаве 
у Јапану у милионском тиражу. Ду-
ховит, интелигентан, бриљантно 
написан роман већ је препознала 
наша књижевна критика па се „Бу-
меранг“ нашао у конкуренцији за 
неколико награда. Овај пут, све је 
на савести критичара. Као и увек. 
Дешава се и њима да награду поша-
љу у праве руке.

УНТЕРВЕГЕР, Александра: Гра
нични случај. – Београд: аутор-
ско издање, 2006.

Главна јунакиња романа 
Гранични случај, Маша, 
обједињује у себи разне 
врсте „граничних“ слу-
чајева и упркос печату 
историјских и свакоднев-
них кретања остаје специ-
фична и самосвојна. Списатељкин 
алтер его се у време ратно, кад су 
границе постале ирелевантне на 
нашим подручјима, нашао раза-
пет изнутра и споља. Дете из мешо-
витог брака у земљи која и јесте и 
није њена у тренутку померених 
моралних вредности бива суочена 
са границом личних мерила. Поку-
шава да се измести из ненормалних 
прилика у нормалан европски свет 
коме припада. Испоставља се да је 
тамо балканска дивљакуша која 
је пуким случајем успела да пређе 
„грану“ и третирају је као психија-
тријски гранични случај. Покушај 
адаптирања није успео, Маша се 
враћа кући суочавајући се с тим да 
је прешла све границе малограђан-
ског морала и да треба да се снађе 
како зна и уме са чедом у утроби, 
будућим мелезом. Иако то постаје 
скоро стереотип за Александру Ун-
тервегер да јој се мисли и језик кре-
ћу невероватном брзином на тра-
пезу хартије, иронијом и аутоиро-
нијом обојено је све. Прочитавши 
овај спис остајемо задивљени над 
књишким „граничним случајем“ 
који подсећа на небески гранични 
случај појаве огромног наранџа-
стог пуног месеца са црном флеком 
у средини у овом случају званим 
балкански синдром. Осетите сву 
топлину наранџасте боје и сву тми-
ну балканског синдрома. Нећете 
погрешити.

ХАМОВИЋ, Драган: Матична 
књига. – Београд: Завод за уџбе-
нике, 2007. – 69 стр.

Драган Хамовић (1970, 
Краљево) осим поезије 
(књига Мракови, руге, 
1992, поема Намеште
ник, 1994) јавности је 
познат есејистичко-
критичким радом (4 
књиге, награда Милан Богдановић 
за критику). Трећу песничку књи-
гу Хамовић организује у шест ци-
клуса са епилошким крајем под 
називом Општем оцу кога чини 
песма испевана у молитвеном тону. 
Сваки циклус има брижљиво ода-
брани мото у сагласју са општим 
тоном, темом и мотивском струк-
туром песама. Тако стих Стевана 
Раичковића Немети или певати 
отвара поетички циклус (пет песа-
ма готово идентичне структуре, 
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по три строфе испеване римова-
ним катренима абаб) у коме поред 
проблематизације смисла певања, 
питања идентитета (песма Матич
на књига), аутор зазива строжи 
метар стиха ( могућа симболичка 
алузија на аполонске принципе ја-
сности, реда и мере): „А тај тачни 
метар-чија ли је мера,/Матерински 
присна па очински строга,/Што 
размерава ме, док бдим сабран, сме-
ран/Над сасудом невидљива бога“ 
(завршни катрен песме Сасуд, испе-
ване у дванаестерцу). Преображе-
ње трачког божанства и митског 
песника Орфеја („Где мимо речи, 
све пука је плева./Код врата стане. 
Иза, неко трајан,/сталожен, тужан. 
Немилице пева“, из песме Трачка зе
мља) у личност Христа, предочен је 
сугестивним стиховима широког 
конотативног распона. „Патинира-
на“ апликативност („Збиру потома-
ка по житејском мору“, „Тегота, то-
бом понета“, „Ево науке оног иже“, 
„Невидна сила Тодора светога“ и 
други примери), естетски убедљи-
во „савладана“ митолошка, хри-
шћанска и културолошка матрица, 
оригинална версологија Матичне 
књиге прави је изазов читаоцима 
и критичарима савремене српске 
поезије.

ХАНДКЕ, Петер: Дон Хуан. 
– Београд: Клио, 2006.

Петер Хандке је-
дан је од водећих 
писаца немачке  
и европске лите-
рарне сцене. Од-
растао је у Источ-
ном Берлину и 
Грифену.  Живи у Паризу. Дела су 
му преведена на више од тридесет је-
зика. Аутор је романа, позоришних 
комада и филмских сценарија. Ба-
ви се, такође, филмском режијом 
и превођењем. По његовом сцена-
рију Вим Вендерс је снимио чувени 
филм Небо над Берлином. За свој ли-
терарни опус добио је низ награда, 
а за роман Дон Хуан додељено му је 
2004. године књижевно признање 
„Зигфрид Унзелд“. Необична при-
повест о Дон Хуану који, обузет по-
требом да се исповеди, проналази 
свог идеалног слушаоца и открива 
му узбудљиву и невероватну причу 
о томе како је провео седам дана са 
седам прелепих жена. Петер Ханд-
ке оживљава умногоме другачији 
лик Дон Хуана од онога о коме се 
обично мисли, пише или говори. 
Дон Хуан је блистави роман о љуба-
ви, завођењу, заводницима и заве-
денима, о свим њиховим лицима 
и наличјима. Стилски јединствен 
и језички прецизан, овај роман се 
сврстава међу најбоља Хандкеова 
остварења. Не штеди никога, а до-
тиче све. 

ЦВИЈЕТИЋ, Мићо: Чворови и 
узлови. – Београд: Атеље Богда-
новић, 2006.

Велика је симболика чвора. Егзи-
стенцијалне, свесне и несвесне, ко-
лективне и личне чворове сплео је 
кроз стихове Мића Цвијетић. Али, 
није се задржао на чворовима. При-
кључио им је и узлове – оно што 
не може да стане у чвор – што је 
недефинисано, неухватљиво, сло-
бодно. Тиме је употпунио тамне 
тонове ове збирке оставивши јој 
могућност да остане недоречена у 
тами као и то да је светлост могућа. 
Реминисценцијама на митско, тра-
диционално и књишко искуство 
успео је Цвијетић да промеша „бо-
сански лонац“ свог завичаја – бла-
гог и суровог истовремено. Везују 
се чворови ради одбране од урока, 
а аутор као да је овом збирком пе-
сама покушао да растера зло, ве-
штице и нечисте силе од лепе, али 
тужне Босне и њених вукова.

ЧАПРИЋ, Влајко: Пет, великих. 
– Београд: Књижевно друштво 
Свети Сава, 2006. – 297 стр, илу-
стровано

Нова песничка 
књига Влајка 
Чапрића (1938, 
Крушевица код 
Куршумлије) по-
етски тематизује 
петорицу вели-
кана српске историје, културе и на-
уке. Реч је о Светом Сави (целина 
Светом Сави и светосављу), Кара-
ђорђу (целина Вожду и династији), 
Његошу (целина Његошу, краљу 
српске поезије), Вуку Караџићу (це-
лина Вуку Караџићу: Кад су слова, 
Нек су песмарице...) и Николи Те-
сли (целина Николи Тесли, Светла 
и светишта). Сваком од ових вели-
кана аутор је посветио око четрде-
сет песама. Формално посматрано, 
свака од целина представља мали 
лирски спев (лирски венац) о поје-
дином великану због већег степена 
повезаности садржаја песама. А 
кад узмемо у обзир песникову ин-
тенцију да између корица обједини 
пет лирских спевова са око 160 песа-
ма, добијамо лирски роман у стиху. 
Инсистирамо на термину лирски, 
пошто је аутор далеко од „наноса“ 
епског, односно „препричавања“, 
још мање „преписивања“ историј-
ских чињеница. У овако предоче-
ном лирском роману један од лико-
ва је и аутор (лирски субјект) који 
низом реминесценција на своје 
одрастање и сазревање бива састав-
ни чинилац дела. Специфичан је и 
песников стилски поступак. Стих 
је кратак, ломљен на две, највише 
четири речи (осамостаљена реч, че-
тверац, петерац, максимално стих 

од осам слогова) што даје и поред 
уобичајене/савремене лексике са-
мосвојну мелодиозност (из песме 
На платоу, Врачара: „Вожд/До 
Храма;/(Божанствена Слика). Чи-
талиште,/Таласи Клиника./Исто-
рија/Српских Погибија...“, или: „Да-
леко су/Слова по Ширини;/Још је 
више/Словља у Висини“, из песме 
Словља, и Ширине). Медитација на 
историјско-културолошке факте, 
„одсеви“ историјског, минимали-
стичка дескрипција, поглед из овог 
доба на прошлост, неочекивани 
укрштаји времена у којима пет ве
ликих живе и делају са нашим до-
бом неке су од карактеристика овог 
романа у стиху.     

9
ГОЛДСМИТ, 
Барбара: Опсе
сивни геније: 
у н у т р а ш њ и 
свет Марије 
Кири (превод Катарина Јешић, 
Александра Стојановић). – Смеде-
рево: Хеликс, 2006,  256 стр.

Барбара Голдсмит је историчар и 
ову књигу је написала на основу раз-
говора са потомцима Марије Кири, 
читања њених дневничких записа, 
писама и лабораторијских белешки 
који су годинама били скривани од 
очију јавности. Ауторка нам открива 
праву Марију Кири – људску фигу-
ру која се бори да одржи равнотежу 
између блиставе научне каријере, 
породичних обавеза, друштвених 
предрасуда и своје страсне природе. 
Ово је портрет жене која је својом 
генијалношћу и пожртвовањем про-
менила свет, прича о њеном задивљу-
јућем научном успеху и цени којом је 
платила славу. Марија Кири (девојач-
ко Склодовска)  рођена је у Пољској, 
живот је провела у Француској где је 
са својим супругом Пјером, открила 
радиоактивност, радијум и полони-
јум. Марија Кири је запамћена као 
Јованка Орлеанка науке. Постала је 
прва жена која је дипломирала физи-
ку на Сорбони године 1893. а следеће 
године је добила и диплому из мате-
матике. Она је прва жена која је доби-
ла две Нобелове награде. Поред бри-
љантне каријере Марија је одгајила и 
две добро образоване кћерке. Велика 
открића се не рађају посве је „оформ-
љена у главама научника. За разлику 
од Минерве која је потпуно наоружа-
на искочила из Јупитерове главе, она 
су плод дуготрајног рада“, записала 
је Марија Кири.

ЈАЊИЋ, Јован: Рађевина и Ра
ђевци, друго издање. – Удруже-
ње Рађеваца у Београду, ЧУГУ-
РА Принт: Београд, 2006.

Аутор књиге Будимо људи – Реч Па
тријарха Павла, новинар НИН-а 
Јован Јањић, написао је и хронику 
о Рађевини, свом завичају. Јањић 
пише о историји и традицији овога 
краја, о духовности и православ-

ним светиња-
ма, о славним 
з е м љ а ц и м а ; 
наводи шта су 
писци рекли о 
Рађевини, пи-
ше о Рађевини 
као инспирацији ликовних уметни-
ка. Аутор не заборавља ни на рела-
ције између Рађеваца у Београду и 
оних у завичају, а скреће пажњу и 
на богат културни живот Крупња, 
центра Рађевине. Књига садржи и 
фотографије и засигурно ће наћи 
свој пут до читалаца који овај крај 
воле или из њега потичу.

САЈФЕР, Марк: Чаробњак: жи
вот и време Николе Тесле: био
графија једног генија (превели 
са енглеског Маја Марковић и 
остали). – Нови Сад: Стилос, 
2006, 591  стр.

Како се у прошлој 
година славила 150-
то годишњица од 
рођења Николе Те-
сле, доста књига се 
штампало о овом 
генију. Једна од њих 
је и ова коју је напи-
сао Сајфер и која се сматра да даје 
најпотпунији приказ Тесле као екс-
перименталног физичара и прона-
лазача. Њен аутор ставља на увид 
много нових података које је про-
налазио у архивским и примарним 
изворима. То је плод дуготрајног 
и преданог истраживачког рада 
аутора који је готово четврт века 
посветио прикупљању материјала 
и писању свеобухватне и изван-
редно документоване биографије. 
Заинтересован необичним претпо-
ставкама о чудном истраживачу 
природе, Тесли, аутор је после пр-
вих објављених радова приступио 
изради докторске дисертације о 
животу Н. Тесле. У приказу биогра-
фије генија, Сајфер је усвојио хро-
нолошки приступ тако да га прати 
од рођења и његових корена,  преко 
школовања, студирања, до доласка 
у Америку и његових проналазач-
ки најплоднијих година до смрти. 
Поред бројне архивске грађе аутор 
је за своју књигу користио и казива-
ња родбине Н. Тесле, тачније сина 
његовог сестрића. Приказује Теслу 
као човека „испред свог времена“, 
генија и чаробњака као и време у ко-
јем је он живео. Иако се о тесли зна 
јако пуно, никад није на одмет још 
нешто ново сазнати о овом заиста 
ванвременском човеку чији су па-
тенти умногоме олакшали људско 
бивствовање на планети Земљи.

Приредили:  Небојша Ћосић, Виоле
та Вучетић, Ана Исаковић, Дејан 
Вукићевић, Светлана Мићуновић, 
Душан Цицвара и Славица Спасић
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БАШТИНА – гласник, свеска 21, 2006, 293 стра-
не, издавач Институт за српску културу При-
штина – Лепосавић, главни и одговорни уред-
ник др Вељко Ђ. Ђурић

Радови објављени у овом 
броју часописа резултат 
су рада већег броја сарад-
ника Института за српску 
културу на пројекту Духов
не појаве и стваралаштво 
српског народа на Косову и 
Метохији од 15. до 20. века 
(под покровитељством Ми-
нистарства за науку и заштиту животне средине Ре-
публике Србије). У рубрици Језик Бобан Арсенијевић 
пише о граматици српских говора Косова и Метохије 
у пресеку међујезичких утицаја и балканских  проце-
са. Рубрика Књижевност  доноси текстове Чедомира 
Ребића, Јасмине Ахметагић (Христ и антихрист у 
прози Григорија Божовића), Ане Ђорђевић, Предрага 
Јашовића (Шта је то књижевност Косова и Метохи
је), Марије Ј. Михајловић, Милице Ј. Лилић, Данице 
Андрејевић (Књижевна појава Даринке Јеврић), Ми-
лоја Милојевића. Следе рубрике Историја са тексто-
вима Далибора Елезовића, Весне Зарковић, Радована 
Пилиповића, Александра Павловића (Осврт на аграр
ну реформу и колонизацију Срба и Црногораца на про
стор Косова и метохије између 1912. и 1941.), Снежане 
Миливојевић, Вељка Ђ. Ђурића (О аграрној реформи 
19451946. године на имањима манастира Српске пра
вославне цркве у Аутономној Косовскометохијској 
области). Ту су и рубрике Помоћне историјске науке, 
Уметност, Политикологија (Ненад Васић Крах реал
ног социјализма у СССР и Источној ЕвропиСФРЈ), 
Прикази, Библиографија гласника Баштина од броја 
1220.

БЕОГРАДСКИ КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС, 
 број 6, година 3. март 2007, 232 стране, издав-
ач Књижевно друштво Хипербореја, адреса 
редакције: Француска 7, 2. спрат hiperbore-
ja@eunet.yu, главни и одговорни уредник 
 Милован Марчетић
 
Нови број кварталног књи-
жевног часописа објављује 
нове текстове Светислава 
Басаре (проза), Душка 
Новаковића (поезија), Србе 
 Митровића (1931 – 2007, пе-
сма Добробит из песникове 
рукописне збирке Маглина, 
сазвежђа, уступљена редак-
цији захваљујући породици Србе Митровића), Саше 
Радојчића (Одлазак песника и сумња ироније, осврт на 
 песничко дело и преводилачки рад Србе Митровића), 
 Немање Митровића (поезија), Дејана Илића (поези-
ја), Вула Журића (проза), Ђорђа Писарева (поезија), 
 Ђорђа Јакова (проза), Предрага Брајовића (проза и 
поезија из књиге у рукопису Приватна историја), 
 Маријане Јовелић (поезија). У рубрици СВЕТларник 
намењеној преводној књижевности објављене су 
приче Алексеја Слаповског Живот Лагарпова (превод 
 са руског Новице Јањушевића), песме Боба Дилана 
(превод са енглеског Дејан Д. Марковић), Елизабет Ви-
лис (превод са енглеског Дубравка Ђурић), прича Иго-
ра Исаковског Ништа се посебно не дешава (превод 
са македонског Ана Ристовић) и Душана Чатера Тако 
 стоје ствари (превод са словеначког Ана Ристовић). 
О позоришном животу Београда пише више аутора 

у рубрици Београдски свемир, у рубрици Писма чита-
мо 18 верзија писма Оскара Давича Миодрагу Павло-
вићу поводом одлуке да забрани увршћавање својих 
песама у Павловићеву антологију јер, између осталог 
не жели да буде између попа Никанора (Грујића) и 
Васка Поп (е) а. Бизаран и користан историографски 
материјал који је приредио Дејан Вукићевић. Број 
доноси већи број приказа на нове књиге (књиге Комо 
Срђана Ваљаревића, Мајмун Милана Ђорђевића, 
 Око нуле Ане Ристовић, Непрочитане и нове песме  
Ибрахима Хаџића, Смернице Владимира Копицла, и 
других), Књижевни заниматор, те Фотографије у боји 
плаката Поле Шер.

БРАНИЧЕВО, год. 52, бр. 3–4, 2006, главни и 
одговорни уредник Биљана Миловановић
 
У последњем броју за 2006. годину објављена је поези-
ја Мирјане Петровић, Александра Белића, Роберта 
 Стоиловића, Ивана Миљаковића и Миодрага Мил-
ића, проза Славише Радовановића, Дејана Вукиће-
вића, Милице Данајске, Татјане Јовановић. Портрет 
Рајнера Марије Рилкеа написала је Биљана Милован-
овић, његове песме превео Бранимир Живојино-
вић а Рилкеова и писма Марине Цветајеве Мирјана 
Петровић Филиповић. Станко Кржић пише есеј о 
 новој књизи Љубице Арсић, Бранимир Антић о Дису, 
Татјана Живковић о Јовану Рајковићу, Биљана Анд-
оновска о Бранку Алексићу, Предраг Мутавџић о 
штампаријама и библиотекама Срба, Румуна и Грка 
од XIV до XVIII века, Миодраг Ковачевић о јапан-
ском језику. На крају се налазе прилози о БЕМУС-у, 
интервју Б. Миловановић са Раулом Албертом Дија-
сом, о Орхану Памуку Данице Јоцић Стојићевић, о 
новој књизи Мирјане Митровић пише Татјана Жив-
ковић и о Јовану Рајковићу Радиша Деурић.

БРАТСТВО – број 10, 2006, 234 стране, изда-
вач Друштво Свети Сава, Београд www.sveti-
sava.org.yu, главни и одговорни уредник др 
Злата Бојовић

У новом броју Братства, 
часописа Друштва Свети Са
ва, осим информација о триб-
инама Друштва посвећених 
јубилејима (шест векова од 
подизања манастира Манас-
ије, годишњицама Јована 
Стерије Поповића и Стевана 
Мокрањца) посебна пажња је посвећена Косову и 
Метохији. Др Јасна Јанићијевић пише пригодан 
 текст поводом 120 година постојања Друштва Свети 
 Сава (основано1886) и његовој обнови 1994. Следе 
текстови Оливера Томића Ресава Деспота Стефана, 
Зорице Несторовић Судбине и људи: Јован Стерија 
Поповић, Снежане Николајевић Мокрањацреалиста 
и/или класичар, Борислава Лилића, Светозара Стојан-
овића (Косметски проблем у домаћем и међународном 
контексту), Марија Лина Вељка, Петра Влаховића, 
Ивице Тодоровића, Саше Недељковића (Српски Соко 
у Далмацији), а ту је и већи број прилога из старог 
Браства, in memoriam Душану Костићу (1925-2005), 
као и Извештај о раду Друштва у 2005.

ЈУ ФИЛМ ДАНАС ПЛУС 3-4, (80-81), јесен-
зима, 2006, редакција: Булевар уметности II, 
11070 Нови Београд; главни и одговорни уредн-
ик Северин М. Франић

Најновији број филмског часописа „YU film danas“, 
 под називом „Provincia deserta“, доноси избор из 
најзанимљивијих текстова које је Северин М. Франић 
у свом часопису објављивао од 2002. Поред приложе-

них текстова из претходних бројева часописа «YU 
film danas», Северин М. Франић из заборава извлачи 
 и своје исписнике по перу – новинара, приповедача и 
драмског писца Владимира Буњца, и, такође новинара 
и филмског критичара Драгана Гајера, који су овозе-
маљско бивствовање окончали пре осам година.

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН, број 69, година 6. 
 март 2007, 64 стране, издавач: Српско књижевно 
друштво, адреса редакције: Француска 7, главни 
и одговорни уредник Слободан Зубановић

 У рубрици Књига месеца песникиња и критичар-
ка Тања Крагујевић сублимно пише о антологији 
савремених италијанских песника („како изаћи из 
20. века“) Тело и поглед – нови италијански песници 
коју је приредио песник и преводилац  Дејан Илић, а 
објавила библиотека града Краљева у едицији Повеља. 
 Поезијом су заступљени Субхаш Как (1947, Кашмир, 
Индија), мали блок у преводу Бисерке Рајчић чине 
три чешка песника Катержина Рудченкова (1976, 
Праг), Јиржи Дједечек (1953, Карлове Вари) и Јан Ска-
цел (1922 – 1989), прозу објављују Љиљана Ђурђић, Је-
лена Ленголд, Славен Радовановић, а у рубрици Око 
читања на „интензитету“ добија полемика отворена 
поводом панораме савремене српске поезије (изабр-
ала др Бојана С. Пантовић) Неболомство објављене 
 у Загребу (Хрватска). У рубрици Читање о новима 
 књигама Радована Вучковића (Војвођанска књижевна 
 авангарда, Градска народна библиотека Зрењанин, 
2006), Саше Јеленковића (Елпенори, Београд, Чачак, 
2006), Енеса Халиловића (Капиларне појаве, Трећи 
трг, Београд, 2006), изабраним причама Мила Дора 
(1923 – 2005) Salto mortale (Народна књига, Београд, 
2006) пишу Наталија Лудошки, Александар Б. Лаков-
ић, Весна Капор и Илија Бакић. Рубрику Градски ћош
ак овог пута попуњава сам главни уредник меланхо-
личном колумном о кафани Седам Шваба (за нешто 
млађе читаоце познатијој под именом Видинац) на 
 углу Хиландарске и Џорџа Вашингтона. Обимније 
критичке приказе пишу др Добривоје Станојевић и 
 Милета Аћимовић Ивков о књизи Песме Раше Ливаде 
у издању Просвете, 2006. Ликовни прилози у броју су 
 радови Милене Павловић Барили. Магазин излази је-
данпут месечно.

 КОРАК, Привредна комора Србије, Београд, 
 Ресавска 13-15, директор и главни и одговорни 
уредник Миливоје Михајловић
 
Под слоганом „Вредност трајања“, или с привредом 
и за привреду 150 година, овај број часописа Прив-
редне коморе Србије посвећен је јубилеју постојања 
и деловања ПКС. Наиме, Привредна комора Србије 
са поносом обележава 150 година институционалног 
удруживања привреде. У Србији, која је недавно 
 прославила 200 година државности, то је значајан 
јубилеј. Одлучивши давне 1857. године „да се и код 
нас на примеру трговачких комора остале Европе 
устроји један стални трговачки одбор“ наши прет-
ходници су утемељили принцип коморског удружи-
вања који и данас можемо и треба да заступамо, изја-
вио је председник ПКС др Слободан Милосављевић 
 тим поводом. Интервју са председником ПКС бележи 
 да је др Слободан Милосављевић посебно истакао 
 да онај ко у календарској 2007. години запосли 
највише радника у Србији, добиће у марту 2008. на 
пролећној Скупштини највишу награду Коморе. Ти-
ме прелазимо са речи на дела у решавању проблема 
незапослености, каже председник Милосављевић. 
Иначе, у овом броју часописа, у чланку под насловом 
„Манифест европског бизниса“, каже се да је састанак 
Председништва „Еурочемберс-а“ у ПКС био посвећен 
дискусији о Манифесту, чији је нацрт усвојен на 
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годишњој Скупштини у Солуну у октобру прошле 
 године. Манифест поставља специфичне предлоге с 
циљем да помогне европској пословној заједници да 
се развија и напредује. Предлози су упућени у сам-
ој коморској мрежи, као и националним владама 
и институцијама Европске уније. Тамо где имате 
избор, бирајте, али тамо где немате, сарађујте, по-
ручио је председник „Еурочемберс-а“ Пјер Симон у 
разговору о проблему компетиције између национа-
лних комора, биполарних комора и представништава 
„Еурочемберс“ у иностранству. 

ЗЕНИТ – магазин за књижевност, уметност 
и философију, број 3, година 2. фебруар 2007, 
128 страна, издавач Конрас, суиздавач Драслар 
партнер, адреса редакције: Булевар Деспота 
Стефана 55/10, 11000 Београд, zenit@konras.com 
главни и одговорни уредник Срђан Станишић
 
У новом броју Зенита 
 његови већ стандардни 
и ексклузивни колумн-
исти Умберто Еко, 
Ноам Чомски и Михаил 
Наумович Епштејн објав-
љују своје интригантне 
есејистичке текстове 
Лепоружно (У. Еко), 
Независност Латинске 
Америке (Н. Чомски), Љуббол (М. Н. Епштејн) у пр-
еводу Јелене Витезовић,  Александра Б. Недељкови-
ћа и Радмиле Мечанин. Рубрика Разговор доноси 
темељне интервјуе са Јиржи Менцлом (филмски и 
позоришни редитељ, врх европске и светске драмске 
 уметности) Озбиљност је претенциозна (разговор 

водили Ђорђе Милосављевић и Јелена Митров-
ић) и протојерејем-ставрофором др Димитријем 
 Калезићем на тему Естетско и свето (професор Ди-
митрије Калезић је завршио Теолошки факултет у Бе-
ограду, као и студије српског језика и југословенске 
књижевности 1958-1964. на Филозофском факултету 
у Београду, из штампе је недавно изашло друго ко-
ло Изабраних дела  професора Калезића, прво коло 
објављено је 2005). У рубрици Проза читамо причу 
Освалда Соријана (1943 – 1997, Мар дел Плата, Арген-
тина)  Син Буча Касидија (из збирке Приче из срећних 
времена, 1993) и причу српског прозаисте Мирослава 
Тохоља (1957, Љубиње, Херцеговина) Вардија, 1914. 
Рубрика Оглед доноси оригиналне текстове Дра-
гољуба Којчића (1954, Београд), Новице Петровића 
 (1952, доцент на англистици Филолошког факултета 
у Београду), Александре Мокрањац Самјуел Бекет 
у светлости пасије деконструктивизма, песника и 
 ликовног критичара Драгана Ј. Данилова поводом 
сликарства Васе Доловачког Сазвежђа малих предме
та или о цветању бића. У блоку Критика пишу Дејан 
Немањић, Петар В. Арбутина (поводом књиге Горана 
Гоцића Емир Кустурицакулт маргине), Добрица 
Гајић (поводом књиге др Андрије Радетића Спољна 
политика Србије у контроверзној историографији, 
 Јелена Митровић (поводом књиге Велики речник 
страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад, 2005, 
аутори Иван Клајн и Милан Шипка). Тема овог броја 
Парадигма савремене епохе (85-129 страна) доноси 
 више политичко-филозофско проблемских текстова 
Јурија Ј. Борјева, Леонида Столовича, Александра В. 
Маркова, Татјане П. Григорове, Виториа Страде, и 
других. Од наших аутора текстом Судбина естетског 
заступљен је Милосав Шутић.  Магазин Зенит из-
лази шест пута годишње.

 НАША РЕЧ – недељник Савеза Срба у 
Румунији, број 891, година 17, март 2007, 34 
стране, издавач: Савез Срба у Румунији, адреса 
редакције: Piata Unirii nr. 5, etaj l, 300085, Timi-
soara, Румунија, главни и одговорни уредник 
 Србољуб Мишковић

Недељник Савеза Срба Румуније 
(лист излази на ћириличном 
 писму) поред већег броја вести 
из свакодневног живота Срба у 
 Румунији и пренесених делова 
из српске штампе у Србији 
(Политика) и румунске (Gan-
dul, Evinimentul, Timis expres), 
доноси обиман интервју са ср-
пским песником, преводиоцем 
и професором Миљурком Вукадиновићем (данас 
уредник часописа Поезија који излази у Јашу и Feed 
 back, излази у Плоештију) Вртлог логоса. Поред  
 живописног песниковог излагања о многим прива-
тним и јавним стварима из живота у претходној 
 деценији, централна тема интервјуа је тематски број 
нишког часописа Градина о румунској књижевнос-
ти који је приредио М. Вукадиновић. У недељнику 
 Наша реч можемо прочитати и краћи приказ нишке 
Градине (број 15, 2006) из пера Љубинке Перинац 
 Станков (Нишка Градина или антологија савремене 
румунске књижевности) писан са пуно разумевања и 
 поштовања за овај јединствен подухват на корист и 
српске и румунске књижевности.    

НАША ПРОШЛОСТ, бр. 7, 2006, уредници Дра-
ган Драшаковић, Радомир Ристић, Народни 
Музеј, Историјски архив, Краљево

 Број је посвећен 800-годишњици манастира Жиче 
о којем говоре радови Зорице Златић-Ивковић и 
Оливера Ђорђевића. Дубравка Прерадовић пише о 
фотодокументацији о средњевековним споменици-
ма Народног музеја у Београду, Вера Богосављев-
ић-Петровић о континуитету металургије у долини 
Ибра, Драгољуб Даниловић о старим српским ро-
дословима и црквеним поменицима, Радомир Ристић 
о становништву Карановца односно Краљева, Дејан 
 Обрадовић о кумству Обреновића и Цукића, Бојана 
Миљковић-Катић о сточарству у Карановачком сре-
зу, Ђорђе С. Костић о туристичким дестинацијама 
у водичима за путнике с почетка 20. века, Милољуб 
 Арсић о окупацији Краљева 1915, Владан Виријевић 
о Јаворском корпусу Југословенске војске, Силвија 
Крејаковић о плакату као музеалији, Марко Терзић о 
конфискацији у Жичком срезу после Другог светског 
рата, Бојан Д. Димитријевић о краљевачком гарниз-
ону од 1945. до 2005, Мирјана Савић о основним 
 школама Жичког среза, Тијана Шибалић о кошуљама 
 из Етнолошке збирке Народног музеја у Краљеву. 
 Нове књиге Арсена Ђуровића, Горана Давидовића 
и Милоша Тимотијевића, Владана Виријевића, 
 Љиљане Стошић, Миланке Тодић, Бранислава Тоди-
ћа и Данице Поповић приказали су Велизар Недовић, 
Коста Николић, Мира Радојевић, Катарина Васић, 
Веселинка Кастратовић-Ристић и Бранка Гугољ.
                           
ПЕСНИЧКЕ НОВИНЕ бр. 2, јануар, 2007, ЛИ-
СТ ЗА ПЕВАЊЕ И МИШЉЕЊЕ, изд: Култу-
рно-просветна заједница Београда, Змај Јови-
на бр. 4, 11000 Београд; главни уредник Драган 
Мраовић ekoplus@beocity.com 

 Уводне странице другог броја „Песничких новина“ 
 доносе краћи одломак из Гогољевог романа „Мртве 
 душе“ и Пушкинове стихове, које је песник посветио 
Амалији Ризнић. Поезију овог великана руске 

ГРАДИНА  часопис за књижевност, уметност 
 и културу, бр 16/2006, 355 страна, издавач: 
 Нишки културни центар; адреса: Светозара 
Марковића 14/а, 18000 Нишgradinakc@verat.net

ЛЕТЕЋИ
ЋИЛИМ

Колико чворова морамо да развеже-
мо у животу, колико проблема мора-
мо да решимо на брзину, а колико 
решавамо читавог живота. Једном се 
неком Александру укаже прилика да 
пресече Гордијев чвор. Остали гуле 
прсте о тврди и дебели конопац који 
се увио око самог себе. И ломе нокте. 
И сањају два глатка краја која се окре-
ћу, а неко дете испод тог развезаног 
конопца скакуће. Може и цео живот 
да прође у том сну. Тако почиње умет-
ност: уплитањем сна у наше напоре 
да решимо животне проблеме.

Највећи део Градине број 17 ре-
шили смо да посветимо крају који је светски познат 
по томе што не развезује чворове, напротив, познат 
је по уметности везивања чворова. Рекло би се да 
Пирот и читав пиротски крај лежи на једном при-
родном  ћилиму. Дамско срце, Кондићева шара, 
Свекривин језик као да су уткани дуж Нишаве, око 
Пирота који се угнездио у прелепој, заштићеној рав-
ници окруженој шумовитим планинама. Нешто од 
те лепоте заустављено је на фотографијама Раше Ми-
лојевића којима смо илустровали корице и нека по-
главља ове Градине. Највећу захвалност што се ова 
духовна шара Ћилимграда појавила у нашем часо-
пису дугујемо  Каји Панчић Миленковић, Момчилу 
Антићу и пиротској библиотеци, а за представљање 
алтернативне књижевне сцене оличене у Контри ду-
гујемо Саши Ћирићу. Темат На пиротском ћилиму 
садржи неколико група текстова који дају ширу кул-
туролошку слику овог краја, представљају ауторе у 
разним уметностима. Прве асоцијације на пиротски 
крај обрађене су у текстовима о пиротском ћилиму, 
анегдотама на специфичном пиротском говору који 
спада у један од најархаичнијих говора штокавског 

дијалекта српског подручја, ту је и текст о славној 
пиротској шкртости... Из текстова о знаменитим 
Пироћанцима, музеју, сликарима, позоришном жи-
воту, архитектури, из прича и песама из рукописа, 
текстова критике и текстова алтернативне културне 

сцене не може се у потпуности сагледати култура 
једног града, једног завичаја. Уредништво Градине 
је свесно да је немогуће дати потпуну слику на ово-
лико мало простора, да многи уметници и појаве 
неће бити сагледани, али се надамо да ће овај блок 
текстова о пиротском крају,  аутентичном српском 
простору који је готово митски скрајнут и самозабо-
рављен, успети да покрене многе радознале духове.

Други део овог броја Градине сем редовних ру-
брика поезије и критике доноси и књижевни пор
трет Слободана Тишме који је прошле године у 
Нишу добио престижну награду Стеван Сремац. 
Тишмину реч са доделе Награде, одломак из новог 
рукописа, разговор који је водио Никола Урошевић, 
допуњују критике награђене књиге Урвидек које су 
написали Слободан Владушић, Снежана Божић, Ма-
ријана Милошевић и Бранислава Васић Ракочевић.

Ако желимо да летимо морамо да знамо како да 
вежемо десетину хиљада чворова и исплетемо лете-
ћи ћилим, морамо да се попнемо на ћилим и изгово-
римо чаробне речи.

Зоран Пешић Сигма
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 књижевности препевали су Милорад Павић и Ир-
ена Грицкат. Поводом 150 година од рођења Николе 
 Тесле, „Песничке новине“ доносе и стихове Роберта 
Андервуда Џонсона, У Теслиној лабораторији и 
Милоја Поповића – Поема о Тесли. У другом броју „Пе-
сничких новина“ читаоци ће уживати у стиховима 
 Бранка Радичевића, Ане Сантоликуидо, Слободана 
Ракитића, Душка Трифуновића, Драгана Ничића 

 Цинобеског, Злате Коцић, Милосава 
Буце Мирковића, Бранка В. Радиче-
вића, Ранка Рисојевића, Стојана 
Бербера, Владимира Бурича, Витом-
ира Николића, Михаила Оxунаха-
има, Петра Стојка, Звезданке Стоја-
новић-Цветковић, Мирјане Ковач-
евић, Миће Цвијетића, Зорана 
 Симоновића, Бране Црнчевића, 
Борислава Хорвата... У рубрици 
„Они долазе“, своје песничке првен-

це објављују Далибор Филиповић-Филип, Маријана 
 Блечић, Сабрина Јакуповић, Немања Савић, Марко 
Стаменковић и Анђелина Петковић. Посебну послас-
тицу представља рубрика „Еротске риме“, у којој је об-
јављена широј јавности мало позната песма Данила 
Киша, Ја одавно сенка. „Песничке новине“ доносе и 
интервју са песником, прозним и драмским писцем, 
књижевним критичаром, есејистом и председником 
Удружења књижевника Србије, Србом Игњатов-
ићем.

ПОМАК, год. 11, бр. 34–36, март–децембар 
 2006, главни и одговорни уредник Драган 
Радовић, Удружење писаца, Булевар осло-
бођења 101, Лесковац

Јубиларни број публикује поезију Николаја Тимченка, 
 Томислава Н. Цветковића, Зорана Б. Младеновића, 
 Радета Јовића, Љиљане Јањић, Невенке Д. Поповић, 
 Љиљане Ане Вучковић, Зорана Стојановића, Вла-
димира Ковача, Анђелка Ердељанина, прозу Сте-
ване Сремац, Верице Тадић, Драгог Тасића, Живо-
ојина Петровића, Бранислава Бранковића, Дејана 
 Ђорђевића, Грује Петковића, Предрага Богдановића, 
Томислава Тасића, Слободана Николића Травице, 
Данила Коцића, Зорана Симића, есеје Радета Дацића, 
 Биљане Мичић (о Момчилу Настасијевићу), Душана 
 Јањића (о Адаму Мицкијевичу), Тихомира Петровића 
(о Григору Витезу), Емилије Ђикић-Јовановић, Душана 
Стаменковића, афоризме Миодрага Драгана Здравков-
ића. Језиком се баве текстови Томислава Цветковића 
и Мирослава Јовановића, Туровићевом Иглом Шћеп-
ан Туровић и Момчило Димитријевић, Хаџи-Тодором 
Димитријевићем Момчило Златановић, Драгољубом 
Трајковићем Добросав Туровић, музичком школом 
„Станислав Бинички“ Велимир Хубач, сликама Гми-
тра Обрадовића Милан Обрадовић, парфемима 
Милан Божовић. Нове књиге Душана А. Јањића, 
Живојина Јовановића, Славице Блажић, Јована Пеј-
чића, Милана Орлића, Јовице Стаменковића, Нико-
лаја Тимченка, Стеване Сремац и Станка Миљковића 
приказали су Драгиша Костић, Томислав Стеванови-
ћ, Верица Баторевић Божовић, Драга Тасић, Јовица 
Стаменковић, Драган Тасић, Марија Стојановић и 
Дејан Ђорђевић. Веома важно је напоменути да је као 
сепарат објављена и Библиографија часописа Помак од 
бр. 1 до 20 (1996–2001).

САВРЕМЕНИК ПЛУС, књижевни часопис, 
Апостроф, адреса: Француска 7, 11000 Београд, 
тел. 2626-081; главни и одговорни уредник: 
 Срба Игњатовић.

 Најновији број часописа Са
временик Плус посвећен је 
 сигнализму, специфичној 
српској варијанти визуелне 
 поезије, која је достигла 
светску славу и чији је 
 родоначелник Мирољуб 
Тодоровић. Уводне ст-
ранице Савременика Плус,  
посвећене сигнализму, својим текстовима заузимају 
 Слободан Шкеровић и Мирољуб Видаковић. За 
 њима следе Звонка Газивода, Франко Бушић, Душан 
Видаковић, Џим Лефтич, Тамара Жикић, Драган 
Мандић, Добривоје Јавтић, Роберт Г. Тили, Стеван 
Бошњак, Богислав Марковић, Далибор Филиповић-
Филип, Здравко Крстановић, Жарко Ђуровић, Виктор 
Радоњић, Добрица Камперелић, Звонимир Костић 
 Палански, Илија Бакић, Џон Бајрум, Андреј Тишма, 
 Дејан Богојевић, Драган Латинчић, Душан Стојковић, 
Војислав Беговић, Предраг Богдановић Ци, Миливој 
Анђелковић, Гжегож Газда и Олга Латинчић. У броју 
је објављена драма песника, приповедача, књижевног 
и ликовног критичара Драгослава Паунескуа – Де
лимично регистровање неверних жена.

СВЕТ РЕЧИ, бр. 23–24, 2007, главни уредник 
Михајло Пантић, Друштво за српски језик и 
књижевност, Студентски трг 2, п. ф. 81, Београд

У тематском блоку о Види Огњеновић налази се 
интервју са књижевницом који је водио Михајло 
 Пантић, као и његов текст о Кући мртвих мириса. 
Васо Милинчевић пише о односу Николе Тесле и 
књижевности, Предраг Пипер о пиктографији у 
културном простору, Гордана Јовановић о српској 
ћирилици, Гордана Лалић-Крстин и Сабина Халупка.
Решетар о сливеницама у српском језику, Соња Фили-
иповић-Ковачевић о англицизмима у српском језику, 
Милош Утвић о савременом српском језику, Биљана 
Сикимић о етнолингвистици у Србији, Александар 
Бошковић о црном хумору, Ала Татаренко о Кишовој 
 Мансарди, Зорица Бабић о Љубави у Тоскани Мило-
ша Црњанског, Јелена Павлићевић о једночинкама 
Бранислава Нушића, Бошко Сувајџић о песмама о 
Краљевићу Марку у настави, Славко Петаковић о 
Дервишу Стијепа Ђурђевића, Вукосава Живковић о 
 Јанку Веселиновићу, Ненад Николић о екранизацији 
Ивкове славе, Малиша Станојевић о Болоњској конв-
енцији и Филолошком факултету у Београду, Милан 
Стакић о настави српског језика у средњој школи. 
 Из школских секција и дружина јављају се Мирјана 
 Дрча, Драгана Спасић, Катарина Беговић и Владимир 
 Радмановић.

УЛАЗНИЦА, год. 29, бр. 203, децембар 2006, 
главни и одговорни уредник Радивој Шајти-
нац, Градска народна библиотека „Жарко 
Зрењанин“, Трг слободе 2, Зрењанин

Нови број Улазнице објављује награђене радове са 
књижевног конкурса. На самом почетку се налази 
образложење жирија који су сачињавали угледни 
књижевници Слободан Владушић, Владимир Копицл 
и Радивој Шајтинац а потом се нижу песме Драгице 
Стојановић, Милана Мицића и Момчила Бакрача, 
приче Настасје Писарев, Саше Стојановића, Оливере 
Скоко, Давора Радуља и Слава Стојаковића, као и 
есеји Дејана Огњановића о српском хорору, Милана 
Мицића о Душану Васиљеву и Николе Бакића о св. 
Јовану Лествичнику.

Приредили: Небојша Ћосић, Славица Спасић, 
Душан Цицвара, Виолета Вучетић, Ана 

Исаковић  и Дејан Вукићевић

Шта познати читају?

Душан Вујошевић
шеф стручног штаба

кошаркашког клуба „Партизан“

Кавафи, Киш,
Маркес...

П Е Р ИОДИКА
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За најтрофејнијег тренера кошаркашког клу-
ба „Партизан“ Душана Вујошевића без прете-

ривања можемо констатовати да је један од нај-
начитанијих спортских делатника. Његовој кућ-
ној библиотеци позавидели би многи интелек-
туалци. Тренерску каријеру Душан Вујошевић 
започео је у седамнаестој години. Као тренер 
млађих категорија „Партизана“ провео је пуних 
шест година, да би у периоду од 1983. до 1985, тре-
нерско искуство стицао као главни тренер ОКК 
Београда. Радио је у Шпанији (Јелва) и у Итали-
ји где је пуних седам година (1992 – 1998), трени-
рао следеће клубове: „Бреша“, „Пистоја“ и „Ска-
волини“. Тренирао је и кошаркаше подгоричке 
„Будућности“, и београдског „Радничког“, а као 
селектор сениорске репрезентације Југославије 
на Европском првенству 2003. године освојио је 
шесто место. Душан Вујошевић своје играче са-
ветује да што више времена проведу дружећи се 
са књигама: „Саветујем их да што више читају, 
зато што покушавам 
да их упутим, да под 
теретом славе коју но-
се као спортисти, не 
крену странпутицом. 
Читање младим љу-
дима који се активно 
баве спортом проши-
рује видике, фонд ре-
чи који користе много 
је богатији. Да би био 
комплетна личност 
спортиста мора да бу-
де начитан“, каже Вујо-
шевић.

На питање које књи-
ге чита у тренуцима 
одмора Душан Вујоше-
вић одговара: „Иако 
сам више наклоњен 
поезији, причама и новелама него романима, 
не могу да не споменем изврсне романе Габри-
јела Гарсије Маркеса Сто година самоће, Нико-
лаја Гогоља Мртве душе и Хадријанове мемоаре 
Маргарет Јурсенар. Драг ми је приповедачки 
опус Томаса Берхарда, али мој најомиљенији 
писац је Данило Киш. Многи писци пишу књи-
ге па доцније издавачи објаве њихова изабрана 
дела. Код Киша свака књига је доведена до са-
вршенства. Тешко ми је да сада кажем која ми 
је Кишова најдража књига... Нека то буде Пе
шчаник. Поред прозе Данила Киша, на путова-
ња понесем и приповетке Иве Андрића, као и 
књигу Марка Аурелија Себи самом којој се увек 
враћам. Када је поезија у питању поред руских 
класика Пушкина, Марине Цветајеве, Сергеја 
Јесењина, обожавам целокупни поетски опус 
Константина Кавафија. У данима егзистенцијал-
них недоумица, Кавафијев песнички опус јасно 
нам казује да су свакодневни проблеми са који-
ма се срећемо ништавни спрам лепоте његовог 
песничког језика. Читам и поједине савремене 
песнике. Мислим да самом врху српске поезије 
припадају због снажних осећања сете и прика-
зивања малих животних радости Мирослав 
Максимовић-Макс и Борислав Радовић, као и 
Љубомир Симовић због начина на који нам пре-
зентира архетипско у људском бићу“, каже тем-
пераментни шеф стручног штаба кошаркашког 
клуба „Партизан“ Душан Вујошевић.

Душан Цицвара
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Хумор је sui generis појава код човека, а код песника карактери
стика која одаје смисао за ситуацију и битно је повезан са пој

мовима узбудљиво, комично и дидактички, али и увредљиво, под
смешљиво и цинично чак. Са појмом хумор песник је другачијег, 
препознатљивог стила и када сам доприноси моделовању стварно
сти, он мора имати смисао за симбол нечега што тек треба да се де
финише јер у стварности можда још и не постоји као такво. Песник 
је зато на путу открића користећи метафору, сатиру и иронију.

Филогенетски хумор је дар човека, песника поготову да се кри
тички одреди према стварности која је егзистенцијално доведена 
до парадокса, а онда и до апсурда у условима живота који нису 
увек баш наклоњени човеку. Ипак се може рећи да хумор у савре
меној српској поезији има посебну хуманистичку мисију јер може 
бити у служби добра и зла, кад извргава руглу зло. И хумор тежи 
да се у крајњој инстанци ослони на архетипове, у Јунговом смислу 
те речи.

Хумор је у српској поезији посебно упечатљив јер увек има по
вратно дејство у односу на читаоца, који ће или реаговати смехом 
на очигледно парадоксалне ситуације или ће чак и занемети пред 
апсурдима егзистенције.

Доступан масама, хумор је рафиниран ако се служи песничким 
метафорама, двосмисленостима, досеткама и доскочицама, тад је 
и сценски  ситуациони. Да би постигао утисак код публике изази
ва смех јер је „здрав хумор“. Хуман, истинољубив хумор је најсло
боднији у карикирању да би постигао најразличитије ефекте, све 
до смеха до суза. Сада досетка у поезији не мора да значи ништа 
јер се са њом не успева, а успешна ће бити уколико је рафинирана, 
кроз смисао који јој дајемо у препознавању ситуација. Хумор као 
посебан облик постојања обитава у српској поезији онолико колико 
је и потребан да реагује на подсмешљиве или застрашујуће приме
ре из живота. Песничка дела не откривају хумор, јер он постоји  у 
свакодневном свету, али је сигурно да хумор увећава тајну поезије 
тиме што јој даје другачији смисао. Онај дух времена, дух народа, 
његошевски стил у песничком приповедању о нама знаним поја
вама, али казаним тако да изазове и „смех до суза“. Поезија као 
посебан облик постојања не егзистира за себе, иако је настала по 
себи, по оној јакој унутрашњој потреби да се искаже,  видимо и ху
мором. И такмичарски је чак настројена тиме што третира на свој 
sui generis начин и саме норме, што хумору у поезији даје посебну 
друштвеноуметничку вредност.

Награда „Радоје Домановић“ крајем прошле године заслужено 
је припала Матији Бећковићу, песнику који хуморно и луцидно не
гује домановићевску сатиру у поезији. Бећковић је народни песник 
који је ослушнуо ту насушну потребу публике да хумор буде досту
пан масама које катарзу и „пражњење“ доживљавају тек кад им 
неко уман предочи да се може мислити и различито о истој појави, 
тако да се засмејемо уместо да ридамо.

Поема „Ћераћемо се још“ јесте духовита и двосмислена, у њој 
претеже хумор који се и ситуационосценски лако разумева јер 
наш, народни песник је надасве човек поникао са овог тла да кроз 
другачије, анегдотски сагледава и другу страну ствари.

„Да сазнамо ко смо, одакле смо и какав је смисао нашег по
стојања, то је суштина песниковог позива и занимања. Трагање за 
одговорима на та питања је рукопис наше биографије. у људској 
историји, као и у оној првој песниковој биографији, све врви од ве
ликих догађаја. Али, као да из те историје сам живот ишчезава. У 
оној ненаписаној историји, у оној другој биографији, јавља се све 
што је склоњено у страну и што је суштина живота“, вели Матија 
Бетковић који је ту суштину препознао у врцавом хумору пуном 
аутентичних досетки. И цинизам је овде у функцији јер је одбрана 
од сурове стварности. Датуми наше унутрашње стварности су они 
доживљаји који су се по некој својој логици издвајали и постајали 
мотиви наше поезије. Они могу бити веома упорни. Што су упорни
ји и старији, то боље за поезију“, реће ће наш песник о коме знамо 
можда више од њега самог, препознајући га начином на који стиху
је, понекад и подругљиво се смејући свим нашим слабостима, а да 
му то не замерамо. Наоружан бритким хумором, песник Бећковић 
је срчан а убојит до оне мере да не повређује другога, али да га рас
кринкава у многим сложеним околностима. Тако се и најсложеније 
ситуације чине једноставним.

Други један песник, другачијег кова, добитник награде „Меша 
Селимовић“ за 2006. за поетску збирку „Незнан“, Новица Тадић 
има особен доживљај света  који се огледа у дијалогу са демонским 
лицем света, тако да треба истаћи особину његовог песништва да 
ужасе и апсурде егзистенције премошћује хумором.

Награђена књига „Незнан“ открива нам једно другачије  виђе
ње света, где је песник само пролазник који не схвата себе и околи
ну, али и зачуђен пролази улице нашег града и каже: „умножио сам 
се, и кренуо на разне стране“. Овај хумор, који ствари доводи до 

апсурда, мора се разумети јер извире из смисла егзистенције и јер 
је живот сам када песник проналази мало у великом. Овде се осећа 
и сва животна тескоба кад неко на зло окреће песникове речи и 
помисли, да ће поета установити „изводиш тај обрт и не знајући 
да га чиниш“. На другом месту песник ће очајнички завапити „кад 
се боље погледа, ти хоћеш да се с тобом на другом месту сретнем“, 
јер спреман је да беседу против себе самог до краја мирно саслу
ша, али га нешто ометају племенске песме које се у предвечерје из 
солитера оре. Све казано јесте доведено до апсурда, хумор је овде 
рафиниран и осети га тек суптилна душа која је и сама поклекла 
пред изазовима егзистенције.

Атмосфера кафкијанске угрожености у свету који не трпи до
бро, истинито и осећајно, у песмама Новице Тадића тек долази до 
изражаја. Песнички казана „Празна прича“ напунила се неподно
шљивим, прошлим животима. У циклусу „Ловци на душе“ песник 
ће спалити писма, телеграме и поруке, горећи и сам у ватри, а за
што живот претвара у пепео то ни он сам не зна, можда ће се сети
ти кад се врати у стан по заборављене наочаре да осмотри ловце 
на душе који крстаре градским парком.

Можда најтипичнија песма те кафкијанске атмосфере, дубоко 
истинита, казује следеће: „Људи који креште увек су ме привлачи
ли. Они су птице које неће полетети, до смрти натоварене људским 
костима.“ Некоме ће бити тешко разазнати хуморну страну у песма
ма Новице Тадића, али ако је хумор овде сам апсурд егзистенцијал
не суштине, онда је то хумор који покреће на мисао, и  рефлексиван 
је. Песник је мален, згурен, сив, никога ништа не пита и никога не 
чека, самом себи странац, који у зловољи пише три песме жалбе. 
А, и кад му ништа не полази за руком, ништа није прећутано, све је 
већ речено и изгубљено.

Не може се поезија Матије Бећковића и Новице Тадића подво
дити под исто, јер је код Матије хумор сам по себи истовремено и 
иронија, док је код Новице Тадића та иронија судбине сам апсурд. 
У равни је хуморног суштина егзистенције, која је неподношљива 
али се трпи таква каква је, јер излаза ипак има, а излаз је и поезија 
која ће на један суптилан начин, извргавајући руглу зло, проницљи
во тежити добру.

Од домаћих песника на духовит, али шаљивохумористички 
начин пише још и Миодраг Раичевић, који као да се овом свету 
подсмева не тражећи зло у њему, већ смисао. Али треба имати и 
смисао за хумор, иначе нас хумор у српској поезији може оставити 
равнодушним, што се, међутим, никако не односи на Матију Бећ
ковића или Новицу Тадића, где затичемо ванредну разноликост 
призора и ситуација које су нам препознатљиве. И када се слике 
поезије преплићу са сликама сновиђења, оне наводе читаоца или 
слушаоца ове врсте поезије да се и сам препознаје  у том „пражње
њу“ од усуда егзистенције.

Ако се вратимо на почетну премису да је хумор  sui generis 
појава код човека, и кад не изазива на смех, он се сам по себи 
разумева. Хумор је појава  у српској поезији која је у основи наше 
егзистенције кад се „здраворазумски“ проговара о бити, постојати 
или егзистирати, на тај начин што ће се сама егзистенција учинити 
подношљивом ако јој дамо хуморни смисао, као што то чини Мати
ја, или ако је видимо као неподношљиву доводећи хуморну страну 
света до апсурда.

И у једном и у другом случају, као да хумор има лековита свој
ства, а ако још нагони на смех онда је  вид „пражњења“ који нам 
уистину помаже да се ослобађамо сила злослутница. И, док је Ма
тија подсмешљив према другима, Новица Тадић као да се изругује 
самом себи. Кроз ова два примера, међутим, исходиште је свако
дневица, и то она егзистенција пред којом нисмо равнодушни ако 
имамо осећај за хумор. Јер, смисао овој поезији управо даје тај 
рафинирани осећај за хумор који је до те мере савршен да не бежи 
ни од апсурда саме егзистенције.

Мр Славица Спасић

ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА ДРАГАНА
СТОЈКОВА У ГАЛЕРИЈИ „АТРИЈУМ“

Одељење уметности је органи
зовало у Галерији „Атријум“ у 
периоду од 17 до 30. марта изло
жбу цртежа нашег познатог сли
кара Драгана  Стојкова. Драган 
Стојков је рођен 1951. године у 
Сомбору. Accademiu di belle Arti 
завршио је у Венецији, у класи 
професора Carmella Zottia. Изла
гао је на бројним самосталним  
и колективним изложбама у зе
мљи и иностранству. Добитник 
је бројних награда и признања. 
Дела овог реномираног слика
ра налазе се у многим музејима и галеријама, као и у 
приватним колекцијама код нас и у свету. На изложби 
је београдска публика први пут имала прилику да види 
цртеже који су настали у периоду од 1970 – 2007. године, 
који чине ову изложбу, у неку руку, ретроспективном. 
Изложено је 33 рада. Цртежи су рађени тушем, пером, 
оловком у боји…Они представљају неку врсту аутобио
графских записа, на основу којих су настале слике. Свакој 
слици, претходи цртеж. На основу ових радова може се 
пратити рад и доследност уметника да исти мотив прика
же више пута, у више варијација, а то су варијације које 
сваки пут одишу новином, свежином и новом лепотом 
било да приказује јабуку, девојку, или облутак, књигу, 
писмо, оловку… Поједини цртежи су рађени филигран
ски, минуциозно. Такви су цртежи са лирским приказом 
цветова и листова биљака. Драган Стојков је сликар 
континуитета, он користи традиционални метод црта
њасликања са модерним концептом користећи цитате 
из историје уметности и историје, као и колажни метод
цепања слике. Његова дела су пуна метафоре и симбола. 
Уметник нас својим пером виртуозно уводи у свој свет 
магичног реализма. Изложбу је отворио професор др Ми
одраг Јовановић.

Мирјана Савић

СЛИКЕ И АКВАРЕЛИ
ВЛАСТИМИРА
НИКОЛИЋА
             
Одељење уметности Библиоте
ке града Београда у својој гале
рији „Атријум“ организовало 
је изложбу слика и акварела 
Властимира Николића од 8–16. 
марта.

Властимир Николић је ди
пломирао на Одељењу за историју уметности Филозоф
ског факултета у Београду 1973. године. Члан је Удруже
ња ликовних уметника Србије. Излаже већ четири деце
није и имао је 47 самосталних и преко 150 колективних 
изложби код нас и у иностранству. Добитник је двадесет 
једне награде за ликовну уметност.

Зоран Маркуш, Миодраг Б. Протић и Ален Боске ауто
ри су текстова у монографији „Властимир Николић“, обја
вљеној у Београду 1993. Николић се појавио на нашој ли
ковној сцени у време појаве постмодерне на прелазу из 
седамдесетих у осамдесете године. Лично образовање, 
ликовна култура и особени ликовни језик изражавања 
утицали су да се он као уметник слободно формирао. Он 
апстракцију гради свођењем на детаље: лист, траву, ка
мен. Његов апстрактни предео је хармоничан и складан, 
сниман погледом изблиза; доминира контраст црног и 
белог са градацијама неутралних тонова, уз снагу геста. 
Пригушено кобалтплаво, акценти смарагдно зелене и 
жуте симболишу атмосферу и морско плаветнило. На 
изложби у галерији „Атријум“ БГБ Властимир Николић 
је изложио седам уља на платну и тринаест акварела, 
насталих у последње две године. Ови радови су, како 
сам Николић сматра, између апстракције и симболике и 
представљају његов заокружени уметнички циклус. На 
овим радовима су мисаони и естетички садржаји изра
жени са пуно спонтаности, суптилности и поетичности.

Изложбу је отворио ликовни критичар Душан Ђокић, 
а о Николићевом стваралаштву говорио је и редитељ Бу
ца Мирковић.

Иванка Лазовић

ХУМОР У СРПСКОЈ ПОЕЗИЈИ
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Потрага за вишим 
смислом љубави 
избија из сваке 
реченице ове 
емотивне драме, чак 
и у оним њеним 
дескриптивним 
деловима, као што је 
опис првог вођења 
љубави...

Један од 
најпознатијих 
хрватских блогера, 
објављивао је 
на свом блогу 
свакодневно 
кратке приче које 
је читало и по 
неколико хиљада 
посетилаца дневно. 
Најпопуларније од 
њих налазе се у овој 
књизи.

Интригантно дело 
пуно акције која 
на тренутке бива 
обојена емоцијама 
главних јунака, 
Лизе Мајлс и Мајкла 
Ворнера, чији однос, 
кроз мноштво 
изазова са којима се 
суочавају, прераста 
из притајеног 
непријатељства у 
истинску блискост.

Андреа Лабрадор живи на 
острву Салмон, поред вулкана 
Негро, на чијим ће обронцима 
уживати у краткотрајној али 
страсној љубави тајанственог 
Маурисија Септјембреа. 
Када Андреа на телевизији 
проговори о својој романси, 
постаје медијска личност коју 
заволи цела нација, а њена 
љубавна прича подиже талас 
колективног романтизма на 
острву који доноси неслућене 
последице.

Самуел де Хуан, 
четрдесетогодишњи 
професор немачке 
књижевности првог 
дана Нове године 
сусреће уличног 
мачора Мишиму, 
који потпуно мења 
његов усамљенички 
живот и враћа га 
на пут љубави и 
пријатељства.

Бестселер у 
Пољској 2005.

Експлозивна 
мешавина 
провокације, 
гротеске и хумора. 
Незабораван, 
бравурозан опис 
оних ствари на које 
многи од нас немају 
храбрости ни да 
помисле.

Нови роман ауторке 
бестселера “Иди куда те 
срце води“ открива шта се 
догодило са унуком бака 
Олге, главне јунакиње романа 
“Иди куда те срце води“. 
Унука урања у свет успомена, 
пожутелих писама, дневника 
и старих фотографија 
склапајући један генерацијски 
и породични мозаик.

Најнеобичније 
болести, 
најнеочекиваније 
претње вашој 
добробити, 
најчуднији начини 
да настрадате – све 
то ћете пронаћи 
у овој збирци 
надреалних 
медицинских 
истраживања.

Јунакиња романа је 
мешавина Бриџит Џонс 
и Шарлот из серије 
Секс и град. Духовито, 
на класично ирски 
начин, ауторка пише 
како изгледа стварати 
породицу у XXI веку и 
суочити се са озбиљним 
проблемима попут 
стерилитета... Свежи глас 
женске књижевности.

Нови јунак хит-
мејкера Муни Вичер. 
Овај мушки пандан 
малој алхемичарки 
Нини који је за веома 
кратко време освојио 
срца италијанске 
деце, у свом походу 
на свет стигао је прво 
код нас и донео многе 
узбуђујуће авантуре!

Џеронимо Стилтон је славни миш 
који је већ освојио децу широм 
света. Авантуре које су доживели 
он и његови другари из земље 
Мишијатије описане су у више од 

тридесет књига. 
Доживљаје 
овог чувеног 
миша не треба 
препричавати, 
већ прочитати.
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Девојчица Нина јунакиња је серије светског 
бестселера италијанске списатељице Муни 
Вичер. доживљаји и авантуре кроз које пролази Нина са 

својим другарима у борби против злог 
чаробњака и његове деце узбудљиво су и 
племенито штиво на вечиту тему сукоба добра 
и зла.
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XVIII и XIX век у српској књижев-
ности, уметности и култури, обе-

лежио је велики број маркантних лич-
ности које су живеле превасходно у 
северним крајевима расутог српства, а 
нарочито у данашњем румунском Бана-
ту, пре свега у јаким културним центри-
ма као што су били Арад и Темишвар, 
а потом и у другим варошима и мањим 
местима попут Лугожа, Чакова, Чанада 
и сл. Специфичност позиције и значај 
ових крајева потврђује у уводној студи-
ји каталога „Уметничко благо Срба у 
Румунији“, историчар уметности Мио-
драг Јовановић: „Живот у склопу моћ-
не цивилизације Аустро-угарског цар-
ства, отвара везе са Венецијом, Бечом, 
Грацом и Братиславом. Значај Русије 
и Украјине, где је остварено окретање 
ка Западној Европи неколико деценија 
раније што нуди уметничка решења за 
православни свет из дунавске области, 
учинила су да живот овом становни-
штву буде динамичан и подложан про-
менама“.

Бројни сликари и животописци на 
челу са Стефаном Тенецким видљиво 
су унапредили српску ликовну умет-
ност од средине XVIII века. У том јату 
су и Михајло Борковић, Теодор Илић 
Чешљар, а нешто касније и Арса Тео-
доровић, Георгије Ђердановић, Сава 
Петровић и његов син Павел, Констан-
тин Данил (ученик Арсе Теодоровића) 
и многи други.

У тај културни контекст треба уврстити 
и Димитрија П. Тирола (из чије породице 
потиче и сликар Димитрије Г. Тирол који је 
био и Вуков секретар), књижевник српски, 
историчар, издавач и покретач листова и 
часописа, утемељитељ културних институ-
ција, научник, човек велике енергије и ши-
роке културе, библиотекар и дародавац, 
„сав на ползу српског народа“, како би то 
рекао Доситеј Обрадовић, његов старији са-
временик и земљак (рођени су у варошици 
Чаково, у данашњем румунском Банату).

Дакле, Димитрије П. Тирол (Чаково 1793 
– Темишвар 1857) савременик Доситеја, Са-
ве Текелије, Еустахије Арсића (из Арадског 
културног круга), Јоакима Вујића; близак 
Вуков сарадник (још од двадесетих годи-
на из тзв. бечког и пештанског периода па 
све до смрти)... Чини се да су највећа покла-
пања у биографијама Тирола и Јована Сте-
јића, најмлађег из арадског круга (рођен 
1803.). Најпре, обојица су блиски сарадни-
ци кнежевске породице Обреновић, што их 
доводи у Београд (Тирол од 1829, а Стејић 
нешто раније) где остају-Стејић краће јер 
долази у сукоб са Кнезом који му не допу-
шта да у новооснованој штампарији штам-
па књигу служећи се Вуковом ортографи-
јом, а Димитрије остаје у Београду све до 
промена династија на српском престолу 
(1842), имајући врло интензивну културну 
мисију. Учествовао је у оснивању Библиоте-
ке града Београда 1832, која је била у склопу 
књижаре Григорија Возаровића која је би-
ла живо интелектуално сабориште Србади-

је тог доба. Такође, иницијатор је бројних 
алманаха као што су „Месецослов“ (1836) и 
„Уранија“ (1837), сарадник Хаџићеве „Голу-
бице“ где је објавио и серију докумената из 
српске историје „Сербске споменици“- доц-
није ће то прерасти у књигу. У часопису 
оснивача „Матице српске“ објавиће и прву 
библиографију у нас под насловом „Списак 
у Сербији напечатаних књига“. Поред неко-
лико стручних књига („Немечка грамати-
ка за употребљеније србске младежи“ и 
„Политическо земљеописаније“) он је међу 
оснивачима Друштва србске словесности 
(1841), будуће Академија наука где ће Ти-
рол даровати своју богату библиотеку што 
се може сматрати почетком рада библиоте-
ке Српске академије наука. Уз Текелијину 
библиотеку то је била једна од највећих и 
најбогатијих библиотека тог времена.

За разлику од многих својих савремени-
ка који су прилазили Вуку а потом одлази-
ли (као на пример Текелија кога је од Вука 
удаљила идеја панславизма и ослон на јези-
ку руско-словенском) Тирол је као знатан 
број књижевника и културних посленика 
остао до краја веран Вуковом раду (као и 
песници Еустахија Арсић, Бранко Радиче-
вић, научници Ђуро Даничић и Јован Сте-
јић). Као голобрадо момче започиње сарад-
њу у листу „Новине сербске“, а већ првим 
штампаним радом у засебној књизи „При-
виствователна књижица“ (Будим, 1818.) 
укључује се у Вуков табор.

Сарадња Вука и Тирола трајала је три и 
по деценије, не само у виду књижевне и на-

учне подршке Вуковом рату за српски 
језик и правопис, већ и пријатељева-
њем, где је Тирол примао у госте Вука 
и његову породицу у Темишвару. Био 
је Караџићева десна рука у прикупља-
њу фолклора из Баната, преводилац 
Вукових дела на немачки језик о чему 
сведочи врло богата преписка.

Годишњак за историју и књижевност 
„Банатски алманах“, покренуо је и изда-
вао Димитрије П. Тирол у Темишвару 
1827. године када овај аутор објављује 
прву књигу „Словенска граматика“ 
штампану Вуковом ортографијом.

Први део темишварског периода Ти-
рол закључује оснивањем „Друштва љу-
битеља књижества српског“  у Темишва-
ру, са циљем „да обасја српски народ, 
да помогне културу његову, да штампа 
и растура српску књигу, да издаје један 
књижевни лист, да обезбеди пензије љу-
дима од науке и писцима и да додељује 
стипендије ученицима“. Ове последње 
ствари из Тироловог програма ни дан 
данас нису адекватно решене, а овај је 
наш просветитељ све чинио укључују-
ћи се у оснивање српских културних 
институција што је већ кренуло у Пе-
шти 1824, 1825, са „Летописом“ и „Ма-
тицом српском“.

Колико је Темишвар био јак центар 
српске културе потвђује и један податак 
из преписке између Тирола и Вука 1823. 
године где се говори о богатој библиоте-
ци Српске епархије темишварске. Тако-

ђе, и податак из „Историје српских библи-
отека 1801 – 1850“ Љубомира Ђурковића 
Јакшића где сазнајемо да је поменуто „Дру-
штво љубитеља књижества српског“ имало 
своју богату библиотеку.

Након Београда и Земуна (где борави вр-
ло кратко), Тирол је постављен за директо-
ра српских основних школа што га доводи 
у родни Темишвар (1846), где ће остати све 
до смрти, служећи култури свог народа. 
Најпре у угледном Лицеју (где ће касније 
учити и Црњански) оснива Катедру за срп-
ски језик (која и дан данас постоји) бивају-
ћи и први њен професор. У то време заоку-
пљен је историјом и тада настају његови 
значајни радови: најпре „Историја Баната“ 
(готово два миленијума постојања па све 
до Кочине Крајине). Пише и друге краће ра-
дове сарађујући у листу „Световид“.

Врхунац његове борбе за књигу и чита-
лаштво представља оснивање „Друштва 
читалаштва фабричког“ (фабрик је назив 
једног темишварског кварта) која је пову-
кла за собом и покретање алманаха „Теми-
шварски календар“ као и богаћење библи-
отечког фонда друштва и интезивирање 
књижевног живота. Ова културна жишка 
дуго је горела, о чему сведочи Црњански, 
подсећајући на лепе књижевне вечери што 
указује да је ово Друштво „наједном поста-
ло бастион окупљања Срба у Темишвару“, 
оно што је српство у Румунији добрим де-
лом и до данас очувало.

Миљурко Вукадиновић

Стопедесетогодишњица смрти Димитрија Тирола

Тирол је међу оснивачима Друштва 
србске словесности (1841), будуће

Академија наука где ће даровати своју 
богату библиотеку што се може

сматрати почетком рада библиотеке 
Српске академије наука.
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По проценама многих, књижевна периодика у Србији у кризи је 
већ деценију. Мада стручних часописа има више него икада, 

чини се да су они великим делом изгубили значај које су некад 
имали. Док су књижевни листови раније били главни показатељи 
нових струјања на домаћој и светској литерарној сцени, етаблира
ни часописи се данас тешко одлучују да објављују радове непозна
тих аутора, па се дешава да млади писци прво објаве књигу, а тек 
онда текст у неком од часописа. Други велики проблем је, као и у 
издаваштву, лош квалитет превода, који је последица брзине рада 
и неадекватне плаћености преводилаца. Да би некако решили овај 
проблем, часописи су усталили праксу објављивања одломака из 
књига које су у процесу превођења, за које преводиоци већ добија
ју хонорар од издавача. Тиражи књижевних часописа крећу се од 
300 до 500 примерака, што је податак који може заварати, пошто 
се од тог броја прода само 15 до 20, а остало подели сарадницима, 
често и уместо хонорара.

Да би се боље разумела ситуација у периодици, потребно је ре
ћи нешто о начинима суфинансирања који су тренутно на снази. 
Пре свега ту је суфинансирање од стране Министарства културе. 
Док су раније постојале две категорије за финансирање часописа, 
Министарство је 2006. године одлучило да раздели средства на 
што више редакција, а да часописи заузврат пошаљу по један број 
у веће библиотеке по Србији. Проблем 
са овим, најзначајнијим начином  фи
нансирања, јесте што средства од Мини
старства по правилу стижу са великим 
закашњењем.

Многи значајни часописи, као што 
су Кораци, Поља, Повеља и други, фи
нансирају се из општинских фондова. 
Неки часописи имају свог издавача: 
Просвета издаје Књижевност, Матица 
српска Летопис Матице српске, Народ
на књига је покренула свој часопис. Ова 
пракса је раније била чешћа, док се сад 
издавачи ретко одлучују да улажу у пе
риодику.

Откупом значајнијих часописа за 
београдске библиотеке, што је посао 
Секретаријата за културу, добијају се 
средства која, иако невелика, често 
буду прва која стигну до редакције ча
сописа. Не треба заборавити ни значај краткорочне финансијске 
помоћи коју часописи добијају од разних спонзора, владиних или 
невладиних организација, међу којима су најчешћи British council, 
Гетеов институт, Сорош и Фонд за отворено друштво.

Прелиставајући домаће књижевне часописе пада у очи доста 
велика сличност у концепцијама. Већина часописа објављује поези
ју, прозу и критику, многи праве тематске блокове, или посвећују 
целе бројеве одређеној књижевној теми или феномену. Часописа 
са вишедеценијском традицијом има доста: Летопис матице срп
ске  најстарији је живи часопис на Балкану и један од најстаријих 
у свету, пошто постоји од 1824. године, а ту су и нишка Градина, 
новосадска Поља, крушевачка Багдала, крагујевачки Кораци, кра
љевачка Повеља и други. Само у Београду постоји више од десет 
часописа, од којих неки такође излазе деценијама: Књижевни лист, 
Књижевни магазин, као и Књижевне новине, које после дужег за
стоја имају новоформирану редакцију и новог уредника. Када је 
2003. године дошло до смене уредништва у Просвети, распуште
на је дотадашња редакција часописа Књижевност, која је затим 
основала књижевно друштво Хипербореја и нови часопис назван 
Београдски књижевни часопис. Лист Књижевност је крајем прошле 
године прославио 60 година постојања са уредништвом које чине 
Вук Крњевић, Милан Ђорђевић, Васа Павковић и други, а у јануару 
ове године изашао је први број нове Књижевности која поред нове 
редакције на челу са уредником Богданом А. Поповићем има и уне
колико нов концепт: поред сталних рубрика посвећених поезији и 
прози домаћих и страних аутора, ту су и нове рубрике: „Прошлост 
и полупрошлост“ са текстовима из дање и ближе културне и књи
жевне историје, „Дневне заповести“ у којој дневничку прозу пише 
Ласло Блашковић, и „Критичка сажимања“ која ће убудуће писати 
Гојко Божовић, Мића Вујичић и други. Нови број доноси и текстове 
о рецепцији Орхана Памука у турској књижевности, као и осврт на 
савремену македонску књижевност. Насупрот томе, Београдски 
књижевни часопис развио се у оригинално гласило које спаја најно
вије из домаће и стране прозе, поезије и есејистике, са темама са
временог Београда сакупљеним у рубрици „Београдски свемир“. 
Тако се у једном од прошлих бројева могло прочитати о представи 
Београда у српском филму, славним београдским кафанама које 

нестају, Октобарском салону, Стеријином позорју и другим темама 
које се тичу престонице.

У Београду излазе и Савременик, Трећи програм, један од на
ших ретких часописа који се бави књижевном теоријом, Поезија, 
посвећена искључиво домаћој и страној поезији, Свет речи, школ
ски и факултетски часопис за српски језик и књижевност, чији је 
главни уредник Михајло Пантић, затим txt, студентски часопис 
за књижевност и теорију књижевности који настоји да афирмише 
младе писце, теоретичаре и преводиоце, као и Знак, књижевни ча
сопис студената Филолошког факултета.  Део редакције часописа 
txt недавно је покренуо нови књижевни лист – Bookmarker, једно 
од највећих освежења на овдашњој књижевној сцени и доказ да 
модеран дизајн и атрактиван изглед часописа не морају да се косе 
са квалитетом.

Неке библиотеке издају часописе посвећене библиотекарским 
темама. Поред Гласника Народне библиотеке Србије, који објављује 
научне радове, књижевне текстове и преводе, постоје и часописи 
других библиотека у Србији, као што је Улазница, коју објављује Град
ска народна библиотека Зрењанина, новоосновани часопис Траг 
из Врбаса, чији издавач је Народна библиотека „Данило Киш“, или 
Бележница, лист Народне библиотеке Бора, који излази два пута го
дишње. Локални часописи, као што је и Српски југ из Ниша, најчешће 

нуде и преглед културних дешавања у 
граду или региону у ком излазе. Удру
жење књижевника и књижевних прево
дилаца Панчева издаје Квартал, чији је 
главни уредник Васа Павковић, Вршац 
има своје Ковине, а Нови Пазар Сент. 
Искључиво прози је посвећен лист Са
времена српска проза из Трстеника; Пра
вославно дело, које излази у Манастиру 
Бањска, посвећено је православној 
књижевности у свим облицима и жан
ровима,  а Детињство књижевности и 
теорији књижевности за децу. Куриози
тет је да је часопис Стиг из Малог Црни
ћа, који постоји од 1979, једини сеоски 
књижевни часопис у Европи.

Значајна је и делатност часописа 
који покривају културни живот Срба 
у суседним земљама, као што су Про
свјета из Загреба, српски дечији лист 

у Хрватској Бијела пчела, затим Крајина, која повезује Бања Луку 
и Београд, Нова зора, посвећен животу Срба у Херцеговини, као и 
међународни научни часопис за лингвистичку и књижевну стили
стику, Стил, који је настао у сарадњи Београда и Бања Луке.

Посебно место међу књижевним часописима у Србији заузи
ма Градац из Чачка, који већ три деценије прати теме са маргина 
главних токова уметности, а из часописа је израсла и истоимена 
издавачка кућа. Неки од досадашњих тематских бројева били су 
посвећени Хуго Прату, уметничкој групи Медиала, Бекету, Хармсу, 
Енки Билалу, Жану Женеу и Радомиру Рељићу. Бројеви су врхунски 
текстуално и ликовно осмишљени, а често служе и као студентски 
уџбеници. Главни уредник Бранко Кукић сматра да је однос државе 
према часописима катастрофалан, пошто се са сваком променом 
политичког система мења и културна политика – „људи који су 
задужени да дефинишу културни модел не схватају колико је ве
личанствена традиција часописа код нас, и колики су они имали 
утицај на формирање наше интелигенције“, каже Кукић. (Време, јун 
2004).

Релативно нов и интересантан феномен су Интернет часопи
си посвећени књижевности, који нуде једно другачије схватање 
читања и текста. Први и најутицајнији часопис овог типа код нас 
је Трећи трг, који се поред Интернет адресе www.trecitrg.org.yu од 
прошле године може наћи и у штампаном издању. Трећи трг је 
окренут пре свега  млађој читалачкој публици, а главна идеја била 
је отвореност за нову генерацију аутора из региона, било да се ради 
о прозним писцима, песницима или преводиоцима. Поред Трећег 
трга ту је и електронски часопис Пластелин, (www.plastelin.com), 
као и панчевачки Звиждук (www.zvizduk.org.yu), у ком је један од 
сарадника Саша Ракезић,  алтернативни стрип уметник из Панчева, 
познатији по псеудониму Александар Зограф. Нешто другачији при
ступ има Метафора (www.metafora.org), „информативни портал 
за поезију и књижевност“ чији је предмет интересовања поезија 
аутора из региона. На адреси www.poluostrvo.250free.com налази 
се балкански књижевни гласник Полуострво, а покренут је и специ
јализовани часопис посвећен књижевном интервјуу, назван Екер
ман (www.eckermann.org.yu).

Тијана Спасић

ПЈЕР 2006. – Београд: Вечерње новости, 2006.

Конкурс карикатуре за на
граду „Пјер“ покренуле су 
„Вечерње новости“ 1967. 
Ради се о конкурсу за но
винску карикатуру какву 
је цртао Пјер Крижанић. 
Прошле године одржано 
је 39 такмичење у карика
тури под поровитељством 
„Вечерњих новости“. Уче
ствовало је 134 аутора 
са укупно 583 радова. За 
награде су селекционисана 122 рада која су заступљена у монографи
ји. Чланови жирија су били Ранко Мунитић, Душан Ковачевић, Горан 
Ратковић, Душан Лудвиг и Зоран Божовић. Прва награда од 150.000 ди
нара припала је Тошу Борковићу за рад без речи, али великим подтек
стом. Аутор је оборио изреку „Преко прече, наоколо ближе“ и ставио 
акценат на то да нас је приспела толика преша, да лавиринт из којег 
треба изаћи треба решити хитном пречицом. Друга награда у вредно
сти од 100.000 динара отишла је у руке Мухамеду Ђерлеку и његовој 
причи о глобализму. Ко није у сенци великог глобализма биће елими
нисан попут мушице. Трећа награда је рад Слободана Сраића, који се 
подсмехнуо играма на срећу, а посебно седмицама на лотоу. То му је 
донело 50.000 динара. Уводни део монографије припао је речи Ранка 
Мунитића и његовом излагању о афоризму, вицу  и псовци, сродним 
духовним дисциплинама, које показују стање и расположење лично 
и колективно. Заједничко им је брзина, краткоћа, метафорика и веза
ност између појединачног и општег. Додати томе визуелизацију и до
бија се карикатура. Како смо народ који воли да се шали, у истој мери 
сочно да псује, а визуелно нам је јача страна (мада често делујемо као 
ћораве коке) у овој публикацији свако може наћи нешто по сопственој 
мери. Јер, ако нечега код нас има у изобиљу онда су то теме на рачун 
којих се можемо горко смејати. Карикатура сједињује и национално ло
гистичко стање  и духовне распоне као и вербалну еквилибристику. 
Поред прегледа изложених карикатура у конкуренцији за награду, дат 
је и осврт на дела досадашњих славодобитника. Приказано говори о 
завидном нивоу који је постигла карикатура код нас као и о високора
зредној самосвести. 

ТРИФУНОВИЋ, Душко: Књига мог живота. 
– Нови Сад, Рума: Инстел-клуб и Српска књига, 
2006.

Остао је Душко у памћењу пука 
и елите, свачији и ничији, а свој 
најпре. У животу се, нажалост, по
тврдило да док један своје капке 
не склопи заувек, другом се очи 
не разрогаче. Тако је самотном 
аутору на сахрани било неколико 
хиљада поштовалаца и подоста 
сарадника. Човек који је написао 
више књига но што је имао година 
кад се преселио међ’ облаке (умро 
је у 73. години, а објавио је 85 књи
га) нагло је обновио успомене из „златних дана“. Васкрсао је за живота 
написано „Памтите ме по пјесмама мојим“. „Све сам дао/Што се могло 
дати/Пријатељу животу и жени//Све сам дао/Ал се мора знати/Колико 
је још остало у мени“.  Колико је још остало у Душку не зна се, али мо
жемо да видимо колико је још остало у нама годину дана од његове 
смрти. Вечити дечак и меланхолични шерет „Верујте ми да још таквих 
има/ни по бабу ни по стричевима“ у једном тренутку тешке меланхо
лије спасио се сопственом песмом. Размишљајући о самоубиству од
гледао је снимак концерта „Код Хајдучке чесме“ кад се из хиљада грла 
орило „Шта би дао да си на мом мјесту“ и наставио је да корача. Ново 
место нашао је на Фрушкој Гори, а у једном интервјуу је изјавио: „За 
ово једанаест година потуцања опаметио сам толико да знам где ми је 
место. Не верујем да сам у Сарајеву више икоме потребан, а нисам зна
тижељан да видим како изгледају „моје рушевине“. Вечити путник ко
ји је читаву збирку „Квадрат над хипотенузом“ написао живећи у возу, 
отпутовао је на вечни починак. „Требало би бити што ближе Богу, али 
то се не постиже лошим песмама. Песме треба писати за људе, а Бог 
ће се већ некако снаћи“. Поезија се чита као Библија, а народ то не зна 
и зато воли да пева песме, тврдио је Душко, разочаран што није успео 
народ својим делом да подучи нечему. Јер, да су га чули – рата не би 
било. Пред крај живота остало му је да заврши оно што није стигао на 
време да напише. Од папира и књига у његовом стану у Сарајеву није 
остало ништа, али се зато пева седамдесет његових песама. О Душку 
Трифуновићу, књизи непрочитаној,  желели су да говоре сви од Љу
бљане до Скопља, па је књига његовог живота саткана од свих језика, 
наречја и писама – онако како је Душко живео. Први је добитник „Ин
стелове награде“ за поезију. Затим, тим чином „Инстел“ је обележио 
годишњицу песникове смрти, а ту је и жеља да се сачува део „преоста
ле грађе“ и да се тако одужи песнику и његовим пријатељима.

Светлана Мићуновић

Kњижевна периодика у Србији
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Зашто сам уредник

Слађана Илић
Уредник у Издавачкој кући

Креативни центар

Своја прва искуства у уредничком по-
слу стекла сам 2001. године у Нишу 

као члан редакције часописа за књижев-
ност, уметност и културу Градина. Са-
радња са колегама из редакције Станом 
Динић Скочајић и Зораном Пешићем 
Сигмом, који су имали воље и слуха за 
младе који су посвећени књижевности, 
представљала је за мене праву радост и 
велики изазов. Радећи са њима и учећи 
од њих, сарађујући са многим књижев-
ним маговима и зналцима све више сам 
постајала део за мене најлепше – књижев-
не породице.

Током 2003. године уредила сам не-
колико књига Радње за издавачку делат-
ност Бајка из Ниша. То је био мој први 
сусрет са уређивањем књига које су на-
мењене деци и младима. Свакако интере-
сантан и важан посао.

И како то обично бива, човеков жи-
вот обележе неке необичне околности, 
неки случајни сусрети. Такав један су-
срет догодио се крајем 2003. године када 
сам после пет година срела свог драгог 
професора Симеона Маринковића, глав-
ног уредника Издавачке куће Креативни 
центар.  И тај сусрет дугујем књижевно-
сти. Од 2004. године радим као уредник 
у Креативном центру.

Коначно, зашто сам уредник?
Зато што не постоји већа радост и уз-

буђење него ићи у сусрет књижевном 
стварању и учествовати у њему. Зато што 
је сваки предео књижевности особен и 
обећава несвакидашњу авантуру, препо-
знавање и сусрете, било да у њој учеству-
јете као стваралац, као уредник или као 
читалац. Зато што сте као уредник све 
то скупа. Зато што док читате припада-
те световима међу којима су границе ре-
лативизоване. Зато што вам, док читате, 
књижевни јунаци и писци целокупне 
светске баштине пружају руке. Зато што 
док уређујете књиге за децу пружате ру-
ке будућности, уводите малишане најбо-
ље што знате у пределе лепоте и знања, 
држите за руке и неке будуће ствараоце. 
Они очекују од вас, они вам верују.

У издању часописа за теорију и социологију културе и културну 
политику, Култура, објављена је двотомна књига Кина: свила на 

путу, коју је приредио др Радосав Пушић. То је обиман и обухватан 
преглед текстова о  културној, економској,  уметничкој и демограф-
ској стварности Кине који даје занимљиву слику ове изузетне земље.

Први том књиге садржи предговор приређивача и следеће тексто-
ве: „НР Кина очима статистике“ (Радосав Пушић); „Магија на кожи“ 
(Сања Цеков); „Три миленијума кинеске монетарне епиграфике“ (Да-
либор Врецељ); „Модерна архитектура Кине“ (Ивица Млађеновић); 
„Проводаџисање – мост који спаја прошлост и садашњост“ (Марина 
Ђурђевић); „Фестивали у Кини“ (Бранислава Бошковић); „Кинески 
народни инструменти и музика“ (Мина Тасковић), „Кулинарска умет-
ност Кине“ (Јелена Гледић); „Традиционална кинеска медицина и мо-
дерна медицинска пракса“ (Гордана Чупковић и Ивана Муратовић); 
„Шангајска прича: сликарство и уметност живљења“ (Танг Гуо, Сју 
Чен, Ју Јоухан); „Експериментално позориште у Кини и Аутобуска 
станица  Гаоа Сингђијена“ (Мирјана Павловић); „Економија у Кини“ 
(Лин Yифу); „Модерна кинеска економија“ (Ирина Павлов); „Економ-
ски мозаик: цртице из  Економиста“ (зборник).

У другој књизи теме су „Кина и свемир“ (Јелена Здравковић); „ХИВ/
АИДС у Кини“ (Мина Тасковић); „Питање личног идентитета у кине-
ској мисли кроз филмове: Џанг Јанг, Јао Вен, Вонг Карвај и Анг Ли“ 
(Јелена Гледић); „Фестивали у храмовима“ (Бранислава Бошковић); 
„Кинески филм после културне револуције“ (Јелена Гледић); „Кине-
ска дијаспора у Канади, с посебним освртом на Ванкувер“ (Владо Ше-
стан); „Лотосов цвет“ (Момчило Величковић); „Нобелова награда и 
кинеска књижевност“ (Ђин Сјаолеи); „Умирућа река“ (Чи Циђиен); 
„Пролазник /из Дивље траве/“ (Лу Сун); „Састављене хумке“ (Ли Жу-
еи); „Свила и трешњев цвет“ (Радосав Пушић); „Борилачке вештине 
Кине“ (Радосав Пушић); Адресе амбасада појединих земаља у НР Ки-
ни ((Радосав Пушић).

Из овог прегледа садржине јасно је да је Кина: свила на путу изда-
ње које је неопходно не само стручњацима за Кину већ и онима који желе да упознају или се једно-
ставно интересују за ову, најстарију живу културу на свету.                                                                    Т. Ј.

Кина: свила на путу
Приредио др Радосав Пушић

JАМАСАКИ Каjоко, ПУШИЋ Радосав: 
Вечна ризница: сећање на др Дејана Ра
зића. – Београд: Филолошки факултет, 
2007. – 398 страна 

Зборник радова Вечна 
ризница објављен је 
поводом двадесетого-
дишњице смрти истак-
нутог оријенталисте Де-
јана Разића, оснивача 
одсека за студије кине-
ског и јапанског језика 
на Филолошком факул-
тету. Настојећи да што 
обухватније представи 
необичан и прерано 
завршен животни пут 
овог визионара,  др Ра-
досав Пушић и др Кајо-

ко Јамасаки сакупили су и текстове самог про-
фесора Разића као и текстове о њему.

Зборник отвара увод Радосава Пушића, „Де-
јан Разић: живот и дело“, а потом следе разгово-
ри са Дејаном Разићем. Следећи сегмент збор-
ника чине огледи и студије професора Разића, 
међу којима су текстови о развоју савремене ја-
панске поезије слободног стиха као и текстови о 
утциају европског натурализма у Јапану.

Одељак „Ризница“ садржи текстове о кине-
ској и јапанској култури. Ту су „Запис о инкулту-
рацији“, др Дарка Танасковића; „Јевреји у Кини“ 
др Анђелке Митровић; „Савремени јапански пи-
сци – Јасунари Кавабатa, Јукио Мишима и Масу-
ди Ибусе“ др Миколаја Мелановића; „О најрани-

јим моментима картографског упознавања Кине 
и Србије: белине на мапама  Матео Ричија и Па-
вла Соларића“ Предрага Миловановића; „Слика 
у срцу кинеског писма“ Радосава Пушића; „Уте-
мељивач далекоисточних студија у Србији“ Рат-
ка Нешковића; „Идеја о непостојаности у делу 
Хођоки“ Кена Нагасакија; „Развој регионалних 
истраживања – истраживање Јапана и Балкана“, 
др Нобухиро Шиба; „Окуда Јасуо – лингвист јере-
тик“ др Стору Ханазано; „Поступци лекториса-
ња Вака поезије“ др Акинори Кикући; „Јапанска 
авангардна поезија“ др Кајоко Јамасаки; „Хаику: 
спајање различитих слика света“ др Кајоко Јама-
саки; „Маглено звоно: савремена јапанска хаику 
поезија“ у избору и коментару Хирошија Јамаса-
кија и преводу Хирошија Јамасакија-Вукелића и 
Србе Митровића.

Одељак „Из кинеске и јапанске књижевно-
сти“ садржи преводе професора Разића као и 
других преводилаца са ова два језика.

У делу „Сећања“ објављени су текстови др 
Славољуба Ђиндића и др Казуа Танаке, изрече-
ни поводом смрти др Дејана Разића, односно 
двадесет година  касније.

Овај зборник садржи и документа и фотогра-
фије професора Разића, као и библиографију ње-
гових радова коју је израдила Снежана Генчић.

Овај зборник представља сећање  на таленто-
ваног оријенталисту, доброг педагога, истрајног 
борца за своју визију који нам је отворио двери  
„вечне ризнице“ далекоисточних култура, на-
стао из жеље ученика, следбеника, пријатеља и 
колега Дејана Разића да се његово име  памти 
што дуже.                                                                 Т. Ј.


