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Доследне у једноставној уређивачкој политици која се мо-
же сажети у једну реченицу – Новине Београдског чита

лишта су лист за стварање, читање и тржиште књига. Да је 
то тако потврђује и овај, сајамски број. У њему има низ откри-
валачких и значајних прилога из књижевности и кул-
туре, а у целом броју је приказано преко сто педест 
књига. Ту ће се за сваког читаоца наћи понешто 
што га интересује из свих области. Значајна су 
два прилога која се први пут објављују: песма на 
насловној страни „Сами“ и рукопис Боре Станко-
вића „Са Калимегдана“. Ови рукописи се први пут об-
јављују и утолико су драгоценији јер ће бити доступни ши-
роком кругу читалаца и проучавалаца дела ова два српска 
писца. Рукописи су илустровани адекватним фотиграфи-
јама и разгледницама. Први, фотографијом Војислава 
Илића на Калемегдану, а други разлгледницама и фо-
тографијама које су настале неку годину касније од 
Борине црте „Са Калимегдана“ и први пут се, колико 
је писцу ових редова познато, објављују у књижевној 
периодици. Значајни су и прикази двеју монографи-
ја „Фрушка Гора“ и „Шавник“, јер ове монографије 
спадају у узорна монографска дела. Приказана је 
кроз интервју делатност Италијанског културног 
центра у Београду. Значајан је и текст Љубице Ћо-
ровић „Београд на Дунаву“, који је настао током 
припремања истоимене изложбе у оквиру „Дана 
европске културне баштине“. Ту је и позната пое-
ма Милоша Црњанског „Сербија“ са коментаром. 
„Одломци из књига Антонија Ђурића“ нас подсе-
ћају на још недоволјно осветљене тачке новије срп-
ске историје. Текст „Књижевне награде у Србији“ 
осветљава феномен књижевног награђивања али 
не и кажњавања. Прву награду „Књижевна ка-
зна“ установио је Музеј црне крајине, односно 
Власта Младеновић, а потписник ових редо-
ва је први „кажњен“ за своја књижевна дела. 
Књига Јована Радуловића „Зрна из плеве“ за-
служује пуну пажњу читалаца, као и књига 
„На српском фронту 1912“ Адолфа 
Фишера. У „Излогу нових књи-
га анотирано је преко 
сто двадесет књига, а 
у рубрици „Перио-
дика“ десетак часо-
писа. Дат је прика 
делатности две би-
блиотеке, Нови Па-
зар и Деспотовац. Ту су 
још текстови: „Како одолети 
фантастици“, „Поема данас“, „Фено-
мен Стивен Кинг“ и драгоцен текст песника М. 
Магарашевића „Култура читања“. Све у свему за сваког читаоца 
овог броја наћи ће се понешто што га може занимати.

С.Н.

САМИ
Ако протиче младост, што нас служи 
сада,

ако нас брига смара и невоља свлада

–

с редовима и спомен ће доћи,
и безбрижни дани, и веселе ноћи...

Али тада од нас неће многих бити,
земља ће их, можда, у недрима крити.

–

Кад јесењи ветар с непогодом дуне,
знај: будем ли тада „почиво“ у миру,
да то јече моје покидане струне
да удара прошлост у сребрну лиру –
и младост ће тада васкрснути наша,
и смех и весеље поред пуних чаша.

16/X 1887.
7 с. вече петак „Булевар“

Војислав

Споменик 
Војиславу 
Илићу, рад 
Јована Пешића 
из 1902 године 
подигао је 
Одбор девојака 
у Београду 1903 
године. 
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Доследан у објављи-
вању узорних мо-
нографија Завод за 

уџбенике је ове године об-
јавио монографију о Фру-
шкој Гори, која употпуњу-
је библиотеку монографи-
ја још једним насловом. Да 
подсетимо, у овој библио-
теци су објављене моногра-
фије: „Српске владе 1804-
2004“, „Дрина“, „Морава“, а 
ево сада и „Фрушка гора“. 
Захваљујући мудрој уређи-
вачкој политици „Завода 
за уџбенике“ на чијем је 
челу Радош Љушић, покре-
нуто је низ нових библио-
тека и објављена су многа 
значајна дела која српску 
културу чине још богати-
јом и разноврснијом.

Монографија „Фрушка 
гора“ се састоји од следе-
ћих целина: „Положај“, 
„Природне одлике“, „Исто-
рија“, „Света српска гора“, 
„Наслеђа“, „Друштво“. Иза 
ових целина је Именски ре-
гистар, Регистар географ-
ских појмова и Резиме на 
енглеском и руском језику, 
као и селективна библио-
графија књига и електрон-
ских извора. Уз моногра-
фију су дати и прилози: 
Туристичка карта Фрушке 
горе коју је урадио Слобо-
дан Ћурчић и DVD – Доку-
ментарни филм о Фрушкој гори који је ура-
дио Јован Милинов.

Кад је реч о основним географским коор-
динатама ове планине, треба истаћи да је од 
брда одваја и сврстава у планину осам лока-
литета који прелазе 500 метара надморске 
висине. Фрушка Гора је својим најдужим 
краком достиже 80 километара, најшира 15 
километара, док највећа висина износи 538 
метара. Реч је о острвској планини у Панон-
ском басену која је очувала типове шумске 
и степске вегетације. Римљани су је звали 
Alma mons – Питома гора. Од доба српског 
деспота Ђурђа Бранковића (прва половина 
15. века) на њој се гради већи број право-
славних цркава и манастаира, те по њима до-
бија име Сремска Света Гора. Од када Срем 
постаје духовно и политичко средиште и 
сигурно збориште расељених Срба, с разло-
гом је у народу називана Српска Света Гора. 
О томе у целини Света Српска Гора читамо 

текст Динка Давидова, са посебним освртом 
на монашка братства и сестринства фрушко-
горских манастира читамо у заједничком 
тексту Атанасија (Гатала) и Јустина (Јереми-
ћа). Од значајних монаха који су духовни 
пут започели у овдашњим манастирима из-
двојићемо Лукијана Мушицког, пострижни-
ка манастира Гргетега и старешине манасти-
ра Шишатовца, сарадника Вука Караџића и 
класицистичког песника. Поглавље Наслеђа 
доноси текстове из области етнологије (ста-
новништво, народно градитељство, привред-
ни живот, домаћа радиност, циклус и пра-
зновање годишњих обичаја, итд, написала 
Мирјана Ђекић), културологије (Мирјана Д. 
Стефановић), Фрушка Гора у књижевности 
и Знаменити Фрушкогорци (Марко Ауре-
лије Проб, римски цар од 276-282, рођен у 
Сирмијуму (Сремска Митровица) 232 г. н. 
ере, Ангелина Бранковић, српска деспотица 
од 1460-1510, Јован Рајић, Сремски Карлов-

ци 1726 – 1801, Манастир 
Ковиљ, Захарије Орфелин, 
Симеон Пишћевић, Теодор 
Крачун, Доситеј Обрадовић, 
Стефан Стратимировић, Лу-
кијан Мушицки, Глигорије 
Возаревић, Бранко Радиче-
вић, Милица С. Српкиња, Ј. 
Јовановић Змај, Сава Шума-
новић, Јован Солдатовић, Бо-
рислав Михајловић Михиз, 
Васа Поповић, и други) тре-
тирају историјско-културо-
лошку и уметничку пробле-
матику. Поглавље Друштво 
кроз подцелине (насеља, ста-
новништво, привреда, вино-
градарство, туризам, Наци-
онални парк „Фрушка Гора) 
обрађује новији и савремени 
период. Данас, према попи-
су из 2002. у Фрушкогорској 
области живи око 123000 ста-
новника, а процентуално Ср-
би чине 76, 4%, Хрвати 5,6%, 
(6824), следе Словаци, Мађа-
ри 2, 2% (2666), и већи број 
„осталих“ 11,2% или 13804 
становника. Овом моногра-
фијом која успешно спаја 
текст (природа, историја, 
култура, привреда) и слику 
добили смо досад најком-
плетнији увид у једно под-
ручје Србије и Војводине, у 
новије доба, осим привред-
ног све више и туристичког 
значаја.

Водећи домаћи издавач у 
наредном периоду најављује у наредне две 
године репрезентативне књиге о Руднику, 
Копаонику, Ибру, Колубари и Тиси.

С. Нешић

Фрушка гора
Фрушка гора. Написали Динко Давидов, Борислав Јовановић, Милена Милин, Слободан Ћурчић, Марија Клеут, Мирјана Д. 
Стефановић, Душко М. Ковачевић, Петар Циндрић, Владимир Ковач, Јован Ромелић, Слободан Марковић, Дејан Микавица, 

Влаадан Гавриловић, Горана Раичевић, Бранислава Буторац, Весна Хабијан-Микеш, Мирјана Ђекић, Снежана Божанић,  
Душан Познановић, Гордана Стојаковић, Љуба Јосић, Горан Матић, Атанасије (Гатало), Јустин (Јеремић); картограф  

Минучер Месарош; фотографије Владимир Валешински, Драгиша Савић, Иван Ивановић. – Београд : Завод за уџбенике, 
2007. – стр. 600.



Нолит се полако враћа на лидерску по
зицију у издаваштву. Како тече обнова 
једног од највећих издавачких брендова 
бивше Југославије?

Овогодишњи октобарски Сајам 
књига требало би да означи пре-
кид издавачке кризе у којој је 
већ више година једна од наших 
најстаријих издавачких кућа, бе-
оградски Нолит. Наиме, наредне 
године навршиће се осам децени-
ја од настанка Нолита, што пред-
ставља, верујем да се слажете, 
и редак јубилеј наше културе, а 
поготово српског издаваштва. 
Свакако да се тим, а и другим по-
водима, Нолит поново враћа на 
нашу издавачку сцену. Али у ко-
јој мери и на какав начин, пре све-
га показаће књиге које ће изаћи у 
овогодишњој Нолитовој продук-
цији. Моја жеља је да тај повра-
так буде обележен и да се заснива 
на “нолитовски” начин. То значи 
да желимо да наставимо нолитов-
ску традицију, онако кака се и у 
свету традиција чува, тако што 
се унеколико мења. Ново време-
нове литературе, да парафрази-
рам пуни назив Нолитове скраће-
нице, започећемо новом библиотеком, под 
називом „Хермес“. Ова библиотека пледира 
да се бави врло широким истраживањима и 
историјским искуствима, савремених култу-
ра и цивилизација, и у свету и код нас. С дру-
ге стране, она ће представљати и својеврсну, 
а по нама и оригиналну реплику, на сјајне и 
славне Нолитове библиотеке, пре свега „Са-
звежђа“. Биће то и посебан омаж издавачкој 
кући која је од оснивања, полазила са марги-
не и на “субверзиван” начин постала изузе-
тан део српске националне културе 20. века, 
а понегде и неизбрисиви део југословенског 
сећања. У овој библиотеци већ смо објавили 
измењено и прерађено дело професора Ми-
ла Ломпара, Црњански и Мефистофел. Док 
ће почетком наредне године о годишњици 
смрти академика Николе Милошевића, у 
едицији „Хермес“ бити обновљени његови 
знаменити Антрополошки есеји. Биће то 
нолитовски примерени омаж духовној егзи-
стенцији коју је у нас у другој половини 20. 
века остварио Никола Милошевић, живећи 
у том времену као једна од најсветлијих зве-
зда свеукупног и разнородног нолитовог 
ауторског сазвежђа.

Можемо ли очекивати нека капитална 
издања, попут монографија, енциклопе
дија, речника, сабраних дела великана 
наше и светске књижевности?

За овогодишњи Сајам посебно издвајам 
четири нове књиге у нашој едицији „Исто-
рија“. Већ су из штампе изашли - непрева-
зиђено дело светске историографије, ново 
издање на српском Опадања и пропасти 
Римског царства, Едварда Гибона. У књижа-
рама је и ново издање Русије и Европе, Нико-
лаја Данилевског, у истој едицији. Али, за Са-
јам посебно најављујемо монографију Саве 
Живанова: Пад Руског царства, у којој је на 
више од 1400 страна, у два тома, наш најзна-
чајнији познавалац и историје и савремене 
Русије написао студију о догађајима који су 

променили и Русију и историју савременог 
света. Такође, у библиотеци „Историја“, на 
Сајму би требало да се по први пут појаве 
на српском језику целокупни мемоари Гле-
за фон Хорстенауа, Контроверзни генерал... 
Ови мемоари Хитлеровог војног опуномо-
ћеника, свакако се сматрају првокласним 
историјским извором за тумачење догађаја 
у Другом светском рату на простору бивше 
Југославије.

Шта читаоци могу очекивати на Сајму 
књига од преведених књижевних дела?

На овогодишњем Сајму, у представљању 
нове Нолитове продукције, посебан значај 
имају преводи најновије три драме Роналда 
Харвуда, које се баве питањима издаје, кола-
борације,  односима догме и скепсе, у време-
ну историјских вртлога какве само ратови и 
сличне промене могу да донесу. Ове драме 
за Нолит је превео наш бивши уредник Ђор-
ђе Кривокапић, а све оне, под заједничким 
насловом Енглеска трагедија, као да сугери-
шу не само питања и искуства, већ и нову 
оптику савременог света на традиционалне 
поделе, слике и овештале историјске схеме. 
Ова књига, за нас изузетно значајна, биће об-
јављења и захваљујући изузетном разумева-
њу и подршци, коју је овом приликом сам Ро-
налд Харвуд пружио Нолиту. Посебно је за-
нимљиво да ће у овој књизи бити објављена 
и последња Хардвудова драма под насловом 
Колаборација, чији су главни јунаци Стефан 
Цвајг и Рихард Штраус, а коју је он завршио 
само пре нешто више од два месеца.

Која дела домаћих писаца ће бити пред
стављена на Сајму?

На сајму ћемо промовисати и нову библио-
теку под називом „Популарни класици“, а 
прва књига у тој библиотеци биће обновље-

но издање популарног романа Милоша Цр-
њанског Кап шпанске крви. Језгровито име 
нове библиотеке је и најкраћи опис њене 
концепције. Овим Нолит жели да свој по-
вратак означи и својим препознатљивим 
писцем. Управо ове јесени навршава се три 
деценије од смрти Милоша Црњанског, на-
шег модерног класика. Пре Другог светског 
рата, Црњански је имао знамениту полеми-
ку са Нолитом, али када се вратио у земљу 
почеле су заједничке и звездане године Цр-
њанског и Нолита. Ова књига, заједно са де-
лима Николе Милошевића и Мила Ломпара 
представља посебан духовни триптих наше 
овогодишње продукције, успостављајући та-
ко и видне линије нашег уређивачког сензи-
билитета и оријентације. 

Постоје ли планови везани за објављива
ње збирки поезије?

Настављамо Нолитову едицију „Поезија“, и 
то књигом Песме Стевана Раичковића, који је 
један од наших највећих песника протеклог 
века. Овај избор је управо он сам сачинио, 
непосредно пре своје смрти, тако да Песме 
представљају неку врсту његове уметнич-
ке воље и песнички тестамент. А у едицији 
„Савремена поезија“, објавићемо најновију 
збирку нашег познатог сигналисте, песника 
Мирољуба Тодоровића – Златно руно.

Шта је Ваш избор Нолитових издања 
која бисте препоручили нашим читаоци
ма?

Препоручићу читаоцима свих дванаест или 
нешто више књига из Нолитове продукције, 
који ће у разнородним жанровима, верујем 
показати, један заједнички препознатљиви 
Нолитов сензабилитет. Ове нове Нолитове 
књиге биће препознатљиве и повезане ли-
ковно-графичким изгледом, за који се по-
бринуо Богдан Кршић,  једно од највећих 
имена у нас у овој области уметности.

Виолета Вучетић
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Зоран Живковић
главни уредник

Портрет издавача

НОЛИТ
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Сарадња између Института и издавач
ких кућа у Србији је веома важна и дубо

ка: бићемо почасни гости на овогодишњем 
Сајму књига и то је један од резултата ду
горочне сарадње. Могу слободно да кажем, 
да је овај аспект италијанске културе ду
боко укорењен у Србији и вредно радимо да 
бисмо за ову прилику пред
ставили најновија издања 
из различитих области на
ше културе.

Италијански културни 
центар недавно се пре
селио у нове просторије 
у улици Кнеза Милоша, 
која је једна од најпро
метнијих у граду. Коли
ко је локација повећала 
интересовање Београђа
на, а које погодности са
мом центру пружа нови 
простор?

Већ је прошло годину дана 
од како се Италијански кул-
турни центар преселио у 
улицу Кнеза Милоша, и без 
устезања, могу да кажем да 
смо веома срећни што смо 
овде... Понекад бих волела 
да имамо више простора. 
Али на крају крајева, има-
мо изложбену просторију 
где се многа дешавања оди-
гравају, и не само изложбе. 
Могу да кажем да је то вели-
ка предност, јер у Београду 
је веома тешко добити про-
стор за излагање. Иако ни-
смо смештени у пешачкој 
зони Београда, изгледа да 
људи воле да нас посећују 
баш ту где јесмо: ово место, 
барем за мене одише итали-
јанским мирисом и духом.  

Колико курсева има ове 
године у Вашем Инсти
туту и шта полазници 
могу очекивати?

Управо је почео упис. Ове годи-
не нудимо много више курсева, 
који се разликују и по трајању 
и часовима. Ови курсеви су по-
чели 24-ог септембра, зато по-
журите, ако желите да научите 
италијански језик, или пак да га побољша-
те.

Поред курсева италијанског језика, ко
је програме можемо очекивати у Итали
јанском културном центру?

Циљ Италијанског културног центра је да 
промовише све аспекте италијанске култу-
ре, све врсте уметности где спадају: позори-
ше, музика, филм, књижевност, итд. Итали-
јански културни центар је отворен сваког 
дана од 10 до 18 часова и различита одеље-
ња су спремна да дају све расположиве ин-
формације о студирању у Италији, као и о 
учењу италијанског језика у Институту или 
у Италији. 

Србија и Италија све више су повезане у 

економији и бизнису. Да ли то утиче на 
број корисника Института и на број по
лазника курсева италијанског језика?

Верујем да је тако. Све је већа заинтересова-
ност за нашу земљу и за наш језик и сигур-
на сам да је то и због све већег присуства 
италијанских фирми.

Постоји ли сарадња између Института и 
издавачких кућа у Србији на превођењу 
савремене италијанске књижевности?

Сарадња између Института и издавачких 
кућа у Србији је веома важна и дубока: би-
ћемо почасни гости на овогодишњем Сајму 
књига и то је један од резултата дугорочне 
сарадње. Могу слободно да кажем, да је овај 
аспект италијанске културе дубоко укоре-
њен у Србији и вредно радимо да бисмо за 

ову прилику представили 
најновија издања из разли-
читих области наше култу-
ре.

Да ли ће Италијански културни центар 
организовати дане култних филмских 

редитеља, који су обележи
ли протекли век, попут Па
золинија и Фелинија?
Радили смо то раније (по-
следња је била ретроспекти-
ва филмова Бернарда Бер-
толучија) и наставићемо и 
у будућности. Волела бих, 
међутим, да се могу видети 
и филмови најновије итали-
јанске продукције. Знам да 
они нису баш познати овде, 
али верујем да је важно да се 
представи италијанска сце-
на садашњости, не само про-
шлости.

Италија је једна од првих 
земаља која је омогућила ви
зне олакшице за грађане Ср
бије. Колико то помаже кул
турну размену између двеју 
земаља?
Италијански културни цен-
тар се не бави визама. Лично 
бих волела да можемо да одла-
зимо и долазимо слободно.

Италија је земља са богатом, 
културном традицијом. Да 
ли се током боравка у Срби
ји упознајете са културом, 
традицијом и историјом Ср
бије? Какви су Ваши утисци 
о Београду и Србији?
Управо се навршило годину 
дана од како сам у Београду 
и желела бих да пронађем 
више времена како бих боље 
разумела српски језик и кул-
туру ове предивне земље! До 
сада нисам имала баш мно-

го времена за то. Прва година 
је увек најтежа, морали смо да 
организујемо пресељење, као и 
свакодневне програме у Институ-
ту. Остајало ми је мало времена, 
али надам се да ћу успети све да 
надокнадим ове године... Можда 

већ после Сајма књига!
Виолета Вучетић

Dr Alessandra
Bertini Malgarini

директор Италијанског 
културног центра

Почасни гост Сајма књига

Италија
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Са Калимегдана
црте.

Ми, паланчани, који смо научени на све-
жину и зеленило, на топао и слободан 

зрак, једва чекамо да уграбимо слободна вре-
мена па да одемо ка Калимегдану и ту заваље-
ни на клупи или читамо који журнал или пак 
посматрамо лепо женскиње, гувернанте, бо-
не, и маџарице са здравим округлим лицем, от-
сечним покретима, дречећим бојама на хаљи-
нама и лепо на боре набраним и уштирканим 
сукњама... посматрамо их, задиркујемо и  не 
једном речју „кибицујемо“. Груди нам жесто-
ко дишу свежа ваздуха, гледамо оно пусто зе-
лено лишће, жбунасто дрвеће и очишћене але-
је... Из вароши допире потмула грмљавина и 
фебруар. По кат-кад захукти трамвај, каруце, 
и нека товарна кола преко џомбавој калдрми 
котрљају дижући читаве облаке прашине али 
се опет све то смири и утоне у оно пријатно 
зеленило и свежину шумског дрвећа...

Подне. Побего сам из стана од проклете 
врућине па све уз зидове где владаше тишина 

идем Калимегдану, 
журим да уграбим 
(...)

Жеге од које све 
трешти и брекће

Жиле (се) набре-
кле па чисто осећам 
како ми иде нога 
тромо и несигурно, 
силом ти се трепа-
вице навлаче, а око 
слепих очију чујеш 
како тикће угрејана 
крв по венама. Са-
вих иза „Читаонице 

и упутих се оном улицом ко излазаше Кали-
мегдану. Тек што ја

Али кад захлади и алеје се попрскају очи-
сте и освеже онда је права наслада завући се 
у који кут шеталишта па слушати оно шушта-
ње женских хаљина, шкрипу шљунка на пе-
ску и роморење водоскока чије се капљице ко 
сребрнасте лоптице беласају спрам залазећег 
сунца... Срце се загрева неком неком раздра-
ганошћу и сетом, груди се надимају и душа се 
топи над слатким, банатским од расцветаних 
липа ваздухом.

Једне таке вечере за повучем у један кут, за-
ваљен на столици са обореном главом сеђах и 
слушах оно брујање варошко које се разлева-
ше. Гледах мимопролазеће а срца ми се беше 
свила сета и слатка чежња. Незнам ни сам рад 
чега. Има извесних тренутака кад човека об-
хрле чудне мисли, чежње и осећаји. Дође му 
овај свет тесан, стран и некако за сажаљење. 
Тада га спашавају свакодневне „чаршијске“.

Био им је јединац. Оне неке, услужности и 
пажње што су они двоје стари њему указива-
ли није можда имо нико од нас. Доста је било 
само што да са оца или матер да љутито погле-
да, па би се они одмах скупили и по читаве 
дане мислили о узроку што им је Раде тад и 
отад невесео.

Отац му Чича Паја и мати Анка били су ро-
дом из Алексинца. Али одавна дошли у нашу 
варош и ту се стално настанили. Чича Паја 
док је био млађи беше цариник а жена је ко 
кртица радила и тако њих двоје скупили не-
ку сумицу и начинили своју кућицу, да имају 

– тако говораху – и они парче крова над гла-
вом.

Имали су још деце али им сви помрли тек 
ово које беше послед-
ње одржа се у живо-
ту.

И сав њихов жи-
вот, радост, срећа 
и љубав беше над 
њим.

Бдили су, омази-
ли га, неговали и чу-
вали ко неку свети-
њу, драгоцен ствар, 
нежан, (...) који (...) 
се потреса сруши.

Успомене се пред 
њим гомилају, понекад га носе у други, виши 
свет, у свет осећаја и филозофских мисли. 
Ако га не мучи ништа, а оно га обхрли чежња 
за прошлошћу и слутња за будућност... Гледа-
јући овај метеж, шаренило и бурни ток пита 
се: Па докле ће тако? А и сам незна (зашто) 
нашта то питање.

Док сам тако нагнут
Одједном чу је пуцањ. Скочих и појурих 

ка Малом Калимегдану откуд се чу пуцањ. Уз 
пут дознах да се неки талијан убио. Хтедох да 
се вратим, али се покајах и упутих тамо. Баш 
до градске капије, у густом зеленилу, заклоње-
ном са свију страна густим, лепо поткресаним 
шипрагом беше самоубица. Сав се стресох од 
неке грозоте и страха кад га угледах. Његова 
размрскана глава, обливена крвљу.

И он је расто. развијао се. Али на супрот 
толикој нези, чувању и лепа живота ипак бе-
ше у њему нешто слабуњаво, малаксало и нер-
возно. Његова бледа и нежна појава са филм-
ским лицем и ружним црним очима чинила 
је на нас његове искрене другове утисак јак и 
сваки је несвесно а прем њему неку симпатију 
и сажаљење. У школи није се баш учио понај-
боље али ипак не беше икоји.

Све што је учио, учио је као с неком намет-
нутом пажњом, досадно, нервозно и са пуно 
страха. Никад он није могао да научи лекцију 
онако темељито као остали, већ све и зато се 
је увек бунио, страховао при испитивању.

Прозове га професор он дрхти, снебива и 
једва излази из клупе. Професор га пита он 
одговара и то као да и не мисли о томе, већ чо-
веку изгледа да једва чека да што пре дође на 
место и отресе се тог испитивања.

Ја се са њим Још из основне школе друго-
ви смо, али кад пређосмо у гимназију то наше 
друговање пређе у пријатељство и то такво 
је можда никад у животу неће бити. Незнам 
шта беше узрок томе али волео сам га више 
но рођена брата. Дали што је од природе био 

згажен или тако слабуњав и нежан или пак, 
па није радио да заштићујући њега покажем 
своју снагу и знање.

*
У фонду рукописа Библиотеке града Београда чува 
се рукопис Борисава Станковића: Са Калимегдана 
(Инв. бр. 152/46). Рукопис је Библиотека града отку-
пила 11. јуна 1939. од професора у пензији г. Мил. Па-
вловића. Међу деведесет рукописа, које је професор 
тада уступио Библиотеци за 5.000 динара, налазе се и 
дела Стевана Сремца, Ђуре Јакшића, Јована Ђорђеви-
ћа, Драгутина Илића, Драгомира Брзака ... Највиша 
цена, 1000 динара, петина укупне суме, дата је управо 
за три руком писане стране текста насловљеног : Са 
Калимегдана Б. Станковића. 
За потребе изложбе посвећене Б. Станковићу, скени-
ран је целокупан текст овог рукописа. 

У Београду, 31. августа 2007.
шеф Одељења старе и ретке књиге и књиге о Београду

Љубица Ћоровић

КАЛЕМЕГДАН

Када човек зна: како је за време скорашњих 
борби пљуштала над њим гвоздена киша 

од граната и шрапнела, сада први пут к њему 
долазећи чисто са страхом долази, очекујући да 
ће наићи на гомилу рушевина. Међутим, све је 
исто као и пре. Он се сада са својим зимским зе-
ленилом као и некада, оивичен насипом, зелени 
и простире испред нас. Доле, као спречавајући 
га да се не одроњава, беле се камене степенице. 
Одмах до њих у камену озидана чесма исто као и 
некада и сада стоји празна, без воде. Овамо горе, 
пред главним улазом, предусрета нас Доситеј на 
свом каменом постољу. Гологлав са шеширом у 
руци а у другој са путничким штапом и од ветра 
раширеним пешевима капута. Као у животу, та-
ко и сада: вечити путник ради прикупљања зна-
ња и „сваке полезности“, која ће бити на ползу, 
корист његовоме роду. Он, као клањајући вам 
се, поздравља вас са осмехом. И тај његов осмех 
још јаче оцртава његово доброћудно, старо, али 
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још младалачко лице са округлим подваљком и 
везано марамицом око врата.

У средини, у ономе кругу, око водоскока, 
исти ред столица и клупа. Једино што нема пре-
ђашњега општинског чувара, који, срећан што 
се креће међу господом, у утегнутим војничким 
чакширама, са забаченим црвеним вратом од 
набреклих жила због тесног и крутог оковрат-
ника, иде достојанствено наплаћујући таксу за 
седишта. Па и када нема потребе, он се ипак ше-
ће сваки час забацујући своју стару сабљу, да би 
му што више звецкала и што јаче га ударала по 
његовим јако развијеним, сељачким листовима 
ногу.

Ма да је одавна зима, овде се ипак још осећа 
мирис од зеленила. Истина он је сада помешан 
и са мирисом жутога лишћа, које почело већ да 
трули и које, нагомилано и сваки час све више 
завејано, слаже се по ивицама алеја и око коре-
ња дрвећа. А тога мириса, зеленила и жутога 
лишћа највише има око и иза споменика и њихо-
вих камених подножја. Њих има мало. Тек неко-
лико. Као почетак нечега. А њихов ред, бирање 
места, где ће се који поставити, занимљив је и 
интересантан. Изгледа као да ни сама смрт није 
могла да измени и да им боља места и положаје 
него оно што су и за живота имали. Ево, на прво-
ме месту, на самоме улазу, биста Косте Таушано-
вића. Он као сваки политичар и финансијер, зна-
јући да је „време – новац!“, кад је дошло његово 
време, не чекајући, одмах заузео – по милости 
својих политичких ортака – прво место. Међу-
тим, ено онамо два највећа, Богом дана али зато 
вечито незадовољна и бунтовна песника: Ђура 
Јакшић и Војислав, таст и зет, јер је Војислав био 
ожењен ћерком Ђурином. Али као што су за жи-
вота морали се кретати међу сиротињом, тако 
и сада њихове су бисте на улазу, одакле се иде 
на Мали Калемегдан и где се највише скупљају 
слушкиње и беспослене радници. Ђура Јакшић, 
песник прве социјалистичке песме „Шваља“ и 
најлирскије песме „На Липару“, ево га како уз-
дигнутог рамена, буцмастих образа, са растре-
сеном косом по забринутом челу, косим, чисто 
презривим погледом дочекује посетиоце. Спро-
ћу њега Војислав Илић, творац модерне поези-
је, сав узнемирен и плаховит. Лепрша се његова 
широка песничка марама, везана око дугачког 
врата. На томе дугом, голом врату јако испала ја-
бучица и оне вреле, ужагрене јагодице са мало у 
нереду разбарушеном косом, стиснутим, дугим 
вилицама; све то сведочи о вечитој ватри и гро-
зници, у којој је био и којој је напослетку, у најбо-
љим годинама подлегао. Спроћу њих, онамо ка 
главној тераси оно неколико споменика и биста 
већ су мирнијег израза и става. Ено попрсје Ђу-
ре Даничића, највећег филолошког научника. 
Његово оштро, мало тамно и већ туберкулозом 
обухваћено лице прибрано и некако смирено 
стоји. Са друге стране попрсје Гавриловића, бив-

шег министра, саветника и највећег добротвора 
учитељског. По доброћудном, благом и пуном 
лицу са подбратком, који вири из крагне капута 
старинскога кроја, познаје се његово министро-
вање и „намјесништво“. И ова два научника, 
академска лика, мало ремети онај трећи, одмах 
ниже Гавриловића, лик и споменик Дра Јована 
Суботића, песника, драмског писца а и публи-
цисте и јавног радника. И то његово шаренило 
занимања у животу огледа се и на његовом спо-
менику. Постаменат му  ишаран бојама са вели-
ком, песничком лиром. Обријано пуно лице са 
лепезастом поткресаном брадом, као и пуни му 
и црни бркови некако се театрално истичу.

(Београдске Новине, бр. 303 од 14. дец. 1916) 
 

МАЛИ КАЛЕМЕГДАН

Горња страна где су некада стрчали голи а по 
гдегде сасвим трули градски зидови, сада 

од засађених у оном углу борова већ се не виде. 
Доња страна, која се наслања и губи у варош, у 
улазе и излазе улица, исто тако је уређена са про-
крћеним стазама.

А некада је то било пусто и зарасло у коров, 
густо шипражје и са по којом групом или редом 
старих самониклих дрвета. Било је то главно 
место и прибежиште свих варошких гамена: 
истераних из школе ђака или који су сами напу-
стили или су на путу да то учине, онда одбеглих 
шегрта са заната и осталих радника, беспосли-
чара. А међ њима би било и правих опасних ке-
сароша и убојица. Одатле се ишло по Дорћолу и 
Зереку и крало се из чувених башта: воћа, голу-
бова, понекада и нека омања радња, каква бакал-
ница, пиљарница и ашчиница. Ту је био вечни 
сукоб и бој између њих и како општинске, тако 
и полицијске власти. Ту се је, скривајући се да 
их ко не види, коцкало, играло карата, бацале 
крајцарице и новац испод шубара. Особито је ту 
лети било згодно. Дању би се целога дана купа-
ли по Дунаву, завлачећи се онако голи по рупа-
ма и мазгалима од градских зидина у којима је 
вода само до пола допирала, а ноћу спавали по 
ширажју. Као што се каже: „Која мати сина изгу-
била, ту га је могла наћи“.

У празничне дане, горе, до улаза у град, где је 
била ледина и највише хлада од дрвећа, ту су се 
изводиле игре: бацање камена с рамена, скака-
ње и рвање. Тада би из целе вароши а особито из 
Дорћола и Палилуле долазили „рекалије“, боза-
џије, апшчије и остале чувене убојице, да својом 
снагом „односе рекорд“ па да се после пијући и 
тукући се по кафаницама освањују или у поли-
цији или на каквом другом, не баш за препору-
ку месту.

Па и сам општински чувар, који је био од-
ређен да тобож чува тај парк и води надзор и 
ред, био је особити, нарочити. Он није носио 

никакве униформе као остали 
службеници, нити се смењивао и 
отпуштао. Био је сталан, као неки 
саставни део. Стар, око седамде-
сет година. И лети и зими он би 
био у дебелим чакширама са ши-
роким и дугачким туром, у мин-
тану са закопчаним рукавима и 
постављеним памуком, утегнут појасевима и са 
великом шубаром на глави. Његови бели, дуги 
бркови (а да би му били што дужи и допирали 
чак иза ушију, он их је заједно са брадом пот-
кресивао) лелујали су се око његовога старога, 
збрчканога, али свакога дана обријанога лица. 
Једини знак власти и службености био је његов 
дебели и чворновати штап, који је био исто то-
лико стар као ваљда и он и кога је сам он нека-
да истесао. Њиме се служио растерујући децу и 
ситну стоку, која би овамо, пасући дуж Дунава, 
залутала. Али највише му је тај штап служио за 
његово старачко поштапљивање док би другом 
руком једнако испијао цигару на дугачкој дебе-
лој муштикли, коју би једва устима могао обзи-
нути.

И пошто је знао да га се одраслији не боје, 
то није код њих ни ишао. Чак је од њих примао 
мито у дувану и цигаретама. Једино што се међ 
малом децом показивао и њих јурио и растери-
вао по крајевима. Тек га видите када потрчи из-
ненада са уздигнутим штапом. А од старости не 
може штап држати право, више главе, већ косо 
те као јатаганом замахујући јури к деци. Тур од 
широких чакшира облеће око ногу, црни се и 
штрчи велика шубара на његовој са ретком бе-
лом косом старачкој глави и чак до рамена допи-
ру крајеви од оних његових дугачких бркова и 
чује се његов сипљив, крезубав глас:

„А не, тамо, ђаволи никакви!...“
„Уа!... уа!...“ заграјала би деца одмичући од ње-

га и као бежећи одатле, а у ствари да се одмах 
врате, чим он замакне на коју другу страну.

Па и то јурење деце ретко је чинио. Тек кат-
када. Ваљда да тиме оправда плату, коју прима, 
чији повишетак никада није тражио.

А био је толико ревностан у тој његовој слу-
жби, да ни за време ручка није одлазио. Свакога 
дана могло се видети: како на неком омањем др-
вету, које би он могао дохватити, виси окачена 
марамица са његовим ручком: парчетом хлеба, 
сира и тако нешто.

Најрадије је бирао где ће наћи какво место за 
седење. Није то место требало бити са добрим 
хладом или да је у густом зеленилу, већ да је згод-
но за њега. Да када седне и метне са једне стране 
до себе штап, а са друге своју шубару, коју он осо-
бито чува и сваки час је глади, да би изгледала 
што новија а и тиме његов углед и власт била 
већа, и када испред прекрштених ногу метне ду-
ванкесу, да онда може и леђима да је наслоњен. 
И онда би тако полулежећи, наслоњен, преседео 
цео дан. Могло је у то место и сунце сијати. Није 
то марио. Чак му је и пријало када раскопчавши 
око врата дебели минтан почне шареном мара-

мицом, од чије би боје после остао траг на 
његовом врату; да брише своја ознојена, спа-
рушена и обрасла густом длаком прса као и 
свој суви врат са збрчканим подваљком. Та-
ко му је било пријатно, то грејање и знојење. 
А још пријатније то целог дана, на истом ме-
сту, седење и као дремуцкање.

(Београдске Новине, бр. 306 од 17. дец. 1916)

Текст рукописа разрешио и остале
прилоге припремио Н. Ћосић  
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Нема старијих познатих података о бе-
оградској области од оних које су ан-

тички писци посветили управо Дунаву и 
његовим притокама. Грци су му прилазили 
од ушћа, од Црног мора једрећи ка западу, 
Келти и Римљани су се спуштали низвод-
но, у потрази за богатствима истока. И јед-
не и друге као да је посипао прах златног 
руна, што га је први поред београдског рта 
пронео антички јунак Јасон, победоносно 
се враћајући из Колхиде.

Средњим током Дунава доминирала је и 
тада, као и данас стена, коса која се пружа 
од Авале ка ушћу Саве. На њеном самом 
крају, над Дунавом, Римљани су у првим 
вековима нове ере саградили најстарију Бе-
оградску тврђаву, први познати београдски 
град. За време Римског царства, први пут у 
историји Европе, Дунав је имао јединствен 
режим пловидбе и повезивао је својим то-
ком западну и средњу Европу са европским 
југоистоком и Црним морем. Низом мањих 
и већих утврђења (Беч, Будим, Београд...) 
од извора ове реке у јужној Немачкој, па све 
до њеног ушћа, изграђена је војна граница 
(limes) према варварским световима. Онај 
ко је владао Београдом, владао је и чвори-
штем највећих притока Дунава, не само у 
средњем Подунављу него и уопште.

Под самим зидинама Београдске тврђаве 
у Дунав се улива Сава, изнад града у њега 
утичу Драва и Тиса, испод града Тамиш 
и Велика Морава... Због конфигурације 
земљишта, једино се преко Београда, без 
великих тешкоћа може правити пут из По-
савља, односно из западне Европе за Помо-
равље и даље за исток, који ту из мочварних 
терена око ушћа Саве прелази на огранке 
Авале. Од старина, Београд је стециште и 
пролазна лука свих лађа које су пловиле 
кроз Ђердапску клисуру из доњег тока Ду-
нава према средњем и горњем току, као и 
свих бродова који су улазили у Дунав из по-
менутих река.

Ипак, одсјај златног руна, богатства које 
собом носи „рајска река“, кроз историју је 
био више заслепљујући него ли благотво-
ран. Управо дунавским долинама текли су 
и покрети најразноврснијих етничких и 
културних људских заједница. Средње и до-
ње Подунавље прелазна је област ширења 
неолитске културе када се она померала из 
предње Азије и источног средоземља, преко 
Балкана, следећи токове Дунава и његових 
притока, према средњој и западној Европи. 
Доцније, у бакарно, бронзано и гвоздено 
доба праисторије, долази до етничких по-
мерања индоевропских племена и њихових 

култура у супротном правцу – низводно: 
од севера према југу, од источне и средње 
Европе према земљама око Средоземног 
мора. Путеве Келта и Римљана следили 
су Хуни, Авари, Готи, Словени, Мађари... 
Kрсташке походе смениће провала Осман-
лија, у вечном, наизменичном походу од се-
верозапада на југоисток и обрнуто...

Београд, од античког доба сматран више 
тврђавом него мирним градским насељем, 
преко својих зидина претуриће болне али и 
благотворне додире свих ових цивилизаци-
ја, у њиховом проласку и повратку, узводно 
и низводно, блажен над рекама, вечити све-
док да целокупним дунавским простором 
никада трајно неће владати једна држава, 
нити га насељавати само један народ. Једи-
ну повезаност и јединство простора, према 
сопственој мери, даваће, као и до сада сама 
река.

Богатство географске, етничке и култур-
не разноликости Подунавља обухвата 2.783 
километра дугачак ток, од састава две мање 
реке, Бреге (die Brege) и Бригах (die Brigach) 
код Донауешингена (Donaueschingen) на 
Шварцвалду до ушћа у Црно море код Сули-
не у Румунији. Према својој дужини, Дунав 
је друга река у Европи. Има сто двадесет че-
тири притоке, од којих су тридесет четири 
пловне. У вези је с Рајном и Мајном, повезу-
је алпске, судетске, карпатске и балканске 
земље, протиче кроз две важне европске 
низије, Панонску и Влашку. Својим водама 
спаја Немачку, Аустрију, Словачку, Мађар-
ску, Хрватску, Србију, Румунију, Бугарску, 
Молдавију и Украјину. Пловну дужину Ду-
нава продужавају и споредни рукаваци и 
делте, вештачки канали и притоке што отва-
ра изузетне могућности саобраћаја.

Најповољније услове пловидбе, у доњем 
току Дунава, грчки поморци користили су 
још од VII века пре Христа, примајући од 
раније насељених Трачана и име реке – Ис-
трос (моћан), ширећи се ка северозападу. 
Доцније, када су освојили горњи и средњи 

ток реке Римљани су га, попут Келта, нази-
вали једноставно реком (Dānu–Danuvius). У 
свом походу ка југоистоку, први су описали 
ток Дунава и организовали саобраћај о ко-
јем се старало посебно удружење – Collegi-
um naviculariorum, па се у то време пловило 
од Улма до Ђердапске клисуре, тада највеће 
препреке, савладане 101. године наше ере 
изградњом Трајановог пута.

Велике сеобе народа зауставиле су про-
мет Дунавом, који се поново развија тек 
од IX века, поготово за време Крсташких 
ратова, када су се војске са запада и севера 
Европе, немајући других путева, спуштале 
Дунавом и даље, Црним морем до Царигра-
да. Највеће замирање пловидбе, од краја 
XV века, условила је турска владавина, све 
до почетка XIX века када су уговорима у 
Букурешту (1812), Акерману (1826) и Дри-
нопољу (1829) Русија и Турска уговориле 
слободу пловидбе у корист својих лађа на 
најпрометнијем, доњем току Дунава. Посте-
пено, Русија је завладала читавим ушћем.

Око 1830. године, за пловидбу доњим то-
ком Дунава заинтересовала се и Дунавска 
монархија. У Бечу је основано Аустријско 
друштво за пловидбу на пару а 1840. годи-
не је склопљен уговор са Русијом о слободи 
пловидбе. Као одговор, основана је 1847. Ру
ска црноморска и дунавска пловидба; потом  
Јужно немачко дунавско паробродарско дру
штво (1888); Прво српско привилеговано па
робродарско друштво и румунско Navigatin
nea fluviale Romana (1890); потом Мађарско 
речно и поморско паробродарско друштво 
(1895)... Од средине XIX века почеле су и Ен-
глеска и Француска слати на Дунав трговач-
ке лађе. Постало је све сложеније, а каткад и 
немогуће ускладити различите интересе.

Већ 1854. Аустрија Русији шаље ноту у 
којој у име Француске, Велике Британије 
и у своје име тражи да се ушће Дунава ста-
ви под међународни надзор и да се на доњи 
ток реке примене одредбе Бечког конгреса 
из 1815. о слободи пловидбе. Формира се 
Комисија Дунавских Прибрежних Држава, 
која је постојала од Париског конгреса 1856. 
до 1914. Версајски мир од 1919. протегао 
је интернационализацију Дунава на цели 
пловни ток, до Улма. Дунавски статут 

Београд на Дунаву
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установљен је конвенцијом 1921. 
Мањи део немачког, или и знатан 
део аустријског и мађарског плов-
ног парка подељен је Чехословач-
кој, Југославији и Румунији. Све 
до припојења Аустрије Немачкој 
у II светском рату, Југославија је 
имала најјачи пловни парк на Дунаву. Две 
деценије доцније, напад на Београд почео је 
у ноћи 6. априла 1941. године, управо напа-
дом на Ђердап.

Како писати историју Београда а да то 
није историја ратова? Ко није пливао у Ду-
наву, не може знати колико је његова равно-
душност привидна, како он уме да понесе... 
Кога на његовим београдским обалама није 
засуо пролећни бехар бадема – можда му 
ништа ни не дугује...

Новија археолошка истраживања показу-
ју трагове Јужних Словена на Балканском 
полуострву још од раног VI века, у Поду-
нављу и раније. Византијски цар Ираклије 
(610–641) насели Србе прво у Сервији бли-
зу Солуна, али се они, незадовољни доде-
љеном им земљом: „Кад су прешли реку 
Дунав, покају (опет) и, преко стратега који 
је тада управљао Београдом, јаве цару Ира-
клију да им додели другу земљу на насеље“. 
Међутим, Авари, расути у време словен-
ског продора на Балкан, већ су се консоли-
довали и затворили пролаз – Срби остају на 
Балкану.

Словенско име – Београд, први пут се зва-
нично помиње 878. године, десетак година 
касније ученици словенских апостола, све-
тих Ћирила и Методија „дођоше до Београ-
да, а то је најславнији град на Дунаву...“

У истом, IX веку, Панонску низију насе-
љавају Мађари. Београд почиње да прелази 
из руке у руку, час је византијски, час угар-
ски град. Први пут 1284. године, на челу 
града је Драгутин, српски владар који je 
Бели Град добио у мираз од угарског кра-
ља. Српском престоницом Београд постаје 
1397, за време деспота Стефана Лазаревића. 
После три велике опсаде и сто тридесет го-
дина непрестаних борби султан, Сулејман 
Величанствени осваја Београд. Вековима, 
историја пловидбе средњим и доњим током 
Дунава јесте истовремено и историја рато-

вања. На цени су мање, окретније лађе, све 
зараћене стране предност дају турским бој-
ним ратним бродовима грађеним у Београ-
ду, Смедереву и другим подунавским градо-
вима под турском влашћу.

У новијој српској историји, око Дунава 
су се одигравали многи догађаји, посебно 
за време Аустро-турског рата 1788−91; Кочи-

не крајине; Првог српског 
устанка и владе кнеза Ми-
лоша. Стицањем нацио-
налне аутономије 1830. 
године, Србији припада 
надлежност над Дунавом 
до Радујева, али и приви-
легија пловидбе до црно-
морске обале без икаквих 
посебних ограничења. 
Први српски „дунавски 
капетан“, Миша Анаста-
сијевић, тргујући житом 
и сољу, формирао је фло-
ту од седамдесет четири 
брода и стекао личну имо-
вину осам пута већу од бу-
џета тадашње Кнежевине 
Србије. У Београду, 1863. 
године је саградио репрезентативну пала-
ту, која и данас, према одредбама његовог 
завештања, служи у просветне сврхе.

У Капетан Мишином здању, на Великој 
школи, доцније Београдском универзитету, 
свој радни век провешће математичар свет-
ског гласа али и посвећеник Дунава, Миха-
ило Петровић – Мика Алас. Рођен у кући 
која се налази изнад самог ушћа Саве у Ду-
нав, он ће припасти групи ретких научника 
који су заснивали нове научне дисциплине, 
али и још ређој, људској групи скромних и 
честитих великана. Посебну драгоценост 
његове заоставштине чине радови посвеће-
ни рибарству на Дунаву, у којима је описао 
четрдесет пет врста риба које се могу наћи 
у водама Београда, технике риболова од нај-
старијих времена, као и незаобилазна сведо-
чанства о обичајима и људима српског По-
дунавља. Учествовао је у изради риболов-
них конвенција са Аустро-Угарском 1900. 
и са Румунијом 1902. У Лондону је 1907. го-
дине организовао веома посећену изложбу 
српског рибарства.

У Краљевини Југославији, једна од девет 
територијалних јединица (1929–1941) била 
је Дунавска бановина, која је обухватала 
Бачку, Банат, већи део Срема, целу Шумади-
ју, Пожаревачку Мораву и Стиг. Захватала 
је територију од 31.479м2 и имала 2,4 милио-
на становника (1931).

У другој половини XX века, изградњом 
бродских преводница 
на Ђердапу (1971) и спа-
јањем са пловним кана-
лом Мајна–Дунав (1992) 
пловни ток Дунава је 
продужен (од Келхајма) и 
оспособљен за пловидбу 
већих бродова. Кроз Ср-
бију тече 550 километара 
Дунава, приближно једна 
петина његовог тока, што 
нашу земљу  поставља 
на важно место европ-
ског речног Коридора 7. 
Планирана је и изградња 
канала Рајна–Мајна–Ду-
нав–Морава–Вардар–Егеј-
ско море.

У Програмској карти 
вода (Wassercharte) Саветa Европе (1956) 
записано je: „Водa не признајe државне гра-
нице. Oнa захтева међународну сарадњу, за-
једнички напор да се заштити њен угроже-
ни живот“. Духовно, везе које Дунав ствара 
међу културама и народима остају трајније 
од многих „практичнијих“ тековина. Дани-
ло Киш ће у свом Пешчанику записати: „Да, 
та река пулсира као велика жила-куцавица, 
све негде од Шварцвалда па до Црног мора, 
на дужини од неких две хиљаде километа-
ра, спајајући људе и пределе, те би се сви 
народи, подвојени језиком, вером и обичаји-
ма, могли сматрати сродницима и браћом.“

Вечита инспирација, Дунав трајно доми-
нира судбином али и пејзажима Београда. 
Јер, како живети на београдском рту, а не 
погледати, бар једном са његове најистуре-
није тачке на ушће реке Саве, море сремске 
и банатске равнице, како не потећи за њим 
кроз поглед Надежде Петровић, Уроша Пре-
дића, Бете Вукановић...

У Београду, 14. маја 2007.
Љубица М. Ћоровић
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Испливах гробљу, у несвести, као модар рак.
Вазнесен у зеленом вртлогу, из бездана.
Са неба је у свет отицала ноћ звездана
а Месец, у таму, спуштао свој последњи зрак.

Безмерно је свитало и ја, неизвесна сен,
за острвом овим, осунчаним вукодлаком,
још у мутном сну, у вале и пене разнесен,
поскочих морем рујним, на игру лак, и лаком.

Погледах увис, да ли је то месечине прах,
или је ледени вир зоре, што ми гуши дах?
Нисам знао да ми, трешњом и бистрим 
потоком,
и страсном виткошћу девојке, њином 
притоком,
Она то већ, из далека, колена пребија!

Први пут изговорих: Сербиа.

Порођајем у туђини, под замрзлим снегом,
хранише ме твојим гласом, слабошћу и негом.
Спустише ме у немоћ детињства, да те волим
и бригом, за Тобом, за цео живот оболим.

Повише ме у беду, да Те дивну, рајску, знам,
али не додирнем дисањем и не сагледам.
Тридесет година да чекам да ми се јавиш
и зеницом твојом, грозном, над земљом 
заплавиш.

Таласај,
милуј, спавај, - као јарак сад чека завичај,
да трулим, и да се никуд више не винем, жив.
Кад изнемогнем, и мога распадања талог
сливаће се у таму, кроз река наших муљ и слив,
у земљу која ври, на дну блата устајалог.

О та крпа,
страшило у житу, испод Месечевог српа,
бедница што вреба пут и стада, из заседа.
То је сад Она, одмор вранама и врапцима,
што ни сахранити мирно у небеса не да,
сјај, што ми још оста, под болним очним 
капцима!

Зар лутајућ ми отац ту је земљу видео?
И њој ме мати дојила, од првога плача?
Љубичасти Шар зна колико сам се стидео,
јер, са мном, цветно дрво, већ уморно корача.

Никад ме нису свет, ни блуд, слатко опијали,
већ та земља коју се умарам да разгалим!
Ни свила, ни страст, ме нису тако увијали,
као загрљај болан тих мртвих, телом палих.

За тамни јаз лепоте државе сам лудео,
у души мирис горак рађања удисао,
па и кад бих, смућен, у туђини заблудео,
брак, на родном тлу, враћао је свему смисао!

И сад, у тој
брдини тврдој, без смисла по крви расутој,
не само да сенима својим не нађох мира, 
него ни за туге, што се родих да ублажим,
не знам више шапата, погледа, ни додира!

У Сербии, зорњачу тражим.

А биће:
аметист нису ни овде зенице, кад свиће,
и дах је жића мање, него у туђини, чист.
У Богу је ведро. У нас, све се сневесели
и, као што јесен не зна сваки свој свео лист,
умрећу због Сербие, а нисмо се ни срели.

Да ли је
то иста моћ, која све расипа и разлије?
Месец, што котрља, вечером, празни свет свој
                жут?
Она магла, и дим, што стреса, луком сребрним,
кад раздире ноћ, на светли, незнан, млечни пут,
што се губи у звезданим пустињама црним?

Или сјај
јутарње буктиње Сунца, што диже у бескрај,
па нас љуља у плаветнилу, као росну кап?
Лед вечерњаче, румен, у надземаљској тузи?
Кад, у сутон, преливају облаци, као слап,
пролазност, у којој смо сви, у провидној сузи?

Увек сам, блед и празан, у света овог сласти,
знао да све то губим, у телу, и под травом.
Да и са тих промена пада мрак пепељасти,
и веје, густо, блиском и даљем, сном и јавом.

Сербиу, једину још, хучала је та бура,
које се сад, модар од дављења, горко стидим!
Урлах, сред лудог скакања мора и мехура,
да тишину ванредну над завичајем видим.

Надах се да ћу на брду уморан да духнем,
зачеће и весеље пољупцем да потпирим.
Расцветане падине да врачам и укунем,
непомичношћу, сав свет да стишам и умирим!

Па то зар
да буде и мени гроб? Где је болан Светозар
миловао лица, под образинама руским?
Зато се, као Михајло, туђине лиших?
И ја ћу ту вртети, по гунгулама уским,
бедне знаке љубави, све празнијих и тиших?

И би рат,
да се, над гробљем нашим, омили смех и 
разврат,
и скине, навек, жуд за сином, са мутна ока?
Зато је зар била тама меса и сјај мисли,
дуж младости, невеселост горка и дубока,
да са Сербиом умру и мог имена смисли?

Патио сам увек, и зар није прах, ништа, дим,
то пролеће, са својим биљкама и бубама?
У земљи мог детињства, коју и не видим, 
невраћеној више дечјим, ни војним, трубама.

Зар ме није киша мутна, марта и априла,
увела у болну збрку играчака ситних?
Па шта ми добро оста, од свих тих топлих 
крила,
што су ме на Фрушку бацала, са равни житних?

Не остаде ми ни мила рода,
што, бела, руменом ногом, хода.

Ни дете моје дакле не силази са неког,
пречистог и предивног, нежног, света, далеког,
у коме се невидљиво у видљиво мења,
недокучивом, свезнајућом слашћу рођења!

Стидни бол прве неправде, лажни жиг срамоте,
и прво понижење, кикотом је опекло,
али тек кад љубав снагу и вољу ми оте,
све је, изнемогло, у неповрат, отекло.

Жар, сан, свилу, песак, шта ли, сад, у руци 
држим?
Кад све то, што тамо би и прође, овде захватим.
Зар сам то ја, што упаљеним погледом спржим,
сав тај свет, куда више не могу да се вратим?

Да ли тела, мили градови, или сени, то
дрхте, у слабости сна и жуди руку грубих?
Све оно што видех драго, тужно, племенито,
због чега, где све, и шта све, жарко, не изљубих?

Вратих Ти се!
Па зар да копним, болујем, мрем,
у смрти, куда си брдовита се расула?
Будућност, што ми обећа расцветани Срем,
узалуд је, сузом брака, на Тебе, канула.

Љубав мутна више на уснама ми не руди,
нит ми по несвести протичу преображења.
Згаснуо жар за Тобом сија ми још из груди,
али пун жалости и очајног раздражења.

Нећу сачувати ни мисао,
да сам цветну грану удисао.

Занавек, збиља, зар, овај свршетак се шири,
свему што је било сазидано у врх гора?
Зато су фрулом планини свирали пастири
и души мојој Сербиа била што и зора.

На Крфу, 1925.

Милош Црњански

С Е Р Б И А

Милош 
Црњански 

1926.
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КРФ ПОСЛЕ РАТА
Уздуж, и попреко, Крф је засејан нашим 

гробовима, гробовима србијанске вој-
ске из Првог светског рата. После неколи-
ко дана проведених на Крфу, они се чине 
безбројни, као да их има под сваком масли-
ном, и сваком стеном.

Имена на тим крстачама над гробовима 
увек се понављају. Под хумкама леже без-
бројни Јовановићи, Ристићи, Илијћи, Си-
мићи, па то још више ужасава.

Пође ли се из Крфа са источне на за-
падну обалу, до Јонског мора, у дужини 
од седамдесет и шест километара, гробља 
србијанске војске све су чешћа. Пукови и 
дивизије једнако се понављају. А личе, са-
свим, на сеоска гробља у Србији. Мирна и 
зарасла травом.

Чим се изађе из вароши Крфа, крај ре-
чице Потамос, крај логора десетога пука, 
под брегом, где су били смештени старци, 
и последња одбрана, више једне црквице, 
нашао сам два гроба.

Поред пута село се тек будило, магарци 
су рикали, а бабе су разносиле тешке това-
ре на леђима као да смо негде у земљи Дон 
Кихота. Козе се веру по кућама. Свет спа-
ва још по авлијама, испод венецијанских 
тремова.

Пењемо се на брдо, зарасло у шуме не-
ранџа, чемпреса, густих и бескрајних, као 
наши шљиваци. Каква радост у туђини 
сусрести, изненада, један огроман, стари 
орах.

Од села Кравакуле, све до мора, спушта-
ју се шуме неранџи и огромне маслине, ме-
ђу којима има и прастарих.

Међу кактусима, доле, види се море, ма-
гла Епира.

Ту, опет међу маслинама, у земљи ко-
ја личи на далматинску, леже они са Уба, 
Мораве, Ђетиње, тврди и неми, занемели 
заувек.

Крај баровитог мора, испод села Кондо-
кали, зарасла лоза. На једном брежуљку 
опет гробови, испод кукуруза.

У селу Кондокали било је, кад је помор 
у војсци био опао, године 1916, варијете 
Дунавске занатлијске чете. Ту, где је сад 
тишина и где су остали само запуштени 
гробови, рецитовао је машински бравар 
Алекса Рајић, терао шегу комичар Добри-
воје Цветковић, молер, а играо, обучен у 
банаћанске гаће, Мирко Миличевић, у 
улози гајдаша Ћире и кочијаша Панте. 
Александар Поповић, столар, претста-
вљао је познатог београдског практиканта 
Ацу Муту, а хармоникаш Милош Лукић, 
опанчар, изводио је, према оновременом 
извештају, „врло тешке пијесе са највећом 
грацијозношћу“.

Сада је тамо потпуно мртвило.
Нико се тога не сећа.
Код имања графа Каподистрије, на јед-

ном брежуљку, налазим осам крстача, не-
познатих војника. Једна агава раширила 
се испод пет маслина. Мало даље, под ди-
вљим јагодама, опет гроб, а поред њега, 

још четири крстаче.
У близини села Говино, где су били лого-

ри, под огромним масивом брда Понтокра-
тора, зелене се маслине на имању пуковни-
ка Вулгариса, а међу њима, опет, четири 
гроба.

Мало даље, у кукурузима, опет два гро-
ба.

Можда се радују да су у кукурузима, 
као да су у свом завичају.

Кола нас после возе даље, прашним пу-
тем.

Наилазим на четири коца, повезана жи-
цом. Кажу: три србијанска војника, крај 
пута у Ипсос.

У плићаку мора стоји једна црквица. Ту 
лежи сахрањен Љубомир Ђукић, из Ужи-
ца.

Мало даље, иза једног ћувика, опет два 
гроба.

Стигли смо на наше државно имање Го-
вино. 

Ту, крај канала у море, велико је гро-
бље.

На тој утрини, црвене крстаче, на који 
ма пише:

„ЗА ПРАВДУ И СЛОБОДУ“.
Има их свуд, тако, све до села Катоме-

ри.
Пролазимо кроз шуму маслина даље. 

Једна канта од бензина у трњу. Ту је, исто 
тако, био логор. У кукурузу видим један 
гроб. Ко зна чији.

Код села Катомери 500 гробова Шума-
дијске дивизије.

А ко зна колико је њих у њима сахрање-
но!

Иза једног ћувика, девет гробова.
Мало даље, код једне црквице, опет 

два.
Пут води до старог манастира Палео 

Кастрице, који је сазидан у XIII веку на 
огромним, феачким, стенама.

На том месту се Одисеј, враћајући се на 
Итаку, дохватио обале.

Испод урвина ту, плави се и модри, Јон-
ско море.

А при повратку одатле, гробови се опет 
ређају крај другог пута.

Између зелених маслина свуд их има.
Забеле се крстови, а на њима пише да 

до тог гроба почива: Милан Јевремовић из 
Шетоња, срез Млавски. Вучић Вуковић, 
Огњен Вучићевић, из Добраче, срез Ариљ-
ски. Са друге стране, на крстачи, пише Љу-
бомир Милановић, свршени матурант из 
Смедерева.

Месец је, међутим, засјао кроз маслине 
и мрак се спушта.

Враћамо се у Крф путем који води кроз 
та гробља.

Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца 
није на њих потрошило досада ни толико 
колико кошта, на Крфу, магарац.

На Крфу, 1925.

Приредио: Т.Ј.

Цитат Винавер
Цитат Винавер, приредио Гојко Тешић 
– Београд: Културни центар Београда, 
2007 – 395 стр.

Цитат Винавер је своје-
врсна антологија Винаве-
рових текстова, у избору 
Гојка Тешића, објављена у 
едицији: Фестивал једног 
писца. Књига је настала 
из тежње за актуелизаци-
јом  плодног и значајног 
дела Станислава Винаве-
ра. Имајући у виду чињеницу да још увек 
немамо објављена целокупна Винаверова 
дела, ова књига представља искорак у том 
правцу.

Књигу чине текстови који су у жанров-
ском, али и тематском погледу разноврсни, 
што сведочи како о свестраности писца, та-
ко и о његовој културној ширини. Наиме, 
књига садржи: есеје, репортаже, преводе, 
критике, писма, записе, итд. Текстови су хро-
нолошки устројени, од првог објављеног:  Ко-
ја је корист од читања из 1909.год, до послед-
њег: Светислав Б, Цвијановић, из 1955. год.

Текстови су, махом, о књижевности и 
писцима (Растко Петровић, Дис, Момчило 
Настасијевић, Лаза Костић, Е.А.По, Досто-
јевски, Рабле, Блок,...), музици (Моцарт, Бе-
товен, Барток, Вагнер, Коњовић), визуелној 
уметности, философији, етнологији и фол-
клору. Ту су и одломци из Гаргантуе и Пан-
тагруела, у Винаверовом преводу, затим и 
делови из Вијоновог Великог завештања, Хи-
љаду и једне ноћи, итд.

Поред свег овог 
мноштва, пада у 
очи један свепро-
жимајући елемент 
– музика. Винавер 
је у стваралаштву 
увек осећао музи-
ку и у просуђива-
њу често је био во-
ђен истом.Такође, 
у  преводилачком раду ритам и мелодија су 
имали значајног удела, нарочито му је „неу-
кроћеност“ нашег језика погодовала прили-
ком превођења Раблеа. 

Посебно место у овом зборнику припада 
избору најбољих песничких текстова Стани-
слава Винавера, од његове прве збирке Мје
ћа (1911) до последње збирке Европска ноћ 
(1952).

Ови текстови пружају и увид у Винаве-
ров животни пут. Тако, рецимо, он пише о 
предавањима која је похађао код свог вели-
ког учитеља – Анрија Бергсона.Потом дола-
зе текстови којима истиче и своје неслагање 
са многим савременицима, рецимо, са Крле-
жом или Марком Ристићем.

У есеју „Трагично надахнуће Филипа Ви-
шњића“, Винавер проналази неслућене па-
ралеле између наше усмене књижевности и 
античке књижевности.

Наведени есеј илуструје и Винаверов од-
нос према традицији коју,подсетимо, бира и 
коју задужује својим радом.

Књига је вредна пажње!
Сузана Ђорђевић
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Антоније Ђурић из књиге Црвена куга, од-
ломак из поглавља 29, књига прва

Уграбих и ја прилику да верно препричам 
оно што сам чуо од Свела Минића, чачанског 
занатлије и кума породице Петра Вујовића: 
„Освануо нови дан, четвртак, пред задушнице, 
грануло сунце, зажарила се и планина Јелица, 
упалила се сунчевим зрацима па блиста и онај 
њен загонетни, унутарњи, дубински део. На 
жуто лишће нападао жут сунчев зрак и нога чо-
векова, корачајући, као да тоне у злато“. Јесен 
опустила скуте па заносно корача бременита 
плодовима тежачких руку и зноја и оне вечне 
човекове тежње да из земље извуче плод, праће-
не погледом у небо, у облаке који као беле лађе 
плове небеским пространством, сударају се и у 
тај размак, као припремљено, упадне сунце и 
намах разведри тежаково чело (...) Ово је друга 
година живота нове државе, нове власти; људи 
се радовали поразу немачке силе, али се нису 
обрадовали новој власти: били су подозриви, 
опрезни, затворени у себе, спутаног језика, пу-
ни стрепње; чекало се да нова власт покаже шта 
хоће, до чега јој је стало, да понуди нешто више 
од парола које су стално истицане. Да видиш, 
неки се осилили, хоће да ућаре, да се представе 
као људи одани режиму, али би хтели да од те 
своје оданости имају и користи па се препору-
чују за неко плаћено место, 
за неки положајчић, а пре-
поручују се, богме, и за до-
ушнике. Код њих је, хвале 
се, све развијено, напредно, 
нарочито уши и нарочито 
очи; чују надалеко, хвата-
ју лако и брзо туђе речи, а 
што се вида тиче уоче све 
оно што други не могу или 
неће да виде. За то су, веле, 
посебно обдарени – ту могу 
највише да помогну новој 
власти: да и она, кроз њих 
и преко њих, чује и види 
оно што „непријатељи“ сми-
шљају и о чему шапатом го-
воре... У том размишљању 
о минулом, мрачном и опа-
сном, и новом, које обећава, 
угледах босоногог дечака 
како утрча у двориште па 
збуњен застаде, осврну се и 
једва некако промуца: „Чи-
ка Свеле, убили су... убили су... Млађена су уби-
ли...“ Стоји дечак, занемео, не може да коракне, 
а и мени се од страха одсекле ноге, свезао ми се 
језик, не могу да му приђем ближе, али не могу 
ни да проговорим, остао сам без даха, у шоку. У 
шоку је, види се, и дечак, али ја и даље чекам да 
он понови речи, бар мало јаче и разговетније. 
Дечак, видевши моју збуњеност, покушава да 
понови пређашње речи: „Убили су Млађена... 
И Росу... Ено их горе, у кући... Мртви...“ Дечак 
се нагло окрену и отрча. Ја, не говорећи ништа 
укућанима, трчим за њим не слутећи какво се 
зло десило. Не знам у селу ниједног Млађена и 
ниједну Росу осим мојих кумова. Нису, ваљда, 
не дај Боже... Трчим и носим ону бритву којом 
сам секао бундеве, грабим напред, дечак ми из-
макао, не видим га, али не мари, хитам као да 
ме гоне невидљиве силе и мислим: ко би убио 
Росу, ко би, и зашто убио Млађена? Па, рат је 
одавно завршен, Немци су отишли пре годину 
дана, ко би сада убио моју куму и њеног сина. 

Он је још дете, тек му је дванаеста година (...) 
Врата куће отворена, пред кућом неколико же-
на, оне, уплакане, пригушено јецају... Нико да 
проговори, нико да каже шта се догодило. Сто-
јим на вратима и гледам ужас: Млађен, присло-
њен уз зид, као да седи, очи отворене, под њим 
локва крви... Роса, мајка његова, поред старин-
ског шпорета, лежи лицем на патосу, у локви 
крви (...) У цркви? Зашто сада ћуте звона трнав-
ске цркве, зашто не огласе да је моје кумче, мој 
Млађен, убијен ноћас, првог новембра 1945. го-
дине, у кући својих родитеља, Росе и Петра? За-
што су умукла звона, зашто ћуте људи, ко кри-
је убице... Кад је мало поодрастао седео ми је у 
крилу, штипкао ме за уши, осмехивао се, а ја 
му говорио: исти си као твој отац, и ти ћеш, ако 
Бог да, бити краљев официр, као и отац што ти 
је... Хоћеш, хоћеш, знам ја тебе, видим како си 
живахан и окретан, како си бистар и висок, би-
ћеш краљев официр... Ама, куме, говорио си, ја 
ћу да будем пилот, ја ћу да летим, па кад будем 
изнад Трнаве, ја ћу, куме, да се спустим ниско, 
ниско, до крова твоје куће, па ћу да ти махнем 
крилима авиона... Износим, кажем, Млађена у 
двориште, оне жене још стоје као скамењене, 
неме, без речи, без гласног јаука, преплашене, 
слуђене. Где су Даница и Лекица, где су Млађе-
нови старији брат и сестра, где су још двоје деце 
Росе и Петра? За Петра не питам, још је у шуми, 

крије се, можда је у дубини 
Јелице, можда на Каблару, у 
шуми је, свакако, крије се 
од потера (...) Не испуштам 
мртвог Млађена, носим га 
у оној његовој крвавој ко-
шуљици, прострељеној и 
искиданој мецима, залазим 
у воћњак и застајем слеђен 
новим ужасом: пред ста-
блом шљиве, унакажена, 
лежи Даница... Тек јој је 
осамнаеста година, лепа и 
у смрти... Лежи у оном убо-
гом хаљетку, извучена из 
постеље, отргнута од сна... 
На три-четири метра да-
ље, под стаблом, леш малог 
Александра-Лекице – ни 
петнаесту није напунио 
(...) Сада их у слободи, у тек 
започетој комунистичкој 
владавини гледам – мртве 
(...) Није народна власт која 

убија невину децу, није, она је ненародна. Ни 
Немци нису овако радили, нису овако убијали, 
овако потајно, ноћу, извлачећи децу, српску 
децу, из постеље, из сна (...) Нема Немаца, оти-
шли су, никад овде усташка нога није крочила, 
арнаутски одреди нису овде стизали... Јесте ово 
српска власт, али није народна. Не убија народ-
на власт из потаје, ноћу, не убија српску децу. 
Ова власт је комунистичка, убијају изроди, от-
падници од нације (...) Отац њихов и стрешина 
куће, гардијски официр Петар Вујовић, те стра-
вичне ноћи, у којој су ослободиоци побили ње-
гову породицу, био је петнаестак километара 
даље, на сенари једног болећивог домаћина у 
Драгачеву (...) Вујовић је био последњи коман-
дант Јеличког одреда – пре њега били поручник 
Јован Бојовић и Милоје Мојсиловић (...) Истог 
дана, увече, Петар дигао руку на себе: нашли 
га, мртвог, испод старог храста... Утули се кан-
дило и угаси огњиште у кући Петра Вујовића. 
Заувек (...) Мук о Вујовићима и њиховим убица-

ма није дуго трајао: идућег пролећа, у јеку пољ-
ских радова, шапат крену подјеличким селима, 
стиже до сваке куће и слуха сеоских домаћина: 
„Јеси ли чуо какво је зло снашло убицу?“ (...) 
„Полудео!“ „Ма, немој. Откуд знаш? „Види се. 
Њиву са пшеницом засејао сунцокретом, па по-
врх тога засадио малину. Сад чека да му на ис-
тој њиви роде пшеница, сунцокрет и малина“ 
„Бог му узео памет“. „Шапуће се по селу да тај 
није једини убица“. „Онај други два месеца ни-
је изашао из куће“, открива саговорник да село 
зна ко су убице. „Све је забаталио. Не трезни 
се, у пијанству помиње Росу и Млађена... Ноћу 
лоче ракију, дању повраћа крв. Ране му се на 
телу отвориле“. „Изашла му Млађенова крв на 
уста!“ „Стигле га клетве!“ „Крију од људи, али 
не сакрише од Бога. Бог види све!“

Aнтоније Ђурић, из књиге Равногорци говоре

ЈУРИШНИК БЕЗ МАНЕ И СТРАХА
одломци сведочења Николе Плећаша, официра  
Динарске четничке дивизије, чији је командант био 
војвода Момчило Ђујић

(...) „Одмах после априлског слома 1941. го-
дине Срби Лике и Крајине били су суочени с 
потпуним биолошким истребљењем“, сведочи 
Плећаш. „Све своје акције за време рата Кому-
нистичка партија Хрватске усмерила је на уни-
штење Срба. Ниједна њена војна јединица није 
у том подухвату била толико искоришћена као 
Шеста (личка) партизанска дивизија. Преко ње 
и кроз њу уништено је, боље рећи погубљено, 
више од тридесет хиљада Срба Лике и спаље-
но четрдесет хиљада српских домова. Крајем 
лета 1941. године број убијених Срба ближио 
се полумилионској цифри. Није било изгледа 
да ће се то уништење зауставити (...) На север-
ној граници Лике формирана је Прва бригада 
Хрватске. Сачињавала су је четири батаљона: 
први батаљон формиран од Срба лапачког сре-
за, други од Срба удбинског и госпићког среза 
и четврти од Срба глинског и петрињског сре-
за. Сјајно су то извели хрватски комунисти: 
бригада састављена искључиво од Срба – носи 
хрватско име! Касније је формирана и Друга 
бригада Хрватске у коју су ушли сви насилно 
и преваром мобилисани Срби који су у јулу и 
августу 1941. године учествовали у четничком 
устанку против окупатора и усташа. (...) Парти-
ја је, чим је ова јединица формирана, одлучи-
ла да је гурне у напад на усташе у Перушићу и 
околним местима. Усташе су о свему обавеште-
не, па су овај напад дочекале потпуно спремне. 
Србима – партизанима је речено да је реч о 
мањем броју заведених Хрвата, који ће се, на-
водно, предати чим започне борба. Том прева-
ром, међутим, избачено је из строја 700 Срба 
– партизана, а ниједан од Хрвата – усташа ни-
је пришао партизанима. (...) Јаков Блажевић је 
тада наредио нову мобилизацију Срба у Лици 
да би се попунио број. У међувремену је Глав-
ни штаб Хрватске у споразуму са усташама у 
Удбини одлучио да ова бригада изврши напад 
на усташко упориште. Овде је, у то време, било 
најјаче стециште добро наоружаних усташа. У 
овом вешто изрежираном нападу погинуло је 
300 Срба из Друге бригаде, а Удбина је остала 
у рукама усташа, као што је споразумом било и 
предвиђено. После овог масакра, Блажевић је 
наредио нову мобилизацију Срба Лике и тако 
је планирани процес уништења Срба трајао до 
свршетка рата (...)

Записи из новије српске историје

Одломци из књига Антонија Ђурића
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ИЗ ПАКЛА У ИСТОРИЈУ
одломци Ђурићевог приповедања о учитељици  
Милки Баковић

(...) Већ од септембра прве ратне године Мил-
ка је остварила своју жељу: постала је борац, 
с пушком, равногорске чете у Мрчајевцима и 
учествовала у ослобођењу Чачка и опсади Кра-
љева. Није слутила да ће у поробљеној Србији 
настати грађански рат и да ће комунисти, од 
којих је неке познавала, почети да убијају нају-
гледније људе у њеном  крају. Постали су страх 
и трепет за најбоље сеоске домаћине, прогла-
шавајући их „петоколонашима“ само зато што 
нису хтели да им се придруже. Опрезна на сва-
ком кораку, одважна у борби, али спремна да 
сама оконча свој живот да не би пала Немцима 
у руке, млада учитељица Милка Баковић није 
ни слутила да ће је заробити Брозови следбени-
ци и да ће се бекством спасити у часу кад је већ 
било одлучено да без милости буде ликвидира-
на. О тим мучним данима она опширно пише 
у својој обимној књизи „Комунисти и нацифа-
шисти – они су исти“.

РАТНО ЧУДО НЕВИЂЕНО
из приче о ратној и животној судбини Драгана  
Топаловића Гороломца

(...) Драган Топаловић се у 
седамнаестој години, без 
позива одазвао зову Рав-
не Горе, али командант 
корпуса, мајор Душан Ду-
јо Смиљанић није хтео да 
га прими: „Доста је један 
из честите куће Топалови-
ћа“, рекао је командант по-
мишљајући на Љубомира. 
„Сестра ти је Равногорка, 
а ти си још зелен“. Није 
вредело: зелен јесте, још 
голобрад, али је брзо са-
зревао у борбама са окупа-
торском војском, понекад, 
кад није било другог реше-
ња, и са комунистима, а 
у Босни са усташама. (...) 
Ми гледамо чудо невиђе-
но: срела се браћа после то-
лико година – један са пе-
токраком на капи, други 
без капе и кокарде, мршав, 
као авет, једном ногом у 
гробу. Драма се наставља: из штале изрони-
ше још двојица Пантовића, најближи рођаци. 
Онај партизан, Свеле, пружа руке према њима, 
грли њихову кожу и кост... Овај с петокраком 
обраћа се нама: „Мобилисали су нас партиза-
ни у Шумадији и послали овамо, у Босну, да 
тучемо усташе. Рекоше нам: удрите редом, без 
обзира на униформу и ознаке које носе, све су 
то усташе. А, види, молим те – послали ме на 
брата рођеног! Сви сте ви моја браћа“. (...) Пар-
тизани истрчаше и убрзо се вратише с једним 
мајором. Донеше хлеб, комаде меса и сира. „Ко 
сте ви, људи, и одакле сте?“ упита мајор. Кад за-
чу одговор да смо из Србије, да смо били под ко-
мандом Драже Михаиловића, да смо заробље-
ни и да нас овако већ недељама муче, он приђе 
казану и кутлачом промеша јело. Затим с клу-
пе узе парче исечене проје, стеже је и направи 
од ње лепљиву масу. „Шта је ово?“ упита мајор 
стражара показујући на казан и ону лепљиву 
масу у шаци. „То је храна за заробљенике!“ уз-
врати стражар. „Ма немој. Храна, велиш, за за-
робљенике. А јесте ли овако хранили усташе? 
Јесу ли ово људи или стока? Ова храна није за 
људе“... Мајор ногом гурну казан и просу врелу 
воду помешану са неким лискама и корењем. 
Потом рече: „Ово су људи из Србије, ратом уне-

срећени, гурнути у братоубилачки рат. Док се 
не утврди њихова кривица, морају се третира-
ти као људи. Из амбара њихових очева и данас 
се храни наша војска. А ви их мучите глађу. 
Срам вас било!“ Затим узе своје војнике и рече 
да ће се брзо вратити са храном из дивизијске 
коморе. Гледамо у њега као у чудо: не верујемо 
ни очима, ни ушима. Зар је ово могуће? Ко је тај 
мајор? Зна ли колико ризикује? Можда ће га из-
вести пред војни суд и стрељати? Постављали 
смо свакојака питања, али мајора више нисмо 
видели. Дошли су његови војници и донели хра-
ну и цигарете. Ето, тако је било... Ћутимо. То би 
требало да буде крај приче о браћи Пантовић 
из села Претоке у Гружи: загрљај четника и мо-
билисаног партизана. Гороломац ћути. Само 
његова супруга Нада плаче – први пут слуша 
ову причу.

НЕМА СИМЕ, НЕМА НИ ДЕРОКА...
одломци Ђурићевог приповедања о борби за  
ослобођење Краљева, октобра 1941.

Ова песма, писана болним криком, за коју се 
зна још од јесени 1941. године, казује како је у 
вихору рата, за време немачке окупације, сева-
ла жива ватра над Краљевом и како су митра-
љески меци пресекли живот младог и срчаног 

четника Симе. Песма 
наговештава да је Сима 
јуначки пао у борби про-
тив немачких окупатора, 
а да је Дерока, младог ка-
петана, мучки убила чета 
партизана. Песма је по-
везала трагичне судбине 
двојице елитних офици-
ра Драже Михаиловића: 
инжењеријског поручни-
ка Симе Узелца и артиље-
ријског капетана Јована 
Дерока (...) Ни поручник 
Узелац, ни капетан Де-
рок, ни многи југословен-
ски официри, који нису 
признали капитулацију 
и који су се сврстали под 
команду Михаиловића, 
нису слутили да ће у по-
робљеној земљи настати 
крвави грађански рат, да 
ће се у Србији немилице 
проливати српска крв по 
налогу Коминтерне, чији 

је агент био Јосип Броз. Братоубилачки рат и 
настаје управо по налогу шефа Коминтерне Ге-
орги Димитрова, који се у Ужицу, 17. октобра 
1941. године, састао са Брозом и српским кому-
нистима и када је управо донесена одлука да 
се Михаиловићев покрет растури и уништи. 
Партијски историчари, уместо своје савести 
ослушкивали су захтеве својих комитета па 
су изазивачем овог сукоба прогласили Михаи-
ловића и његов покрет. Та бескрупулозна лаж 
трајала је до наших дана када је најзад, овај по-
крет „ушао“ у школске уџбенике као патриот-
ски, а он, ђенерал Михаиловић, као патриота и 
борац против окупатора (...) Требало је, према 
договору, да четници и партизани, тенковима 
и пешадијом, заједнички нападну већ опседну-
то Краљево. Троја борна кола, четничка и пар-
тизанска, упала су у град. Поручник Узелац, 
са својим тенком од осамнаест тона, на коме 
су још стајале ознаке кукастог крста, пробио 
се до центра града и ракетним пиштољем дао 
уговорени знак пешадији. У том часу, према 
договореном плану, јурнуо је Јелички четнич-
ки одред, његове „чете смрти“, чији су састав 
чинили по јунаштву чувени Драгачевци, крче-
ћи бомбама пролаз из правца Камиџорски вис 
– Врњачка Бања, према централном тргу. (...) 

Сви четнички одреди су кренули, али су те коб-
не ноћи изостале партизанске јединице, чије је 
учешће у нападу било чврсто договорено. Оне 
су чекале на положајима, пренебрегавајући до-
говор, надајући се да ће четници изгинути. То 
се управо и догодило – „чете смрти“ оправдале 
су до краја тај назив: од 217 бораца преживела 
су само двојица. Поручник Узелац завршио је 
онако како песма каже: младог Симу убили су 
Немци, пресекли га митраљески меци... Било 
му је тек 26 година. Она двојица преживелих 
четника обавестили су мајку о јуначкој смрти 
њеног сина. (...) Пишући у свом Дневнику о 
овој борби, Владимир Дедијер наводи ову ре-
ченицу: „Овај напад требало је да буде изведен 
уз садејство пешадије, али услед неког неспо-
разума до тога није дошло“. Знао је тада зашто 
је партизанска пешадија остала непомична на 
својим положајима. Била је то основна Брозова 
тактика: никако фронт, никад прса у прса, већ 
да мање немачке групе сачекају у заседи, да уби-
ју неколико војника, а затим побегну на девето 
брдо, остављајући голоруки народ у насељима 
немачкој одмазди. Не зна се где су сахрањени 
поручник Узелац и његови борци. Стрпани, 
свакако, на гомилу и сахрањени у заједничку 
раку, на којој нико за протекле педесет и две го-
дине није упалио воштаницу и положио цвеће. 
А и како би, кад су проглашени издајницима 
свог народа и сарадницима окупатора, а пали, 
изрешетани куршумима тог истог окупатора.

Одломци из чланака, беседа, есеја
Антонија Ђурића

НАРИКАЧЕ С МЕГАФОНОМ
(...) А што се нарикача с мегафонима тиче, оне 
и даље наричу. Хонорарно бране и заступају 
ојађено Српство. Скокну, о туђем трошку, и до 
европских градова: Беча, Берлина, Париза, Ци-
риха... Говоре Србима, искрено забринутим за 
свој народ. Један од њих је усред Беча показују-
ћи зграду Парламента, претећи узвикнуо: „Ов-
де ће се ускоро вијорити српска тробојка!“ Ра-
зумни Срби се упињу из све снаге да увере свет 
како немамо никакве претензије према туђим 
земљама, а овај веселник запео да на аустриј-
ски парламент окачи српску заставу! Други је 
у Београду, с трибине поред споменика, поду-
чавао грађане како се треба – прекрстити. Он! 
А не зна која му је крсна слава! Трећи је обећао 
да ће Срби ускоро постати господари света јер 
ће имати – атомску бомбу чије је цртеже Нико-
ла Тесла далеке 1943. године дао неком нашем 
амбасадору у избегличкој влади! Четврти се 
љутио што његов говор није најављен на теле-
визији јер би, уместо стотинак, дошао читав 
милион људи да га чује! Пети, увршћен међу 
хонорарне родољубе, говорио је, пишу новине, 
Србима у Цириху! Докле ће нарицати? Док их 
часни људи на некој трибини не замоле да про-
говоре о – себи!

НИН, 14. фебруар 1992.

ЗБОГОМ, СВЕТИ ВЛАДИКО!
(...) Збогом, Владико! Нека Господ Бог учини да 
иза Тебе у отаџбину крену Срби расути широм 
света, нека се врате у слободу на своја стара ог-
њишта. Нека се врате мртви и живи наши Кара-
ђорђевићи, нека се врате јунаци слободних срп-
ских планина, они одважни чувари српског 
племена, српског огњишта, српске вере. Нека 
се у слободну отаџбину - а она ће то ускоро 
бити – врате сви они који су преживели наци-
стички, усташки и комунистички пакао. Моли 
се Богу, Владико, да тако Буде. И нека Господ 
Бог услиши све наше молитве.

СРПСКА БОРБА – Њујорк – реч на испраћају  
моштију Владике Николаја из Либертвила  

у отаџбину 27. априла 1991.
Приредио: Т.Ј.
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Инфлација књижевних награда у Србији по-
следњих година је толика да постоји (доду-

ше, заједљива) опаска да „свака општина која 
има покривени Дом културе има и своју награ-
ду“. Како било, у Удружењу књижевника Србије 
не знају ни приближно њихов број, док се неке 
процене пењу и до 800, од чега већина има зане-
марљив одјек у јавности.

„Постоје два проблема у вези са књижевним 
наградама“, каже Гојко Божовић, који се више 
пута нашао и у улози члана жирија и у улози до-
битника: „први је што награде немају адекватан 
јавни утицај, који би довео до тога да књига до-
живи бар још једно издање (што једино подразу-
мевају Нинова, Виталова и евентуално Андриће-
ва награда), а друго је што би награде требало да 
финансијски обезбеде аутора док пише следећу 
књигу, што је такође ретко случај“. Већина се 
слаже да награде које неоспорно имају тежину 
јесу Нинова награда кад је реч о роману, Андри-
ћева награда кад је реч о приповеци, Виталова 
награда као водећа награда за све жанрове, Вас-
ко Попа, Дисова и Змајева награда за поезију. 
Најутицајнија је свакако Нинова, док Андриће-
ва награда има велики престиж у књижевном 
свету, а мањи јавни утицај. Виталова награда се 
доста добро котира и у јавности и у круговима 
стручњака, мада не у тој мери као Нинова. Што 
се награда за поезију тиче, оне имају добар од-
јек у књижевном свету, али реално мали утицај 
на продају. Награде за есеј „Сретен Марић“ и за 
критику „Милан Богдановић“, готово да прола-
зе незапажено.

Највећи буџет има Нинова награда, што из-
носи око седам хиљада евра. Следе Виталова са 
око четири до пет хиљада евра, награда „Васко 
Попа“, чији је спонзор „Хемофарм“, износи пет 
хиљада, а толико добија и лауреат награде „Жен-
ско перо“, која се додељује из фонда „Мадлена 
Цептер“; награда „Меша Селимовић“ је око две и 
по хиљаде, као и Исидорина награда; Дисова на-
града износи две хиљаде, Змајева око хиљаду и 
по, а Андрићева око хиљаду евра. Од крупнијих 
награда које додељују привредна предузећа, ту 
је и „Цептерова“ међународна награда за роман 
писан на француском или преведен и објављен 
на том језику, која износи петнаест хиљада евра, 
као и нова награда „Горки лист“, коју додељује 
компанија „S&S“, чији укупан буџет износи чак 
сто хиљада евра. Награда се додељује за све умет-
ничке жанрове, а 2006. године поделило ју је пет 
добитника, међу којима су били и писци Срђан 
Ваљаревић и Милена Марковић. Жири је био до-
ста разнородан, а чинили су га: Ратко Божовић, 
Иван Тасовац, Мирјана Бобић Мојсиловић, Ду-
шан Макавејев, Ирена Мишовић, Горчин Стоја-
новић и Горанка Матић.

У недостатку критике, награде у Србији су 
постале једини извор информација о квалитету 
одређене књиге. Дневне новине ретко објављују 
приказе књига, а критика у часописима је неза-
довољавајућа из два разлога: поред тога што не 
допире до довољног броја читалаца, због веома 
ниских хонорара не мотивише довољан број 
стручњака. Из тог разлога у жиријима чешће 
седе професори универзитета, разни културни 
радници и писци, него активни критичари.

Далеко најпопуларнија је и даље Нинова на
града, коју додељује часопис „Нин“. Први пут је 
додељена 1954. године, после чега је током више 
од пола века додељивана писцима са простора 
целе бивше Југославије. Награда није додељена 
једино 1959. године, што је званично објашњено 
преседаном ради стимулисања квалитета, мада 
су многи мислили да су узрок били политички 
притисци. Свега два пута је додељена женама 
- Дубравки Угрешић за „Форсирање романа ре-

ке“ 1988. године и Светлани Велмар-Јанковић за 
„Бездно“ 1995. године. Вратили су је једино Дани-
ло Киш, награђен 1972. године за „Пешчаник“, и 
Милисав Савић, који је то признање добио 1991. 
године за „Хлеб и страх“. Прошле године награ-
да је додељена Светиславу Басари за роман „Ус-
пон и пад Паркинсонове болести“, а у ужем из-
бору били су и „Комо“ Срђана Ваљаревића, „Че-
тири зида и град“ Звонка Карановића, „Мост“ 
Зорана Живковића и „Емилија Лета“ Мирјане 
Митровић. Жиријем је председавао Милан Влај-
чић, а чланови су били Александар Јовановић, 
Стеван Тонтић, Тихомир Брајовић и Слободан 
Владушић. Претходних година, добитници су 
били: Миро Вуксановић за роман „Семољ зе-
мља“ (2005.), Владимир Тасић за „Кишу и харти-
ју“ (2004.), Владан Матијевић за роман „Писац 
издалека“ (2003.), Младен Марков за „Укоп оца“ 
(2002.), Зоран Ћирић за „Хобо“ (2001.), Горан 
Петровић за „Ситничарницу код ‘Срећне руке’“ 
(2000.), Максимилијан Еренрајх-Остојић за ро-
ман „Карактеристика“ (1999.), Данило Николић 
за „Фајронт у Гргетегу“ (1998.), Милован Даној-
лић за „Ослободиоце и издајнике“ (1997.), Давид 
Албахари за “Мамац“ (1996.), Светлана Велмар 
Јанковић за „Бездно“ (1995.), Владимир Арсени-
јевић за „У потпалубљу“ (1994.), Радослав Петко-
вић за „Судбину и коментаре“ (1993.).... Већ брзо 
прелетање наслова показује велике осцилације 
у квалитету: „Нинова награда има озбиљне кри-
зе јавног поверења и кредибилитета, а то је проу-
зроковано књигама које су у последњих десетак 
година добиле ту награду а после нису биле до-
бро примљене у читалачкој јавности“, сматра 
Гојко Божовић.

Виталова награда, позната и као „Златни 
сунцокрет“, додељује се од 1996. године за најбо-
љу књигу издату на српском говорном подручју, 
у жанровима романа, приповетке, поезије, књи-
жевне критике, есеја и књижевне публицистике, 
а додељује је компанија “Витал” из Врбаса. Жи-
ри у саставу проф. др Томислав Бекић (председ-
ник), Јован Зивлак и проф. др Никола Страјнић, 
за књигу године 2006. равноправно је прогласио 
збирку прича „Прочитано у твојим очима“ Јови-
це Аћина и роман „Све Црвенкапе су исте“ Мар-
ка Видојковића. Међу досадашњим добитница-
ма су и Драган Јовановић Данилов за песничку 
збирку „Гнездо над понором“ (2005.), Владимир 
Тасић за „Кишу и хартију“ (2004.), Војислав Ка-
рановић за збирку песама „Светлост у налету“ 
(2003.), Рајко Петров Ного за збирку песама 
„Недремано око“ (2002.), Веселин Марковић за 
роман „Израњање“ (2001.), Горан Петровић за 
роман „Ситничарица ‘Код срећне руке’“ (2000.), 
Милован Данојлић за лирску прозу „Балада о 
сиромаштву (1999.), Радослав Петковић за књи-
гу приповедака „Човек који је живео у сновима“ 
(1998.), Јован Радуловић за роман „Прошао жи-
вот“ (1997.) и Иван В. Лалић за песничку збирку 
„Четири канона“ (1996.).

Поред Виталове, од награда за све жанрове 
значајна је и „Меша Селимовић“, коју скоро 
две деценије додељују „Вечерње новости“ зајед-
но са Удружењем издавача и књижара Србије. 
Ове године, „Мешу“ је добио један од најбољих 
српских песника, Новица Тадић, за збирку песа-
ма „Незнан“. Ваљаревићев роман „Комо“, који 
је био и у најужем избору за Нинову награду, 
добио је неколико гласова мање од Тадићеве 
књиге, а чланови жирија гласали су и за „Пре-
љубнике“ Виде Огњеновић, „Азил“ Сање До-
мазет и Басарин „Успон и пад Паркинсонове 
болести“. Занимљиво је да је Тадић добио више 
гласова жирија и од актуелног добитника Нино-
ве награде, пошто је за „Незнан“ гласало 16 од 
укупно 45 књижевних критичара, теоретичара 

и историчара књижевности који су одлучивали 
о награди. Претходни добитници ове награде, 
која се додељује од 1988. године, између осталог 
су: Миро Вуксановић за „Семољ земљу“ (2005.), 
Стеван Раичковић за „Фасциклу 1999/2000“ 
(2004.), Војислав Карановић за „Светлост у на-
лету“ (2003.), Рајко Петров Ного за „Недремано 
око“ (2002.), Данило Николић за „Јесењу свилу“ 
(2001), Радован Бели Марковић за „Лиминацију 
у Ћелијама“ (2000.), Горан Петровић за „Опсаду 
цркве Светог Спаса“ (1997.), Радослав Петковић 
за „Судбину и коментаре“ (1993.)

Андрићева награда додељује се на основу пи-
шчеве тестаментарне воље, за причу или збирку 
прича. Ове године награду је добио Горан Пе-
тровић за збирку приповедака “Разлике”, једно-
гласном одлуком жирија у саставу: Мирослав 
Егерић, Миливој Ненин и Душица Потић. Ме-
ђу лауреатима ове награде су и Љубица Арсић 
„Мацо, да л’ ме волиш“ (2005.), Михајло Пантић 
„Ако је то љубав“ (2003), Мирослав Тохољ: „Ма-
ла Азија и приче о болу“ (2002), Милорад Павић: 
„Приче са савске падине“ (2001), Александар Га-
талица: „Век“ (1999), Мирослав Јосић Вишњић: 
„Нови годови“ (1998), Данило Николић: „Улазак 
у свет (1997.)“, Радован Бели Марковић: „Сетем-
брини у Колубари“ (1996.), Павле Угринов: „Ни-
колета, прича“ (1995.), Вида Огњеновић: „Отров-
но млеко маслачка“ (1994.), Живојин Павловић: 
„Таван, прича“ (1993.), Радослав Петковић: „Из-
вештај о куги“ (1989.), Данило Киш: „Енцикло-
педија мртвих“ (1983.), Давид Албахари: „Опис 
смрти“ (1982.), Светлана Велмар Јанковић: „Дор-
ћол“ (1981.), Драгослав Михаиловић: „Петријин 
венац“(1975.)…

Значајна је и награда Исидора Секулић, коју 
од 1968. додељује београдска општина Савски 
венац, из фонда Исидоре Секулић чија је пред-
седница Вида Огњеновић. Ове године награда је 
припала Зорану Живковићу за роман „Мост“, о 
чему је одлучивао жири у саставу: Слободан Гру-
бачић, декан Филолошког факултета у Београду 
(председник), Дубравка Поповић-Срдановић са 
Филозофског факултета у Нишу, Милена Стоја-
новић из Института за књижевност и уметност, 
магистар књижевности Милица Лилић и про-
шлогодишњи добитник Ратомир Рале Дамјано-
вић. У ужем избору при том су се нашле и књиге 
„Десети за молитву“ Миодрага Матицког, „Ва-
вилонски записи“ Љубице Милетић, „Емилија 
Лета“ Мирјане Митровић и „О Микеланђелу го-
ворећи“ Радослава Петковића.

Посебно место заузима Пекићева награда, 
једина награда за дело у настајању, чији је услов 
да оно кореспондира темом, облашћу, обликом 
или жанром, са делом Борислава Пекића (што 
значи да у обзир долази све осим поезије). Награ-
да обично има два добитника, а ове године рав-
ноправно је деле Боривој Адашевић из Пожеге 
за синопсис романа „Крфска новела“ и Саша Об-
радовић из Хага за синопсис романа „Врт љуба-
ви“. Фондација „Борислав Пекић“ која додељује 
награду од 1993. године, допринела је настанку 
на десетине значајних романа, а како се показа-
ло, Пекићева награда често је претходила некој 
значајнијој награди, као што је Нинова (Ћирић 
је добио за „Хобо“) или Виталова (Горан Петро-
вић за „Опсаду цркве Светог Спаса“). Пекићеви 
стипендисти су, између осталих, и Светислав Ба-
сара, Милета Продановић, Сретен Угричић, Вла-
димир Бајац, Милан Ђорђевић, Љубица Арсић, 
Срђан В. Тешин, Вуле Журић, Саша Илић, Игор 
Маројевић, Ласло Блашковић, Драган Великић... 
Великом угледу ове награде доприноси и репре-
зентативни жири у ком су, поред Пекићеве су-
пруге Љиљане, седели и: Борислав Михајловић 
Михиз, Предраг Палавестра, Владета Јанковић, 

Књижевне награде у Србији
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Михајло Пантић, Владислава Гордић Петковић, 
Гојко Божовић, Милета Продановић... Новчани 
износ награде је у почетку такође био значајан, 
пошто је донатор била Кредибел банка, а данас 
је значајнији њен углед, пошто је новчани износ 
око 500 евра.

Награда Бора Станковић додељује се сваке 
године током Борине недеље у Врању, за роман 
или збирку прича. Жири који су чинили Мар-
ко Недић, Александар Јовановић и Горан Мар-
ковић, ове године је доделио награду Младену 
Маркову за роман „Текоба“, а претходни носио-
ци признања су Драгослав Михајловић, Светла-
на Велмар Јанковић, Данило Николић, Јован Ра-
дуловић, Добрило Ненадић, Радован Бели Мар-
ковић, Горан Петровић, Милован Данојлић...

Од награда за поезију, највећи углед имају 
Змајева, Дисова и награда „Васко Попа“. Змаје
ва награда је установљена у Матици српској 
1953, у спомен на песника Јована Јовановића 
Змаја. Додељује се за поезију и уручује се о да-
ну оснивања Матице српске, 16. фебруара. Ове 
године награда је припала песнику из Београ-
да Братиславу Р. Милановићу за збирку „Мале 
лампе у тамнини“, док су у ужем избору биле и 
збирке Милована Марчетића, Ибрахима Хаџи-
ћа и Добросава Смиљанића. У жирију су били 
Михајло Пантић (председник), Бојана Стојано-
вић-Пантовић, Славко Гордић, и два претходна 
добитника - Милосав Тешић и Ђорђо Сладоје. 
Између осталих, носиоци овог признања су и 
Драган Јовановић Данилов, Јован Христић, Но-
вица Тадић, Абдулах Сидран, Данијел Драгоје-
вић, Љубомир Симовић, Миодраг Павловић, 
Борислав Радовић, Мак Диздар, Десанка Мак-
симовић, Васко Попа и други. Дисова награда 
додељује се песнику за целокупни опус, у окви-
ру манифестације „Дисово пролеће“, које се одр-
жава у Чачку сваког маја. Ове године добитник 
је Милан Ђорђевић, а у жирију су били Богдан 
Поповић, Владан Матијевић, Гојко Божовић и 
Ален Бешић. Награду  „Васко Попа“ је устано-
вило 1995. године Друштво пријатеља Вршца, 
„Вршац лепа варош“, а спонзор је компанија 
„Хемофарм“. Награда се традиционално уручу-
је 29. јуна у Вршцу, на рођендан Васка Попе, а 
актуелни добитник је Вујица Решин Туцић за 
дело „Гнездо параноје“. У жирију су били Ду-
шко Новаковић, (председник), Васа Павковић 
и Владимир Копицл. Према речима Павковића, 
збирка показује „шта је један од најважнијих 
неоавангардних српских, југословенских песни-
ка радио у мрачним временима смрти утопије“. 
У ужем избору биле су и „Песме“ Раше Ливаде, 
„Жене песника“ Ласла Блашковића, „Лук и стре-
ла“ Данице Вукићевић и „Ни љубави ни хлеба“ 
Небојше Васовића. Прошлогодишњи добитник 
био је Милан Ђорђевић, за збирку „Црна помо-
ранџа“, а пре тога лауреати су били Радмила 
Лазић, Борислав Радовић, Иван В. Лалић, Сте-
ван Раичковић, Милутин Петровић, Слободан 
Зубановић, Љубомир Симовић, Новица Тадић, 
Милош Комадина…

Од осталих награда за поезију издвојићемо 
само неке: награду „Јован Дучић“, Жичку хрисо-
вуљу, награду „Бранко Ћопић“ (за поезију и за 
прозу), награду „Бранко Миљковић“, која нема 
више тако велики значај као некад, награду „Ми-
лан Ракић“, којој је углед опао јер је додељује у 
сваком смислу компромитовано Удружење књи-
жевника, награду „Десанка Максимовић“, која 
има значаја у књижевном свету, али врло мало 
ван њега. Награду Златна струна, коју додељу-
је Међународни фестивал поезије „Смедеревска 
песничка јесен“ за најбољу песму написану на 
српском језику, ове године добила је песники-
ња Сабина Јелачић из Врбаса, а жири су чинили 
Гојко Божовић (председник) и два смедеревска 
песника. Награду Душковићева звона, коју 
додељује Удружење књижевника и књижевних 
преводилаца Панчева, ове године добили су 
Александар Шаранац из Крагујевца (за поезију) 

и Небојша Новаковић из Ниша (за прозу). Од 
награда за младе песнике истичу се „Матићев 
шал“ и Бранкова награда. „Матићев шал“ се до-
дељује најбољем песнику до 30 година у оквиру 
Матићевих дана у Ћуприји, а ове године уручен 
је Срђану Чеперковићу из Врњачке Бање. Бран
кову награду, која је добила име по Бранку Ради-
чевићу, додељује Друштво књижевника Војводи-
не (чији је актуелни председник Јован Зивлак) 
за најбољу прву песничку књигу аутора до 29 
година, а ове године добитник је Радомир Д. 
Митрић из Шипова. Новоустановљена песнич-
ка награда „Аладин Лукач“ се додељује у Новом 
Пазару за песничку књигу аутора млађих од 27 
година. Прва добитница је Марија Ракић, а жи-
ри је радио у саставу: Енес Халиловић, Небојша 
Гајтановић и Зехнија Булић.

И само набрајање заузима много простора, 
али покушајмо бар делимично да дамо слику 
о том броју: „Повеља Мораве“ додељује се за до-
принос српском песништву, а ове године призна-
ње је припало Слободану Ракитићу и Љубивоју 
Ршумовићу; овогодишња Рачанска повеља уру-
чена је академику Владети Јеротићу, „за укупан 
допринос српској духовности и култури“, награ-
ду „Ramonda serbica“, која се додељује у оквиру 
међународне књижевне колоније у Сићеву, ове 
године добио је Светислав Басара. Ту су и награ-
да „Лаза Лазаревић“ у Шапцу, награда књижев-
ног часописа „Улазница“,  награда „Радоје Дома-
новић“ у Великој Плани, награда „Политикиног 
забавника“, књига године о Београду, награда 
„Милутин Ускоковић“ за најбољу необјављену 
приповетку, коју додељује Културно-просветна 
заједница општине Ужице, награда „Карољ Сир-
маи“, награда „Доситејево перо“, које додељује 
жири дечије критике, као и награде „Арсеније 
Чарнојевић“ и „Стојадин Стив Тешић“, које су 
установили Удружење књижевника Србије и 
Министарство за дијаспору, а које се додељују 
српским писцима у иностранству, од чега је пр-
ва за писце које пишу на српском језику, а друга 
за српске писце који пишу на страним језицима. 
Министарство културе између осталог финан-
сира (са 50 до 100.000 динара) и следеће награде: 
награду за заштиту ћирилице „Мркаљ и Вук“, 
награду „Лаза К. Лазаревић“ коју додељује Кул-
турни центар Шапца, две најважније (готово и 
једине) преводилачке награде: „Милош Ђурић“ 
и награду за животно дело, књижевну награду 
„Хид“, награду Српског ПЕН Центра, награ-
ду „Исидориним стазама“, награду Удружења 
драмских писаца Србије, награду „Невен“, на-
граду „Лаза Костић“ и награду „Григорије Божо-
вић“ коју додељује Књижевно друштво Косова и 
Метохије. Једини већи износ одобрен је Вуковој 
награди (450.000 динара).

Поред награде „Исидориним стазама“, позна-
то признање за женске писце је и „Женско перо“ 

које додељује часопис „Базар“, а спонзор је фонд 
„Мадлена Цептер“. Ове године награду је доби-
ла високотиражна списатељица Гордана Куић 
за роман „Балада о Бохорети“, о чему је одлучи-
вао жири који су чинили: Мадлена Цептер (поча-
сни председник), Неда Тодоровић (председник), 
Рајко Лукач, Ненад Шапоња и Снежана Лукић-
Павловић. У ужем избору нашли су се романи 
Мирјане Бобић Мојсиловић, Мирјане Митро-
вић, Смиље Стефановић Прегел и Олге Цице. 
На листи досадашњих добитница су и Гордана 
Ћирјанић, Ева Рас, Љубица Арсић, Марија Јова-
новић, Сања Домазет...

За један део књижевних награда могло би се 
рећи да уопште нема књижевне, већ идеолошке 
критеријуме: награду „Достојевски“ добио је 
Вук Драшковић за „Руског конзула“ - „роман о 
Косову и вековном пострадању Срба“, Милова-
ну Витезовићу припала је Кочићева награда јер 
„доследно следи своју аутентичну стваралачку 
мисао о положају и судбини српског народа“, а 
Добрило Ненадић добитник је књижевне награ-
де „Светозар Ћоровић“ јер је, по речима жири-
ја, „активирао своју склоност према тематици 
српске историје“. Новоустановљена награда „Пе-
чат кнеза Лазара“ додељује се за најбољу књигу 
инспирисану хришћанством и православљем, а 
ове године припала је Љиљани Хабјановић Ђу-
ровић за роман „Свих жалосних радост“.

Упркос противљењима, пре свега од стране 
писаца великог тиража а сумњиве књижевне 
вредности, укинута је награда Народне библио-
теке Србије за најчитанију књигу године. Када 
се погледа листа књига које су носиле ову награ-
ду током последњих десетак година, очита је 
подела на бестселере Љиљане Хабјановић-Ђуро-
вић (која је награду понела чак четири пута), и 
неке од романа који су те године добили Нинову 
награду („Мамац“ Давида Албахарија, „Ситни-
чарница код ‘Срећне руке’“ Горана Петровића 
и „Хобо“ Зорана Ћирића), што можда ослика-
ва осцилације поверења у Нинову награду, али 
оставља и наду у могућност креирања читалач-
ког укуса. У том смислу, занимљива је и тенден-
ција ка отварању награда ка ширем читалачком 
простору (српском, хрватском, босанском и цр-
ногорском), што се недавно десило са интерна-
ционалном наградом „Меша Селимовић“, коју 
је ове године добио босански писац Миљенко 
Јерговић за књигу „Рута Таненбаум“ (објавио је 
и београдски „Ренде“), при чему се у ужем избо-
ру нашао и „Комо“ Срђана Ваљаревића. Наша 
књижевна јавност недовољно је обавештена 
о награди за најбоље прозно дело средње и ис-
точне Европе, која се додељује на Сајму књига 
у Франкфурту, а подразумева новчани износ од 
7.500 евра, као и превођење и издавање дела на 
немачком језику.

Тијана Спасић
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Адолф Фишер: На српском фронту 1912.  при-
редио Милош Јагодић, превео са немачког Ми-
лорад Софронијевић, Завод за уџбенике, Бео-
град, 2007. – 141 страна, фотографије

У библиотеци Два столећа као двадесета по реду 
објављена је књига швајцарског лекара Адолфа 

Фишера (1884, Базел – 1974, Риен крај Базела), који 
је одазивајући се позиву српског Црвеног крста до-
шао са још двојицом колега у Србију октобра 1912. 
године. Они су били прва инострана лекарска мисија у Србији, и на српском 
фронту према турској војсци А. Фишер је боравио до 22. децембра 1912. По по-
вратку у Швајцарску на основу белешки написао је и објавио 1913. књигу An der 
serbischen Front, која се сада налази пред читаоцима у српском преводу. Увод у 
Фишерову књигу, за ову прилику представља упутан Предговор из пера приређи-
вача Милоша Јагодића у коме је историјски анализиран период од тзв. Велике ис-
точне кризе 1875–1878. и Берлинског конгреса који су увелико одредили проблем 
Источног питања у наредним деценијама, до избијања Првог балканског рата, ко-
ји се завршио поразом Турске, односно, склопљеним миром између балканских 
савезника Србије, Црне Горе, Бугарске, Грчке и Турског/Османског царства, 
30. маја 1913. у Лондону. Наиме, после Берлинског конгреса Османско царство 
у Европи било је знатно смањено. Под управом султана остали су Стара Срби-
ја, Македонија, Епир, Албанија и Тракија, подељене у шест вилајета: Косовски, 
Битољски, Солунски, Скадарски, Јањински и Једренски. Становништво је било 
разнородно, од Срба, Бугара, Грка, Албанаца, Влаха, Рома, Јевреја, до Турака. 
Али, пошто се народи у Османском царству званично нису делили по етничком 
него верском принципу, сви припадници једне вере (верске организације) чини-
ли су целину за себе која се називала милет (на турском – народ). Књига лекара 
Адолфа Фишера је његово лично сведочанство о ратним збивањима у јесен 1912. 
и путописно-дневничког је карактера. Иако је Фишеров отац боравио међу срп-
ским устаницима у Босни 1878, његов син пре доласка у Србију није много знао 
о Србима и Краљевини Србији, али је одбио да прихвати постојеће предрасуде 
да на „Балкану пребива само олош и да за то нису потребни никакви докази“, од-
носно, чињенице „О Србима већина људи зна само понешто из хумористичког 
листа Simplicisimus“ и „Србија је на најлошијем гласу од свих балканских зема-
ља“. Белешке почињу описом пута до Земуна и срдачне добродошлице од стране 
лекара Војислава Суботића (1866–1922, психијатар), секретара српског Црвеног 
крста. Следи целина Београд у којој А. Фишер описује свој смештај у Гранд хоте
лу и даје предисторију ситуације која је довела до стварања балканског савеза и 
објаве рата Турској царевини. Поглавље Први рањеници описује долазак рањени-
ка у Београд, њихов прихват, смештај и почетак лечења („Да бисмо прегледали 
све рањенике радили смо још читав дан, велики део ноћи и следећи дан. Добили 
смо значајну помоћ у младом банкарском службенику, господину Матићу, који 
нам је служио као преводилац и послужитељ. Увече 26. октобра стигла је вест да 
је српска војска заузела Скопље. Београђани су то прославили пролазећи градом 
у свечаним уличним поворкама“. стр. 29). Следе целине Пут за Скопље, Фишеров 
боравак у Скопљу и опис града „који је за четири дана променио властодршце“, 
На фронту Прве армије (долазак у Прилеп), Битка код Битоља, У битољским 
болницама и остале са низом животних детаља из којих издвајамо и овај: „Срп-
ски војници су се у освојеној земљи уопште узев понашали врло добро. Чак и у 
градовима као што су Скопље, и касније у Битољу, нисмо никад видели неког рас-
пуштеног или напитог ратника“. Књига се завршава Фишеровим фотографијама 
(укупно 50), Именским и географским регистром.

НА СРПСКОМ ФРОНТУО СЕБИ И ДРУГИМА
Јован Радуловић: Зрна из плеве. – Београд: Библиотека 
града Београда, 2007. – 203 стране, фотографије

Нова књига истакнутог срп-
ског књижевника средње 

генерације Јована Радуловића 
жанровски разнородна (есеји о 
књижевницима, ауторови пред-
говори књигама које је прире-
дио, записи/приче о породици 
и родном крају (Книн, Динара, 
Задар и његово вишевековно 
српско залеђе, односно, како 
сам писац воли да каже Српска 
Далмација), развијена анегдо-
та,  ауторови говори приликом 
доделе књижевних награда, 
сећања на почетке књижевног 
рада у книнској гимназији и 
током студија књижевности у 
Београду, напокон, избор ин-
тервјуа/разговора објављених у књижевној периодици, днев-
ним и недељним новинама (укупно 5 интервјуа, 151-196 страна) 
у најбољем светлу представља ону „другу страну“ пишчевог 
рада која, уколико је сам писац не осветли аутобиографском, 
дневничко-мемоарском, или, аутопоетичком прозом, бива нат-
криљена књижевним делом. Кад је реч о Јовану Радуловићу реч 
је о књигама приповедака Илинштак (1978), Голубњача (1980), 
Даље од олтара (1988), У Исламу Грчком (1999), Идеални плац 
(2000), више избора из приповедачког дела од којих је најновији 
Нема Вероника и друге приче (2005), романима Браћа по матери 
(1986), Прошао живот (1997), драмама Голубњача (1982), Учитељ 
Доситеј (1990), Бора под окупацијом (2005), књизи филмских и 
телевизијских сценарија, радио драмама извођених на програ-
мима Радио Београда. У књижевну библиографију спадала би 
и књига интервјуа са Јованом Радуловићем новинара Милоша 
Јевтића под насловом Остаје прича (1999).

Књигу отварају два снажна портрета српских писаца родом 
из Далмације, млађег, Владана Деснице (1905, Задар) за кога Ра-
дуловић, рекли би, интуицијом једног писца (не историчара 
књижевности) и познаваоца литературе каже „Ако су Иво Ан-
дрић, Милош Црњански и Мирослав Крлежа три најмоћнија 
стуба српске и хрватске књижевности, онда су сигурно Владан 
Десница и Меша Селимовић четврти и пети стуб те књижевно-
сти“, и старијег, песника Мирка Королије (1886, Кистање код 
Бенковца – 1934, Шибеник). Следи текст о животу и раду Мари-
је Илић Агапове (1895, Пађене код Книна – 1984, Београд), која 
је од 1929. године до свог пензионисања провела радећи и изгра-
ђујући организациону и осталу структуру Библиотеке града Бе-
ограда и Музеја града Београда (1929–1945). Првом делу књиге 
припада и краћа биографија Стојана Јанковића (Митровића) ис-
такнутог ускочког сердара опеваног и у народној поезији (епска 
песма Ропство Јанковић Стојана), Саве Бјелановића (1850–1897, 
Задар), правника, новинара, српског политичког првака из Дал-
мације, ауторов текст уз избор Десет најлепших прича Симе 
Матавуља (2001), следе Записи о породици, Човек и прича, Ко
пање густјерне (прича из 1975), Пилипенда из Губавчевог поља. 
Форму приче поседује и развијено анегдотско казивање о дого-
довштинама и духовитости писца Миодрага Булатовића у тек-
сту Формула. О себи и другима, из различитих углова (тачака 
гледишта: књижевно, књижевно-историјско, политичко, итд.) 
Радуловић говори у текстовима поводом награда које је добио 
(Виталова, награда „Бора Станковић“, „Бранко Ћопић“, „Петар 
Кочић“), тексту Мајсторско писмо (сећање графичког дизајнера 
Радета Ранчића, рођеног у селу Овсишту, родном месту славног 
сатиричара Радоја Домановића), Ратни постскриптум, Момчи
ло Ђујић (1907, Топоље – 1999, Сан Дијего, Калифорнија – текст 
састављен од надимака које је командант четничке Динарске 
дивизије добијао од истомишљеника, српског народа, његових 
бораца, неистомишљеника, комуниста Срба и Хрвата, од Итали-
јана, усташа и кога све још, те презимена фамилија и бораца ди-
визије, њихових пребивалишта и гробова махом у америчким 
и канадским градовима. Књигу Зрна из плеве завршавају интер-
вјуи дати новинарима Дуге (Мирјана Митровић, 1998), Борбе (Је-
лена Косановић, 2000), Политике (Зоран Радисављевић, 2004), 
књижевнику Милети Аћимовићу Ивкову (Летопис Матице 
Српске, 2005), Сави Даутовићу (НИН, 2007), који додатно осве-
тљавају дело и личност српског књижевника.

Небојша Ћосић 
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АБАЏИЋ, Милош: Размишља
ња о природи природе. – Бео-
град : Драслар партнер, 2006.

Др Милош 
Абаџић, ди-
п л о м и р а н и 
електроинжи-
њер,  као ван-
редни профе-
сор предавао 
је на Електро-
техничком фа-
култету у Сарајеву. Као пензионер 
живи у Београду и предаје на Елек-
тротехничком факултету у Бања 
Луци. Последњих десет година ба-
ви се самосталним истраживањи-
ма у области физике елементарних 
честица и књига која је пред нама 
представља резултате тих истражи-
вања. У закључним разматрањима 
овог дела, аутор поставља питање 
да ли је у природи кључна и надре-
ђена природа сама по себи, или је 
надређен човек који у њој обитава, 
и одговара да, ако би се одрекли 
дела своје уображености и нарци-
соидности, лако бисмо закључили 
да сама природа има примат. Ме-
ђутим, писац овог приказа, буду-
ћи Православни Хришћанин по 
слободном опредељењу, сматра да 
нису надређени ни природа ни чо-
век већ Бог: Стваралац, Спаситељ и 
Обновитељ света, једна Суштина у 
Три Личности. Такође, не слажемо 
се да је путем науке могуће доћи до 
пуноће Истине; сматрамо да је то 
могуће само и једино кроз веру у 
живог Богочовека Исуса Христа.

АРАНЂЕЛОВИЋ, Јован: Жи
вотни значај филозофије: Иза
зови европеизације Србије (у 
два тома). – Београд : Службени 
гласник, 2006.

Јован Аранђеловић је редовни про-
фесор Опште методологије на Фи-
лозофском факултету у Београду, 
сада у пензији. Аутор је девет књи-
га и стотинак појединачних радо-
ва, међу којима се издваја дело које 
је означило прекретницу у његовој 
филозофској делатности, Реторич
ка култура и начело философије. 
Један је од наших најбољих позна-
валаца Хегеловог дела. У књизи ко-
ја је пред нама, покренута је једна 
значајна тема о којој ће се код нас, 
вероватно, тек у будућности више 
говорити: философско проблемати-
зовање односа Србије и Европе. И 
поред бројних замерки које овом 
делу недвосмислено морају бити 
упућене (поменимо најважнију: ду-

боко неразумевање Православног 
Хришћанства и недопустив приказ 
хришћанске вере из перспективе 
Хегеловог система, у коме уопште 
нема вере у Распетог и Васкрслог 
Богочовека Исуса Христа, па самим 
тим нема ни Хришћанства), дакле, 
и поред ових забрињавајућих недо-
статака, ово дело може бити веома 
плодан подстицај за нова духовна 
истраживања.

ВЕБЕР, Макс: Политички спи
си (превод са немачког језика 
Александра Костић и Зоран 
Ђинђић). – Београд : Филип Ви-
шњић/Службени гласник, 2006.

Ова књига са-
држи збирку 
п о л и т и ч к и х 
писама Макса 
Вебера у којима 
он, углавном, 
разматра днев-
н о п о л и т и ч к е 
проблеме унутрашње и спољне 
немачке политике у периоду око 
Првог светског рата. Немали број 
текстова посвећен је револуцији у 
Русији. Вебер подсећа да је Русија 
светска сила која има пресудни зна-
чај за будућност западне културе. 
Са друге стране, морамо да приме-
тимо, аутор се према овом питању 
односи на сувише једностран на-
чин и, чак, са мржњом према Све-
том руском цару Николају II Рома-
нову, али и уопште према Русији. 
Он се, додуше, залаже за људска 
права у Русији, али не из љубави 
према Русима, већ из интереса, да 
би се на тај начин лакше сломила 
њена политичка моћ; тако Вебер, 
потпуно апсурдно, сматра да су Ру-
сија и њен царски систем основни 
кривци за Први светски рат?! (При 
томе, разуме се, сасвим је јасно да је 
и царски систем имао своје озбиљ-
не недостатке.) Једини филозофки 
текст, у строгом смислу, јесте Поли
тика као позив, у коме се ова делат-
ност сагледава у општем смислу, не-
зависно од страначких ставова.

ВУЈАДИНОВИЋ, Драгица: По
литичка филозофија Роналда 
Дворкина. – Београд : Правни 
факултет универзитета; Слу-
жбени гласник, 2006.

Драгица Вујадиновић је професор 
на Правном факултету у Београду 
за предмете Политичке и правне 

теорије и Студије рода. Дипломи-
рала је и магистрирала на Филозоф-
ском, а докторирала на Правном 
факултету у Београду. Стручно се 
усавршавала у Великој Британији, 
Немачкој и Мађарској. Објавила је 
монографију Теорија радикалних 
потреба (1988) и уџбеник Политич
ке и правне теорије (1996). Објави-
ла је низ текстова у домаћим и ме-
ђународним стручним часописима 
и књигама. По аутору ове књиге, 
основна инспирација егалитарне 
политичке филозофије, коју је из-
градио савремени амерички тео-
ретичар политике и права Роналд 
Дворкин, јесте да одбрани, на пр-
вом месту, јединство слободе и јед-
накости, уз примат категорије јед-
накости у либералној традицији, 
затим, јединство индивидуалног и 
колективног принципа, уз неугро-
жавање индивидуалистичког ка-
рактера либерализма, такође, веће 
економске једнакости, уз неугрожа-
вање слободне тржишне капитали-
стичке утакмице, као и јединство 
морала и етике и јединство етике и 
политике.

ВУКСАНОВИЋ, Дивна: Фило
зофија медија: онтологија, 
естетика, критика. – Београд: 
 Факултет драмских уметности 
у Београду, Институт за поз-
ориште, филм, радио и телевиз-
ију, Чигоја штампа, 2007. – 139 
стр.

 Књига др Дивне Вуксановић код 
нас представља пионирски рад, 
 када је реч о филозофији медија. У 
свом уводу насловљеном Прилог 
критици онтологије медија ауторка 
 сходно мишљењима савремених 
филозофа, естетичара и теоретич-
ара медија диференцира појмове 
 о н т о л о ш к о г 
(технички свет 
медија) и онтич-
ког (дериватни 
у н и в е р з у м 
виртуелних по-
јава) приступа 
с а г л е д а в а њу 
р е а л н о с т и . 
Следе целине 
Естетика у доба медија – културе 
– простори – меморије, Естетско у 
медијима и естетици (врло важне 
опаске о проширеном обиму 
естетских истраживања (естетика 
гастрономије, естетске хирурги-
је, козметике, зубне протетике, 

математичких наука, естетика 
аустралијских инсеката, естетика 
наде, итд., у којима се према Ст-
ефану Моравском и нашој ауторки 
крије опасност сумрака и краја 
естетике, манифестоване „усмр-
ћивањем“ њених традиционално 
успостављених предмета, уметн-
ости, на пример.), Лепота у меди
јским амбијентима, Медијске 
егзистенције, Критика и моћ ме
дија и друге. Дуж текста ауторка 
успоставља критички однос према 
злоупотреби релативно глобалних  
медија (Интернет, Си-ен-ен) у 
политичке, односно, идеолошке 
индоктринације, поводом Првог 
и Другог заливског рата, рата 
на простору Југославије. Звучи 
познато, зар не, попут фашистичке 
 индоктринације немачког, итали-
јанског народа, или, пропаганде 
комунистичких елита. За све које 
 интересују различити (у Вукс-
ановићкиној књизи доминирају фи-
лозофски аспекти) погледи на свет 
медија, на крају књиге дате су изабр-
ана библиографија и wебографија.

ЂУРКОВИЋ, Миша: Политич
ка мисао Џона Стјуарта Мила. 
– Београд : Службени гласник, 
2006.

У овом раду понуђена је једна мо-
гућа, заокружена реконструкција 
Милових принципа социјалне и 
политичке филозофије и изложе-
но је оно што аутор сматра цело-
витим и кохерентним приказом 
основа капиталистичке либералне 
демократије као генералног модела 
западних друштава. Овде посебно 
обраћамо пажњу на Милово схва-
тање религије, коју он разматра са 
чисто политичког становишта, пот-
пуно одвојено од јеванђелског От-
кривења Богочовека Исуса Христа, 
због чега недвосмислено промашу-
је Истину. Штавише, он би хтео да 
религију „ослободи“ од надприрод-
ног у име „религије хуманизма“, за 
коју Мил каже да има тај недоста-
так што не обећава Вечни Живот, 
али се он нада да ће са „напретком 
човечанства“ нестати и потреба за 
тим!? О каквом „напредном хума-
низму“ је реч, најречитије сведочи 
Милово одобравање крсташких 
ратова који су, по њему, „створи-
ли осећање заједнице хришћана у 
Европи“!? Речју, Мил је Богочовека 
Исуса Христа свео на „хуманистич-
ки морални стандард“, верујући 
да ће то усрећити човечанство, а 
последице такве „вере“ су, као што 
видимо, страшне.

КАРКАН, Елазар: Кривица 
нација: реституција и испра

ИЗЛОГ НОВИХ КЊИГА
УДК: 0 – општа група, 1 – филозофија, психологија, 2 – религија, теологија,

3 – друштвене науке, 5 – математика, природне науке,
6 – примењене науке, медицина, техника, 7 – уметност, спорт, разонода,

8 – лингвистика, књижевност, 9 – географија, биографија, историја
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вљање историјских неправди. 
(превела са енглеског Лидија 
Капичић.) – Нови Сад : Стилос, 
2007.-480 стр.

Аутор књиге се бави феноменом но-
вијег доба а то је  захтев да се наци-
је понашају морално и да признају 
историјске неправде и кривице које 
су починиле у одређеном периоду. 
Традиционална реалполитика, ко-
ја верује у реализам пре него идео-
логија или етика треба да управља 
политиком, била је упориште међу-
народне дипломатије. Од краја Дру-
гог светског рата а нарочито након 
завршетка хладног рата питања мо-
рала и правде заокупљају све више 
пажње као политичка питања. Као 
таква, потреба реституције жртава 
постаје значајан део националних 
политика и међународне диплома-
тије. Правна конвенција дефинише 
реституцију само као један облик 
од могућих метода да се исправе 
неправде из прошлости и она се 
строго речено односи на повраћај 
посебних стварних поседа који су 
били конфисковани или украдени, 
као што су земља, уметничка дела, 
остаци предака и сл. Постоје и дру-
ге методе као што су репарација и 
извињење а све то представља мо-
заик препознавања потребе да се 
починиоци искупе за неправде из 
прошлости. Тај мозаик није само 
строга правна категорија него и 
културолошки концепт. У књизи 
се аутор бави темама као што су: 
немачка репарација Јеврејима, Аме-
рички Јапанци се сећају логора, Ру-
ске жртве и славни музеји, Сексуал-
но робље: жене за забаву и јапанска 
кривица, итд. Као пример реститу-
ције, поред осталих, Каркан наво-
ди следећи: у марту 1997. као одго-
вор на оптужбе за профитирање на 
рачун патњи Јевреја током Другог 
светског рата, Швајцарска је најави-
ла своју намеру да прода значајне 
количине тог злата да би оформила 
хуманитарни фонд од пет милијар-
ди долара. Фонд је намењен жртва-
ма Холокауста које су изгубиле свој 
новац у швајцарским банкама, а 
потом, да се употреби за исправља-
ње историјских неправди широм 
света.

ФРОЈД, Сигмунд: Критичке 
евалуације (Зборник текстова, 
приредили и превели са енгле-
ског и француског језика Дамир 
Кркобабић, Дејан Аничић и Вла-
димир Тодорић). – Лозница : 
Карпос, 2006.

Намера приређивача ове књиге је 
да, пре свега, прикаже психоанали-
зу у сусрету, или сукобу, са неким 
од најбитнијих и најутицајнијих за-
падних мисаоних праваца и истра-
живачких поља друге половине два-

десетог века, 
у такозваним 
хуманистич-
ким наукама. 
Текстови Луја 
Алтисера, Ке-
нета Луса, Ху-
берта Драјфу-
са и других, 
п о с в е ћ е н и 
су (пост)структурализму, фемини-
зму, студијама културе и студијама 
рода. Иако је ова књига намењена 
уско стручној читалачкој публици, 
она, на жалост, није лишена многих 
„научних“ постмодернистичких 
произвољности. Наш веома резер-
висан став према Фројду, и уопште 
према психологији и психоанали-
зи, најбоље може изразити један ци-
тат из књиге која је пред нама (стр. 
9): „Једно Фројдово писмо… поми-
ње неког словенског пацијента и 
закључује: Када се суочи са таквим 
људима, наша аналитичка вешти
на пропада, јер сама наша прониц
љивост није у стању да се пробије 
до динамичких односа који управља
ју таквим људима.“

ТАДИЋ, Љубомир: Филозофи
ја права. – Београд : Завод за 
уџбенике; Службени гласник, 
2006.

Ова књига са-
држи три ауто-
рова дела која 
чине тематску 
целину и која 
су настала у 
р а з л и ч и т и м 
р а з д о б љ и м а 
његовог ства-
рања (1962 –`83). Прва књига изла-
же сва раздобља правне теорије, 
као и њене савремене проблеме и 
оријентације, уз ауторов поглед 
на перспективе филозофије права. 
Друга књига, Предмет правних на
ука, концентрише се на предмет 
јуриспруденције и њене опште 
карактеристике, на предмет посеб-
них наука о праву и на разматрање 
односа јуриспруденције и маркси-
стичке теорије права. И коначно, 
трећа књига, Филозофске основе 
правне теорије, представља кри-
тику правног позитивизма, у којој 
се аутор ослања на антидогматско 
језгро Марксове филозофије и дру-
штвене теорије. Озбиљан недоста-
так ове књиге је потпуно неразуме-
вање Православља, које аутор свр-
става међу идеје о Хришћанству 
настале на Западу, не схватајући 
да је Православље начин живљења 
кроз Распетог и Васкрслог Богочо-
века Исуса Христа, а не нека јалова 
разумска идеја.

ТЕЛЕБАКОВИЋ, Бошко: Сред
њовековна филозофија. – Бео-

град : Чигоја штампа, 2006.

Аутор ове књиге је редовни про-
фесор филозофије на Факултету 
политичких наука у Београду. На 
разним факултетима је предавао, 
поред других предмета, филозо-
фију религије, средњовековну и 
нововековну филозофију. Објавио 
је више радова и књига. Ово дело, 
у коме је опширно приказана исто-
рија средњовековне философије, 
представља значајан напредак у 
односу на књиге из комунистичког 
периода, у којима је овај део истори-
је обично био 
схватан из хе-
гелијанске про-
г р е с и с т и ч к е 
перспективе, 
по којој свето-
отачка мисао 
нема вредно-
сти зато што 
није утицала на „развој људског 
духа“(?!), у преводу: није могла да 
се уклопи у Хегелов систем! У овом 
делу је известан простор посвећен 
светоотачкој богонадахнутој фи-
лозофији, иако то ни изблиза није 
довољно да би могла бити правил-
но схваћена. Други, значајнији 
недостатак ове књиге јесте у томе 
што није дубље и шире приказана 
православна вера, без које није мо-
гуће разумети ни светоотачку ми-
сао, ни схоластичку филозофију, 
која, иако се све више удаљавала од 
Хришћанаства, ипак је своје коре-
не имала у њему.

ТОМОВИЋ, Слободан: Морал
на традиција Црногораца. 
– Подгорица : ЦИД, 2006.

Аутор ове књи-
ге, универзи-
тетски профе-
сор, филозоф, 
к њ и ж е в н и к , 
објавио је до 
сада педесет 
једну књигу и 
више стотина 
текстова и студија у разним публи-
кацијама. Овај православни мисли-
лац је, као присталица грађанског 
друштва и парламентарне демо-
кратије, због својих политичких 
убеђења, у време бољшевичког јед-
ноумља, више пута хапшен и осуђи-
ван. У делу које је пред нама, аутор 
показује да норме, које су произа-
шле из стварног живота, не заоста-
ју по својој ваљаности за ставовима 
и схватањима познатих европских 
филозофа (а ми додајемо: чак их и 
превазилазе!). Томовић разматра 
ставове практичног морала код 
Његоша, Марка Миљанова и Сте-
фана Митрова Љубише, и то са ве-
ома дубоким мисаоним увидима и 
просвећујућим запажањима. Глав-

ни недостатак овог дела је у томе 
што су изостала разматрања морал-
не делатности два највећа црногор-
ска светитеља: Василија острошког 
чудотворца и Петра Цетињског. 
Ипак, ово дело, које изобилује здра-
вим и радосним врлинским поука-
ма, топло препоручујемо широј чи-
талачкој публици.

2
ПОПОВИЋ, Радомир: Свети 
оци у преводу на српски језик 
– Покушај библиографије; Библи
ографија радова др Радомира 
Поповића до краја 2005. године. 
– Београд : Богословски факул-
тет, 2006.

Протојереј др Радомир В. Поповић, 
редовни професор Богословског 
факултета Српске Православне 
Цркве у Београду, докторирао је 
на теми Хришћанство на нашем 
тлу пре досељења Словена. Аутор 
је једанаест књига и 
великог броја члана-
ка, расправа, прика-
за, оцена, критика и 
превода. Старешина 
је храма Рођења Пре-
свете Богородице 
(Ружица) и капеле 
Свете Петке на Кале-
мегдану. Ова библи-
ографија превода 
дела Светих отаца на српски језик 
јесте изванредан водич кроз свето-
отачку литературу, која данас све 
више привлачи пажњу читалаца. 
Увод  у ову збирку садржи, између 
осталог, шири списак наших прево-
дилаца светоотачких дела од почет-
ка двадесетог века до данас. Свака 
библиографска јединица садржи и 
напомену са којег језика је настао 
превод: са оригиналног, или неког 
другог језика. Техничка решења у 
књизи су добра; наслови су преглед-
ни, читалац се може лако снаћи и 
књигу коју тражи брзо пронаћи.

3
ГАВРИЛОВИЋ, др Жарко: Срп
ски пакао у Брозовој Југосла
вији. – Београд : ауторско изда-
ње, 2006.

У овој књизи аутор др Жарко Га-
вриловић не ламентира над разва-
љеном Југославијом, јер да је среће 
за Србе, како се наводи у уводнику, 
она никако и никада није смела да 
се створи таквом каква је била, са 
разграђеном Краљевином Срби-
јом, потчињеном СПЦ која је изгу-
била статус националне установе 
првог реда, са разбијеном монолит-
ном српском војском, у коју је краљ 
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Александар примио „пету колону“ 
и давно пре 1941. и 1991. За то вре-
ме су солунци, који су извојевали 
победу над сталним завојевачима 
на овим просторима: Ватиканом, 
Аустроугарском и Немачком, бу-
квално просили по београдским 
улицама да би преживели. Уоста-
лом, пише протојереј Гавриловић, 
прва Југославија била је тамница 
за Србе, а ослободитељка за друге 
народе. Сви они су, наводи аутор, 
показали крајњу незахвалност и 
свирепост према Србима вештом, 
перфидном политиком и западном 
„латинском преваром“, отпочели су 
пропаганду лажи, намећући Срби-
ма осећај кривице за хегемонизам. 
Разумљиво је да писац ове књиге 
јадикује за Србима који су у Првом 
светском рату принели на олтар 
те државе трећину свог најспособ-
нијег становништва, док су другу 
трећину принели на жртву Вати-
кану. Западни савезници су, каже, 
створили Југославију да би је има-
ли као „буре барута“ на Балкану, 
увек спремно за активирање, да би 
могли изазвати детонацију ширих 
размера. И данас, Балкан је раздро-
бљен на мале државице. Разбијање 
Југославије, гледано уназад, било 
је непотребно и велико светско зло 
у односу на све југословенске наро-
де, а посебно на српски, јер је њему 
учињен злочин и геноцид.

ГУЛАН, Бранислав: Прваци 
транзиције. – Београд : аутор-
ско издање, 2007.

У овој публикацији заступљене су 
најуспешније фирме са акцијама на 
Београдској берзи. На листи конти-
нуираног трговања Београдске бер-
зе налази се 40 овдашњих фирми, а 
све оне сврставају се међу гиганте 
српске привреде. Немачка компа-
нија „Штада“ је за 485 милиона евра 
добила најбољу фабрику лекова у 
овом делу Европе – „Хемофарм“. 
Концерн „Бамби“ представља ги-
ганта у кондиторској индустрији, а 
циљ му је да постане лидер у југои-
сточној Европи. „Имлек“ је постао 
национална компанија од повере-
ња, као и „Сојапротеин“, фирма 
специјализована за производњу и 
прераду соје – биљке миленијума. 
Посуђе „Металца“ сваке године ку-
пи више од четири житеља Европе, 
али и значајан број купаца на дру-
гим континентима. Београдски 
„Планум“ гради путеве у Мароку, 
а годишња производња црепа у „То-
зи Марковићу“ је таква да се њоме 
може покрити 50.000 кућа.Гулан 
пише и о томе да су наши привред-
ни гиганти на тржишту Београд-
ске берзе били својевремено носи-
оци развоја земље, али су и после 
трансформације, у транзиционом 
периоду, наставили успешно посло-

вање. Њиховим акцијама се увели-
ко трговало, оне су биле тражене, 
мењале су власнике, а најчешће им 
је вредност расла... Аутор наводи 
примере пословања које подводи 
под „Прваке транзиције“, то су по-
знате фирме, које се налазе међу че-
трдесетак најуспешнијих на листи 
континуираног трговања Београд-
ске берзе. Карактеристично  за све 
њих, посебно за оне који се налазе 
у мањим местима у Србији, јесте да 
динамично учествују у изградњи и 
развијању својих средина, па и поје-
диних региона – ти градови и реги-
онални центри, управо на основу 
рада тих фабрика и фирми постају 
познати не само у земљи већ и у све-
ту, може се закључити.

Кембриџова Илустрована 
историја Античке Грчке, пре-
вели са енглеског Бранислав Ко-
вачевић, Слађана Милинковић. 
– Нови Сад : Стилос, 2007. 379 
стр, илустрације у боји.

Кембриџова Илустрована истори-
ја античке Грчке нуди савремену 
интерпретацију класичне грчке 
културе посвећујући пажњу соци-
јалним, економским и интелектуал-
ним аспектима, као и политичким 
односима и обичајима ратовања. 
Она испитује утицаје окружења и 
економије, ефекте тензија међу др-
жавама, анализира исскуства обич-
них људи, војника, робова, сељака, 
жена, као и улогу мита и религије. 
П о к а з у ј у ћ и 
велика постиг-
нућа на пољу 
фи лозофи је , 
лингвистике, 
л и т е р а т у р е 
и уметности, 
као и поли-
тичког завештања античке Грчке, 
књига илуструје Шелијеву тврдњу 
„да смо сви Грци“. Енциклопедија 
је намењена широком кругу чита-
лаца, од ученика, студената до за-
љубљеника у историју. Подељена је 
на два дела: Грчки свет и Живот у 
Грчкој. У њима су поглавља која се 
баве историјом и традицијом Грч-
ке, влашћу и државом, религијом и 
митовима, итд. Постоји и посебан 
референтни водич који садржи 
речник, хронологију, садржај де-
ла, литературу за даље читање као 
и списак дела античке књижевно-
сти објављене на српском језику и 
коришћене у овом преводу. Богато 
је илустрована лепим фотографи-
јама, картама и мапама. Уколико 
желите да научите или да обновите 
заборављено о Херодоту, Есхилу, 
Платону, Сократу, Софоклу и оста-
лим чувеним „античким’“ Грцима, 
можете пронаћи све у овој заиста 
вредној књизи.

ЛАНДА, Марија: Привредно
пословни речник: енглеско
српски, српскоенглески: 
70.000 терминолошких једи
ница. – Београд : Грађевинска 
књига, 2007. 981 страна

Енглеско-срп-
ски и српско-
енглески ПРИ-
ВРЕ Д НО-ПО-
СЛОВНИ РЕЧ-
НИК резултат је 
дугогодишњег 
рада и искуства 
стеченог приликом усменог и пи-
сменог превођења. Садржи лекси-
ку из области спољнотрговинског 
пословања, банкарства, финанси-
ја, берзе, царине, осигурања, тран-
спорта, робног промета, трансфе-
ра технологије, организације рада, 
информатике, система управљања, 
маркетинга, законодавства. Реч-
ник се састоји из два дела: први део 
је енглеско-српска, а други део срп-
ско-енглеска верзија. У првом, као 
и у другом делу лексика је организо-
вана на следећи начин: прво долази 
опсежнији општи део, следи Дода-
так Пољопривреда, Дрво и папир, 
текстил и кожа. Занимљив део реч-
ника су Пословице, изреке, идиоми 
које комуникацију чине лакшом, 
осебујнијом и опуштенијом. Речи 
су, поред абецедног поретка, гру-
писане и по значењу синтагми што 
корисницима знатно олакшава пре-
траживање (нпр. под одредницом 
be (бити, постојати...) груписане су 
све карактеристичне синтагме (be 
a member of, be approved be, be at 
large, be face with...). Речник је наме-
њен привредницима, преводиоци-
ма, коресподентима и студентима. 

МИЛИЋЕВИЋ, др Драгован: 
Платни биланси и девизни 
курс. – Београд : Институт за 
економску дипломатију, 2006. 
480 стр.

У времену интеграције Србије у 
савремене економске токове и ери 
глобализације привреде и финан-
сија са свим позитивним и негатив-
ним тенденцијама које ова ера за 
собом носи, покушај сагледавања 
проблематике неравнотеже плат-
ног биланса и утицај исте на про-
мене девизног курса у савременим 
условима има велики значај. Ауто-
ров концепт израде да обједини 
теоријско-методолошки приказ са 
анализом на примеру СФРЈ и СР 
Југославије у периоду од преко 30 
година, даје велику аналитичку и 
практичну вредност. Такође, њего-
во пледирање на реалном девизном 
курсу је добило на значају због чи-
њенице да је економска политика 
у претходном периоду била далеко 
од успеха између осталог и због чи-

њенице да реалности девизног кур-
са није придавала адекватан значај, 
што је аутор у својим анализама и 
доказ. Завређује пажњу и неколико 
кључних разматрања и препорука 
у закључку рада који би требало да 
креаторима економске политике 
буду од користи приликом конци-
пирања економских мера у наред-
ном периоду. Прихватање концеп-
та реалног девизног курса и јачање 
конкурентности предузећа и др-
жаве неопходан је услов повећања 
економске размене са светом, што 
је од одлучујуће важности за одр-
живи привредни раст, повећање 
благостања нације и интеграције у 
савремене светске економске и по-
литичке токове. И коришћење реле-
вантне и актуелне домаће и стране 
литературе даје посебан печат овој 
дисертацији, као и упућивање на 
корисне Интернет адресе релевант-
них економских и финансијских 
организација.

6
АДД/АДХД Дефицит пажње 
и хиперактивност деце (Осо
беност – Дијагностика – Трет
ман), Небојша Јовановић, Татја-
на Фиревски-Јовановић, Сандра 
Јовановић – Београд: Центар за 
примењену психологију, 2007. 
208.стр.

Књига наших еминетних стручња-
ка за дефицит пажње (АДД) и хи-
перактивност (АДХД) деце нуди 
детаљне описе ових урођених осо-
бина, као и поступака за њихово 
разликовање од других проблема 
у понашању деце. Приказане су и 
најсавременије технике третмана 
ових поремећаја. Други део књиге 
намењен је првенствено родитељи-
ма АДД/АДХД деце и изузетан је 
водич за моделовање и праћење по-
нашања детета у породичном окру-
жењу и школи. Једноставне техни-
ке, помоћу којих се могу побољша-
ти вештине пажње, организације, 
учења и памћења деце представље-
не су низом практичних демонстра-
ција. Ова књига родитељима омогу-
ћава да боље разумеју своју  децу и 
пруже им шансу да своју различи-
тост претворе у предност. Свакако, 
књигу треба да имају у виду и они 
родитељи и васпитачи који траже 
креативнији приступ у одгајању де-
це, насупрот традиционалном.

ИГЊАТОВИЋ, Александар: Ју
гословенство у архитектури: 
19041941. – Београд: Грађевин-
ска књига, 2007. 491 страна

Историографија архитектуре југо-
словенских простора прве полови-
не 20. века је веома обимна, а њени 
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су научни до-
мети разноли-
ки. Насупрот 
томе, истражи-
вачке перспек-
тиве и интер-
претативне стратегије углавном 
су концентрисане на изучавање по-
себних етничких архитектонских 
продукција (српских, хрватских, 
словеначких, македонских, итд) 
и, нарочито, стилских тенденција 
у архитектури. Досадашња тума-
чења архитектуре настале на тлу 
Југославије имплицитно подразу-
мевају сасвим различите концепте 
националног, етничког, културног 
или државног идентитета. Ова књи-
га има амбицију да проблематизује 
однос између садржаја и облика 
знања о југословенству. Њен циљ 
је да истражи и укаже на начине 
како у „историјској мрежи“ посма-
трати и тумачити феномен југосло-
венства, као и да понуди неколико 
одговора на питање каква је била 
улога архитектуре-као дисципли-
не, друштвене праксе, као теорије, 
критике и историје у процесу кон-
струисања представа и знања о ју-
гословенству.

МИЛЕТИЋ-Шербеџија, Мили-
ца: Нови дизајн радног места. 
– Београд: Грађевинска књига, 
2006.-132 стране

Квалитет ди-
зајна није сам 
себи циљ, већ 
је то најтежи 
проблем који 
треба реши-
ти када је реч 
о индустриј-
ским производима. Ова књига по-
кушава да допринесе успешном 
решавању проблема у области на-
мештаја за радни прстор, са циљем 
да се уз помоћ дизајна остваре по-
зитивни резултати. Захваљујући 
технолошком напретку и телекому-
никационим везама, реализација 
радних активности је у потпуности 
измењена по свим критеријумима: 
начину, месту и времену обављања 
послова. Аутор је изабрала елемен-
те намештаја за рад због тренутно 
контрадикторне ситуације јер ови 
производи постају бројни, добија-
ју нове карактеристике, а са друге 
стране радне активности се могу 
обављати и без намештаја. У шест 
делова књиге дати су описи реали-
зације радних активности (како, 
шта, где, када), радног простора (у 
канцеларији, код куће, било где), 
елемената намештаја за рад (функ-
ционалност, мобилност, компати-
билност), типова елемената наме-
штаја за рад, итд. Књига је написа-
на једноставним језиком, богато је 
илустрована цртежима и фотогра-

фијама. Препоручује се ђацима и 
студентима архитектуре, грађеви-
не, дизајна и сродних области, као 
и онима који желе да уреде радни 
простор по свом укусу пратећи но-
ве тенденције у овој области.

НИКОЛИЋ, Драгослав: Боле
сти зависности: алкохолизам 
и наркоманија: књига за сваку 
породицу. – Београд: Народна 
књига-Алфа, 2007. 48 страна

Ова публикаци-
ја је јединстве-
но и целовито 
писана, струч-
но-популарно 
обухвата са-
времена меди-
цинска знања 
о настанку, току, исходу пушења, 
алкохолизма и наркоманије, основ-
не принципе ране дијагностике и 
лечења и могућу превенцију ових 
болести. Сублимира досадашња са-
знања и искуства аутора из области 
зависности у свету и код нас. Наста-
ла је из логичне професионалне и 
људске потребе: да се анимира ма-
са грађана; да се пружи отпор на-
дирућем злу које разара здравље и 
будућност народа и  да се покрене 
позитивна енергија сваког грађа-
нина у циљу очувања здравља. По 
поглављима је подељена на алко-
холизам, пушење и наркоманију. 
Свако поглавље обрађује дефини-
цију, узроке, развој и остале аспек-
те наведене  болести зависности. 
Тако нпр. поглавље о алкохолизму 
дефинише тачно шта је то алкохо-
лизам и ко је алкохоличар, утицај 
алкохола на здравље (цироза јетре, 
катар желуца, атрофија мозга,...), 
алкохолизам и млади, алкохолизам 
и жене,...Ова књига има за циљ да 
информише читаоца, корисника и 
елиминише необавештеност поје-
динца, у првом реду омладине, и 
одговорних структура за здравље 
народа. У књизи су дате и слике 
појединих средстава као што су ек-
стази и остеле синтетске дроге. Пи-
сана је стручно али ипак разумљи-
во обичном читаоцу, а за педагоге, 
социјалне раднике, психологе, 
здравствене раднике, хуманитарне 
организације,...биће ово драгоцен 
приручник. Уз ову књигу аутор је 
написао и књигу која је прати под 
насловом: Болести зависности: 
Акциони планпримарне превен
ције болести зависности, у издању 
истог издавача.

ПРОКОПИЈЕВИЋ, Милан: 
Европска монетарна унија. 
– Београд: Грађевинска књи-
га, 2007. 229 страна

Евро постоји од почетка 1999. годи-
не и тренутно је друга најважнија 

светска ва-
лута, после 
америчког до-
лара. Он је је-
дино закони-
то средство 
плаћања у 13 
земаља еврозоне са 320 милиона 
становника и једина валута у још 
једном броју земаља. За Србију је 
евро важан јер је то највећа валута 
у непосредном суседству. Важан је 
и као резервна валута, поред  дина-
ра, тако да се све цене неформално 
рачунају и у еврима. Већина штед-
ње у Србији, било да је смештена 
у сламарици или у банкама, је у 
еврима. Европска монетарна уни
ја је прва књига на српском језику 
искључиво посвећена европској 
монетаној интеграцији. Аутор се 
бавио анализирањем настанка, ва-
љаности и профила евра. Књига се 
бави питањима као што су: зашто 
је и на који начин настала еврозона 
и како је уведен евро, да ли земље 
чланице поштују услове евро зо-
не, које су предности и недостаци 
увођења евра, зашто неке земље не 
желе да уведу евро, да ли евро до-
принео већој економској стабилно-
сти у Уније, какав је утицај евра на  
европска капитална тржишта, да 
ли је евро стабилна валута, каква 
је будућност евра, итд. Намењена 
је првенствено студентима еконо-
мије, европских студија, пословне 
администрације, међународних 
економских односа, финансија и 
сродних дисциплина, али је погод-
на и за пословни свет, новинаре, ак-
тивисте НВО и међународних орга-
низација као и за своаког читаоца 
заинтересованог за Европску унију 
и питања монетарне интеграције.

РАКОВИЋ, Радослав: Квалитет 
у управљању пројектима. – Бе-
оград: Грађевинска књига, 2007. 
361 страна

Аутор се у овој 
књизи бави 
могућностима 
примене прин-
ципа квалите-
та у управља-
њу пројектима 
на један нов, 
неконвенционалан и модеран на-
чин. Књига је изузетно актуелна 
и жива, са обиљем примера, без 
вишка теоретских „наглабања“, 
али са минимумом неопходних де-
финиција и објашњења. Ова књи-
га у улози приручника у својих 13 
делова предочава читаоцу основе 
управљања пројектима, почев од 
дефиниције (шта је то пројекат, 
које врсте пројеката постој, ко су 
учесници у управљању пројектом), 
преко приказа суштине концепта 
управљања и животног циклуса 

пројекта до описа шта све обухва-
та концепт управљања пројектом 
заснованог на систему квалитета 
(управљање уговарањем, одређи-
вање циља управљања пројектом, 
управљање обухватом пројекта, 
управљање временом, људским 
ресурсима, набавкама и трошкови-
ма, итд). Визуелни ефекти у књизи 
су драгоцени. Поред духовитих 
илустрација, у књизи је коришће-
на пригодна графичка симболика 
за посебна питања и дилеме, за 
одговоре, савете, кључне ствари, 
упозорња, подсећања, дефиниције, 
заблуде,... Сваки део књиге почи-
ње пригодном изреком као што су: 
„Ум царује, снага кладе ваља’“, „Ква-
литет није све, али је све ништа без 
квалитета“, „Како посејеш, онако 
ћеш и пожњети’“, итд. На крају 
књиге налази се речник са великом 
листом основних појмова (српско-
енглески и енглеско-српски), део са 
дефиницијама и скраћеницама, ли-
ста са важним Интернет сајтовима, 
као и обимна литература. Књига је 
намењена великом броју људи као 
што су менаџери, пројектанти, на-
ручиоци, предузетници, извођачи, 
консултанти,...

СИМИНОВИЋ, Драгољуб: Уго
вори у области грађевинар
ства. – Београд: Грађевинска 
књига, 2007. 588 страна

Грађевинарство је 
привредна грана 
која прати људски 
род од самог на-
станка.  Од колиба 
и сојеница, као из-
раза насушне по-
требе, до савреме-
них грађевинских 
комплекса, ова 
област људског де-
лања имала је не-
прекидну нит  развоја, доживљава-
јући неслућене размере у ранијим 
периодима екстензивне градње. 
Област грађевинарства у Србији 
заступљена је у многим законима, 
уредбама, правилницима, упут-
ствима, стандардима, техничким 
нормативима,..али њихова  струч-
на и одговорна примена неретко из-
остаје. Уговор о грађењу је „камен 
темељац“ ове књиге. Њему аутор 
посвећује највећу пажњу, кроз об-
раду свих релевантних сегмената 
које прате сагледавање целине јед-
ног уговора (битни елементи, ка-
рактеристике, права и обавезе уго-
ворника, форма, специфичности, 
правна природа, дејство, санкције 
за неизвршење уговора, промењене 
околности, одговорности,...). Оста-
ле уговоре аутор обрађује у светлу 
специфичности према уговору о 
грађењу као основном облику. Поје-
дини уговори се могу означити као 
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сепаратни, будући да за предмет 
имају само одређене послове који 
претходе изградњи у ужем смилу 
(уговор о пројектовању, уговор о 
услугама архитекте, уговор о изра-
ди инвестиционо-техничке доку-
ментације,...), или прате сами ток 
градње (уговор о грађевинском над-
зору) или наступају по завршетку 
основних („грубих“) грађевинских 
радова (уговор о извођењу грађе-
винско-занатских радова, уговор о 
извођењу завршних и монтажних 
радова). Примери наведених угово-
ра налазе се у овој књизи. Инвести-
тори, извођачи радова као и купци 
станова могу пронаћи у овој књизи 
шта све треба да садржи неки уго-
вор из ове области.

ТОШИЋ, Тихослав Д.: Техно
логија производње челичних 
конструкција. – Београд: Грађе-
винска књига, 2007. 428 страна

Аутор књиге 
је један од про-
фесора који су 
1971. године по-
кренули акци-
ју на Грађевин-
ском факулте-
ту да се оснује 
предмет „Тех-
нологија производње челичних 
конструкција“, што је после неколи-
ко година и учињено. Своје знање 
из ове области стечено у пракси 
преточио је у ову књигу. Књига об-
рађује комплексну проблематику 
изградње челичних конструкција 
у свим фазама: пројектовање, тех-
нологија производње у фабрика-
ма, примена рачунара у пројекто-
вању... По целинама су подељени 
различити аспекти у технологији 
рада са челиком као што су: технич-
ка припрема производње, машине, 
уређаји и алати за производњу, об-
рада елемената у радионици, сави-
јање, превијање и пресовање, итд. 
Појединини делови су илустрова-
ни одговарајућим фотографијама, 
схемама и  цртежима. Одељак о тех-
нологији производње обогаћен је 
примерима израде значајних обје-
ката из наше земље и иностранства 
мећу којима су: мост ГАЗЕЛА, мост 
МРАТИЊЕ, мостови на пругама 
Сарајево – Плоче и Београд – Бар, 
хала Пионир, итд. Како је у нашој 
земљи ова материја скромно засту-
пљена и литература из ове области 
оскудна, ова књига ће бити велика 
помоћ и вредан прилог студентима 
грађевине као и стручњацима који 
се баве челичним конструкцијама.

7
АНДРИЋ, Радивоје: КАКО 
СНИМИТИ ФИЛМ, илустро-

вао Андреј Војковић. – Београд 
: Креативни центар, 2007.

Уз упутства 
из ове књиге 
сваки љуби-
тељ филма 
лако може 
с н и м и т и 
свој кратак 
филм. Сваки 

пут када направи неку грешку, у 
књизи ће наћи решење и објашње-
ње због чега није добио оно што је 
замислио. Лако и једноставно чита-
лац пролази кроз све сегменте сни-
мања филма, а многим вежбама 
му се скреће пажња на оно што је 
важно. Књига садржи кратку тео-
рију филма и неколико примера 
из филмске историје, а конкретна 
упутства воде читаоце ка снимању 
анимираног, документарног или 
играног филма. Аутор се обраћа 
младом читаоцу јасним језиком, 
као друг из краја који открива при-
јатељима занимљив свет филма. 
Надамо се да ће ова духовита и 
забавна књига заинтересовати сва-
ког у коме чучи мали филмаџија.

БИКИЋ, Весна: Археологија, 
илустровао Душан Павлић. 
 - Београд : Креативни центар, 
2007.

У овој сликов-
ници млади 
читаоци могу 
сазнати шта је 
археологијако 
су били велики 
археолозикоја су најзначајнија архе-
олошка открићакако се школује за 
 археологашта спада у археолошки 
 алат шта је лепо, а шта је тешко у 
археологијиИстовремено ће доби-
ти упутства како самида утврде 
старост предмета у кућида обаве 
ископавање у двориштуда саставе 
 делове поломљеног тањирада оп-
ишу предмете које су открилида 
 нацртају слику ископаног предм-
етада направе дневник истражива-
ња и пробају да буду археолози.

ДЕЛАНАНДР, Беноа: Мој атлас 
Laroysse, илустровао: Жереми 
Клапен,  карте: Пронто. – Бео-
град : Креативни центар 2007.

Отворите атлас 
и крените на 
пут око све-
та! Изузетно 
и оригинално 
и л у с т р о в а н а 
књига намењена деци од 6 до 10 го-
дина. Упознајте континенте! Наша 
планета представљена картама ко-
је приказују рељеф, биљни и живо-
тињски свет; картама на којима су 
приказане државе; сценама из сва-

кодневног живота у различитим 
културама. Изненадиће вас и вели-
ки постер с картом света! Најлепше 
прво упознавање наше планете!

ДРАГАНОВИЋ, Јеротеј: Мали 
мушки кувар. – Врњачка Бања: 
Пролог, 2007. 96 страна.

Можда ће мно-
ге мушкарце 
заинтересова-
ти необичан на-
слов овог кува-
ра. Зашто баш 
Мали мушки 
кувар? Аутор 
позива јачи пол 
да се дохвати варјаче, као прави ви-
тез мача, и да за своје пријатеље, 
родбину а и за лепшу половину 
припреми нешто укусно и лепо. 
Као што он наводи, припремење је-
ла треба да буде церемонија којом  
људи задовољавају своју потребу 
да се друже и да буду у заједници. 
То је више од пуке потребе да се 
задовољи глад. Рецепти су подеље-
ни на предјела, главна јела, салате 
и колаче. А рецепти које он препо-
ручује, односно које је сакупио и 
написао у свом кувару су: свадбар-
ски купус, пљескавице од рибе, 
поховано бело месо, пастрмка на 
кајмаку, пијани шаран, Карађорђе-
ва шницла, салата од белог пилећег 
меса, паприка са белим луком,...На 
крају обавезно следи нека посла-
стица: палачинке, бакин колач, ме-
дењаци, сладолед од ваниле,... По-
стоји и посебан део у књизи наме-
њен за писање нових рецепата. Уз 
књигу се добија и куварска капа и 
кецеља. Драгановић пише: „Добор 
спремљено јело је јело спремљено 
са мало знања и умења, пуно љуба-
ви и никако не само за себе. Ко сам 
једе, једући гладни за другим. И ко 
сам пије, пијући жедни за другим. 
А ко спреми и подели јело и пиће са 
другима, тај никада неће огладнети 
и ожеднети.“ Зато, мушкарци, нава-
лите варјачом, као некад витези ма-
чем, у освајање женских срца!

КОСТИЋ, Ленка: Српски ку
вар. – Београд: Compyter book, 
2006. 488 страна

У мору кувара који се данас могу 
наћи у књижарама овај кувар се 
издваја по свом садржају, односно 
по врсти јела чије рецепте нуди. 
То су традиционални српски спе-
цијалитети подељени у 21  погла-
вље. Почиње се са поглављем под 
називом Житарице које обухвата 
рецепте од пшенице, кукуруза и 
пиринча. На првом месту, наравно,  
славско жито-кољиво. Рецепт за ко-
љиво многи знају али није на одмет 
погледати још једном како се пра-
ви ова посластица која је симбол 

славе. Затим 
следе рецепти 
за разне врсте 
погача, лепиња, 
хлебова, проја, 
качамака, пита 
са пиринчем,... 
Сосови су друго поглавље и ту су за-
ступљени сосови од парадајза, пер-
шуна, белог лука, каранфила (није 
грешка!), баштенског љиљана, пе-
чурака,... Следе поглавља са рецеп-
тима за припрему разних теста, 
махунарки (пребранац, чорбаст 
пасуљ,...), кртола, роткве, роткви-
це, цвекле, црног лука, белог лука 
и празилука, поврћа из реда помоћ-
ница (парадајз чорба, пинџур,...) 
итд. Књига је илустрована фотогра-
фијама са неким специјалитетима 
и права је лепота за очи а вероват-
но кад се спреми и за непце. Лепо је 
повремено се вратити традицији и 
јести „домаћу храну“.

МАТИВЕ, Ерик: Мој атлас жи
вотиња Laroysse, илустровали: 
Бенжамен Шо и Жереми Кла-
пен, карте: Пронто. – Београд : 
Креативни центар 2007.

Овај изузетно 
и л у с т р о в а н и 
атлас животи-
ња намењен је 
малишанима од 
6 до 10 година. 
Карте које при-
казују у којим 
областима живе поједине живо-
тињске врсте и илустрације које до-
чаравају живот животиња у разли-
читим годишњим добима помоћи 
ће вам да упознате животиње свих 
континената и сазнате како оне жи-
ве. Посебно ће вас изненадити ве-
лики постер на којем су приказане 
све животиње света!

ПАНИЋ, Драга: Богородица 
Љевишка, 3 издање. – Пришти-
на: Панорама; Београд: Српска 
књижевна задруга, 2007. 302 
стране

Ово је треће издање монографије 
Богородица Љевишка. У ранијим из-
дањима из пера еминнних аутора, 
људи од струке и науке, приказан 
је летопис цркве посвећене Успењу 
Пресвете Богородице у Призрену, 
али и време њеног вековног траја-
ња. У односу на претходна издања 
ово је допуњено још једним погла-
вљем – пострадање и скрнављење 
цркве Богородице Љевишке од 
стране шиптарских злочинаца и 
екстремиста у мартовском погро-
му 2004. године. Храм-црква Бого-
родица Љевишка је задужбина кра-
ља Милутина, коју је он подигао 
1306 – 1307. на темељима старе хри-
шћанске богомоље. Богородица 
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Љевишка је једина градска црква 
сачувана из средњег века која и до 
дан данас представља прави дра-
гуљ међу немањићким задужбина-
ма. Она је верни сведок страдања 
српског народа и српске православ-
не цркве кроз векове, од  Косовске 
битке 1389. до данас. Прво издање 
ове књиге било је пре више од три-
десет година. Ауторке Драга Панић 
и Гордана Бабић нису више међу 
живима. Оне су у првом издању 
уместо уобичајеног историограф-
ског поглавља поклониле више про-
стора питањима у вези са саборном 
црком старе призренске епархије. 
Књига је због своје реторичке ди-
намике, ширине обавештења, уз 
однегован и јасан језик текста и 
велику обавештеност писаца, до-
ступна ширем кругу образованих 
и љубопитљивих читалаца, доносе-
ћи истовремено несумњиви напре-
дак самој науци. Ова монографија 
прати историју и архитектуру ове 
цркве, њено сликарство као што су 
портрети Немањића, Програм жи-
вописа у осталим просторима кате-
драле, бочне капеле,... Илустрова-
на је фотографијама фресака, саме 
цркве као и уништавања од стране 
злочинаца. Црква је сада окована 
металним вратима и прозорима и 
опасана бодљикавом жицом. У њу 
се не може ући без посебног закази-
вања код команде КФОР-а. Надамо 
се да ће доћи и тај дан да у њој поно-
во замирише тамјан.

РАДОВАНОВ, Зоран: У загрља
ју Београда. – Нови Сад: ТВ сту-
дио Бечкерек, 2007. 180 страна

Дипломатским 
путем, 1403. го-
дине, Београд по-
стаје престоница 
српске државе. 
Деспот Стефан 
Лазаревић из 
рушевина поди-
же Београд као 
своју, утврђену 

престоницу и велелепну варош и у 
повељи каже: Нађох најкрасније ме-
сто од давнина, превелики град Бе-
оград, који је по случају разрушен и 
запустео, саздах њега и посветих га 
Пресветој Богородици. Ово је књи-
га о Београду какву овај град заслу-
жује. То је пре свега лична књига за 
коју су писале десетине културних 
и туристичких посленика, публи-
циста, званичника, амбасадора, 
спортиста, уметника (њихова име-
на и звања налазе се у садржају). 
Текстове прате стотине фотогра-
фија, бираних према критеријуму 
ауторске или уметничке фотогра-
фије. У књизи ћете наћи причице 
за све оно што чини  Београд као 
што је Трг Републике, Ада Циган-
лија, позоришта, ресторани, мода, 

мотори, витезови, Победник,... На-
мера аутора је била да се ухвати чу-
вени београдски дух и неодољиви 
шарм његових људи, Београђана. 
Ово је весела књига о Београду, нео-
птерећена његовом дугом и бурном 
историјом. Ово је књига која гласа 
за живот и живахност Београда и 
његових становника.

СЕНЋАНСКИ Томислав: Чуде
са електрицитета, илустровали 
Јован Укропина и Милан Павло-
вић. – Београд: Креативни цен-
тар, 2007

Одакле поти-
че електрици-
тет? Како елек-
трицитет чува 
државне сим-
боле? Да ли 
модни дизајне-
ри користе гро-
мобране? Због чега буква боље под-
носи удар муње од храста? На сва 
ова, као и на многа друга питања, 
одговор можете наћи у овој књизи. 
Она ће вас на доследан и разумљив 
начин водити од оних најстаријих 
сазнања до неких, научницима још 
увек несхватљивих феномена.

СИМИЋ Чакић, Наташа: БЕЛЕ
ШКЕ ЛУТКАРСКОГ ПОМОЋ
НИКА – Приручник за луткар
ство, илустровали Борис Кузма-
новић и Саша Михајловић. – Бе-
оград : Креативни центар 2007.

Књига Беле
шке луткар
ског помоћни
ка увешће вас 
у магични свет 
луткарског по-
зоришта и упу-
тити вас у осно-
ве обликовања 
и анатомије позоришних лутака, 
у технике и материјале од којих се 
лутке праве, уз мноштво практич-
них савета, важних напомена и за-
нимљивих прича, које на својствен 
начин преносе ведар дух луткар-
ства. Научићете много о луткама, 
тексту, мерама, кретању, говору, о 
позорници, светлу, звуку. Сазнаће-
те шта су гињол, лутка од штапа и 
папира, лутка од кишобрана, мари-
онета, а моћи ћете и да их направи-
те. Открићете театар сенки и црни 
театар. Ипак, у овом приручнику 
нећете наћи готова решења ни све 
одговоре. Сазнаћете да је тајна зана-
та у томе да вам заголица машту и 
подстакне вас на јединствени чин 
стварања, којим ћете удахнути жи-
вот својој непоновљивој лутки.

СПОРТОВИ. Визуелна енци
клопедија, QА, International 
аутори, QА International илус-

тратори. – Београд : Креативни 
центар, 2007.

Књига СПОР
ТОВИ. Визуел
на енциклопе
дија одличан 
је основни 
приручник за 
све оне који се 
интересују за спорт. У књизи је опи-
сано више од 120 спортова којима 
се људи баве широм света, а који 
су приказани на више од 1.000 из-
ванредних илустрација. Сазнаћете 
много тога о спортским правилима, 
о изгледу и димензијама спортских 
терена, реквизитима, неопходној 
опреми, најзначајнијим појединци-
ма и екипама, историјату спортова, 
рекордима и најзначајнијим резул-
татима. Из књиге СПОРТОВИ. Визу
елна енциклопедија сазнаћете све о 
спортовима које нисте познавали, 
али и много тога новог о онима ко-
ји су вам већ познати.

ФОТИЋ, Александар: У 
ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ  
(XV–XVIII век), илустровали 
Саша Арсенић и Дарко Пајчин. 
– Београд: Креативни центар 
2007.

Сазнајте како 
је српски народ 
живео стотина-
ма година под 
влашћу Осман-
лија! И још не-
што о турчењу 
и потурицама, о обнови српске цр-
кве, о изгледу оријенталне куће; о 
томе како се јело за софром, како 
је изгледало прво ватрено оружје, 
шта значе неке турске речи.

ТАСИЋ, Ненад: ВИНЧА насе
ље првих земљорадника, илу-
стровали: Владимир Крстић Ла-
ци и Мирко Чолак. – Београд : 
Креативни центар 2007.

Сазнајте како 
су живели љу-
ди током две 
хиљаде година 
без оружја. И 
још нешто: ка-
ко је изгледао 
Балкан у неоли-
ту, какве су биле куће Винчанаца, 
како су Винчанци били обучени,че-
му су служиле посуде у облику жи-
вотиња, да ли постоји винчанско 
писмо шта се догодило с Винчан-
цима.

8
АКУЊИН, Борис: ДИЈАМАНТ
СКА КОЧИЈА; с руског превео: 

Петар Буњак. – Београд : Инфор-
матика, 2007. 671 стр.

Роман Дијамантска кочија је једа-
наеста по реду књига из серијала 
„Авантуре Ераста Фандорина“, 
једног од најпопуларнијих руских 
књижевника, Бориса Акуњина. Ро-
ман Дијамантска кочија састоји се 
из два дела. У првом, под називом 
„Дијамантска кочија: Ловац вили-
них коњица“, Бакуњин описује Ру-
сију из 1905. године, после пораза 
у руско-јапанском рату и кроз јед-
ну напету детективско-шпијунску 
причу објашњава неочекивани по-
раз руске империје, пораз у коме 
се назире почетак 
краја царске Русије. 
У другом, по броју 
страница знатно 
обимнијем делу 
књиге „Дијамантска 
кочија: Између редо-
ва“, Акуњин радњу 
романа премешта 
у 1878. годину, ка-
да главни јунак ове 
прозе, Ераст Петрович Фандорин, 
луксузним прекоокеанским бро-
дом стиже у Јапан. Поменута годи-
на за историју Јапана значајна је и 
по убиству самураја и политичара 
Тошимићи Окуба (1830–1878), који 
је као министар унутрашњих по-
слова 1877. године, у провинцији 
Сацума угушио устанак самураја 
који су били незадовољни укида-
њем њиховог повлашћеног статуса 
у друштву. У истрагу поводом атен-
тата на политичара Окубу уплиће 
се и сам Фандорин. Борис Акуњин 
ову острвску земљу описује пером 
великог зналца јапанске традиције, 
историје и културе, менталитета, 
борилачких вештина, самурајске 
етике и поезије. Свако поглавље 
„Дијамантских кочија: Између ре-
дова“ завршава се Акуњиновим ха-
икуом. „Дијамантска кочија: Изме-
ђу редова“ није само детективски, 
историјски и етнографски, него и 
љубавни роман у коме Фандорин 
среће жену свог живота, јапанску 
куртизану О-Јуми. Треба истаћи 
да све књиге из серијала „Авантуре 
Ераста Фандорина“ садрже Појмов
ник, који читаоцима приближава 
деветнаести и почетак двадесетог 
века у Русији и помаже им у деши-
фровању бројних појмова, као и 
многих историјских, социолошких 
и књижевних алузија самог писца.

АЛАН, Мур, илустратор: Дејв 
Гибонс: Надзирачи – Бели Пут 
: Београд, 2006, 444 стр.

Лепота стрипа Надзирачи састоји 
се у томе што његова прича функ-
ционише на више нивоа одједном. 
На први поглед то је политички 
трилер са елементима научне фан-
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тастике, или детаљна разрада начи-
на на који би суперхероји могли да 
функционишу у стварном свету. 
Главна прича прати покушај одмет-
ника Роршарка да открије убицу 
свог саборца, Комедијаша. Па ипак, 
истрага наизглед бесмисленог уби-
ство ускоро га наводи да открије 
много озбиљнију заверу… Многи 
сматрају да су Надзирачи најбољи 
пример стриповске уметности ика-
да објављен – врхунац овог облика 
изражавања. То је комплексна, сло-
јевита прича пуна добро обрађених 
ликова и постављена у свет који је 
истовремено уверљив и непознат. 
Поред тога што је инспирисао вели-
ки број имитација, стрип Надзира-
чи је подигао ниво стандарда које 
модерни стрипови морају да задо-
воље и представља врхунац карије-
ре Алена Мура и Дејва Гибонса.

АЛЕКСИЋ, Дејан: Нежна песма 
о нежном ветру Дувољубу, илу-
стровао Данијел Савовић. – Бео-
град: Креативни центар 2007.

Поема Нежна песма о нежном ве
тру Дувољубу води читаоце у нај-
лепше пределе поезије и природе 
којима лута усамљени и несташни 

ветар Дувољуб. Док 
трага за пријатељством 
и љубављу, он дожи-
вљава разне авантуре: 
изазива судар пчела у 
лету, растура фризуре 
маслачцима, а цурама 
и каваљерима на јед-
ном тргу ставља пре-
гршт смешних капа на 

главу... Стих једног песника нагове-
штава Дувољубову судбину. Шта 
је стих Промаја дува кроз срце моје 
значио за Дувољуба – сазнаћете ако 
прочитате поему.

АЛТИНСАЈ, Саба: МОЈ КРИТ 
– са турског превела: Мирјана 
Маринковић. – Београд : Глобо-
сино д.о.о. Александрија, 2007. 
303 стр.

Мој Крит је дебитантски роман 
једне од најпознатијих турских 
књижевница Сабе Алтинсај, који 
говори о једном од најзначајни-
јих поглавља из историје Турака 
и Грка у првој половини ХХ века 
– размени становништва после 
Лозанског уговора 1923. године. 
Свој романсијерски првенац Саба 
Алтинсај је посветила свом деди 
Ибрахиму, који се пре пресељења 
у Турску презивао Јармакамис. 
Породица Јармакамис прво се на-
станила у Кучукујуу, да би потом 
прешла у Чанакуле, место у коме се 
1961. године родила ова занимљи-
ва прозаисткиња. Роман Мој Крит 
је аутенична, дирљива сторија о 
породици која је била приморана 

да напусти свој дом и настани се у 
земљи којој емотивно не припада. 
Из сваке странице ове прозе изби-
ја романсијеркин став да величина 
историјских збивања у додиру са 
малим људима и њиховим судби-
нама носи невидљиву али дубоку 
трагедију. Из мноштва појединач-
них судбина критских хришћана 
и муслимана извире заједничка љу-
бав према Криту, острву чудесне ле-
поте и богате прошлости. Зато ова 
топла, али и сурова прича о борби 
за будућност и опстанак у непо-
знатом свету, ниједног читаоца не 
оставља равнодушним.

АРМИЋ, Радмила-Цица: Кори
феј. – ТЕКОМ : Београд, 2006.

Роман о Николи Тесли Радмиле-
Цице Армић је дело еманциповане 
књижевнице религиозног усмере-
ња. У складу с тим је и приступ би-
ографији Николе Тесле и луцидно 
повезивање његових инспирација 
и идеја са религиозним идејама. 
Јер, не заборавимо и напоменимо 
чињеници о великановој опседну-
тошћу светлошћу (знамењу божан-
ског). Његова достигнућа су не 
само дар небеског и овоземаљског 
творца и њихове повезаности, већ 
више од тога. Протиница Радми-
ла-Цица Армић открива и акцен-
тује досад необрађивана Теслина 
духовна усмерења. Роман обилује 
детаљима из биографије и прибли-
жава генија читаоцу разноликих 
интересовања а поготову верским 
посвећеницима.

БАБИЋ, Горан: Градња рушеви
не. – Београд, Филип Вишњић, 
2007

У овој књизи су на једном месту 
окупљени пишчеви текстови, које 
је  континуирно објављивао бео-
градски дневни лист „Блиц“ у свом 
недељном издању у протекле три 
године. Тако су се Бабићеве колум-
не нашле у једној фељтонистичкој 
књизи, са 69 наслова, која је своје-
врсно сведочанство. Наиме, гово-
ри нам да, након свега, након рата, 
санкција и блокада, након смене 
режима, транзиције, демократиза-
ције и глобализације, након при-
ватизације и либерализације, на-
кон сабље и након пљачке, овде је 
остала да живи једна маса света без 
адресе и папира, без будућности, 
идентитета и шансе да своју злу 
судбину суштински побољша. Ис-
пада на крају да су највећи кривци 
за рат управо они који су у несрећи 
најтеже страдали, а што је најгоре, 
након дугачких десет година про-
гонства, они нису постали тешки 
само онима од којих су отишли и 
онима којима су дошли, већ наро-
чито себи самима.

Бајке Маја и Астека. – Београд : 
Утопија, 2006, 142 стр.

Да ли је религи-
ја Маја и Асте-
ка била много-
божачка? Да ли 
су ови народи 
имали дуали-
стички поглед 
на свет? Отуд 
идеја о циклич-
ном стварању 
и уништавању универзума? Како 
су замишљали Земљу? Који су били 
највише обожавани богови? Чији 
је култ био најраспрострањенији и 
најпознатији? Који је празник био 
највећи? Какав је значај имао култ 
игре лоптом? Како су настали свет, 
Сунце и Месец, људи, како је прог-
нан Кецалкоатл, Перната змија, 
божанство које су поштовали како 
Толтеци, тако и Маје и Астеци; са 
којим су се то проблемима ови на-
роди најчешће сусретали, да ли је 
то Потоп или суша – о којој гово-
ри прича Вода из Ћурубуска, чега 
су се највише плашили – можда 
белог човека, о чијем доласку гово-
ри Предсказање доласка белаца, да 
ли су поштовали животиње које се 
помињу у причама Учтиви зец, Нео
длучна птица Ку и Како су се надму
дривали којот и твор? О овим, али 
и многим другим темама сазнаћете 
из самих прича али и из пера Загор-
ке Лилић која је изабрала и превела 
ове предивне легенде.

БОРАНИЈАШЕВИЋ, Гордана: 
Ране, и касне песме. – Београд 
: Филип Вишњић, 2007.

Уводна „Голубова песма“ у овој 
књизи уводи нас у први циклус 
„Голубани гугутани“ са 40 певања 
о птичјем свету, иза кога следи ци-
клус „Ускоро ће ветар који кида“ 
што је стих преузет од Раичковића 
са 13 песама које су лирски субјек-
тивне и обојене и “У оном живо-
ту” који се надовезује на стихове 
ауторке „Снег ће плави/Ране да ми 
завејава“ са 35 песама, које су и мо-
литвене и рефлексивне, а у којима 
су такође залутали голубани. Ово 
је иначе трећа збирка поезије Горда-
не Боранијашевић, која је добила и 
награду „Србољуб Митић“, а иначе 
је заступљена у Антологији српске 
поезије 19. и 20. века (приредио 
Милутин Лујо Данојлић). Верује у 
Марину Цветајеву као у руског Бо-
га. Ауторка је препознатљива по 
стиховању којима је дала лични 
тон кад у завршници књиге каже: 
„Земаљске мреже/Светино, плети!/
Све ће вас надживети/Мој стих вр-
летни!“. Као да су птице, голубани 
сликарски мотиви заправо земни 
видокруг Гордане Боранијашевић, 
толико су присутни као тема ње-

них песама да се појављују и кад су 
рањени, смрзнути, и као гласници 
радости. Постоји „Света тајна речи 
голубан“, песма „Пред олују“ кад су 
узнемирене птице, а на плаветни 
Илиндан је већ опевани голубан ко-
ји је слетео да нам каже да је и он не-
срећан, голубани су овде накостре-
шени, потамнели али и осамљени 
па их песникиња дозива стиховима 
у глувој осами.

ВАЈЛД, Оскар: Бајке. – Београд : 
Српска књижевна задруга, 2007. 
133 стране

Двојезично об-
јављена књига 
бајки познатог 
к њ и ж е в н и к а 
интересантна 
је за сваког ко 
воли бајке и ко 
воли да чита 
литературу у 
оригиналу, као и оне који вежбају 
своје знање енглеског језика јер мо-
гу да га провере на основу превода. 
Напоредо са енглеским оригина-
лом иде један симпатичан превод 
на српски који није потписан а обја-
вљен је 1936. године у библиотеци 
„Златна књига“ с илустрацијама 
Владимира Жедринског. Превод на 
српски носи многа обележја свог 
доба и едиције у којој је штампан, 
пре свега у начину превођења име-
на људи, биљака и животиња. Бајке 
Оскара Вајлда су одавно сврстане 
у најбоље творевине овог жанра. 
Његова посебност и аутентичност 
дошла је до израза нарочито кад су 
препознати извори и односи еле-
мената бајке у славним народним 
бајкама и Хиљаду и једна ноћ, као 
и у делима браће Грим, Андерсена, 
итд. Ако волите бајке прочитајте 
ове од Вајлда које имају следеће на-
слове: Срећни краљевић, Славуј и 
ружа, Себични џин, Одани прија-
тељ, Звездани дечак. Уз бајке човек 
дуже остаје дете.

ВОЈИНОВИЋ, Владислава: ЛО
ВАЦ НА ГРИЊЕ. – Београд : 
Народна књига, 2007. 160 стр.

Ово је друга 
књига Војисла-
ве Војиновић. 
Прва књига 
Женске јунач
ке песме већ у 
самом наслову 
као да се руга 
некој умишље-
ној традици-
ји. У другој књизи лирски субјект 
је побуњен. Сметају му устаљени 
односи, традиција, кич, медиокри-
тети, и обраћа се свету. Час му се 
руга, час му прети, још више је бун-
тован и појачава глас ако га свет не 



не чује. Некад је сведен на интим-
но окружење једне собе: ствари у 
њој, родитељи, деца, и свет који се 
дотура као далеки догађаји. Из те 
позоције речи одјекују као ехо. Ци-
тати упућују на контекстуалност 
са неким нашим песницима (Јован 
Христић), а посебно са Вирџинијом 
Вулф.

ВУЈАЧИЋ, Мијат: ВАМПИР. 
– Београд : Чигоја штампа, 2007. 
260 стр.

Роман Вампир младог прозног пи-
сца Мијата Вујачића (рођен 1985. 
године) је његова трећа објављена 
књига. После Крвавог акварела и 
Некромансе, пред читаоцима је на-
пета, линеарна проза која се и због 
обиља црнохуморног дијалога не 
испушта из руку. Уосталом, сам мо-
тив вампира, иначе једине српске 
речи која је постала интернацио-
нална, заступљен је код многих срп-
ских прозаиста, почев од Милована 
Глишића, потом Милорада Попо-
вића Шапчанина, Симе Матавуља, 
Стјепана Митрова Љубише, Лазе 

Костића (припо-
ветка „Махара-
џа“), Илије Огња-
новића, Јована Гр-
чића Миленка, до 
тренутно једног 
од најпознатијих 
писаца хорора Го-
рана Скробоње. 
Вујачићеву прозу 
можемо окарак-
терисати као ве-
шту комбинацију 

филма „Амерички вукодлак у Лон-
дону“ редитеља Џона Лендиса и по-
пуларних телевизијских серија „Ба-
фи – убица вампира“ и „Досије Х“. 
Главни јунак ове прозе, Вукадин 
Николић, типичан је градски мла-
дић, који дане проводи шетајући са 
пријатељима по Кнез Михаиловој, 
Калемегдану и испијајући литре 
пива испред новобеоградских са-
мопослуга. На смрт болесном од 
рака простате, живот му се мења 
када једне ноћи у стану, у коме жи-
ви са оцем, преспава харизматична 
Енглескиња Лејла Марлек, која га 
угризом у врат уводи у свет вампи-
ра. Тако започиње београдска крва-
ва серија убистава овог вампирског 
љубавног пара, која се завршава Леј-
лином издајом свог партнера и ње-
ним бекством у измишљени Секед-
град. Вукадинова освета је сурова. 
За разлику од српске реалистичке 
прозе из деветнаестог века и англо-
саксонске готске књижевности, са-
времени вампири нису мртваци ко-
ји се у глуво доба ноћи дижу из гро-
бова! Данашњи понекад утоле глад 
испред киоска са брзом храном. 
У Вујачићевој прози све је на иви-
ци симболичког и могућег, а сама 

сторија дешава се у препознатљи-
вим животним условима београд-
ских станова, драгстора, кафића и 
улица. Мијат Вујачић пише лако, 
течно и комуникативно, а живост 
казивања и лакоћа конверзације из-
међу ликова повећавају разлог да 
ово штиво понађе место у библио-
текама и оних читалаца који нису 
склони хорор прози.

ВУКАДИНОВИЋ, Миљурко: 
Еп о шљивамеру. – Шумадиј-
ске метафоре, Библиотека града 
Београда, Библиотека „Деспот 
Стефан Лазаревић“: Младено-
вац, 2007.

Најновија пе-
сничка књига 
Миљурка Вука-
диновића, пе-
сника, есејисте 
и преводиоца 
први је део по-
етске трого-
није „Ламент 
над Србијом“. Песник експеримен-
тише језиком и формом, а бави се 
данашњим српским темама. Песме 
су прожете љубављу и тугом, покат-
кад хумором и иронијом, као да пе-
сник жели да покрије сва поља не-
докучивог српског менталитета.

ГАРИ, Ромен: ЖИВОТ ЈЕ ПРЕД 
ТОБОМ, (превела с француског 
Наташа Познић). – МОНО И 
МАЊАНА: Београд 2007.

„Књига која је прошла пробу вре-
мена“ изашла је у новом језичком 
руху захваљујући Наташи Познић. 
Ромен Гари је под псеудонимом 
Емил Ажар објавио роман Живот 
је пред тобом за који је добио Гонку-
рову награду 1975. Роман је и екра-
низован а за главну улогу Симон 
Сињоре је 1978. добила награду Це-
зар. Средишњи лик романа је дечак 
Момо, Арапин, којег одгаја прости-
тутка Јеврејка. Дат је пресек профи-
ла различитих нарави, народа, ци-
вилизација. Више од тога – ово је 
књига о читавој филозофији живо-
та на нежан, суров и ироничан на-
чин приказана. Наташа Познић је 
преводом успела не само да скине 
прашину са овог дела, већ и да суп-
тилношћу и најпотресније, триви-
јалне и баналне епизоде уздигне до 
врхунског квалитета истанчаним 
осећајем за детаљ, пробраношћу 
лексема и човекољубљем уопште. 
Највулгарнији моменти, без којих 
нема ни живота ни његовог спозна-
ња, делују природно, преведени ла-
коћом и рафинираношћу. Превод и 
оригинал су потврда да овом делу 
заиста следи перспектива самог 
наслова на задовољство читалачке 
публике.

ГЕЈМЕН, Нил: Звездана пра
шина. – Београд: Лагуна, 2005, 
202 стране

Мешајући ма-
гију и хорор, 
Гејмен нам до-
носи причу о 
младићу Три-
стану Трну 
који у жељи да 
придобије ру-
ку своје воље-
не одлази на 
пут изван зидина села да јој донесе 
палу звезду. Али оно што га тамо че-
ка није само обична пустоловина...
Са Гејменом се не можете превари-
ти. Његови романи су пуни ориги-
налности, догађаја које не можете 
предвидети а када пише о љубави, 
не оставља никога равнодушним. 
Дрвеће које говори, зле вештице, 
бродови који лете и у центру при-
че симпатичан главни јунак заљу-
бљен до ушију. Првобитно настала 
прича као графичка новела поста-
ла је изузетно цењен роман на сце-
ни светске фантастике а филм који 
је режирао Метју Вон, продуцент 
филма „Снеч“ привукао је велику 
пажњу на себе. Било да се одлучи-
те за филм, препоручујемо вам да 
ипак прочитате роман јер Гејмен 
увек остави нешто посебно за оне 
који пажљиво посматрају.

ГЕМЕЛ Дејвид: Троја, господар 
сребрног лука, књига I – Бео-
град: Еволута, 2007, 297 страна

Годинама је Дејвид Гемел причао о 
својој намери да напише роман чи-
ја се радња вртела око историјског 
периода Троје. А када је коначно то 
урадио, донео нам је причу о херо-
јима и митовима које је изобличио 
за своје потребе. Као главног јуна-
ка изабрао је Енеида, нама позна-
тог из Виргилијеве Енеиде. На овај 
начин могао је да манипулише дога-
ђајима и ликовима који се појављу-
ју пре, током и после опсаде Троје. 
Чак и нама који знамо историјску 
причу, неки нови Гемелови погледи 
на догађаје у том периоду оставили 
су нас да добро размислимо шта за-
право знамо. Ако никада до сада 
нисте читали Гемела, Троја је пра-
во време да почнете. Уживаћете у 
овом изузетном делу због кога ћете 
прелиставати историјске енцикло-
педије и уџбенике покушавајући да 
одгонетнете где почиње фикција а 
где су чињенице. А све што знате о 
тадашњим херојима попут Одисеја 
и Ахила, можете одмах да забора-
вите, јер Гемел се потрудио да их 
представи више налик људима а 
далеко од боговских фигура. После 
фијаска филма „Троје“, Гемел нам 
је повратио наду да једна велика 
историјска прича ипак може да се 

исприча на нама свима занимљив 
и интелигентан начин.

ДИК, Браун, Хогар Страшни: 
Најбоље од мене. – Бели пут : 
Београд, 2006, 240 стр.

Ова књига представља колекцију 
стрипова о Хогару Страшном Дика 
Брауна. Овде ћете наћи многе Хога-
рове авантуре, које показују да је 
хумор животних ситуација универ-
залан. Хогар је породични човек ко-
ји се свађа са својом женом Хелгом, 
тешко ради пљачкајући енглеске 
градове, воли да изађе са пријате-
љима, никада нема довољно новца 
и понекад не схвата своју децу. Ње-
гова ћерка Хони му је по карактеру 
веома слична, што понекад плаши 
њеног момка Лута, неспособног 
трубадура. Хогаров син Хамлет че-
сто разочарава свог оца, јер је њего-
ва сушта супротност, и више воли 
да чита књиге него да пљачка и па-
ли. Пас Снерт и патка Квак употпу-
њују Хогарову породицу. Хогар је 
постао успешан од самог почетка. 
Стрип је први пут објављен 4. фе-
бруара 1973. године у чак 136 нови-
на. Данас се објављује у готово 2000 
новина широм света и преведен је 
на више од десет језика. У првој го-
дини објављивања, Хогар је свом 
аутору донео другу Рубенову награ-
ду за цртаче стрипова. Исте годи-
не, добио је и Елзи-Сегар награду 
америчког друштва цртача стрипо-
ва(која носи име аутора Попаја).

ЂОРЂЕВИЋ, Милан: Ватра у ба
шти. - Чачак:  Градска библиоте-
ка „Владислав Петковић Дис“, 
2007. - 156 стр.

У издању Градске би-
блиотеке „Владислав 
Петковић Дис“ поја-
вила се прва књига 
изабраних песама 
Милана Ђорђевића 
под насловом Ватра у 
башти, са поговором 
Гојка Божовића, који 
је и аутор избора. Као 
33. наслов у библиотеци „Књига го-
ста“, која доноси изабране и нове 
песме добитника Дисове награде, 
ова књига се појављује у оквиру 44. 
Дисовог пролећа, чији је Ђорђевић 
лауреат. У седам циклуса нашло се 
укупно 100 песама, које представља-
ју Ђорђевићев песнички опус од ра-
них књига до „Црне поморанџе“. 
Од ангажмана до меланхолије и од 
критичког веризма до елементарне 
лирике, поезија Милана Ђорђеви-
ћа достиже уметничку равнотежу 
и зрелост коју овај избор убедљиво 
сведочи. По речима приређивача и 
писца поговора, „стихови Милана 
Ђорђевића не одустају од боје и од 
обојених чула, од страсног сусрета 
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са светом кога ваља описивати и 
осмишљавати епифанијама лирске 
рефлексије. Песник чистих боја 
уобличио је чист и препознатљив 
глас у савременом српском песни-
штву“.

ЕЛИС ИСТОН, БРЕТ: ГЛАМУ
РАМА; с енглеског језика пре-
вео: Горан Капетановић. – Лагу-
на: Београд, 2007, 536 стр.

Својом прозом 
Брет Истон 
Елис наметнуо 
се као један од 
највећих проза-
иста своје гене-
рације. Светску 
славу стекао је 
у двадесет пр-
вој години живота, дебитантским 
романом Мање од нуле. Амерички 
књижевни критичари због чињени-
це да је његова проза разапета из-
међу фасцинираности америчким 
друштвом и констатацијом његове 
апсурдности, сматрају га једним од 
најталентованијих и најконтроверз-
нијих савремених романсијера. У 
роману Гламурама, пратећи судби-
ну младог манекена са Менхетна, 
Виктора Ворда, кроз ироничан дија-
лог и црнохуморни тон, пружа нам 
провокативну и сатиричну слику 
модерног америчког друштва, кога 
карактерише љубав према брендо-
вима. Гламурама је политички три-
лер у коме Елис показује мрачну 
стварност иза огледала, у којој се 
слава, терор и мода спајају, а затим 
почињу да личе на познате обрисе 
из наших живота.

КОЦИЋ Злата, песникиња 
– зборник. – Краљево: Народна 
библиотека Стефан Првовенча
ни, 2007. – 184 стр.

У библиотеци Преображење обја-
вљен је зборник радова о песни-
штву Злате Коцић, добитнице на-
граде Жичка хрисовуља за 2006. 
годину. Реч је о једној од најуглед-
нијих песничких награда за оства-
рени рад (претходни добитници: 
Иван В. Лалић, Милосав Тешић, 
Бранислав Петровић, Стеван Раич-
ковић, Алек Вукадиновић, М. Бећ-
ковић, укупно 10 добитника), а Зла-
та Коцић је први женски лауреат 
ове награде. Зборник је настао од 

радова приложених 
на књижевнокритич-
ком скупу одржаном 
у Народној библиоте-
ци (председавао пе-
сник и академик Ми-
лосав Тешић). Књигу 
отвара текст Мио-
драга Павловића Ве
рујмо Лествама Зла
те Коцић (поводом 

спева Лазареве лестве, Београд, 
2003), Милосава Тешића о истом 
спеву, Драгана Хамовића У колу жи
ве искони, реч добитнице награде 
Преображење и стварање, Јована 
Делића Поезија као чудо преобража
вања (општи поглед на ауторкине 
књиге Гнездо и купола, 1995, Оро 
око гротла, 1990, Клопка за сенку, 
прва књига З. Коцић, из 1982, књи-
зи сонета Ваздушне фреске и Ребро 
из 1993), о једном виду херметич-
ности Коцићкињине поезије пише 
Радивоје Микић, Бојан Јовановић 
пише о паганском и хришћанском 
(контекст Јунгове теорије индиви-
дуације), Саша Радојчић о лико-
вима традиције у ауторкиној пое-
зији. Ту су и прилози Александра 
Милановића, Славка Стаменића и 
Милете Аћимовића Ивкова. Сваки 
од текстова садржи резиме на ен-
глеском. Завршни део зборника је 
Селективна библиографија Злате 
Коцић (песничке књиге, књига по-
етске прозе, поетско-драмска дела, 
књига огледа, поезија у антологија-
ма, зборницима и периодици, пре-
води са руског и са српског на ру-
ски (Акуњин, Бродски, Булгаков, 
Пушкин, Тјутчев, М. Павловић, 
Ристо Ратковић, укупно 489 једини-
ца), Приређивање и Литертура (88 
јединица).

ЗБОРНИК РАДОВА: Обнова и 
развој сеоских заједница на 
маргиналним подручјима, Ме-
ђународни научни скуп „Вла-
сински сусрети“, – Београд: Вла-
сотинце, 2006, – 481 стр.

Са 12-их Међународних власин-
ских сусрета потекао је зборник са 
50-так научних радова на тему Об-
нова и развој сеоских заједница на 
маргиналним подручјима, која се 
овде сагледава мултидисциплинар-
но, кроз вишезначност приступа 
маргиналним групама, указујући 
на нужност промена сеоских зајед-
ница у смислу укупне модерниза-
ције маргиналних подручја. У том 
контексту, Бранислав Гулан пише 
о транзицији и конкурентности 
агроиндустрије Србије, што је изу-
зетно важна тема, с обзиром да су 
аграрни ресурси Србије толики, да 
њихово реално могуће коришћење 
обезбеђује знатно већу производ-
њу од потреба домаћег тржишта, 
што нужно подразумева и извозну 
оријентацију. Наше предности огле-
дају се у постојању квалитетних 
површина од 4,2 милиона хектара 
обрадивих њива, што омогућава 
производњу хране без генетски мо-
дификованих производа. Цена ор-
ганске хране на светском тржишту 
је већа за 30 до 50 одсто од остале. 
Брендови за опстанак и останак на 
селу, свакако су производи еколо-
шки чисте средине.

ИВАШКОВИЋ-КНЕЖЕВИЋ 
Милка: ТАNGO МАCABRЕ. 
– NNK Internacional : Београд,  
2007, 296 стр.

Н а ј н о в и ј а 
књига про-
з а и с т к и њ е 
и антологи-
чарке Милке 
К не жеви ћ-
Ивашковић, 
Танго Ма
цабре (Тан-
го смрти) 
бави се, у српској прози, помало 
прећутаном темом: породичним 
насиљем. Жанровски посматрано, 
овај роман могли бисмо окаракте-
рисати као мелодраму која лагано 
прераста у еротско-психолошки 
трилер. Главне јунакиње ове про-
зе, Соња и Ирена, воле истог чове-
ка, Александра. Додуше, Соња је 
у дугогодишњем браку са другом 
из младости, лекаром Стеваном, 
са којим има близнакиње. Бекство 
из свакодневне брачне рутине и 
досаде (за посматраче са стране, 
„идеалног“ живота удвоје) Соња 
оправдава ставом да је „једној же-
ни потребно више од љубавних 
романа Данијеле Стил“. Ирена је, 
пак, удата за Соњиног савршеног, 
никад прежаљеног мушкарца из 
младости, Александра који и поред 
свог успешног друштвеног статуса 
према супрузи исказује мрачну мр. 
Хајдовску природу. Из страница 
ове прозе назиремо патњу због пси-
холошке несавршености људских 
бића, када сурове животне околно-
сти дођу главе прво заљубљеној за-
несености а потом и телесној стра-
сти, која јунаке ове прозе полако 
али сигурно одводи у понор. Квали-
тет ове прозе је и у томе што је Мил-
ка Кнежевић-Ивашковић избегла 
празне ходове и лирске медитаци-
је које не поседују драмски набој. 
Овај роман и због вешто вођених, 
памтљивих дијалога, ишчитава се 
у једном даху.

ЈЕВТИЋ, Бранислав: Мандраго
ра на орфанелу. – Београд: Фи-
лип Вишњић, 2007.

Ново приповедачко дело Бранисла-
ва Јевтића има посебан, вишеслојан 
симболички код Мандрагора, чове-
колика биљка, јунак јавља се овде 
као биљколики човек. Метафорич-
ки пренесено, то води човеколикој 
човечности које и нема много у све-
ту савременог приповедања. Пре-
ма оцени рецензента ове књиге До-
бривоја Станојевића, читалац који 
одмах не почне да разгрће густе ме-
тафаоричке наслаге Мандрагоре на 
орфанелу већ на почетку остаће на 
нивоу приповедачке дословности, 
далеко од богатог света романеск-

не недословности. Књига садржи 
20 прича, које се могу читати као 
роман, подведене под именитељ 
главног наслова, тако да су сложе-
не у једној динамичкој структури 
која има доста отворених и скри-
вених порука или поруга друштву. 
Писац, наиме, види и оно што нико 
не види, тако да и његов јунак вечи-
то трага за собом тражећи заправо 
сакривеног уметника. Постоје у 
овом роману-причи бројни симбо-
лички детаљи који нас подсећају на 
властити одраз у огледалу.

ЈОВАНОВИЋ, Д. Миленко: 
Исто о истом. – Београд: Удру-
жење Исидора Секулић, 2007. 
– 75 стр.

З а н и м љ и в 
је и више од 
тога песнич-
ки „случај“ 
Миленка Д. 
Јо в а но в и ћ а 
(1941, Љубић 
код Чачка). 
Наиме, после 
п е с н и ч к о г 
првенца Хроми дани из 1967. овај 
песник другу књигу поезије обја-
вљује тридесет година касније Вер
тикални пејзаж (1998), а затим сле-
де Речи под скафандером (2000), Ра
зарање класике (2002) и Аргонаут 
на каучу (2005), до најновије Исто 
о истом. Овим књигама већ „забо-
рављени“ песник поново скреће па-
жњу јавности и бива благонаклоно 
прихваћен од стране старијих, али 
и генерације млађих књижевних 
критичара. Кад је реч о новој књи-
зи истакнимо запажање уредника 
књиге Мирка Магарашевића као 
један од позданих путоказа у рецеп-
цији ове књиге, али и претходних 
Јовановићевих  књига: „ Зрелост 
Јовановићеве песничке осетљиво-
сти огледа се у сигурном владању 
атмосфером града, у неочекиваној 
градацији урбаних увида и располо-
жења кроз усклађен темпо песме“. 
Чињеницу да песник успешно ре-
шава „обједињавање“ диспаратних 
песничких слика чиме убедљиво 
шири мисаоно- асоцијативна поља 
своје поезије, уочиће сваки чита-
лац иоле упућен у гласове/токове 
савремене српске поезије.

КЈУНИЦ, Стенли: ДУГИ ЧА
МАЦ; с енглеског језика преве-
ла: Биљана Обрадовић. – Бео-
град: Плато, 2007. – 121 стр.

У библиотеци „После Орфеја“ из-
давачког предузећа „Плато“, чији 
је уредник Александар Јерков, обја-
вљен је избор из поезије једног од 
најзначајнијих америчких песни-
ка ХХ века, који је живео 101 годи-
ну, Стенлија Кјуница (1905–2006). 
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Стенли Кјуниц је сам одабрао ре-
дослед песама које се налазе у овој 
двојезичној (енглески и српски) 
песничкој књизи. Треба истаћи да 

је овај песник као 
преводилац аме-
ричким читаоцима 
представио поетско 
стваралаштво Шар-
ла Бодлера, Ане 
Ахматове, Андреја 
Вознесенског и Јев-
генија Јевтушенка. 
Пишући у веристич-
ком духу англосак-
сонског песништва, 

које од Волта Витмена до данас по-
казује изузетну виталност, Кјуниц 
сажетим говором и наративним 
поетским проседеом, оживљава 
дух нове Америке. Кјуницова пое-
зија хвата биографске моменте и 
искуствени хоризонт аутора у елип-
тичну причу у стиховима, у којој је 
стварност, трагична, болна, али и 
спокојна, и због тога сваком читао-
цу блиска. Уосталом, и сам песник 
истиче да поезија која долази у свој-
ству благослова, постоји зарад жи-
вота.

КОЛАРИЋ, Владимир: Лутали
це. – Крагујевац: Студенски кул-
турни центар, 2006, 179 стр.

Млади аутор Владимир Коларић, 
победник на недавно завршеном 
конкурсу Интернет странице Арт 
Анима за фантастичке цртице од 
три, пет или седам речи – на којем 
је освојио чак једно прво и два дру-
га места – издао је своју прву књи-

гу, збиру крат-
ких прича Лута
лице, коју чини 
укупно триде-
сет и осам при-
ча. Да уметност 
лежи у краткој 
форми, у крат-
кој реченици 
Коларић нам од-
мах потврђује, 

првом својом причом Луталице. 
Реченице су му кратке, одмерене, 
језгровите. Приче ударају у стомак, 
остављају горак укус у устима, по-
пут Лобање, Воћњака, Приколице, 
Парова, Калкуте, Ирске, Победни
ка, Чистих руку, Лица... Изгубље-
ни, заборављени и престрашени 
- јунаци су Коларићевих прича. 
Живе једни поред других, а опет 
самују. Воле, мрзе, трпе и пате. Једи-
на тишина која их прати је она коју 
носе у себи. И сви теже само једном 
– миру. Иако мир можда значи зау-
стављање, иако заустављање, како 
сам аутор каже, значи смрт. Али, 
није баш све тако црно, мрак није 
потпун јер, да цитирамо Коларића, 
имамо звезде.

КОСТИЋ, Ђорђе: Добро дошли 
у Србију. – Београд: Еволута, 
2006, 176 стр.

Врло интересантна и добро опре-
мљена књига представља нам Кра-
љевину Србију у немачким водичи-
ма за путнике од 1892. до 1914. годи-
не. Познате под различитим нази-
вима: водич, бедекер, туристички 
водич или водич за туристе, ове 
занимљиве књиге биле су изузетно 
популарне у Немачкој током друге 
половине XIX 
века и првих 
деценија XX 
века. Нуди-
ле су, између 
осталог, и 
општу слику 
ј у г оис т оч не 
Европе, саже-
те текстове о 
Краљевини Србији уз статистичке 
податке, опис земље и њеног богат-
ства, кратке историјске прегледе, 
цитиране најчешће употребљаване 
изразе у Србији, осврт на култур-
но-историјско наслеђе; али и опис 
духовних средишта (попут Студе-
нице, Жиче, Грачанице), структуру 
и опис насеља, реч-две о привреди 
у Краљевини и региону, податке о 
железничким и речним путевима; 
прегршт података о кафанама, го-
стионицама и хотелима за одмор и 
освежење тела, бројне туристичке 
дестинације (попут Нишке бање, 
Суве планине, Копаоника); а све то 
пропраћено богатим фотографија-
ма, картама и табелама.

КРАУДЕР, Јасмин: КУХИЊА 
БОЈЕ ШАФРАНА; с енглеског 
превела: Вања Смоје-Главашки. 
– Београд: Евро-Ђунти, 2007. 
– 266 стр.

Дебитантски 
роман Јасмин 
Краудер, Ку
хиња боје 
шафрана, по-
етично је про-
зно штиво о 
издаји, одма-
зди и тајнама 
које деценијама остају нетакнуте, 
не губећи моћ да науде вољенима. 
Такође, ова књижевница, која је 
расла у мешовито англо-иранској 
породици, у својој прози говори о 
животним тешкоћама у изганству, 
као и о моћном али истовремено 
и радосном повратку у отаџбину, 
што читаоце не би требало да за-
чуди, поготову што је ова, по вока-
цији иранска романсијерка, детињ-
ство провела у Лондону. Наиме, 
једног јесењег, кишовитог лондон-
ског дана, мрачне тајне и духови 
прошлости главне јунакиње овог 
романа, Марјам Мазар, нагло изла-

зе на видело после догађаја који ће 
се драматично одразити на блиске 
чланове њене породице: трудну 
кћи Сару и сестрића Саира, који 
је остао сироче. Гоњена грижом са-
вести, Марјам напушта удобност 
свог дома и нежног мужа Енглеза, 
да би се вратила у место у коме је 
све почело – забачено иранско село 
Мазаре. У поменутом селу беском-
промисно ће се суочити са сопстве-
ном прошлошћу као и са сећањима 
на живот који је морала да остави 
када је се отац одрекао због греха 
који није починила. Јасмин Крау-
дер исписала је топлу, породичну, 
али и драматичну причу, којој ће се 
читаоци изнова враћати.

ЛАДИН БИН, Кармен: МОЈ 
ЖИВОТ У ПОРОДИЦИ БИН 
ЛАДЕН; с енглеског превела: 
Нада Сиљановић-Донати. – Фи-
лип Вишњић: Београд, 2007, 216 
стр.

И с п о в е д н а 
књига снаје 
једног од најо-
мраженијих и 
најтраженијих 
људи на плане-
ти, Осаме Бин 
Ладена, Кар-
мен Бин Ла-
дин, посвећена 
је њеним ћеркама Вафи, Наџији и 
Нури, деци коју је њихова мајка нат-
човечанским напорима извукла из 
исламског фундаменталистичког 
друштва које влада у Саудијској 
Арабији. Кармен Бин Ладин била је 
удата за Осаминог рођеног брата, 
Јеслама, човека који је високо обра-
зовање стекао на Западу. Он је у сво-
јој бити представљен као трагична 
личност, личност која на крају није 
могла да се отргне из челичног вер-
ског загрљаја породице којој рође-
њем припада. Оригиналан наслов: 
Inside the Kingdom: My life in Saydi 
Arabia (Унутар краљевства: Мој жи-
вот у Саудијској Арабији) преведен 
је као Мој живот у породици Бин 
Ладен што овдашњим читаоцима 
звучи атрактивније. Ова проза која 
се ишчитава у једном даху отворе-
но говори о репресији и лицемерју 
који владају у Саудијском краљев-
ству. Вредност ове књиге лежи у чи-
њеници да је Кармен Бин Ладин ус-
пела да побегне из клана оличеног 
у једној од најбогатијих и најмоћни-
јих фамилија из Саудијске Арабије, 
спаси своју децу, и јавно осуди свог 
девера Осаму. Када заклопимо ко-
рице ове књиге, упитаћемо се на ко-
ји начин превазићи непремостиве 
разлике између, у индивидуалним 
слободама, западне, и вехабистич-
ке исламистичке културе. А на по-
менуто питање још дуго се неће мо-
ћи дати прави одговор.

ЛАЗИН, Смиљан: Парада. – Бе-
оград: СКОР, 2006.

Трећом збирком рефлексивне пое-
зије Парада, професор Факултета 
политичких наука и Факултета 
примењених уметности у Београ-
ду, филозоф Лазин промишља жи-
вот на начин креативне егзистенци-
је. При том, оставља суви жиг своје 
персоналности стиховима који су и 
„Корачница“, како је наслов првог 
циклуса у овој књизи, али и „Честит-
ке“ за крепкост ума. Изведеном ре-
алношћу, у овој збирци песама Ла-
зин нас уводи у свет свакодневице 
ироничним и апсурдним виђењем 
света. Претензија је аутора у песми 
„Исправка“ да се обично пискара-
ње замени мисаоношћу. Светла су 
очито погашена, свици скривени у 
ноћи, песник више није црноризац 
уз свећу него сценариста стадион-
ских парада којима заповеда из хе-
ликоптера, пише у пратећој рецен-
зији Доброслав Смиљанић. Песник 
је на „премијери“ авангардист, који 
неће заобићи малог човека који као 
човечуљак постаје предмет нарика-
ча. Али песник налази и „Профиње-
ности“ кад су у питању луталице 
којима прете хушкачи који нахрли-
ше, као у радном кутку привезане 
змије. У песми „приницљивост“ 
аутор нас позива на глуварења уз 
расквашене крајпуташе, где застаје 
мисао а одјекује збиждук. Ипак, са 
Лазином идемо даље од канцелариј-
ске нирване, шпартајући узвишено 
до оне гордости која јесте примењи-
ва патетика живота који постоји и 
кад је песник потпуно аутономан 
и аутохтон. У персми „Интегри-
тет“ тужилац, туженик и брани-
лац појављују се у „рационалним 
светостима слободног роба“. И у 
„Крепкости“, међутим, Лазин је са-
пет ишчекивањем, али нас у наред-
ним стиховима дозива на пићенце. 
Овим је у ствари погођен наслов 
књиге Парада, у којој препознајемо 
себе у многим животним ситуаци-
јама.

ЛАЛОВИЋ, Иван: СТАРА БАР
КА. – Сремски Карловци: Бран-
ково коло, 2007. – 61 стр.

Шестом по ре-
ду песничком 
књигом Стара 
барка, Иван Ла-
ловић нам дока-
зује да све више 
постаје препо-
знатљиво име 
савременог срп-
ског песништва. 
У питању је мо-
дерни урбани лиричар сажетог пе-
сничког исказа, који се не одриче 
традиције и изворности. Са овом 
књигом, Иван Лаловић је учврстио 
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позицију лирског метафизичара, 
који на самосвојан начин понире 
у дубине вечног и универзалног. 
Једна од основних тематских око-
сница Старе барке је душа, што не 
би требало да чуди, ако се зна да се 
Лаловићева претходна књига звала 
Душини одблесци. Тако у једној од 
најпрепознатљивијој песама из ове 
збирке, „Позориште“, поета нам 
дарује ефектну песничку слику: У 
врбама нам вијоре душе. Све у све-
му, Лаловићева најновија песничка 
књига представља плод једне аутох-
тоне, зреле, заокружене поетике 
песника који је већ десет година 
(прву песничку књигу Скровиште, 
Лаловић је објавио 1997. године) 
присутан на овдашњој књижевној 
сцени.

ЛУТХАНДЕР, Елеонора: Мојим 
устима. – Београд: Апостроф, 
2006. – 77 стр.

Елеонора Лут-
хандер (1954, 
К р у ш е в а ц , 
рођена Дамја-
новић) је срп-
с ко-ш ведс ка 
песникиња (од 
1993. до 1996. 
објавила је 4 
књиге поезије 
на српском и 6 књига на шведском 
језику), преводилац поезије са на-
шег на шведски језик (пројекат под 
радним насловом „Песме свих срп-
ских песника које сам упознала“ ко-
ји је у току) и обратно (књиге Кри-
стине Лугн, Бруна К. Ојера, Лукаса 
Мудисона, на српском). Књига Мо
јим устима додатно утврђује место 
ове ауторке у савременом српском 
песништву и поред тога што је стал-
но настањена у Стокхолму. Књигу 
чине 4 циклуса са око 50 лирских 
песама чија су основа према пре-
цизном одређењу рецензента Србе 
Игњатовића „непосредни, привид-
но једноставни, често исповедно-
лични искази... саткани од низова 
изоштрених слика, луцидних обр-
та, бритких коментара...“ Метафо-
ра, контраст („пржи сунце од ле-
да, певају залеђене птице/караван 
путује замрзнутом пустињом“), 
алитерације и асонанце („Мора Мо-
рава/морамо ми“), бунтовна ирони-
ја, нека су од најчешћих стилских 
средстава којима ауторка остварује 
свој концептуални и експресивни 
план. У књизи налазимо и десетак 
песама које условно можемо при-
писати љубавној поезији („Мора 
да постоји место/у фрижидеру/где 
чека наше време/залеђено као Волт 
Дизни“, из песме Разгледница).

МАЛКОМ, Сандерс: Змајске 
хронике : изгубљени дневници 
великог чаробњака Септимуса 

Агоријуса. – Дерета : Београд, 
2006, 128 стр.

Прва ствар која читаоцу пада у очи 
код овог чудног дела фантастике 
јесте напомена аутора. Напомена 
тврди да је ово дело „Верна репро-
дукција дневника Великог Чароб-
њака Септимуса Агориуса, који 
описује његове покушаје да убије 
неколицину злих змајева у складу 
са последњом жељом свог Краља.“ 
Најзанимљивији део књиге су илу-
страције које представљају живот-
но представљене цртеже делова 
тела змајева. После читања приче, 
читалац мора да се запита да ли по-
стоји трачак истине у овој причи. 
Као и у случају других бајки, оста-
је могућност да је прича заснована 
на легендама које вуку порекло из 
давних истинитих догаћаја. Стил 
писања је веома интересантан и 
аутор се често осврће на занимљи-
ве аспекте анатомије и понашања 
змајева. Иако од почетка покушава 
да завара читаоца, занимљива при-
ча и веома квалитетне илустрације 
чине ову књигу добрим избором за 
мирно недељно поподне.

МАРКОВИЋ, Драгиша: Кад ме 
не буде у песми. – Београд : На-
родна књига, 2007.

Ово је трећа 
песничка књи-
га Драгише 
М а р к о в и ћ а , 
песника сред-
ње генераци-
је. Песникови 
мотиви су при-
рода и његово 
лично окруже-
ње. Надахнуће су пријатељи, умет-
ничка дела, али и емоције: љубав, 
туга и изнад свих, носталгија. Пе-
сничка збирка је ретроспектива 
живота и емотивних доживљаја, 
дирљива исповест, али изнад свега 
надахнута поезија.

МАРКОВИЋ, Славољуб, Ризин-
гер, Иван: Градске приче 2. – 
Крушевац: Албос, 2007, 79 стр.

Недељник Град и издавачка кућа 
Албос су нас обрадовали још јед-
ном збирком кратких прича дома-
ћих аутора. Уређивачки тим, Сла-
вољуб Марковић и Иван Ст. Ризин-
гер, имали су тежак задатак да од 
свих прича које су у протеклих пет 
година објављене у Граду одаберу 
оне најбоље. У овој, другој по реду, 
збирци нашла су се имена попут 
Драгане Срејовић, Тамаре Жикић, 
Андрије Димића, Драгана Ивоше-
вића, Небојше Лапчевића, Драго-
љуба Игрошанца, Јелене Протић 
Петронијевић и многих других.
Тешко је неговати кратку причу. 

Тешко је у кратком даху пренети 
догађаје са трга, сусрете и погледе 
на улици, живе разговоре крај ула-
зних Врата, Два зрна грожђа на 
асфалту, још теже дочарати нечије 
Очи или Прсте у пролазу, запазити 
Кожне торбе или Нестанак у зору. 
Кратка форма, која нас је највише 
задужила (сетимо се само бајки и 
народних предања), неправедно је 
запостављена. Иако је најприклад-
нија данашњем времену, тешко 
успева да се пробије до савременог 
читаоца. Овај смели покушај да се 
ствари промене треба наградити.

МАРОЈЕВИЋ, Игор: Шнит. – Бе-
оград: Лагуна, 2007. – 224 стр.

Четврти ро-
ман Игора 
Маројевића 
(1968, Врбас), 
као и прет-
ходни Жега 
(2004) на 
тематско-са-
држинским 
п л а нови м а 
иновативно проблематизује одно-
се између стварности, историје и 
уметничке прозе. Тематски, роман 
Шнит третира сложене односе у 
Земуну за време Другог светског ра-
та (већинско становништво Срби, 
усташка власт, немачко присуство/
фактичка власт). Романсијерску 
причу Маројевић привидно препу-
шта ликовима који носе заплете/ин-
триге личних, пословних, ратних и 
идеолошких чинилаца. Дуж текста 
и поготово поглавља Људи издваја-
ју се кроки портрети шест ликова 
чији поступци и доживљаји форми-
рају фабулу. Идејни план романа 
исијава силовиту иронију према  
деловању и претензијама Незави-
сне државе Хрватске формиране 
од стране Усташке хрватске револу-
ционарне организације готово на 
половини територије Краљевине 
Југославије седам дана пре капиту-
лације те државе пред Немачком и 
њеним савезницима 17. 4. 1941. Иро-
нијски слојеви у распону од хумора 
до сарказма и цинизма тичу се зе-
мунских усташа и њихових тежњи 
да уз помоћ Немаца и у Источној 
Босни направе неку врсту Јасенов-
ца, односно, тако реше и на тој те-
риторији свој проблем са Србима, 
тичу се и приче о „објективном“ но-
винарству која се протеже од загре-
бачких ратних листова до земун-
ских, те листова равногорског по-
крета и партизанских графита по 
Земуну, најзад до језивог описа ма-
сакра више од стотину Батајничана 
у „плавом аутобусу са регистраци-
јама загребачке општине“ од солин-
ген нож рукавице бојника Томића. 
Шнит (изворно: крој, парче, део, 
модел, али у Маројевићевој прози 

кројење информација, власти, суд-
бина појединаца и читавих народа) 
испричан различитим наративним 
поступцима чија је основа кратка 
прича (кад је реч о писцу снажне 
имагинације она је способна да у 
себе компримује и новинарске жан-
рове, попут репортаже, колумне, 
коментара и других) представља 
разиграну креацију чији је темељ 
историја.

МАТИЋ, Владан: Склапање 
пејзажа. – Београд: Књижев-
но друштво Свети Сава, 2007. 
– 144 стр.

Већ из кратке белешке о писцу и до 
сада објављених дела (књига при-
ча, роман, прозне целине Небитна 
сећања, Мапе, књиге путописне 
прозе Шеста клима), уочавамо да 
се ради о аутору склоном прозним 
експериментима, тачније, хибри-
дизацији жанровских одредница. 
Фабула романа Склапање пејзажа 
је фрагментаризована и без тзв. 
климакса/кулминације. Повест 
о три генерације породице кали-
вода (деда Јозеф, сниматељ филм-
ских журнала и заслужни уметник 
СССР, његов син 
Павел, члан По-
литбироа ЧССР, 
те унук Владимир 
Каливода) у хро-
нотопској равни 
живе свој живот 
од Урала и града 
Хруста (данас у 
Украјини), са жи-
жном тачком у 
Прагу. Оквирну причу објективног 
приповедача који акцентује Вла-
димирово присуство фестивалу 
фантастичног филма у мају 2002. у 
Жишкову, допуњава животна при-
ча Београђанина, који је после мно-
штва занимања и високошколског 
образовања у Београду, бармен у 
Прагу. Матићева нарација осим из-
мештања временско – просторних 
планова, дефабулативности, оби-
лује дескрипцијом која местимич-
но прелази у поетску прозу. Време 
Хладног рата и време распада Ју-
гославије, пад прве чехословачке 
републике под Хитлерову власт, 
довођење у тај контекст збивања из 
Тридесетогодишњег рата са инди-
видуализованим животним прича-
ма неке су од основних одлика нове 
прозе Владана Матића.

МЕКАФРИ, Ен, Змајеви јахачи 
Перна III: Бели змај.- Алнари : 
Београд, 2005, 371 стр.

Планета Перн је слична земљи и 
на њој живе људи. Поред људи, на 
планети живе огромни, интели-
гентни змајеви са телепатским спо-
собностима. Њихова способност 
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да бљују ватру је од велике користи 
у борби против Нити – кише смр-
тоносних паразитских спора које 
у правилним интервалима падају 
у Пернову атмосферу. Трећа књига 
серијала, Бели Змај, описује иску-
шења младог Џексома који одгаја 
јединог белог змаја на Перну, рође-
ног са генетском аномалијом. Џек-
сом трпи предрасуде и осуду дру-
гих јахача јер је његов змај мањи од 
осталих. Он треба да наследи власт 
над једном од најстаријих Тврђава 
на Перну, и многи сумњају у њего-
ву способност. Џексом и његов змај 
Рут доказују да величина није увек 
значајна, Џексом преузима контро-
лу над Тврђавом, осваја девојку и 
спречава светску катастрофу. Ме-
кафри и овде задржава свој описни 
и читљиви стил писања, који све 
њене књиге чини вредним читања. 
Иако трећа књига не оставља тако 
снажан утисак као претходне две, 
вреди је прочитати јер се у њој де-
шава много ствари које су важне 
за велику причу коју нам Мекафри 
открива.

МИЛИВОЈЕВИЋ, Милен: Сун
це у џепу. – Београд: Књижевно 
друштво просветних радника 
Србије, 2007. – 74 стр.

Седамнаеста књига Милена Ми-
ливојевића (1943, Драјинац код 
Сврљига, објавио књиге поезије, 
сатиричне поезије, сатиричне про-
зе, афоризама) према речима рецен-
зента др Миодрага Д. Игњатовића 
значењски носи квалитет тзв. пое-
зије парадокса. Како аутор истиче, 
својевремено је ишчитавао Васка 
Попу и онда кад му његова поезија 
није била разумљива, а сада је напи-
сао књигу која је у дослуху са Попи-
ним иронисањем. Реч је о поезији 
апсурда, певању које се граничи са 
хаику песмом и афористичким ка-
зивањем. „Овај песник искључиво 
филозофске, још тачније егзистен-
цијалне оријентације зато и носи 
уплашено срце у „џепу“, пише др 
Игњатовић, да би о Миливојевиће-
вој поезији, између осталог и запи-
сао како је она „дубока, као рана од 
љутог бодежа. За наду се бори исти-
ном и спознањем, не штедећи ни 
Човека ни Човештво, али ни богове 
који нас на беспуће живота упути-
ше слабе душе и горде мисли“.

МИТРИЋ, Небојша, Јахач на 
црном Пегазу: сабране цеду
љице. – Београд: Milex ceramik, 
2006, 150 стр.

Да уметници често могу да буду 
свестрани потврђује књига Јахач 
на црном Пегазу, која представља 
ретко и изванредно дело и прави 
издавачки подухват који не би угле-
дао светлост дана да није било напо-

ра два човека, 
вајара, Слобо-
дана Банета 
Савића и Ми-
рољуба Ста-
м е н к о в и ћ а 
Команча, као 
и трећег, Драгослава Паунескуа, 
који је имао тежак али прелеп зада-
так, да изабере међу хиљадама цр-
тица овог изузетног вајара (можда 
најпознатијег по скулптурама Ца-
ра Лазара, Деспота Стефана Лазаре-
вића и Хајдук Вељка) оне најбоље и 
најзанимљивије. Да суицидне осо-
бе, какав је био Небојша Митрић, 
могу да изнедре и те како веселе 
и полетне мисли показују нам ње-
гови записи – кратке литерарне 
форме писане у периоду између 
1971. и 1989. године: Дело је готово 
када паметна рука зна да стане; 
Обнављамо се стварајући; Крају се 
треба надати, али не треба препу
штати; Добро је бити богат, али 
је богатије бити племенит; Богу 
сам захвалан, што ми је помогао да 
брзо постанем човек, и дуго оста
нем дете. Прави дар за дете у нама.

МОДИЊАНИ Казати Звева: 
Ванила и чоколада; са итали-
јанског превела: Гордана Роси. 
– Београд: Евро-Ђунти; 2007. 
– 429 стр.

Иза псеудони-
ма Звеза Каза-
ти Модињани 
крију се супру-
жници Биће 
Кајрати и Ну-
ло Кантарони. 
Обоје новина-
ри, све до Нуло-
ве смрти 2004. године, заједничким 
снагама објавили су седамнаест 
романа. Већ њихов дебитантски ро-
ман Зеленоока Ана, који је објављен 
1981. године, добио је ласкаве оцене 
критике и публике. Тајна успеха ро-
мана Звеве Казати Модињани лежи 
у схватању да људи желе да читају 
разноврсне приче уроњене у ствар-
ност италијанског породичног жи-
вота, с препознатљивим ликовима 
и окружењем. По роману Ванила и 
чоколада снимљен је и истоимени 
филм за ТВ станицу РАИ. Главне ју-
наке ове прозе, Пенелопе и Андреу, 
повезује осамнаест година брака, и 
троје компликоване али предивне 
деце. У једном тренутку Пенелопа 
одлучује да више не глуми послу-
шну и скромну жену. Намерава 
да свог мужа суочи са бројним по-
родичним проблемима које она 
свакодневно решава, и тако спасе 
њихову везу. Уморна од Андреевих 
неверстава, себичности и површно-
сти, Пенелопа раздвајање види као 
прилику да обоје дубински сагле-
дају сопствени брак, и уједно поку-

шају да пронађу узроке својих број-
них грешака и лоших избора. И на 
крају, напоменимо да је у Италији 
овај роман продат у 700.000 приме-
рака!

МРТВЕ ЋЕ, У ЦРНЕ УСНЕ, БЕ
ЛА НОЋ ПОЉУБИТИ: Антоло-
гија руске андерграунд поезије; 
приредио и превео са руског: 
Светислав Травица. – Београд: 
Чигоја штампа, 2007. – 301 стр.

Пред читаоцима је занимљива анто-
логија руских песника ХХ века, ко-
ји нису желели да пишу по диктату 
социјалистичког реализма, већ су 
своја уточишта налазили изван то-
кова тадашње совјетске књижевне 
продукције, без могућности да ви-
де своје објављене књиге. Помену-
ти песници у атмосфери подозрења 
и претњи, страха и несигурности, 
певали су о забрањеним темама и 
у својим песмама, најчешће кроз 
алкохолне измаглице и кафанске 
дилеме, критиковали друштво у 
коме су бивствовали. У овој књизи 
налази се избор из поезије двадесет 
четири руска андерграунд песника. 
Антологија почиње поезијом Алек-
сандра Ривина, Јевгенија Коприв-
ницког и Хенриха Сагпира, а завр-
шава се поетским стваралаштвом 
Владимира Ковенацког, Олега Гли-
горјева, Глеба Горбовског и А. Ни-
ка. У књизи је заступљена и поезија 
овдашњој књижевној публици по-
знатих руских песника Всеволода 
Њекрасова, Владимира Бурича и 
нобеловца Јосифа Бродског. Једино 
је нејасно из којих је разлога прире-
ђивач изоставио поезију чувеног 
глумца Владимира Висоцког, који 
је такође певао о алкохоличарима, 
лоповима, бахатим представници-
ма совјетских власти, и који попут 
већине песника заступљених у овој 
антологији, такође за живота није 
видео ниједну објављену књигу 
својих стихова? Све у свему, из ове 
антологије схватићемо да историја 
руског андерграунда представља 
једно од кључних обележја позног 
социјализма. Са једне стране цензу-
ра, догматизам, лакировка стварно-
сти, а са друге црни хумор, боемија 
и гротеска, чинили су културну 
митологију тог времена. Андергра-
унд је код ових песника био њихов 
егзистенцијални избор. Зато је њи-
хова поезија у својој бити, поезија 
ослобођеног духа и модерног дожи-
вљаја света.

НИКОЛИЋ, Дејана: Порцулан. 
– Београд: издање аутора, 2007. 
– 99 стр.

Дејана Николић (1965, Приштина, 
живи и ради у Београду), после 
књиге Вечера из 1989. и Тристие 
из 1999. објавила је трећу песничку 

књигу чији наслов може асоцирати 
колико на вредност живота и лири-
ке/уметности, толико и на њихову 
крхкост – мала непажња и нестаје 
лирска лепота, исто важи и за људ-
ски живот. Већ су прве две књиге 
показале самосвојан лирски глас, 
односно, потврдиле Николићкино 
место у разногласју савремене срп-
ске поезије. Користећи се  термини-
ма из реторике, ова ауторка успева 
и да узбуди и да се допадне својом 
лириком. Књига Порцулан садржи 
78 песама подељених на седам цели-
на. Четири целине 
немају издвојене 
наслове песама, 
већ је први стих на-
слов, што сугери-
ше на њихову већу 
мотивско стилску 
повезаност и сход-
но томе такву пер-
цепцију. Лирика 
Дејане Николић у 
контексту савреме-
не поезије издваја 
се и наглашеном функционализа-
цијом стилских фигура дикције 
(асонанца, алитерација: како мече 
кестен пече и креће се“, анафоре), 
конструкције (инверзија, елипса), 
најзад метафоре и других фигура 
пренесених значења, поређења, 
персонификације („Врела вода, 
змија чуваркућа/уједа за руке, 
умножава муке“, „Бомбе разносе 
моје месо./Земљу, оно што јесам“, 
„Облаци, облаци. Српски ђаци“, 
из песме Приштина, „Виноград 
што се коврџа на падини“, „Сто се 
дуго мучио на паркету/док није зау-
зео право место/Јасле“). Вредности 
књиге доприносе неочекивани пре-
лази из слободног стиха у римова-
не стихове, леонинске риме, ориги-
нална тематизација из хеленске ми-
тологије и савремених усуда (песма 
Приштина), увек с мером. Књига 
Порцелан саткана од лирске игре и 
мучне збиље заслужује свестрану 
критичку анализу и вредновање.

НЕДЕЉКОВIЋ, Оливера: Врто
ви у пустињи. – Чачак: Градска 
библиотека „Владислав Петко-
вић Дис“, 2007. – 34 стр.

Каталог пра-
теће изложбе 
44. Дисовог 
пролећа у Чач-
ку посвећен је 
Милану Ђорђе-
вићу, добитни-
ку Дисове на-
граде за 2007. 
годину. Садржи кратку песникову 
биографију, мали избор из поезије 
и есејистике, као и библиографију 
(објављена књижевна дела, засту-
пљеност у антологијама и зборни-
цима, стваралаштво у периодици, 
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есеји и аутопоетички текстови, 
интервјуи и одговори на анкете, 
преводилачки рад и литературу о 
стваралаштву Милана Ђорђевића). 
Поменути садржај је илустрован са 
обиљем документарне грађе из лич-
не и породичне архиве. Аутор ката-
лога и пратеће изложбе је Оливера 
Недељковић, библиотекар у Зави-
чајном одељењу Градске библиоте-
ке у Чачку.

НОВАКОВИЋ, Душко: Cinema 
Lumiere, двојезично, превод на 
француски Борис Лазић, Љиља-
на Хубнер Физилије, Рејмонд 
Физилије и Емилија Церовић 
Млађа. – Београд: Српски ПЕН 
центар, 2007. – 127 стр.

Почев од књиге Зналац огледала 
(1976, Београд) до данас, Душко Но-
ваковић (1948, Подгорица, живи у 
Београду) објавио је десет књига по-
езије које су га сврстале у истакну-
те песнике краја протеклог и осви-
та новог столећа. Појединачно, 
његове песме превођене су на више 
страних језика (немачки, енглески, 
шведски, италијански, хинду, тур-
ски, мађарски, румунски, итд.), 
али поред двојезичног српско – ма-
кедонског издања (Сати и живо
тиње/Сати и животни, Скопље, 
1980), ово је други двојезични из-
бор из досадашњег Новаковићевог 
дела. Избор чини 40 песама из раз-
личитих књига. Највећи део превео 
је Борис Лазић, песник и професор 
славистике на Сорбони (30 песама), 
затим Љиљана и Рејмонд Физилије 
(9 песама), док је завршну песму 
избора превела Емилија Церовић 
Млађа. Избор, што је и логично, 
релативно целовито приказује 
основне тематско – мотивске прео-
купације, стилистичке поступке и 
остале особености овог аутора. Из-
бор Биоскоп Лимијер штампан је уз 
помоћ Министарства културе Репу-
блике Србије поводом песниковог 
учешћа на међународном фестива-
лу поезије „Гласови Медитерана“ 
– Лодев, Француска, 21–29. јули, 
2007. године.

ОБРЕНОВИЋ, Жељко/ ИЛИЋ, 
Александар: СРПСКИ ПСИ
ХО. – Београд: Лагуна, 2007, 200 
стр.

Српски психо Жељка Обреновића 
и Александра Илића је хорор-три-
лер, чија се радња дешава у имаги-
нарном Београду, почетком новог 
миленијума. Писан ‘у четири руке’, 
уједначеним стилом, а притом про-
жет најсавременијим филмским, 
музичким и књижевним референ-
цама, Српски психо представља 
пријатно освежење у савременој 
српској прози. Главни јунак овог 
романа (наслов је парафраза кон-

т р ов е р зног 
Брет Истона 
Елиса Аме
рички психо) 
је натпросеч-
но интели-
гентан два-
десетпетого-
дишњак чији 
је живот под 
савршеном контролом, све док га 
околности, без икакве најаве, не ис-
пуне унутрашњим паклом. До тог 
тренутка заинтересован само за 
секс, музику и изласке по ноћним 
клубовима савременог Београда, 
главни јунак ове интригантне про-
зе постаје објекат мистериозног 
прогонитеља и сведок опскурних 
црномагијских ритуала. Истовре-
мено на кућну адресу почињу да му 
стижу касете необичне садржине. 
У настојању да себи разјасни нове, 
непознате околности, он даје жесто-
ке одговоре на сва искушења, пре-
тварајући се притом у серијског 
убицу. Кокетирајући са цинизмом 
Чарлса Буковског и хорор проза-
истима са америчког тла, главни 
јунаци ове прозе, која се у даху иш-
читава, постају жртве сопствене не-
способности да се суоче са суровом 
реалношћу света који их окружује.

ПАВЛОВИЋ, Ранко: Лов. – Вр-
шац: Ков, 2007, 72 стр.

Нова збирка 
песама Ранка 
Павловића, до-
битника ового-
дишње награде 
„Петар Кочић“ 
за целокупно 
књижевно де-
ло, одише се-
том и жалом за 
минулим временима. Збирку чине 
четири целине Лов; Цвијет, девој
чица; Завичајне и Хиљаду лијепих 
лица, од којих свака доноси посеб-
ну нијансу туге, али и трачак наде. 
Песник примећује како му, а то је 
болна стварност сваког од нас, при-
јатељи све ређе шаљу писма; човеку 
који не може да разлучи срећу од не
среће/срећа није ни потребна; један 
Сасвим обичан дан може да нас при-
тисне; како смо се отуђили од шу-
ма и себе самих, како сунце застане 
кад угледа дете док љуби мајку; при-
сећа се Несаницā, додира и пољуба-
ца из младости, док тужно закључу-
је да Она није код куће. Последња пе-
сма ове збирке, међутим, даје нам 
наду да истрајемо у нашој борби, 
нашим борбама, јер како сам аутор 
признаје: Кад кажем волим/та ри
јеч увијек има ново значење... Јер, 
(моје) волим/има хиљаду лијепих ли
ца. Можда на први поглед не делује 
тако, али стихови Ранка Павлови-
ћа ипак трагају за осмехом.

ПАСУЈЕВИЋ, Миша: За вола
ном – мали роман о смрти. – Бе-
оград: Рад, 2007. – 88 стр.

Миша Пасујевић (1971) познат је 
читалачкој публици по књигама 
поезије Инк (Матица српска, 1997, 
Бранкова награда) и А. М. телеграм 
(2000). Прво прозно дело добрим де-
лом, између осталог, карактерише 
песничка фактура реченице и поет-
ска атмосфера. Роман је фрагмента-
ризован у низ кратких прича које 
писац уланчава у лирски роман. 
С друге стране романсијерско ја 
осим савремене путописне приче 
о путовањима („у реалности то су 
новобеоградски блокови, босански 
путеви, места у Грчкој или јапански 
пејзажи који долазе из прича и сно-
ва Јапанаца које писац среће и са 
којима послује“ из рецензије Петра 
Милорадовића), предочава и фраг-
менте о детињству („У деветој годи-
ни, отац ми је указао поверење: сео 
сам за волан бубе“. или „У средњој 
школи, подвиг је било путовање 
од Београда до Новог Сада. Крали 
смо тристаћа од оца мог друга. 
Искушавали срећу. Неке наше ри
вале – у стојадину – напустила је. 
Најпре беху ухваћени од милиције. 
Потом су слетели у њиве. Преврта-
ли се при 120 на сат...“), везане са 
нараторову фасцинацију вожњом: 
„Човек без кола, није човек – уреза-
ло ми се из неког филма, којег се не 
сећам“, каже наратор, што би могла 
бити синтагма која сублимира кон-
цептуални план прве Пасујевићеве 
прозе.

ПЕНИК, Најџел: Хитлерова 
тајна наука; са енглеског пре-
вела: Душка Томановић. – Бео-
град : Дерета, 2007. – 231 стр.

Позната је чи-
њеница да је 
име Адолфа 
Хитлера обе-
лежило прву 
половину ХХ 
века. У почет-
ку слављен 
као Месија 
немачког на-
рода, своје политичко деловање 
завршио је катастрофално. Свет 
је оставио у рушевинама а милио-
ни људи страдало је због његових 
идеја. Након завршетка Другог 
светског рата, многи историчари, 
публицисти, психијатри и књи-
жевници покушали су да разјасне 
феномен Хитлера и убилачке ма-
шине националсоцијалиста. После 
књиге Хедер Принл, Химлеров вели
ки план, пред нама је занимљиво 
штиво публицисте и историчара 
Најџела Пеника, Хитлерова тајна 
наука. У Пениковој књизи сакупље-
не су интересантне теорије које пра-

те нацистичке покушаје да осмисле 
нову религију, заснују нову науку и 
створе новог ‘супер-човека’. Писац 
је поново открио многа заборавље-
на документа, од којих се поједина 
први пут објављују у овој књизи. 
Следећи трагове мистериозних 
традиција манихејаца, друштава 
илумината и витезова светлости, 
нацистички мистици покушавали 
су да оживе прастаре традиције 
које су се преносиле од времена 
египатских пирамида и Стоунхен-
џа, обликујући и прерађујући их у 
циљу стварања разарајућег извора 
моћи. Илустрована материјалима 
из оригиналних нацистичких изво-
ра, Хитлерова тајна наука пружа 
нам могућност да завиримо у један 
тајанствени и мистични поглед на 
свет, који нас са једне стране зади-
вљује, док нас са друге ужасава сво-
јим средствима и дометима.

Предања америчких народа. 
– Београд : Утопија, 2006, 208 
стр.

Предања аме
ричких народа 
обухватају нај-
з а н и м љи ви ј е 
(у антрополо-
ш к о - е т н о л о -
шком погледу) 
м и т о л о ш к е 
приче које по-
седују извесне 
књижевне вред-
ности најразличитијих народа обе-
ју Америка. Најобимнији и најзани-
мљивији део, по речима Александра 
И. Спасића који је изабрао, превео 
и приредио ову књигу, посвећен је 
северноамеричким Индијанцима 
– чији је фолклор у највећој мери 
сачуван и забележен. Понуђени ми-
тови ће нам помоћи да сагледамо 
како географско-климатски услови 
одређују поглед на свет једне етнич-
ке заједнице, утиче ли на њега сте-
пен развијености заједница, или 
можда њихов отежани опстанак? 
Има ли монотеистичких племена 
међу америчким Индијанцима? Ко-
је их теме најчешће окупирају? Јесу 
ли то глад, жеђ, порекло ватре или 
Сунце, Месец и звезде? Придају ли 
посебну важност неким одређеним 
бројевима? Какво значење за саме 
Индијанце имају њихова предања, 
имају ли одређено место и време ка-
да се причају, смеју ли се открити 
припаднику другог племена? Одго-
воре ћете лако наћи – закорачивши 
у чудесан свет митова.

ПРЕЛЕВИЋ, Бранислав: Посве
те. – Београд: Партенон, 2006. 
– 64 стр.

Бранислав Прелевић (1941, Зеле-
ник, Црна Гора) је истакнути срп-
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ски песник и преводилац са шпан-
ског и португалског језика. Између 
осталог, особеност ове књиге је да 
је чине песме настале у периоду 
1973–1983. године. Као да је песник 
имплицитно у сталном дијалогу са 
песницима и другим личностима 
кроз двоиподеценијску дистанцу 

желео да провери 
вредност својих „по-
света“. Суштински, 
све песме Прелеви-
ћеве књиге истовре-
мено су и сублими-
ран поглед на дело, 
мисао, или поетска 
начела изабраних 
писаца. Од лично-
сти изван уметничке 

речи Прелевићеву посвету заслу-
жили су Александар Македонски 
(изражен критички однос и песни-
кова резигнација због освајачке 
заслепљености Аристотеловог уче-
ника), Исус Христ, кнез Лазар и Ма-
хатма Ганди. Већи је број аутора са 
шпанског и португалског говорног 
подручја, што је и разумљиво када 
се зна за песников обиман преводи-
лачки рад. Од српских песника чи-
тамо песму/посвету Његошу, Лази 
Костићу, Дучићу, Попи и Бранку 
Миљковићу, и словеначком утеме-
љивачу модерне поезије Францу 
Прешерну. Тачно је запажање ре-
цензента књиге, песникиње Иване 
Миланкове да ова књига „открива 
песника који уме да цени све непро-
лазне вредности уметничких ства-
ралаца и историјских личности. 
Истовремено, она, на леп начин, 
осветљава вредности Прелевићеве 
поезије“.

ПРОТИЋ-Петронијевић, Јеле-
на: Боје Византије. – Крушевац 
: Црква Лазарица, 2006, 123 стр.

Збирку чини 
седам склад-
них, богато 
и л у с т р о в а -
них, целина: 
Са пламеном 
кандила, Спо
ра зумевање , 
Н а с л е ђ е н а 
сећања, Песак Глифаде, Византин
ско око, Боје Византије и Путова
ње на Крф. Тамо где мушки/мириси 
додирују море, где жуте крушке на
низане/опадају и где чемпреси секу 
ветар људи живе, муче се и радују, 
на готово истоветан начин као под 
нашим небом, под нашом липом. 
Људи страдају у ратовима, људи 
страдају на мору, живе још једино у 
нашим сећањима, око нас су боје си
во/мрачно/а надалеко и крваво, али, 
упркос свему, свако од нас спојен 
истим небом тражи... дан/сачуван у 
мрежи Апостола.

ПОТИЋ, Иван: Још једном о не
видљивом. – Београд: Књижев-
но друштво Свети Сава, 2007. 
– 147 стр.

Трећа књига Ивана Потића (1972, 
Зајечар, историчар уметности) до-
носи 60 кратких прича особене ор-
ганизације текста и односа приче 
према стварности. Кроз Потићеве 
приче као да оживљава „дух“ оног 
највреднијег у млађој српској про-
зи 80–их, али и авангарда једног 
Станислава Винавера, Данила Хар-
мса и других аутора кратке прозне 
форме окренутих „читању“ фанта-
стичног у стварности и стварног 
у фантастич-
ном. Кад је 
реч о Потиће-
вим причама 
ваља уживати 
и одгонетати 
његове синте-
зе без траже-
ња клишеа. 
Тако ћемо на 
микро плану 
наћи и следеће реченице: „Мала 
златна рибица (из средње школе), 
залутала грешком у рибарницу у 
коју често навраћам“ (77 страна), 
или „Али у свету сексуалних фру-
страција и затезне камате здрав ра-
зум најчешће бива злоупотребљен“ 
(76), „Недељом смо ишли да гледа-
мо како интелектуалце набијају на 
колац“ (прича Златно доба), „Мон-
тењ погледа у Александра Шошта-
ра који је чуда чинио на голу. Олим-
пијско злато му је на грудима виси-
ло баш као и пре 15 година“. Онео-
бичене структуре, фабуле, форме 
параболе, оксиморона, парадокса, 
ипак јасним језиком причају о Ср-
бији и свету данашњице, из „иско-
шеног“ угла једног младог мајстора 
кратке приче.

РАДОВИЋ, Душан: Пролеће: 
песме; Лето: приче и песме; Је
сен: песме и афоризми; Зима: 
радио и телевизијске игре (по-
езија и проза у четири књиге). 
– Београд: Српска књижевна за-
друга, 2007.

Четири књиге Душка Радовића, тог 
занесењака и дечака у души, објави-
ла је Српска књижевна задруга. На-
правили су одличан избор поезије 
и прозе за децу којем ће се обрадо-
вати подједнако и деца и родитељи. 
Књиге које чине овај комплет доби-
ле су називе по годишњим доби-
ма: пролеће, лето, јесен и зима. Од 
симпатичних песмица до смешних 
причица, афоризама и „разних глу-
пости“, ту су чувена радио-игра 
за децу „Капетан Џон Пиплфокс“ 
и „Како су постале ружне речи“. 
Постоји и део „шта сам то радио“ 
у којем Радовић описује „како је 

све почело“, од-
носно како је 
почео да пише 
за децу. Његов 
рад траје преко 
три деценије 
од књига По
штована децо 
до Седи да раз
говарамо. Како 
он сам каже: 
„Сви други пи-
шу своје песме 
и приче, сеју 
и негују свако 
свој цвет, а ја се-
би личим на ге-
ометра који тражи, мери и утврђује 
шта све припада деци и литератури 
за децу.“ Поклоните неком детету, а 
и себи, ове књиге биће вам захвал-
но цео живот. И за крај један афо-
ризам: „НЕЋУ НИКАД ВИШЕ ако 
не заборавим. Никад не заборавим 
оно што хоћу а стално заборављам 
оно што НИКАД ВИШЕ НЕЋУ“.

РАДОЈЧИЋ, Наташа: СНОВИ
ЛОВО; с енглеског превео: Вла-
димир Д. Јанковић. – Београд: 
Евро-Ђунти, 2007. – 192 стр.

Ку р и о з и т е т 
романа Снови
лово лежи у чи-
њеници да је 
прво написан 
на енглеском 
језику, па је 
тек онда преве-
ден на српски, 
зато што је романсијерка Наташа 
Радојчић одлучила да почне да пи-
ше на језику који је постао састав-
ни део њеног живота. Наташа Ра-
дојчић је рођена у Београду, а у Њу-
јорку живи већ осамнаест година. 
На Универзитету Фордам дипло-
мирала је енглеску књижевност. 
Постдипломске студије завршила 
је на Универзитету Колумбија, где 
је стекла звање ‘магистра лепих 
уметности за прозно писање’. На Је-
зуитском универзитету у Њујорку, 
као и на Државном универзитету у 
Колораду, предаје реторику и језич-
ку композицију. Поред романа пи-
ше и драме и филмска сценарија. 
Пре Сновилова, написала је романе 
Повратак ратника и Ти овде не мо
раш да живиш. Најновији роман 
ове америчке књижевнице српског 
порекла, Сновилово, једно је од рет-
ких литерарних издања на српском 
језику које се бави другачијом сли-
ком Америке од оне коју диктирају 
захтеви дневне политике. У овој 
књизи откривамо једну другачију 
Америку, људску, топлу и рањиву. 
Кроз ову прозу дефилује занимљи-
ва галерија ликова, почев од бивше 
секретарице КГБ-а, која је уточи-
ште потражила у земљи против ко-

је се њена служба деценијама бори-
ла, преко енглеског ботаничара убе-
ђеног да човек може да се претвори 
у птицу, до сиромашног грчког до-
сељеника. Срце тог градског микро-
космоса са америчког Југа је Лари-
на кафана у којој предана власница 
сервира мештанима јединствени 
алкохолни напитак – отровушу из 
сопствене производње. Пред читао-
цима је занимљива поетска проза 
која нам амерички Југ представља 
као симбол новог, једноставнијег и 
нежнијег света.

РАЈКС, Кати: Распете кости; 
превела с енглеског: Вера Јова-
новић. – Београд: Дерета, 2007. 
– 312 стр.

Америчка романси-
јерка, Кати Рајкс, 
светску славу стекла 
је серијом кримина-
листичких романа, 
чији је главни јунак 
форензички антропо-
лог за Северну Каро-
лину и Квебек, Темпе-
ранса Бренан. Пред 
читаоцима је осми по реду роман, 
који говори о доживљајима ове нео-
бичне јунакиње. У лик Темперансе 
Бренан романсијерка је утиснула 
детаље из сопствене биографије. 
Наиме, Кати Рајкс ради као профе-
сор антропологије на Универзите-
ту Северне Каролине у Шарлоту, 
и форензички је антрополог у кан-
целарији главног иследника судске 
медицине државе Северна Кароли-
на, као и у лабораторији за правне 
науке и судску медицину квебешке 
провинције. По мотивима романа 
Кати Рајкс, америчка телевизија 
„Фокс злочин“ (FOX CRIME) емиту-
је серију „Кости“ (Бонес) о доживља-
јима групе форензичара који реша-
вају тешке злочине. Захваљујући 
интригантном заплету и бројним 
форензичким детаљима, Распете 
кости су најинтригантнији роман 
из поменуте серије. Убиство ор-
тодоксног Јеврејина у Монтреалу 
није уобичајен случај са којим се 
сусреће Темперанса Бренан. Зајед-
но са њеним сталним пратиоцем, 
детективом Ендрјуом Рајаном, и 
археологом Џејком Драмом, главна 
јунакиња у Израелу бива увучена 
у древне мистерије које доводе у 
питање званичну верзију Исусове 
смрти. Проза Кати Рајкс обилује ка-
рактеролошким студијама, помоћу 
којих ова књижевница објашњава 
патологију злочина. Кати Рајкс не 
може се порећи јединствена спи-
сатељска вештина, поготово што 
нам већ у уводним поглављима ски-
цира карактеристичне профиле 
главних протагониста њене прозе, 
коју је превасходно због Мекгафин-
ског заплета немогуће полако иш-
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читавати. Објављен у Деретиној 
библиотеци „Ин“, роман Распете 
кости“представља идеално штиво 
за летње месеце.

РАЈТ, Џон: Златно доба. – Нови 
Сад: Неор, 2007, 318 страна

Дебитантски 
роман Џона 
Рајта Златно 
доба доноси 
нам зани-
мљиве и про-
в о к а т и в н е 
идеје. Радња 
се дешава у 
међузвезда-
ном утопијском друштву у дале-
кој будућности. Људи су постигли 
бесмртност уз помоћ биолошких 
наномашина и снимања памћења. 
Свака особа доживљава догађаје 
кроз вишеслојну стварност сличну 
у филму „Матрикс“ која је под ње-
говом контролом. Људи поседују 
многе могућности као што је фил-
тер чула који се може употребити 
за уклањање непожељних особа 
или догађаја. Фетон сви осуђују 
због неопростивог злочина који је 
починио над човечанством. Једини 
проблем представља што се Фетон 
не сећа шта је урадио и открио да 
му недостају сећања на последњих 
250 година његовог 3000 година ду-
гог живота. У овом роману ћете се 
само у једном поглављу сусрести са 
идејама које понекад не срећете у 
целим романима. Помало амбицио-
зан, Рајт успешно спаја науку и фи-
лозофију и оставља простора да чи-
талац постави неко ново питање.

САВРЕМЕНА СРПСКА ДРА
МА (књига 30). – Удружење 
драмских писаца Србије и по-
зориште „Модерна гаража“, Бео-
град, 2007, 303 стр.

У јубиларној, три-
десетој књизи из 
едиције „Савреме-
на српска драма“, 
објављени су по-
зоришни комади 
Миодрага Ђуки-
ћа, Предрага Пе-
ришића, Едуарда 
Дајча, Стојана 
Срдића, Зорана 

О. Ђикића и Маше Филиповић. 
Миодраг Ђукић у својој драми Сом
набули истражује феномен насиља 
које се појављује у стандардним, 
модификованим или, пак, непозна-
тим облицима. Редовни професор 
филмске и телевизијске драматур-
гије на београдском Факултету 
драмских уметности, и један од 
наших најпознатијих филмских 
сценариста и драмских писаца, 
Предраг Перишић, заступљен је 

са стилизованом реалистичком ко-
медијом из Другог светског рата, 
„Хероји“. Едуард Дајч написао је 
драмски памфлет Шарена књига 
о српском питању. Међутим, по-
себну пажњу треба обратити на 
драме Стојана Срдића, Грч, и јед-
не од најталентованијих глумица, 
редитељки и писаца најмађе гене-
рације, Маше Филиповић, Задржи 
кусур. У драми Грч, Стојан Срдић 
бави се садо-мазо односом између 
жене и мушкарца. Поменути однос 
Срдић посматра из перспективе 
калеидоскопских слика-огледала, 
где се кроз различите временске 
перспективе приказује сложени 
психолошки однос између жртве и 
насилника. Драма Задржи кусур Ма-
ше Филиповић на, у стваралачком 
смислу изузетно зрео начин, опису-
је унутрашња превирања овдашње 
тзв. „пост-вуковарске генерације“. 
У свет одраслих једна од јунакиња 
ове драме, Ана, уноси само патње и 
личне поразе.

СЕНКАН, Арлета: Капија олује. 
– Београд: Еволута, 2006, 91 стр.

Богато опре-
мљена илу-
с т ра ц и ја ма 
с л и к а р к е 
Слободанке 
Ракић Ше-
фер, књига 
већ при пр-
вом сусрету 
побуђује нашу пажњу. У питању је 
роман Арлете Сенкан, писан лага-
ним, лепршавим стилом. Писан у 
виду дневника, „свеске заборава“, 
доноси нам размишљања и запажа-
ња једне младе девојке док борави 
у Нормандији. Можда је пут на ко-
ји је пошла – пут туге, одрастања, 
сазревања једног младог бића? Мо-
жда је то покушај да преброди све 
неспоразуме и боли из детињства, 
можда је то начин да опрости оцу 
и угледа се на мајку, или начин да 
најзад самој себи постане довољна 
– јер је једино тад задовољна? Док 
пакује кофере и одлази из хотелске 
собе, млада душа схвата да јој је је-
дини пут у борби. Борби са светом, 
са самом собом. Јер једино ће тако 
сазрети. Једино тако постати жена, 
живети и уживати у сваком новом 
дану, слободна и растерећена. Мо-
жда ће успети. Можда ће сазрети, 
одрасти? Али да ли човек може да 
одрасте докле год трају одјеци де
тињства у њему? Може ли човек 
икад да оздрави од детињства?

СИМОНС, Ден: Стрвинарска 
утеха – Београд: Лагуна, 2006, 
271 страна

Мајстор научне фантастике Ден 
Симонс, свим читаоцима познат 

по серијалу 
„Хиперион“ 
и з н е н а д и о 
нас је једним 
феноменал-
ним делом 
фантастике 
и хорора. На-
писано са изузетном вештином, 
дело се бави људима који поседују 
способност да снагом ума контро-
лишу људе као и да се хране њихо-
вом енергијом и тако себи продуже 
живот. Прича се врти око Мелани 
Фулер која покушава да побегне из 
тог света. У свету, ово је роман од 
900 страна, док је Лагуна објавила 
271 страну са поднасловом „Отва-
рање“. Симонс је увек поседовао 
таленат да уплаши са количином 
страница које посвећује једној при-
чи, али никада није умарао са тим, 
већ напротив – будио је жељу за на-
ставцима. Овај роман му је донео 
Брем Стокер награду 1989. године 
и увећао број његових обожавао-
ца мењајући тако слику о себи као 
култног писца научне фантастике 
у својеврсног мајстора пера фанта-
стике и хорора.

СИС, Карел: Тачно време – пре-
вели са чешког: Душан Квапил 
и Ана Јеникова. – Београд: Апо-
строф, 2007. – 65 стр.

У библиотеци „Савременик плус“ 
издавачког предузећа „Апостроф“ 
објављена је песничка књига че-
шког поете, афористичара, сатири-
чара, прозног писца и преводиоца, 
Карела Сиса, Тачно време. Карел 
Сис је један од најугледнијих че-
шких књижевника: носилац је зва-
ња заслужног уметника, награђен 
је Масариковом Академијом, и ви-
шеструки је носилац награде Саве-
за чешких писа-
ца. У предгово-
ру под називом 
„Фини резови 
поетске хирур-
гије“, уредник 
ове књиге, Ср-
ба Игњатовић, 
наводи да мно-
ги Сисови сти-
хови наликују 
на кардиограме из којих се могу 
одгонетати успони и падови, опора 
свакодневница, ситна и крупна из-
дајства, молитве и клетве. За овог 
песника, љубав има повлашћено 
место. Она је универзални лик, тај-
ни и јавни смисао живота. Поетска 
књига Тачно време састављена је из 
три циклуса: „Шум сузе“, „Име на 
песку“ и „Граница баште“. Пред на-
ма је поетско остварење једног осо-
беног лиричара, препознатљивог 
по духовитим интелектуалним оп-
сервацијама која су, заправо, смела 
трагања за новим могућностима по-

етског исказа, што Сисовој поезији 
даје специфично обележје. Поезију 
Карела Сиса у сарадњи са преводи-
оцима Аном Јениковом и Душаном 
Квапилом, на српски језик је препе-
вао Ђоко Стојичић.

СОЈЕР Роберт: Две земље – Бе-
оград: Алгоритам издаваштво, 
2005, 367 страна

Роман Две зе
мље истакнутог 
и награђиваног 
канадског пи-
сца Роберта Со-
јера представља 
први део трило-
гије „Света не-
а ндерта ла ца“. 
Понтер Бодит је 
физичар из једног паралелног све-
та у коме живе Неандреталци. Они 
су створили своју цивилизацију, 
културу и науку. Приликом једног 
од својих експеримената са квант-
ним рачунаром, Понтер доспева у 
наш свет на Земљу у којој живимо 
ми. Сојер је написао дело које се чи-
та у једном даху. Пун сплета неве-
роватних околности под којима се 
два толико различита, а у суштини 
слична света сусрећу, роман Две зе
мље нам доноси један нови поглед 
на савремену сцену научне фанта-
стике. Ово дело се бави еволутив-
ним питањима, мушко – женским 
односима и моралним начелима 
које је Сојер, као антрополог, детаљ-
но обрадио на један интелигентан 
начин набијен емоцијама. Овакво 
феноменално дело награђено је Ху-
го наградом за најбољи роман 2003. 
године.

СТОЈИЧИЋ, Ђоко – Српске 
народне изреке 1 и 2 – Компани-
ја „НОВОСТИ“ : Београд, 2006.

Без познавања језика и дела наро-
да из којег потиче нема ни доброг 
књижевног ствараоца. Ово је више 
но многоструко показао Ђоко Сто-
јичић у својим делима и у посебно 
скренутој пажњи ка народним умо-
творинама досад публикованим у 
неколико књига. Истакнути култур-
ни прегалац је давно прекорачио 
границе националне књижевности. 
Познат је диљем Европе и шире али 
се увек интимно враћао не само за-
вичају већ нацији уопште. Најнови-
јим сабраним српским изрекама у 
два тома – (први од А до М, а други 
од Н до Ш) прати непатворене на-
родне мудрости од старина до сада-
шњег времена. Читаоцу је на увид 
дата луцидност из корена нацио-
налног бића. Шаровити дијапазон 
кратких форми умотворина аутор 
је посветио прецима а оставио на-
долазећим поколењима у тиражу 
од 20.000 примерака. У две књиге 
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нарешене предговором академика 
Мирослава Пантића, дате су не са-
мо изреке већ и пословице, клетве, 
благосиљања, итд. Језик се креће од 
времена Вука Караџића, преко књи-
шких термина до утицаја страних 
речи и израза. Разноликост у фор-
ми и богатство садржаја говори 
само да иако се времена мењају дух 
и проницљивост народа не застаре-
вају већ опстоје и да свак треба да 
упозна сопствену авлију, односно 
наслеђе, а не да прво и стално ви-
ри преко тарабе у туђе узоре. У то 
нас уверава зборником човек који 
понекад сања у стиховима (буквал-
но). Песници су не само познавао-
ци прошлости и садашњости, већ 
и пророци које ваља послушати у 
доброхотним наканама. Дат нам је 
савет да прво упознамо и ценимо 
„себе“ да би спознали „околиш“.

ТАМАРО, Сузана: СЛУШАЈ 
МОЈ ГЛАС; са италијанског пре-
вела: Мирјана Ђукић-Влаховић. 
– Београд, Евро-Ђунти; 2007. 
– 197. стр.

Роман Слушај мој 
глас једне од најпо-
знатијих италијан-
ских књижевница, 
Сузане Тамаро, на-
ставак је узбудљиве 
сторије главних ју-
нака из њеног прет-
ходног романа Иди 
куда те срце води. 
Из ове књиге сазна-

јемо шта се збивало са унуком глав-
не јунакиње Иди куда те срце води, 
бака Олге. У овом роману Олгина 
унука, по повратку из Америке, 
храбро се суочава са једном од не-
исцрпних тема које у свим епохама 
обрађује романсијерска књижев-
ност: потребом људског бића да 
се укорени, траје, и да стрпљиво 
верује у будућност. Књиге Сузане 
Тамаро преведене су на педесетак 
језика. У свету је познатија као при-
поведач, па књига Слушај мој глас 
најављује њен повратак роману као 
жанру. Главна јунакиња ове прозе 
детињство и адолесцентски период 
провела је без родитеља, уз бака-Ол-
гу, учећи се трпљењу и спасењу. По-
сле много година, на гробу својих 
родитеља, она осећа мир, свесна 
љубави својих предака. Поменута 
љубав пружа јој ослонац да крене у 
сусрет новим циљевима. Иако је од 
детињства изложена снажним емо-
ционалним стресовима, главна ју-
накиња ове сентименталне, али не 
и патетичне, срцепарајуће прозе, у 
тренуцима највеће туге и усамље-
ности успева да пронађе светлост 
и открије смисао живота, дивећи 
се лепоти онога што је створено и 
прихватајући снагу праштања и из-
мирења.

ТЕОФИЛОВИЋ, Витомир: 
Случајни узорак – Антологија 
савременог сатиричног афори-
зма – ГЕА: Београд 2006

После антологије Враг и шала која 
обухвата сатиричне афоризме од 
1950. до 2000. године уследио је Слу
чајни узорак истог приређивача. 
Ако се прва антологија бавила сати-
ричним бојиштем од пола столећа, 
друга нуди пресек савременог тре-
нутка. У њој је дато по десет афори-
зама 111 аутора поређаних хроно-
лошки по годинама афористичара 
а не по програмско-тематској осно-
ви. Веселог духа које не да уминути 
ни у тамним временима подржава 
се виталност човека. Тендеције за-
ступљених сатиричара се деле на 
оне који су продужетак старог вре-
мена видели у ововременом а други 
су пак окренути ћорсокаку у коме 
су се нашли. Све у свему, како ис-
тиче Витомир Теофиловић, ради 
се о сабраним погледима из инте-
лектуално-уметничког угла људи 
који верују да нису порушени сви 
мостови између речи и дела. Овај 
пут не наилазимо на доајене сати-
ре (Душана Радовића, Виба итд.), 
већ на нову плејаду афористичара 
као што су Драган Шушић, Саво 
Мартиновић, Ранко Гузина, Анђел-
ко Ердељанин, Радомир Рацковић 
и преосталих стотинак не мање 
успешних афористичара. По десет 
понуђених радова од сваког аутора 
нуди вам могућност проналаска 
личног „случајног узорка“.

УСКОКОВИЋ, Драган: Ђина. – 
Београд: Филип Вишњић, 2007.

У својој новој књизи прича, Драган 
Ускоковић као савременик пост-
модернизма, са вишегодишњим 
животним искуством професио-
налног новинара, дубоко разуме 
контрасте и парадоксе народне 
душе која улази у његову причу 
да посведочи о патњи и трпљењу у 
несналажењу у времену. Трпљење 
се, међутим, претвара у неподно-
шљиво ропство слабијих под јачи-
ма. Ускоковић је искористио своју 
чувену драму Чеговић, која је до-
живела преко 4.500 извођења, као 
предложак за изваредно снажну, 
нову интерпретацију сличне теме у 
причи „Ђина“, у којој сестра јунака 
из Чеговића, само из свог угла, сада 
демистификује дух мушке сујете и 
доминације из патријархално-оби-
чајног наслеђа црногорске тради-
ционалистичке праксе и реторике. 
Као женско чељаде то јест биће, 
сестра је жртвована мушком прин-
ципу односно доминацији у свему, 
било у школовању, било у љубави, 
или у ма каквој животној иници-
јативи. Међутим, великодушност 
и приврженост породичном огњи-

шту враћају јој се као неизбежни 
бумеранг, који је још дубље укопа-
ва у њену паћеничку, незахвалну 
судбину. Ова прича „носи“ књигу 
којом Ускоковић не пружа отпор 
већ наставља ход по мукама. „За 
оне читаоце који воле чеховљевски 
тихи хумор и сталну упитаност из-
међу туге и опомене, који су на на-
родној причи и мудрости однегова-
ли своја мерила неприкосновеног 
прихватања доброг и племенитог, 
и поред свеприсутног примитиви-
зма и зла, ова најновија Ускокови-
ћева књига биће не само читалачки 
празник већ и отрежњујући стиму-
ланс духовног препорода“, каже у 
поговору Растко Закић, а ми бисмо 
додали и то да се од нашег аутора 
може очекивати и нова породична 
сага у миљеу патријархално затво-
рене заједнице.

ФИЛИПС, Гери и ТЕРВАЛОН, 
Џерви: Кокаинске хронике; с 
енглеског језика превели: Миро-
слав Басарић, Павле Бобић, Го-
ран Богуновић, Томислав Бука-
теровић, Биљана Лемић, Драга-
на Марковић, Михајло Матић, 
Бојана Петковић, Мирјана Поп-
тешин, Јелена Станимировић, 
Давор Станисављевић и Борис 
Шаниј. – Нови Сад: Цензура, 
2007. – 303 стр.

К о к а и н с к е 
хронике пред-
стављају прво 
издање ново-
п о к р е н у т е 
н о в о с а д с к е 
издавачке ку-
ће „Цензура“, 
коју је основао 
књижевни критичар Недим Сејди-
новић. Кокаинске хронике су анто-
логија кратких прича, састављена 
из четири целине („Додир смрти“, 
„Зло“, „Исквареност“ и „Гангстери 
и чудовишта“), чији је заједнички 
именитељ опојно средство из насло-
ва. Приређивачима ове књиге, Гери-
ју Филипсу и Џервију Тервалону, 
било је необично да се поред свих 
постојећих антологија, од еротске 
до криминалистичке прозе, нико 
није усудио да сачини Антологију 
посвећену злу данашњег доба – ко-
каину! Поменуте целине из којих је 
Антологија састављена представља-
ју преглед последица које ова дрога 
има на главне јунаке прича који се 
налазе у овој књизи. Читаоцима 
посебно остаје у сећању прича Де-
трисе Џонс „Преживети још један 
дан“, која говори о девојчици која 
живи са родитељима наркоманима 
који проводе дане покушавајући да 
од своје кћери отму новац намењен 
за ужину. У овој књизи седамнаест 
писаца различитих генерација и 
стилова удружило је снаге, омогу-

ћивши нам приповедачку екскурзи-
ју кроз све тамне слојеве америчког 
наркоманског подземља. Већина 
писаца, заступљена у књизи, поти-
че из миљеа криминалистичке про-
зе, што доприноси да се ова Анто-
логија, чији је главни јунак кокаин, 
ишчитава у једном даху.

ФОДЕН, Џил: ПОСЛЕДЊИ 
КРАЉ ШКОТСКЕ, са енглеског 
превела: Наташа Кецман. – Бео-
град: Добар наслов, 2007. – 328 
стр.

Роман Последњи 
краљ Шкотске је 
узбудљива прича о 
једном од највећих 
афричких дикта-
тора, Иди Амину 
Дади. Кроз при-
повест Аминовог 
личног лекара (у 
роману се он зове 
Николас Гариган), Џил Фоден го-
вори о народном вођи контроверз-
ног порекла, велике физичке снаге 
и мистичних духовних моћи. Иди 
Амин Дада био је боксерски шампи-
он Уганде у полутешкој категорији. 
Упркос великој суровости с којом 
се обрачунавао са опозицијом, оста-
је чињеница да је овај политичар од 
једне разједињене и сиромаштвом 
уништене државе, Уганду покушао 
да представи као респектабилног 
саговорника у међународним одно-
сима. У Последњем краљу Шкотске 
романсијер приповеда причу о мла-
дом шкотском лекару Николасу Га-
ригану, који у дивљинама Уганде 
трага за узбуђењима. Из аноним-
ности га извлачи председник Иди 
Амин, који га поставља за свог 
личног лекара. Убрзо Аминов ‘бе-
ли пријатељ’ постаје сведок њего-
ве крвожедности. Ипак, Фоденов 
Амин није приказан као чудови-
ште. Грађење његовог карактера је 
постепено и узбудљиво. У искуше-
њима председник Уганде показује 
детињу слабост; када му се помрсе 
рачуни, постаје насилан; у сусрети-
ма са страним новинарима и држав-
ницима неодољив је и забаван. Џил 
Фоден, који тренутно ради као но-
винар „Гардијана“, поред Аминове 
комплексне личности, истовреме-
но нам на суптилан начин презен-
тира и врело срце афричке Уганде, 
где је све могуће, где људи из неиз-
рециве беде знају да буду племени-
ти али исто тако да буду дивљи и 
сурови, баш као што је и сама при-
рода која их окружује.

ХАНС, Кристијан, Андерсен: 
Бајке. – Дерета: Београд, 2007, 
155 стр

Ханс Кристијан Андерсен се сма-
тра за најзначајнијег аутора бајки 
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за децу. Тешко је замислити да по-
стоји неко ко не познаје неку од 
Андерсенових бајки или не зна да 
је преприча. Мало ко је био у стању 
да продре у суштину бића и ствари 
као он. Он је проширивао народне 
приче, али је стварао и оригиналне 
приче. Оне су блиставе, разумљи-
ве, буде машту и лако могу занети 
дете, јер он сам уме да машта, уви-
ђа разна чудеса и размишља као 
деца. Квалитет његових бајки је 
и у томе што је уклопио поезију у 
причу, уносио нове мотиве, писао 
богатим, лаким и лепршавим јези-
ком, са пуно хумора испод ког се 
често могу наћи озбиљни, тужни, 
иронични мотиви из којих деца 
могу учити. Мала сирена, Девојчи-
ца са шибицама, Принцеза на зрну 
грашка, Царево ново одело, Летећи 
ковчег, Цвеће мале Иде, Оловни вој-
ник, Оле Лук-Оје су само неке од 
прича одабраних за ову збирку у ко-
јој ће свако наћи понешто за себе.

ЦВИЈЕТИЋ, Мићо: Раздаљине 
и близине. – Београд: Београд-
ска књига, 2006. – 252 стране.

Према речима самог аутора др 
Миће Цвијетића у ову књигу је 
увршћен избор текстова насталих 
последњих петнаест година и прет-
ходно објављених у листовима, 
књижевној и другој периодици. 
По форми текстови су разнород-
ни и обухватају распон од краћих 

приказа, новинске 
и књижевне крити-
ке, до есеја и путо-
писних забелешки. 
Поједини тексто-
ви су настали за 
потребе научних 
скупова, округлих 
столова и књижев-
них трибина. Сход-
но томе, књига је 
подељена на седам 

целина. У првој читамо есеје Иво 
Андрић, Лу Син и Лаза К. Лазаре
вић, Жртва без кривице и одбране 
(Калми Барух, 1896–1945) о једном 
од најзначајнијих југословенских 
хиспаниста између два рата, осврт 
на прозу Ћамила Сијарића и друге. 
У другој следи више текстова о Ње-
гошу поводом избора из његовог 
дела и  Његошевог тестамента (П. 
П. Његош: Тестамент; Исидора Се-
кулић: Тестамент владике Рада, 
Источник, Београд, 2003). Аутор 
надахнуто и аналитички пише и 
о поезији Милосава Тешића, Бори-
слава Радовића, Рајка Петрова Но-
га, румунско-српским песничким 
темама у новијим књигама песника 
Радомира Андрића, поезији Адама 
Пуслојића, Ђорђа Сладоја, Душка 
Трифуновића, Братислава Милано-
вића  романима Радослава Братића 
Трг соли, Мироја Вуковића Енгле

ска посла, Данка Поповића Књига о 
Милутину. Књигу затварају прика-
зи на књигу путописне прозе Запи
си о Србији 18681869. Павела Апо-
лоновича Ровинског, Срби у Будиму 
и Пешти Стојана Вујичића, који 
на примерен начин прати живот 
Срба кроз векове у два некад одво-
јена града, Србија и Срби Густава 
Раша (објављена 1873. на немачком 
језику у Прагу). Ту је и дужи текст 
Енглескиње које су нас волеле  о го-
спођи Аделини Ирби (1831–1911) и 
госпођи Ребеки Вест (1892–1983).

ЦВЕТКОВIЋ Н, Владимир: 
Воља за ново. – Београд: Дере-
та, 2007. – 300 стр.

После дванаест година пред нама 
је друго издање филозофске студи-
је проф. др Владимира Н. Цветко-
вића, Воља за ново. Владимир Н. 
Цветковић редовни је професор 
Универзитета у Београду и науч-
ни саветник Института за филозо-
фију и друштвену теорију. Члан је 
Српског филозофског друштва и 
Социолошког друштва Србије, а у 
периоду од 1994. до 1999. године, 
био је главни и одговорни уредник 
интердисциплинарног часописа за 
политичку теорију „(Нова) српска 
политичка мисао“. Проф. др Влади-
мир Цветковић уредник је библио-
теке за политичку филозофију и со-
цијалну анализу издавачког преду-
зећа „Агора“, и члан је уредништва 
међународног часописа „Људска 
безбедност“. Поднаслов филозоф-
ско-историјско-социолошке сту-
дије „Воља за ново“, коју је писац 
посветио родитељима, гласи: О 
генеалогији уметности. По Цветко-
вићевом мишљењу, модерна епоха 
утемељена је на специфичном, ни-
када сасвим прецизно необликова-
ном културно-цивилизацијском 
‘пројекту’ названом уметност. 
Изворно везана за тзв. западну, 
тј. европску културу и цивилиза-
цију, модерност се у свом постхри-
шћанском издању проширила дуж 
читаве планете. Тако је створена 
садашња глобална цивилизација, 
у којој се међусобно сусрећу и суко-
бљавају преживеле традиционалне 
културе. У Цветковићевој студији 
Воља за ново прати се процес наста-
јања модерне, укључујући и њену 
савременост, која је представљена 
као одсуство универзалног регула-
торског принципа, који води конач-
ном крају модерности. Воља за но
во је студија о модерној уметности 
коју у библиотекама треба да имају 
сви мислећи људи.

ЦЕРОВИЋ, Емилија: Сенка пла
мена, Париз, „Арматан“, 2007.

Лирском нотом писана, из дубине 
душе која није празнина, већ цело-

витост јер се отвара према човеку 
и свету, надахнута вером у оно што 
исконски зрачи из њеног Човека, 
који је и цео њен свет, књига песа-
ма Емилије Церовић показује нам, 
међутим, како и пламен љубави 
баца сенке. Незадржива у осећањи-
ма, непатвореног духа, искрена до 
потресности, Емилија Церовић је 
песничка душа која овим светом 
лута, од Јерусалима до париских 
предграђа па све до Косова коме 
се носталгично враћа, да би уточи-
ште ипак потражила у човеку који 
је кроз пламен љубави сагорева, 
али и том сенком пламена буди у 
њој љубав. Лични тон који је не-
скривен у песничком настојању да 
буде и општи, овде се препознаје 
у оном што је емотивно, лирски, 
топло. Већ првом песмом „Љубав-
ници духа“, Емилија Церовић свог 
човека види како се запутио огр-
нут мраком, измиче јој, савијен над 
амбисом сопствене нутрине. Пе-
сникиња га препознаје, али и она, 
видећи да је омамљен прошлошћу, 
оклева да му приђе и чежњиво опа-
жа да можда њен човек будућност 
пропушта. У овој песми, Церовић 
ће метафорично, сликовито изре-
ћи свој став до слободе неосвојеног 
унутарњег пространства, што ће 
рећи да песникиња првенство ипак 
даје својој унутрашњој општој сли-
ци света у којој се њен човек тек на-
зире. Она, дакле, ослонац тражи на 
постојаном камену а не у варљивом 
осећању љубави, јер не заборавимо 
и насловом књиге „Сенка камена“ 
Емилија Церовић као да нам суге-
рише да је на њену љубав према 
конкретном човеку бачена она сен-
ка без које се и не би изродила ова 
песничка творевина која понешто 
онеспокојава, мучи, али је наша пе-
сникиња у помирењу са собом јер 
увиђа да је њен човек на рубу магле 
као један несталан лептир.

ЧИЧОВАЧКИ, Борислав: У ста
рини, име му беше Хемус. – Бе-
оград: Народна књига, 2006.

Борислав Чи-
човачки по-
знат је холанд-
ској књижев-
ној публици 
где је признат 
као један од 
најзначајни-
јих аутора 
који долазе 
са Балкана. 
Добитник је стипендија Холанд-
ског књижевног фонда и фонда за 
културу града Амстердама. У свом 
најновијем роману аутор се бави 
феноменом бивше Југославије, ње-
ног распада и данашње Србије, а 
читаоци ће бити у прилици да ужи-
вају у имагинарном путовању од За-

падне Европе до Рашке и да заједно 
са наратором промишљају о својој 
свакодневици, као и недавној про-
шлости.

ЧОЛОВИЋ, Душан: Орашачки 
пут. – Шумадијске метафоре, 
Библиотека „Деспот Стефан Ла-
заревић“ и Библиотека града Бе-
ограда: Београд 2007.

Пут путује временом божанским, 
историјским и својим Душан Чо-
ловић у збирци песама „Орашачки 
пут“, вођен девизом „Не морате ра-
чунати / Вечност рачуна / Сама на 
себе“. Света бројка три је ту да осве-
тли орашачко ходочашће духовно 
у циклусима „Ходољубље“, „Раскр-
шћа“ и „Орашачки пут“. Посебно 
интересантно је средиште књиге да-
то у двојезичној форми. Стихове са 
српског на енглески је превела Гор-
дана Чоловић. „Раскршће“ потврђу-
је универзалност песничких прони-
цања у битак. Не постоје за мисли 
границе језичке, овоземаљске, 
временске. Свака реч може бити пе-
сма, акцентује Душан Стојковић у 
поговору ове збирке. И, заиста, кон-
цизност краси стихове прецизне 
израде уткане у језик прошлости 
и садашњости загледане у даљину 
вечности. Божанска трпеза дарује 
лексику архаичну, црквену, само-
ковну... Збирка наоко једноставна у 
форми нуди вишеслојност могућно-
сти ишчитавања и значењског. То 
обезбеђује богата метафорика која 
нуди пресек индивидуалног, колек-
тивног и вечног. Дубокомисаоност 
Чоловићевог песничког сазревања 
доказује да мудрост долази у трену 
у којем се спајају различити трену-
ци а обезбеђује ванвременско тра-
јање.

ЏОНГ, Ерика: У ПОСТЕЉИ 
СА ДЕМОНОМ – са енглеског 
превела: Љиљана Петровић.- 
Београд: Алнари-Едитор, 2007. 
– 256 стр.

У биографској прози У постељи 
са демоном, америчка песникиња 
и романсијерка Ерика Џонг искре-
но и бескомпромисно говори о 
писању као сопственом животном 
позиву. Такође, Џонгова прогова-
ра и о свом чувеном дебитантском 
прозном остварењу Страх од ле
тења који је, превасходно због 
романсијеркиног става о женској 
сексуалности, оставио низбрисив 
траг у њеној каријери пратећи је 
попут сенке, и бацајући, притом, 
у други план остале књиге које је 
написала. У постељи са демоном је 
вешти спој мемоарске литературе 
са белетристичким и путописним 
жанром. Ову књигу можемо ишчи-
тавати и као храбру исповест жене 
која се суочава са животним падо-
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вима и успонима. Посебно су инте-
ресантни њени сусрети са поетама 
Тедом Хјузом, Дороти Паркер и Ен 
Секстон, глумцем и редитељем Ро-
бертом Редфордом, као и чувеним 
романсијерима Ентони Барџисом 

и Мариом Пузом. 
Из ове исповедне 
књиге сазнајемо 
да се Џонгова 
окушала и ‘на да-
скама које живот 
значе’ глумећи у 
представи Ив Ен-
слер, „Вагинини 
монолози“. После 
тог искуства, Џон-
гова са пуним 
правом саветује 

писцима да се окушају као глум-
ци, зато што том приликом науче 
како да на најбољи начин употребе 
сопствени глас, а не само да интер-
претирају своје емоције. Књига У 
постељи са демоном доказује нам 
да је Џонгова остала верна својој 
жељи да се радикално обрачуна 
са најтврдокорнијим књижевним 
стереотипима, који су се попут 
скраме укоренили у светској књи-
жевности.

ШАЈТИНАЦ, Угљеша: Bok он! 
– Београд: Народна књига, 2007. 
– 177 стр.

Своју трећу 
прозну књигу 
Угљеша Шај-
тинац (1971), 
иначе, афир-
мисани драм-
ски писац и 
с ц е н а р и с т а 
(његови награ-
ђени драмски 
текстови Ха
дерсфилд, Банат, на репертоару су 
домаћих и енглеских позоришта), 
одређује као „манифест раздрага-
ног песимизма“. Од прве књиге Чу
да природе (1993), код овог аутора 
могуће је повући препознатљиву 
поетичку вертикалу. Приповеда-
ње „манифеста“, односно, романа 
Вок он! одвија се у првом лицу, и 
суштински брише разлику између 
ауто (биографског) и фикционал-
ног. Нараторова прича се одвија у 
овом времену у возу којим се враћа 
из Енглеске у завичај, Србију, у род-
ни Банат. Једноставна „спољашња“ 
фабула предочава врло сложен ток 
свести главног лика.

ШАК, Џон: ЗНАК СЕРАФИМА 
– са енглеског превела: Магдале-
на Рељић. – Београд: Алнари-
Едитор, 2007. – 400 стр.

Радња историјског трилера Знак Се
рафима Џона Шака смештена је у 
тринаести век, у доба када су у Ита-

лији екстремно сиромаштво и по-
свећеност зилота били у потпуној 
супротности са процватом тргови-
не и огромним богатством које су 
гомилали тадашњи високи цркве-
ни достојници. Главни јунак ове 
прозе је фрањевачки проповедник 
и визионар Конрад Да Офида. До 
тада углавном посвећен спиритуал-
ним идејама фрањевачког реда ко-
ме припада, Конрад Да Офида без 
своје воље бива увучен у ковитлац 
загонетних 
и бизарних 
д е ш а в а њ а , 
који су усле-
дили после 
смрти осни-
вача фра-
њ е в а ч к о г 
реда, Светог 
Фрање Аси-
шког, 1226. године. У поменутом 
лавиринту интрига и бескрупуло-
зности, проповедник Да Офида су-
среће се са храбрим и интелигент-
ним женама, бескомпромисним 
трговцима и лихварима, као и ве-
штим сплеткарењима самог Папе 
Гргура Х. Засновано на истинитим 
збивањима око отмице и потоњег  
скривања посмртних остатака Све-
тог Фрање Асишког, ово раскошно 
исткано историјско прозно штиво 
читаоцима открива праву истину о 
смрти једног свеца.

ШАХ, Тахир: Калифова кућа. 
– са енглеског превела: Љиљана 
Петровић. – Београд: Алнари-
Едитор, 2007. – 288 стр.

За мото путо-
писне прозе 
К а л и ф о в а 
кућа, Тахиру 
Шаху послу-
жила је ма-
роканска по-
словица: По
гледај у очи 
џина и зарони у дубине сопствене 
душе. Проучавајући животописе 
својих предака, Тахир Шах читао-
це води на егзотично и узбудљиво 
путовање кроз Мароко, земљу чу-
десних планинских кланаца и до-
лина, ружичастих оаза и пустиња, 
утврђених империјалних градова 
и нетакнутих друштвених зајед-
ница, заснованих на племенским 
кодексима части и поштовања. 
Ово путовање завршава се у кући 
пишчевог деде-калифа (Калиф је 
наследник пророка Мухамеда. По-
менутим називом такође се означа-
вају и управитељи одређених обла-
сти, односно људи који поседују 
значајну политичку моћ), односно, 
прецизније речено, у раскошној па-
лати са импозантним вратима на-
прављеним од мирисног кедровог 
дрвета, са сводовима, скривеним 

унутрашњим вртовима, фонтана-
ма, раскошним воћњацима и бес-
крајним низовима соба. У овом 
блаженом уточишту, проналажење 
сопствених корена код Тахира Ша-
ха резултирало је узбудљивим пу-
тописним штивом за све узрасте и 
укусе. Тахир Шах исписао је прозу 
која се, од прве до последње страни-
це, не испушта из руку.

ШЕТИНА, Славица: Аленове 
стрелице. – Београд: Мирослав, 
2007, 56. стр.

Ретке су књиге бајки домаћих ауто-
ра. Још су ређе оне које се ослањају 
и угледају на народне бајке, на на-
родно приповедање. Ауторка Сла-
вица Шетина се смело ухватила у 
коштац са овим задатком и обрадо-
вала нас правим малим чедом, ка-
кво наша младеж и заслужује. Књи-
жица нас учи да се једино чистим 
срцем и љубављу можемо изборити 
против не-
даћа. Чине 
је три приче 
и четири пе-
сме, вешто 
укомпонова-
не. Шта би се 
десило Да је 
небо нешто 
ниже, чему 
се радује једна Наранџа, шта ти-
шти Соњицу и Душана, који пробле-
ми муче козу Микицу, награђује ли 
небо доброту; колико љубави има у 
малом осмогодишњем дечаку који 
је рано остао без родитеља, да ли ће 
бити награђен за своју доброту по-
што га Артемида однесе са собом 
на небо, да ли ће Ерос и Амор до-
зволити Алену да понесе сву љубав 
овог света и коју ће награду добити 
од врховног бога Зевса... Откриће 
вам ова јединствена књига. Једин-
ственост овог штива употпуниле 
су илустрације Алена Еминовића, 
Софије Слијепчевић и Душана Пе-
тровића.

ШИМОКОВИЋ, Марија: КИНО
ВАР. – Београд : Народна књига, 
2007. – 163 стр.

Марије Ши-
моковић је до 
сада објавила 
Сам човек, 
Ишчекујући 
Јону, Не бој 
се, ту сам, 
Мајстор жуд
ње, Небески 
бицикл, Сла
гање времена, 
М е ђ у р е ч ј е . 
Сам наслов нове књиге није ни ки-
но ни вар, већ цинобер: спој двају 
елемената сумпора и живе. Како 
сам наслов упућује на алхемију та-

ко је и језик ове књиге близак њој, 
али не само она алхемија речи, и 
дијалог са сликарством, и са слика-
ром Тикалом, већ то подсећа на то 
да слично производи слично. Акси-
ом алхемије да најсавршеније може 
да пружи, не само заштиту, већ и 
бесмртност. И све те алхемијске ла-
бораторије које могу да се виде на 
средњовековним графикама, под-
сећају на Тикалове слике којима је 
прожета књига.  Поезија је окрену-
та речима и њиховом значењу, тако 
да је лирски субјект просто затечен 
снагом речи које га приближава-
ју сликарству. Њихово значење се 
повремено чак може и насликати. 
Вероватно је то био постављени за-
датак крхог и суптилног песничког 
субјекта.

9
ВЕДЕРФОРД, Џек: Џингис кан 
и стварање савременог света; 
превела с енглеског: Маја Врача-
ревић. – NNK Internacional: Бео-
град, 2007, 323 стр.

Џек Ведерфорд 
је познати аме-
рички антропо-
лог и етнограф. 
Овај професор 
на Мекалистер 
колеџу у Мине-
соти, светској 
јавности постао 
је познат захва-
љујући књига-
ма Порекло новца и Џингис Кан и 
стварање савременог света. Своју 
обимну студију о боравку великог 
освајача Џингис Кана у Европи, Ве-
дерфорд је посветио младим Мон-
голима којима је поручио: „Не забо-
рављајте никад монголске учењаке 
који су били вољни да жртвују сво-
је животе да би сачували вашу исто-
рију!“ Први део ове занимљиво опи-
сане књиге говори како се Џингис 
Кан уздигао ка моћи на степама, 
као и о силама које су обликовале 
његову личност од рођења 1162. 
год., па до уједињења свих племена 
и оснивања монголске нације 1206. 
године. Други део прати излазак 
Монгола на историјску позорницу 
кроз монголски светски рат који је 
трајао пет деценија (1211–1261), све 
док унуци Џингис Кана нису зара-
тили међусобно. Трећи део књиге 
који је Ведерфорд насловио „Гло-
бално буђење“ бави се политичким, 
војним и економским институција-
ма које су у Европи успостављене 
за време владавине Џингис Кана, и 
без којих савремена друштва не би 
постојала.

ВЛАХОВИЋ, Петар: Serbia: the 
country, people, life, customs. 
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– Belgrade: Ethnographic Museum, 
2006–420 стр.

Ова књига је монографија о Србији и  
етнолошким карактеристикама срп-
ског народа од краја 19. века. Аутор 
ове књиге на енглеском језику  напи-
сао је ову монографију као резултат 
дугогодишњег истраживања српског 
народа, његових обичаја, фолклора и 
свега осталог што представља нашу 

есенцију. Влаховић 
је предавао на Фило-
зофском факултету 
у Београду, Подго-
рици, Словенији 
као и на универзи-
тетима у Кини и 
Пољској. Ова моно-
графија попуњава 
празнину у етноло-
шкој презентацији 

Србије. Подељена је на поглавља која се 
баве природним лепотама наше земље, 
народом, традиционалним животом, 
пољопривредом, транспортом, насељи-
ма, архитектуром, ручним радовима, 
обичајима и веровањима, народним но-
шњама, породичним животом и исхра-
ном,... Одличан поклон странцу који ће 
му пружити праву слику Србије која је 
традиционална и модерна, са великим 
бројем природних лепота, културним 
наслеђем, са укусном храном, гостољу-
бивим људима и вредним сељацима. 
Монографија је богата прелепим фото-
графијама и заиста представља Србију 
на најбољи начин.

ЛАКИЋЕВИЋ, Драган. Водич 
кроз предратни Београд; СТЕФА-
НОВИЋ, Виловски, Тодор: Синги
дунум; ПЕТРОВИЋ, Михаило С.: 
Како је постао Београд. – Београд:
Српска књижевна задруга, 2006.

Трилогија о Београду коју је издала 
Српска књижевна задруга представља 
омаж историји нашег главног града. У  
књизи Водич кроз предратни Београд 
можете наћи све о занатлијама, кафа-
нама, о дневном и ноћном животу Бео-
града оног времена, важније телефоне, 
адресар по струкама, азбучни именик 
улица у Београду,... У књизи Како је 
постао Београд аутор даје преглед исто-
ријских догађаја од постанка тврђаве и 
вароши под Римљанима до најновијег 
времена. На занимљив начин изложен 
је главни историјски материјал чиме 
се може створити јасна представа о 
првим вековима постојања Београда. 
Књига Сингидунум  се такође бави исто-
ријом нашег главног града, метаморфо-
зом Београда од Сингидунума до дана-
шњег „белог града“. Све књиге имају 
и речнике мање познатих речи јер се 
у тексту, због коришћења оригиналне 
историјске грађе, могу наћи и речи ко-
је више нису у употреби.

ЋОРОВИЋ, Владимир: Кратка хи
сторија Београда; САМАРЏИЋ, 

Радован: Дубровчани у Београду; 
МИЛИЋЕВИЋ, Милан Ђ.: Старе 
слике српске престонице. – Бео-
град : Српска књижевна задруга, 
2007.

Још једна трило-
гија о Београду 
у издању Српске 
књижевне задру-
ге. Ћоровић у 
својој Краткој 
хисторији Бео
града даје исто-
ријски преглед Београдског пашалука, 
Београда за време српске владавине у 
Средњем веку као и чувара Београда-
како он назива Авалу. Из књиге сазна-
јемо да су Срби добили Београд тек 
1284. године кад га је уступио свом 
зету, краљу Драгутину, мађарски краљ 
Ладислав IV. Књига о Дубровчанима 
у Београду пише о Београду као при-
вредном стецишту северне Турске, о 
дубровачкој насеобини у Београду и 
њеном уређењу, и трговини и култур-
ном животу Дубровчана у 16. и 17. веку 
у Београду. У својој књизи Милан Ђ. 
Милићевић, члан Српске краљевске 
академије и угледни књижевник, пи-
ше такође о историји наше престонице 
и топографији. Све ове књиге имају и 
речнике мање познатих речи.

Приредили: Тамара Лујак, Драгана 
Стојиљковић, Ана Исаковић,  

Милена Ђорђевић, Славица  
Спасић, Сузана Ђорђевић,  

Славољуб Марковић, Небојша  
Ћосић, Светлана Мићуновић,  

Душан Цицвара, Мирослав  
Маравић, Александра Вучинић,  

Виолета Вучетић

Шта познати читају?

Ана Ивановић

КОЕЉО, БРАУН,  
РАНИКА...

Српска тенисерка и једна 
од најбољих светских 

промотерки „белог спорта“, 
Ана Ивановић (рођена 6. но-
вембра 1987. године у Београ-
ду), тенис је почела да игра у 
петој години живота, пошто 
је на телевизији гледала тени-
ске бравуре чувене Мо – Мо-
нике Селеш, и на реклами 
запамтила број телефона локалне тениске школе. Себе 
описује као особу јаке воље, одлучну, постојану, осе-
ћајну, са изузетним такмичарским духом. За мечеве 
се концентрише тако што у свлачионици игра видео-
игрице „Бекгемон“ и „Судоку“. Тврди да је њен најбољи 
ударац форхенд. Омиљено пиће поред воде јој је свеже 
цеђени сок од поморанџе, а храна суши. Диви се тре-
нутно најбољем светском тенисеру Рожеу Федереру, 
због професионализма на терену и ван њега. Течно го-
вори енглески језик, а у најлепше тренутке своје спорт-
ске каријере ова деветнаестогодишњакиња сврстава 
победу над Амели Морезмо на Ролан Гаросу пре две 
године, као и прошлогодишњу победу над Мартином 
Хигинс у финалу тениског турнира у Монтреалу. Ове 
године тријумфовала је у Берлину, а у финалу тениског 
турнира у Лос Анђелесу, убедљиво је у два сета победи-
ла Рускињу Нађу Петрову.

Ова, не само врхунска спортисткиња, већ и изузет-
но лепа девојка, ужива у гледању трилера и такође, ка-
да јој то професионалне обавезе врхунске спортистки-
ње дозволе, користи прилику за дружење са писаном 
речју. Радо се одазвала позиву „Новина Београдског 
читалишта“ да одговори на питање које књиге чита.

„На врху мојих омиљених писаца је Пауло Коељо. 
Прва његова књига коју сам пре две године прочита-

ла је ‘Ратник светлости’. Оно што ме је приву-
кло овој књизи су мудре поруке о томе како 
треба да се понаша ратник у борби. Поменуте 
прилике и сама могу да применим на ситуаци-
је у којима се налазим, бавећи се спортом. Ту 
књигу неко време увек сам носила у тениској 
торби, зато што ми је служила као ментална 
припрема пред такмичења. Недавно сам про-
читала Коељов роман ‘11 минута’. Пауло Кое-
љо добро познаје женску психологију и начин 
размишљања. Прочитала сам и три романа 
Дена Брауна: ‘Да Винчијев код’, ‘Дигитална 
тврђава’ и ‘Тачка преваре’. То су забавне књи-
ге које се читају у једном даху и идеалне су ка-
да желите потпуно да се опустите и искључите 
из свакодневнице. Међутим, до овог тренутка 
моја најомиљенија проза остала је роман ‘Ма-
ти пиринча’, који је написала Мани Раника. У 
питању је животна прича која кроз неколико 
генерација прати судбину једне жене из Азије. 
Захваљујући овом роману, много сам сазнала 
о једној другој култури, као и о начину живо-
та са далеких азијских простора. Тренутно на 
енглеском језику читам роман ‘Deceived’ (‘Пре-
вара’), који је написао Никола Корник. Главни 
мотив ми је да унапредим знање овог језика“ 
– рекла нам је Ана Ивановић.

Душан Цицвара
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АКТ – часопис за књижевност, уметност и 
културу, број 24/25/26, година 7, 40 + 40 стра
на, издавач овог броја: Матична библиотека 
Љубомир Ненадовић, Ваљево, адреса редакци
је: Насеље „27. новембар 10/1, 14000 Ваљево, 
e – mail: dejanbogojevic@hotmail.com и dejan.
bogojevic@gmail.com, главни и одговорни уред
ник: Дејан Богојевић

Летњи троброј ваљевског 
часописа за књижевност, 
уметност и културу кога 
са великим ентузијазмом 
уређује редакцијски одбор 
(мр Срба Игњатовић, Перо 
Зубац, Обрен Ристић, зам. 
гл. уредника мр Душан 
Стојковић, и други) на челу са главним уредником, 
равноправно посвећен је песничком конкурсу Раде 
Томић за 2007. и четвртом конкурсу за најкраћу нео
бјављену причу (не дужу од 13 редова) расписаном 
од стране часописа Акт. У сарадњи са књижевним 
клубом Бранко Миљковић из Књажевца и манифеста
ције „Дани Радета Томића“ објављен је целовит блок 
о песнику Радету Томићу (1934, Папратна код Књажев
ца – 1985), прилог о песнику из књиге Вујице Решина 
Туцића Поет в јужних горах (одломак), избор из Томи
ћеве поезије. Дата је одлука и образложење жирија 
за доделу награда коју су ове године добили песник 
Живко Николић (прва награда, састоји се од штампа
ња књиге), Тања Милутиновић (друга награда за ци
клус песама) и Чедомиру Љубичићу (трећа награда 
за циклус песама). Број садржи говор првонаграђе
ног песника Живка Николића (1958, Копривница код 
Зајечара, живи и ради у Београду), избор песама из 
награђеног рукописа (књига је објављена под насло
вом Извор на камену), као и песме Т. Милутиновић и 
Ч. Љубичића. Други део је мала часописна антологија 
прича пристиглих на конкурс (преко 400 прича из Ср
бије, Ц. Горе, Р. Српске, Словеније, Пољске).

БЕОГРАДСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК – број 8, 
јесен 2007, 215 страна, издавач: Књижевно дру
штво Хипербореја, адреса редакције: Францу
ска 7, 2. спрат, 11000 Београд, главни и одговор
ни уредник Милован Марчетић

Јесењи број кварталног бео
градског часописа објављу
је нове песме Дејана Алекси
ћа, Дубравке Ђурић и Кајоко 
Јамасаки, док су прозом из 
нових рукописа заступљени 
Радослав Петковић, Слобо
дан Тишма (из прозе Quattro 
stagioni) и Живота Филипо
вић. У рубрици СВЕТларник 
објављена је  Бодлерова песма Путовање у преводу 
Леона Којена уз преводиочев краћи коментар. Следи 
проза Деборе Фогел (1902–1942) у преводу с пољског 
Бисерке Рајчић са кратком биографијом ауторке, при
ча Алека Попова, превео са бугарског Велимир Ко
стов и песме Георги Господинова, такође у преводу В. 
Костова. У рубрици Тумачења пренет је говор Паула 
Целана Меридијан приликом додељивања награде 
„Георг Бихнер“ у Дармштату, октобра 1960, у преводу 
Бранимира Живојиновића, као и разговор из 2001. са 
Бранимиром Живојиновићем, као омаж његовој лич
ности и делу уместо In memoriam. Рубрика Живот 
песника посвећена је Ингмару Бергману, а Књижевни 
диван у целини покрива тема „Винавер интердисци

плинарно“. За Београдски свемир пишу Петар Попо
вић, Душан Прелевић (19482007), Владимир Пишта
ло, Александар Милосављевић, Момчило Рајин. Блок 
књижевне критике посвећен је новим књигама Дра
гана Великића, В. Г. Зебалда, В. Пиштала, Гордане Ћир
јанић, Миливоја Пајовића, Ласла Блашковића, Дејана 
Вукићевића, Васе Павковића. Хумористичка рубрика 
Књижевни заниматор доноси урнебесни хумор на те
му „Шта издавачи припремају за Сајам књига 2007“ и 
„Шта то би“.
 
ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ – годишњак песничке мани
фестације „Дисово пролеће“, број 38 (44. Дисо
во пролеће), 2007, 46 страна, издавач Градска 
библиотека „Владислав Петковић Дис“, Госпо
дар Јованова број 6, 32 000 Чачак, 032 340 960, 
bdis@ptt.yu, главни и одговорни уредник Дани
ца Оташевић

Нови број часописа „Ди
сово пролеће“ посве
ћен је Милану Ђорђеви
ћу, песнику из Београда 
и овогодишњем добит
нику Дисове награде. 
Темат о Ђорђевићу до
носи традиционални 
интервју са лауреатом 
који потписује главна 
уредница часописа Даница Оташевић, избор из пое
зије и критички суд чланова Дисовог жирија Богдана 
А. Поповића, Гојка Божовића и Алена Бешића. Као 
што је већ постало трајно опредељење редакције, 
часопис трага за новим историјским сведочанстви
ма о Дисовом животу и стваралаштву, као и бројним 
другим завичајним темама. Посебну пажњу привла
че прилози о Дисовој прози, непознатим писмима 
његове супруге Тинке и изгнаничким данима у Фран
цуској. Вредно је истаћи и критичке осврте на роман 
Александра Југовића „Дисхармонија“ и истоимену 
позоришну представу у режији Небојше Брадића и 
извођењу Београдског драмског позпоришта, као и 
до сада необјављени интервју са песником Бранисла
вом Петровићем у спомен на 70годишњицу од њего
вог рођења. Ту су и прикази књига у издању Градске 
библиотеке, хронологија културнопросветне делат
ности ове установе која спада у неколико најактив
нијих на културној мапи Србије, као и резултати свих 
конкурса у оквиру 44. Дисовог пролећа.  Награду 
„Млади Дис“ за прву, необјављену песничку збирку 
добила је Милка Поповић из Панчева, а аутор најбо
љег есеја о Дису и његовом стваралаштву је  Дејан 
Чанчаревић, такође из Панчева.
 
Књижевни лист – број 61, година 6, 1. септем
бар 2007, 20 страна, издавач Клуб сарадника и 
донатора Књижевног листа, адреса редакције: 
Француска 7, 11000 Београд, e – mail: klubkl@
eunet.yu, главни и одговорни уредник : Петар 
Цветковић

Септембарски број Књижевног листа у интегралном 
облику објављује текстове са Трибине Клуба Књижев
ног листа овог пута посвећене различитим аспекти
ма читања књиге Мајсторско писмо академика Дра
гослава Михаиловића. Објављени су говори учесни
ка Трибине: Драгољуба Живојиновића, Александра 
Милановића, Радивоја Микића, Станише Нешића, 
као и реч, тумачење аутора Михаиловића (Провери
ти оправданост критика). Од домаћих аутора пое
зију објављују Божидар Шујица, Војислав Карановић, 
Мирослав Караулац, у оквиру овог блока читамо и 
три сонета Шарла Бодлера у преводу са француског 
Леона Којена, као и песме новијих ирачких (песники

ња Саџида ал Мусави, 1954, Баг
дад) и иранских аутора (песник 
Мехри Рахмани, 1950, Иран, пе
сникиња Судабе Багабап, 1971, 
Иран) у преводу са арапског Те
храна Халиловића, песме Палом
бе Иларије (1987, Бари, Италија) 
у преводу Драгана Мраовића. У 
блоку прозе објављена је прича 
Смоленско Моме Димића, док 
стандардно добру рубрику критичких приказа испу
њавају текстови Ивана Зечевића, Александра Б. Лако
вића, Слађане Илић, Милете Аћимовића Ивкова, Ми
ле Машовић, Александра Новаковића. Као и сваког 
месеца у броју су и други прилози из области уметно
сти, друштва и културе.

Књижевни магазин – број 75, година 7, септем
бар 2007, 58 страна, издавач Српско књижевно 
друштво, адреса редакције: Француска 7, 11000 
Београд, e – mail: kmagazin@beotel.yu, главни и 
одговорни уредник Слободан Зубановић

Месечник СКД у септебарском 
броју објављује поезију Душка 
Новаковића, јапанског песни
ка Шунтаро Таникаве у прево
ду Кајоко Јамасаки, Фридриха 
Цаунера, у преводу са немач
ког Милоша Окуке и Јасминке 
Гргић и Сергеја Беука (изоста
вљено име преводиоца или пе
сник пише на српском језику). 
Прозом су заступљени Алек
сандар Гаталица и Милан Ђор
ђевић, више аутора ( Богдан Богдановић, Стојан Ђор
ђић, С. Зубановић, Драган Бошковић и други) својим 
текстовима испуњава рубрику Есеј, Радован Поповић 
објављује  кратак избор из књиге Писма у Београд 
(ускоро је објављује ИП Филип Вишњић из Београда), 
рубрику Градски ћошак у овом броју испуњава текст 
Борислава Пекића Јазонове ватре преузет из часопи
са „Књижевност“, број 1, 1979. Трибина СКД под насло
вом Повратак у Липолист овог пута посвећена је пе
снику Томиславу Маринковићу са којим је разговор 
водио Милета Аћимовић Ивков. Насловну страну и 
ликовне прилоге у броју чине репродукције слика 
Александра Луковића Лукијана о чијем делу упутан 
текст прилаже Јасмина Петковић. Рубрика Лексикон 
наставља са објављивањем малог речника византиј
ске топографије (16 наставак) Дејана Михаиловића. 
Својим прилозима заступљени су и Ала Татаренко, 
Милосав Мирковић, Златко Пангарић, Миливој Не
нин, Бисерка Рајчић, Коста Васиљковић и други.

КОРАК, часопис Привредне коморе Србије, 
број 43, директор и главни и одговорни уред
ник Миливоје Михајловић

Часопис у овом броју, поред актуелних догађаја у 
вези са редовном активношћу Привредне коморе 
Србије одводи нас на Видовданске дане дијаспоре, с 
циљем да се велики потенцијал којим дијаспора рас
полаже стави у функцију развоја наше земље. Иначе, 
ПКС је успешно завршила шестомесечно председа
вање Пословним саветом Црноморске економске 
сарадње, а кормилирање у наредном периоду је кра
јем априла ове године препустила Турској. Актуелна 
тема односи се на пословне могућности у рецикла
жи, што ће имати све важније место на списку поли
тичких приоритета, с обзиром на чињеницу да је у ЕУ 
на делу модел трансформације у рециклирајуће дру
штво. Уз логистику Коморе, одржано је саветовање о 
платним картицама које све више потискују готов но
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вац. Наиме, број издатих картица достигао је 5,6 ми
лиона, број ПОС терминала премашио је 50.000, док 
је у функцији преко 1.800 банкомата. Што се тиче На
учног друштва Србије, оно констатује да неограниче
ни увоз у Србију није покренуо производњу. Дугова
ња према свету на крају године ће износити преко 25 
милијарди долара, што је од 62 до 70 одсто бруто дру
штвеног производа, па то значи да Влада мора имати 
више слуха за привреду и уважати ставове ПКС.

НАШ ТРАГ, часопис за културу, број 23/2007,345 
страна, адреса: Библиотека „Радоје Домано
вић“, Велика Плана, главни и одговорни уред
ник Милан Р. Симић.

У новом броју часопис за 
културу „Наш траг“ доноси 
интервјуе са Савом Баби
ћем, Давидом Албахаријем 
и Звонком Карановићем; 
преводе Хулија Кортасара, 
Џамејке Кинкејд, Роди Дојл 
и Монике Компакове; прозу 
и путописе објављују Спо
менка Стефановић, Славен 
Радовановић, Дејан Вукићевић, Драги Бугарчић и 
Виолета Вучетић; поезију и драму објављују Стана 
Динић Скочајић и Дина Недељковић; о ликовној умет
ности пишу Драган Јовановић Данилов и Тања Мило
вановић; радио драмом заступљени су Ненад Теофи
ловић, Мелина Пота Кољевиш; у рубрикама историја 
и огледи заступљени су Фернан Бродел, Радомир 
В. Ивановић, Ференц Буји, Наташа Симеуновић; кри
тику пишу Ана Исаковић, Марија Голубовић, Марко 
Радуловић, Вања Ковачевић, Татјана Делибашић и Зо
ран Милисављевић.

ПАЛЕЖ, алманах Књижевног клуба Обре
новац, 2006, 289 страна, адреса: Београдског 
батаљона 5, главни и одговорни уредник Коста 
Лозанић

Годишњак књижевног 
клуба „Обреновац“ у 
свом уводу доноси две 
песме Слободана Миши
ћа Палежанског (1903–
1941) једног од авангард
них писаца између два 
светска рата. У рубрици 
Поезија песме објављују 
Станимир васић, Снежа
на Вушковић, Пелагија 
Лазић, Коста Лозанић и већи број других аутора који 
су рођени у Обреновцу, или живе и раде у њему, што 
је предуслов објављивања у алманаху. Прозом су за
ступљени Драган Бабић, Смиља Марковић, Славко 
Стаменић, а есеје Словени и Запад и Жанровски поли
морфизам у „Сицилији“ Растка Петровића потписују 
Зорица Бабић и Слађана Јаћимовић. Књижевну кри
тику о објављеним књигама обреновачких аутора 
потписују Драган Алексић, Влада Батинић (2 прика
за), Ана Бујић и Српко Лештарић који уз свој избор 
арапске народне приче 12 немогућих (Народна књига 
– Алфа, Београд, 2006) даје неопходна преводилачка 
објашњења. Следе рубрике Хумор и сатира, Књижев
ност за децу, Из заоставштине (Витомир Радовано
вић, 1902–1983), награђени ученички радови на кон
курсу књижевног клуба и обреновачке библиотеке, 
рубрика Преводи, и ликовна критика Мирослава Ка
рића о раду „Бр. 9“ Милице Мићић Самојловић (нала
зи се на предњој корици алманаха) који представља 
део веће визуелне целине „Одећа за сваки дан“ саста
вљеном од триста шездесет и четири „промишљања 

свакодневног прилажења гардероберу и чина бира
ња одеће“.

ПАУН, часопис за хаику поезију, број 37, главни 
уредник Милета Аћимовић Ивков

У овом броју Милијан Деспотовић пише о хаику по
езији у којој песник најчешће региструје онај дожи
вљај који неће два пута доживети или видети. Све 
друго, после записивања, јесте вагање, са мање или 
више искуства или сврсисходности. Хаику је најмање 
двоструког карактера: је ли он то стварно после запи
сивања као проблем форме и откривање скривене 
поруке што је естетички, па ако се узме и духовни 
проблем. Милета Аћимовић Ивков у тексту „Успешно 
модификована конвенција“ подсећа да је Црњански 
објавио „Антологију конеске лирике“ и „Песме старог 
Јапана“, тако да смо се већ тих далеких година први 
пут систематичније упознали са хаику поезијом као 
репрезентом старојапанског културног и књижевног 
наслеђа. Од тада је интересовање за овај минимали
стички лирски жанр код наших аутора толико пора
сло да је достигло мере феномена. Парадоксална је 
чињеница да се та песма „кратка као уздах“ примила 
у народу епски распеваном и доживела велику попу
ларност.

ПОВЕљА, часопис за књижевност, уметност и 
културу, бр.2 / 2007, Народна библиотека „Сте
фан Првовенчани’“ Краљево, 184 стр.

Часопис Повеља у овом броју нуди поезију, прозу, 
приступе и преводе бројних домаћих и страних 
аутора. Своје место у овом нашем угледном часо
пису су пронашли: Злата Коцић, Марија Кнежевић, 
Мирко Демић, Ото Хорват, Мелина Камерић, Озрен 
Петровић, Драган Радованчевић, Александар Б. Ла
ковић, Зорица Јанакова, Жарко Ђуровић, Боривој 
Везмар, Махмуд Дарвиш, Питер Гизи, Мајкл Палмер, 
Владимир Семенчик, Петер Ландерл, Добросав Сми
љанић, Драган Хамовић, Милета Аћимовић Ивков, 
Мирослав Радовановић, Андрија Матић, Јелена Про
тић Петронијевић, Александар Гаталица, Александар 
Милосављевић, Радмила Павићевић Поповић, Мики
ца Илић, Зоран Живковић и Енес Халиловић. Пажњу, 
свакако, скрећу кратке приче Мелине Камерић које 
нуде један другачији,интимнији поглед на балканска 
збивања; поезија палестинског песника Махмуда 
Дарвиша, такође, доноси аутентичност тог простора; 
Мирослав Радовановић пише у одељку Приступи: „О 
неким особеностима романа Амаркорд Зорана Жив
ковића“ и запажања се тичу махом феномена сећања 
и општег континуитета, остварен  у роману и кроз 
дијалог са великим делима светске књижевности; 
Александар Милосављевић даје „субјективни поглед 
на три представе“: Наход Симеон, Ја или неко други и 
Језик зидова. Поред издвојених текстова, у часопису 
има  још занимљивих и вредних из пера наведених 
аутора.

ПОМАК – лист за књижевност, уметност и 
културу, број 37–38, јануар–јун 2007, 35 страна, 
издавач: Удружење писаца општине Лесковац, 
адреса редакције: Булевар ослобођења, број 
101, Лесковац, тел: 016/212 – 879, главни и одго
ворни уредник Драган Радовић

Лесковачки књижевни тромесечник у новом броју 
доноси сатирички интониран есеј Бране Црнчевића 
о нашој књижевној свакидашњици и текст Миросла
ва Тохоља поводом припреме Изабраних дела Бране 
Црнчевића у издавачкој кући Игам. Централно место 
заузимају излагања на промоцији књиге Књижевност 
и догма Николаја Тимченка (1934, Лесковац – 2004, 

Лесковац) одржаној 12. 
јануара 2007. у Лесков
цу. Осим приређивача 
књиге Јована Пејчића на 
промоцији су учествова
ли Марко Недић (испред 
СКЗа), Горан Максимо
вић и Ђорђије Вуковић. 
Већи број аутора обја
вљује своју поезију, приче, а ту су и есеји Душана 
Благојевића и Јовице Стаменковића (Ханрих Хајне и 
немачка млада демократија и Бог и Достојевски). Сле
ди и већи број приказа нових књига међу којима је 
и приказ Маре Каранфиловић уџбеника Реторика др 
Тихомира Петровића (Педагошки факултет, Сомбор, 
2006. Нови број представља и часопис Мостове са 
седиштем у Пљевљима који континуирано од 1969, 
између осталог, објављује дела аутора који живе у 
општинама на тромеђи Црне Горе, БИХ и Србије. Из
бор поезије и аутора за ову прилику одабрао је Исак 
Калпачина.

САВРЕМЕНИК – број 152–153–154, 2007, 199 стра
на, издавач: Апостроф, Београд, адреса редак
ције: Француска 7, 11000 Београд, главни и одго
ворни уредник Срба Игњатовић

Троброј Савременика осим 
стандардних рубрика по
езије и прозе у целини 
доноси беседу проф. др. 
Ђорђа Томашевића Српска 
култура саможртвовања: 
победе и порази, изговоре
ну на овогодишњем скупу 
Књижевно  филозофске 
школе у Крушевцу. У рубри
ци Интервју са романсије
ром Добрилом Ненадићем 
разговарао је Мирослав Тодоровић. Блок критике 
објављује критичке осврте и приказе нових књига из 
пера Ферида Мухића, Мирослава Радовановића, Ду
шана Стојковића, Љиљане Лукић (поводом књиге Рад
миле Поповић: Црњански и Лондон, у издању Завода 
за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 
2006), Жарка Ђуровића о новој књизи песама Слобо
дана Стојадиновића Распасана команда, Томислава 
Ђокића и Милке Чабрило. У Плус библиотеци Савре
меника објављена је драма Слободана Здравковића 
Љубавни танго (72 стране) са тематиком из прошле, 
ратне деценије.

UNUS MUNDUS, посебно издање, број 26, Ни
шки културни центар, Булевар др Зорана Ђин
ђића 37, Ниш, главни и одговорни уредник Сте
ван Бошњак.

У посебном броју часопи
са за уметност, науку и 
културу UNUS MUNDUS 
објављене су књиге три 
аутора: Лаура Барна за
ступљена је есејима и лир
ским фрагментима под 
називом „Уметност нема 
цену, рефлексије о умет
ности и уметницима 1997
2007“, Борис Над прозом под називом „Нова Итака“, а 
Милан Р. Симић двема књигама  збирком прича под 
називом „Приче прелепе туге“ и романом „На архан
геловом мачу“.

Приредили: Небојша Ћосић, Славица Спасић,
Душан Цицвара, Сузана Ђорђевић,  

Виолета Вучетић
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Књига „Искушавање филма“ Мата и 
Божене Јелушић представља једин-

ствену монографију-омаж која садржи 
обиље података о животу и раду Жив-
ка Николића, свједочанства пријате-
ља, података о рецепцији и перцепцији 
његових филмова (податак о импозант-
ном броју- 35 милиона гледалаца фил-
ма „Чудо невиђено“ у Русији, СССР-у 
те 1985. и даље иза Берлинског зида, 
о 400 копија филма „Љепота порока“ 
спремљених за приказивање у САД-у, 
о састанцима будванских комуниста 
који независно од публике гледају „У 
име народа“ и потврђују његову умјет-
ничку, а не политичку вјеродостој-
ност) и о свим осталим оспоравањима 
и прихватањима, куђењима и хваље-
њима редитеља који је и у данашњој 
доминацији другачије врсте филма 
на иностраним сајтовима препознат 
као movie-wizard. Књига има преци-
зно дефинисан методолошки приступ 
корпусу овог аутора, и успјешне интер-
претације јединствене поетике коју је 
по ауторима, Мату и Божени Јелушић, 
могуће ишчитавати из сваког приказа-
ног детаља Николићевих филмова, и 
опремљена је критичким апаратом и 
референцама, које обједињују објекти-
вистички научни приступ у приказу и 
тумачењу умјетничке суштине Нико-
лићевих филмова, и експлицитну пое-
тику самог аутора.

Можда је ова прећутна сарадња из-
међу Николића и аутора књиге најви-
дљивија у оним сегментима у којима 
Јелушићи препознају и тумаче лајт-
мотивску заснованост Николићевих 
слика, понављаних из филма у филм, 
из форме у форму, из теме у тему (крат-
ки филмови најављују дугометражне: 
„Ждријело“ „Искушавање ђавола“, 
„Прозор“ „Лепоту порока“, „Градите-
љи“ „У име народа“, итд.). По наводи-
ма, и сам аутор је био свјестан опсјед-
нутости истим мотивима које је истра-
живао током година у којима је снимао 
филмове, док су Јелушићи препознали 
могући круг циклизованих тема, и на 
јасан начин предочили везе између 
краткометражних и дугометражних 
филмова, вијенац мотива разрађива-
них из филма у филм. Тиме је показа-
но и то да Николић припада реду вели-
ких умјетника који економишу својим 
талентом и цијелог живота истражују 
један тематски круг, али и то да су Је-
лушићи добри познаваоци не само Ни-
колићеве поетике и технике прављења 
филма, већ и савјесни истраживачи ду-
бљих значења и веза приказаног у ши-
рем културолошком миљеу.

Није само минуциозна анализа еле-
мената филмског стваралаштва какви 

су кадрирање, поступци монтаже, ком-
бинација свјетлости и таме, амбијен-
тални простор омеђен оком камере, 
одабир ликова и глумаца, откривање 
цикличности Живковићевих мотива и 
тема кроз експериментисање кратким 
и дугим метром, рад на сценарију и сл. 
оно што је предмет истраживања ове 
књиге. Предмет је и примјена специ-
фичне вјештине читања филма, којој 
су склони сви они који се текстом ба-
ве као основним дискурсом истражи-
вања, а која се, како аутори ове књиге 
показују и доказују, ни мало не коси 
са правилима филмске естетике, већ 
доприноси дубљем промишљању о мо-
гућностима њене интерпретације.

Наиме, одабрани методолошки при-
ступ, заснован на третирању основног 
изражајног средства филмске умјетно-
сти, покретне слике, као ријечи конота-
тивно разигране контекстом дискурса, 
указао је на бројне могућности у пре-
познавању неких од вјечитих дилема 
човјекове егзистенције, којима су се ба-
вили највећи синеасти који се и доводе 
у везу са Николићем (Буњуел, Тарков-
ски, Фелини, Ејзенштајн, ...).

Међутим, истим темама су се бави-
ли и највећи ствараоци књижевности, 
а управо те теме аутори Мато и Боже-
на Јелушић маестрално ишчитавају 
у Николићевим покретним сликама, 
било да се ради о мотивима Серван-
тесовог витештва које замире пред 
прагматиком реалног, доказујући ти-
ме сопствену вредност („У име наро-
да“), било да се ради о кафкијанским 
експресионистичким метаморфозама 
којима се осуђује трагика и глупост 
свијета („Бештије“, „Смрт господина 
Голуже“), било о мановској спацијали-
зацијској иронизацији у чијој изврну-
тој перспективи оно што је осуђено од 
стране колективног, опште важећег, 
и тиме а приори етаблираног етичког 
става, доказује се као категорички им-
ператив који не познаје законе мјеста, 
времена и расе-нације (читљиво у тре-
тирању „црногорцитета“-појма креи-
раног од самих аутора којим је имено-
ван предметни-препознатљив свијет 
цјелокупног Николићевог дјела, који 
није ту, како то аутори промишљају, да 
призове слику етноса, већ да гледаоца 
„помјери“ ка ишчитавању универзал-
них и исконских људских дилема), или 
пак о мотиву демона, у Николићевим 
филмским визијама скоро увијек „при-
сутног ђавола, бештије, порока или 
баука“, који конотира цијелу плејаду 
писаца који су се поигравали амбива-
лентном привлачношћу можда једне 
од највећих опсесија и антропоморфи-
зација књижевности.

ФИЛМ И СТРИП
ЂОРЂЕВИЋ, Пуриша: „БИЦИКЛИСТИ“, Бео
град, „ЈУ Филм данас“, бр. 82, 2007, 319 стр. 

Давне 1919. године, француски теоретичар фил
ма, Луј Делик, казао је да ће у скорој будућности 
филмски сценарији бити објављивани у књи
шком облику и без ниподаштавања читани. Ње
гов став следио је тридесет шест година касније 
филмски редитељ Дејвид Лин који је, говорећи 
о свом филму „Др Живаго“, истакао да је сцена
рио најважнија ствар на филму. „Ако немаш 
добар сценарио, не можеш направити добар 
филм“, говорио је Лин. И поред Деликових и Ли
нових стваралачких речи, интегрални филмски 
сценарији у књишком облику на овдашњим про
сторима ретко се објављују. Изузетке који крше 
правила представља едиција „Ју филм данас“. 
Подсетићемо вас да је 1991. године у оквиру по
менуте едиције објављена књига Ференца Деа
ка „Граница и други сценарији“. Пре једанаест 

година лидер рок групе 
„Забрањено пушење“, Не
ле Карајлић, у књишком 
облику објавио је сце
нарио за твсерију „Сло
жна браћа“, а издавачко 
предузеће „Прометеј“ 
из Новог Сада у сарадњи 
са Музејом југословен
ске кинотеке објавило 
је интегрални сценарио 
једног од најбољих срп
ских филмова, „Скупља
чи перја“, Александра 
Петровића. Зато за сваку 
похвалу у оквиру библи
отеке „Плус“ филмског 

часописа „Ју филм данас“, представља објављи
вање седам сценарија једног од најпознатијих 
српских редитеља и романсијера, Младомира 
Пурише Ђорђевића. То су: Бициклисти, Сан, Ју
тро, Подне, Крос кантри и Павле Павловић. Књи
га Бициклисти значајна је и због чињенице да 
нам у сценаристичком облику представља бо
гато филмско стваралаштво некадашњег фудба
лера и новинара, иначе по вокацији лирика Пу
рише Ђорђевића. Карактеристика овог класика 
српског филма је у томе што Пуриша Ђорђевић 
не признаје логику класичне филмске нарације, 
нити законе драматургије. Ликове распоређује 
око две тачке ослонца: прошлост и будућност 
(филм „Сан“, 1966), а такође прибегава колажу 
исечака из сећања груписаних у хировима не
пресушне песничке маште (филм „Јутро“, 1967). 
У оштар сукоб поставља интимна људска осећа
ња са политичком догмом која показује право 
сурово лице „револуције која једе сопствену 
децу“ (филм „Подне“, 1968). Младомир Пуриша 
Ђорђевић је филмски редитељ кога одликује 
поетски реализам као и иронично дистанцира
ње од ликова. Из ове књиге филмских сценари
ја, по којима је Пуриша Ђорђевић снимио нека 
од својих најуспешнијих филмских остварења, 
схватамо да је пред нама песник једног драмом 
набијеног поднебља и миљеа, и зато је публико
вање Пуришиних седам сценарија добар повод 
да се још једном скрене пажња на импресиван 
филмски опус једног од наших најоригинални
јих филмских и књижевних стваралаца.

Душан Цицвара

ЧИТАЊЕ ФИЛМА
ЈЕЛУШИЋ Мато, ЈЕЛУШИЋ Божена
„Искушавање филма“ – Живко Николић и његово филмско дјело 
– ЗУНС, Подгорица, Аргонаут, Будва, 2006.
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Препознавање мотива књижевности 
које Николића повезују и са јужно-словен-
ским списатељским кругом нису само до-
каз доброг баратња књижевном материјом 
и теоријом, већ указују на јединствено кул-
туролошко наслеђе у коме је једна од глав-
них тема управо превазилажење нормати-
ва групе, креираног не слободом људске 
мисли, већ бременом идеолошког. У таквом 
систему вриједности, појединац у раскора-
ку, дилеми, у сукобу са собом и свијетом 
око себе, најчешће чини трагичну грешку, 
али и доказује постојање хуманијих мјери-
ла вредности. Аутори, стога ишчитавају и 
начин на који је Николић варирао разраду 
ових мотива, као што је, нпр. случај са мо-
тивом опроста невјерној жени из „Бановић 
Страхиње“. У „Јовани Лукиној“ исти се мо-
тив остварује у минус присуству, као осуда 
временима у којима јунака попут Бановића 
више нема, а у „Лепоти порока“ указује на 
другу трагичну димензију сукоба, јер Лука 
– опрашта Јаглики и не убија је, иако зна 
да неће моћи поднијети терет тог опроста 
убија себе. Занимљива је и уочена надоград-
ња приповјетке Бранимира Шћепановића 
„Смрт господина Голуже“, која је послужи-
ла за сценарио истоименог филма, иако већ 
„осуђена“ на умјетничку недосљедност од 
стране Киша. Аутори уочавају како је увође-
њем нових елемената Николић конкретизо-
вао причу (Анка, читање удварачких фраза 
женама...), обогатио је експресионистич-
ким елементима и дао јој бољу умјетничку 
заснованост у којој карикатуралност лико-
ва овога пута бива гротескно ишчитана у 
домену филозофије апсурда, чиме је и сам 
филм реконструкција неуспјеле приче.

Указано је и на везе са другим ауторима 
ових простора, прије свега Његошем и Ла-
лићем, како у избору тема и мотива (вјечно 
актуелно трагично одређење „за и против“), 
тако и у поступку грађења хронотопа, вре-
менско-просторног оквира неопходног за 
развијање елемената оваквог садржаја.

Наратолошка и структуралистичка ана-
лиза низа слика и свега онога што филмску 

слику чини, од лика, кости-
ма, детаља декора, покрета, 
звука, па до специфично и 
симболично осмишљеног 
простора, чиме се алудира на 
епску технику приказивања 
„тамних вилајета“ људских 
судбина свих Николићевих 
филмова, феноменолошко 
раслојавање текста филма и 
архетипско ишчитавање уни-
верзалних митема исказаних 
у гротескним и црнохумор-
ним обртима којима се карне-
вализује менталитет групе, 
тумачење трагикомичних ме-
тонимија оличених у лицима 
Николићевих јунака, још су 
нека од оруђа књижевно-те-
оријског разматрања дискур-
са којим се може продрети до 
суштине естетске вредности 
ствараоца, било књижевног, 
било филмског, на које ауто-
ри сво вријеме указују.

Поменимо и сложену ана-
лизу сагласја садржаја и фор-

ме у филму „Чудо невиђено“, у коме аутори 
вјешто уочавају цијели низ митема универ-
залног значења, какве су вода, риба, мрежа, 
барка, односно чун који је истовремено 
средство којим се прелази из овог у онај 
свијет, подјела свијета на мушки и женски, 
домаћи и страни, који и чине амбијент овог 
филма, и ишчитавају исте у коду прастарих 
хтонских елемената којима се указује на 
трагику људске јединке разапете између па-
тријархалног и матријархалног система ври-
једности, између обавезе и слободе избора, 
између Себе и Другог. Сувишно је помену-
ти да је то „кључ“ за разумијевање поетике 
свих Николићевих филмова, и да ће се неки 
од мотива јављати и у другим контекстима 
(„Лепота порока“, „Искушавање ђавола“, 
мотиви воде у кратким филмовима итд.).

Уз високу свијест о томе да се умјетности 
међу собом разликују у изражајним сред-
ствима, али и чињеници да се преплићу у 
домену естетског и функционалног, аутори 
су прецизно одабраном методологијом упу-
тили на поступке ишчитавања јединствене 
филмске поетике, и тиме дали неку врсту 
органонаприручника свима онима који се 
професионално баве законитостима филм-
ске умјетности. Међутим, с обзиром на 
ширину захвата, књига ће бити занимљи-
ва и корисна и свима онима који се баве и 
теоретским промишљањем других умјет-
ности; просторних, с обзиром на уочену 
„лиризацију“ у кратким филмовима у који-
ма категорија времена само синхронијски 
схваћена има смисла, а нарочито времен-
ских, наративних, јер даје добар путоказ 
не само начину гледања или слушања, већ 
и промишљању доживљених композици-
ја. На основу раније изнесеног, сувишно 
би било истицати колико ће ова књига до-
прињети и онима који се баве проучавањи-
ма књижевног дискурса, било у назнакама 
праваца читања, било у изналажењу метода 
или стицању вјештине интерпретације књи-
жевног дјела.

Светлана Ивановић

БЕН АКИБИНО ЋОШЕ

Зараћене стране при
стају на раздвајање, 
али траже надокнаду 
за одвојен живот.

Александар Баљак

Да ли ће Црногорци химну „Ој 
свијетла МАЈСКА зоро“ пјевати и 
у децембру, јануару, фебруару...?

Миладин Берић

Последње речи Икара: „Од лете
ња се не живи“.

Зоран Богдановић

Више не носимо главу у торби. То 
је сад потрошачка корпа.

Весна Денчић

Чим чујем Европљање, сетим се 
старих Латина. И зачепим уши!

Витомир Теофиловић

Криминалци своју децу школују 
у Европи. И они су се тамо усавр
шавали.

Александар Чотрић

Избор афоризама из књиге Афоризми 
и афористичари 3, приредио Ђорђе 
Оташевић, Алма, Београд, 2005.
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О Д Е Љ Е Њ Е  У М Е Т Н О С Т И
Изложба слика младе академске уметни-

це Драгане Јаћимовић одржана је у 
периоду од 2-17. августа 2007. године у Гале-
рији Атријум Библиотеке града.

Драгана Јаћимовић (1976. Неготин) 
дипломирала је на Факултету ликовних 
уметности у Београду на сликарском одсе-
ку у класи професора Момчила Антонови-
ћа. Постдипломске студије завршила је на 
истом факултету у класи професора Горда-
на Николића. Члан је УЛУС-а од 2001. годи-
не. До сада је излагала на осам самосталних 
изложби и већем броју групних изложби у 
земљи и иностранству.

Драгана Јаћимовић је у Галерији Атри-
јум изложила 10 уља и 10 цртежа рађених 
оловком. Она припада породици сликара 
који у лепотама природе откривају неисцрп-

на врела стваралачких изазова. Слике све
та Драгане Јаћимовић су призори тишине, 
склада и усамљености...

У њеним делима смењују се слике света 
експресивно са рационалним правцем и 
кретањем у парадном ритму. Сунце, вода, 

камен, трава, попут власи косе ношене ве-
тром, тако и бритка мисао проструји у свет 
оних који умеју и знају да осете пулс приро-
де и света који нас окружује.

Колорит је обојен сензибилитетом у сна-
жном млазу редукован као таласно струја-
ње, прожима посматрача и води га у ново 

тражење. Предео који осваја погледом и 
њен поглед који осваја предео у нашим очи-
ма остао је као траг у сећању кроз дијапа-
зон ока које има моћ перцепције да упије 
и оствари део сна откривајући натуру као 
основ нашег живљења.

Сагледајмо њене пределе као прозоре, 
одшкринимо их и нађимо свој свет и есте-
тику интелекта коју нам стваралац снагом 
свог духа шаље у етар као нове искре наде 
окупане сунцем и водом.

Слике света Драгане Јаћимовић покреће 
снага исказана кроз покрет и колорит који 
се памти, а узбуђује нас мистерија коју при-
ча кроз свој его, сагледавајући свет кроз 
планове, фотографски, плошно и чисто са 
јасном сликом света.

Мирјана Савић

У оквиру манифестације Дани европске ба
штине отворена је 20. септембра изложба 

акварела нашег реномираног сликара Радисла
ва Тркуље. Изложбу је отворила Мирјана Савић, 
кустос изложбе. Изложба траје до 30. септембра 
2007. године.

Говор са отварања изложбе: Радислав Трку
ља рођен је 1938. год. у Кладову. Дипломирао је 
1963. год. на Академији ликовних уметности у Бе-
ограду, у класи проф. Ђорђа Андрејевића Куна. 
Постдипломске студије завршио је у Мајсторској 
радионици Крсте Хегедушића у Загребу 1965. 
год. Члан је УЛУС-а од 1964. год. а Српског уметничког друштва 
Лада од 1968. Оснивач је Галерије Пена у Ђердапу 1975., и један 
је од оснивача Уметничког удружења Крајински круг у Неготину 
1991. Од 1993. године до 2000. године директор је Музеја савре
мене уметности у Београду. Излагао је на преко 70 самосталних 
изложби и на око 400 групних изложби у земљи и иностранству. 
Учествовао је на бројним уметничким колонијама у земљи и ино-
странству. 2005. год. основан је Легат Радислава Тркуље у Него
тину. Његове слике се налазе у музејима и галеријама у земљи и 
иностранству, као и у многим приватним колекцијама.

Вечерас се Радислав Тркуља први пут представља београдској 
публици својом самосталном изложбом акварела. На изложби је 
изложено 25 радова великог формата, насталих у периоду од 1999. 
до 2007. године

Основни инспиративни моти-
ви уметника су: река Дунав, Ђер
дап, флорални мотиви, пејзаж, 
људска и животињска фигура,  
акт, еротски призори на плажи... 
Лепота, мит, магија.. Акварели су 
рађени спонтано и експресивно, 
одражавајући префињен лирски 
сензибилитет уметника, са јед-

не, и страсну сликарску природу уметника са друге стране, пред-
стављају га као врсног акварелисту.

Тркуља користи предање, мит исказујући архајске представе о 
свету формулисане фантастичним, метафоричним алегоријским 
и архетипским наративним призорима какав је на пример акварел 
„Призивање кише“.

Експресионистичке чулне записе, еротске призоре чистих и 
звучних боја уметник је проткао лирском осећајношћу.

Ови радови су саткани од стварности и снова занесени облаком 
дуге и туге са еросом где путује Тркуља ефемерном светлошћу у 
сазвучју интензивног колорита. Са мистиком Дунава и Ђердапа 
расточену од илузија до стварности ови топли акварели су  круна 
Тркуљиног уметничког креда.

Сликар велике снаге, у свом богатом 
опусу приклања се лирским забелешкама 
пејзажа. Маштовито кроз игру Тркуља ре-
торички кроз симболе прича животну ико-
нографију света сликајући горштаке, епски 
снажне и достојанствене, осећајући тајан-
ствене поруке народног предања, митова и 
легенди, паганских религија и магија карак-
теристичних за његову Источну Србију.

Мирјана Савић
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ИЗЛОЖБА АКВАРЕЛА РАДИСЛАВА ТРКУЉЕ У ГАЛЕРИЈИ АТРИЈУМ

СЛИКЕ СВЕТА ДРАГАНЕ ЈАЋИМОВИЋ У ГАЛЕРИЈИ АТРИЈУМ БГБ



О Д Е Љ Е Њ Е  У М Е Т Н О С Т И

16. Традиционална међународна научна 
манифестација „Memorialul Radu Flora“

16. традиционална међународна научна манифестација „Memorialul Radu Flora“ је 
одржана у периоду од 3–5. септембра 2007. године у Новом Селу, Новом Саду и Зре-

њанину у организацији Друштва за румунски језик, а  под покровитељством Извршног 
већа Војводине. Ове године манифестација је одржана поводом 85 година од рођења др Ра-
ду Флоре, професора Филолошког факултета, оснивача катедре за румунски језик и књи-
жевност у  Београду, као и оснивача Друштва за румунски језик Војводине. Истовремено 
је представљена 45. годишња плодна делатност овог друштва. Током ове манифестације 
одржано је књижевно вече у Румунској библиотеци „Никита Станеску“ у Новом Саду, 
где су се евоцирала сећања на овог угледног научника, на његову многоструку научну и 
књижевну делатност и где се читала румунска поезија. Ова манифестација је  употпуњена  
међународним научним скупом одржаним у Зрењанину а посвећеном овом врсном науч-
нику, писцу на српском и румунском језику. Он је у више махова истицао многоструки 
утицај Срба и српске културе на румунску. Овај мултидисциплинарни скуп је обухватио 
поред лингвистике и књижевност, уметност, фолклор, историју, српскорумунске везе...Пи-
сац ових редова је учествовао на овом скупу са својим рефератом под називом „Румунски 
сликари у уметничкој збирци Библиотеке града Београда“.

Мирјана Савић

НОБЕЛОВАЦ У МЛАДОСТИ

Гинтер Грас: Љуштећи лук, превео Зоран 
С. Цветковић. – Народна књига, 2007. – 432 
стране

У својој реномираној едицији Антологија свет
ске књижевности београдски издавач објављује 
романсирану аутобиографску прозу немачког 
нобеловца Гинтера Граса (1927, Данциг, после 
Другог светског рата Гдањск, Пољска). Оно што 
је запрепастило „дежурне“ медије и медиокри-
тетску „културну“ јавност јесте тајна о животу 
младог Граса у време апсолутне владавине наци-
ста, односно, његов живот током Другог рата, 
коју позни Грас, послератни социјалдемократа, 
„дежурна савест“ и „морална институција“ Не-
мачке, открива у својим сећањима под симбо-
личким називом Љуштећи лук. Односно, свој 
младалачки период, удвајање односа између 
стварних личности и њихова фикционализаци-
ја у романима који су га прославили, трагање за 
истином о прошлом и актуелном времену (ако је 
уопште могућа коначна истина било да се ради о 
сопственом животу, заједнице, да не говоримо о 
проблемима и односима међу народима и држа-
вама, и поред низа достојних уметничких виђе-
ња и реконструкција, те напора хуманистичких 
наука), писац пореди са 
кухињским послом, ски-
дања слојева љуске лука 
доводи се у симболичку 
везу са анализом про-
шлости – писање о себи 
кроз сузе без смеха. У ши-
рокој и успореној нара-
цији обухваћено је рано 
детињство и породично 
порекло (отац балтички 
Немац, мајка припадник 
Кашуба, негерманизова-
ног словенског племена 
које и данас броји око 
сто хиљада припадника, 
језик кашупски из групе западнословенских је-
зика), живот у Данцигу до избијања рата, при-
ступање Граса омладинској нацистичкој орга-
низацији Хитлерјугенду („Ја сам као припадник 
Хитлерјугенда био млади нациста. Верник до 
краја. Не баш до краја фанатичан али са рефлек-
сно укоченим погледом упереним на заставу, 
за коју се говорило да је „више од смрти“, остао 
сам под конац постројен, увежбан у марширању 
стројевим кораком (...) Ниједан виц о Герингу 
није ме учинио сумњивим. Чак сам сматрао да 
је много више угрожена отаџбина, јер је окруже-
на непријатељима“.), са напуњених 17 година мо-
билизација и обука за тенкисту стрелца, слање 
у редове 10. СС панцир дивизије „Фрундсберг“ 
и њено, по сведочењу Граса, хаотично, неуспе-
шно, аматерско супротстављање руским и пољ-
ским јединицама после њиховог преласка преко 
Одре и Нисе. Своја сећања, рањавање, лечење, 
депортацију и боравак у једном од савезничких 
сабирних логора за поражене војнике Вермахта, 
прве послове (рад у руднику) по успостављању 
цивилне власти, приватан живот са мноштвом 
детаља, анализе и описа прве деценије у Немач-
кој и Европи после ратне катаклизме, Гинтер 
Грас даје у нешто ублаженом виду у односу на 
своје романе. Тајна о „злогласној“ прошлости 
нобеловца, ето, сада је пред читаоцима из пера 
самог писца. Упоредне анализе са биографијама 
других европских писаца (Чеслав Милош, Иво 
Андрић, Добрица Ћосић, између осталих), Гра-
сових исписника, који су  живели своју младост 
у том периоду и касније је у књижевним делима 
и јавном животу тумачили могуће су из више 
углова.

Н. Ћосић
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Одељење уметности наше библиотеке 
организовало је изложбу скулптура 

академског вајара и магистра Вукашина 
Миловића у Галерији „Атријум“ од 3–15. 
јула 2007. године.

Вукашин Миловић је завршио Факул-
тет ликовних уметности у Београду, ва-
јарски одсек, у класи професора Николе 
Јанковића, а постдипломске студије у кла-
си професора Милорада Тепавца. Члан је 
УЛУС-а од 1988. године. Излагао је на ви-
ше самосталних и групних изложби у зе-
мљи и иностранству. Добитник је број-
них награда од којих истичемо награду 
из Фонда „Сретен Стојановић“ 1988. 
Његове скулптуре налазе се у збир-
ци Народног музеја у Београду, 
а једна његова скулптура са 
симпозијума у Ханоју нала-
зи се у збирци Факулте-
та лепих уметности у 
Ханоју. Миловићеве 
скулптуре налазе 
се у многим при-
ватним колекци-
јама.

У Галерији 
„Атријум“ Ву-
кашин Мило-
вић изложио 
је 20 скулптура, 
насталих послед-
њих неколико година, 
а највише их има – 10 
из 2006. Скулптуре су изве-
дене од кованог и вареног гвожђа 
и у комбинованој техници различитих ме-
тала (гвожђа, бронзе, месинга и бакра). Све 
скулптуре је изводио директно, а не изли-
вањем по калупу. Присутни су фигурације 
(људска фигура, портрет, глава) и плодоли-
ке форме, као ентеријерне скулптуре. Тако 
на овој изложби видимо његове представе 
рађања, експанзије, трансформације, мо-
билног облика, усмерења, подвига, изоби-

ља, небеских плодова, брода љубави, Еве, 
императора, које имају симболично значе-
ње. Он успешно решава проблеме статике 

и динамике својих скулптура.
Миловићево добро познавање мате-

ријала којим се служи помогло му је 
да постигне савршени склад између 
облика и садржаја. Форма његових 
скулптура је уравнотежена и са из-

разитом експресијом. Трагајући за 
пуноћом израза и јасноћом форме ко-
ристи се интервенцијом расецања, за-
резивања и браздања волумена фор-

ме, чиме постиже изражај-
ност и динамичност. У 
трагању за пластичним 
изразом и визуелним до-
живљајем света око себе 

транспонује га и надо-
грађује. Он поседује 

истанчану моћ запа-
жања и способност 
да у скулпторска 

решења укомпо-
нује фино и мај-
сторски изведене 

детаље. Његова 
оригиналност у 
савременој сти-
лизацији, склад 
свежих идеја и 

форме, и преци-
зност у обради иска-

зују изузетно умеће 
вајара модерног сензиби-

литета.
Скулптуре су реализоване 

интуитивно и креативно у фигуралном и 
апстрактном концепту форми. Осећај за 
савремену форму, оригинална концепција, 
утисак изванредног познавања материјала 
и аутентичног ликовног доживљаја су ли-
ковни квалитети који дају посебну лепоту 
скулптурама Вукашина Миловића.

Иванка Лазовић

СКУЛПТУРЕ ВУКАШИНА МИЛОВИЋА
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Лондонска анабаза и катабаза
Владимир Краков: Краљ комараца, Аммо-
ните, Београд 2006.

На почетку Краља комараца, првог романа Вла-
димира Кракова, затичемо главног јунака, Милоша 
Бродара, у Лондону. Читалац који је претходно видео 
рекламни текст одштампан на задњој корици књиге 
(„Вешто исприповедана прича о српској генерацији 
Икс...“) вероватно ће помислити да у рукама држи 
још једну приповест о нашим последњим ратовима, 
о животу под санкцијама и о омладини која спас из 
владајућег колективног лудила тражи у емиграци-
ји. А ако је, неким случајем, баш расположен за још 
једну такву причу – разочараће се. Краљ комараца, 
наиме, није генерацијска 
прича – или, ако у тумачењу 
баш инсистирамо на њеној 
генерацијској амблематич-
ности, онда јесте прича о 
генерацији W, а не X (дакле, 
о оној претходећој, у исто-
ријско-политичком погледу 
неупоредиво мање атрак-
тивној); наша савремена 
историја фигурира у овом 
роману само као иронијска 
позадина (иронијска утоли-
ко што је главни јунак није 
до краја свестан – будући да 
она лежи изван исприповеданог временског опсега у 
којем он постоји – а читалац и аутор, пост фестум, 
јесу). Напротив, овај роман првенствено доноси јед-
ну личну причу која читаоца намах осваја својом 
занимљивошћу и животном уверљивошћу, а на дру-
гом нивоу ништа мање занимљиву причу о сусрета-
њу двеју култура, или можда прецизније – средишта 
и руба исте културе. Ова, у контексту савремене срп-
ске прозе прилично неочекивана тематика, несум-
њиво доприноси привлачности Краља комараца; 
но, његови најбољи квалитети јесу у области језика 
и композиције, који занимљиву и добро осмишљену 
причу претварају у изванредан, мајсторски констру-
исан кратки роман.

У низу од двадесетак краћих поглавља која сачи-
њавају роман Милош Бродар среће читаву једну ин-
тернационалну галерију ликова, упознаје читаоца 
са светом лондонских сквотера (бесправних стана-
ра напуштених зграда) у којем налази привремени 
дом, проналази ретке тренутке егзистенцијалне хар-
моније у музици, доживљава неостварене и прома-
шене романсе, те коначан слом илузија, амбиција и 
воље, након чега напушта Лондон и креће на дуги 
пут кући. Веома пажљиво распоређујући информа-
ције које даје читаоцу, Владимир Краков причу води 
на неколико нивоа: основни ниво представља сада-
шње време приповедања, Бродарев боравак у Лон-
дону, други је ниво на којем се постепено откривају 
догађаји из његове прошлости и разлози доласка у 
Лондон, трећи бисмо могли назвати метанаратив-
ним или коментарским – садржи ненаметљиве и у 
приповедање одлично уткане, а повремено скоро 
гномски згуснуте исказе о односу културе у чије је 
средиште главни јунак доспео са њеног руба, уверен 
да јој у потпуности припада, и оне чудне културне 
мешавине која Милоша Бродара заправо дефинише 
– а четврти историјским, будући да се у њему јављају 
проблесци наше савремене и раније историје, осве-
тљавајући још једну страну бачености главног јуна-
ка са маргине у вавилонску пометњу центра. Ова 
четири нивоа приповедања теку упоредо, али Кра-
ков зналачки и доследно избегава да их организује 
на начин познат из класичне реалистичке прозе, где 
би један приповедни ток ишао у једном поглављу, 
други у следећем, и тако даље, да би се неколико по-
главља даље приповедање вратило првом току, и та-
ко укруг, док се токови на крају не укрсте. Уместо 
тога, задржавајући начело реалистичке мотивације, 
аутор преплиће ове нивое тако што проналази ме-
ста на којима их може логично увести у први план 
приповедања, наглашавајући их најчешће особеним 
језичким третманом.

Основни приповедни ниво романа служи се гра-
матичким првим лицем, углавном свакодневним, 
„ниским“ говором и жаргоном. Лакоћа којом чита-
лац пролази кроз овако обликован текст веома је 
варљива: није нимало лако у књижевном делу кон-
струисати говор који ће звучати уверљиво, флуидно 
„обично“, „улично“ – упркос „нискости“ поставље-
ног циља, потребно је веома истанчано језичко осе-
ћање да би се он остварио. Утолико је теже у тако 

конципиран текст уткати секвенце које реферишу 
на високу културу или носе извесну метафоричку 
тежину, озбиљност дубљег – зашто да не: поетског 
– увида (што је у складу са реалистичком психоло-
шком мотивацијом и утемељењем главног лика као 
младог и неформалног, али интелигентног и начита-
ног, сензитивног, уметнички настројеног човека), а 
Краков се у томе савршено сналази. 

Код аутора који сопствени текст држи под мање 
чврстом контролом, бујица глаголских облика звуча-
ла би као права папазјанија; у кратком унутрашњем 
монологу аутор користи друго лице једнине, инфи-
нитив, императив трећег лица, треће лице једнине, 
и коначно прво лице множине. Тај след, међутим, 
Краков промишљено користи да дочара читаоцу 
вртлог колебања главног јунака који покушава да 
донесе тешку одлуку и у мислима се хитро удаљава 
од ситуације у којој се нашао и приближава јој се, 
кружи око ње, покушава да је потпуно сагледа и од-
мери, да би се на крају сјурио у самог себе, ту и сада, 
те – још увек несвестан тога – прихватио контакт са 
девојком, другим ликом у овој сцени, објављујући то 
граматичким обликом првог лица множине скоро 
целу страницу пре него што себе изненади спушта-
јући пољубац на њене усне.

Осим оваквих бравура, језичке финесе Влади-
мир Краков користи и у стандардније сврхе, као што 
су изазивање многобројних хуморних ефеката или 
перфектна говорна карактеризација ликова (ријеч-
ки говор, мостарски говор, говор припадника старе 
српске емиграције...), стања свести (благо подигнут 
и журан тон којим се приповедају халуцинантне 
епизоде током болести главног јунака) и маркира-
ње пресудних момената приповести (пародирани 
библијски тон у финалној, судбоносној епизоди на-
пуштања Енглеске и – колико апсурдног, толико и 
нужног – поласка на пут кући, у земљу у којој управо 
почиње рат).

Рата, дакле, у Краљу комараца нема; нема ни при-
че о припадницима генерације X који од рата беже, 
или пропадају под једним суманутим режимом. Вла-
димиру Кракову била је довољна и једна већ давна, 
у основи једноставна прича о света жељном младом 
музичару из генерације W да напише паметан и бо-
гат, али ништа мање занимљив и духовит, сјајно из-
веден роман. Ако његова историјска релевантност 
и није упадљива на први поглед, далеко од тога је 
нема; а књижевна релеватност му јесте упадљива, и 
неоспорна.

Луцидни поглед искоса
Ранко Рајковић: Маневарска музика, Грама-
тик, Београд 2006.

Нека од од уобичајених 
питања која себи поста-
вљамо, читајући прозна 
књижевна дела, гласе: у 
којој мери је приповедни 
свет створен у тексту с ко-
јим се суочавамо сличан 
стварном свету какав зна-
мо из свакодневног иску-
ства, а у којој мери се од 
њега разликује, те какви 
су смисао и књижевно-
уметничка сврха тих слич-
ности и разлика. Ова и слична питања несумњиво 
нам помажу у разумевању и тумачењу романâ и 
причâ са којима смо се сусрели.

При сусрету са приповеткама из збирке Маневар
ска музика Ранка Рајковића ова питања нисам морао 
нарочито да тражим претурајући по некаквом има-
гинарном џаку испуњеном интерпретативним пома-
галима: наметнула су се сасвим природно, условље-
на једном упадљивом и, чини ми се, веома важном 
особином Рајковићевог ауторског рукописа. Наиме, 
у приповеткама окупљеним у овој збирци Рајковић 
по правилу најјаче утиске ствара лавирајући између 
ова два света, односно започињући приповедање 
описивањем извесног поретка, стања ствари које 
нам изгледа сасвим присно и добро познато, реали-
стично и реалности подобно, да би у неком тренут-
ку током приповедања, уз мањи или већи нагласак 
(у зависности од природе сваке појединачне приче 
и обликотворних захтева које свака намеће), тако 
створени приповедни свет почео да извитоперава, 
удаљава од нашег искуства, а приближава метафо-

ричном, па и фантастичном и гротескном, неретко у 
иронијском и уздржано хуморном кључу.

У приповедним световима које карактерише та-
ква развојна динамика Рајковићеви ликови – по пра-
вилу мање или више интровертни,  интелектуалци, 
богатог унутрашњег живота и истанчаних сензибил-
ности, склони самоанализирању и преиспитивању 
– лагано исклизавају из препознатљиве, па утолико 
и безбедне приповедне реалности и западају у заго-
нетне, затамњене ситуације које перципирају као 
знаковите, важне, често и преломне. У таквим ситу-
ацијама бивају огољени и приказани у свежој, јасној 
светлости односи појединца и окружења – свеједно 
да ли као окружење у конкретној причи срећемо дру-
штво у целини, неку ужу заједницу (колеге с посла, 
суседе, породицу) или само једну, вољену особу.

Слободно ћу изабрати пар примера из Маневар
ске музике: у причи која отвара књигу, „Затечен у 
пролазу“, главни лик, стари, искусни професор То-
шовић, поклекне пред искушењем и сав се преда чи-
тању једне књиге, књиге за коју поверује да садржи 
„Гнозу и Васиону“, односно свеукупно знање и скуп 
моралних начела, све што је човеку и људској зајед-
ници уопште потребно да би постојали. Разуме се, 
то се лоше завршава, и професора Тошовића суседи 
и болничари хитне помоћи проналазе у стању ра-
стројства и одводе, уз суви приповедачев коментар: 
„Знали су на који начин треба збринути пацијента.“

Слому професора Тошовића у овој причи претхо-
ди једна изванредна, допола савршено логична, а от-
пола суманута нараторска дијатриба против књига 
начелно, која управо читаоцу сигнализује промену 
природе стварности унутар приповедног текста, 
будући да прича почиње сасвим безазленим и реа-
листично уверљивим описом новогодишње градске 
атмосфере у којој главни лик купује честитке, ко-
јом приликом на поклон, сасвим случајно, добија и 
књигу која ће му променити живот. Парадоксални 
врхунац приповедне конструкције која почива на 
оваквом механизму јесте у томе што, у тренутку кад 
је прича најмање „реалистична“, кад је њена припо-
ведна стварност већ искривљена и изувртана у одно-
су на стварност у којој читалац борави, управо тада 
смисао приче се окреће за сто осамдесет степени и 
упућује управо на ту, свакодневну стварност, у којој 
никако не мањка људи чија сва мудрост потиче из 
једне књиге, нити погубних резултата њиховог де-
ловања, а то што је књига о којој је конкретно реч у 
великој мери још и национално формативна – про-
фесор Тошовић, наиме, чита Горски вијенац – читаву 
ствар у интерпретацији издиже на друштвено шири, 
па и политички ниво.

Други пример који ћу поменути налазим у причи 
„Медитеранци“, смештеној у лако препознатљив цр-
ногорски амбијент. Приповедање почиње у сетном 
тону који наговештава постепено откривање детаља 
и разлога једне трагичне судбине које ће читалац 
сазнавати у приповедним фласхбацк-овима, упоре-
до са главним током. Но, главни ток убрзо са хумо-
ром и несташном иронијом почиње да одступа од 
реалистичног описивања прилика и људи у једном 
приморском месту, уводећи како мотиве хомосексу-
алности, који сред подразумеване патријархалности 
у овом приповедном свету звуче неодољиво бизарно 
и смешно (чланак о потенцијалним економским ко-
ристима од повећане посете туристâ хомосексуалне 
оријентације, који главни лик чита у званичној пу-
бликацији Туристичког савеза), тако и подједнако 
бизарну бирократску расправу о томе сме ли се при-
ступ обалном појасу и рад са туристима дозволити 
мајмунима, или пак само магарцима као фотограф-
ским реквизитима.

И у овој причи (нећу овде помињати очигледније 
ангажовану, и снажније иронијом обојену приповет-
ку „Повратник“) очигледно је да се говору о сопстве-
ној стварности Ранко Рајковић највише приближава 
кад у свом приповедању да маха иронији и дотакне 
границе апсурда. Његови коментари ове врсте, инди-
ректни и доступни само у интерпретацији, јесу че-
сто горки, али несумњиво проницљиви и луцидни, 
а долазе из једне специфичне, искошене перспекти-
ве својствене Рајковићевом писању. Разуме се, није 
од пресудне важности доношење суда о томе је ли 
ванкњижевна стварност исходишна тачка, или са-
мо један од циљева које ове приче погађају. Важно 
је да Ранко Рајковић у приповеткама из ове збирке 
изузетно вешто води читаоца по кривинама својих 
измаштаних, деформисаних, а стварности ипак па-
радоксално блиских светова, и да читалац у томе не-
сумњиво ужива.

Иван Радосављевић

ИЗБОР КРИТИЧАРА



Томаш Ћоровић: ШАВНИК ИЗ ЗАБОРА
ВА. – Шавник–Београд: Самостално изда-
ње, 2007.

Сасвим мала де-
ца, али и она 

само понекад − кадa 
се играју скривања, 
чврсто затворе очи 
и верују да их нико 
не види. Више од ше-
здесет година, читав 
један народ на Балка-
ну скривао се сам од 
себе, на радост оних 
који су се са њим забављали. Када је помало и 
прогледао, још му се нису испуштале све шаре-
не лаже из руку − а заборав, блажени заборав, 
већ одавно је односио сва сећања...

Из неповрата, не верујући да може постојати 
ишта што је за здравог човека немогуће, 
један заљубљеник у своју соу небеску, 
учинио је чудо. У једној књизи, кроз 
свеобухватни приказ живота вароши не
где у недођији..., преломио је пред нама 
догађаје између два века, али и докумен-
те људских судбина, матрица, по много 
чему пресудних и за наше постојање. 
Нико није довољно богат да одбаци оно 
што ми са неподношљивом лакоћом од-
бацујемо – сами себе. Један град је имао 
среће, дочекао је своју књигу.

Као што писац Предговора, др Ми-
лош Луковић, на самом почетку свог тек-
ста примећује: Монографије о градовима 
или предионим цјелинама обично пишу 
ауторски тимови, при чему појединци 
обрађују поједине области или периоде 

из прошлости и живота конкретнога града, од
носно предјела. Томаш Ћоровић се сам подухва
тио тога посла, али без намјере да из тога на
стане „класична“ књига ове врсте.

Луксузно опремљена књига, са више од 150 
аутентичних фотографија, обухвата поглавља 
посвећена географском положају Шавника; на-
станку вароши; занатству и трговини; развоју 
институција; становништву и сеобама; животу 
ван завичаја; политичком животу до Првог свет-
ског рата; Балканским ратовима; Првом свет-
ском рату; Подгоричкој скупштини и Божић-
ној побуни; укључивању у токове нове државе 
1919–1929; политичка и друштвена превирања 
1929–1941. Од прве до последње стране повест 
варошице чита се као најзанимљивији роман. 
Наше предрасуде, наше чврсто затворене очи 
према сопственим пределима, сопственим пре-
цима, топе се као чувене шавничке снежне бло-
каде.

Какво је то место, какав је то положај чије је 
географски опис насловљен: Варош на три воде 
и са двије зоре! Славни сакупљач словенског ме-
лоса и путописац, Чех Лудвиг Куба, идући 1891. 

од Горње Мораче преко Боана, записао је свој 
доживљај при сусрету са Шавником и његовом 
околином: Каква је ово изненађујућа слика! Као 
да је добри дух хтео благословити овај крај кр
стом, и као да су под његовим прстом, који бла
госиља, остали дубоки ожиљци у стеновитом 
терену: тако изгледају четири кањона, који се 
код Шавника скоро под правим углом спајају. До
лазећи, правили смо крст јер смо прво ишли од 
истока према западу, то је кањон ријеке Туши
не. Леви крак крста чини река Бијела, која тече 
с југа, а десни речица Шавник, која се са севера на 
истом мјесту улива. Дакле, обадвие ове притоке 
теку једна према другој и у истој се тачки сусре
ћу. Посебан је ово феномен.

Готово истовремено, немачки географ Курт 
Хасерт приметиће: Најинтересантнији од три 
водотока у сваком случају је Шавнички поток 
/.../ Он извире из једне тамне пећине и у правил
ним временским размацима потпуно пресушује. 
Ова ретка природна појава за време ниског во-
достаја условљава нестанак воде и по неколико 
пута у једном дану. Деца трче и хватају рибу која 

остаје на сувом. Народ каже да је реку ухватила 
мукавица.

И још једно, треће, али не и 
мање ретко природно чудо је-
динствено је за Шавник. У дани-
ма око равнодневнице, у овом 
градићу се сунце два пута рађа 
и залази. Ујутру, сунце изађе 
иза брда Кравице и рано после 
подне заклони се за брдо Гра-
дац. После сат-два опет обасја 
варошицу и на смирај дана зађе 
за планину Војник...

Ко се од нас, који смо одра-
сли у сасвим другачијим под-
небљима, није бар мало чудио 
причама својих очева. Њихово 
детињство ни по чему није ли-
чило на наше доживљаје, стари-
ји би стално понављали да су са-
да друга времена. Оних времена 

сећали би се све ређе, само је очеве 
обузимала необична радост када би 
се приближавали свом завичају.

Немогуће је у јед-
ном оваквом прика-
зу препричати чита-
ву књигу, описати 
све слике. Лако је са 
природним феноме-
нима, макар сунце 
два пута излазило и 
залазило – ваља се 
латити све те истори-
је, подухватити се са црногорским и 
херцеговачким јунацима, одважним 
личностима од сваке руке, промаћи 
кроз све мене, војевати за три војске 
православне, презиру нових времена 

– стићи, али и 
утећи.

Ако само 
поменем да је 
оснивач Шав-
ника поп Лука 
Ђуровић, пре-
скочићу небро-
јене, више него 
з а н и м љ и в е 
детаље из њего-
ве биографије, 
посебно око ње-
говог учешћа 
у Тимочкој бу-
ни. Ако само 
поменем да су 
Пекићи једна 
од најстаријих 

шавничких породица и да је Борислав Пекић, 
писац, изданак ове лозе, огрешићу се о његове 
претке, посебно о прадеду Стевана, у чијој су 
гостионици одседали Павел Ровински, Боху-
мил Боучек, Лудвиг Куба, Васа Пелагић, Јован 
Цвијић... Ако само поменем породице Томић, 
Павић, Полексић, Ружић, Церовић, Бојовић, 
Шаулић, Кујунџић, Ћоровић − како ћете знати 
ко је од њих био народни посланик, ко комита, 
ко новинар, ко трговац, ко судија, ко министар, 
ко пуковник руске царске војске, ко емигрант у 
Шангају... Ако на портретима не видите лепоту 
жена које су живеле у Шавнику, нећете разуме-
ти ни зашто се по њих и из Америке долазило...

Немојте себи допустити да пропустити ову 
књигу. Њено богатство оживеће и Ваше приче. 
Можда неки детаљ из ове монографије покрене 
и Вашу унутрашњу лавину, успостави везе, по-
тврди постојање, потврди смисао. Све перипети-
је кроз које писац овакве књиге мора проћи – за-
бораве се. Потрудите се, прогледајте око себе, 
документујте своја сећања... Немојте мислити 
да ће то неко други урадити уместо Вас...

Љубица Ћоровић

ШАВНИК
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У намери (доброј) да објавим своје, 
али на аргументима засновано ми-

шљење о српском савременом песни-
штву, уопштено, битне назнаке, нисам 
ни размишљао о некаквој подршци, али 
нисам очекивао ни толике непријатно-
сти. наиме, овај „фамозни“ текст изазвао 
је различита тумачења, али јединствена 
у некњижевној оријентацији.

Стицајем околности тај текст објавио 
сам у „Црногорском књижевном листу“, 
из простог разлога, рачунајући на већи 
читатељски круг, с обзиром да овај лист 
излази у завидном тиражу, несхватљи-
вом за наше уопште, а камоли књижевне 
и издавачке прилике (10. 000 примерака), 

и што је најважније чита се и у другим 
бившим републикама, па чак и на Косо-
ву. Желео сам, и желим, да читаоцима, 
књижевним знатижељницима и истра-
живачима пружим и неке друге, истини-
те, податке, за разлику од онога што пла-
сирају уски књижевни кругови.

После тога наишле су реакције, углав-
ном иза леђа, неке су до мене допрле, 
неке су ми лично речене, телефонски и 
непосредно, у форми претњи и „добро-
намерног“ упозорења (неки се, додуше, 
слажу, али не би да се излажу). Све то, 
рачунао сам због „озлоглашеног“ листа, 
у коме је објављен, а који уређује истак-
нути и „контроверзни“ Јеврем Брковић, 
мада ја нисам у том тексту изражавао ни-
какву политичку конотацију. Имао сам 
мало разумевања за погрешно, острашће-
но и нетолерантно гледање, али не разу-
мем зашто се ни једном речју не помиње 
сам садржај текста, његова суштина.

Због свега тога, решио сам да тај 

текст објавим у Србији, не дословце, не-
го коментар, појашњавајући још више 
неке, разуме се, књижевне чињенице о 
српском песништву данас, понављајући 
ставове које сам изнео и иза којих сто-
јим. Објављивање овог, другог, текста, 
прихватило је Уредништво веома доброг 
и занимљивог часописа „Бдење“ који из-
лази у Сврљигу.

Ово, поновно, по трећи пут враћање 
на поменути текст „Опште стање срп-
ског песништва“ изазвао је коментар 
Уредништва „Бдења“, које се ограђује од 
њега, односно од поменутих, наведених 
чињеница. (Не замерам им, нити се љу-
тим, већ имам пуно разумевање и захва-

лан сам им, члановима Уредништва 
и уреднику Зорану Вучићу на обја-
вљивању и показаној отворености 
часописа, али поново сам се запи-
тао: ако је текст објављен у Србији, 
у чему је онда проблем, зашто огра-
ђивања од чињеница?). Сме ли се у 
српско песништво дирати, постоји 
ли ту тајни поредак, линија незаме-
рања, полтронства, потчињености, 
неслободе, страха..? То, као песник, 
слободан мислилац и очевидац не 
могу и нећу да прихватим.

Укратко, написао сам да је опште 
стање српског песништва обесми-
шљено, написао сам да су књижевне 
награде смејурија (по принципу „ја 
теби, ти мени“), да је то размена не-
добрих добара, на рачун друштва и 
друштвених средстава, проглашава-
јући их за престижне и од национал-
ног интереса (једино што нација то и 
не чита), написао сам да је књижевна 
критика неозбиљна и неауторитатив-
на, зато што је углавном хвалоспевна 

ствар, опет по принципу „ја тебе војво-
дом, ти мене сердаром“ и да у суштини 
сва та празноречја и немају никакве везе 
са делом, написао сам да је у овом назо-
ви демократском времену, постоктобар-
ском (ах, ти октобри!), слобода још више 
сужена, на перфидан начин, али и дрзак, 
осион, написао сам да наша информатив-
на средства нису чак ни информисана 
(обавештена), а камоли да су у стању да 
доносе неке валидне прилоге, значајне и 
битне у овом времену, написао сам, тако-
ђе, да у некаквим жиријима и комисијама 
седе углавном исти људи, вишепартијски 
оперативци, партчици, културтрегери, 
као и у прошлим системима, с тим што 
су сада још гори и још огавнији, да ваћа-
ре неупућене спонзоре, написао да данас 
делују два књижевна удружења, свако са 
својим стадом, где има и „залуталих“ по-
јединаца, те да служе за покриће...

Да ли ово, што сви знају, није тачно?

АЗБУКА ПЕРА 
РАШЕ ПЕРИЋА
Раша Перић (1938) на књижевне даске које 

живот значе ступио је давне 1967. године. 
Од тада је објавио 25 песничких збирки, а 
приредио је око 20-ак антологија и зборника. 
Поезија му је превођена на енглески, францу-
ски, немачки, руски, белоруски, бугарски, че-
шки, словачки, мађарски, грчки, румунски, 
турски, русински, македонски и словеначки 
језик. Заступљен је у песничким антологија-
ма и школској лектири. Добитник је знатног 
броја различитих награда за поезију које су 
крунисане Наградом за српску духовност 
„Горњачко звоно“. Духовни прегалац Раша 
неуморно деценијама оштри перо и покуша-
ва да обогати литератур-
ну баштину не само 
пишући о себи већ и о 
другима. Стилски путо-
пис Перићеве поезије је 
обиман, а сажет је у три 
последње збирке као у 
епилог досадашњем ра-
ду, формом различне а 
садржајно исте. 

„Лирика је свагда-
шњи сапутник песника 
зато што је словесно 
биће“, рекао је Досто-
јевски, а ову крилатицу 
узео је као мото Раша Перић. Лириком се пи-
тао целог живота о тајнама доњег и небеског 
царства. Словима, запетама, тачкама трудио 
се да створи Песму све док није окалио вели-
ко азбучно Перо „у светој води Богојављен-
ској, којом своје Срце и сада залива“.

Радујући се животу и Свевишњем који га 
је даровао тим благом и поклонио му могућ-
ност запитаности, Раша Перић исписује вер-
се између извора светлости и њеног предаха, 
поштујући и мудрост коју доноси сова из та-
ме, али либећи се душевног мрака.

Широк спектар могућности интерпретаци-
ја стихова је пред нама. Песник користи оби-
лато симболе опште познате дубоког личног 
и колективног знања не стварајући херметич-
ну поезију, већ напротив све у сврху да што 
сажетије испева комплексност постојања.

Опчињен светлошћу, божанским и земним 
знаком живота, аутор машта Слово – творчев 
знак, а Слово сања самог аутора, живи у њему 
и расипа се свуд наоколо – у оба света – на 
јави и у сну, нудећи му могућност бивања и 
васкрсавање које долази с језика. Из Рашине 
књижевне авлије потичу књиге које нису ро-
ба већ поклон духовном сроднику, напомиње 
сам аутор. Духовно сродништво апстракције 
бројева, интерпункције и речи користио је Ра-
ша у поезији. Сродничко стабло је у питању 
показао је песник.

Сунце, Кућа, Сунцокрет, Пчела, Пуж... оп-
чинили су песника да њима обједини овогоди-
шњу лирску тријаду: „Азбучно перо“, „Добро 
јутро, јутро“ и „Лирски бокор“. 

Сам поглед не само на слике које нуде сти-
хови већ и на оне које су дате на корицама, 
почевши од песникове фотографије, преко 
праисторијске фигуре до модерног колажа, 
нуде нам додатну симболичку раван Периће-
вог приступа духовности. Она потиче од вај-
када, траје и трајаће док је света и века, а њу је 
у себи потражио нудећи је као лирски бокор 
сабраћи по духу.

Светлана Мићуновић
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Власта Младеновић

Опште стање српског песништва  
и личне непријатности

(реаговање поводом реаговања на текст „Опште стање српског песништва“)



ЛИРСКИ КРОКИ  
РАНКА ПАВЛОВИЋА

Ранко Павловић (1943) пише поезију, про-
зу и драмске текстове, за одрасле и децу. 

Овогодишњи добитник Кочићеве награде 
је прву књигу (збирку песама „Немир сна“) 
објавио 1963. Иако уважаван као аутор раз-
личитих усмерења с посебним акцентом 
на прозном стваралаштву, треба истаћи да 
је Павловић остао веран првој литерарној 
љубави – поезији. Она за њега почиње вели-
ким словом као што јој са великим пошто-
вањем и приступа градећи стихове. Поезију 
је тешко растумачити и себи и другима а по-
најтеже ју је свести на неку од дефиниција. 
Надилази јасност овоземаљску и што се о 
њој више прича то се више разводњава поет-
ска драж. Ипак, Ранко Павловић је покушао 
за наш лист да укратко дефинише краљицу 
књижевности чије ловорике у садашњости 
почињу да се осипају не захваљујући недо-
стаку квалитета већ укусу читалачке публи-
ке. 

„Није нарочита мудрост рећи да се од по-
стања пише једна Пјесма, али сваки стих, 
свака ријеч, свако слово у тој Пјесми пул-
сира печатом индивидуалности оних који 
их исписују. Нас, поклонике и заљубљени-
ке љепоте Поезије, радује када се отисак 
нашег даха нађе макар у празнини између 
редова, у размаку између ријечи. Ако мона-
шком скромношћу и преданошћу оном у 
што вјерујемо, из богате језичке баште, не 
рањавајући је, узберемо само оно што нам 

је потребно, али најлепше, нај-
љековитије и једино што у том 
тренутку најпотпуније опред-
мећује нашу мисао и осјећање 
– ето нас на корак познавању 
божанског бића Поезије.“

Трагање за божанским у 
себи, речи и свету сваколи-
ком оваплотио је Павловић у 
девет до сад објављених збир-
ки (Немир сна - 1963, Дамари 
јасеновачки – 1983, Гроздови 
сребра – 1991, Кости и сјене 
– 1997, Пјесме/у Изабраним 
дјелима/ - 2004, Небески лан 
– 2001, Срж – 2005, Дама из Господске – 2006 
и Лов – 2007). 

Лирски кроки Ранка Павловића искова-
ла је ове године издавачка кућа КОВ из Вр-
шца. Аутор је трагање за самим собом и све-
општим смислом и бесмислом постојања 
крстио називом ЛОВ. Од игре, која се чини 
безазленом у детињству, преко градацијски 
сликовитог исписивања феномена зова у 
ловину стиже се до ивице понора несагледи-
вог у коме ваља уловити себе. 

Свестан талента ловца који вешто барата 
оружјем писане речи час тајанствено изме-
ђу редова исписује поруке читаоцу, зовући 
га у „хајку“ за смислом битисања, а час нехај-
но узимајући лирски ганутљиве призоре из 
живота диже се у метафизичке равни.

Од туге и радости саткана је искустве-
на ловина Ранка Павловића. Песник који 
иронијским отклоном покушва обрадити 
духовну и душевну своју башту свестан је 

поенте неухватљиве речи 
како и једна песма ове збир-
ке носи назив. Сам Досто-
јевски је говорио о тежини 
трагања и покушају верба-
лизовања мисли и онога 
што је најтананије у човеку. 
„Неизговорена ријеч“, као 
тврди Павловић „оставља 
за собом трагаче који су по-
стали ријетке зверчице које 
не знају заобићи замке“. 

Уживајући у игри речи-
ма, смислу написаног и бе-
лином неизговореног улови-

ће вас песник не само у овој збирци поезије. 
То је константа Павловићеве поетике која 
мења привидно тематику опевања као „ха-
љине за вече“. 

Крећући од Булгакова и асоцијација на 
његово дело Павловић „распростире пред 
нас невидљиво и видљиво у једном ткању, у 
тајновитој ватри која сагоријева и оживља-
ва пјесниково танушно, крхко биће“ закљу-
чује рецензент „лова“, Здравко Кецман.

„То што на другој обали неодољиво мами
 недоступно је мом у зрнца расутом уму
и баш та тајновитост гради подводни мост
којим без одлагања треба кренути.“

Кренимо за позивом Ранка Павловића у 
лепоту и могућности поезије. Оживимо чув-
ства интелект, и интуицију и бићемо богати-
ји не само за једног песника него за смисао 
живљења уопште. 

Светлана Мићуновић

МУЗЕЈ ИГРАЧАКА – Милутин Ђуричковић и Момир Драгићевић 
– Збрда з дола, Крушевац, 2006.

Добро дошли у МУЗЕЈ ИГРАЧАКА, ан-
тологију песама о играчкама намењену 
најмлађима и онима који у памћењу чувају 
омиљено „сећање“ на детињство – време 
игре, весеља и изворне креативности.

Од крпењаче, шашевине, дугмета до ком-
пјутера – све може бити играчка. Дечија 
машта не познаје границе. И, ту се песници 
и деца проналазе. Ова јединствена антоло-
гија у нас изродила се из идеје крушевачког 
песника Момира Драгићевића.

О играчкама су писали бројни наши пе-
сници, од Луке Милованова Георгијевића до данашњих дана. Аутори 
антологије су сабрали песме 100 песника од давнина до данас, водећи 
се хронолошким редоследом а дајући могућност деци да на крају књи-
ге нађу податке о заступљеним песницима.

„Играчка-плачка“ вели народна изрека. У складу са тим у овом МУ-
ЗЕЈУ протежу се расположења од раздраганости, духовитости па до 
туге и сетних баладичних тонова. Бранко Радичевић је певао да му 
игра беше једино благо и човек се игра од малена градећи индивиду-
алност и истодобно подстичући се на социјализацију, а предмети и об-
лици игре се трансформишу временом. Од наивних детињих до оних 
озбиљних за одрасле.

Песници и деца знају шта траже.
У „Малом принцу“ Егзиперијевом пише да само деца знају шта тра-

же, да само она знају да уложе много труда и времена око једне крпене 
лутке, која им постане толико важна ако им је неко одузме.

„Музеј играчака“ је цветник песничких драгуља из детињства а 
свак своју драгоценост из најранијег доба живота гаји у срцу (можда у 
потаји) до конца трајања. Стога је ова књига не само као први покушај 
сабрања песама ове тематике у нас драгоцена. Од еминентних имена 
па до надолазећих, још недовољно прослављених, сјатили су се песни-
ци као што су (неизбежни) Змај, затим Алекса Шантић, Вељко Петро-
вић, Александар Вучо, Десанка Максимовић, Гвидо Тартаља, Андра 
Франичевић... Драгослав Андрић, Слободан Марковић, Душко Три-
фуновић, Петар Пајић, Брана Црнчевић, Ана Дудаш, Добрица Ерић, 
Ристо Василевски, Рајко Петров Ного, и тако даље.

СВЕ, СВЕ АЛИ ЗА ИНАТ – Милутин Ђуричковић – Антологија 
афоризама за децу и младе, АЛМА, Београд, 2007.

Уметничка обрада народне пословице како би се својеврсно дао де-
финисати афоризам, први пут је сабран за децу у Београду за децу, 
1989. заслугом Васке Јукић Марјановић, која је окупила 21 аутора овог 
жанра.

Други покушај ове врсте је од стране Мирка Марковића „У фармер-
кама свет је тесан“, Београд 1994. Он обухвата распон од народне по-
словице, преко доба просветитељства, доба романтизма до савремени-
ка и класика.

„Све, све али за инат“ антологија афо-
ризама за децу и младе обухвата не само 
хумор и шалу као примарна интересова-
ња деце, већ се дотичу и друштвено-по-
литичких тема којих млади нису поште-
ђени.

Највећи број афоризама се односи на 
свакодневни живот и његове недостатке. 
Радови су у много чему поједностављени 
– садржајно, структурно и идејно-темат-
ски прилагођени деци. Ипак нису лише-
ни ироније, гротеске, нонсенса...

Избор обухвата 200 афористичара раз-
личитих генерација, вокација и усмерења, стилова, али са бројним за-
јеничким именитељима.

Приређивач напомиње да је главни критеријум за бирање афориза-
ма искључиво уметничког карактера цитирајући ипак Елијара да је 
најбољи избор онај који сами сачинимо. „Све, све али за инат“ обрада 
је народне пословице „Све, све али занат“ и трећи је покушај ове врсте 
недовољно истражене и познате. Што би рекли трећа срећа. Ваљда ће 
у складу са тиме афоризам за децу успети да скрене већу позорност 
књижевне јавности а не да остане разапет између народне пословице 
и графита.

Поред оних који спадају у литерарне класике има и дебитаната а 
заступљени су аутори са територије Србије, Црне горе, Републике Срп-
ске, као и дијаспоре. Од Мирослава Антића, Виба па до Драгана Суши-
ћа сјатили су се духовити уметници који од цвећа умеју да направе 
венац.

Светлана Мићуновић
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Једини писани траг да су у Горњој Ресави по-
четком XX века постојале књижнице и чита-

онице је Правилник књижнице и читаонице у 
селу Витанце, удаљеном од Деспотовца седам 
километара. Ово Правило датира из 1920. годи-
не. Према „Алманаху Краљевине Југославије“ 
из 1931. у Деспотовачком срезу је 1930. године 
постојало, девет књижница и читаоница, и то: 
у Десптовцу као среском месту и у околним се-
лима: Језеру, Медвеђи, Балајнцу, Витанцу и Тру-
ћевцу.

 Према сећању старих Деспотовчана у Деспо-
товцу је пре рата постојала читаоница. Налази-
ла се у кући где је пре неколико година била про-
давница Деликатес, која сада не ради, а у самом 
центру града у данашњој улици Деспота Стефа-
на Лазаревића. Ту су се читале новине, било је  
чак и  неких дечијих издања, а било је и нешто 
мало књига. О раду ових читаоница нема писа-
них података између 1930. и 1966. године.

У циљу задовољавања културних потреба 
људи на подручју општине  Деспотовац, 1. маја 
1966. године основана је Матична библиотека у 
Деспотовцу. Од самог почетка ова установа је 
имала доста проблема почев од решевања основ-
них питања (финансијска средства, питање про-

сторија и инвентара књи-
жног фонда, кадровских 
питања и слично), па до 
њене афирмације. У по-
четку библиотека је била 
смештена у две простори-
је Дома културе у Деспо-
товцу а једно одељење у 
Дому културе у Ресавици. 
Библиотека није имала 
посебних просторија за 
рад са читаоцима, за сме-
штај књижног фонда и 
стручну обраду књиге, те 
су се сви послови обавља-
ли у једној просторији, 
укључујући ту и админи-
стративно-финансијске 
послове. Инвентар је био 
веома скроман и састојао 
се од две витрине, чети-
ри столице и четири сто-
ла. Што се тиче књижног 
фонда ни он није био 
богат било је свега 5200 
књига, читаоци су углав-
ном били ученици основ-
не и средње школе. Кадар 
није био ни довољан ни 
задовољавајући, радила 
су два радника управник 
са вишом педагошком 

школом и један књижничар манипулант.
У то време Матична библиотека је поред оде-

љења у Ресавици  одржавала и читаонице и књи-
жнице у 27 околних села које су са више или ма-
ње успеха успевале да се одрже до почетка осам-
десетих година када се углавном све гасе.

У међувремену, сада већ  Народна библиотека 
„Ресавска школа“, наставља свој развој. Од 1988. 
године повећао се број читалаца као и књижни 
фонд библиотеке. Оно што је посебно важно за 
ову годину је то, што је Библиотека изградила 
идејни план за  реновирање зграде у којој се са-
да налази и најзад је била одвојена од Радничког 
универзитета и почела самостално да ради.

У 1991. години завршена је комплетна адап-
тација зграде у којој се сада налази Библиотека 
.Иначе то је зграда која је градјена од 1901–1905. 
године за потребе тадашњег Среза и има повр-
шину од 350 квадрата. Овај простор је подељен 
на 17 просторија, библиотечка грађа је смеште-

на у 6 просторија укупне површине од 110м2, а  
простор за Читаоницу је 32м2 и има 12 читалач-
ких места.

Библиотека је свих ових година од оснивања 
1966. године посебну пажњу посвећивала кул-
турним програмима.

Одржано је на стотине књижевних вечери, 
гости су били, Добрица Ћосић, Исидора Бјели-
ца, Добрица Ерић, Зоран Ћирић, Гордана  Куић, 
Светлана Велмар- Јанковић, Саша Божовић,  Зо-
ран Милић, Драгослав Михаиловић, Мирослав 
Лазански… И многи други. Нажалост мало је 
простора за навођење имена свих писаца.

 У Библиотеци су одржане и  многе изложбе 
слика од завичајних сликара, који имају свој 
Клуб који је основан у библиотеци, до таквих  
светски познатих сликара као што су Милић од 
Мачве, Мића Поповић, Сава Стојков.

Током година одржано је низ монодрама, а 
Деспотовчани су имали прилику да уживају у 
глумачким бравурама Љубе Тадића, Мише Јан-
кетића, Љиљане Степановић….

Ни музичка уметност није запостављена.
Уметничке концерте су имали Радмила Бакоче-
вић, Драгана Југовић, Милка Стојановић, Жи-
ван Сарамандић, Тијана Милошевић, Оливер 
Њего…

Највећу активност у ширењу и популаризова-
њу књиге, Библиотека је почела од 1993. године. 
Постоји неколико разлога за то. Библиотека је 
била, а и сада је,  један од организатора сада већ 
традиционалне манифестације „Дани српског 
духовног преображења“, која се одржава у авгу-
сту. Организатор је Научног скупа у оквиру по-
менуте манифестације. На научним скуповима, 
а било их је 13 до сада, своје научне радове су 
представили најеминентнији имена српске нау-
ке, академици Павле Ивић, Мирослав Пантић, 
Зоран Константиновић, Драган Недељковић, 
Сима Ћирковић, професори Гордана Јовановић, 
Момчило Спремић, Радош Љушић, Радмила Ма-
ринковић, Драшко Ређеп и многи други. Резул-
тат ових скупова су научни зборници, књиге 
које Библиотека издаје сваке године. 

Библиотека „Ресавска школа“  има и живу из-
давачку делатност, по чему је надалеко позната, 
до сада је издато 67 наслова, па је била и редов-
ни излагач својих књига на Сајму књига од 1995 
– 2003. године.

Од једног почетног одељења, за изнајмљива-
ње књига, када је основана 1966, Библиотека се 
развила у савремену библиотеку, која има више 
одељења, то су: Дечије одељење са читаоницом, 
Одељење за одрасле, Читаоница за одрасле, оде-
љење набавке и обраде библиотечке грађе, оде-
љење аналитичке, докуменристичке и завичај-
не грађе, Одељње (огранак) у Ресавици које има 
11.265 књига.

Дечје одељење организује сваке године при-
јем ђака првака, а поводом месеца књиге  зајед-
но са основном школом у Деспотовцу као и се-
оским школама, литерарно такмичење на тему 
књиге. Такође организује и општинско такмиче-
ње рецитатора.

У фонду библиотеке постоји обрађених 35001 
књига и око 340 серијских публикација. 

Одељење аналитичке, документаристичке и 
завичајне грађе има око 4.000 јединица, доку-
мената, фотографија, диплома, споменица, и 
стручних серијских публикација.

Библиотека има изузетно добру  сарадњу  са 
библиотекама у Поморавском округу али и са 
другим библиотекама у Србији. Библиотекари  
редовно учествују на разним библиотечким ску-
повима а често је и сама домаћин скупова које 
организује Друштво библиотекара Србије.

У библиотеци ради девет радника, један 
виши библиотекар, три библиотекара, три 

књижничарара, један рачуновођа и један помоћ-
ни радник који се труде да увек буду на услузи 
својим читаоцима као и другим посетиоцима, 
гостима библиотеке.

Библиографија издања Библиотеке
Ресавска школа

Прво издање библиотеке је Kaталог за изложбу у 
манастиру Ресава-Манасија, Рукописи ресавског кру-
га 1392. до 1427. године. Ова изложба је организована 
у оквиру одржавања XXI генералне конференције 
Унеска која је одржана у Београду од 23.9. до 29.10.1980. 
године. Године 1985. тадашња Матична библиотека је 
издала скромни Водич кроз библиотеку. Библиотека 
почиње живу издавачку делатност од 1993. године. Та-
ко се у богатој издавачкој делатности налази 67 библи-
ографских јединица. Свакако највреднији наслови су 
из колекције Зборници научних радова који се издају 
поводом Манифестације „Дани српскога духовног 
преображења“. До сада је штампано 10 зборника. Дру-
га важна скупина су два фототипска издања која се 
односе на историју и развој Ресаве. Велика пажња по-
клања се и завичајним писцима који су заступљени 
са више збирки песама, једном збирком дечјих песама 
и три збирке приповедака. Једанаест збирки песама 
написали су аутори ван територије Ресаве, а и један 
дечији роман.

У великом броју заступљена су и стручне књиге из 
различитих области: 6 из математике; 2 из географи-
је; 1 из финансија: 4 из професионалне оријентације, 
1 из пољопривреде, 1 из социологије и 8 из историје, 1 
из етнологије; издата је и једна биографска енциклопе-
дија. Поводом прославе четрдесет година постојања 
Библиотеке штампана је и једна монографија библи-
отеке.

1980
Рукописи ресавског круга 1392 – 1427 : Каталог из-

ложбе у манастиру Ресава: Аутор каталога и  изложбе 
Биљана Јовановић-Стипчевић; Аутор фотографије и 
снимака у боји Дејан Ђурић. (Београд : Народна би-
блиотека Србије ; Деспотовац : Матична библиотека) 
стр. 56, илустрације у боји и црно беле. 

1985
Водич кроз библиотеку. Деспотовац : Раднички 

универзитет „Димитрије Туцовић“; Матична библио-
тека, 1985, илустрације. Стр. 10.

1993
Врело Ресаве. Песме. Параћин: ДД ИП „Вук Кара-

џић“; Деспотовац „Ресавска школа“, 1993. илиустр. 
стр. 130

1994
Мијатовић, Станоје М. Ресава. Насеље и порекло 

становништва. Београд,1930. Деспотовац:Народна би-
блиотека ,,Ресавска школа,, ,1994

Ресавска школа и деспот Стефан Лазаревић: 
(округли сто манастир Манасија, 28.8.1993.). редкција 
Павле Ивић...(и др.); главни уредник Мирослав Пан-
тић.(Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска шко-
ла“), 1994; 88 стр.; илустрације.

РадуловићМилојковић, Даница. Балада о на
шој планети. (Параћин:Вук Караџић; Деспотовац: 
Ресавска школа), 1994, стр. 95

РадуловићМилојковић, Даница. Приче о љу
бави (Параћин: Вук Караџић. Деспотовац: Ресавска 
школа), 1994, стр. 102

Манасији љубав превасходи. Избор и коментари 
Радомир Андрић (Београд: Књижевне новине; Деспо-
товац: Ресавска школа), 1994. илустр. стр. 74.

Стајић, Мирослав, Бајке о пчелињој математи
ци. Деспотовац: Ресавска школа, 1994. илустровано, 
стр. 76.

Манастир Ресава: историја и уметност: научни 
скуп манастир Манасија и његово доба. Деспотовац 
21-22.8.1994. Приредио Војислав Ј. Ђурић; редакција 
Павле Ивић... (и др), главни уредник Мирослав Пан-
тић. Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска шко-
ла“, 1995, стр. 239, илустр.

Симоњан, Бабкен. Мирис домовине: песме. (пре-
вод са јерменског језика аутор; препевали Владимир 
Јагличић...и др.) Деспотовац: Народна библиотека 
„Ресавска школа“, 1994, стр. 44

Народна библиотека „Ресавска школа“ Деспотовац
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1995
Закон о рудницима деспота Стефана Лазареви

ћа. Издао и увод написао Никола Радојичић. Београд, 
1962. Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска 
школа“, 1995

Симић, Борисав. Ту и тамо по математици. Па-
раћин: ДД ИП Вук Караџић; Деспотовац: Народна би-
блиотека Ресавска школа, 1995.

Милановић, Миодраг. Ресавске приче. Илустри-
је Момчило Вуксановић ,,Мома Брада“. Деспотовац: 
Ресавска школа; 1995, 120 стр.; илустр.

Међународни фестивал поезије Слово љубве, 
93/94; Зборник поезије. Ликовни прилози Зоран Ми-
лић. (Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска 
школа“; СО Деспотовац: Центар за Културу), 1995  
стр.  178 

Јаковљевић, Милан. Производња ратарских кул
тура. Деспотовац: Ресавска школа, 1995, стр. 35.

Радивојевић, Јагода. Испод хиљаду велова, пе
сме. Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска шко-
ла“, 1995. стр. 60.

Милојковић, Радоје. Сунце на длану. Деспотовац: 
„Ресавска школа“; Параћин: Вук Караџић

1996
Вучковић, Светлана. Бела рада на ватрометини. 

Деспотовац: Ресавска школа, 1996 стр. 62
Право и лажно народно песништво. Научни 

скуп, Деспотовац, 26-27.08.1995; главни уредник Ми-
рослав Пантић. Деспотовац: Народна библиотека „Ре-
савска школа“, 1996. стр. 220.

Стојановић, Иванка. Док ти живиш. Деспотовац: 
Народна библиотека „Ресавска школа“, 1996; стр 99

Марковић, Жика. Деспот Стефан Лазаревић. 
Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 
1996; стр. 140; илустр.

Проговац, Вера. Зелене кочије кроз ноћ јуре. 
Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 
1996; стр.88

Милић, Родољуб. Професионална оријентација 
у средњој школи. Деспотовац: Народна библиотека 
Ресавска школа, 1996 (Библиотека Професионална 
оријентација; књ. 1)

Милић, Родољуб. Ученик као субјект професио
налне орјентације. Деспотовац. Ресавска школа, 1996 
(Библиотека Професионална оријентација; књ. 2)

Чапрић, Влајко. У лету конаци, Деспотовац: Ре-
савска школа, 1996, стр. 53.

Сачувано време: Београд у Деспотовцу. Песме; 
група аутора. Редакцијски одбор Антон Тркуља Та-
вански...(и др.); фотографије Радоје Милојковић. (Де-
спотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“), 
1996, илустр. Стр. 64.

Николић, Дејан. Сви владари Србије. Деспото-
вац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 1996, стр. 
259, 21 стр. с таблама; илустр. (Српска владарска хро-
ника)

1997
О српским народним говорима: научни скуп, 

Деспотовац, 21-22. 8. 1996, главни уредник Мирослав 
Пантић: редакција Павле Ивић...(и др). Деспотовац: 
Народна библиотека „Ресаваска школа“, 1997.

Марковић. Жика. Знамените жене Србије. 1. Де-
спотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“; Бео-
град: Службени гласник, 1997, стр. 283.

Стојановић, Иванка. Све је било било није. Бе-
оград: Стручна књига; Деспотовац: Ресавска школа, 
1997. стр. 96

Стојановић, Иванка. Видилиште, Деспотовац: 
Народна библиотека „Ресавска школа“. Стр. 126.

Стојановић, Иванка. Отћутана тајна. Деспото-
вац: Народна библиотека „Ресавска тајна“, 1997. стр. 
114

Милојковић, Радоје. Потражи ме. Деспотовац: 
Народна библиотека „Ресавска школа“, 1997. стр. 57.

Радивојевић, Горан. Круг. Песме. Деспотовац: На-
родна библиотека: „Ресавска школа“, 1997, стр. 53.

Степановић, Бранислав. Финансирање јавних 
расхода иопштина и градова у Србији. Деспотовац. 
Народна библиотека „Ресавска школа“, 1997. стр. 452.

Симић, Борисав. Занимљиви математички про
блеми: са решењима  за ученике основне школе. 
Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 
илустр. Стр. 159.

1998
Рајковић, Ранић М. Путевима Ресаве. Деспото-

вац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 1998.
Српска књижевност у доба Деспотовине: Науч-

ни скуп, Деспотовац, 22-23. 8. 1997; редакција Павле 
Ивић; главни уредник Мирослав Пантић. Деспото-
вац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 1998

Симић, Борисав. То је та математика. Деспото-
вац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 1998, 
граф. прикази; стр. 188

Марковић, Жика. Краљ Петар Први. Деспото-
вац: Народна библиотека „ Ресавска школа“, 1998, илу-
стр. стр. 228.

Милосављевић, Радојко. Ресавски брежуљци. 
Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 
1998. стр. 99.

Међународни фестивал поезије: „Слово љубве“ 
9597, зборник поезије. (Деспотовац: Народна библи-
отека „Ресавска школа“; Центар за културу; СО Деспо-
товац), 1998, стр. 157.

Васиљевић, Божидар. Хоћу да будем нешто. Илу-
страције Пеђа Трајковић. Деспотовац: Народна би-
блиотека „Ресавска школа“,1998.

1999
Српски роман и рат: научни скуп, Деспотовац, 

20-21.8.1998.; приредио Миодраг Матицки; редакци-
ја Павле Ивић...(и др.); главни уредник Мирослав 
Пантић. Деспотовац: Народна библиотека: „Ресав-
ска школа“, 199, стр. 271.

2000
Николић, Дејан. Српске војсковође. Деспото-

вац: Народна библиотека „Ресавска школа“, стр. 
355, илустр. (Српска владарска хроника)

Бранковић, Томислав. Секте и политика. Де-
спотовц: Ресавска школа. стр. 115.

Симић, Борисав и Милошевић, Драгољуб. 
Збирка одабраних математичких задатака са ре
шењима: за ученике основне школе. Деспотовац: 
Народна библотека „Ресавска школа“, 2000. стр. 
124. илустр.

2001
Ивановић, Мирослав. Трућевац. (фотографи-

је Јовица Марјановић); Деспотовац: Народна библио-
тека „Ресавска школа“ , 2001, стр. 283 (Хронике села)

Костић, Дајана. Обичаји, песме и игре у Горњој 
Ресави. Деспотовац: Народна библипотека „Ресавска 
школа“, стр. 239, илустр.: ноте.

Нешић, Гордана. Симфонија додира. Деспотовац: 
Народна библиотека „Ресавска школа“, 2001. стр. 78.

Две хиљаде година хришћанства: духовност, 
култура и историја: научни скуп, Деспотовац, 21-
22.8.2000. главни уредник Мирослав Пантић. Деспо-
товац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2001, 
стр. 256.

2002
Милић, Родољуб А. Адолесценти средње школе о из
бору занимања: са посебним освртом на примену са
држаја писаних радова ученика у професионалној 
оријентацији (Библиотека професионална оријента-
ција; књ. 3)

Петровић, Јован. Ресавске пећине. Деспотовац: 
Народна библиотека „Ресавска школа“, 2002, стр. 80, 
илустр.

Николић, Дејан. Српске краљице и царице. Де-
спотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, стр. 
296, илустр. (Српска владарска хроника)

Милановић, Миодраг. Тек ће Срби пуцати пена
ле: Песме и афоризми. Деспотовац: Народна библио-
тека „Ресавска школа“, 2002.

Белимарковић, Славољуб. Принц Стефан. Ро-
ман о деспоту Стефану Лазаревићу. (илустрације Го-
ран Милановић). Деспотовац : Народна библиотека 
Ресавска школа, 2002.

2003
Симић, Борисав. Сабери се и почни: математика 

коју волим. Деспотовац: Народна библиотека „Ресав-
ска школа“, 2003. стр. 199; илустр. 

Николић, Дејан. Сви владари Србије. Деспото-
вац: Народна библиотека „Ресавска школа“, четврто 
издање. стр. 259, (21) стр. с табелама; илустр. (Српска 
владарска хроника)

Николић Дејан. Илустрована занимљива српска 
историја. Деспотовац : Народна библиотека „Ресав-
ска школа“, стр. 257. илустр.

Милић, Родољуб А. Професионална оријентаци
ја адолесцената средње школе: са посебним осврти-
ма на писане радове адолесцената под називом „Мој 
животни позив“. Деспотовац: Народна библиотека 
„Ресавска школа“, 2003, стр. 455 (Библиотека Профе-
сионална оријентација, књ. 4)

2004
Томић, Стојадин. Првонек: генерацијама да се 

памти. Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска 
школа“, 2004, стр. 159; фотографије географске карте.

Зорић, Гојко. Жаока у Кривој чаршији: приче из 
новинарске бележнице. Деспотовац: Народна библио-
тека „Ресавска школа“, 2004, стр. 186.

Радосављевић, Душан. Ресавска сазвучја. Деспо-
товац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2004 
стр. 82.

Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књи
жевности и уметности: научни скуп, Деспотовац, 20-
21.8.2003; главни уредник Мирослав Пантић. Деспо-
товац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2004, 
стр. 308, илустр.

2005
Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књи

жевности и уметности 2: научни скуп, Деспотовац, 
20. 8. 2004. Главни уредник Мирослав Пантић. Деспо-
товац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2005 
стр. 131; илустр.

Стојановић, Драгана. Срце првог снега: приче 
за децу. Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска 
школа“, 2005. стр. 78; илустрације  

2006
Зорић, Гојко. Биографска енциклопедија Реса

ве. Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска шко-
ла“, 2006 ; стр. 416; фотографије.

2007
Николић, Дејан. Илустрована занимљива срп

ска историја 2. Деспотовац: Народна библиотека „Ре-
савска школа“ и аутор, 2007

Манастир Манасија (Ресава) – у виђењима исто-
ријских и књижевних извора, путописаца, картогра-
фа и песника XIX-XXI века. Научни скуп, Деспото-
вац-Манасија, 20. 8. 2006; главни уредник Мирослав 
Пантић...(и др.) (Деспотовац: Народна библиотека 
„Ресавска школа“). 2007 стр. 148

Мр Силвана Цакић, виши библиотекар
Народна библиотека „Ресавска школа“

mail: silvanacaki@gmail.com
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Фантазија, то није замишљати нешто што ствари 
нису, него учинити нешто што би тек могло бити.

Карел Чапек

Данашња фантастична прича се у светској 
књижевности зачела као готска приповест 

и развила крајем XVIII и почетком XIX века као 
прича страве и неочекиваног обрта (који је попу-
ларан и дан-данас). Првим аутентичним (науч-
но)фантастичним делом се сматра роман Мери 
Волстоункрафт Шели Франкештајн или модер
ни Прометеј, објављен 1818. године. Код нас је 
фантастика радо читана тек од средине шездесе-
тих година XX века (када се појављују први пи-
сци домаће фантастике), ако не и касније. Њени 
су зачетници Драгутин Илић са драмом После 
милијон година (1889) и Лазар Комарчић са ро-
маном Једна угашена звезда (1902). Фантастична 
прича, међутим, има дубље корене у народној 
фантастичној приповетци, која пак, вуче коре-
не из митског и магијског приповедања, које је 
имало за циљ да застраши, подучи и растумачи 
свет ондашњег човека.

Циљ савремене фантастичне приче је да нас 
забави, задиви крајањем и прекрајањем савреме-
ног, прошлог и свих будућих светова. Она осли-
кава данашњицу и као таква је изванредан спој 
митског, бајколиког и савременог. Написана да 
нас упозори, продрма, натера на размишљање, 
да нам покаже и укаже; можда је лични дожи-
вљај читаоца, оно најважније што та прича доно-
си, лично искуство, а како Х. Ф. Лавкрафт каже: 
„то искуство мора бити страх”. Можда управо у 
томе лежи чар фантастичне приче: што нам ну-
ди безброј светова, безброј могућности и исто 
толико решења. А сва су, колико год фантастич-
на била, могућа.

Велики је број тема којима се бави фантастич-
на прича: светом легенди и витезова, вила и па-
туљака, змајева, вампира, другим насељеним 
световима и интелигентним бићима на њима. 
Када прича обрађује прве од набројаних тема 
тада смо у домену чисте фантастике. Можда су 
најдирљиви и најбољи примери приче домаћих 
ауторки Десанке Максимовић и Гроздане Олу-
јић. Када говоримо о вампирима, можемо, и не 
морамо, заћи у свет хорора – област доњег све-
та, демона, нечистих душа, борбе између добра 
и зла. Иако је реч вампир словенског порекла, и 
иако су приче о вампирима веома старе и воде 
порекло од мита, у домаћој књижевности су по-
стале популарне тек почетком XX века, до када 
су сматране плодом сујеверја и живеле на мар-
гини. Када говоримо о другим насељеним свето-
вима залазимо у област научне-фантастике, ко-
ја код нас можда ужива и највећу популарност, 
углавном захваљујући страним писцима.

Треба напоменути да су се бројни домаћи 
писци опробали у водама фантастике: Илија Ву-

кићевић, Божидар Ковачевић, Милутин Ускоко-
вић, Милован Глишић, Момчило Настасијевић, 
Борислав Станковић, Милош Црњански, Иво 
Андрић, Миодраг Булатовић, Милорад Павић, 
Филип Давид, Борислав Пекић, Данило Киш, Јо-
вица Аћин, Давид Албахари, Светислав Басара, 
Васа Павковић, Милета Продановић, Владимир 
Пиштало... Како је, међутим, циљ овог текста 
да читаоца ближе упозна са именима из српске 
књижевности која су остала релативно непозна-
та, а опет задужила домаћу писану реч на пољу 
фантастике, то ћемо се на овом месту задовољи-
ти само побројаним именима ових славних пи-
саца.

Као једног од првих и најзаслужнијих писаца 
фантастике, морамо да споменемо Зорана Жив-
ковића, писца и првог домаћег издавача (при-
ређивача Енциклопедија научнефантастике, 
едиција Поларис основана 1982. године), који је 
2003. године за књигу Библиотека добио углед-
ну Светску награду за фантастику у области 
књижевности, и тиме постао једини писац ван 
енглеског говорног подручја којем је то пошло 
за руком. Један је од најпревођенијих живих срп-
ских писаца: његова дела су објављена на више 
од двадесет језика.

Бобан Кнежевић писац, уредник и издавач, 
објавио је преко 40 прича и новелета, три рома-
на (Мртав на Нептуну, Црни цвет и Човек који 
је убио лептира), а очекује се да ће ускоро изаћи 
из штампе његов нови хорор роман Живосахра
њени, као и један кратки научно-фантастични 
роман. Као уредник, начинио је изузетан утицај 
на домаћу НФ/Ф/Х сцену, приредивши четири 
антологије југословенских аутора фантастике, 

Тамни вилајет (1988, 1992, 1993, 1996), као и 
Антологију српске алтернативне фантастике 
(1994). Уређивао је и часописе Алеф (1986 – 1991) 
и Знак сагите (1993…).

Подједнако је заслужан и проф. др Алексан-
дар Б. Недељковић, преводилац и доцент за пред-
мет Британска и америчка научнофантастична 
књижевност, на Филолошко-уметничком факул-
тету (ФИЛУМ-у) у Крагујевцу. Преко 30 година 
се бави проучавањем и превођењем научне-фан-
тастике: превео је око 60 романа, око 250 прича, 
али и десетак научнопопуларних књига из обла-
сти астрономије, космологије, нуклеарне физи-
ке и других природних наука. Написао је бројне 
књиге на тему научне-фантастике, објавио око 
400 чланака о НФ жанру у иностраним и срп-
ским научним часописима.

Драган Р. Филиповић објавио је око тридесет 
прича у Сириусу, Алефу, Знаку сагите, Свескама 
и Књижевној речи. Заступљен је у антологијама 
Тамни вилајет (1,2,3), Нова алтернативна срп
ска фантастика (1994) и Трифид (2001). Обја-

вио је три романа Ореска (1987), Златна књига 
(1988) и Казабланка (Знак сагите бр. 11, 2003). 
Током деведесетих радио је стрип-сценарије 
(између осталог и за Кордеја), а преко 800 табли 
његових кратких стрипова објављено је у немач-
ким стрип-публикацијама.

Горан Скробоња, писац, преводилац, сце-
нариста и правник заступљен је у часописима 
Сириус, Знак Сагите, антологијама Тамни вила
јет, Трифид (2001); објавио је збирке прича Од 
шапата до вриска (1996), Шилом у чело (2000) и 
Тихи градови (2007) и роман Накот (1994, у еди-
цији Знака сагите). Запажени су његови прево-
ди циклуса о Хипериону, Ендимиону и Илиону 
(Дена Симонса), као и о Мрачној кули (Стивена 
Кинга). Објавио је новелу Точак (1987, у Алефу) 
и са Владимиром Весовићем и Драженом Кова-
чевићем је уобличио у истоимени стрип, који је 
2003. године освојио је прву награду француске 
издавачке куће Гленат. Са Растком Ћирићем ра-
дио на музичком пројекту Rybber Soul, пишући, 
компонујући и изводећи песме Битлса, које ови 
никада нису снимили.

Илија Бакић, песник, приповедач, критичар 
и уредник. Заступљен је у антологијским избо-
рима српске и југословенске фантастике: Тамни 
вилајет 2, 3, и 4 (1992, 1993 и 1996), Нова српска 
фантастика (1994), Фантастична реч (Књижев-
на реч бр. 492/493, 1997). Објавио је књиге: Ресу
рекциона сеча почетног положаја (проза, 1993), 
Ортодоксна опозиција алтернативе слобод
ног избора (1995), Пренатални живот (роман, 
1997), Желите ли бесплатно да летите (поези-
ја, 1997), Нови Вавилон (1998), Корен кључа, на
личје равнодневнице (поезија, 1999), Слава декад
ног система или о А Е И О У (поезија, 2000), 2002 
(визуелна поезија, 2002), Протоплазма (поезија 
2003). На Интернет страници Пројекат Растко, 
објавио је збирку прича Доле, у зони (2000).

Радмило Анђелковић је објављивао приче 
у часописима Сириусу, Алефу, Знаку сагите, 
РС Магазину, Политикином забавнику, ИТ Но
винама, Монолиту. Објавио четири романа Га
лактички тунел (1986, под псеудонимом Р. Ан-
гелакис), Земља за добре људе (1987), Сва вучја 
деца (1998) и Грбовник (2002, коаутор Данијел 
Рељић). Са др. Радишом Јанчићем 1997. године 
објавио је књигу о примени домаћег зачинског 
биља Зачини у кулинарству.

Зоран Јакшић, бави се истраживањем обла-
сти нанотехнологије и микросистема, објавио 
два романа Крадљивци универзума (1987, про-
ширено издање 1997) и Северњак (Знак сагите, 
1996) и збирку прича Никадорски ходочасник 
(Знак сагите, 1992). Уврштен је у антологије и 
зборнике Нова српска фантастика, Тамни ви
лајет 14, Монолит 6, Домаћа постжанровска 
фантастика с краја деведесетих. Објављивао у 
Политикином забавнику, ИТ новинама, Алефу, 
Панчевцу... Преводио је кратке приче и тридесе-
так романа књижевне фантастике и НФ. Познат 
и као преводилац култне пенталогије Аутосто
перски водич кроз галаксију Дагласа Адамса.

Зоран Стефановић, писац, драматург, један 
од уредника дигиталних библиотека Пројекта 
Растко (од 1997). Објавио је новелу Преко Дрине, 
са искром у оку (Знак Сагите, 10, 2002), новелету 
Време буке и беса (Тамни вилајет 4, 1996), стрип-
ски серијал Под вучијим жигом, цртач Антоан 
Симић (Стрипманиа, 1996), стрип-албум Трећи 
аргумент, по мотивима дела Милорада Павића, 
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цртач Зоран Туцић (1995, серијализовано у аме-
ричком Heavy Мetal Маgazine, 1998-2000), као 
и кратки играни филм Уске стазе, режија Олег 
Јекнић (1995). Заступљен је у антологијама Там
ни вилајет 3 и 4, Нова српска фантастика, са-
времена српска проза у словеначком часопису 
Апокалипса.

Владимир Лазовић, електроинжињер, крат-
ке приче објављивао је у Сириусу, Алефу, Поли
тикином Забавнику, Знаку сагите и Улазници. 
Његова дела заступљена су у свим антологијама 
Тамни вилајет (1988, 1992, 1993, 1996), у Моно
литу и Антологији српске алтернативне фан
тастике (1994). Роман Хрим, Ратник (1987) 
објавио је под псеудонимом Валдемар Лејзи у 
едицији СФX100, новосадског Дневника.

Дејан Огњановић ради као асистент на пред-
мету Америчка књижевност на Филозофском 
факултету у Нишу. Бави се теоријом хорор жан-
ра. Филмску критику, есеје, књижевне приказе 
и преводе објављивао је у бројним часописима. 
У књишком облику, есеји су у иностранству увр-
штени у зборнике Fear Withoum Frontiers (2008), 
100 Еurоpeаn Hоrrоr Films (2007) у Енглеској и 
501 Mоvie Dirеctоrs (2007) у Америци. Његови 
преводи су у књишком облику заступљени у до-
маћим антологијама Страх – мала антологија 
хорора (2004), Цртани водич кроз секс (2005) и 
Некрономикон (2007). Објавио је хорор роман 
Наживо (2003) и студије Фаустовски екран: ђаво 
на филму (2006) и У брдима, хорори (2007).

Иван Нешић објављивао је у Сириусу, Алефу, 
Знаку Сагите, Вечерњим новостима, Књижев
ној речи, Кикиндским новинама, Орбису и На
шем трагу. Заступљен је у антологијама Тамни 
вилајет 4 и Прича за крај века. Издао је збирку 
прича Ригор мортис (1997).

Ото Олтвањи објављивао је кратке НФ, хо-

рор и крими приче у бројним часописима, пре-
водио, писао о књигама, филму и стрипу, обја-
вио је роман Црне ципеле (2005). Најпознатији 
преводи књига: Златна крв Луцијуса Шепарда, 
Киша као метак Дејвида Шоа, Тhis is Sеrbiа Cаl
ling Метјуа Колина и Престоница насиља Џорџа 
Пелеканоса.

Урош Петровић дизајнер и инжињер тексти-
ла, бави се писањем, илустровањем, уметнич-
ком фотографијом и дизајном. Објављивао је 
приче, чланке, песме, илустрације и фотогра-
фије у многим летописима, дневним новинама, 
часописима и антологијама. Објавио је роман 
епске фантастике Авен и јазопас у земљи Вау
ка (2003, друго издање 2005), који је сам и илу-
стровао, збирку приповетки Приче с оне стране 
(2004, едиција Знак Сагите), две збирке Загонет
не приче I, II (2006) и Загонетне приче III (2007), 
а ускоро се очекује из штампе и хорор роман за 
децу Пети лептир.

Спона која везује све поменуте писце јесте 
клуб љубитеља фантастике Лазар Комарчић, 
(који постоји већ 25 година) чији су сви они чла-
нови, а појединци су и његови оснивачи и пре-
седници. Већ дуже време састанци клуба се одр-
жавају сваког понедељка у 19h у београдском 
Дому омладине, у сали на другом спрату (улаз 
из Македонске). Треба напоменути да поред 
Лазара Комарчића, постоје и друга удружења, 
попут Српског друштва за научну фантастику 
(СДНФ), друштва љубитеља научне фантастике, 
науке и технологије Photon Тubе, Клуба обожа
валаца научне и епске фантастике (КОНЕФ), 
друштва љубитеља фантастике Лира и друштва 
грађана SCI&FI.

Не би било праведно изоставити имена како 
старије тако и млађе генерације писаца који су 
дали свој лични печат фантастичној књижевно-

сти код нас, а који су слабо запажени у јавно-
сти: Милана Р. Симића, Миланчета Маркови-
ћа, Зорана Илића, Зорана С. Станојевића, Ве-
сне Денчић, Александра Блажевића, Татјане 
Стефановић; Владимира Тодоровића, Влади-
мира Коларића, Александра Новаковића, Не-
нада Глишића, Браниславе Илић, Павла Зели-
ћа, Милана Мишића, Јована Ристића, Иване 
Милаковић, Владимира Стојнића, Жељка 
Обреновића, Дејана Мујановића, Тање Ми-
лутиновић, Дарка Веселиновића, Ивице Ђор-
ђевића, Кристине Пејчић, Ведране Чачић, 
Драгане Стојиљковић, Ранка Трифковића, 
Оливера Ходака, Данијела Рељића.

Не смемо да сметнемо с ума ни издавачке 
куће које објављују фантастику и тиме обра-
зују и граде укус млађих генерација: Алгори-
там (Paklena pomorandža, Goli ručak), Okean 
(Zlatna krv, Gormengast), Алнари (Мрачна ку
ла, Хронике Дине), Лагуна (Летописи Нарни
је, Стрвинарска утеха), Неор (Златно доба, 
Брзина мрака), Еволута (Мрачни принц, Тро
ја), Народна књига (Хари Потер), Моно&Ма-
нана (Одисеје у свемиру, Грбовник); као ни 
часописе који негују фантастику у књижев-
ности: Политикин Забавник, Наш траг, Гра
дина, Путеви културе, Улазница, Нова зора; 
фанзине Емитор, Нова, Зелени коњ; Интер-
нет часописе Балкански књижевни гласник, 

Prоzаоnlinе и Helly Chеррy.
Кроз сва дела помену-

тих писаца у овом тексту 
провејава „детиња потреба 
за магијом” (Бруно Бетел-
хајм), било да се она налазе 
у папирној форми, било да 

се могу прочитати на Интернету. Млађој гене-
рацији аутора Интернет је пружио прилику да 
се искажу, рекламирају и повежу са другим, 
успешнијим, писцима, на много лакши и бржи 
начин него што је то раније било могуће. Такву 
прилику старија генерација није имала, али се и 
она све више окреће Интернету.

Питање које се неминовно поставља јесте – да 
ли је Интернет добар или лош по књижевност? 
На то питање могу да дам одговор само на 
основу личног искуства, и на основу искуства 
блиских ми писаца – Интернет омогућава по-
везивање како домаћих, тако и страних аутора 
(које, на нашу велику жалост у овом тексту ни-
смо спомињали, а који су са територија бивших 
југословенских република), едукацију на број-
ним Интернет страницама, лакши и бржи при-
ступ информацијама (како из области савреме-
не књижевности, тако и класичне), могућност 
учествовања на бројним литерарним конкур-
сима... Књижевности на Интернету би могло 
да се замери да је књижевност исквареног („по-
енглеженог“) српског језика, али тај је проблем 
присутан и у папирној форми. Оно што књига, 
коју сви тако волимо и, и даље врло радо купује-
мо, не може да понуди младим ауторима, јесте 
директан контакт са писцем, директна размена 
искуства коју нуди Интернет, а који су од пре-
сутног значаја за млади дух који тек стасава у 
литерарном свету.
Ауторка књиге Виртуелна књижевност Вла-

дислава Гордић Петковић лепо запажа: „Тех-
нолошки изуми стварају нове могућности и 
мењају наш доживљај света... Када се говори о 
утицају технологије на писање, заборавља се да 
је и папир производ технологије...” и најављује 
да „виртуелна књижевност тек настаје... као ли-
терарна традиција будућности.“

Можда су писци фантастике за онолико сме-
лији од писаца реалне прозе што „пишу онакве 
књиге какве би волели да читају” (Михаел Енде) 
и можда су нам управо због тога занимљивији. 
У човековој је природи да буде застрашен, да бу-
де изненађен и надмудрен, томе тежи на сваком 
свом кораку, бар кад је књижевност у питању. 
А управо на те изазове одговара фантастична 
књижевност. Уз фантастичну причу читалац 
(као и писац) „ослобађа властите снове” (Миха-
ел Енде), ослобађа најскривеније тајне, враћа се 
у најсретније животно доба – детињство.

„У орјентацији ка ономе што ће бити, у те-
жњи да се проникне будуће, и не само проникне 
него и дозове, у томе и јесте порекло и дубоки 
смисао фантастике... Био је потребан напор људ-
ског ума и одиста генијална интуиција да се про-
нађу ти – како се то често чује – ирационални, 
фантастични, наивни знаци... без фантастике 
човек не би могао да изрази своје велике намере. 
А намере су део стварности колико и најопипљи-
вије чињенице. Према томе, и чудесно је један 
вид реалности.” (Војислав Ђурић) С тога: „најма-
ње што можемо учинити за своје потомке је да 
им причамо о будућности”.

Тамара Лујак
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Интернет странице писаца:
www.zoranzivkovic.com – Zoran Živković
www.paramecijum.com/boban/ - Boban Knežević
www.otooltvanji.com – Oto Oltvanji
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Народна библиотека у Новом Паза-
ру ове године свечано је обележи-

ла 60 година постојања и рада. Поред 
низа пригодних програма, овај јуби-
леј обележен је присуством бројних 
гостију из културног и јавног живота 
наше средине. Госте су поздравили 
директор Библиотеке, председник Оп-
штине и заменик управника Народне 
библиотеке Србије. У просторијама 
читаонице приређена је изложба сли-
ка, а у уметничком делу програма 
учествовала је Мубера Шкријељ, ме-
цосопран, уз клавирску пратњу Наке 
Никшић. 

Историја
Народна библиотека „Доситеј Об-

радовић“ у Новом Пазару непрекидно 
ради шездесет година, док је тради-
ција постојања много дужа. Почетак организо-
ваног прикупљања, обраде и издавања  разних 
публикација на овом подручју датира из много 
ранијег периода. Први документи којим распо-
лажемо потичу из 1920-1922.године. Они – све-
доче да је постојала Народна књижница, која је 
у то време имала своју зграду. Године 1944. Књи-
жница је спаљена и уништена. Зграда библиоте-
ке била је смештена у Улици краља Александра, 
садашњој Улици Првог маја.

Овом приликом потребно је поменути и Фа
ни Таличеву. Радила је од 1921. године и званич-
но је први библиотекар на овим просторима.

Имајући у виду значај постојања библиотеке, 
Срески народноослободи-
лачки одбор Среза дежев-
ског у послератном периоду 
организовао је јавну акцију 
прикупљања књига, листо-
ва и часописа. Овом позиву 
одазвао се велики број гра-
ђана.

После такве акције осно-
вана је Народна библиоте-
ка 1947. године. У то време 
била је смештена у старој 
и трошној згради чији је 
власник била Српска пра-
вославна црква у Новом Па-
зару. Године 1957.добила је 
назив Градска библиотека 
„Доситеј Обрадовић“.

Податак о броју књига у књижном фонду с 
којим је библиотека почела да ради је непознат, 
као и податак о првом инвентару. Постоји по-
датак да је 1969. године Библиотека покренула 
први БИЛТЕН, помоћу кога је обавештавала ко-
риснике о новим књигама.

Током своје историје Библиотека је радила 
као самостална установа, а статус самосталне 
радне организације губи 1963. године. 

У то време основан је Раднички  универзи-
тет, којем је припојена и Библиотека. Од тада 
делује под именом Народна библиотека „Доси-
теј Обрадовић“. У том саставу била је пуних 20 
година, до априла 1983. године.

Важан датум у историји Библиотеке је добија-
ње зграде у трајно власништво. Године 1996. од-
луком Скупштине општине Нови Пазар и уз по-
моћ Министарства културе Републике Србије, 
која је издвојило знатна материјална средства, 
адаптирана је зграда бившег биоскопа „Црвена 

звезда“ у Градском парку и пренета библиотеци 
у трајно власништво.

Пресељење Библиотеке из зграде Радничког 
универзитета, садашње зграде Скупштине оп-
штине Нови Пазар, обављено је у току марта и 
априла 1996. године са новом поставком фондо-
ва, одељења и служби. Главни терет око пресеље-
ња носилу су радници Библиотеке.

Фонд
Данас Библиотека располаже простором од 

730 m2, књижним фондом од 73.800 публикаци-
ја и друге некњижне грађе, као и савременом би-
блиотечком опремом. Годишње упише око 2.500 

чланова.
Стручни рад Библиотеке 

обавља се у складу са Пра-
вилником о библиотечком 
пословању. Књижни фонд 
је организован по УДК прин-
ципу; постоје лисни катало-
зи, и то ауторски, насловни 
и стручни. У Библиотеци 
је читаоцима на располаг-
њу фонд од 70.000 књига. 
Енциклопедије, речнике, 
лексиконе и друге вредне на-
слове могуће је користити у 
просторијама Библиотеке, 
уз стручну помоћ библиотеч-
ког особља. У Библиотеци је 
могуће и фотокопирати дело-

ве књига чије изношење из зграде Библиотеке 
није предвиђено. Фонд је обогаћен великим бро-
јем књига из области информатике, педагогије, 
дечје психологије и др.

Одељења и службе
Библиотека своју делатност реализује кроз 

рад следећих одељења и службе: Одељење за ин-
формативне послове,набавку и обраду књиге, 
Позајмно одељење за одрасле, Дечје одељење, За-
вичајно одељење, Научно одељење са читаони-
цом, Одељење за издавачку делатност и Служба 
за опште послове.

У установи је запослено 19 радника, од чега 
14 библиотечких радника са положеним струч-
ним испитом. Квалификациону структуру запо-
слених чине један виши библиотекар, шест са ви-
соком стручном спремом, пет са вишом, а један 
са средњом стручном спремом. У Библиотеци 
су запослена и три помоћна радника.

Одељење за набавку 
и информативне  
послове, обраду  
библиотечке грађе

На овом одељењу по-
слови набавке библио-
течке грађе обављају се 
са доста пажње. При то-
ме се води рачуна да се 
адекватно поштује про-
ценат заступљености ли-
тературе, али и о томе да 
се, на основу структуре 
читалачке публике, по-
штују захтеви читалаца. 
С обзиром на располо-
жива, скромна средства 
за обнову и попуну књи-
жног фонда, могле су се 
набавити само најтраже-

није публикације и неки капитални наслови чи-
је се, претпостављамо, поново издање не може 
дуже очекивати.

Библиотека је приновљена 2.241 књигом. Це-
локупан приновљени фонд пошао је кроз ком-
плетну стручну обраду, „пешке“, каталози су 
допуњени, листићи уложени и допуњена карто-
тека рецензије.

Позајмно одељење за одрасле
Ово одељење поседује око 30.000 публикаци-

ја. Књижни фонд је разврстан по УДК систему 
и приступ књигама је слободан. Одељење за 
одрасле кориснике приступачно је сваком кори-
снику и ту се врши упис читалаца, позајмица 
књига, одлагање и сређивање књижног фонда.
Позајмно одељење годишње упише 1.333 кори-
сника. Дневно ово одељење посете, у просеку, 
103  корисника.

Корисници су ученици, студенти, радници 
у непосредној производњи, радници у друштве-
ним делатностима.

Дечје одељење
Одељење ради на упису читалаца, позајмици 

књига, одлагању и сређивању књижног фонда. 
Књижни фонд чине школска лектира до седмог 
разреда, дечји романи, сликовнице, референсна 
збирка. У читаоници овог Одељења има и 15 чи-
талачких места. Годишње се упише 534 корисни-
ка, а дневне посете су 60-80 корисника.

Завичајно одељење
Ово одељење формирано је 1988. године. 

Скроман фонд се годинама прикупљао, издвајао 
и чувао на посебном месту. Део књижног фонда, 
који представља завичајни фонд, издвојен је из 
укупног инвентарног књижног фонда Библио-
теке и преинвентарисан као посебан. Завичајна 
збирка за сада има 723 монографске публикаци-
је, претежно књиге. Завичајно одељење поседује 
и богат фонд некњижне грађе – фотодокумена-
та, фотографија, разгледница, мапа, филмова, 
плаката, значке, налепница, албуми са старим 
разгледницама и др. и за сада нема инвентара.

Научно одељење – читаоница
Од пресељења у нове просторије Научно оде-

љење одвојено је од Позајмног одељења и распо-
лаже са 100 читалачких места. Ту је смештена 
стручна књига која се користи у просторијама 
читаонице. Основни фонд је референсна збирка 
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и стручна књига за ученике и студенте. Читао-
ница се претплатом снабдева са седам наслова 
дневне и недељне штампе и часописа: Полити
ка, Блиц, Новости, Спортски журнал, Глас исла
ма и Колибри.

Велики недостатак је заједнички боравак у 
читаоници корисника штампе који ометају рад 
студентима који користе стручну литературу.

Програми
У Библиотеци се редовно организују разно-

врсни програми са циљем популарисања књига 
и читања. Да би задовољили културне потребе 
читалаца свих узраста Библиотека организује 
и сусрете са књижевним ствараоцима, предста-
вљања књига, трибине, изложбе слика. Предста-
вљени су афирмисани писци, али и завичајни, 
локални аутори.

Библиотека данас
Период 90-их одразио се на рад Библиотеке. 

Долази до стагнације у набавци литературе из 
свих области, а нарочито стручне литературе. 
У том периоду библиотекари су покушавали на 
све могуће начине да изађу у сусрет корисници-
ма, користећи постојећу литературу, новине, ча-
сописе.

После 2004. године Библиотека добија нови 
замах. Набавка књига се обавља са доста пажње. 
Води се рачуна да се поштује адекватан проце-
нат заступљености литературе, али и о томе да 
се, на основу структуре читалачке публике, ис-
поштују захтеви читалаца.

У циљу стицања нових и задржавању старих 
кориника, потребно је стално увећавати и обна-
вљати фонд према потребама корисника.Такође 
је неопходно разрадити систем информисања, и 
публикације које нису биле предмет интересова-
ња препоручити кориснику.

Данас купуљене књиге припремамо за ко-
риснике путем аутоматизоване обраде. Напра-
вљен је први корак. Ушли смо у породицу Cobiss 
система. Увођењем компјутеризације у Библио-
теку, модернизују се њене функције и пружају 
могућности за њен већи и бржи развој. Процес 
аутоматизације библиотечког пословања запо-
чет је октобра 2006. године. Тренутно три рад-
ника имају лиценцу, а циљ је да се што већи број 
укључи у овај процес. Верујем да је дошло време 
да наша Библиотека од традиционалне библио-
теке прерасте у модерну библотеку, да се њена 
функција прошири, а све у циљу унапређивања 
ове тако значајне делатности.

У складу са развојем информационе техноло-
гије, увођењем Интернета у пословну политику, 
ова библиотека ће заузети равноправан положај 
са осталим библиотекама које су приступиле си-
стему, чланицама Cobissa.

Валерија Стефановић
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и србистика. – Бачка Паланка: Логос, Ва-
љево: Књиготворница Логос, 2007. – 250 
страна

У оквиру Изабраних дела др Петра Милоса-
вљевића, у петом колу објављена је књига 
Српско питање и србистика.У свом предго-
вору професор Милосављевић даје кратак 
садржај књиге и износи филолошка начела 
којима се руководио не само поводом ове 
књиге већ и осталих (Српски филолошки 
програм, Систем српске књижевности, 
Срби и њихов језик, Српска писма, Идеје ју
гословенства и српска мисао, итд.) које се 
тичу филологије и лингвистике. Прво по-
главље Српско питање и српске национал
не установе кроз текстове Српско питање 
и србистика, Србистика и Велики механи
зам, Матица српска и српско питање (рад 
Матице од оснивања 1826, током 19. века и 
њено деловање у југословенском периоду: 
прихваћен модел сербокроатистике, до нај-
новијег времена), Драгослав Михаиловић 
у борби са српски језик и Српску академију 
наука (име језика, Речник српског језика, 
однос према Вуку Караџићу, итд), Мирослав 
Пантић и србистика, Између Светог Саве 
и Штросмајера, кроз историјску вертика-
лу третира питања везаних за српски језик 
(илирски покрет, дубровачка књижевност, 
српскохрватски језик, бошњачки, црногор-
ски). Целина Српски језик и геополитика 
садржи текстове Распућа српске филологије, 
Распарчавање српског језика (текст настао 
поводом књиге Српски језик у нормативном 
огледалу, приредили Бранислав Брборић, Јо-
ван Вуксановић и Радојко Гачевић), Београд
ски центар за распарчавање српског језика 
(наставак полемичког текста), два текста о 
научним поразима хрватске филологије по-
водом „Нове декларације“ ХАЗУ од 25. 2. 
2005, Србистика и славистика у европском 
контексту (радови Словака Јана Колара, 
Павел Јозефа Шафарика, Људевита Штура, 
Хрвата Људевита Гаја, Јернеја Копитара, В. 
С. Караџића, Ђуре Даничића, Александра 
Белића, Милана Решетара, и низа других). 
Књигу затварају професорови интервјуи ко-
ји третирају читав низ тема (методологија 
проучавања књижевности чији је један од 
утемељивача код нас проф. Милосављевић , 
србистика као филолошка дисциплина чији 
је основни задатак да „изгради систем зна-
ња о стваралаштву Срба“, портрет песника 
и професора Слободана Костића.

Н. Ћосић

Драган Хамовић: Албум раних стихова. 
– Краљево:Народна библиотека Стефан 
Првовенчани, 2007. – 68 страна

Књига представља избор из аутрових првих 
књига Мракови, руге (1992) и Намештеник 
(1994). Према речима самог писца после де-
ценије писања о поезији (књиге есеја и крити-
ка Ствари овдашње, 1998, Песничке ствари, 
1999, Последње и прво, 2003, С обе стране, 
2006, добитник награде Милан Богдановић 
за књижевну критику) следи повратак писа-
њу поезије који је резултирао новим стихо-
вима (песмама) сабраним у Матичну књигу 
из 2007. Албум раних стихова није обичан из-
бор (или како то песник лепо каже „пресабир 
раних стихова“) већ се радило на редиговању, 
дотеривању, новом враћању и раду на истим. 
Из књиге Мракови, руге у овом избору  чита-
мо дванаест песама. Све песме су римоване 
(абаб, реч је о два катрена, мада се песник слу-
жи и дистихом, песма Питалица, сонетном 
формом, песме Сан о Драгану Илићу, Велико 
спремање, као и дуже римоване песме) и вр-
ло специфичне лексике („Храпаво, песмину 
нутрину лизука,/Сише сок и боју склопова, 
мотива,/Безреп (мада злогук) чупа крилца 
звука,/Од њиног лепета готови јестива“, одло-
мак из песме Мајстор). Хамовић на врло осо-
бен начин третира чин певања, односно, код 
овог песника имамо јасно изражену „сакрали-
зацију“ речи: „Надођу хлебови од временог 
брашна./Кане реч, измакла кроз цедила стра-
шна“, или „Оностраном, тешко порецивом 
слову/Приклоне се, прте маглења што зборе./
Домишљају заклон у говорном рову,/Отуд 
осматрају гласке и роморе./Вребају кораке, 
варкају варке“, из песме Балада о тако неким 
људима. Други део књиге чини троделна по-
ема Намештеник ( прво издање је садржало 
око четири стотине осамдесет стихова, ово 
друго је готово двоструко краће) са прологом 
и Додатком поеми написаним у прози, са из-
раженом аутопоетичком нотом која се доти-
че проблематике савремене поезије и њеног 
места у технологизованом друштву. И овде је 
реч о проблему језика песма, односно, песник 
је свестан да „делотворну реч може призвати 
једино ако темељно разгрне ону језичку плеву 
коју расипа свакога дана, да језик којим пева 
не треба да личи на онај језик, опустео и оне-
моћао, којим говори“. Истраживање у језику 
које формира и добар део значењске равни Ха-
мовићеве поезије успешно је настављено и у 
књизи Матична књига објављеној почетком 
ове године. Драган Хамовић је препознатљи-
во песничко име савремене српске поезије.

Небојша Ћосић



У поводу смрти Стевана Раичковића, сетимо 
се да се нашем песнику у болесничкој посте-

љи обратио на смрт оболели црни Владимир, 
који је молио да му поета напише за успомену 
песму о његовој бољки, да се не заборави сва 
туга једног тежачког живота. Између живота и 
смрти, Владимир је понесен песмом, док песник 
осећа да му овим пером пре времена копа јаму.
Taко је у једном даху настала поема-епитаф „За-
писи о црном Владимиру“, у којој се изражава 
судбинска драма људског живљења. Раичко-
вићев црни Владимир, на средокраћи између 
два света, овостраног и оностраног, боље рећи 
видљивог и невидљивог, поистовећује се са пе-
смом да би се у њој преобразио, са нестајањем 
из света настаје у поезији исписан његов живот 
коме се у сећању враћа на ливаду ‘ко косац или 
гроб’. Драма живљења овде је истовремено и дра-
ма певања, тако да „Записи...“ постају на махове 
реалистична поема, која се чита  и као песма  о 
такозваном малом човеку, настала у кошмару и 
бунилу болести као стрепња од извесног краја. 
Уместо судбоносног лека, Владимир од песника 
тражи песму, што изгледа као да је обраћање пе-
снику обраћање творцу новог света, у чему се 
крије и сва трагичност песника који је суочен са 
смрћу.

Управо подсећањем на поему „Записи о 
црном Владимиру“, испраћен је бард српског 
песништва Стеван Раичковић. Тако ће у „Поли-
тици“ Мухарем Первић записати: „И Стеван и 
Владимир веровали су да ће им песма помоћи 
где ништа друго не помаже, да песма живоме и 
мртвоме продужава век“. Стеван Раичковић 
је говорио: „Од мене су у животу штошта 
тражили, што нисам умео, што нисам могао, 
знао, или нисам пристајао да учиним. Нико 
од мене није тражио да чиним оно што сам 
једино умео: да пишем песме. Учинио је то 
црни Владимир.“ Означена у књижевној кри-
тици као Раичковићев ‘лирски роман’, који 
се казује и као монодрама, ова књижевна 
творевина нам отвара увек актуелно питање 
– поема данас?

Речник књижевних термина поему одре-
ђује као стилски улепшан израз за песму, и то 
пре свега обимнију песму у којој се преплићу 
елементи лирске са елементима епске творе-
вине. Ова епско-лирска творевина у основи 
своје композиције заснована је на развијању 
фабуле, с тим што се неки елементи повезују 
и асоцијативним путем и непосредним лир-
ским исказима. У руској литератури, реци-
мо, поема означава свако обимније песничко 
остварење наративног и мисаоног садржаја, 
што би било најближе основној дефиницији. 
Треба рећи и то да се код Немаца реч поема 
више користи у девалвирајућем значењу. У 
енглеској књижевности настанак поеме везу-
је се за Бајрона. У француској књижевности, 
међутим, поема је ознака за рефлексивну ли-
рику, пре свега А. де Вињија. Ипак, неодређе-
ност назива поема омогућава да се њоме означе 
разнородне творевине, када постоје наглашени 
процеси мешања књижевних врста.

Као класични примери поеме код нас наводе 
се незаобилазне песме: „Јама“ Ивана Горана Ко-
вачића, „Стојанка мајка кнежпољка“ Скендера 
Куленовића, „Тифусари“ Јуре Каштелана, „Ка-
дињача“ Стевана Вукосављевића, „Зрењанин“ 
Оскара Давича, „Поема за нас“ Танасија Младе-
новића, уз песничка имена као што су Иван Ма-
журанић или Бранко Радичевић.

Иако дакле има фабулу, њом се служе песни-
ци а не наратори прозаисти. Поема може бити 
и ознака за филозофску мисаону лирику, али у 
сваком случају у савременим поемама, сем из-
узетно, нема изражене епске технике. Као лир-
ско-епска форма, поема је надасве песничка тво-
ревина, када песнику није довољна само песма 
као кратка форма, већ има потребу да унесе и 
одређени садржај у смислу фабуле којим обога-
ћује чисто лирски однос према поезији.

У савременој српској поезији, поема као да 
не застарева. Њој прибегавају и песници мла-
ђе односно средње генерације, којима је ова пе-
сничка форма најпогоднија да изразе фабулу 
свог живота. Без претензија да правимо неку 
вредносну класификацију или одређену града-
цију, споменућемо неке од виђенијих песника 
који су присталице ове форме: Матија Бећковић 
(да споменемо само поему „Рече ми један чоек“), 
Милован Марчетић („Ташкент“), Станиша Не-
шић („Европа на роговима бика“), Зоран Вучић 
(„Досада“), Живко Николић („Приближавање“), 
Миодраг Павловић („Дивно чудо“), Бранислав 
Петровић („Одбрана света“) и друге.

Поема је књижевна форма са којом се повре-
мено неки песници јаве, а огласе се кад им само 
лирски исказ није довољан да изразе сву тежи-
ну и епику живота. Поема као песничка творе-
вина и настала је из потребе да се о конкретном 
животу нешто више каже, или да се одређена те-
ма, која нема само лирски исказ, уобличи и кроз 
један мисаоно-наративни ток свести који прати 
одређене догађаје или појаве.

Настала на традицији светске књижевно-
сти, поема и у савременој српској поезији има 
претензију да досегне највише творевине. Као 
творевина песничког ума најпре, поема јесте по-
етска књижевна врста, где се преплићу елемен-
ти лирике и епике, већ према потреби и осећају 
конкретног песника, који ће се одлучити за ма-
ње лирског а више епског или обрнуто.

Многе песме Рада Драинца из збирке „Бан-
дит или песник“, читају се данас као поеме. Овај 
наш песник је изабрао форму поеме у покушају 
идентификације живота са поезијом. Раде Дра-
инац је, можда више него било који други од пе-
сника између два рата, био заточеник тренутка, 
хроничар, и у крајњем свом исходу разочаран и 
побуњен човек, коме је одговарала опширнија 
песма - поема да искаже све контрасте и дилеме 
које уочава без могуће алтернативе осим да у 
боемији живота постоји као аутентични лирик. 
Његова песме - поеме то и јесу, претежно лирске 
творевине са елементима песничког казивања о 
људима и о свету. Да споменемо само „Воз одла-
зи“, „Искрцавање на јаву“, „Бандит или песник“, 
„Океанија“, „Медитације без коментара“, „Гром 
на Арарату“ и друге песме-поеме.

Исповедним тоном писана песма поема „Бан-
дит или песник“, рођена ‘у халуцинацијама бе-
саних ноћију’, говори о самом Драинцу који се 
самоубилачки плаши самоће и себе пошто је све 

проша да, би га разорила лирика и ракија кад 
‘све су љубави измишљене’, и кад памти да је као 
последњи бескућник гладовао. Можда нехармо-
нични редови, стога што само казивање у овој 
песми поеми претеже над лириком, ипак имају 
склад кад се песник присећа да је ‘једнога новем-
бра због поезије и крв пропљувао’. Песник себе 
види као себи страног човека, а ипак блиско му 
је осећање безнађа иако каже ‘нисам желео сву 
ову горчину одлепљену са коре срца’.

На Драинца ваља увек подсећати и кад као пе-
сник-путник, луталица пише само „Медитације 
без коментара“, он види да ‘завеса лагано пада 
између живота и мојих снова’, те ће из личног 
искуства говорећи записати стих ‘упамти да је 
беда најбоља ненаписана књига!’. Лутао је Дра-
инац у животу, али је у поезији остао доследан 
свом животу, да би на крају схватио: ‘не смета 
што ми је мозак устајала баруштина’. Тако и ове 
„Медитације без коментара“ јесу, условно рече-
но, песма-поема о животу, кад  Драинац запису-
је „цео живот ми је био ђубриште под маском 
поезије и лиризма“.

Ипак је он лирик који нам о себи приповеда, 
кроз конкретне манифестације долазећи до су-
штине живота, тако да његова поетика донекле 
има и елементе епског казивања.

Поетски лајтмотив Драинца може се свести 
на стих “до колена сам газио у блату што се жи-
вот зове”, по томе је он аутентичан песник бун-
товник који има шта да каже управо у форми 
песама-поема.

Песник „Ламента над Београдом“, уз зна-
чајна дела српске књижевности које је оста-
вио за собом, свакако је упамћен и по овој 
поеми. Милош Црњански је ову песму-поему 
писао, при одмору, на једној плажи у близи-
ни Лондона. Ова чувена поема је више лир-
ског карактера, с тим што се у њој преплићу 
елементи епског садржаја, кад се ради о сећа-
њу на прошлост. У лирском заносу писани 
делови „Ламента“ имају ове лепе карактери-
стичне уводе: ‘Ти, међутим, растеш, уз зор-
њачу јасну’, ‘Ти, међутим шириш, као лабуд 
крила’, ‘Ти, међутим стојиш над широком ре-
ком’, ‘Ти, међутим, дишеш у ноћној тишини’, 
‘Ти, међутим, крећеш, ко наш лабуд вечни’, 
‘Ти, међутим, сјаш, и сад, кроз сан мој тавни’. 
Ови уводни стихови учиниће да поема „Ла-
мент над Београдом“, коју чини дванаест пе-
сничких целина, буде лирски обојена. 

Епика је оно што је и само значење речи 
„Ламент“, као сећање на време, људе и про-
стор који је и мрачни Калемегдан, и Дунав 
тром, и Авала у даљини, али и подсећање: „У 
теби нема црва, ни са гроба”, или “У теби не-
ма моје људске туге“.

У овој поеми има неколико алузија, на ма-
ње познате географске тачке, са путовања и 
живота песника који ламентира над Београ-
дом, сав у прошлости, а има и алузија на неке 

од његових помрлих другова, који су данас забо-
рављени, али су писцу значили као пријатељи 
којих се сећа.

Сам Црњански ће рећи: „Ламент над Београ
дом је моја лабудова песма“.

Поема и данас јесте изазов за песнике који 
имају шта да казују, или да поруче. Њена форма 
није строго одређена, тако да и за њу важе сва 
правила песме, али је већ обимнији садржај свр-
става у ред оних песама које нису само лирски 
интониране, него носе и епику, илити трагику 
једног, пишчевог живота.

Подсетимо ли се једне од најпознатијих по-
ема из светске књижевности, „Гавран“ Едгара 
Алана Поа, схватићемо да постоје многи моти-
ви за писање поеме, тако да ова књижевна вр-
ста није ограничена или окоштала књижевна 
форма, већ управо даје многе могућности да се 
песник размахне у епици, а да при том задржи 
лирску конотацију песме.
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Стивен Кинг је вероватно заслужио да добије 
почасно место првог и највеличанственијег 

међу највећим писцима хорора и фантастике. Мо-
жда, чак, да се у његову част, на Катедри за англо-
саксонску књижевност београдског Филолошког 
факултета, оформи посебна грана која би се, на 
пример, звала кингологија. Ако ту ‘привилегију’ 
има Шекспир, зашто не би и Стивен Кинг, чије се 
књиге продају у милионским тиражима и прево-
де на десетине језика? Уосталом, овај маг хорор лите-
ратуре, није тек тако, на лепе очи, добио епитет јед-
ног од најчитанијих аутора на свету. Коначно, не би 
било згорег да се студенти у Србији – наши будући 
писци, публицисти и књижевни критичари – отрг-
ну из жабокречине, у којој се није мрднуло даље од 
проучавања писаца ‘романа тока свести’ с почетка 
20. века.

Већ годинама наша књижевна елита ниподашта-
ва значај не само Стивена Кинга, већ и других писа-
ца исте жанровске опредељености. Деценијама уна-
зад, читалачка публика која је наклоњена хорору, 
квалификује се (са тих, Олимпских висина на којима 
обитавају домаћи критичари и оптужујући упиру 
прст у све што не одговара њиховим стандардима) 
као део неке мрачне секте или, у најмању руку, као 
полуписмена, дивљачки настројена гомила, жељна 
крви и клања. Врло увредљиво и – неубедљиво, јер 
елемената страве и ужаса (наравно, у различитим 
формама) има у целокупној светској књижевности: 
почевши од старогрчких трагедија и Библи-
је, преко бајки браће Грим и бајки које је саку-
пио Вук Караџић, Едгара Алана Поа, Бодле-
ра, Достојевског и.... нема краја овом низу. 
Чак је, и горе поменути Шекспир, волео да 
своје трагедије зачини призорима језе и крва-
вим убиствима. Сетимо се само ‘Магбета’!

Они, који не воле Кинга, оптужују га за 
писање банално транспарентне прозе и сте-
реотипне фабуле, популистички конципи-
ране; његови обожаваоци, пак, доживљавају 
га као изузетног приповедача фантастичне 
имагинације. Оно, у чему се и једни и други 
слажу, то је да његова дела имају полифониј-
ску структуру ликова, то јест да су Кингови 
јунаци подједнако убедљиви и артикулиса-
ни као мноштво различитих гласова.

Стивен Кинг (чије презиме, игром суд-
бине, у преводу значи ‘краљ’) рођен је 21. 
септембра 1947. године у држави Мејн. (Заљу-
бљен у завичај, Кинг је радњу својих бројних 
романа сместио управо у Мејн, у град Дери, 
који је, на тај начин постао микрокосмос, мијазма и 
поприште борбе Добра и Зла.) Признаје да је у детињ-
ству био интроверт, који се није уклапао у средину. 
Ово тумачи чињеницом да је живео у тешкој мате-
ријалној ситуацији након што је његову породицу 
оставио отац, који је једног дана отишао да купи ци-
гарете и више никад се није вратио. Самоћу је утапао 
у слушању и свирању рок-музике. (У многим Кин-
говим романима видљива је љубав према музици.) 
Инспирисан делима Лавкрафта, Ричарда Метисона 
и Блоха, писао је приче за локалне новине. Био је ва-
трени присталица покрета против рата у Вијетнаму. 
Након завршене средње школе, уписао је Универзи-
тет у Мејну, где је и дипломирао на Катедри за ен-
глеску књижевност. После добијене дипломе радио 
је у производњи услужних машина за прање веша, 
затим као настојник и чистач у женском интернату. 
Чишћење једне од соба наводно га је инспирисало 
за роман ‘Кери’ (1974), о девојци са телекинетичким 
моћима, који га је прославио и по коме је Брајан Де 
Палма 1976. године снимио култни филм, номино-
ван за Оскара.

„Мени приче долазе на различитим местима и у 
различитом тренутку – у аутомобилу, под тушем, у 
шетњи, чак и док се мотам по којекаквим пријеми-
ма. У неколико наврата, приче су ми дошле у снови-
ма“, каже Кинг у својој уводној речи у роману ‘Лан-
голијери’.

Од тренутка када је ‘Кери’ публикована, Стивен 
Кинг се вртоглаво пење на лествици најпопуларни-
јих и најтиражнијих писаца. Годинама оспораван од 
стране официјелне књижевне критике, 2003. године 
напокон је добио и званично признање: престижну 
награду за допринос америчкој књижевности (Natio
nal Book Foundation Medal for Distinguished Contribu
tion to American Letters).

Изузетно продуктиван, до сада је написао више 
десетина књига (романа и збирки прича), од којих је 
неколико објавио под псеудонимом ‘Ричард Бечмен’: 
„Исијавање“, „Инсомнија“, „Деца кукуруза“, „Мизе-

ри“, „Замка за снове“, „То“, „Бекство из Шошенка“, 
„Мрачна кула“, „Зелена миља“, „Кристина“, „Куџо“, 
„Талисман“, „Тамна половина“, „Гробље кућних љу-
бимаца“, „Мртва зона“, „Тајни прозор“, „Врећа кости-
ју“, „Олуја века“, „Неопходне ствари“, „Долорес Клеј-
борн“, „Бјуик 8“ итд. 

Први Кингови романи, објављени на нашим про-
сторима, били су „Потпаљивачица“ и „Куџо“, оба у 
издању ‘Дечијих новина’ из Горњег Милановца, 1987. 
године. Након њиховог појављивања, ствари су неу-
митно кренуле својим током и Кинг се врло брзо и 
код нас устоличио као један од најчитанијих писаца. 
Данас само у Србији има око десетак веб-сајтова, ко-
ји окупљају његове фанове (у свету их има на стоти-
не); издавачи се утркују да откупе ауторска права за 
Кингова дела јер се она брзо распродају и гарантују 
добру зараду. На жалост, још увек сви његови рома-
ни нису објављени код нас, као што нису ни бројне 
приче – праве посластице за пасиониране читаче 
Кинга, мала ремек-дела по којима се снимају телеви-
зијске мини-серије.

Кинг уопште није једноставан за читање, као што 
би то могли претпоставити лаици који не познају ње-
гово стваралаштво. Још мање је лак за превођење. (У 
том смислу, не могу а да не споменем Горана Скробо-
њу, који је апсолутно дочарао Кингов језик и стил.) 
Као прво, књиге Стивена Кинга су, већином, обимне 
(примера ради, роман „То“ има преко шест стотина 
страница), или су делови једне целине и захтевају 
читање претходног („Мрачна кула“). Али, када јед-
ном уроните у Кингов свет, тешко ћете се одвојити 
од њега. Питате се: откуд још увек толико разигране 
маште у једном писцу који ће ове године ући у сед-
му деценију живота, одакле толико фантастичних 
идеја? Фасцинирају вас његови животни ликови и 
откривате да неки од њих мисле и говоре попут вас 
или неког кога познајете. Све изгледа тако реално, 
али се, заправо, одвија у некој другој димензији. Ако 
та димензија није ванвременска и метафизичка, он-
да је приземнија, али подједнако страшна мејновска 
и деријевска. Шљампави кућни љубимац, заражен 
беснилом, претвара се у машину за убијање; очајни 
отац, који не може да се помири са смрћу свог дете-
та, сахрањује га на индијанском гробљу јер зна да ће 
га тако вратити у живот, макар у обличју зомбија; 
писац бестселера пада у убилачке руке обожаватељ-
ке-психопате; зло ванземаљског порекла запоседа 
људска тела у виду карцинома; деца се, удруженим 
снагама, боре против Ждерача Светова; месијански 
Револвераш путује паралелним светом у потрази за 
разрешењем загонетке Мрачне куле; дечак у инва-
лидским колицима бори се са вукодлаком; аутосто-
пер се вози са Смрћу; средњошколка се, из отуђене и 
стидљиве девојке, преображава у језиву осветницу... 
Зло је представљено у многим формама: као древни 
вирус, лудило или болест, као људска особина или, 
на пример, неземаљски ентитет са ликом кловна. 
Кингови јунаци су људи различитих узраста и по-
лова који, згуснути и сабијени у заједничком стра-
ху пред надолазећим Хаосом, постепено откривају 
све стране својих личности. И то је, заправо, права 

егзалтација ужаса, јер су људи често гора чудови-
шта од застрашујућих бића из пакла или са друге 
планете. Хепиенд је могућ само ако људи уједи-
не своје снаге против Зла, а да притом не изгубе 
индивидуалност. Кинг нам описује читаву гале-
рију наизглед споредних ликова, који су толико 
чврсто међусобно испреплетени, да понекад, 
заједно са водећим протагонистом, чине колек-
тивног главног јунака. У неким романима, пак, 

главни јунак је усамљеник и добровољни изгнаник 
из друштва, најчешће шизофрени писац („Тамна 
половина“, „Тајни прозор, скривени врт“) и овде је 
Зло присутно као пројекција његовог другог ‘ја’. Раз-
личите људске судбине су дочаране реалистично, са 
бројним реминисценцијама, које имају сврху да об-
јасне зашто је јунака снашла баш та ситуација. Код 
Кинга нема стереотипа.

Кингов ‘мејнстрим’ у језику и дијалозима, вешти-
на вођења унутрашњих монолога и тока свести, без 
икакве претенциозне потребе да вас лаже и удвара 
вам се нејасним метафорама и угланцаним фразама 
– све то вас обори са ногу. Уколико планирате да га 
читате, на пример, на плажи, може вам се догодити 
да изгорите на сунцу (што се управо, пре пар годи-
на, десило потписници овог текста док је ‘гутала’ „Зе-
лену миљу“). Врло тихо и лукаво вам се увуче под 
кожу, и ви се нађете у ситуацији да заборавите на 
све друго, осим на књигу коју држите у рукама. Од-
лутате, кроз време и простор, и катапултирате се из 

времеплова право у град Дери у држави 
Мејн, у педесете године прошлог века... 
Преобразите се у дванаестогодишњу де-
војчицу са краставим коленима и дугач-
ким плетеницама. Сиђете до места по 
имену ‘Јаловина’ и спустите се у мрачне 
тунеле канализационог одвода. Просто 
осетите страх док корачате катакомба-
ма, али незадрживо идете напред јер вас 
Кинг води за руку. Напокон, доживљава-
те катарзу док, као Беверли Марш, гађа-
те Зло, оличено у Пенивајзу...

Не спавате, не једете, не јављате се на 
телефон... све до тренутка док не заврши-
те књигу, а онда паднете у депресију што 
сте је тако брзо прочитали и крећете да 
је читате испочетка. Увек вам се чини ка-
ко вам је нешто промакло – не због тога 
што штиву ишта недостаје, већ зато што 
је свако Кингово дело опточено слојеви-
ма, у којима се може открити мноштво 
скривених асоцијација. И, већ сутрадан 

трчите у књижару да купите следећи Кингов роман.
Стивен Кинг је, дакле, опасан по здравље. Хипно-

тише, заводи, растужује, насмеје, подиже притисак, 
отуђује од спољног света.

У књизи мемоарско-есејистичког садржаја, „О 
писању: Извештај о занату“, он осветљава себе као 
аутора. За њега, егзистенција је неодвојиво везана 
за технике литарарне креације. Пуни смисао ове 
повезаности, Кинг је сагледао након саобраћајне не-
среће, 1997. године, када је умало погинуо и након 
које је процес физичке рехабилитације текао упоре-
до са његовим повратком писању. У овој књизи он 
каже: „Живот није систем који подржава уметност. 
Управо је обрнуто“. Као и већина постмодерних те-
оретичара, Кинг иницијацију за писање види у чи-
тању: онај ко не чита, не може ни писати. Читање 
је кључни степеник у едукацији. Конструкција про-
зног дела састоји се из три чиниоца: нарације, описа 
(који мора створити осећај реалности за читаоце) и 
дијалога. Речник мора бити примерен сваком лику, 
јер се кроз говор може оцртати нечији карактер. Та-
кође, важну улогу имају стил (обележје персонално-
сти) и граматика. Занатска страна писања се учи и 
усавршава, док је способност имагинације таленат с 
којим се човек рађа.

Стивен Кинг већ неколико година најављује пре-
станак писања, али, на срећу својих обожавалаца, и 
даље ствара. Тужна чињеница је да болује од тешког 
и неизлечивог дегенеративног обољења рожњаче, 
које ће, једног дана, резултирати потпуним слепи-
лом – најстрашнијом клетвом за сваког писца. За 
разлику од других богатих, америчких аутора, нај-
познатији становник Бенгора, држава Мејн, живи 
релативно скромно. У браку је преко тридесет годи-
на са књижевницом Табитом и, како сам каже, када 
не пише, највише ужива у дружењу са својом децом 
и пријатељима за које, барем једном месечно, прире-
ђује барбекју.

Милка Кнежевић Ивашковић

ФЕНОМЕН ЗВАНИ 
СТИВЕН КИНГ

Поводом шездесетог рођендана
С. Кинга
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Окренимо главу од духовне лењости коју нам 
је увелико већ донела епидемија ТВ ере и ви-

део-система. Престанимо са неискреношћу коју 
стално и самозаводљиво себи намећемо самоуце-
њивачким идејама о технолошком прогресу! Кори-
сти које су до данас изведене из тог прогреса нису 
под сумњом. Једино се стално заборавља колико су 
нам те користи донеле интелектуалног опуштања 
за које нема бољег имена од духовне лењости! Зато 
и даље остаје на снази истина да без културе чита-
ња не можемо разумети ни потпуно схватити – ни-
ти себе, нити свет. То је труд који никада не остаје 
ненаграђен. Приближавање светова кроз потребу 
за читањем заносан је процес препун изненађења 
која искрсавају иза подигнутих копрена, расветље-
них значења и помераних пространстава.

Читањем, дух сазрева. Што развијенија и дубља 
духовност, утолико су и читања осетљивија и садр-
жајнија у проницању смисла и значења. Није исто 
читати Божанствену комедију, по школском задат-
ку, са 15 година, и касније са тридесет! Треба стећи 
извесну зрелост да би се проникло у све сложене 
метафоре, алегорије и алузије Пакла или Чистили
шта. „Склони смо да алегорију сматрамо за замор-
не укрштене речи“, благо нам се подсмехује Т.С.Ели-
от и додаје – „Оно што пренебрегавамо у случају 
сличном Дантеовом, то је баш њено особито дело-
вање које води луцидности стила“. Ово тумачење 
Дантеа награђује нас, јер нам полускривено указује 
и на недостатке у стилу понашања савременог чове-
ка коме је мање или више досадно скоро све што од 
њега захтева неко веће размишљање.

Уколико сачувамо истрајност радозналости и 
не поколебамо се, видећемо да нас у Чистилишту 
и Рају чекају и други изазови. Јер осим што нам 

Дантеова Божанствена комедија 
сведочи о богатој култури рâне 
Ренесансе, или о највишим и уни-
верзалним мерилима песничких 
вредности, тај спев једнако нам 
говори о људским судбинама ко-
је зависе од властитог моралног 
кöда у коме убиство, издаја, пре-
вара, безверје, сурово властољу-
бље и лаж, никада не могу бити 
награђени нити заслужити људ-
ско поштовање. Можда се зломи-
сао и злодело понекад исплате, 

али нам се коначно ипак свете јер постају неподно-
шљив терет савести, а при том не заслужују ни  ме-
менто  ни Милост Божију.

Лествицу моралних вредности на којима засни-
ва тако сложену поетику Данте никада не би могао 
да изгради да није пажљиво изучавао Хомера, Би-
блију, Вергилија, Светог Августина и Тому Аквин-
ског. То је још један од разлога који нам помаже да 
схватимо колико је Божанствена комедија сложен 
песнички систем јер истовремено у себи носи једин-
ство културе и песничког наслеђа од Хомера до пра-
га кватрочента, читав кодекс европскоg духа. То 
потврђује и смисао оне Елиотове оцене да “култу-
ра Дантеа не припада једној еврoпској земљи него 
целој Европи”. Регистар тих културних вредности 
у Комедији  показује широк распон. Између оста-
лог, Данте нам ту на више места ставља до знања да 
малочас поменута лествица моралних вредности, 
сама по себи, није довољна ако се на њу позивамо 
само формално, испразно, декларативно, јер нам 
пример његовог савременика на највишем месту цр-
квеног достојанственика Запада остаје трајно жив 
доказ да је за сваког потоњег папу и свет веома ло-
ше када има било шта заједничко са претходником 
какав је био Бонифације VIII.

Многи ће рећи „Тја! Па зар нам је читање ва-
жније од саме писмености?“ То не пориче истину 
да се мора најпре бити писмен да би се читало, али 
заступнике те очигледности подсећамо да се и не-
какав виши ниво писмености заснива на укусу за 
читање и на одабиру прочитаног, прихваћеног или 
одбаченог. Без развијеније, истраживачке културе 
читања нема ни откривања јасног порекла, нити ви-
дљивог, ни невидљиво делотворног потомства по 
духовној сродности.

Признали смо подразумљив значај чињенице 
да је Данте читао и пажљиво изучавао Библију, 
Вергилија, Овидија, Св.Августина и Тому Аквин-
ског, али је и тако узвишено велики песник, какав 
је био Алигјери, морао читати и своје значајне, бли-

же претходнике – читао је провансалске песнике, 
читао Кавалкантија, Гвиничелија и друге песнике 
„слатког новог стила“. Читајући дела тих песника, 
Данте је тражио, нашао и успоставио свој, више-
значни песнички тон, али истовремено и европски 
положај властитог креативног искорака и одскока 
од и према већ потврђеним и усвојеним песничким 
нормама и вредностима Европе и Света.

Пре краја овога есеја - иако би се о природи та-
квог читалачког искуства могло разговарати и 

на почетку – искрсава  и неизбежно питање: како  
читати  оно што је генерацијама теолога у Библији 
можда најзаго-нетније: Откривење Јованово. Али, 
опрез! Потписани носилац наслова није Јован Кр-
ститељ! Није ни апостол Јован, писац четвртог 
Јеванђеља и појединих Посланица. За легитимног 
носиоца ауторства Откривења сматра се Јован с 
Патмоса који живљаше у Ефесу. Све је то лепо, наро-
чито ако узмемо у обзир могућност да је Откриве
ње рукопис који није настао у дубљој, прехришћан-
ској ери, као и то да касније није био дописиван! Да 
ли смо си-гурни да Откривење није визионарска 
„поезија опљачкана од старих пророка“? – како спо-
миње Д. Х. Лоренс.

Како дакле читати Откривење?
Као књигу пророштва и проклетства? Као култ-

ну књигу прочишћења од земаљских сила и свако-
врсног зла? Као књигу сукоба уништилачких моћи? 
Као књигу уништења? Или као неко древно, колек-
тивно, митско, прехришћанско наслеће паганских 
мислилаца који су неизбежно били и песници. Јер 
ми добро знамо да су древни Минојци и њихови на-
следници архајски Грци савршено мислили у дина-
мичним, веома живописним сликама. О томе разго-
ветно сведоче  Приче из класичне старине Густава 
Шваба и она заводљива митолошка шума коју нам 
је у најсрећнијим данима своје острвске доколице 
са Мајорке састављао Роберт Грејвс, а пре њега сер 
Артур Еванс са Крита.

Како дакле умети читати Откривење Јованово?
Као универзалну поруку о пропасти и разара-

њу старог света и стварању новог? Као предстојећи 
обрачун овоземаљског зла и божанског добра? Као 
сурови опис краја света? Као предвиђање тог дога-
ђаја, што значи: дословно као Апокалипсу? Да ли би 
ту нешто помогло пажљивије изучавање мистич-
них учења Јакова Бемеа? Да ли проучавање списа 
Кључ за Апокалипсу Xозефа Медеа

Како да читамо Откривење?
Да ли као надахнуто пророчанство Вазнесења? 

Као Други долазак - онако како нам понето сведочи 
прослављена песма В. Б. Јејтса?

У кружењу, кружећи све ширим луком
Не чује соко више соколара.
Све се руши; средиште малаксава;
Хаос преплављује свет,
Плима крвава провалила, свуд
Празник невиности се дави;
Најбољи су лишени вере, док
Најгори пуцају од жестине.
Збиља, на помолу је Откровење;
Збиља, Други Долазак је ту.
Други Долазак! Чим изустих то
Грдни призор из Спиритус мунди
Усковитла мој вид: кроз песак пустиње
Обликом лављег тела, главом човек,
Окрутна погледа ко сунце,
Лењо креће сапи, док око њега свуд
Витлају се сени гневних птица.
Мрак опет влада; ал сад ја знам
да се дваест векова тврдога сна
Прену шкрипом колевке у мору
И каква сад звер, кад јој ступи час,
Потеже Витлејему да се тамо роди?

Превео М. Магарашевић
Да ли читати Откривење као најаву чина којим 

ће Исус Христос, на крају линеарно схваћеног вре-
мена, донети спас само онима који верују, а друге 
ће, оне који не верују, препустити хаотичној неиз-
весности? Да ли то значи да је Откривење божији 
план за будућност? Најава спасења после раздваја-
ња добра од зла, постојаности од непостојаности, 
бића од небића, пута од беспућа? Да ли је коначно, 
Откривење велика алегорија, богоугодна тајна, пре-
ко свих страдања досегнута најава ере среће, мира 

и правде? Но да ли она то може бити после толиких 
разарања? Мимо снаге узвишене љубави? Њој насу-
прот?

Или се, да бисмо разумели Откривење, морамо 
вратити у доба неронских свирепости, прогона и 
страдања? У том случају Откривење ваља читати 
као симболични „проглас“ понижених и прогоње-
них хришћана против неронског и домицијанског 
Рима, тог огледала земаљске неправде, тираније 
и зла? Или је пак Апокалаписа све друго само не 
то? Можда је ипак треба читати као књигу освете 
- како је сматрао Д. Х. Лоренс  - која је ужасавала 
стари пагански свет толиком „жељом побожног 
хришћанина да уништи сав свет. Чак су и стари Је-
вреји, старозаветни, били ужаснути. Јер и за њих су 
земља, сунце и звезде били вечни, створени у вели-
ком створитељству Бога свемогућег“. Ови разлози 
нису за одбацивање. Читајући Откривење Лоренс  
је, неочекивано,  докучио да та књига садржи „бес-
крајну завист, разједајућу завист“. Зашто? 

Мислим да се Лоренсово схватање Откривења 
не може боље објаснити него тако што ћемо пусти-
ти нашој пажњи да се сретне са Лоренсовим виђе-
њем ствари.

„Сада не говоримо о политичким партијама не-
го о две врсте људске природе: о оној којом се у ду-
ши људи осећају јаки и оној којом се осећају слаби. 
Исус, Павле и највећи међу Јованима осећају се ја-
ким. У дубини душе, Јован с Патмоса осећа се слаб.“ 
Објашњавајући како је настала ова разлика, Лоренс 
каже да су у Исусово доба „снажни изгубили жељу 
да владају, јер су желели да своју снагу одвоје од за-
кона и земне власти да би је применили на други 
вид живота. Од тада слаби отпочињу да дижу главу 
и прекомерно се залуђују испољавајући необузда-
ну мржњу према наоко јакима. Тако је хришћанска 
религија постала двострана: религија јаких учила 
је одрицање и љубав, док је религија слабих подсти-
цала: доле с јакима и моћнима - нека сиромашни 
буду слављени. Како у свету увек више има слабих 
него јаких, тако и друга врста хришћанства тријум-
фује и тријумфоваће. Ако се слабима не влада, они 
ће хтети да владају, и све се своди на то. Правило 
слабих гласи: Доле с јакима!“ Отуда  Лоренс сматра 
да је „Апокалипса вапај слабих и лажнопонизних 
који желе да са лица земље очисте сву славу и бо-
гатство, да би тада они, баш слаби, почели да вла-
дају.“ Ако прихватимо овакво читање Апокалипсе, 
онда би њен симболичан смисао изгубио на снази 
божанског аргумента казне намењене злу најгорих, 
док би завист слабијих стекла право „на освету“! Та-
ко би се удовољило страстима популизма на штету 
смисла несебичне жртве за шире добро. Може ли 
уздрман систем вредности да спасе целину или са-
мо њен део? И да ли је тај део достојан спасења или 
не? Ко у то може бити потпуно сигуран? Волели 
бисмо да чујемо о томе ону реч којој се може веро-
вати. Но има ли последња реч господара? Једно је 
сигурно: последња реч не може бити безболна, као 
што ни величина истине није безболна. Питање је 
дакле шта желимо: потпуну истину или не? Варку 
или не? Сазнање или одложено сазнање? Суочава-
ње или избегавање? А све то и није више само ствар 
личнога укуса.

Ова неизвесност враћа нас на почетну тезу овог 
става и чини ми се да ни цум грано салис немамо са-
свим поуздан одговор када је о Откривењу реч.

Ако је за веровати, Ајсак Њутн је на своје Тума
чење Апокалипсе, кажу његови биографи, утрошио 
читавих 55 година  живота, покушавајући да изра-
чуна тачно време Христовог повратка, другим ре-
чима, годину испуњења Откривења! 

До каквих је резултата довело Њутна то дуго-
трајно рачунање?

Њутнов рачун и прорачун сведочи да би време 
испуњења Откривења могло бити, ни мање ни ви-
ше, баш година 2060. Из временске „тачке“ Њутно-
вог посматрања то је био далек датум; из наше пер-
спективе – то је међутим врло близу. Ако данас тако 
сасвим доказиво верујемо Њутновим законима ме-
ханике и гравитације, онда се можда на време треба 
припремити и за ово друго. За оно што следи.

Припремити се?! Добро, али како? У чему би се 
састојала суштина такве припреме? Има ли неко 
јасан одговор? И да га има, опет није у томе све. Ко-
лико би такво припремање помогло, а колико не 
– одговор зна само Свевишњи.

Мирко Магарашевић
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Новица Петковић: Словенске 
пчеле у Грачаници  огледи и 
чланци о српској књижевности 
и култури, изабрао и приредио 
Драган Хамовић. – Београд: За-
вод за уџбенике, 2007. – 228 стр.

Приређивач књиге, књижевни крити-
чар и песник Драган Хамовић после 
договора са професором Новицом 
Петковићем (1941, Доња Гуштерица, 
Косово, доктор књижевних наука, 
аутор више значајних књижевно-тео-
ријских књига, између осталих, Језик 
у књижевном делу, 1975, Од формали
зма ка семиотици, 1984, Огледи из 

српске поетике, 1990. и 
2006, Поезија и крити
ка, универзитетски при-
ручник, 2003, Огледи 
о српским песницима, 
1999. и 2004, редовни 
члан Академије наука и 
умјетности Републике 
Српске од 2004) присту-
пио је одабиру текстова 

које је професор писао у тродецениј-
ском распону. Књига је на основу 
тематске сродности текстова поде-
љена на три дела. У првом су написи 
који третирају питања односа српске 
књижевности и културе (Савремена 
поезија и национална култура, Бал
канска култура, Језик, књижевност 
и култура, Прилог Флашаревим запа
жањима о поетици општег места) 
из семиотичке перспективе коју је 
међу првима Петковић применио у 
јужнословенској средини. У другом 
делу читамо есеје чији су предмет 
појаве из народне и модерне поезије 
(Песник „страшне међе“ (Јован Ду-
чић), Песник сна и деконцентрације 
(Раде Драинац), Матићево песничко 
искуство, Стих и језик Скендера Ку
леновића, итд.). Трећи део садржи 
краће књижевне осврте на књиге 
низа савремених аутора (Мирослав 
Максимовић, Рајко П. Ного, С. Раич-
ковић, Иван В. Лалић, Јован Радуло-
вић, Радослав Петковић, Милован 
Данојлић, Горан Петровић, Веселин 
Марковић, Војислав Карановић, Вла-
димир Тасић).

Милован Данојлић: Песници. 
– Београд: За вод за уџбенике, 
2007. – 510 стр.

Књига је према 
речима самог 
к њи же вн и к а 
настајала то-
ком пет деце-
нија његовог 
бављења поези-
јом, односно, 
„у основи мога разумевања и тума-
чења стоји љубав према овој племе-
нитој духовној вештини која ми је, 
као песнику, преводиоцу и читаоцу, 
подарила многе, незаменљиве тре-

нутке среће“ (цитат из Данојлићеве 
белешке Уз ову књигу. У првој целини 
су есеји, суптилне анализе и широка 
разматрања поводом дела различи-
тих писаца (Један одзив Филипу Ви
шњићу, Ноћни разговор са Стеријом 
(12-69 стр.), Записи о Дучићу, Коста 
Абрашевић: Моћ и немоћ ангажова
не песме, Дис у овом часу, Песник под 
окупацијом, Андрић – песник, Два 
жива песника, Опомена Антуна Бран
ка Шимића, Касни Растко и други), 
другу целину чине есеји посвећени 
песницима чија је дела Данојлић сво-
јим преводилачким радом и даром 
понудио јужнословенском читатељ-
ству (Катулове теме, Јејтсови коре
ни, Клоделов подвиг, Езра Паунд:Воља 
за песмом, Арагон, лирски побуњеник, 
Бродски, онај из Лењинграда). Трећи 
део су самосвојна преиспитивања 
о преводилачком раду (Песник као 
преводилац: Немогућности, Језички 

солипсизам, Превођење: изневерава
ње, Песничко схватање, итд.), Реч уз 
превођење Бодлера, те Успутни запи
си о поезији и Положај песника. Пред 
читаоцима је изузетно вредна књига 
луцидних записа песника, романопи-
сца, есејисте и преводиоца Милована 
Данојлића.

Стеван Раичковић: Уздарја – сло
ва и беседе. – Београд: Завод за 
уџбенике, 2007. – 142 стране, ауто-
ров портрет, цртеж Марина Соре-
скуа из 1989. 

У књизи се налазе изабране беседе 
и говори Стевана Раичковића (1928, 
Нересница – Ђурђевдан 2007, Бео-
град, писац око тридесетак песнич-
ких књига, 1998. објављена су му 
Сабрана дела у десет књига, један од 
најзначајнијих песника 20. века) каза-
ни и прочитани у различитим прили-

кама. Књигу отвара Реч 
о поезији (1962), следе 
Слово о поезији (Париз, 
1975), Сигнали о поезији 
(Чачак, 1979), Беседа о по
езији (први део приступ-
не беседе у САНУ, 1982), 
Похвала једној Змајевој 
песми (1983), О једној 
песми Александра Леса Ивановића 
(1985), О Душану Радовићу (1985), Ча
ролија о Херцег Новом (1990), Васко 
Попа (1991), два „слова“ посвећена Де-
санки Максимовић, Уз слике Душана 
Гавеле (слово на изложби у аутомеха-
ничарској радњи „Крунић“), На дома
ку Трбуња (1993), Слово о Дучићу (7. 
април 1994. у Требињу), Суза моја не
ма родитеља (14. мај, Цетиње), Слово 
на Његушима (априла 1995), У завича
ју Душана Васиљева (децембра 1998. 
у Кикинди). Завршна беседа у књизи 
под називом Књига године је песнико-
ва реч на додели награде „Меша Сели-
мовић“ за књигу Фасцикла 1999/2000. 
Књига Уздарја достојно употпуњава 
књижевно дело песника Стевана Ра-
ичковића.

Бранко Стевановић: Зоолошка 
песмарица. – Београд: Завод за 
уџбенике, 2007. – 82 стране, илу-
страције у боји Младена Анђел-
ковића

Књига песама Зоолошка 
песмарица своје прво 
издање имала је 1996. 
године, тамо где су пе-
сме и настајале, за време 
Стевановићевог десето-
годишњег службовања 
у Београдском зоолошком врту. Уред-
ник тог издања био је директор Врта 
Вук Бојовић. Ово, Заводово издање, 
доноси седам нових песама, а неке пе-
сме из првог издања доживеле су из-
мене. Већ наслови песама сугеришу 
ауторову тематику (Фока из потока, 
Алигатор, Како расте ној, Утва зла
токрила, Белоглави суп, Такав је био 
Сами, Заврз – Лама, Модни детаљи 
(духовита стихована модна расправа 
између зебре и антилопе), Јелен, Ма
гарци, Бизони: „тигар би да се у лов 
искраде,/а бизони? Шта они раде?/
Упињу се из петних жила/да забора-
ве Буфало Била!“), Слону и друге) а за 
његово умеће певања писац предго-
вора песник Мошо Одаловић, између 
осталог, каже: „Песник је онај који се 
разликује у песничком мноштву (...) 
Тражећ своје место у српској певани-
ји за децу, зооботаник Стевановић ће 
нам понудити омамљиву причу, која 
песма јесте“. За крај и један занимљив 
четворостих из песме која варира мо-
тив из басне Цврчак и мрави: „Како 
би без цврчкове свирке/испраћали 
мраве војнике?/Може ли мрав без ви-
олина/да уда кћер, ожени сина?“

Н. Ћосић

Ранко Симовић: Пола века завода за уџбенике 1957 – 2007. 
– Београд: Завод за уџбенике, 2007. – 388 страна, илустрације, 
фотографије, DVD филм рађен према монографији др Ранка 
Симовића, сценарио и режија Јосип Бабел

Поводом пет деценија Завода за уџбенике штампана је одговарајућа 
монографија као саставни део јубилеја ове установе. Садржај књи-
ге отвара поглавље Издавање уџбеника до оснивања Завода које обу-
хвата почетке издавања уџбеника у Србији везане за новију српску 
државност (1804). Тако се у упутству из 1811. Попечитељства просве-
штенија каже: „да је за јуност нуждно и полезно сустезањем књизи 
се настављати: буквар, по тому часловац и онда псалтир с катихизма 
поученијем и рачуница – што се све у три добра течаја свршити мо-
же и има“. Наравно, у првом плану су књиге В. С. Караџића, али и 
уџбеници књижевника и државника Љубомира Ненадовића, Јована 
Стерије Поповића, Стојана Новаковића, Милована Спасића, Ђорђа 
Натошевића и других. Следи део Међуратни 
период са  уџбеничком проблематиком у но-
вој држави (СХС, Југославија), део Уџбеници 
у Другом светском рату и Период од 1944 до 
оснивања Завода. У поглављу Оснивање Заво
да детаљно су обрађене теме које третирају 
почетак рада Завода (решење од 6. јула 1957. 
и именовање првог директора Дојчила Ми-
тровића децембра 1957). Кроз временску осу 
приказан је простор за рад и пословање, односно, „почетак ни из 
чега“, куповина зграде на „Обилићевом венцу“ број 5 од оснивача За-
вода, Извршног већа Србије (влада), која је дефинитивно исплаћена 
за мандата трећег директора Томислава Богавца (директор Завода 
од 1979. до 1993.). Посебне целине припадају наставним средствима, 
сарадњи са другим установама, међународној активности Завода, ис-
траживачком раду, издавању школске лектире, изложбама и сајмо-
вима. Издавачки резултати су представљени кроз слике уџбеника 
основних школа, средњих, деце са посебним потребама, стручним 
уџбеницима, на језицима мањина, универзитет, библиотеке (Бојан-
ка, Сликовнице света, Књига и по, Златокрила, Школске антологије, 
Десет најбољих, Нова дела и низ других из географије, историје, при-
родних и друштвених наука, лексикона, речника, енциклопедија) ко-
је уређују стручњаци у тим областима и за које пишу најбољи наши 
и страни научници. Импресиван је низ аутора, награда и признања 
за резултате рада ове установе. Посебно поглавље посвећено је дирек-
торима, укупно седморици њих од оснивања. Прилог садржи списак 
имена свих радника Завода почев од 1957. до ове године, са подаци-
ма о школској спреми, радним местом, датумом заснивања радног 
односа и његовим престанком. Трудом аутора др Ранка Симовића 
добили смо књигу која достојно репрезентује полувековне просвет-
но-културне напоре великог броја посленика.
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Министарство иностраних дела, Бео
град: Државна штампарија, 1899

Бр. 1

Г. Др. Владан Ђорђевић, Министар 
Иностраних Дела, итд.,
Г. Стојану Новаковићу, Посланику 
Србије у Цариграду.
(извод)

Београд, 15. априла 1898.

О насиљима, која врше Арбанаси му-
слимани над становништвом наше 

вере и народности у Косовском Вилаје-
ту, има у архиви повереног Вам Послан-
ства и сувише извештаја како из ранијег 
тако и из скорашњега времена.

За ово последњих неколико месеца но-
ви извештаји просто ме засипају множи-
ном података о разним насиљима  арба-
наским, чије последице прете да доведу 
до расељења и уништења наше племе у 
тим покрајинама Турске.

Мени је част послати Вам у прилогу 
под ./. четири таква извештаја, из којих 
можете најлакше стећи уверење о исти-
нитости горњег тврђења.

Према таквом стању ствари ја не мо-
гу даље остављати, а да вас не умолим, 
да учините корак на Порти, а ако треба 
и код самога Султана, и да тражите, да 
се мерама стварног дејства прекину ови 
злочиначки изгреди једног необузданог 
племена према нашим сународницима, 
који без поговора представљају у поме-
нутим крајевима елеменат реда и мира.

Добри одношаји, који нас сада везу-
ју за Турску Царевину, налажу нам ду-
жност, да скренемо пажњу Високе Пор-
те на такво стање које је, у првом реду, 
штетно по саму Турску, а које доводи и 
Краљевску Владу у мучан положај, иза-
зивајући непрестане нереде и сукобе на 
граници, и доноси јој знатних материјал-
них жртава у толико што већ и обзири 
просте човечности налажу нашим по-
граничним властима, да бегунце прихва-
те и на помоћи им буду. –

Молим Вас да ме изволите известити 
о свему што будете по овој ствари пред-
узели

Др. Владан Ђорђевић

Бр. 2.

Г. Стојан Новаковић, Посланик Срби
је у Цариграду
Г. Др – у Владану Ђорђевићу, Мини
стру Иностраних Дела, итд.
(извод)

Цариград, 15. маја 1898.

Јуче је довршена и Тефик паши у руке 
предана наша нота о арбанаским наси-

љима по Старој Србији. Препис те ноте, 
чији Вам је текст већ познат, част ми је 
послати под ./.
У њезиним прилозима изложен је изве-
стан број тежих злочина, изабраних из 
множине података који су достављени 
Краљевском Посланству. Унесено је у 
њих што је најзначајније и најпротивни-
је реду једне организоване Државе. Наш 
списак набраја равно 91 случај такве 
природе, од преко 400 нама јављених на-
сиља.
Тефик паша је, по прочитању ноте, одго-
ворио нашем драгоману, да не може ни-
шта казати пре него што се споразуме с 
надлежним министрима, којима ће жал-
бу и тражење наше одмах саопшти.

Ст. Новаковић

превод
Г. Стојан Новаковић, Посланик Срби
је у Цариграду
Тефик – Паши, Министру Иностра
них Дела Турске

Цариград, 14/26 маја 1898.

Господине Министре,

У току последње четири године кра-
љевска Влада била је више пута при-

морана скренути пажњу Царској Влади 
на нереде и невероватна и безбројна на-
сиља, која непрестано чини непокорно 
и недисциплиновано арбанашко станов-
ништво, како на српско-турској грани-
ци, тако и у пограничним санџацима. 
Ови злочини и напади управљени су 
искључиво против хришћанског станов-
ништва српске народности, и изгледа да 
им је сврха, да тај народ истребе из тих 
крајева.

Незгоде, које су последица овог злог 
стања, и тешкоће – Царска Влада зна за 
њих – с којима се краљевске власти боре, 
да би очувале ред и мир на граници и у 
земљи, тако су велике да Краљева Влада 
не може дуже остати равнодушна, и сма-
тра да јој је прва дужност да се постара 
да се избегну заплети, који морају произ-
ићи, ако се не похита да се енергичним и 
истински озбиљним мерама нађе брзог 
лека томе стању.

Српска Влада признаје добру вољу и 
жељу Царске Владе, да зајемчи свима 
поданицима Његовог Царског Величан-
ства Султана правду и безбедност. Али 
и ако је Царска Влада, више пута, нала-
зила за потребно да нареди да се преду-
зму извесне нарочите мере, да се кривци 
пронађу и казне, ове мере остајале су 
увек без икаквог дејства, и нису никада 

извршаване од стране месних власти. 
Царски погранични комесар, пуковник 
Али – беј, могао се о томе сам уверити 
прошле јесени у Приштини, где је био 
дошао да прегледа шта је учињено по из-
весним захтевима Краљевских Власти 
услед догађаја на граници.

Но, нарочито од како су се арбанаски 
добровољци, по свршеном рату са Грч-
ком, вратили кућама, нереди, убиства, 
паљевине и сваковрсна насиља толико 
су маха, да је узрујаност захватила сву 
околину, прешла нашу границу, на ко-
јој су се, - Ваше Превасходство се добро 
опомиње – свакодневни крвави сукоби 
низали једни за другима, један од другог 
озбиљнији, доносећи многе жртве јед-
ној и другој страни.

Иследна комисија, одређена од обе 
Владе, констатовала је, као што се ви-
ди из протокола састављеног у Врању 
10/22 августа пр. год., да су сукоби били 
изазвани нападима Арбанаса, који су 
прелазили на наше земљиште и мучки 
убијали наше жандарме. –

Краљевске власти казниле су по заслу-
зи виновнике ових напада и одбили су 
их од граница Краљевине.

Међутим, зебње Краљевске Владе 
нису се умалиле. Сваког поверења до-
стојна извешћа не престају, заиста, да 
јој стижу, како је хришћанско становни-
штво српске народности у пограничним 
санџацима и даље изложено нападима и 
нечувеним свирепостима. –

Арбанаси, добро наоружани и по го-
тову сигурни, да неће бити кажњени, да-
ли су потпуну слободу својим свирепим 
нагонима, пошто њиховом фанатизму и 
њиховој необузданој мржњи ништа не 
стоји на путу. Злочини и пљачке дешава-
ју се свакодневно, а кривци не само да 
нису кажњени већ их власти и не гоне.

Број бегунаца, који прелазе границу 
да би живот спасли, огроман је, и расте 
из дана у дан.

По подацима које има Краљевска Вла-
да, за кратко време од неколико месеца, 
прошлога лета и зиме, извршено је, у 
санџацима Приштевском, Ново-Пазар-
ском, Пећском и Призренском, више од 
четири стотине злочина, као што су: уби-
ства, паљевине, разбојништва, оскрвње-
ња храмова, силовања, отмице, пљачка-
ња, крађе читавих чопора.

Овај број представља тек један део, 
највише петину, онога што се у ствари 
десило, пошто се за већину злочина и не 
сазнаје, јер се жртве или њихове породи-
це не смеју ни да жале.

Довољно ће бити да се овде изнесе 
број таких недела, па да се Царска Влада 
увери у каквом се жалосном стању нала-
зи српско становништво у западном де-
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лу Косовског вилајета. У прилозима ове 
ноте налазе се побројани само неколики 
од оних злочина, за које је Краљевска 
Влада сазнала, и чија је истинитост нео-
спорно утврђена.

Треба напоменути да ни један од кри-
ваца именованих у прилозима није био 
оптуживан нити кажње. Овако стање, 
које онемогућава опстанак српског ста-
новништва у тим крајевима, неће се мо-
ћи продужити, а да не изазове узбуђење 
духова, веома штетно по добре односе 
између двеју Држава, и пуно опасности 
за добар ред и мир на граници и унутра-
шњости Краљевине. Јер бегунци који 
траже спасења и заштите у Србији, сем 
тога што излажу Краљевске власти ве-
ликим незгодама и трошковима, прича-
ју патње и насиља, којима су изложени 
њихови саплеменици у Царевини, без 
разлике на године и пол. Отуда потиче 

узрујаност у земаљском јавном мнењу, 
које доводи Владу Његовог Величанства 
Краља у заиста непогодан и тежак поло-
жај, наносећи уштрба њеном угледу, и 
излажући је заплетима, чија се озбиљ-
ност не може предвидети.

Краљевска влада мисли да је до овог 
тренутка, а нарочито за време тешких 
тренутака, које је Отоманско Царство 
имало прошлог пролећа, дала довољно 
доказа о својем пријатељском и лојал-
ном расположењу према Његовом Вели-
чанству Султану и Високој Порти, да би 
се сада могла да позове на Њихова осе-
ћања правде и правице, као и на Њихо-
ве добре намере према Србији, како би 
убрзо и једном за свагда стала на пут не-
редима и насиљима, који би, излажући 
анархији и пустошењу једну читаву по-
крајину Царевине, неминовно изазвали 
последице пуне опасности за мир на гра-

ницу обеју земаља. У тој сврси, Она сма-
тра да је неодложна потреба, да се преду-
зму озбиљне и стварне мере да се у поме-
нутим крајевима заштити хришћанско 
становништво, увек тако мирољубиво и 
тако верно Царство, од напада фанатич-
ког и законима непокорног арбанаског 
становништва, и да се примерно казне 
виновници мрских злочина, који су по-
чињени у последње време, и чија је успо-
мена још жива у сећању народном.

Краљевска Влада види једини пут и 
начин да се постигне жељени циљ и за-
јамчи ред и безбедност:

1) у изашиљању на лице места нарочи-
те комисије, која би давала довољног 
јемства о својој непристрасности и 
способности, и којој би се ставило у 
задатак да учини озбиљан извиђај, 
да кривце пронађе и судовима преда 
и да предузме све мере, које изискује 
озбиљност ситуације;

2) у наименовању енергичних и поште-
них чиновника, способних да намора-
ју Арбанасе да се покоравају закони-
ма и Царским Властима, и да поштују 
туђ живот и имање.

 
Прожета најискренијом жељом да 

одржи пријатељске односе, који постоје 
између Србије и Турске, Влада Његовог 
Величанства Краља наредила ми је, да 
ово што претходи ставим до знања Цар-
ској Отоманској Влади, да на то обратим 
њену озбиљну пажњу, и да је замолим да 
изволи без одлагања, и у горе изложе-
ном смислу, предузети потребне мере, 
да се отклоне опасности, које оваква си-
туација собом доноси.

Краљевска Влада нада се, да ће Цар-
ска Влада у својој жељи да очува мир и 
да зајемчи ред на границама Царевине, 
хтети узети у озбиљну оцену доставу и 
молбу, које сам изложио; у том истом на-
дању, част ми је замолити Ваше Превас-
ходство, да има доброту што скорије из-
вестити ме, шта Царска Влада намерава 
даље предузети по овој мојој ноти.
Изволите итд.

Ст. Новаковић

Следе прилози: Убиства, Силова
ња, Отмице, Напади, Пљачке, Разбој
ништва, Пљачкање цркава, са преци
зним описима и именима починилаца 
и оштећених. Порта поводом ових 
нота административним и другим 
манипулацијама ништа није урадила 
да побољша живот Срба на КОсову и 
Метохији.

Приредио Т. Ј.
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Николај Ј. Данилевски: Русија и Европа, предговор и превод Па
вле Д. Ивић. – Београд: Нолит, Београд: Досије, 2007. – 472 стр, фор
мат 24 цм.

Књига Данилевског у мојим 
очима постаје све важнија и 
капиталнија. Та то је будућа 
стона књига свих Руса за ду
го…

Фјодор Михаилович Досто
јевски, из писма Н. Н. Стахо
ву, 30. март 1869.

Теорија „културноисториј
ских типова“, изложена у 
књизи Данилевског Русија и 
Европа, имала је изузетно ве
лики утицај на савремену за
падну филозофију културе.

С. А. Вајгачов

У традиционалној рецепци
ји Русије и Европе Николаја 
Данилевског, увек се нагла
шавао изузетан утицај овог 
дела на руске и славенофил
ске интелектуалце широм 
света (…) Тако је запамћено 
да је ова књига имала запажено место у библиотеци Освалда Шпенглера, твор
ца славног дела Пропаст Запада.

Зоран Живковић

Едвард Гибон: Опадање и пропаст Римског царства, превела 
Гордана Вучићевић, предговор др. Сима Аврамовић. – Београд: 
Нолит, Београд: Досије, 576 стр, формат 24 цм.

„Историја је тек нешто више 
од низа злочина, глупости и 
несрећа човечанства“.

Едвард Гибон

„Смело је приписати бесмрт
ност једном књижевном де
лу. Ова смелост је тим већа 
ако је дело историјске при
роде, а састављено је веко
вима после догађаја које 
проучава…

Хорхе Луис Борхес

Гибоново дело „Опадање и 
пропаст Римског царства“, 
објављивано у шест томо
ва од 1776. до 1788. године, 
представља ремекдело 
историографије на енгле
ском језику. Гибон води чи
таоца кроз историју Европе 
од 2. века нове ере до пада 
Константинопоља, 1453. го
дине (…) Главна врлина ове 
књиге је спој научног при
ступа и изванредног литерарног стила, тако да се она може читати и као озби
љан научни рад, а и као узбудљиво књижевно штиво“.

Др Сима Аврамовић



КАТАЛОГ ИЗДАЊА
Српска књижевност: Дневници, мемоари,  
аутобиографије 1-8 ......................................................... 1600 дин.

САВРЕМЕНИ ДОМАЋИ ПИСЦИ

Светозар Влајковић: Nensoleta della luna .......................... 250
Небојша Ћосић: Месечево насеље ........................................250
Борис Капетановић: Целовечерњи роман ........................250
Данило Николић: Фајронт у Гргетегу .................................. 350
Данило Николић: Краљица забаве ...................................... 180
Данило Николић: Власници бивше среће ........................ 200
Радован Бели Марковић: Лајковачка пруга ..................... 350
Милица Мићић Димовска: У процепу ................................. 300
Милица Мићић Димовска: Последњи заноси МСС ...... 350
Тихомир Нешић: Гозба чула ..................................................... 200
Тихомир Нешић: Плод ................................................................. 220
Миодраг Матицки: Свакодневно хватање веверице . 200
Јасмина Марић: Кипарска абецеда ..................................... 250
Радосав Стојановић: Господар успомена .......................... 200
Љиљана Дугалић: Рам ................................................................. 200
Рајко Лукач: Љетне санте .......................................................... 200
Предраг Брајовић: Под сенком крила ................................ 200
Бора Ћосић: Загребачка анализа ......................................... 200

ИЗБОР

Алек Вукадиновић: Песме ......................................................... 240
Милосав Тешић: Изабране песме ......................................... 240

ПОЕЗИЈА

Емилија Церовић Млађа: На крилима Талије .................. 260
Александар Ристовић: Сабране песме 1-5 ....................... 300
Небојша Васовић: Музика роба ............................................... 40
Славко Павићевић: Песме ........................................................... 60
Сунчица Денић: Обрнута година ............................................. 60
Слободан Зубановић: Стратегија лирике ............................ 40
Ивана Миланкова: Спуштање стакла .................................... 40
Мирољуб Тодоровић: Плави ветар
Мирољуб Тодоровић: Златно руно, у штампи

ОГЛЕДИ, СТУДИЈЕ, РАСПРАВЕ

Иво Андрић: Симон Боливар 80
Борислав Радовић: Рвање са анђелом  
и други записи ................................................................................. 80
Јован Христић: Позоришни реферати,  II део ................... 80
Миодраг Павловић: Природни облик и лик .................... 100

ФИЛОЗОФСКА БИБЛИОТЕКА

Кристофер Норис: Деконструкција ..................................... 130
Милан Дамњановић: Ка естетоумију .............................. 130

СВЕДОЧАНСТВА

Мирко Чупић: Отета земља, у штампи
Бајрам Халити: Размишљања о ромском питању,  
у штампи

Мило Ломпар: Црњански и Мефистофел, о 
скривеној фигури Романа о Лондону , друго, 
измењено издање. – Београд: Нолит, Београд: 
КИЗ Алтера, 2007. – 194 стр.

„Њена основна поставка 
је сасвим оригинална: 
Роман о Лондону је – ро
ман о ђаволу, о демон
ском уговору, примерак 
фаустовско/мефистофе
ловске литературе, чију 
историју у европском ду
ху обележавају књижев
ници од Малроа, преко 
Гетеа, Достојевског, Мана 
и Булгакова до – Црњан
ског“.

Саша Радојчић, Летопис 
Матице српске

Ванредно занимљива и 
веома духовита инвантивна анализа преобраћа се 
у својеврсно филозофско размишљање о књижевно
сти.

Добривоје Станојевић, Свеске

„Његов највећи домет је креативан и стваралачки 
однос према затеченом, корак даље који, било да је 
реч о избору предмета истраживања, приступу, ме
тоду или особености тумачења, пружа ка неистража
ном пољу“.

Душица Потић, Политика

Пан Бујукас, Стефан Жориш: Тезеј и Минотаур, 
превео са француског Ђорђе Кривокапић. – Бео
град: Нолит, 2007. – 48 страна, илустрације у бо
ји, формат 30 х 22 цм.

Грчки мит о Тезеју и Минотауру из пера канадских 
аутора, богато илустрован и посвећен Егејском мору, 
мајци најлепших митова

(П. Бујукас, С. Жориш)







Врхунски домети архитектуре /ново/
аутор: Марко Бусаљи
формат: 23x27цм, 288 стр, тврд повез, шивено,
пун колор, латиница

Архитектура је од памтивека симбол раскоши и 
престижа сваке од људских цивилизација. Велики 
градитељски подухвати, узбудљиве замисли и неочи
кавана решења испуњавају странице ове књиге која 
сабира свет архитектуре 
и архитеката од херојских 
времена древних култура, 
па до наших дана.

Лемурова љубав /ново/
аутор: Ивана Кузмановић
формат: 13x20цм, 214 стр, 
броширано, латиница
Драматична љубавна прича, 
озбиљно и продуховљено 
суочавање са изазовима љу
бавима!
Роман првенац Иване Кузма
новић, припада врсти љубав
них романа, али не и љубића 
с лаким садржајем, који се у 
једном дану читају, а у другом 
већ заборављају.

БГ блуес /ново/
аутор: Александар Саша 
Игњатовић
формат: 13x20цм, 260 стр, 
броширано, латиница
Прекаљени београдски нови
нар и публициста Саша Игња
товић нам пружа једно ориги
нално, али у исти мах и сетно и 
брутално, виђење велеграда. 
Цртице из градског живота 
доносе плејаду разноразних 
ликова, од оних потпуно тихих 
и анонимних, до оних сасвим 
супротних.

Марлон Брандо, моја  
љубав, моја патња 
/ново/
аутор: Тарита Терипаја
формат: 14x20цм, 301 стр, 
броширано са илустрација
ма, латиница
Исповест која се чита као нај
узбудљивији трилер, неверо
ватна и брутално сурова суд
бина једне љубави. Мушкарац 
је Марлон Брандо, а жена лепа 
Тахићанка Тарита Терипаја.

Авганистанац /ново/
аутор: Фредерик Форсајт
формат: 13x20цм, 360 стр, 
броширано, латиница
Британски и амерички обаве
штајци нањушили су велику 
операцију Ал Каиде и примора
ни су да реагују, али шта могу 
да учине? О могућем нападу 
не знају ништа, а унутар Ал 
Каиде немају доушника, немо
гуће убацити. Осим ако помоћ 
не затраже међу злогласним 
затвореницима Гвантанама, 
на Куби...

Мисионарска песма 
/ново/
аутор: Џон Ле Каре
формат: 13x20цм, 369 стр, 
броширано, латиница
Мисионарска песма славног 
Џона Ле Кареа је смештена у 
ратом опустошени Конго, где 
упознајемо западне финанси
јере и локалне господаре рата. 
Млади Салво је мелеске крви, 
отац му је ‘преобраћени’ ирски 
мисионар, а мајка ћерка углед
ног поглавице.

Слушај мој глас /ново/
аутор: Сузана Тамаро
формат: 13x20цм, 200 стр, 
броширано, латиница
Иако је од детињства изложе
на  снажним емоционалним 
потресима, млада јунакиња 
овог драматичног романа, у 
тренуцима највеће туге и уса
мљености, успева да пронађе 
светлост и открије смисао жи
вота, дивећи се лепоти онога 
што је створено и прихватајући 
снагу праштања и измирења.

Острво /ново/
аутор: Викторија Хислоп
формат: 13x20цм, 432 стр, 
броширано, латиница
Алексис Филдинг је чврста у 
одлуци да сазна нешто више 
о прошлости своје мајке, која о 
тој теми никада није говорила. 
Мајчина породица је са Крита, 
чаробног острва већ хиљада
ма година усидреног у магији 
Средоземља. Упркос свој лепо
ти и раскоши, Крит чува многе 
тајне.

формат: 14x19цм, 125 стр, 
броширано, пун колор, 
латиница
Лечење воћем  
и поврћем
аутор: Анђела Марија 
Маури
Многе биљне врсте у себи садр
же састојке који доносе директ
ну добробит нашем здрављу и 
организму. Њихово добро по
знавање и исправна употреба 
су решење за многе проблеме 
савременог начина живота.

Ђено и црни печат ма
дам Крикен /ново/
аутор: Муни Вичер
формат: 14x23цм, 338 
стр, тврд повез, шивено, 
латиница
Ђено Астор Венти је стидљиви 
једанаестогодишњак, из јед
ног малог места у коме као да 
је време стало. Живи тихо и по
вучено, а и у школи, препуној 
бучне и веселе деце, углавном 
је замишљен и усамљен. Међу
тим, ноћу га све чешће опседа
ју чудни снови, који у животу 
почињу да се остварују...

едиција Природна медицина

Нина и клетва пернате 
змије /књига III/
аутор: Муни Вичер
формат: 13x22цм, 305 стр, 
броширано/тврд повез, 
латиница 
Нина је већ освојила две Тајне 
и њена Алхемија Светлости 
је све јача и сигурнија. Но, 
озбиљни изазови су и даље 
пред њом. Да би једном за 
свагда спасила Ксоракс  Ше
сти Месец, Нина мора да се 
сукоби са Тамним светом Зла. 
То је тренутак преиспитивања 

физички мале, крхке девојчице која поседује огромну храброст и 
моћ... На сцену тада ступају Алхетароти, прастара алхемијска бића 
са тароткарата...

едиција Џеронимо Стилтон

аутор: Џеронимо 
Стилтон
формат: 14x19цм, 
128 стр, броширано, 
пун колор, ћири
лица
За све је крива  
кафа са шлагом
Пред збуњеним очима 
нашег јунака забли
стала је једна потпуно 
чудесна мишица, гро
фица Проволинда де 
ла Гријер. Њена црве
на хаљина, дуга, плава 

коса и нежни, баршунасти глас учинише да Џеронимо прво занеми, 
затим сав затрепери и зајапури се, а коначно и заблене и поблесави 
од чудног осећања... ЉУБАВИ! Прозборио је само да се главни уред
ник баш сјајно римује са љубавник...

Зашто? Колико питања, 
толико одговора
аутор: Микеле Лауро
формат: 20x27цм, 253 стр, 
тврд повез, шивено,
пун колор, ћирилица
За сву децу, као и за оне који се 
тако осећају, од 9 до 99 година, 
па и даље, ово је књига у којој 
су сакупљани питања и одгово
ри на све оне чувене дилеме, 
које нас муче још од ђачких 
дана, па све до позног живот
ног доба. 

Бајке
аутор: Ханс Кристијан 
Андерсен
формат: 22x28цм, 152 
стр, тврд повез, 
пун колор, ћирилица
Наше издање представља 
избор осам најпознатијих 
бајки, у изворном облику, 
међу којима су и Снежна 
краљица, Царево ново 
одело, Ружно паче и Прин
цеза на зрну грашка.

Приручник за  
експерименте /ново/
формат: 14x20цм, 125 стр, 
луксузни повез,
пун колор, ћирилица
Које дете још може да одоли 
привлачном свету науке, проу
чавања и истраживања, са не
изоставним експериментима 
као круном пројеката?! Како по
једини елементи не би пошли 
наопачке, пружамо вам јасна и 
прецизна упутства...

Зеколино /ново/
аутор: Ана Казалис
аутор илустрација: 
Марко Кампанела
формат: 25x27цм, 
32 стр, луксузан 
повез, пун колор, 
ћирилица
Зеколино је један по
све необичан зекан... 
Кроз шуму је прошла 
огромна олуја, а он 
је био сасвим мали. 
Када се све смирило, 

остао је потпуно сам, изгубио се и не зна где су му ни тата ни мама, 
ни браћа ни сестре, чак ни његова топла јазбина. Зато мора да буде 
баш храбар и да претражи целу шуму. Оно што је лепо је што се прави 
пријатељи могу наћи у једној оваквој невољи!

наслови у овој едицији:
 Тако сам гладан! Тако ми је хладно! Тако ми се спава!
 Тако сам усамљен! Тако се плашим! Јој, тако ме боли!





На насловној и задњој страни: Колосеум 
у Риму који је грађен за гладијаторске 
игре и борбе са дивљим животињама, а 
отворен је 80. године. Био је највећи ам-
фитеатар у римском свету. Овај снимак 
из ваздуха показује унутрашњу структу-
ру зграде и комплексни састав подзем-
них просторија. Носиве структуре овог 
здања направљене су од травертинских 
блокова, а делови између њих од лакшег 
туфа и опеке.


