
Број 29-30
Јануар-фебруар 2008. Цена 300 дин.

Никита Станеску
Срби

Нек ђаво носи онога који легне
на српско срце.
Неће спавати ни трен.
Довикнуће великој птици
која замењује небо
у Србији:
„Гушим се, гушим се!
Зашто ми птицо ускраћујеш 
ваздух?“.
Птица ће одговорити:
„То није ваздух за дисање,
то је ваздух за певање“.
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Одељење уметности Би-
блиотеке града Београда 

организовало је циклус преда-
вања „СРПСКИ СРЕДЊОВЕ-
КОВНИ МАНАСТИРИ НА 
КОСОВУ И МЕТОХИЈИ“ по-
свећен капиталним спомени-
цима, ремек-делима наше кул-
турне и уметничке прошло-
сти, изузетним споменицима 
у српском градитељству и 
сликарству, који по својој ар-
хитектури и богатству фре-
ско-сликарства представља-
ју, у време када су настали, 
највиши уметнички домет у 
Европи. На Косову и Метохи-
ји налазе се најзначајнији и 
највреднији средњовековни 
српски манастири и цркве: 
Дечани, јединствени по сво-
јој архитектури и фрескама 
са преко 1000 насликаних ли-
кова светитеља и компози-
ција из 1350. г.; Грачаница из 
почетка XIV века спада у нај-
лепше грађевине своје епохе; 
манастирски комплекс Пећка 
Патријаршија сведочи о кон-
тинуитету црквеног живота, 
градитељства и фреско-сли-
карства; у Богородици Љевишкој, из краја 
XIII века, фреско-сликарство је дело Михаи-
ла и Еутихија, сликара краља Милутина.

Планирано је да се у оквиру овог циклуса 
одрже четири предавања на којима ће исто-
ричари уметности, наши врсни познаваоци 
ових споменика, представити најзначајније 
српске средњовековне културно-историјске 
споменике на Косову и Метохији: Пећку 
Патријаршију, Богородицу Љевишку, Грача-
ницу и Дечане. Предавања су се одржавала 
понедељком у 19 часова на трибини „Умет-
ност“ Одељења уметности Библиотеке града 
Београда до 10. децембра 2007. г. На првом 

предавању, одржаном 19. новембра 2007. 
г., о манастирском комплексу Пећка Патри-
јаршија говорио је др Миодраг Марковић, 
доцент на Одељењу за историју уметности 
Филозофског факултета у Београду. Друго 
предавање о Богородици Љевишкој, 26. но-
вембра 2007. г., одржао је мр Балша Ђурић.  
На трећем предавању, 3. децембра 2007. г.,  о 
манастиру Грачаници говорио је др Брани-
слав Тодић, професор на Одељењу за исто-
рију уметности Филозофског факултета у 
Београду, аутор монографије о сликарству 
манастира Грачанице. Четврто предавање, 
10. децембра 2007. г., посвећено манастиру 

Дечани одржао је мр Оливер Томић, аси-
стент Одељења за историју уметности Фило-
зофског факултета у Београду.

Ктитори и оснивачи манастира на Косо-
ву и Метохији су били српски владари и чла-
нови њихових породица, српска властела, 
црквени великодостојници, свештенство и 
народ. У прошлости су манастири били се-
дишта епископа, митрополита, архиеписко-
па и патријарха. У њима се налазе мошти 
светитеља, који су били великодостојници 
Српске православне цркве.

Иванка Лазовић

На насловној страни: Урош Предић СВЕТИ КНЕЗ ЛАЗАР, јужна певница храма у Бечеју, (1893), и песма СРБИ Никите  
Станескуа коју је препевао Петру Крду у избору из песничког опуса овог песника у књизи Муња и хладноћа (2007)

Циклус предавања у Одељењу уметности Библиотеке града Београда

СРПСКИ СРЕДЊОВЕКОВНИ МАНАСТИРИ 
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
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Србија и њено Косово и Метохија на-
лазе се вјековима у унакрсној ватри 
моћника овога свијета. Очигледно, 

Божански промисао је опредијелио трајно 
распеће овом Небом и Светињом надоје-
ном простору.

Косово је српски Свети Јерусалим. Оно 
је душа наше душе. Оно је наш свеукупни 
образ. Оно је коријен нашега бића. Уоста-
лом, Косово и Метохија су наша судбина 
без које престајемо да будемо оно што смо 
били и што јесмо.

Срби су постали историјски народ, из-
међу осталог, благодарећи и духовном зра-
чењу Косова и Метохије, хришћанском те-
мељу Старе Србије. На том темељу она се 
разрастала и вјековима садијевала око овог 
светињом освештаног путоказа и духовне 
залоге своје будућности. Опредјељењем за 
Царство Небеско кроз уста и жртву Вели-
комученика – Св. Кнеза Лазара, као зрели 
европски народ опредијелили смо се, јед-
ном за свагда, за оно што је вјечно и непрола-
зно, за оно што је милом Богу приступачно, 
за вјерност Христу Распетоме, за вјерност 
Голготском Мученику са Чијом се крвљу ми-
јеша мученичка крв покољења и покољења 
нашег рода, све до ових данашњих.

И данас живимо и благотворимо право-
славно-хришћанско српско насљеђе на Косо-
ву и Метохији са којим су се сусретали, коме 
су се дивили и које су својим записима овје-
ковјечили и западни и источни путописци 
и научници, омеђило је и данас омеђује 
косовско-метохијске просторе 
као територијално језгро 
старосрпске државно-
сти. Тако су ови све-
ти простори уве-
дени у геополи-
тичку и правну 
свијест Европе, 
што их је вјеко-
вима одржава-
ло недјељивим 
дијелом државе 
Србије.

Чак и у вјеко-
вима турскога 
ропства, када та 
држава већ одавно 
формално није посто-
јала, оновремене европске 
карте и лексикони неподјељено 
су свједочили о Косову и Метохији као 
о природном и неодвојивом дијелу српске 
земље, на шта и нас саме и читав свијет на-
стоји да изворношћу својих свједочанстава 
подсјети ова књига.

Издавањем јед-
ног оваквог Атласа 
– старих европских 

карата Косова и Ме-
тохије као средишњег 

дијела Старе Србије, 
допуњених географским 

описима српских земаља и 
путописима за њих везаним, 

углавном из Средњег вијека, као 
и објашњењима географских појмова из 

старих европских лексикона, корисним за 
читање старих карата, Митрополија Црно-
горско-Приморска, уз материјалну подршку 
Министарства културе Републике Србије, 

жели да подсјећањем на историјску истину 
о прошлости и насљеђу Косова и Метохије, 
на свој начин допринесе праведном рјеше-
њу статуса Косова и Метохије, које се, по ко 
зна који пут у историји, мимо божанских и 
људских закона, покушава отргнути од Срп-
ског народа и његове међународно признате 
државе, Србије.

Атлас старе Србије :  
европске карте Косова и Метохије

АТЛАС старе Србије : европске карте Косова и Метохије / аутори Мирчета Вемић, Младен  
Стругар; „Свеопшти словар“ Јохана Хофмана = Lexicon Univerzale Hofmann Johann Jacob, 1698.  

Leiden – изабране теме са латинског превела и приредила Весна Никчевић. – Цетиње : Светигора, 
2007 (Београд : Портал). – 316 стр.



Кнез Лазар и његов син 
деспот Стефан су вла-

дали Србијом више од пола 
века. Владавина кнеза Лаза-
ра окончана је његовом муче-
ничком смрћу у Косовском 
боју (1389), судбоносном и 
далекосежном битком која 
је српску историју поделила 
на време пре и време после 
Косовског боја. Кнез Стефан 
се прихватио владавине не-
посредно после Косовског 
боја и већ 1392. први писани 
документи излазе из његове 
канцеларије. Повеље и пи-
сма, оно што је сачувано и 
познато, исписивана су све 
до деспотове преране смрти 
1427. Разнородне по садржа-
ју и намени оне бацају ново 
светло на српску историју 
после Косовског боја.

Александар Младеновић 
их је сабрао у једној књизи ко-
ја је сигуран путоказ за пру-
чавање српске историје тога 
времена. Практично, оне су 
наставак Повеља кнеза Лаза-
ра, које је Младеновић пре 
тога сабрао и објавио код 
истог издавача. Уобичајени 
жанрови српског средњег 
века конкретизовани су дога-
ђајима који се у повељама и 
писмима. Иако су повеље по 
садржини углавном даров-
нице, има их 16, оне својим 
садржајем превазилазе своју 
намену и бивају историјски документи од 
прворазредног значаја. Писма, којих има 58, 
разнородног су садржаја али дају прегледну 
слику доба после Косовског боја. И повеље 
и писма дати су на српскословенском и срп-
ском језику, односно у изворној графији и 
у преводу на савремени српски језик. Мла-
деновић је, као и у Повељама кнеза Лазара, 
урадио драгоцен посао за широки круг чи-
талаца и нема сумње да ће у даљим проуча-
вањима овога периода српске историје бити 
незаобилазни уџбеници за широк спектар 
мултидисциплинарних проучавања. Уједно, 
ово је узоран рад како треба сабирати и об-
јављивати српска историјска документа. Са 
раније сабраним и објављеним књижевним 
списима деспота Стефана, повеље и писма 
чине једну целину и прецизирају како деспо-
тову личност тако и његов начин владавине 
у веома тешком периоду за Србију.

Повеље које су изашле из деспотове кан-
целарије су по својој намени ктиторског и 
дародавног карактера. Могу се разврстати 
у две целине: на повеље које су упућене ма-
настирима на Светој гори (Хиландару, Вато-
педу, Великој Лаври и Пантелејмону) и на 
повеље које су упућене манастирима у Ср-

бији (Милешеви и Високим Дечанима), као 
и повеља манастирима Тисмани и Водици у 
Румунији чије је подизање помогао и кнез 
Лазар. Ту је и део повеље деспота Стефана 
граду Београду коју је записао Константин 

Костенечки у свом Жити-
ју деспота Стефана. Сама 
повеља није сачувана али 
је извесно да је постојала. 
Повеља упућена Дубровни-
ку наглашава пријатељство 
у међусобним односима и 
трговини.

Од писама само је једно 
сачувано у оригиналу, крат-
ко писмо које је кнегиња 
Милица упутила Дубров-
нику. Сва остала су дубро-
вачки преписи разнород-
ног садржаја, од трговине 
до појединачних случајева, 
и бацају нову светлост на 
међусобне односе Србије и 
Дубровника који су, како се 
из писама и види, били вео-
ма развијени и разгранати 
на многе области.

Поред повеља и писама 
ова књига доноси и два зна-
чајна акта, законодавног ка-
рактера. Реч је о Предгово-
ру познатог Закона о руд-
ницима деспота Стефана 
Лазаревића, а други је Из-
вод из Закона Новог Брда.

Сви текстови у овој књи-
зи дати су у оригиналној 
графији, транслитерирани 
и транскрибовани, углав-
ном повеље, и у слободни-
јој језички осавремењеној 
варијанти са циљем да чи-
таоцу текст буде што разу-
мљивији.

Повеље и писма деспота Стефана су књи-
га која целовито пред данашњег читаоца до-
носи читаву једну епоху српске историје, по 
много чему једну од најзначајнијих.

Тања Јанковић

Повеље и писма деспота Стефана
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МЛАДЕНОВИЋ, Александар, Повеље и писма деспота Стефана : текст, коментари, снимци.  
Београд : Чигоја штампа, 2007. – 516 стр.

ПОВЕЉА ДЕСПОТА СТЕФАНА ГРАДУ БЕОГРАДУ 
око 1405.

...Отада се, старањем Божјим, (Стефан и Српска земља) ослобађа робо
вања, како и сам (Стефан) ~ у повељи града (Београда) који је подигао 
пише: „Од Косова био сам подјармљен исмаилтском (турском) народу, 
док не дође цар Персијанаца и Татара и разби њих; мене је из њихових 
руку Бог својом милошћу ослободио. Одатле, дакле, дошавши, нађох нај
лепше место од давнина, превелики град Београд, случајно разрушен и 
опустео. Подигох га и посветих Пресветој Богородици“.
И (Стефан) ослободи (све) олстало житељима Београда.

Горе је наведен текст Константина Филозофа (Костенечког) из његовог Житија де-
спота Стефана у издању В. Јагића, а у преводу Л. Мирковића и Ђ. Трифуновића. „Кон-
стантин је, очигледно, имао у рукама Повељу граду Београду“ (Трифуновић), а која 
није сачувана, јер из ње цитира један део донет горе под наводницима.
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Тржиште књига бивше Југославије по
стаје полако регионално тржиште. Како 
тече обнова сарадње у издаваштву? Ко
лико су читаоци у БиХ заинтересовани 
за књиге које долазе из других држава 
бивше Југославије?

Тржиште књига у земљама наста-
лим распадом Југославије је на 
неки начин интегрисано. По за-
вршетку рата у БиХ и Хрватској, 
моје фирме у тим земљама пре-
узеле су прве кораке ка интегра-
цији тих тржишта и у томе врло 
брзо постигле добре резултате. 
Књиге из Босне су се могле наћи 
на полицама хрватских књижа-
ра и библиотека већ почетком 
1996. године. Такође, књиге из 
Хрватске су се могле наћи на по-
лицама мојих књижара у Сараје-
ву, Тузли и Зеници. Пословање 
се одвијало потпуно легално, 
обављао се редовни увоз и извоз 
књига у оба правца. Ни у Босни 
ни у Хрватској није било царин-
ских баријера, ни на увоз ни на 
извоз књига. Такође, није било 
ни пореза који би оптерећивали 
цијену књига. Почетком 1999. 
године ступио сам у контакт са 
београдским издавачима и дого-
ворио први увоз књига из Срби-
је у Босну. Те године сам из Ср-
бије увезао пар хиљада књига. 
Били су заступљени скоро сви 
издавачи. Сјећам се на примјер 
књига које су издали Плато, Ге-
опоетика, Клио, Цептер, Чигоја 
штампа, Евро, Партенон... Књи-
ге из БиХ у Србију нисам успио 
пласирати све до мог првог на-
ступа на Сајму књига у Београ-
ду 2003. године. Тек сам ове године успио 
договорити сарадњу за дистрибуцију мојих 
књига у Србији са ИП Каруповић из Београ-
да који има добру сарадњу са свим релевант-
ним књижарама и библиотекама у Србији. 
Као закључак на ово питање могу поуздано 
тврдити да читалачка публика из наведених 
земаља тражи и треба књиге.

Ове године сте представили Ваша изда
ња на Сајму књига у Београду. Какво је 
било интересовање читалаца, које књи
ге из Ваше продукције су београдским 
читаоцима биле најинтересантније?

Први мој наступ на Сајму књига у Београду 
се десио 1989. године, тј. исте године када 
сам основао своју фирму. Мој други почетак 
(не наступ), као што сам навео био је 2003. 
године, од када наступам сваке године редо-
вито. До 2005. године на штанду сам излагао 
књиге свих из БиХ издавача равноправно 
са својим насловима. Од 2006. године изла-
жем само своја издања. То је била ризична 
одлука у смислу комерцијалног успјеха или 
неуспјеха. На моју радост, испоставило се да 
сам донио добру одлуку. Београдска и сва 
остала публика је са великим занимањем 
разгледала издања на мом штанду. Највећу 
пажњу су изазвале двије библиотеке: Дис-
курси, која се претежно бави филозофском 
тематиком, и библиотека В.С.И., преводи 
чувене истоимене библиотеке Oxford Uni-

versity Press-a, чија је тематика доминантно 
окренута друштвеним наукама, те на крају 
наше дјечије књиге које су дефинитивно би-
ле и најтраженије.

Каква је ситуација у издаваштву у Босни 
и Херцеговини? Колико су читаоци заин
тересовани за књиге, које књиге су најчи
таније? Који домаћи писци су најчитани
ји, а који страни?

Нажалост, БиХ издаваштво је у најтежој 
ситуацији у односу на издаваче у Србији и 
Хрватској. У Босни не постоје системска рје-
шења којима се регулише и даје финансијска 
потпора издавачима. Не постоје фондови за 
откуп књига. Из тих разлога, бројни БиХ 
аутори своје издаваче налазе прије свега у 
Хрватској. Најчитанији, а тиме и најпопулар-
нији аутори у БиХ су Неџад Ибрисимовић, 
Миљенко Јерговић, Нура Хубијар-Баздуљ, 
Абдулах Сидран, Ирфан Хорозовић, Ненад 
Величковић, Миле Сојић, Иван Кордић, Го-
ран Самарџић......, а од страних, као и у Ср-
бији и Хрватској, писци у тренду, на пример 
у прошлој и овој години Орхан Памук, Хару-
ки Мураками, Џ.К. Ролинг итд.

Каква је Ваша уређивачка политика? 
Шта најчешће објављујете и како се од
лучујете за објављивање одређеног на
слова? Шта су Ваши критеријуми?

Поред наведених библиотека, постоје још 
библиотеке савремене поезије, монографи-

је, универзитетски уџбеници и 
приручници, те на крају библио-
тека џепна књига, која равноправ-
но третира и домаћу и страну 
књижевност, како савремену та-
ко и класике. Критериј одабира 
дјела које ћемо објавити је разно-
лик. Највећу пажњу посвећује-
мо квалитети превода, када је у 
питању страна литература, те за 
сваки превод имамо врхунске ре-
цензенте превода. Домаће младе 
ауторе објављујемо најчешће на 
бази читљивости текста. Афир-
мисане ауторе објављујемо, кад 
год донесу текст, јер то и није та-
ко често.

Посећујете ли често сајмове књи
га у БиХ и региону и каква су Ва
ша искуства? Колико се писци 
из региона објављују у суседним 
државама и какво је интересова
ње код читалаца, а какво издава
ча? Колики су тиражи и какав је 
пласман књига? Да ли је иста си
туација у свим државама бивше 
СФРЈ?
Моји сарадници и ја смо као пу-
тујућа дружина. Присутни смо 
на свим регионалним сајмовима: 
Загреб, Београд, Подгорица, Пу-
ла и Сарајево, а у иностранству 
наступамо једино у Франкфурту. 
Чињеница да на тим сајмовима 
наступамо више година потврђу-

је заинтересованост локалне средине за на-
ше наслове, јер без комерцијалног успјеха 
ми не бисмо ни наступали на сајмовима. Ти-
ражи књига у БиХ су јако мали и крећу се нај-
чешће у распону од 300 до 1000 примјерака. 
Ријетки су изузеци, али их има. На примјер 
Вјечник Неџада Ибрисимовића је продан за 
двије године у више од 7ооо примјерака. Из-
узетак код ових тиража су сликовнице које 
се раде у тиражима од 3 до 5ооо комада.

Која Ваша издања бисте препоручили на
шим читаоцима и које писце из БиХ, ко
је књиге? Како је могуће доћи до Ваших 
издања, преко дистрибутера или путем 
Интернета?

Од срца бих препоручио 8 изабраних дјела 
Нагиба Махфуза, првог арапског нобеловца, 
Славоја Жижека и његово дјело Шкакљиви 
субјект, Жака Дериду и његово капитално 
дјело Писмо и разлика. Од аутора из БиХ 
препоручам Практичну енглеску грамати
ку, проф др Мидхата Риђановића, те на 
крају једну лијепу љубавну причу Нуре Ху-
бијар-Баздуљ, Доба невиности. Сва издања 
ИП Шахинпашић могуће је купити у књижа-
рама Плато и код нашег дистрибутера ТКД 
Каруповић, те Интернетом преко наше стра-
нице www.btcsahinpasic.com. Свим вашим 
читаоцима желим лијепо дружење са књига-
ма у издању ТКД Шахинпашић.

Виолета Вучетић

Тајиб Шахинпашић
директор

Портрет издавача

TKD Šahinpašić
Сарајево
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„Још недавно могао се на нашим послератним 
изложбама запазити испошћен, донкихотовски 
лик једног старца који је пажљиво, професорски 
педантно обилазио изложена платна и не тако рет-
ко сумњичаво вртео главом пун снебивања над 
„застрањивањима“ и понорима модерне уметно-
сти. Аскетски лик тог савршено мирног господи-
на, његова самоуверена, бескомпромисна речени-
ца, формулисана понекад опоро, суво и јетко, а 
изнад свега његове библијске године, слабили су 
отпор његових сабеседника, нагонили на дужно 
поштовање према уметнику који је на постојано-
сти уметничких уверења изградио читав свој ду-
ги живот, безрезервно решен да до краја истраје 
у тешким менама своје уметничке усамљености. 
И да, тако, као ситна киша постојано сипа у свет 
све нове и нове слике, обележавајући њима свој 
анахронизам, подсећајући њима на давна време-
на нашег сликарског мајсторства.“

Ове реченице написао је, давне, 1964. године 
академик Дејан Медаковић у невеликој моногра-
фији о Урошу Предићу, сећајући се овог великог 
српског сликара. Али, из ког разлога помињем 
баш овог повученог и мисаоног банатског умет-
ника.

Наиме, 7. децембра 1857. године, заправо 25. 
новембра по старом грегоријанском календару, у 
банатском селу Орловату рођен је Урош Предић. 
Ових дана, када пишем овај текст за новине, вео-
ма је, дакле, значајан датум за српску културу и 
тој годишњици и посвећујем, до сада, непозната 
и необјављена писма, мог славног земљака, која 
је писао између два светска рата.

Али, да кренем од почетка.
Почетком јула 2007. године, једног врелог дана 

у Београду, зазвонио ми је мобилни телефон. На 
екрану стоји – Горан Опово! Реч је, наиме, о Гора-
ну Николићу из банатског села Опова, колекцио-
нару и веома активном члану Српског бибилио-
филског друштва. Јавља ми да је нашао и купио 
десет писама Уроша Предића, која је овај сликар 
писао извесној Вуки између 1924. и 1929. године. 
Наравно, писма су аутентична и непозната широј 
јавности. Али, одмах се, када их прочитате, поста-
вља питање: Ко је госпођица Вука, којој Предић 
пише веома топла и темпераментна писма?

Из садржаја писама сазнао сам да је „Штована 
и драга Госпођица Вука“, како Урош Предић по-
чиње сва откривена писма: уметник- вајар; да је 
у том периоду живела у Паризу; да јој је Предић 
крајем 1924. године, скицирао тај портрет. Затим, 
да је разлика у годинама знатна јер писма скоро у 
највећем броју случајева завршава са: Чика Урош 
Предић; Много поздрава од Вашег  маестра ина-
че – старог Чика Уроша; Ви данас украшавате 

Вашег искреног и преданог пријатеља и колегу 
Вашег Чика Уроша; ...од Вашег искреног и старог 
поштоваоца Уроша Предића...“

Одмах сам помислио, без доказа, да је реч о 
Бети Вукановић, познатој српској сликарки због 
прва четири слова њеног презимена. Међутим, 
Бета никада није вајала и није живела у Паризу у 
времену када су писма писана. Очигледно, тада, 
није сазрело време за откривање идентитета осо-
бе којој је Предић поклонио велику пажњу, што 
му нисам могао замерити када сам открио ко је 
„Госпојица Вука“.

Двомесечно трагање за непознатом женом 
окончало се, како то увек бива, случајно. Чита-
јући старе бројеве дневних новина „Време“ из 
1939. године за месец март, дошао сам до петог 
дана. И гле чуда. На страни 13, преко целе стране, 
текст Љубише Стојковића о нашим уметницима 
који живе на париским мансардама, а који су при-
премали своје сликарске и вајарске радове за сво-
ју другу колективну изложбу у Паризу. А на кра-
ју текста са наднасловом „Ми боеми весели смо 
и кад гладујемо...“ са међунасловом „Уметница 
чије се скулптуре налазе у целој Европи“ пише: 
„Скулпторе смо оставили на крају, иако се међу 
њима налазе две даме. Баш због једне од њих, гђе 
Вуке Велимировић. Нешто је гигантско, монумен-
тално у њеним делима. Видео сам у њеном атељеу 
мајестетичне „Три удовице“, затим изванредни 
модел пирамиде „Југовићке“, па главу „Перуна“ 
која је тек започета. Гђа Велимировић обожава 
и обрађује митолошке мотиве, али не словенске. 

Зар она, уосталом, није сва наша, расна, од свога 
најмањег до највећег дела? Њен циклус српских 
великанки је божанствено дело. Као каријатиде 
примиле су ове жене после Косова сав терет на 
својим плећима, каже ми гђа Велимировић, и зато 
сам хтела да их овековечим у скулптури... Најзад, 
гђа Велимировић је тако разноврсна, тако велика 
уметница, да би о њој само вредела једна студи-
ја. Уметница која је стекла признање, чија се дела 
налазе разбацана на све стране по континенту: у 
Цариграду, у Риму, у Паризу, у Шпанији...“

Тако ми је колега Стојковић, после скоро се-
дам деценија помогао. Открио сам ко је тајанстве-
на жена којој пише Урош Предић.

Реч је о вајарки Вуки Велимировић о којој 
Гојко Антић у „Стремљењима“ из 1995. године 
каже: „Скулптор и сликар, дечји писац и путопи-
сац, илустратор и ликовни критичар, песник и 
преводилац, светски путник и становник многих 
европских метропола, пријатељ и познаник мно-
гих знаменитих људи из света уметности, књи-
жевности, музике, политике, науке, Вукосава Ву-
ка Велимировић рођена је у Пироту 1888. године 
као четврта кћи и шесто дете по реду од укупно 
једанаесторо у породици проте Милоша и дома-
ћице Јелене. Умрла је у Београду у поодмаклој 
старости 1965. године. Сахрањена је скромно, 
без помпе на Новом гробљу, у кругу породице, 
најближих рођака и пријатеља. Њену смрт нови-
не и нису забележиле... Прва српска вајарка Вука 
Велимировић је остала, углавном, непозната ши-
рем кругу љубитеља ликовне уметности.“

Сада ми је било потпуно јасно оно Предиће-
во „Чика Урош“, јер је разлика у годинама била 
веома велика: нешто више од три деценије 31 го-
дина. Али, пошто сам видео фотографију Вуке Ве-
лимировић објављену у часопису „Реч и слика“ 
у јануару 1926. године у тексту „Гђица Вука Вели-
мировић дама вајар“, коју објављујемо, била ми 
је јасна и наклоност Уроша Предића као мушкар-
ца према њој. На тој фотографији налази се лепа 
млада жена, кратке црне косе и интелигентних 
умних очију. Ни мало се нисам зачудио када је, се-
дамдесетдвогодишњи сликар у писму из Београ-
да од 10. јануара 1929. године написао: „Као што 
Ђура Јакшић пева својој драгој: „Кажи ми, кажи, 
какво име да Ти дам...“ тако бих и ја Вас радо за-
питао: „ Кажите ми, како да отпочнем ово писмо? 
Како да одговорим на Ваше љубазне речи, које 
чине савршен утисак искрености и непосредног 
израза набујалих осећања који неодољиво траже 
одушке, траже некога, кога треба да обасипају 
својом топлином?“ И тај неко, то сам ето ја! Ја, 
стари, скромни раденик, који је провео, свој већ 
доста дуги век повучен у себе, без икаквих пре-
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тенсија на славу, богатство, моћ и све остало, за 
чим људи хрле и стреме, не бирајући средства. А 
Ви учинисте од тог скромног чиче који се скоро 
сасвим неопажено губи у монструозној гужви чо-
вечанства, не допирући ни до подножја великих 
људи...“

Очигледно је Урош Предић био и остао пову-
чени и мисаони банатски уметник све време свог 
живота, па се поставља и питање: Да ли ми, да-
нас, знамо ко је, у ствари, био Урош Предић. Не 
мислим само као уметник, већ и као човек од кр-
ви и меса? Можда ће нам пронађена писма Вуки 
Велимировић, и ово које објављујемо то, открити 
бар делимично. Верујем да хоће.

Београд, 9. јуна. 1925.
Штована и драга Госпојице Вуко,

Време је да Вам одговорим на Ваше топло писмо од 
9. V, зато ме ево опет к Вама мало на разговор, без 
слатког и без кафе. Нећу да чекам онако расположе-
ње какво би неопходно било потребно, па да доби-
јете еквивалентан одговор онако драг како га Ваше 
писмо заслужује. Ограничићу се данас само на уло-
гу кроничара. Известићу Вас о нашим новостима, 
о којима нећете наћи у новинама вести, или ако их 
баш и нађете, нећете из њих дознати оно што ћу Вам 
ја рећи. Прво о личностима: Наш стари Чика Сте-
ва Тодоровић, као што знате, преселио се на бољи 
свет, пошто је издржао на овоме 93 године. Иронија 
удеса хтела је, да је умро баш кад сам наумио да га 
сликам, по његовој жељи, а након моје неиспуњене 
молбе још од пре рата, када ми не хтеде позирати. 
Сада сам био запослен другим хитним радом, па не 
стигох да му жељу испуним одмах, сликајући њега 
и његову добру и отмену жену, гђу Полу, на једном 
платну. Како смо их у животу виђали увек заједно, 
као Филемон и Бауцис, тако су желели да буду и на 
слици нераздвојени. Па ето, смрт их је раздвојила 
и мени покварила посао. Када сам, не знајући да је 
оболео, био послао ногаре и платно ради сликања, 
он је већ био у агонији, и то ми је врло жао и не мо-
гу се искајати, што га не сликах раније. Сада сам ја 
најстарији српски сликар! А чини ми се да је било 
јуче, када ме називаху „нашим младим уметником!“ 
Други наш доyен, чика Ђока вајар лежи у санаторију 
„Врачар“, пошто је издржао тешку операцију јетре.

Пошто је више од 7 месеци, лечио се, био у Vichy, 
најзад је морао ипак под нож, што је хтео учинити 
одмах, али му доктори не дадоше бојећи се због ње-
гове старости – (млађи је две године од мене) и због 
алкохолизма, мада Ђока није „пијанац“, али никад 
није пио воду већ толико деценија. Случај је био вр-
ло тежак, операција је трајала скоро 3 сата. Изгледа 
да ће преболети, жилаве је природе. Мене би његово 

оздрављење јако обрадовало, јер га волим због њего-
ва отворена, мушка карактера, мада је иначе у много 
чему права противречност према мени, по начину 
живота, по темпераменту и у опхођењу са људима. 
У данашњој општој изопачености годи нам знати чо-
века који „игра са отвореним картама“ како би се о 
чика Ђоки могло рећи без злонамерне алузије.

И моја добра пријатељица, отмена душа и даро-
вита уметница Анђелија Л. Лазаревићева лежи или 
лешкари овде у Београду, вратив се из Сплита, где 
је била добила место наставнице, како би се лакше 
лечила од жалосног наслеђа од њеног гениалног али 
несрећног оца, мога пријатеља који је већ одавно 
под земљом. Анђелијин живот је један низ патњи. 
Скоро и нема тежих болести, које она већ није има-
ла. А колико би она могла дати нашем сликарству и 
литератури, да је здрава! И овако је, крај свих својих 
недаћа, дала толико, да се човек мора чудити њеној 
истрајности и моралној снази. И њој желим из свег, 
да оздрави или бар да се извуче толико, да остане 
међу нама што дуже. Најтеже је њеној сиротој и до-
број мами.

А сад да пређем на пријатнији разговор, да Вам 
причам о здравим својим колегама и њиховом раду; 
но гле! – ако ћу о њиховом раду говорити, онда ћу 
се вратити опет болесној теми. Зар има здравља у хи-
пермодерној уметности? Што је здраво, то је и нор-
мално; а модерни су тако далеко од нормале, колико 
могу бити само генијални људи и – будале. Они, да-
богме, верују, да су оно право. Када ће се освестити? 
Кад остаре, и када дођу до речи још млађи, свеједно, 
били ови паметнији или луђи, увек млађи нађу начи-
на, да се наметну јавности, ако не ваљаношћу својих 
радова, а оно безобзирном насртљивошћу, удруже-
ни у (котерије) које све негирају сем себе самих. У 
те модерне морам да убрајам и Вељка Станојевића, 
иако он, што се тиче личних особина, чини похва-
лан изузетак: није (кракелер), лармаџија, добро је 
васпитан, симпатичан, даровит и врло вредан; али! 
– али је ипак подлегао моди. Друкче не могу да на-
зовем овај хумбург у сликарству. То је као на пр. 
шминкање, које данас грасира у Београду: мажу се 
и оне, којима је младост и здравље подарило чисто, 
румено лице, којему никако не требају ове „коректу-
ре“. Дакле, наш драги Вељко изложио је сада  овде 
плодове свога вишегодишњег труда. Крај свих на-
страности, наметнутих споља, сугестијом, наговара-
њем и софизмима наких наоко убедљивих теорија 
– таленат се ипак не даје убити ни сакрити. Из свију 
његових радова осећа се сигурна рука добра цртача, 
која савлађује тешкоће преко којих се други споти-
чу, а што је још важније, свуда избија једна фина 
душа, која осећа оно, што се не даје теоријом обја-
снити нити у школи научити. Било је доста симпа-
тичних слика које би ми се безусловно допале, када 

бих могао себе да убедим, да их је радио неки даро-
вити примитивац са Филипинских острва или из По-
линезије. Но кад видим пред собом њиховог творца, 
скроз европљана, питам се у чуду: зар је могуће да је 
у овом шумадиском французу – филипинска душа? 
Има ствари које је врло добро видео, добро нацртао 
у главном, али које је после у извођењу, не знам коме 
за љубав, искварио, ударивши све на један калуп, от-
прилике на онај исти, са којим ради и Живорад, и то 
се онда назива модерним и „оригиналним“. Зар калу-
пљење може бити оригинално? Та оно је сушта про-
тивност оригиналности! На што уопште хтети бити 
насилу оригиналан? То се баш и не може силом. Чо-
век или јесте оригиналан или није, то се не може хте-
ти или постати; али то и није главно. Главно је да су 
слике лепе и „добре“, ако се под овом речи разумеју 
све остале вредности које не спадају непосредно у 
„лепо“. Вељко има врло лепу супругу францускињу. 
Не верујем да би он, ради оригиналности, пристао, 
да се на њеном лицу изврше неке операције у смислу 
модерног схватања о лепом. Ту би он одговорио да ја 
бркам природу и уметност. На то бих му одговорио, 
да модерна брка неприроду и уметност. Па када се 
већ брка, ја остајем при оном првом. Али разгово-
ру никад краја, нарочито када је реч о уметности; а 
баш ту: што се више говори, све се мање ради. Зато 
доста за данас! Засуцимо рукаве, и хајд на посао.

Ваш Урош Предић

Личности које се помињу у овом писму:
1. Стева Тодоровић (1832–1925), сликар
2. Ђорђе Јовановић (1861–1953), вајар
3. Анђелија Л. Лазаревић (1885–1926), сликар и 

књижевница
4. Вељко Станојевић (1892–1967), сликар
5. Живорад Настасијевић (1893–1966), сликар

Приредио Срђан Стојанчев

Непознати Урош Предић   МИСАОНИ БАН АТСКИ УМЕТНИК



08 09

Духовни развој цивилизова-
ног народа тешко се може 

замислити без књига. Пре осни-
вања штампарија у Србији, 
књиге на српском језику су се 
штампале у Бечу, Трсту, Буди-
му, итд, али је избор књига и ти-
раж у  којем су се штампале био 
ограничен. Зато је постојала по-
треба да се оснује штампарија 
која би била у српским рукама 
и у српској средини, као важна 
институција за духовни живот 
Срба, чиме би се омогућило и 
штампање књига у великим ти-
ражима. Међутим, оснивање 
штампарија у Србији и њихов 
рад пратиле су многе тешкоће 
због којих се дуго чекало на та-
кав догађај.

Крајем 15. века, када су Тур-
ци узимали део по део српских 
земаља, српски народ је и поред 
свих несрећа, основао штампа-
рију на Цетињу, а у току прве 
половине 16. века штампале су 
се и књиге у неколико српских 
места. Тај рад прекидају поли-
тички догађаји који онемогућа-
вају даљи рад штампарија на 
тлу тадашње Србије. Услед оп-
штег разочарања и резигнаци-
је Срби се, немајући „типаре“, 
враћају на стари начин писања 
пером на пергаменту.

У 18. веку покушаји за осни-
вање штампарије на тлу Србије 
су све учесталији. Године 1792. 
удовица Јосифа Курцбека продаје штампа-
рију свога мужа која је била у Бечу, Србину 
Стефану Новковићу „доброжелателному 
и преизрјадному националисти“, како га 
назива Доситеј Обрадовић. Митрополит 
Стефан Стратимировић је 1795. године са 
власником штампарије склопио уговор по 
којем је штампарија требало да се пресели 
у Осек али се власник Новковић због неких 
разлога предомислио и продао штампарију 
мађарском примасу Баћанију у Пешту. Тако 
су пропали покушаји да се оснује штампари-
ја у Србији у 18. веку.

На почетку 19. века, тек што је устанак за 
ослобођење започео, међу Србима се јавила 
мисао о штампарији. Први је ту мисао покре-
нуо Доситеј Обрадовић. Он је 9. марта 1805. 
године из Трста писао Петру Петровићу 
Његошу да жели негде међу своје „сродне, 
миле људе поћи, гди би се једно лепо учили-
ште воздвигнути могло и, ако и малена, ти-
пографија, за потребе школе и целе нације 
установила“. Нажалост, услед немилих деша-
вања до тога није дошло, а касније Доситеј 
умире. Доситеј није никакав захтев упутио 
званичним круговима у вези са оснивањем 
штампарије.

Године 1816, након што је Русија почела 
своју интервенцију код Порте у корист Ср-
ба и њихове аутономије и кад је та интервен-
ција уродила плодом, српски депутати су са 
Портом почели преговоре о унутрашњем 

уређењу Србије. Као 7. тачка у молби „На-
родно прошење“, коју је српски народ упу-
тио Порти је стајало и ово: „Да би дозвољено 
било у местима где Књаз и Савет за добро 
нађу, школе водвизати и науке сваке по во-
зможности својој заводити и печатњу књиг 
(типографију) умети“. Преговори са Портом 
су од 1820. године у наредних 10 година про-
лазили кроз разне фазе. Године 1830. турски 
султан је издао Хатишериф и Ферман. У 
Ферману је признао књазу Милошу наслед-
но право, а у Хатишерифу је дао повластице 
које је српски народ тражио, између осталих 
и оснивање штампарије. 

Први званичан предлог да се установи 
штампарија у Србији потекао је од Димитри-
ја Давидовића, који је живео у Бечу. Он је 
био велики родољуб и зато је 1821. упутио 
писмо Проти Ненадовићу и властима у Ср-
бији да му одобре долазак у Србију и да је он 
спреман да донесе своју штампарију. Писао 
је он да је за народ српски јако важно да има 
своју штампарију јер би се тако могле штам-
пати књиге у великим тиражима и да без 
књига нема ни просвећивања народа. У Бе-
чу је објављивао Новине Србске и из неких 
разлога био је приморан да хитно напусти 
Беч тако да није успео да пренесе штампари-
ју. Други покушај је био 1826. кад је књаз Ми-
лош овластио и дао новац Михаилу Герману 
да у Русији купи „типографију“. У ту сврху 
исплаћено му је 36.000 гроша које је он по-

трошио, а штампарију није купио.
Трећи покушај је био кад се Вук 

Караџић вратио у Србију 1827. 
Књаз га је лично задужио да купи 
штампарију у Бечу и Лајпцигу. Око 
ове куповине они су водили препи-
ску, Вук Караџић је чинио предра-
чуне, правио планове али је књаз 
Милош одустао од набавке због до-
гађаја које је изазвала Акерманска 
конвенција 1827. Спречен је још је-
дан покушај набавке штампарије.

Ипак, сви ови неуспели покуша-
ји нису обесхрабрили Србе у жељи 
да имају штампарију. Књаз Милош 
је 1831. године поверио мисију ку-
повине штампарије Цветку Рајови-
ћу и Авраму Петронијевићу. Тако 
је 21. маја 1831. године  штампари-
ја која је купљена у Петрограду, у 
Русији, стигла у Београд. Напокон 
су Срби након три века поново 
имали штампарију у својим рука-
ма и на својој територији. Први 
управник, уједно и благајник и 
радник, био је Адолф Бергман. По-
чињу да се режу српска слова и да 
се штампају протоколи, „објавле-
нија“ и друга ситнија издања. Пр-
ва публикација која је штампана 
у септембру 1831, била је објава 
са натписом CHOLERA MORBUS 
(Средство против колере). Скоро 
годину дана после тога штампано 
је углавном оно што је било потреб-
но за канцеларије, највећим делом 
протоколи, деловодне књиге, пут-
не исправе, лозови за лутрију коју 

су приређивали књаз и приватна лица. До 
марта 1832. Бергман је припремио сва гра-
ђанска слова тако да је прва књига, „већег 
содерженија дело“, која је била штампана 5. 
марта 1832. имала наслов: „Србска стихотво-
ренија“ од Ковачевића и Стаматовића. Ка-
сније су се штампале и књиге Лазе Зубана, 
Јована Стејића, Димитрија Тирола, итд. У ле-
то 1832. књаз поставља Димитрија Исаило-
вића за „администратора Типографије“. Он 
уводи ред у штампарију и чини да она ради 
живље. У 1833. години за осам месеци рада 
штампано је књига у око 1500 табака. Почет-
ком 1833. штампа се и Живот и прикључени
ја од Доситеја Обрадовича у 1050 „егземпла-
ра“. Књиге су штампане или о трошку писца 
или о трошку Глигорија Возаревића јединог 
ондашњег београдског књижара и књигове-
сца. У то време почињу да се лију и цркве-
на слова. Исаиловић предлаже да се издају 
Новине Србске, затим да се поред штампања 
других књига прештампавају, „препечавају 
црквене књиге нашег благочестија“, часлов-
ци, псалтири, катехизиси и друге црквене 
књиге, а исто тако и школске књиге „од по-
требе“, буквари, итд.

Када се чуло да је  штампарија на путу 
да ради и црквеним словима, Павле Ша
фарик, велики поборник панславизма, 
учинио је предлог да се црквена слова ли
ју по узору на стара слова из 15. века. 6. 

ПЕЧАТАЊЕ У СРБИЈИ
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фебруара 1833. пише он о свом мишљењу 
књазу Милошу: „Типографија Ваше Све
тлости у Београду с таквим је лепим гра
жданским словима снабдјена, да се врло 
наравно жеља родити мора, да би се исто 
тако лепа и црквена слова за типографи
ју направила. На тај конац предлажем 
овде два листа из Октоиха и Псалтира 
печатани у Цетињу године 1494. и 1495. 
Ова слова сви учени и у самој Русији 
држе да су најлепша, и да су на старе ру
кописе највећма налик. С таки е слова у 
Сербији, у Цетињу, Милешеви, Горазђу, 
у Београду, Скадру и у Мркшини цркви, 
између 1494–1570. око педесет различи
ти црквени књига печатано. Ваша би 
Светлост бесмертну заслугу словенскоји 
књигопечатњи учинила, кад би имали ми
лост заповедити, да се у Ваше Светлости 
Београдској Типографији, црквена слова 
по овим красним облицима направе“. Ме
ђутим, Исаиловић се није слагао са тим, 
убедио је књаза да то није добар избор,  
тако да су се црквена слова лила у Бечу и 
била су другачија од оних које је предла
гао Шафарик.

Димитрије Давидовић, који је био кња-
жев секретар, наговорио га је да премести 
штампарију у Крагујевац јер су тамо биле 
књажеве канцеларије. Премештај се десио 
16. септембра 1833. Новине Србске почињу 
да излазе 5. јануара 1834. године, а уредник 
је био Димитрије Давидовић, који је ту функ-
цију обављао и у Бечу кад су новине штампа-
не у периоду 1813–1822. Штампарија остаје 
у Крагујевцу до половине јуна 1835. и за то 
време је штампала веома мали број књига и 
ситнијих ствари, а главни и највећи део ње-
ног рада био је на Часловцу, који се штампао 

у две боје, црној и црвеној, што је било при-
лично спор и мукотрпан посао, па је штам-
пање Новина Србских, Забавника и других 
књига ишло прилично лоше. Због свих тих 
разлога штампарија се 25. јуна 1835. враћа 
поново у Београд. Пошто се сматрало да је 
штампарија лична књажева имовина од на-
зива „Књажевска Печатња“ и „Београдска 
Типографија“ прешло се на назив „Књаже-
ско-Српска Књигопечатња“. Ова штампари-
ја у јулу 1835. добија извесне привилегије. 
Објављивањем привилегија у Новинама Срб
ским утврђена је и као државна штампарија. 
У Пожаревцу, 12. јула 1835. године под бро-
јем 2444 књаз Милош је издао следећи акт:

„Привилегија Нашој Типографији у Бео-
граду. Поводом тим што Наша Типографија 
к постојанију своему потребује нека преиму-
шчества дајемо истој Нашој Типографији 
ову привилегију, која се у том састоји, да са-
мо она може издавати

1. Новине Сербске
2. Календаре
3. Забавнике
4. Црквене књиге

Ово се право нашој Типографији искључи-
телно даје, тако, да горе наведена дела нико 
други осим Типографије издавати не сме.“

Касније су се смењивали управници, рад-
ници, доносиле су се Уредбе о штампарији, 
њеном раду, итд, а 1841. године прелази у 
надлежност „Попечитељства Просвештени-
ја“ (Министарства просвете). Поред званич-
них ствари, штампарија штампа и све већи 
број приватних књига.

Скоро тридесет година ово је била једи-
на штампарија у целој Србији. Године 1860. 
штампарија Александра Андрића пренета 
је из Беча, 1861. године основана је и штам-

парија Николе Стефановића, а касније иниз 
других, што је било значајно за просвећива-
ње народа.

У Србији су се књиге пре штампања сла
ле на цензуру. То је било логично због од
ређених политичких догађаја оног време
на. Постојале су несугласице око питања 
вере, политике па и правописа. Све је то 
одредило прописе о цензури у Србији. У 
Крагујевцу је 22. новембра 1832. године 
књаз Милош прописао „основанија, по 
којима КњажескоСрбска Канцелариа у 
Сербии књиге ценсурира“. Ти први про
писи обухватили су у првих пет тачака 
све што је било најважније. Текст пропи
са о цензури гласи: „У Сербии неће се ни 
једна књига печатати у којој би написане 
биле:
1) Хула против божества.
2) Хула против вероисповеданија хри

стјанског.
3) Мисли саблазителне благонаравију.
4) Мисли против  Правитељства Срб

ског и његови членови.
5) Мисли против Правитељства страни 

и њини чиновника“.

Цензурисан је био чак и превод Новог За-
вета од Вука Караџића. Од 1820. он је поку-
шавао да објави свој превод у Србији али 
је свештенство било против објављивања 
таквог превода јеванђеља. После дугогоди-
шњих безупешних покушаја да му објаве 
превод, одобрење више није тражио. Издао 
је превод 1847. али у Бечу и без одобрења.

Александра Вучинић
Извор: Александар Арнаутовић: Штампарије у Ср
бији у 19. веку, Београд, 1912. 
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„Данас је у Београду и Загребу неуспоредиво 
лакше купити енглеске књиге него оне које 
би стизале с друге стране Дунава“, каже Ми-
љенко Јерговић, један од најпопуларнијих 
писаца у Хрватској и Босни и Херцеговини, 
коме је београдска издавачка кућа „Ренде“ 
објавила три књиге – најпре збирку прича 
„Мама Леоне“, потом романе „Бјуик ривера“ 
и „Рута Таненбаум“, за који је недавно добио 
регионалну књижевну награду „Меша Сели-
мовић“ за дело настало на неком од језика 
бившег српско-хрватског. Зашто је то још 
увек тако, односно зашто књиге још увек 
најтеже путују, много теже од све остале ро-
бе? Осим високих царина, које подигну цену 
књиге до те мере да она буде недоступна чи-
таоцима, постоји и неколико разлога друге 
врсте. Један је свакако заостатак нетрпељи-
вости између народа бивше Југославије, ко-
ји се данас манифестује као равнодушност 
према животима суседа, затвореност у ми-
кросветове и отпор према сагледавању ши-
рег контекста, у ком се може изгубити место 
предводника у свом селу и постати само је-
дан међу многима. У овом тексту даћемо кра-
ћи преглед изјава које су значајни писци и 
издавачи из региона дали по овом питању.

По речима Тајиба Шахинпашића, директо-
ра босанске издавачке куће „Шахинпашић“, 
која је била присутна и на овогодишњем 
Сајму књига, књиге из Хрватске су почеле 
да стижу у Босну и Херцеговину већ у по-
следњим годинама рата, а књиге из Србије 
и Црне Горе тек крајем деведесетих, али са-
да имају већи број купаца јер су јефтиније. 
Бранко Чегец, директор издавачке куће „Ме-
андар“ из Загреба, која је ове године почела 
да интензивно сарађује са београдским „Сту-
бовима културе“, каже да у Хрватску стиже 
више књига из Босне и Херцеговине него из 
Србије. Код нас је, пак, књига из Хрватске до 
неке мере и присутна, док књига из Босне и 
Херцеговине има знатно мање.

„То није последица неких политичких 
одлука, нити онога што се догађало у проте-
клој деценији, већ чињенице да је тржиште 
потпуно разбијено. На њему је уопште те-
шко пласирати књиге“, тврди Дејан Илић из 
београдске „Фабрике књига“, једне од дома-
ћих издавачких кућа које су биле пионири 
у представљању књижевности из региона. 
По мишљењу већине издавача из свих краје-
ва бивше Југославије, јединствено тржиште 
неће дуго постојати јер не може бити реч о 
тржишту књига у земљама у којима постоји 
мање од десет правих књи-
жара (које нису и папирни-
це, или које нису књижаре 
појединачних издавача).

Хрватска списатељица 
Татјана Громача, чију је из-
узетну збирку поезије „Не-
што није у реду?“ објавио 
„Самиздат Б92“ 2003. годи-
не, сматра да интерес посто-
ји уколико се ради о „изви-
каним“ писцима или писци-
ма за које се зна да имају 
јако добру продају, као што 
су Анте Томић или Ведрана 
Рудан, који су објављивани 

у Србији. Она наводи и другачији пример за-
гребачких издавача „Durieux“, који објављу-
је књиге младих црногорских аутора Андре-
ја Николаидиса и Огњена Спахића, који због 
свог изразито критичног става не објављују 
ни у Црној Гори ни у Србији. Саша Илић, чи-
ји се романи такође могу наћи у Хрватској, 
сматра да не постоји заједничко тржиште ко-
је би омогућило несметани проток књига и 
идеја на територији бивше Југославије, и да 
је зато неопходно објављивати писце из су-
седства, чак и ако то значи да се иста књига, 
као што је био случај са „Сахибом“ Ненада 
Величковића, истовремено појави у „Омни-
бусу“, „Фералу“ и „Стубовима културе“. Пи-
сац Игор Маројевић, који је недавно госто-
вао на књижевном фестивалу у Загребу, где 
му је објављена и књига, закључује да свима 
који се баве књижевношћу треба да буде ин-
терес да тржиште има двадесет милиона љу-
ди, уместо двоструко или петоструко мање. 
Он мисли да је могуће повратити поверење 
код читалаца-суседа под условом да се довр-
ши транзиција и да не буде више ратова. Гој-
ко Божовић, донедавно уредник „Стубова 
културе“ а однедавно „Архипелага“, каже да 
је ситуација последњих година нешто боља, 
али да није дошло до систематских промена. 
„Увоз и извоз издања је и даље оптерећен 
врло озбиљним проблемима као што су ца-
рине и ужасно компликована администра-
ција“, истиче Божовић. Док се администра-
тивни путеви не ослободе, на Интернет сај-
товима увелико су доступна књижевна дела 
са целог простора бивше Југославије. Међу 
најактивнијима су сајтови „Балкански књи-
жевни гласник“, „Прозаонлајн“, „ЛитКон“, 
„Трећи Трг“ и други.

СРБИЈА
Чини се да је у Србији ипак и објављено нај-
више књига из региона, и да је, упркос све-
му, интерес највећи. По истраживању које 
је пре две године спровео часопис „Реч“, у 
Србији није толико проблем језик колико це-
на књига, мада се упркос цени веома траже 
хрватски речници, који важе за веома квали-
тетне, као и теоријска литература.

Међу пионирима су били „Самиздат Б92“, 
„ЛОМ“, „Ренде“, „Беополис“ и „Фабрика 
књига“. „НИН“ је објавио 2000. књигу „Из-
међу дв(иј)е ватре“ хрватског есејисте и кри-
тичара Игора Мандића, у којој су сакупљене 
колумне које је Мандић писао за „НИН“ од 

1996. до 1999. Године 2001. је изашла књига 
„Допелгангер“ Даше Дрндић („Фабрика књи-
га“), чије је хрватско издање штампано тек 
2005, као и збирка есеја Игора Мандића, „За 
нашу ствар“ у издању „Чигоје“. После тога об-
јављена је серија књига Дубравке Угрешић 
у издању „Самиздата Б92“, што су заједнич-
ки помогли Министарство културе Србије 
и Хрватске. Од те 2001. њене књиге се прво 
штампају у Београду, а тек касније у Загре-
бу. Од 2002. године и Борис Буден објављује 
своје књиге само у Београду: „Каптолски ко-
лодвор“ („Центар за савремену уметност“) 
и „Вавилонска јама“ („Фабрика књига“) не-
мају хрватско издање. Познати приповедач 
Роберт Перишић има у Србији два издања 
– „Можеш пљунут онога тко буде питао за 
нас“ („Самиздат Б92“, 2002), за које постоји 
и ново, допуњено издање, и „Нема бога у 
Суседграду“ („ЛОМ“, 2006). Миљенко Јерго-
вић, Анте Томић, Ведрана Рудан и Славенка 
Дракулић имају доста издања паралелно у 
Београду и Загребу. У издању „Балканског 
књижевног гласника“ недавно се појавила 
прва штампана књига,  „Домовина, бледа ма-
ти“ Фрања Францића, коју је са словеначког 
превела песникиња Ана Ристовић. „Геопое-
тика“ је објавила књигу македонског писца 
Александра Прокопиева, „Рад“ антологију 
новије словеначке приче. Народна библиоте-
ка из Кикинде објавила је већ и другу збир-
ку приповедака „Кикинда шорт“, у којој су 
кратке прича аутора из Мађарске, Македони-
је, Словеније и Србије, одштампане на сва 
четири језика. „Фабрика књига“ објавила је 
и „Робија К.“, чувену колумну Виктора Иван-
чића из „Ферала“, што је једино постојеће 
издање ове књиге, као и његов роман „Вита 
актива“, који говори о службама безбедно-
сти у Хрватској. Можда и најбољи роман 
Даше Дрндић, „Леика формат“, у ком она пи-
ше о својим искуствима живота у Београду 
и Ријеци, „Фабрика књига“ је објавила 2003, 
нешто пре хрватског издања. Београдски 
огранак познате хрватске издавачке куће 
„VBZ“, која већ има подружнице у Сарајеву 
и Љубљани, почео је с радом од октобра, а 
уредник је Владимир Арсенијевић. Као прва 
књига најављен је роман „Јебо сад хиљаду 
динара“ Бориса Дежуловића, познатог код 
нас по потресној збирци антиратне поезије 
„Пјесме из Лоре“ („Ренде“, 2007). Књиге хр-
ватског писца Горана Трибусона објављива-
ла је Градска библиотека „Жарко Зрењанин“ 
(„Трава и коров“ и „Рани дани“, 2002), а не-

давно и београдска „Ла-
гуна“ („Не дао Бог већег 
зла“). Збирку прича, есеја 
и интервјуа „Куросавин 
немир свијета“ из пера 
католичког свештеника и 
интелектуалца из Котора, 
Дон Бранка Сбутеге, обја-
вио је београдски „Плави 
јахач“. Недавно је Бранка 
М. Вуковић, помоћник 
директора Радио Београ-
да, у сопственом издању 
објавила збирку песама 
„Транссарајево“ младог 
босанског писца Фарука 

КЊИЖЕВНОСТ У РЕГИОНУ
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Шехића. Шехић пише из искуства рата у Бо-
сни, али, слично Селину, ставља у први план 
бесмисао рата, супротстављајући слике бе-
смислених разарања и страдања са сликама 
обичног, свакодневног живота. Из тог разло-
га, тј. услед недостатка патриотског заноса, 
он је књиге до сад објављивао у Загребу, а 
не у Сарајеву.

За књижевну размену од велике важно-
сти је и сарадња „Стубова културе“ и „Ме-
андра“, пошто обе куће објављују репрезен-
тативну књижевност својих савремених 
аутора. По мишљењу Гојка Божовића, који је 
био на челу „Стубова“ када је ова сарадња ус-
постављена, интересовање расте с доступно-
шћу књига. Његова нова кућа „Архипелаг“ 
свој издавачки пут започела је објављива-
њем збирке прича „У што се заљубљујемо“ 
хрватског писца Романа Симића, која је до-
била Награду „Јутарњег листа“ (еквивалент-
ну нашој „Ниновој награди“).

Од аутора из Словеније, на српском се мо-
гу наћи Аљеш Дебељак (2002) у преводу Бо-
јане Стојановић-Пантовић, као и књига „Хо-
даш ходамо“ Ифигеније Симоновић („Рад“, 
2006), у преводу Јовице Аћина. Словеначки 
писац Алеш Чар присутан је с романом „Па-
сји танго“, који је превела Ана Ристовић, срп-
ска песникиња која живи у Љубљани, која је 
превела и приредила и избор из младе срп-
ске поезије на словеначки у часопису „Апо-
калипса“ из 1999. године. Роман „Мачја ку-
га“ Маје Новак објавио је београдски „Клио“ 
у преводу Аленке Здешар-Ћириловић.

БОСНА
У Босни се могу наћи неке књиге аутора 
из Србије. Филип Давид и Мирко Ковач су 
објављени у „Босанској књизи“ још док је 
трајао рат. Босанска кућа „Тугра“ најавила 
је објављивање Антологије модерне српске 
поезије у избору Зорана Богнара. У Књижев-
ном часопису „Сарајевске свеске“ објављују 
многи аутори са простора бивше Југослави-
је. Најпознатија и најбоље опремљена књи-
жара у Сарајеву, „Бајбук“, прва је почела са 
продајом београдских издања, између оста-

лих књига „Геопоетике“, „Клиа“, „Стубова 
културе“, „Цептера“, „Рада“, „Светова“, „Ла-
гуне... Један од власника књижаре је Горан 
Самарџић, чији је роман „Шумски дух“ код 
нас 2004. објавила „Лагуна“. 

ХРВАТСКА
У Хрватској су највећи део књига из регио-
на објавили „Ферал“ и „Меандар“. У издању 
„VBZ“-а објављен је избор стрипова Алек-
сандра Зографа из „Времена“, под називом 
„Тушта и тма“, као и збирка текстова Тео-
фила Панчића из истог недељника („Фамо-
зних 400 километара“). Илустровану новелу 
„Ишмаел“ Владимира Арсенијевића и Алек-
сандра Зографа објавио је „АБМ“. У Хрват-
ској су објављени и романи „Мамац“ Дави-
да Албахарија, „У потпалубљу“ Владимира 
Арсенијевића, „Ово би могао бити ваш 
срећан дан“ Милете Продановића. Крајем 
године у Хрватској ће изаћи и нови роман 
Зорана Живковића, „Последња књига“, у из-
давачкој кући „Извори“. „Женски родослов“ 
Љиљане Хабјановић Ђуровић објављен је у 
издању „VBZ“-а, и, што је интересантно, пре-
веден на ијекавицу. Роман „Канџе“ Маркa 
Видојковића објавио је издавач „Профил 
проза“. „Српске кратке приче деведесетих“ 
приредио је Игор Маројевић за загребачки 
„Quоrum“, а накнадно је овај избор објављен 
и у књизи „Ослобађање лектире“ у издању 
загребачког „МD“-а. Познати писац Срђан 
В. Тешин направио је свој избор српске при-
поветке за загребачки часопис „Либра/Либе-
ра“. По већ поменутом истраживању часопи-
са „Реч“, траже се и издања „Микрокњиге“ 
(информатичка литература), као и књиге ве-
зане за музику и филм (биографије Кишлов-
ског и Џармуша у издању „Хинакија“ су про-
дате брзо). У књижари „Тамарис“ у Загребу 
постоји избор од око 200 књига београдских 
издавачких кућа, док је у другим градовима 
тај број знатно мањи. Траже се Владимир 
Арсенијевић, Саша Илић, Албахари, Мили-
сав Савић, али и Балашевић. „Клио“ продаје 
књиге у Хрватској, али учинак је симболи-
чан јер дистрибуција није добра. „Ренде“ је 

исто присутан спорадично, као 
и „Геопоетика“. „Фабрика књи-
га“ има нека заједничка издања 
са издавачима у Хрватској, али 
ако се то изузме, продаја је зане-
марљива. По мишљењу Зорана 
Хамовића („Клио“), постоји и 
политичка дискриминација јер 
књиге не улазе у институције и 
нема их у библиотекама (што је 
слично и код нас).

СЛОВЕНИЈА
У књижари „Конзорциј“ у Љу-
бљани могу се наћи издања срп-
ских издавача попут „Геопоети-
ке“, „Рада“, „Стубова културе“ 
или „Клиа“, која повремено сти-
жу и за која постоји интересо-
вање. Ипак, због високих цена, 
већина људи позајмљује књиге 
у библиотекама, у које српске 
књиге не улазе. Након десетого-
дишњег прекида комуникације, 
дошло је до извесних помака у 

превођењу српских аутора на словеначки. 
Тако је објављен роман Горана Петровића 
„Ситничарница Код срећне руке“, „Астра-
ган“ Драгана Великића, први пут „Башта, пе-
пео“ Данила Киша и песме Милоша Црњан-
ског. Маја Новак је на словеначки превела 
роман „Ишмаил“ Владимира Арсенијевића 
и Александра Зографа. У „Белетрини“ пред-
стоји објављивање „Српске кратке приче“ 
коју ће уредити Тања Росић. Преведене су 
и књиге „Мексико“ и „У потпалубљу“ Вла-
димира Арсенијевића, „Канџе“ Марка Ви-
дојковића, као и хомоеротска проза Јордана 
Цветановића. У току године би требало да 
се појави и роман „Мост“ Зорана Живкови-
ћа у издању куће „Блодњак“, као и књига иза-
браних прича Давида Албахарија. У слове-
начким књижарама недавно се, захваљујући 
издавачкој кући „КУД Францета Прешерна“ 
појавио превод књиге Александра Жикића 
„Место у мећави – прича о Милану Младе-
новићу“. На словеначки је превођен и Срђан 
В. Тешин.

МАКЕДОНИЈА
У Македонији је изашао један број српских 
књига, не велики, јер је тржиште књига у 
овој земљи на ивици опстанка. Преведене 
су изабране приче Михајла Пантића, „Ниг-
дина“ Светлане Велмар Јанковић, „Мамац“ 
Албахарија, антологија српске кратке приче 
„Мала кутија“, приче Горана Петровића и Ср-
ђана В. Тешина... Кућа „Блесок“ из Скопља 
објавила је 2005. збирку прича „Трагачи“ 
Игора Маројевића. У Македонији је изашла 
и збирка песама нишког песника Љубише 
Митровића, у издању скопске куће „Савре-
меност“ у преводу Љубише Стојановића. У 
Скопљу је објављена антологија афоризама 
„Наши пријатељи“, међу којима су и београд-
ски афористичари Растко Закић, Алексан-
дар Баљак, Александар Чотрић, Слободан 
Симић, Весна Денчић и други. Прву антоло-
гију ове врсте на македонски језик превео је 
и приредио књижевник Васил Толевски.

Тијана Спасић



Центар за културу Кладово
Поред „Археолошког музеја Ђердапа“ 

који ради у оквиру Народног музеја у 
Београду, „Центар за културу“ је једина уста-
нове културе у градићу који броји око 9.000 
становника, а налази се на крајњем северои-
стоку Србије, познатом по Ђердапској кли-
сури.

Прва читаоница у Кладову је формирана 
1873. године, и од тада до данас, још увек ни-
је прерасла у посебно правно лице, које би 
деловало у складу са Законом о библиотеч-
кој делатности, што указује на исти „однос“ 
локалне самоуправе према овој делатности 
уназад 134 године.

Различите обједињене делатности, које 
се у континуитету приређују, чине нашу 
установу културним стожером града, чији је 
допринос духовном развоју несумњив. Нас 
не заобилазе представе еминентних позо-
ришних установа, али и аматерских трупа, 
изложбе врсних уметника и самоуких слика-
ра, добро пробрани музички, едукативни и 
тематски програми, књижевна представља-
ња, рад аматерских радионица и удружења, 
биоскопски хитови.

Посебно смо поносни на рад библиоте-
ке која  се налази у објекту „Дом културе“ 
у простору од 250м2. Издавање књига се од-
вија кроз одељење за одрасле и дечје одеље-
ње. Бројимо око 1.000 корисника и фонд од 
око 30.000 публикација. Годишње бележимо 
око 30.000 издатих књига. Са циљем да се 
афирмише књига и читалаштво, библиоте-
ка годишње бележи око 20 књижевних и ли-
терарних програма, али и око 60 програма 
из осталих области (позоришне представе, 
музички концерти и др.). Завичајна и рефе-
рентна збирка су посебно издвојене. При-
ступ фонду књига за потребе корисника је 
слободан.

У жељи да унапредимо информатички 
рад библиотеке, крајем 2006. године постали  
смо део библиотечко-информационог систе-
ма COBISS.SR, и тим кораком закорачили у 
систем „Виртуелна библиотека Србије“.

Развили смо издавачку делатност, од пр-
вих збирки песама талентованог подмлатка 
нашег града, до монографија истакнутих 
личности наше општине. Наше активности 
су забележене на веб порталима http://www.
kladovo.org.yu/kultura и http://www.kladovo-
kultura.org/jotov/

Програме, успехе, али и проблеме, дели-
мо са библиотекама у окружењу (Матична 
библиотека Бор, Народна билбиотеке Него
тин и Зајечар). Свакодневни контакти и раз-
мена инфорамција са колегама помажу нам 
и унапређују наш свакодневни рад.

Библиотека Центра за културу Кладово 
је последњих година 
имала узлазне показа-
теље пословања, међу-
тим, ако исте сумира-
мо у односу на наше 
жеље и потребе кори-
сника, онда наше задо-
вољство није потпуно. 
Наилазимо на велику 
помоћ донатора, при-
вреде, окружења, кори-
сника и мештана. Нај-
већи проблем нам је па-
сиван однос оснивача 
и став да се за купови-
ну књига „баца новац“ 
и да је „довољно пуних 
полица“. Проблем, са 
којима се највише суо-
чавају установе култу-
ре, првенствено библи-
отеке у малим средина-
ма. Надамо се да ће но-
во-најављени „Закон о 
култури“ устоличити, 
како примарне уста-
нове културе (библио
теке, музеји, архиви), 
тако и однос према 
овој делатности. Дотле, 
боримо се и радимо, 
стварамо и померамо 

границе, због корисника али и љубави и про-
фесионалном односу према нашем послу.

Жаклина Николић
Директор Центра за културу Кладово

Центар за културу Кладово 
је установа поливалентног 

типа, која успешно обједињава 
рад више делатности из обла

сти културе. У два физички 
одвојена објекта (Дом културе 
и Дом омладине) функционишу 
библиотека, галерија, позори
шна и концертна сала и био

скоп. Од осталих делатности, 
веома је развијен аматеризам.

12 13



2
ЈАЊИЋ, Јован: Манастир Соко. 
– Нови Београд: Вести, 2007.

Новинар НИН-а Јо-
ван Јањић, написао 
је монографију о 
манастиру Соко на-
домак Љубовије ко-
ји је недавно обно-
вљен и претворен у 
први православни 
духовни центар за 
младе из дијаспоре, 
где се свакога лета упознају и учествују 
на моби. Књига о манастиру Соко садр-
жи историјат манастира, а потом говори 
о плановима и времену манастирске об-
нове. Књига прати  хронологију манасти-
ра Соко, помињући и воздижење крста 
на Соколу, подизање споменика светом 
владики Николају, причу о капелама на 
путу до часног крста којих је десет, по 
броју Божјих заповести; говори о осве-
ћењу манастира, манастирским свети-
њама и драгоценостима, као и о моби 
и најмодернијим спортским теренима 
којима се овај православни духовни цен-
тар осавременио.

ЈАЊИЋ, Јован: Црква у Врбићу. 
– Београд: Издање аутора, 2007.

Црква у Врбићу 
монографија је о 
старој и ове годи-
не обновљеној цр-
кви светог цара 
Константина и ца-
рице Јелене у Врби-
ћу поред Крупња. 
Књига говори и 
о претхришћан-
ском времену, потом о изградњи цркве 
и првом „подсоколском духовном седи-
шту“; о великој обнови 2007, о „знацима 
Божјег присуства“, доноси и житија све-
тог цара Константина и царице Јелене, 
Акатист овим светитељима, као и одлом-
ке из дела владике Николаја о цару Кон-
стантину и царици Јелени.

6
БОШКОВИЋ, Радослав: Српско ру
ски речник. – Београд : Јасен, 2007. 
– 1576 стр.

Руско-српски и српско-руски речник 
је двосмерни, општи, основни речник 
и обухвата лексички фонд који је наме-
њен широком кругу корисника, а који 
имају одређена знања из руског језика 
и желе да их прошире, али и онима ко-
ји почињу да уче руски језик. Будући да 
је ово речник средњег типа, њиме се мо-
гу служити студенти високошколских 
установа, као и полазници курсева за 
повећање језичке квалификације, учени-
ци средњих стручних школа и гимнази-
ја. Он може послужити стручњацима и 
пословним људима као допунски извор 
за попуњавање језичког фонда. Лексич-
ки састав Речника одражава промене 
до којих је последњих година дошло у 
руском и српском језику. У Речник су 
укључене нове реалије друштвено-поли-
тичког живота, нови облици економске 
делатности, иновације у области науке и 
културе, као и промене у односу на стил-
ске форме живог језика у свакодневном 
и пословном комуницирању. Речник не 
тежи да пренесе без изузетка све еквива-
ленте датих речи и израза, већ у складу 

са својим ограниченим обимом узима у 
обзир оне које се најчешће користе. По-
што значење речи и област њихове упо-
требе код узајамно еквивалентних речи 
није увек подударно, то се код превода 
даје по неколико речи које су понекад 
само делимични еквиваленти. У таквим 
случајевима посебна пажња посвећује 
се објашњењима у загради, која помажу 
читаоцу да пронађе прави еквивалент. 
Речник садржи и сликовни део, посебно 
потребан преводиоцима стручних тек-
стова, јер садржи појмове који се не сре-
ћу у речницима општег типа. Граматика 
је дата сасвим шематски, уз неопходне 
напомене.

КАРАН, Миленко: Чулно, Чедно, 
Чудно – психолошки огледи, Окто
их, Подгорица, 2007. – 259 стр.

Миленко Каран 
(1926–2001) профе-
сор психологије на 
Филозофском фа-
култету у Пришти-
ни, теоретичар и ис-
траживач у области 
социјалне и поли-
тичке психологије, 
аутор више науч-
них књига, психолошке огледе који су 
се нашли у овој књизи, објављивао је у 
приштинском часопису Јединство и чи-
тао у оквиру програма Радио Пришти-
не. Огледи су груписани у три тематске 
целине. Први део књиге је насловљен 
као „Чулно“ и обухвата оне психолошке 
појаве које се могу непосредно посматра-
ти. Аутор на занимљив начин приказује 
неке од основних појмова научне психо-
логије (темперамент, карактер, личност,  
емоције, мотиви, способности итд.), 
трудећи се да их приближи обичном чо-
веку и повеже са народном традицијом. 
У другом делу књиге, читалац може са-
знати како су у народу наивно, „чедно“ 
осмишљаване појаве којима се није мо-
гао докучити смисао. Аутор износи мо-
гућа објашњења лапота, русаља, проро-
чанстава, веровања у натприродна бића, 
као и низа других обичајних понашања. 
Народни концепт моралности, размо-
трен је у огледима о крвној освети, личе-
њу, Душановом и Васојевићком закону. 
Каран, попут Ј. Цвијића, у овом одељку 
износи и забелешке о карактеру и духу 
народа настањеног у различитим кра-
јевима наше земље. У последњем делу 
књиге аутор задире у дубље слојеве људ-
ске природе, разматра концепте здравог 
и болесног, нормалног и ненормалног. У 
„чудно“ су убројани и огледи о сновима, 
нагонима, моралу и низу психичких тего-
ба и болести. Све је приказано једностав-
ним језиком којим се балансира између 
позитивне науке и предања. Ово штиво, 
озбиљно и духовито у исто време, искре-
но препоручујемо.
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АНДРЕЈИЋ, Живојин: СВЕТА БО-
ГОРОДИЦА ДОЊА КАМЕНИЦА. 
– Рача: Центар за митолошке студи-
је Србије, 2007. – 244 стр.

Монографија историчара уметности, 
ликовног педагога и археолога Живоји-
на Андрејића „Света Богородица Доња 

Каменица“ поби-
ја доскоро уста-
љено мишљење 
да су ову цркву 
подигли владари 
бугарског поре-
кла. Специфич-
на анхитектура, 
како наводи Ан-
дрејић, поменуте 
цркве су две куле које је јасно сврставају 
у рашки стил цркава с краја XII и почет-
ка XIII века. Њен живопис припада двор-
ском стилу краља Милутина који су осли-
кали ученици познатих фреско-сликара 
Михајла и Еутихија. Црква Свете Бого-
родице у Доњој Каменици код Књажев-
ца подигнута је на уздигнутој стеновитој 
тераси изнад леве обале реке Трговишки 
Тимок. Ова богато илустрована моногра-
фија фотографијама цркве Свете Богоро-
дице које су снимили Срећко Бранковић 
и писац Живојин Андрејић састављена 
је од два дела: у првом Живојин Андре-
јић на читаоцима приступачан начин го-
вори о историји Источне Србије до XVI 
века, док се у другом студиозно бави на-
станком цркве коју је 1458. године сагра-
дио деспот Михајло Абоговић. Живојин 
Андрејић даривао је монографију коју 
би у својим библиотекама требало да 
имају не само археолози, историчари и 
историчари уметности, већ сви они које 
занима богата историја српског народа.

ИМАМИ, Петрит: Београдски фра
јерски речник. – Београд: ННК Ин-
тернационал, 2007. - 598 стр

Пред читаоцима је 
треће допуњено из-
дање са 7.008 одред-
ница и 6.418 фраза 
београдског фрајер-
ског речника, које 
је сакупио и прире-
дио професор филм-
ског и телевизијског 
сценарија (данашње 
филмске драматур-
гије) на београдском 
Факултету драмских уметности Петрит 
Имами. Широј јавности Петрит Имами 
познат је и као аутор двојезичног. енгле-
ско-српског филмског и телевизијског 
речника, као и књиге „Срби и Албанци“. 
У Београду је Петрит Имами најпознати-
ји као хроничар сленга. Од основне шко-
ле прво на папирићима, а сада на компју-
теру, свакодневно страствено записује 
речи оригиналног београдског говора. 
Некада је сакупљао речи од Палилула-
ца, младића из краја у коме је одрастао, 
а данас ослушкује своје студенте и сина 
основца. Из ове по броју страна обимне 
књиге сазнаћемо мноштво занимљивих 
чињеница. Сама реч фрајер позајмљена 
је из немачког језика (freier) која означа-
ва нежењу, слободног мушкарца. Почет-
ком 19. века поменуто значење имала је и 
у српском језику што доказује и песма Јо-
вана Авакумовића „Љубав по садашњој 
моди“, која је објављена 1838. године. 
Поменути стихови гласе: „Пети дан од 
мужа жена већ утекла/шести дан фраера 
близу десет стекла/. Доцније у „Речнику 
српскохрватског књижевног језика“ Ма-
тице Српске фрајер је окарактерисан као 
лакомислен, беспослен, неозбиљан млад 
човек. Изворном тумачењу ове речи нај-

ближи је Братољуб Клаић који је у свом 
„Речнику страних речи“ фрајера окарак-
терисао као немарног љубавника, човека 
који избегава озбиљан посао. У овом гло-
саријуму уврштене су речи, фразе и псов-
ке сакупљене из савремених литерар-
них, драмских и филмских дела, штампе, 
радио и телевизијских емисија. Из овог 
занимљивог водича кроз сленговску ду-
шу Београда сазнаћемо да је псовку „бем 
ти“ на филмском платну у пуном облику 
први пут употребио 1964. године филм-
ски редитељ Живорад Жика Митровић 
на крају филма „Марш на Дрину“, када 
при умирању мајор Курсула процеди 
кроз зубе: „Дрино, јебем ти...!“ 

БОГАВАЦ, Ј. Милован: Удружење срп
ских књижевника – 19051945. – Бео-
град: Удружење књижевника Србије, 
2007. – 358 стр.

Монографија проф. Милована Ј. Богав-
ца, „Удружење српских књижевника 
1905–1945“, представља предан истражи-
вачки рад овог професора књижевности 
и српског језика, књижевног критичара, 
есејисте и антологичара, о стогодишњем 
организованом деловању, не само књи-
жевника, већ и других уметника на срп-
ским и јужнословенским просторима. 
Међутим, овом приликом морамо рећи 
да је штета што ова монографија није 
објављена пре две године, када се де-
латност Удружења књижевника Србије 
претежно одвијала у знаку обележавања 
стогодишњице професионалног удружи-
вања писаца у Србији. Тако су, у спомен 
на тај велики догађај, у холу зграде у 
Француској 7, откривени барељефи пр-
вог председника и првог секретара Срп-
ског књижевничког друштва, основаног 
26. маја 1905. године, Симе Матавуља и 
Јована Скерлића. Наиме, у историји Срп-
ског књижевничког друштва уочљива 
су два јасно одређена периода. Први об-
ухвата време од оснивања до априлског 
рата 1941. године, односно завршетка 
Другог светског рата, док други обухва-
та период од 1945. године до данашњих 
дана. Треба похвалити истраживачку 
делатност проф. Милана Ј. Богавца, који 
је успео не само да се позабави помену-
тим периодом, већ и да нам укаже на пр-
ва уметничка окупљања крајем 19. века, 
која нису била струковно разграничена.  
Из Богавчеве монографије сазнајемо да 
је одговарајући закон донет крајем 1929. 
године. Писци су се, осим за сопствена 
ауторска права, залагали за здравствену 
заштиту, помоћ болесним и социјално 
незбринутим књижевницима, породи-
цама покојника... Треба подсетити да се 
са идентичним проблемима велики број 
писаца и данас сусреће. Чак и закаснела 
појава ове Монографије, која још увек не 
би угледала светлост дана да није било 
несебичне помоћи руководилаца из ком-
паније „Вечерњих новости“.
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ВРБАВАЦ, Јасмина: Три и по. – Зре-
њанин: Агора, 2007. – 204 стр.

Шеста књига едиције 
Огледало зрењанинског 
издавача  је избор те-
левизијских критика 
Јасмине Врбавац (1965, 
Београд), и како сама 
ауторка каже наслов 
није случајан, односно, 
њега је диктирала од-
ређена минутажа у те-
левизијским емисијама Метрополис и 
Вавилон предвиђена за представљање 

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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нових књига. У књизи су сакупљени 
прикази настајали у периоду од 1995. 
до данас и емитовани у поменутим еми-
сијама Редакције за културу Телевизије 
Београд. Основа писања књижевне кри-
тике за медиј какав је телевизија јесу 
краткоћа, прецизна теоријска аргумен-
тација,  јасан ауторски став, вредносни 
суд иако није обавезан ипак је пожељан, 
телевизија (такав профил емисија попут 
Метрополиса и Вавилона) не трпи широ-
ке дигресије и дуга теоријска образлага-
ња, већ пре свега информацију. Књига 
садржи преко стотину приказа конци-
пираних према актуелности текуће књи-
жевне продукције, а други критеријум 
био је вредносни суд, за који је ауторка 
у највећем броју случајева држала да ва-
ља бити позитиван, односно, препорука 
телевизијском аудиторију за читање, уз 
горку констатацију да се определила за 
искључиво негативну критику „према-
ло“ би било телевизијске минутаже да 
би се побројали лоши писци и неквали-
тетна дела. Књигом Јасмине Врбавац до-
били смо поуздан водич за вредна преве-
дена дела страних аутора (Итало Калви-
но, Антонио Табуки, Доналд М. Томас, 
Д. Бартелми, Ф. О. Брајан, В. Пељевин, 
итд.), те домаћих (Ђорђе Писарев, Горан 
Петровић, Срђан Ваљаревић, Гордана 
Ћирјанић,  Мирјана Новаковић, М. М. 
Димовска, Ласло Блашковић, С. Басара, 
Игор Маројевић, Звонко Карановић и 
низа других).

ПЕРВИЋ, Мухарем: Браво мајсто
ре. – Армон : Београд, 2007.

Мухарем Первић 
је књигом обеле-
жио педесет го-
дина књижевног 
и позоришног 
рада у позори-
шним критика-
ма које је аутор 
објављивао у ли-
сту „Политика“. 
Ово је његова че-
тврта књига о позоришту. Осим откри-
вања позоришног света, Первић борави 
и у области књижевности пишући есеје, 
теоријске радове, као и књижевне крити-
ке. Доајен позоришне критике на овим 
просторима угледајући се на Дантеову 
структуру Пакла конципира своју књи-
гу делећи је на девет кругова показујући 
како је пут кроз понекад демонско дело-
вање, заиста поплочан добронамерним 
указивањима на могућност конструктив-
ног деловања. Књига Мухарема Первића 
је израз  тежње за очувањем рафинира-
ног духа, погледа који долази из дубине 
и речи која се рађа из утробе. Упркос из-
опачености савременог света, Мухарем 
Первић креће на пут. То је пут на коме 
је потребно бити изложен, изложити, а 
опет показати лепоту креације, покушај 
исте, указати на друге могућност и на 
другачији свет. Газити по том путу, поне-
кад значи и примати прекоре, увреде од 
људи који се не играју суочавања, и који-
ма је лепше да не виде. Девет кругова су 
одраз  епохе у позоришној уметности и 
тема које су опседале умове на овим про-
сторима.

РИЂАНОВИЋ, Мидхат: Практич
на енглеска граматика. – Сарајево: 
ТКД Шахинпашић, 2007. – 410 стр.

Пред нама је друго допуњено издање уџ-
беника др Мидхата Риђановића, профе-
сора емеритус енглеског језика и лингви-
стике Универзитета у Сарајеву (доктори-
рао 1969. на Мичигенском универзитету 
у САД, са темом из синтаксе енглеског 
и српскохрватског језика). Уџбеник садр-
жи 32 поглавља уз Индекс. ПрофесорРи-

ђановић у свом 
Предговору очекује 
да ће његови нај-
чешћи корисници 
бити студенти ен-
глеског језика и њи-
хови  професори. 
Уџбеник припада 
категорији кому-
никативних јер се 
граматици приступа из животних ситуа-
ција, контрастивних јер се енглеска гра-
матика пореди са правилима/грамати-
ком б/х/с језика (босанско-хрватским-
српским), и конверзационих, пошто се 
правила излажу приступачним стилом 
који не преза ни од дигресија, анегдота, 
шаљивих упадица. Важно је истаћи да 
Риђановић доста пажње поклања разли-
кама у изговору од енглеског у В. Брита-
нији и САД (пример: стоп: британски из-
говор: stop, амерички: sta:p, пример: хот, 
брит: hot, амер: ha:t). Навешћемо и насло-
ве неких поглавља: Како се у енглеском 
постављају питања? Могуће грешке осо-
ба чији је матерњи језик б/х/с, Биљешке 
(36-49 стр.), Облици и употреба тзв. мо-
далних глагола. Могуће грешке особа чи-
ји је матерњи б/х/с, Дијалог 2, Биљешке 
(61-74), Незгодно Have. Могуће грешке 
особа чији је матерњи језик б/х/с, Дија-
лог 4 (92-104), Множина именица, Род 
именица, Падеж именица, Замјенице, Ен-
глеска замјеница one, итд. Овај корисни 
уџбеник из пера еминентног професора 
енглеског језика и лингвистике заврша-
ва драгоценим опсервацијама о превође-
њу (пример: поводом Стаљинове смрти 
1953, амерички председник је послао те-
леграм саучешћа совјетској влади у коме 
је еxpresed his simpathy „изразио своје 
саучешће“, то је из листа Њујорк Тајмс 
пренео дописник сарајевског Ослобође
ња у следећем преводу: „Амерички пред-
седник је изразио симпатију (!!) совјет-
ској влади поводом Стаљинове смрти...“, 
следи професорово објашњење како је 
настала грешка).

АНДЕРВУД, Џон: Шекспирове хро
нике. – Београд: Дерета, 2007.

Новинар и писац Џон Андервуд објавио 
је под  различитим псеудонимима и код 
различитих издавача четири књиге из 
жанра мистерија. Шекспирове хронике 
су резултат осмогодишњег трагања за 
чињеницом: ко је заиста био Виљем Шек-
спир? Фантастична открића, мноштво 

лица и маски које се појављују иза име-
на Виљема Шекспира и потрага за књи-
гом која из корена може да промени три 
и по века скривану истину... Загонетно 
је нестао повучени професор Дезмонд 
Луис, који је де-
ценијама радио 
на истраживању 
лика и дела Вили-
јема Шекспира. 
Нестао је и његов 
рукопис. Мисте-
риозни нестанак 
интригира аме-
ричког новинара 
Џека Флеминга, 
који схвата да је 
нестао професор, али и његов рукопис, 
који је открио скандалозну истину о 
Шекспиру вековима скривану. „Шекспи-
рове хронике“ могле би за књижевну 
историју бити оно што је „Да Винчијев 
код“ за проучаваоце религије.

АРИЈАГА, Гиљермо: Сладак мирис 
смрти, превео са шпанског Срда 
Сарделић. – Београд: Дејадора, 2007. 
– 156 стр.

„Сладак мирис 
смрти“ је деби-
тантско роман-
сијерско оства-
рење познатог 
мексичког филм-
ског сценаристе 
и прозаисте Ги-
љерма Аријаге. 
Гиљермо Аријага 
(рођен 1958. године у Мексико Ситију) 
пре него што је постао романсијер и 
филмски сценариста био је професио-
нални фудбалер. С обзиром на чињени-
цу да је одрастао у сиромашним дели-
квентним четвртима, за себе истиче да 
је превасходно „ловац на људске судби-
не“. Светску славу овај романсијер сте-
као је као сценариста култних филмова 
које је екранизовао Александро Гонзалес 
Инариту: „Пасја љубав“, „21 грам“ и „Ва-
вилон“. За сценарио филма „Три сахране 
Мелкијадеса Естраде“ пре две године, на 
филмском фестивалу у Кану, Гиљермо 
Аријега награђен је „Златном Палмом“ 
за најбољи сценарио. Роман „Сладак ми-
рис смрти“ је сторија о превари, страсти 
и освети сједињеним у трагичном уби-
ству шеснаестогодишње девојке Аделе 
у малом мексичком селу. Иако се радња 

ове прозе одвија у руралном Мексику, 
вешто изнијансирани ликови и реали-
стично приказивање појединачних суд-
бина у малограђанском окружењу, овој 
прози даје глобални значај. Начин на 
који нам Аријага у свом првом објавље-
ном роману дочарава безнађе људског 
постојања, представља најбољи увид у 
његова доцнија дела. Сав пишчев раско-
шни таленат, као и ставови које је касни-
је пренео у своја сценарија, налазе се у 
овој књизи.

БАРНА, Лаура: Црно тело. – Бео-
град: Дерета, 2007.

За свјој трећи роман 
Црно тело, Лаура Бар-
на овенчана је награ-
дом Мирослав Дерета 
за 2007. Несвакидашња 
прича о уметности и 
уметницима, о љубави, 
усамљености, животу и 
његовој негацији над ко-
јом лебди дух великог 
романтика Лазе Кости-
ћа. Да ли је уметност 
сама по себи страст или је страст неиз-
оставно присутна у самој идеји уметно-
сти. Црно тело је прича о одрастању и 
узрастању у врхове наслеђа српске књи-
жевности и тајни породичне историје, 
љубави и жеље која, као послање из про-
шлости, путује кроз време, од романти-
зму склоног 19. века и Лазе Костића до 
данашњих дана, несклоних свему што је 
узвишено. Лаура Барна жели да сваком 
књижевном и животном детаљу подари 
посебан идентитет јер сваки лик овог ро-
мана носи собом низ дилема и вечних 
питања о судбини човековог усуда на 
земљи, о добру и злу. Због тога је Црно 
тело несвакидашња, занимљива и ориги-
нална прича о писцу који је сам свој хро-
ничар и хроничару и истраживачу који у 
историји не налази траженог писца већ 
себе. Летаргично доба Костићевог стихо-
писанија, меланхолије војвођанске варо-
шице и отуђења великог града, памћење 
и самоукидање у колективном забораву, 
вечити антагонизам модерног и тради-
ционалног, окоснице су овог необичног 
романа.
 
БЕЛИ МАРКОВИЋ, Радован: Аша 
(Под животом). – Књижевна зајед-
ница „Борислав Станковић“: Врање, 
2007. – 143 стр.

Збирка кратких прича нашег признатог 
аутора који је већ више од две децени-
је присутан на књижевној сцени и чије 
приче проналазе своје место у антологи-
јама које имају  задатак представљање на-
ше савремене прозе. Овога пута, реч је о 
књизи која на занимљив начин приказу-
је свакодневницу са освртом на историју 
и књижевну тради-
цију. Марковићев 
поступак је често 
усмерен ка сагледа-
вању ствари и поја-
ва из неког другог 
угла, тј. предмети 
су често средство 
којима постиже оп-
штији смисао и че-
сто су и у наслови-
ма присутни (Вага, 
Чаша, Џак, Споме
ник). Такође, када пише о неким општим 
местима у књижевности и тада то чини 
на другачији начин. На пример, у причи 
Мир демистификацијом указује на то да 
је мир само једна велика последица и да 
у њему нема ничег узвишеног, а иронија 
доминира. Слично је и са причом Лето 
где се аутор поиграва са конвенционал-
ним описима летњег пејзажа, стапајући у 
дијалог и са чувеним јесењим пејзажима 

РАДОЈИЧИЋ, Сп. Ђорђе: Кул
турно благо ДА ЛИ ЗНАТЕ?, 
приредила др Светлана Томин. 
– Нови Сад: Платонеум, 2007. 
– 352 стране, 80 табли у боји

У богатом и за нашу науку о средњем 
веку важном научном раду Ђорђа 
Сп. Радојичића (1905–1970) остао је 
готово непримећен један сегмент ње-
говог рада. Реч је о чланцима који су 
објављивани у Политици од 1951. до 
1965. у рубрици Да ли знате? Прире-
ђивач књиге поделио је текстове на 
целине Средњи век (подцелине: Књи-
жевност, Језик, Рукописи, Штампари-
је, Цркве и манастири, Образовање и 
школство, Историја, Косовска битка, 
Разнородне теме) и Други периоди 
(подцелине: Књижевност, Језик, На-
ука и научници, Разнородне теме). 
Ради илустрације вредности овог 
зборника навешћемо неколико пита-
ња а одговоре нека читаоци пронађу 
у старим бројевима Политике или у 
књизи Културно благо Да ли знате?: 
Да ли је словенски просветитељ Ме-
тодије био раније ожењен и имао 
деце?, Да ли су средњовековни Срби 
знали за Хомера и за „Илијаду?“, Из 
кога је времена најстарији хрватски 

ћирилични натпис?, У које је време 

српска застава била жуте боје?,  Да 
ли је у Душановој војсци било најам-
ника из Словеније?, Где је сахрањен 
Вук Бранковић?, Који се наш земљак 
сматра за оснивача једне садашње 
мале републике (Сан Марино, 59. 
кв. км. 17000 становника,  сматра се 
Марин са Раба, по занимању каме-
норезац, постао пустињак, почетак 
4. века), Који је од наших људи у 16. 
веку смишљао да прокопа Суецки 
канал? (везир Мехмед паша Соколо-
вић), и низ других занимљивих пи-
тања и ништа мање занимљивијих 
објашњења. 
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В. Илића. Овај осврт на нашу књижевну 
традицију доминира у причи Навала на 
сељака –  алузија на српску сеоску припо-
ветку 19. века, као и у причи Долап – по 
истоименој Ракићевој песми. Марковић 
користи и бројна језичка поигравања, би-
ло кроз фразе и изреке или кроз значења 
појединих речи: Чаша без дна није исто 
што и куја с одсеченим репом – она је 
просто стаклена покојница...Обешчаше
на чаша није исто што и обешчаш(ћ)ен 
човек, то јест: само чаша ослобођена се
бе – али потпуно, а не наоко: попут оних 
девојана помињаног Модиљанија – може 
се из беде материјалног винути до чисте 
визије. Ову збирку заокружује и прича 
посвећена Бориславу Станковићу Задња 
пошта – небо.

БОГОЈЕВИЋ, Дејан: Ив и до. – Кња-
жевац: Књижевни клуб Бранко 
Миљковић, 2007.

Кратак роман „Ив и до“ карактерише 
фрагментарно-исповедни карактер, ко-
ји својим дубоким урањањем у лирику 
представља покушај римејка „Дневника 
о Чарнојевићу“. Роман се састоји из два-
наест делова што алудира на дванаест 
месеци, тј. календарску годину која је 
временски оквир збивања. Деперсонали-
зација прати од наслова и сваку речени-
цу романа у коме јунаци трагају сами за 
собом изгубљени у реалном свету.

БОГОЈЕВИЋ, Дејан: Ненаписане 
песме. – Књажевац: Књижевни клуб 
Бранко Миљковић, 2007.

„Ненаписане песме“ 
поетска су збирка 
Дејана Богојевића 
у којој су сабране 
песме подједнаке 
дужине, пре свега 
емотивне, а потом 
и графичке. Песник 
посматра и назире 
призоре и пејзаже потврђујући своје 
властито бивствовање и бележећи песме 

као „бајалице ума“. Коментар изложене 
грађе песник зачињава хумором, ирони-
јом, поигравајући се појмовима и симбо-
лима, лексиком и формом. Креативност 
и ентузијазам, поливалентност и непо-
сусталост, особине су које карактеришу 
рад овог плодног ствараоца.

ВИНАВЕР, Станислав: Одбрана пе
сничког модернизма, избор и по-
говор Гојко Тешић. – Пожаревац, 
2007. – 366 стр.

Књига  предста-
вља избор из 
п р о г р а м с к и х , 
критичких и по-
лемичких тексто-
ва Станислава 
Винавера наста-
лих у периоду 
од 1920. до 1939. 
године. Прире-
ђивач др Гојко 
Тешић определио се за тзв „међуратни 
књижевни контекст“ у коме су сукоби 
око различитих концепција били најра-
дикалнији. Када је у таквом контексту 
о Винаверовим поетичким позицијама 
реч његова доследност од 1911. до 1955. 
(година смрти), његова трајна одбра-
на новог, превратничког, авангардних 
песничких пројеката, јединствен је и 
непоновљив подухват у српској књижев-
ности. Први део чине програмски тексто-
ви: Манифест експресионистичке школе 
(1920, часопис Прогрес, исто у књигама 
Громобран Свемира из 1921. и приређе-
ним књигама после песникове смрти), 
Нови путеви (1922, лист Време), Пробле
ми нове естетике (1924, Време и други 
листови, сви делови су прештампани у 
књизи Проблеми нове естетике, 2002, 
Народна књига, Београд, библиотека 
Појмовник), Језичне могућности (1923, 
Мисао), Дозивање литературе, Нове је
зичке спирале у нашој књижевности и 
други. Критички део обухвата 4 текста: 
Модерна југословенска књижевност, Му
за Растка Петровића, Грч младенства 

и Скерлић и Бојић, док трећи део чине 
полемичко-памфлетски текстови, опет у 
одбрани модернизма, било да је реч про-
тив Скерлића (социјална, прагматична 
мисао), Богдана Поповића (естетизам, 
ларпурлартизам), Љубомира Мицића 
(полемике у оквиру две авангардне стру-
је: модернизма каквог заступа Винавер и 
апсолутизације зенитизма из перспекти-
ве његовог оснивача Мицића), Велибора 
Глигорића, Милана Богдановића, Марка 
Ристића и низа других. Кад се данас чи-
тају Винаверови текстови, увиђа се њихо-
ва универзалност и ширина, није волео 
„окове поезији“, али није све авангардно 
сматрао добром поезијом.

ВОНЕГУТ, Лорин: Оаза, са енгле-
ског превео Урош Томић, Београд. 
– Алнари-Едитор, 2007. – 220 стр.

Радња романа 
„Оаза“ Лорин Во-
негут дешава се на 
егзотичним про-
сторима Западне 
Сахаре; простори-
ма које је у свом 
чувеном роману 
„Чај у Сахари“ (по-
менути роман об-
јављен је 1949. године) овековечио ком-
позитор, писац, преводилац и светски 
путник Пол Боулс. Није случајно што је 
романсијерка за мото „Оазе“ узела Боул-
сову мисао: „ствари се не дешавају тек та-
ко, све зависи од тога ко наиђе“. „Оаза“ је 
узбудљива проза о покушају младе руски-
ње Лили, да у суровом пустињском амби-
јенту, прво промени свој живот, а потом 
и свет око себе. Квалитет ове прозе која 
нас од сиромаштва Русије, преко Босфо-
ра води до егзотичног света усамљене са-
харске оазе је у ауторкиној способности 
да се читалац осећа као да непосредно 
присуствује догађајима који се у овом 
роману збивају. Прозу Лорин Вонегут 
карактерише визуелна прецизност као 
и вешто изнијансирани ликови. „Оаза“ 
говори о универзалној људској потреби 
за проналажењем идентитета у једном 
егзотичном, страственом, дивљем али и 
инспиративном пустињском свету, који 
неприпремљене и малодушне може да 
уништи.

ВУЛТУРЕСКУ, Ђорђе: До севера и 
даље од севера, са румунског преве-
ли   Миљурко Вукадиновић и Адам 
Пуслојић. – Младеновац-Београд: 
Шумадијске метафоре, Библиотека 
Деспот Стефан Лазаревић, Библио-
тека града Београда, 2007. – 134 стр.

Пред читаоцима 
је књига поезије 
једног од најуглед-
нијих представника 
песничке генерације 
која се афирмисала 
осамдесетих година 
двадесетог века у Ру-
мунији Ђорђа Вулту-
рескуа „До севера 
и даље од севера“. Песник и књижевни 
критичар Ђорђе Вултуреску оснивач је, 
издавач и директор познатог књижев-
ног часописа „Поесис“. Књига је засно-
вана на стиховима из Вултурескових 
песничких књига „Трактат о слепом оку“ 
и „Север иза севера“. Састављена је од 
пет песничких целина: „Квантно поље“, 
„Слепо око-светилиште варки“, „Себе-
садржитељ“, „Агонијско писање“ и „За-
писи трагови читанија“. Кроз сопствено 
певање песник проговара о тамности 
света, преиспитује егзистенцијалну и 
духовну позицију савременог човека, а 
самим тим и властиту тежину самоће. 
Писац предговора Радомир Андрић по-
желевши овом песнику добродошлицу 

у песнички простор српског језика, ис-
такао је да је Ђорђе Вултуреску поета 
изузетног сензибилитета, луцидности и 
изванредног стваралачког потенцијала. 
Песничку књигу „До севера и даље од 
севера“ илустровао је познати румунски 
сликар Мирча Думитреску.

ГАРОС, Александар и ЈЕВДОКИ-
МОВ Алексеј: Главо/Ломка, с ру-
ског превела: Наталија Ненезић. 
– Београд: Лагуна, 2007. – 256 стр.

У едицији „Дваде-
сет и први век“ Из-
давачког предузећа 
„Лагуна“, коју уре-
ђује књижевник 
Игор Маројевић, 
објављен је један од 
најконтроверзни-
јих романа из најно-
вије руске књижев-
не продукције /Гла-
во/Ломка који су написали новинари 
Александар Гарос и Алексеј Јевдокимов. 
Руски књижевни критичари ову прозу 
окарактерисали су као постсајберпан-
керски црни трилер. Поменута конста-
тација читаоца не би требала да зачуди 
поготово када се узме у обзир чињеница 
да је у Италији овај роман објављен под 
називом „Руски Психо“. Романсијерско 
стваралаштво Гароса и Јевдокимова 
критичари пореде са бескомпромисним 
стваралаштвом америчких романсијера 
Чака Палахњука и Брет Истона Елиса. 
И доиста, у овој књизи осећа се утицај 
Палахњуковог „Борилачког клуба“ и лу-
дила које избија из главе главног јунака 
Елисовог „Америчког Психа“ размаже-
ног јапија Патрика Бејтмена. /Главо/Лом-
ка је роман који задире у мрачне делове 
људске психе и приморава читаоца да се, 
како зна и уме, избори са злом које је у 
појединим тренуцима спремно да избије 
из сваког људског бића. Ова књига је у 
Русији 2003. године награђена „Нацио-
налним бестселером“. Због црног хумо-
ра којим обилују странице ове прозе 
ишчитава се у једном даху.

ДЕЛИЛО, Дон: Подземље, са енгле-
ског превео Зоран Пауновић. – Бео-
град : Геопоетика, 2007.

Роман „Подземље“ 
сматра се ДеЛило-
вим ремек-делом. 
У њему писац на 
виртуозан начин 
успева да обухвати 
не само педесетак 
година историје 
Сједињених Држа-
ва у другој поло-
вини двадесетог 
века, већ и да се 
кроз причу о привидно сасвим обич-
ном јунаку, Нику Шеју, смело дотакне 
корена егзистенцијалних страхова и не-
доумица којима је пресудно обележено 
и данашње време у Америци. У анкети 
коју је Њујорк тајмс спровео међу истак-
нутим америчким писцима, „Подземљу“ 
је припало друго место на листи најзна-
чајнијих америчких романа у последњих 
двадесет пет година. Дон ДеЛило спада 
у ред најзначајнијих савремених америч-
ких романописаца. Од свог првог рома-
на објављеног 1971. године, под насло-
вом „Американа“, па до награђиваних и 
од критике и читалаца високо оцењених 
дела као што су „Вага“, (1988), „Мао II“ 
(1991) и „Подземље“ (1997), ДеЛило је на-
писао тринаест романа, две драме и на 
десетине приповедака и есеја који се ба-
ве како уметничким тако и феноменима 
америчке стварности. Добитник је награ-
да ПЕН/Фокнер и Националне награде 
за најбољу књигу.

БАРОХА, Пио: Дрво познања. – Београд: Утопија, 2007. – 240 стр.

Издавачка кућа Утопија најавила је објављи-
вање изабраних дела једног од највећих шпан-
ских писаца двадесетог века Пиа Барохе. До 
сада су објављена три романа: Свет је такав, 
Дрво познања, Немири Шантија Андије. Кра-
јем деветнаестог и почетком двадесетог века 
Шпанија губи последње колоније у Америци. 
Куба и Филипини постају независне државе, и 
велика империја се своди на оно давно претко-
лумбовско време; крах историје и Шпанија је у 
данашњим границама. Социологија: Шпанско 
друштво почиње да верује у модернизацију, у 
развој, науку и позитивизам. Вера у промену 
друштва, у реформе, и да носиоци реформи 
буду млади рођени крајем века. Политички 
шпанско друштво је неспособно за такве по-
духвате. Шпанско друштво је корумпирано, 
заостало, труло, с друге стране игнорантско, у њему влада хипокризија. Посто-
је снаге које заступају тезу да се европеизација налази у Шпанији, да се извр-
ши донхикотизација Европе. Генерацији ‘98 припада и Пио Бароха. Њој још 
припадају Унамуно: Боли ме Шпанија, затим Маћадо – Духовна обнова: језик, 
вера, нација, Ортега и Гасет, ствара импознатно дело: Побуна маса. Бароха је 
из миљеа уметничке породице, брат му је сликар, али он није љубитељ сликар-
ства. Почиње каријеру као лекар у једном удаљеном месту, бањи. Има другачије 
гледиште, улази у бит живота - стварност добија темељног аутора. Бунтован, 
некористан, против цркве, државе, чак и језика кога граматика жели да укроти. 
Почиње причама у којима доминира мрачна страна живота. Дело које се сматра 
најзначајним је роман Дрво познања. Укратко: млади лекар; његово студирање, 
рад у унутрашњости, повратак у Мадрид, женидба и самоубиство. Ликови су 
производ не само друштва већ и филозофа. Филозофија се гура кроз роман 
(Шопенхауер). Опредмећивање ликова као низ филозофских идеја, ликови као 
политичка гледишта. Роман и стварност; срозавање ауторитета, критика цркве 
- свештеници су власници јавних кућа. Проблеми друштва и њихова слика у 
делима овог писца. Корида, забава убијања крви и карневала. Бароха описује 
историју, не мења је. Зашто сам све ово написао? Можда због Србије; од идеја 
барбарогенија, до другачијег социјализма, а затим једног атавистичког рата.
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ЂУРЂЕВИЋ, Мирјана: Чувари 
светиње. – Зрењанин: Агора, 2007. 
– 265 стр.

Мирјана Ђурђевић 
је нешто већу па-
жњу на своју прозу 
скренула романом 
Деда Ранкове ри
бље теорије (2004, 
награда „Женско 
перо“ часописа „Ба-
зар“). Главни акте-
ри новог романа су Истраживач, Миро-
слављево јеванђеље (рукопис Јеванђеља 
писан старословенским језиком и ћири-
личним писмом, његов настанак датира 
се у период краја 12. века), те његови 
многобројни чувари и „чувари“ током 
дуге историјске вертикале. У сваком од 
10 поглавља ауторка другачије организу-
је нарацију. Преко историјске нарације и 
њених варијетета у почетним поглављи-
ма, долазимо до акционо-детективске, 
трилер каламбура (романи потраге, заве-
ре, интрига, и сл.) у новијем добу (откуп 
Јеванђеља од хиландарских монаха 1896, 
Мајски преврат 1903, наводна продаја Је-
ванђеља Британцима и њихова жеља да 
га после 2. св. рата однесу у Британију), 
нарације у облику електронске поште, 
ТВ сценарија (неприказана епизода из 
више пута репризираног серијала „Отпи-
сани“ у коме Тихи и Прле улећу, нарав-
но по задатку Комунистичке партије, у 
културолошко родољубље), духовитог 
психијатријског упитника, да би завр-
шно поглавље ситуирано негде пре 3189. 
године уочи удара мегаметеорита Бајбај 
Емилија у Земљу, представљало узоран 
пример научне фантастике. Изванред-
но написана књига која нас зачарава 
вештином приповедања, интелектуал-
но-имагинативном снагом савлађивања 
историјске грађе, најзад, хумором какав 
одавно није виђен у српској прози укло-
пљеног у озбиљну историјску и култу-
ролошку причу осмовековне временске 
осе. Чувари светиње је роман који не 
смеју превидети ни књижевна критика, 
ни жирији за доделу награда, а до читала-
ца ће својим квалитетима, не сумњамо, 
наћи пут и кроз више издања.

ЗРНЕВЉЕ СВЕТЛА – антологија 
књижевног стваралаштва (песме 
и кратке приче) слепих, приредио 
Душан Стојковић. – Београд : Савез 
слепих Србије, 2007. – 335 стр.

Поводом јубилеја, 
60 година постоја-
ња организације 
Савеза слепих Ср-
бије (1946–2006), 
професору Душа-
ну Стојковићу по-
верен је приређи-
вачки посао око 
избора жанра (ов-
де је реч о поезији и краткој причи јер 
су најчешћи облик изражавања слепих 
стваралаца), избора аутора и њихових 
остварења. Књига садржи песме и приче 
27 слепих писаца, са предговором прире-
ђивача у коме он скицира основне фор-
малне, садржајне и остале карактеристи-
ке заступљених аутора, док у свом пого-
вору мр Ранко Ђурић даје краћи књижев-
но-историјски осврт на стваралаштво 
слепих од античких времена (Хомер), 
Вукови певачи у 19. веку, до нашег доба 
и штампања књига на Брајевом писму 
које је на српски језик најпре адаптирао 
професор Миодраг Ибровац, потом Вељ-
ко Љ. Рамадановић, чија је адаптација и 
данас важећа. Поменимо неке од аутора: 
Јован Николић (1913),  Петар Кухтичек 
(1930),  др Војислав Минић (1936–1993) 
поред поезије и кратких прича јавности 

је познат као теоретичар и критичар (Од 
етике до поетике, Поетика Проклете 
авлије, Писци и концепције, Поетика 
Горског вијенца), за Александра Сокнића 
(1953) приређивач тврди да је најмодер-
нији и најбољи приповедач заступљен у 
овој антологији јер се служи различитим 
модерним техникама, од унутрашњег 
монолога, до проблематике егзистенци-
јално кризних ситуација стављајући у 
други план реалистичке моделе припо-
ведања.

ЈЕЛИЋ, Мариоков Андреј: Наша 
ствар. – Београд: Беокњига, Бео-
град: Удружење српских издавача, 
2007. – 101 стр.

Редак је случај у на-
шој поезији да нека 
књига песама дожи-
ви друго издање. То 
се догодило са књи-
гом Наша ствар (пр-
во издање „Народна 
књига“, 2006) Андре-
ја Јелића Мариокова 
(1952, почев од 1977. 
објавио осам књига поезије, уз један 
избор Певања из тавни, 2001). Књига 
садржи 13 дужих песама са особеним 
укрштајем лирских и епских елемена-
та. У лирску основу сваке песме аутор 
уграђује особену причу из перспективе 
грађана, или бивше сеоске деце, света, 
односа и обичаја који припадају „проху-
јалом“ времену, а песник је ту да стихо-
вима овековечи то време. Мариоков не 
иде у давнију, епску историју, његови 
јунаци су тек колено-два, пре нас, сео-
ски живаљ, ратари и сточари. Његова 
поезија је пријемчива данашњим гене-
рацијама, а верујемо и наредним јер се, 
једноставно, препознајемо у својим пре-
цима. Тако у песми „Слава у Гујићима“ 
одвија се славско вече у коме су актери, 
отац и синови дошли на славу у кућу где 
им се удала сестра, а у доминирајућем 
хуморно-сатиричном стилу кућа је: „А у 
њину авлију/Порезник не би ушо/Ни са 
десет жандара“... „За четри године рата/
За њину се кваку/Ни једна војска није ва-
тала./Код њих се деца ступцем уљуђују!“ 
Просторни топос Јелићевих стихованих 
„скаски“, „басана“, „прича“, чини драга-
чевски крај, родна Велика Јежевица, Гор-
ња и Доња Добриња, предели Маљена, 
планине Јелице, Равна Гора (песма На 
оној гори) и други.

ЈОСИЋ, Вишњић, Мирослав: Азбуч
ник придева – у српској прози два
десетог века. – Београд: Народна 
књига, 2007. – 608 страна, илустро-
вано

Пред читаоцима 
је треће издање 
Јосићевог Азбучни
ка придева (1991, 
1995), те аутор на 
почетку наглашава 
да друго издање са-
држи 330 прозних 
дела од 155 писа-
ца, 4. 017 придева 
са 8.233 примера, 
док ово треће увећава број прозних де-
ла на 390, број писаца на 195, као и број 
придева 4.426 и примера на 8.888. На 
почетку је Кључ – писци и њихова дела 
(презимена по азбучном реду, назив де-
ла, име издавача, место и година изда-
ња), следе Азбучник придева од А до Ш 
(43–538 стр.), Регистар: Писци и њихови 
примери, Напомене, Поговор уз друго из
дање, те Белешка о писцу. Поједини ауто-
ри су заступљени придевима из више 
књига и већим бројем придева (класици 
20. века: Станковић, Андрић, Десница, 
Црњански), а како се ближимо млађим 

писцима смањује се број књига и преузе-
тих примера. Азбучник је суштински ис-
пунио свој основни циљ, отворио и пока-
зао основни фонд придева који су били 
у широкој књижевној употреби током 
20. века. Он је и нека врста лепог прируч-
ника у коме можемо пронаћи различита 
значења једног придева, иста или слична 
различитих, необично употребљене при-
деве, придеве који померају значење име-
нице уз коју стоје.

ЈОКИЋ, Саво: Руке на решетка
ма. – Београд, Аdmiral Books, 2007, 
– 159 стр.

После три децени-
је пред читаоцима 
је друго измењено 
издање дебитант-
ске аутобиограф-
ске прозе „Руке на 
решеткама“ слика-
ра, приповедача, 
романсијера и ала-
са Саве Јокића. По 
мотивима ове прозе Тори Јанковић напи-
сао је сценарио, а редитељ и књижевник 
Живојин Павловић снимио је један од 
најпознатијих филмова из времена црног 
таласа српске кинематографије „Повра-
так“. Саво Јокић (1938,  Београд) од прве 
реченице којом почиње исповест глав-
ног јунака ове прозе, младића Скампола, 
па до последње, све је исписано тако да 
се ишчитава у једном даху. Ова проза о 
одрастању, боравку у затвору и покуша-
ју бившег затвореника да се поново укло-
пи у систем, подједнако снажно плени 
пажњу целином своје фабуле, али и по-
јединим епизодама. Овом прозом Саво 
Јокић враћа нас у време витешких туча 
у којима су песнице биле једино оружје. 
Своју „лектиру за животну школу“ која 
је илустрована кадровима из филма „По-
вратак“ Саво Јокић је посветио неким 
новим дечацима са Карабурме.

КЕЛМАН, Данијел: Премеравање 
света, са немачког превео Слободан 
Ђорђевић. – Београд : Дерета, 2007.

Крајем 18. века, 
два млада Нем-
ца су започела 
са премерава-
њем света. Први, 
Александар фон 
Хумболт, истра-
живао је прашу-
ме и степе, пло-
вио по Ориноку, 
на себи испитао 
дејство отрова, 
бројао вашке на главама домородаца, 
завлачио се у рупе у земљи, пео се на 
вулкане, срео се са морском немани и љу-
дождерима. Други, математичар и астро-
ном, Карл Фридрих Гаус, није могао да за-
мисли живот без присуства жена. Ипак, 
то га није спречило да чак и прве брачне 
ноћи скочи из кревета и запише једну 
формулу. У свом завичајном Гетингену, 
доказао је да се простор криви. Када су 
постали стари, познати али и помало 
особењаци, срели су 1828. у Берлину. Га-
ус још такорећи није ни изашао из кочи-
је а већ су се обојица дубоко упетљали 
у политички смутњу у Немачкој, после 
пада Наполеона. Уз дискретан хумор, 
Данијел Келман описује животе двојице 
генија. Њихове чежње и слабости, њи-
хово кретање по ивици између подсме-
вања и величања, пропадања и успеха. 
„Премеравање света“ је префињена игра 
са чињеницама и фикцијом, један фило-
зофско авантуристички роман, ретке ма-
ште, снаге и сјаја.

КИНГ, Стивен: Сузанина песма, 
превео са енглеског Владан Стоја-

новић. – Београд: Алнари-Едитор, 
2007. – 401 стр.

„Сузанина песма“ 
је шести, претпо-
следњи наставак 
серије романа јед-
ног од најпознати-
јих писаца хорора 
Стивена Кинга 
„Мрачна кула“, чи-
ји је главни јунак 
усамљени херој, мистериозни – револве-
раш Роланд од Гилеада. Роланд је ловац 
и усамљеник на путовању кроз добро 
и зло. У сопственом изолованом свету, 
који осликава и данашњицу у којој би-
тишемо, Кингу је у серијалу „Мрачна 
кула“ успело да сачини успешну меша-
вину сф-а, епске фантастике и хорора. 
Године 1999. Сузана Дин чије је тело за-
посела демонска мајка Мија, уз помоћ 
Црне тринаестице бива транспортована 
из Кале Брин Старџиса у Њујорку, да би 
се успешно породила. Док се Џејк, Падре 
Калахан и Ој труде да прекину Сузанин 
састанак са судбином у Дикси Пигу, Ро-
ланд и Еди се уз помоћ магије враћају 
двадесет и две године уназад. У Источ-
ном Стонхему у држави Мејн обитава и 
писац романа „Јерусалимово“. Роланд и 
Еди биће шокирани сусретом са помену-
тим писцем. У претпоследњем наставку 
„Мрачне куле“ Стивен Кинг је убацио 
и странице сопственог дневника. Све у 
свему, и шести наставак приповести о 
Роланду и његовој потрази за Мрачном 
кулом обилује напетошћу, црним хумо-
ром и сликовитим  описима стравичних 
збивања којима су изложени јунаци овог 
Кинговог епског серијала.

ЛЕМЕР, Жерар-Жорж: КАФКА. 
– Београд : Clio, 2007. – 260 стр.

До сада су код нас 
објављене многе 
књиге које се баве, 
једним од најзначај-
них писаца дваде-
сетог века, Кафком 
– његовим делом 
и животом. Књига 
Макса Брода, о Каф-
ки,  затим књига Ј. 
Густава,  Разговори с Кафком, (превод 
Јовица Аћин), Цишлер Ханс, Кафка иде 
у биоскоп и друга. Објављена су изабра-
на дела у седам књига и као појединачне 
књиге, писма и дневници. Књига Леме-
рова Кафка, није само књига о Кафки 
већ је књига и о једном времену у којем 
је Кафка живео, као и хронологија дога-
ђаја; живот његове породице. Живот је-
врејских породица у Европи, а посебно 
у Немачкој, увек је историја Јевреја, та-
кав је случај и са Кафкином породицом. 
Од досељавања у овај део Европе, па све 
до до његове смрти, историја породице 
је историја Јевреја. Рођење, детињство, 
одрастање, ауторитет оца, очување по-
родице и њена подршка спадају већ у 
обрасце живота у овом крају Европе. У 
овој књизи се на једном месту налази све 
оно што се зна о Кафки, тако да читалац 
може комплетирати лик једног од најне-
обичнијих и најзначајних писаца немач-
ког језика.

ЛЕСИНГ, Дорис: Пето дете, превела 
са енглеског Тања Славнић. – Зрења-
нин: Агора, 2007. – 140 стр.

Добитница Нобелове награде за 2007, ен-
глеска књижевница Дорис Лесинг (1919) 
и пре добијања ове награде сматрана је 
једним од најзначајнијих британских пи-
саца друге половине 20. века. У својим 
романима, почев од првог „Трава пева“,  
пенталогије „Деца насиља“ 1952–69. и 
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наредних, она об-
ухвата неке од нај-
важнијих друштве-
них проблема, од 
улоге породице и 
појединца у савре-
меном друштву, 
до расизма и места 
жене у друштву. 
Убрајају је у воде-
ће постмодерне 
феминсткиње, али је сама ауторка јав-
ним наступима оспорила оваква „иде-
олошка“ читања. У роману Пето дете 
(1988) Лесингова се бави психологијом 
и односима у затвореној друштвеној 
средини. У основи је прича о брачном 
пару Харијет и Дејвид Ловат, који насу-
прот већине вршњака с почетка шезде-
сетих жели миран породични живот 
са пуно деце. И она, једна за другом, у 
кратком року долазе на свет, окружена 
родитељском пажњом и бригом најбли-
жих (Харијетина мајка, сестре и њихо-
ве породице, Дејвидови родитељи, пре 
свих богати деда Џејмс). Велики заплет 
и кулминативни шок настаје доласком 
на свет петог детета Бена. Сада се гото-
во читава фабула усредсређује на њега 
и његово агресивно понашање. Браћа и 
сестре га се плаше, Бен као беба убија 
кућне љубимце, пса и мачку, да би пола-
ском у школу био сврстан у групу дечака 
(банде) која „нормално“ постоји у сва-
ком одељењу. Психолошка раван романа 
је у првом плану и кроз њу се откривају 
лица и наличја савременог, не само енгле-
ског друштва. Наставак романа под нази-
вом Бен, у свету (2000) изазвао је велики 
публицитет.

ЛОМПАР, Миро: Црњански и Ме
фистофел – о скривеној фигури Ро
мана о Лондону. – Београд: Нолит, 
2007. – 194 стр.

Пред читаоцима је друго, измењено из-
дање студије Црњански и Мефистофел 
(2000, награда за критику „Ђорђе Јова-
новић“). Кроз поглавља: Ко је убио кнеза 

Рјепнина?, Лондон и Енглези, Адвокатус 
дијаболи, А Христ?, Нађа или о љубави, 
Наполеон и завршним, наслова идентич-
ног првом, др Мило Ломпар из врло 
специфичног угла трага за узроцима са-
моубиства главног јунака Црњансковог 
позног романа Роман о Лондону. Дакако, 
реч је о руском емигранту, кнезу Никола-
ју Рјепнину. Трагајући кроз романескну 
нарацију за скривеном фигуром, аутор, 
указује на Мефи-
стофела (Сатана, 
Пали анђео, Лу-
цифер, диаболос, 
Азазел, Ђаво) као 
узрочника кнеже-
вог самоубиства. 
У свој аналитички 
метод укључио је и 
компаративни ис-
тражујући нивое, 
полазишта, слич-
ности и разлике са делима Браћа Карама
зови, Фауст, Доктор Фаустус, Мајстор 
и Маргарита, те у основним назнакама 
са митолошким и религијским предста-
вама овог „симбола зла“. Откривањем и 
анализом кнежевог сукоба и односа са 
„скривеном фигуром Нечастивог“ усло-
жњава се психолошка раван Рјепнино-
вог лика. Упоредном анализом Ломпар 
убедљиво доказује како Роман о Лондону 
Милоша Црњанског разара „трећи мит“ 
двадесетог столећа, односно, као што је 
Михаил Булгаков разорио комунистич-
ки, Томас Ман нацистички мит, тако Цр-
њански приповедним обликовањем ди-
јаболичке традиције разара либерално-
демократски мит, другим речима, кнез 
Рјепнин одбијањем да оде у Америку и 
аргументацијом тог чина „растемељује“ 
либерално-демократски мит.

МАГАРАШЕВИЋ, Мирко: Свето
савски калем. – Београд: Књижев-
но друштво Свети Сава, 2007. – 80 
стр.

Песме из најновије песничке књиге Мир-
ка Магарашевића (поред поезије пише 

есеје, књижевну 
критику, преводи 
са руског и енгле-
ског) настајале су 
у распону од десе-
так година, али су 
по неком правилу 
услед тематске осе, 
објављиване уочи 
или баш на Савиндан у Културном додат-
ку Политике, Борбе, Књижевних новина. 
Књига је подељена на шест целина које 
чине духовне песме у облику посланица, 
беседа, молитве (Јутарња светосавска 
молитва: „Не дај Господе овај народ/
онима који нов пород,/све добре и скру-
шене/претварају у смушене,/а бистре и 
паметне/у несите, пусте и разметне“, од-
ломак), песме у форми слутњи, визија, 
опомена, исповести. Ту су и три дужа 
песничка облика Пророковање кога чине 
четири песме, Витлејемски знаци 1–3 и 
Светосавски калем 1–4. Свака од песама 
суштински уједињује емотивни, религи-
озни и сазнајни угао чији је извор дело 
Светог Саве и снага његове просветљују-
ће личности, колико у његово земно вре-
ме, толико и данас осам векова касније.

МАЛОВИЋ, Никола: Лутајући Бо
кељ. – Београд, Лагуна, 2007. – 387 
стр.

Пре романа Лу
тајући Бокељ 
Никола Мало-
вић (1970, Ко-
тор, дипломирао 
на Филолошком 
факултету у Бе-
ограду) објавио 
је књигу кратких 
прича Последња 
деценија и но-
веле у драмској 
форми Капетан Визин – 360 степени 
око Боке, Перашки гоблен. За пројекат 
свог првог романа Маловић је добио сти-
пендију/награду из Фонда „Борислав Пе-
кић“ за 2003. годину. Сада је пред нама 
плод петогодишњег пишчевог рада на ро-
ману. Основу тематског плана, односно, 
хронотоп романа чине Бока Которска 
и њени житељи, стални, и туристичке 
„конкисте“ у периоду од априла до гото-
во позне јесени. Главни лик Нико, води 
једночасовну емисију на которском ради-
ју и мештани га зову „Лутајући Бокељ“. 
Никово „лутање“ радијским таласима 
одвија се на две равни, једну чине приче 
из историје Боке, фрагменти прича о пле-
мићким породицама, бокељској морна-
рици, Млецима, Дубровчанима, српском 
залеђу „званично најлепшег залива на 
свету“. Другу раван чине Никове радиј-
ске приповести о савременој Боки, о лет-
њим гужвама када дуж залива није могу-
ће наћи „ни пиксел“ слободног места за 
сунчање, када је у непрегледним колона-
ма „фирмиране лимарије“ температура 
чак 76 степени. Осим ове две, рекли би, 
медијске/виртуелне равни, трећи равно-
праван фабулативни слој јесу Никови до-
живљаји, рефлексије у стварном животу 
чији је основни топос савремена Бока у 
времену растакања Југославије, бомбар-
довања 1999, те времену прве деценије 
новог миленијума. Аутор, односно, лик 
као приповедач осим микро планова 
(приче о појединим ликовима) врло 
успешно предочава и тзв. крупни план: 
општу атмосферу односа међу људима и 
надасве надахнуто природне  лепоте за-
лива. Тачна је опаска на корици књиге да 
је романом Лутајући Бокељ српска књи-
жевност добила модеран медитерански 
роман који се луцидним увидима како у 
историју тако и у савременост, хумором, 
продорном иронијом, сјајном дескрип-
цијом, оригиналном фабулизацијом на-
меће читаоцима и савременој критици.

МЕКЛОД, Алистер: Није велика 
штета, са енглеског превела Љиља-
на Настић.- Београд: Медијска књи-
жара Круг, 2007.

Алистер Меклод 
је објавио је две 
збирке кратких 
прича: „Изгубље-
ни слани дар кр-
ви“ (1976) и „Док 
птице доносе сун-
це“ (1986). 2000. 
ове две књиге, за-
једно са још две 
претходно необја-
вљене приче, сакупљене су у једном то-
му под насловом „Острво: збирка прича 
Алистера Меклода 1999“. Меклодов пр-
ви роман, Није велика штета стекао је 
велико признање критике и био на листа-
ма националних бестселера више од го-
дину дана. Роман је освојио Међународ-
ну књижевну награду Даблина IMPAC, 
награде за роман „Dartmouth“, „Atlantik“ 
Thomasa Raddalla, „Trillium“, CAA – MO-
SAID Технологије, а на конкурсу Удруже-
ња Канадских књижара за награду „Ли-
брис“, Меклодов роман је проглашен за 
Књигу године, а он сам за аутора године. 
Роман  је истинита прича о људима који 
брину једни о другима и о свету око се-
бе. Тужна и весела прича о становнштву 
са села, далеко од урбане цивилизације 
и брзог протока времена. Потпуно нова 
прича која одудара од савремених токо-
ва светске књижевности.

МИЛАШИНОВИЋ, Горан: Маске 
Софије де Монтењ. – Београд: Сту-
бови културе, 2007. – 153 стр.

Горан Милаши-
новић до сада 
је објавио ро-
мане Хераклов 
грех (1999), По
сматрач мора 
(2001), Camera 
obscura (2003) и 
Апсинт (2005). 
Нови роман Ма
ске Софије де 
Монтењ је прича о једној побуњеној уса-
мљеној жени која помера границе схва-
тања и културе са краја деветнаестог и 
почетком двадесетог века. Однос према 
жени, друштву, љубави и религији су пи-
тања која су увек актуелна. Теме које се 
намећу саблажњују тадашње друштво, 
пренапрегнуте су и доведене до апсурда. 
Роман је написан без психологизирања, 
стилски дотеран, докчитаоца често пле-
не лирски фрагменти.

МИЋУНОВИЋ, Радомир: Наслов. 
– Нова Пазова : Бонарт, 2007. – 80 
стр.

Радомир Мићуно-
вић (1940, Лозо-
вик) континуирано 
је присутан у савре-
меној поезији по-
чев од прве збирке 
Крилна окна (Мати-
ца српска, 1970). 
До ове године об-
јавио је десетак 
књига поезије (изабране песме Лирика, 
1997), али и преко петнаест књига пое-
зије за децу. Књига Наслов подељена је 
на седам циклуса које чине кратке лир-
ске песме различите тематике. Посвеће-
ност уметности речи аутор ће исказати 
језгровитим стиховима, такорећи, ауто-
поетичким епиграмом у песми Приказ: 
Умрећу,/једног дана,/од литературе! из 
циклуса Један је Еден. Као и у ранијим 
збиркама, песник не тежи тематско-

ЛАЗАРЕВИЋ, Стефан Деспот: Слово љубве. – Младеновац-Београд: 
Шумадијске метафоре, Библиотека Деспот Стефан Лазаревић, Библи-
отека града Београда, 2007. – 168 стр.

Нова библиотека „Изборник“ Шумадијских мета-
фора, Библиотеке града Београда и Библиотеке 
„Деспот Стефан Лазаревић“ из Младеновца, свој 
књижевни живот започела је књигом о песми 
„Слово Љубве“ Деспота Стефана Лазаревића, 
коју је приредио и уредио мр Душан Стојковић. 
Један од српских најумнијих владара Деспот Сте-
фан Лазаревић је на територији данашње општи-
не Младеновац подигао манастир Павловац. По-
једини историчари, додуше хипотетички, наводе 
да је у овом манастиру написао „Слово Љубве“; 
химну љубави без које се не може замислити 
ниједна значајнија антологија српске средњове-
ковне књижевности. Уредник и приређивач овог издања „Слова Љубве“ које 
је написано између 1404. и 1409. године, Душан Стојковић читалачкој публи-
ци пружио је на увид преводе који задржавају патину српскословенског јези-
ка. У питању су преводи Миливоја Башића, Стојана Новаковића, Љубомира 
Стојановића, Драгутина Костића, Момчила Настасијевића, Милоша Савкови-
ћа, Ђорђа С. Радојичића, Јустина Поповића, Ђорђа Трифуновића и Симеона 
Маринковића, с тим што је превод Ђорђа Трифуновића дат у обе верзије: сти-
ховној и прозној. Ова књига садржи и преводе на француски и енглески језик 
„Слова Љубве“, који су сачинили Оливера Милићевић, Драган Миливојевић, 
Васа Михаиловић и Милха Холтон, Вида Јанковић и Тамара Огњевић. У окви-
ру Тумачења књига доноси све значајније текстове о Деспотовом најпознатијем 
књижевном остварењу. „Слово Љубве“ садржи и селективну литературу о овој 
похвали љубави, као и списак антологија у којима се налази ова епистола. Тре-
ба истаћи да странице ове књиге отвара песма Константина Филозофа, човека 
који је пријатељевао са Деспотом Стефаном Лазаревићем, и који је српској кул-
тури даривао Житија Деспота Стефана Лазаревића. На крају напоменимо да 
се на корицама ове за све проучаваоце српске књижевности неопходне књиге, 
налази фотографија странице „Слова Љубве“ из четврте или пете деценије 15. 
века, која је изгорела приликом априлског бомбардовања београдске Народне 
библиотеке 1941. године. 
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мотивском јединству, већ збирку фор-
мира кроз више планова. Присутна је 
рефлексивна поезија (минималистички, 
гномски искази), песме обликоване као 
микро приче, песме посвете и оне по-
свећене одређеним топонимима (Нови 
Сад, Бобово, Смедерево, родни Лозовик 
– песма ЛозовикОрашје 15, београдски 
„Црвени крст“ на Врачару, и други). При-
мер рефлексије у алегоријско-симболич-
ком кључу можемо „ишчитати“ из песме 
Моза(и)к, где већ наслов указује на двој-
ство, тј. ако наслов „читамо“ као „мозак“ 
следи развијена слика: Застрашује/та па-
клена печурка/сред мрачног простора 
макије, односно, мозак = паклена печур-
ка, а завршни стих „печурци“/мозгу, до-
даје петељку: потиљак.

МОДИАНО, Патрик: Родослов. 
– Београд: Стубови културе, Библи-
отека  Минут, 2007. – 122 стр.

Патрик Моди-
ано је један од 
н а ј в а ж н и ј и х 
с а в р е м е н и х 
француских пи-
саца. Његови 
најзначајнији 
романи су: Ме
сто за звезду, 
Но ћ о б д и ј ино 
коло, Кружни 
булевар, Тужна 
вила, Породич
на књижица, Улица мрачних дућана, Јед
на младост, Тако врсни момци, Изгубље
ни крај, Циркус пролази, Свакодневно 
путовање, Августовске недеље, Дора бру
дер, Те незнанке и Мала прицеза. Пише и 
сценарије за филм. Филм Лисјен Лакомб, 
Луја Мала, у Енглеској је проглашен за 
најбољи филм. Лако испричана прича, 
о прецима који живе у историјском вре-
мену Другог светског рата, сналазећи се 
да преживе. Прецизном и јасном речени-
цом, којом се варирају разне биографије, 
скоро телеграфском јасноћом даје се ри-
там тексту тако да се са лакоћом чита и 
стилски обликује. Чак и наратор, дечак, 
на једном месту каже да исписује изве-
штај или биографију. Књига се чита са 
пажњом и усхићењем.

МОРИЈАРТИ Шинејд: Прво стање, 
са енглеског превела Слађана Тана-
сијевић. – Београд: Евро – Ђунти, 
2007. – 302 стр.

Роман „Прво 
стање“ Baby 
Trial) ирске 
романсијерке 
Шинејд Мо-
ријарти је пр-
ви део трило-
гије коју чине 
романи „Ван-
редно стање“ 
и „Друго ста-
ње“. Овај ро-
ман читаоца 
на духовит начин води кроз стварност и 
лудило једне жене која уплашена откуца-
јима сопственог биолошког часовника 
покушава да добије дете. Главна јунаки-
ња овог романа, тридесетрогодишња 
Ема Хамилтон представља комбинацију 
јунакиње романа Хелен Филдинг „Днев-
ник Бриџит Џоунс“ и једне од јунакиња 
чувеног америчког ТВ ситкома „Секс и 
град“, Шарлоте. Квалитет ове прозе која 
се ишчитава у једном даху лежи у чиње-
ници да је романсијерка у својој бити 
једну болну тему као што је стерилитет 
обогатила препознатљивим ирским 
хумором. Овај роман представља иде-
ално штиво за сваку жену која почиње 
да ослушкује откуцаје свог биолошког 
часовника.

ПАМУК, Орхан: Снег, са турског 
превео Иван Пановић. – Београд: Ге-
опоетика, 2007.

Седмо по реду де-
ло турског писца 
Орхана Памука 
је као и остали 
романи турског 
нобеловца, путо-
вање у дубине 
подељене, оса-
мљене, збуњене 
турске душе ис-
пуњене надом. 
Памукова приповедачка скромност, ње-
гово одбијање да пише као да зна шта се 
догађа, један је од његових најбољих ква-
литета. Памуков савешћу вођен роман, 
с брижљиво наглашеном отвореношћу 
и хумором, не подстиче нас, чак ни у ма-
шти, на уклањање постојећих услова у 
Турској... Била је потребна храброст, ко-
јој не прибегавају чак ни најнепристра-
снији писци, да се створи огромно дело 
тако искрених побуда и тако провока-
тивно збуњујуће и, упркос трагу ауторо-
вог уобичајеног освртања на старинско, 
потпуно савремено по својој поставци и 
тематици. У „Снегу“, Памук користи сву 
моћ да би нам показао дилеме модерне 
Турске. Колико је европска та земља? 
Како може да одговори на изазове фун-
даменталистичког ислама? И како сам 
уметник може да се носи са овим пробле-
мима? Роман веома живо слика окрут-
ност и нетолеранцију и исламских фун-
даменталиста и представника секуларне 
турске државе. Али оно што је важније, 
јесте да је Памук створио уверљиве, са-
осећајне ликове који представљају обе 
стране ове велике поделе и удахнуо им 
речите гласове њиховог гнева и фрустра-
ције. Они нису чудовишта већ обични 
људи који заправо имају много више за-
једничког него што то желе да признају.

ПАМУК, Орхан: Џевдетбег и њего
ви синови, са турског превео Енвер 
Ибрахимкадић. – Београд: Геопоети-
ка, 2007.

Ово је прилика 
да читаоци на 
српском језику 
међу првима 
у свету (после 
о р и г и н а л н о г 
језика) буду све-
доци процеса 
стизања до Но-
белове награде 
турског лауреа-
та. „Џевдет-бег и његови синови“ први 
је роман Орхана Памука. Настао је – и 
већ у рукопису награђен – под једним 
другим именом (Тама и светлост), да би 
тек 1982, дакле три године касније, био 
објављен под промењеним насловом. 
Но то није била препрека да роман до-
бије и нова признања. Писан у младо-
сти под утицајем класичне европске ли-
тературе (Достојевски, Толстој, Ман...), 
овај роман припада првој од три фазе 
кроз које је прошло Памуково писање: 
реализам, модернизам, постмодерни-
зам. Аутор је и сам ову књигу упоредио 
са Буденброковима Томаса Мана. Чак 
су и биографске околности, младалачке 
године обојице писаца, готово једнаке. 
Али и резултати. Тако пред нама стоји 
чврста романескна сага-тврђава о три 
генерације једне имућне истанбулске 
породице. Она се креће у временском 
распону од када су младотурци 1908. 
године збацили Османску империју до 
предвечерја војног пуча 1971. Кроз ово 
време на страницама протичу промене 
турског друштва које све више прихва-
та вредности западног света, пресе-

цане кризама и дилемама (уосталом, 
видљивим до дана данашњег). Ово је 
породична сага, исписана дисциплино-
ваном руком, скоро натуралистички, 
са свим ужицима које може пружити је-
дан велики реалистични роман: чврст 
заплет, врло импресивни ликови и ве-
ома прецизно постављена друштвена 
позадина. Све то даје широку слику 
скоро читавог двадесетог века модерне 
Турске и проласка њене грађанске кла-
се кроз лавиринте капитализма, њене 
успоне и падове, индивидуалне проме-
не, срећу и разочарања.

ПАНТИЋ, Михајло: Киш. – Пожа-
ревац: Браничево, 2007. – 171 стр.

Пред читаоци-
ма је четврто, 
прегледано и 
допуњено изда-
ње есеја Киш, у 
коме аутор ана-
литички студио-
зно износи свој 
поглед на дело 
једног од најзна-
чајнијих југосло-
венских и српских књижевника друге 
половине 20. века. Реч је о Данилу Ки-
шу (1935, Суботица – 1989, Париз). Иза 
уводног дела у коме Пантић развија ви-
ше теоријских премиса поводом Кишо-
вог дела (маштар, аутор александријске 
перспективе, двојство хомо поетикуса 
и хомо политикуса на које је принуђен 
већи број писаца после II светског рата, 
креативно немирење са „коначном пра-
знином ништавила“, итд.), следе анализе 
Мансарде, Псалма 44, књига прича Рани 
јади која представља зачетак Породичног 
циркуса, следе други део Башта, пепео и 
трећи Пешчаник. Ту су и приповедни 
венац (можда и роман сачињен од при-
поведака) Гробница за Бориса Давидови
ча, приповетке Енциклопедија мртвих. 
Посебне целине дате су Кишовим препе-
вима (са руског, мађарског, француског 
језика), Кишовој поезији, те постхумно 
објављеном Складишту. Једна од, чини 
нам се, валидних Пантићевих премиса 
поводом Кишовог дела јесте констатаци-
ја да је „ма колико био александријски пи-
сац, Данило Киш је писао из онога што је 
живео, тематизовао је сопствену трауму 
и трауму века. И оне су се, као у миту, 
поклопиле, те две трауме“.

ПАНТИЋ, Mихајло: Овога пута о 
болу. – Београд: Стубови културе, 
Библиотека  Пешчаник, 2007. – 236 
стр.

Михајло Пан-
тић приповедач 
и критичар обј-
авио је следеће 
књиге прича, 
Вондер у Берлину, 
Песници, писци 
& остала мена
жерија, Не могу 
да се сетим једне 
реченице, Новобе
оградске приче, Седми дан кошаве, Јутро 
после и Ако је то љубав. Миље Михај-
лових прича је средња класа, најчешће 
Новог Београда, њихове љубави, згоде 
и незгоде. Исцрпљује теме пубертета, 
адолесценције, кризу средњих година. 
Јунаке смешта најчешће у садашње вре-
ме које подразумева година краја века и 
почетка новог миленијума. У овој књизи 
чак и када се описују просјаци, ради се 
о освешћеном наратору који учествује 
у наратологији, и који зна о њој и када 
се очекује другачија миметика. Михајло 
Пантић истрајава у својим причама на 
својим темема, као и на књижевној топо-
нимији.

ПАПЕШ, Раша: Кинеска креда. 
– Зрењанин : Агора, 2007. – 143 стр.

Радислав Раша 
Папеш (1947, Бе-
оград, живи и 
ради као стомато-
лог у Крагујевцу) 
пише кратке при-
че и афоризме. За 
књигу афориза-
ма Маске ликују 
(1997) добио је на-
граду „Радоје До-
мановић“ за најбољу књигу афоризама 
те године. Нова књига овог врсног сати-
ричара садржи преко шездесет кратких 
прича израженог хумористичко-сати-
ричког тона. Кад је реч о овој синтагми, 
у причама поред хумористичког (топлог, 
раздраганог смеха), читалац ће наћи раз-
личите нијансе ироније која указује на 
мане појединаца, ужег или ширег колек-
тива. У ширем контексту оне дозивају 
сатиру једног Домановића, Душана Ко-
вачевића или хумор Хармса и Зошченка. 
Наравно, ова поређења су комплимент, 
јер се не ради о епигонству, већ књижев-
но-историјском контексту. Тако у причи 
„Мрак“ ликови су грађани чије су потре-
бе за количином мрака „постале енорм-
не“ да се чак и у кратким дневним ин-
тервалима склањају у таму јер „живот у 
сенци постао је синоним за успешност“ 
а фирма за разношење мрака по кућама 
потиснула је „секцију за беспуће“. Па-
пеш не прибегава атрактивној поенти 
већ је сатирички план најчешће поста-
вљен принципом „in medias res“.

ПЕТРОС, Хандзис: Мирис смиља. 
– Подгорица: Октоих, 2007. – 330 
стр.

Петрос Хандзис (Петре 
Ханџиев) рођен је 1941. 
у селу Олимпија у Грчкој. 
Из породице је егејских 
(Словеномакедонаца) 
Македонаца. Емигрирао 
је 1957. у Југославију где 
је после скопске гимнази-
је завршио Војну помор-
ску академију у Сплиту. 
Данас живи у Тивту као 
пензионисани капетан 
бојног брода. Мирис сми
ља је трећи роман у коме овај аутор пре-
дочава широку фреску догађаја везаних 
за балканске просторе. Прича покрива 
простор Егејске Македоније, тачније пе-
риод од увођења десничарске диктату-
ре генерала Матаксиса, сукобе његових 
присталица са грчким комунистима, али 
и оштрије подвајање Грка и Егејских Ма-
кедонаца, етничких Словена. Глобална 
политичка ситуација пред почетак II св. 
рата, италијанска кампања на Грчку, за-
вршена поразом Мусолинијевих једини-
ца, ипак је у другом плану. Хандзис гра-
ди роман као роман личности (ликова) 
који носе основне наративне планове. У 
Мирису смиља ту основу чине Костас и 
Ставрос, син и отац из македонског села, 
лепа Гркиња Афродита из богате породи-
це, чији брат приступа монархофаши-
стима, који потцењује Македонце и за 
неку врсту је „чисте грчке расе“. Аутор 
успешно фабулативну раван богати ко-
ментарима и историјским увидима у про-
шлост (балкански ратови, грчко-турски 
рат 1919. и велика размена хришћанског 
махом грчког живља са обале Мале Ази-
је са муслиманским из Грчке и њихово 
насељавање међу „Словеномакедонци-
ма“) која се итекако тиче и српског на-
рода. Сукоби десничара и Маркосових 
партизана, аутору су послужили за ро-
ман широког друштвеног, психолошког 
и историјског захвата.
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ПИЈЕТРАФЕЗА, Лоредана: Не 
смеш да ме волиш, са италијанског 
превео Драган Мраовић, Београд. 
– Апостроф, 2007. 88 стр.

Књига „Не смеш 
да ме волиш“ пред-
ставља избор из 
песничких књига 
италијанске музи-
чарке, песникиње 
и романсијерке 
Лоредане Пије-
трафезе. Лореда-
на Пијетрафеза 
живи у Молфети, 
професор је музи-
ке, а на концертима наступа као клави-
риста и клавирчембалиста. Године 2004. 
ова мултимедијална уметница објавила 
је роман „Косу што пева над задњом ку-
ћом Клеа“. Песничка књига „Не смеш да 
ме волиш“ састављена је из три циклуса: 
„Иза последње Бове“, „Ако има неба“ и 
„Ја што сам од месечине“. Ова поезија пи-
сана је на основу јасног концепта у коме 
песникиња покушава да артикулише ста-
ње које је Иво Андрић записао у синтаг-
ми: „шта сањам, а шта ми се догађа“. А на 
поетски начин одгонетнути животна пи-
тања попут бруја природе, тишине изме-
ђу мора и градилишта, љубавних тајни, 
нимало није лак задатак. Песникиња се 
обраћа људима којима је тескобно у жи-
воту, али који још нису изгубили наду у 
сопствено боље сутра. Ова књига која је 
објављена у библиотеци „Шум времена“ 
издавачке куће „Апостроф“ штампана је 
у Италији, и самим тим у визуелном сми-
слу знатно је добила на квалитету.

ПОЖАРЕВ, Димитрије: Губилиште. 
– Пожаревац: Едиција Браничево, 
2007. – 209 стр.

Димитрије Пожарев је псеудоним који 
је за свој прозни првенац изабрао Борис 
Лазић (1967, Париз, објавио 4 књиге по-
езије, превео на француски Лучу микро
козму и Горски вијенац, као и неколико 
књига савремених српских песника, Р. 
Станивука, С. Нешића, Д. Ј. Данилова, 
Ж. Николића, Д. Новаковића, професор 
је славистике на Сорбони), од деведе-
стих активно присутан у српској лите-
ратури и као оригиналан стваралац и 
као преводилац. Роман је полиморфне 
структуре, односно, Лазић са завидном 
вештином користи више наративних по-
ступака: гледи-
ште свезнајућег 
п р и п о в е д ач а , 
лик као припове-
дач, унутрашњи 
монолог, поет-
ска проза, на кра-
ју романа 6 пе-
сама, циклус За
граничне песме, 
и у теоријском 
смислу строго 
поетички текст 
Вјерују (из девет прозних целина. Нпр. 
„Верујем у пропламсај речи, у пламено 
низање слика, у ватру духа који бдије, 
у ватрено крштење, у свитање, у први 
јутарњи глас птица“, одломак из Првог 
Вјерују). Роман поседује и велике пасаже 
путописно-критичког карактера везане 
за описе појединих делова Београда, де-
скрипцију, односе и живот становника 
Француске Полинезије (архипелази Ма-
ђуроа, Маршали, Науру, Ибаји), Аустра-
лије, посебно Сиднеја, интелектуалне 
дијалога пријатеља, бивших школских 
другова, и реске осврте на стварност, 
културну и књижевну климу Србије и 
бивше Југославије последње деценије 
прошлог века. Натопљен префињеним 
лиризмом Губилиште дозирано кадрира 

критичку перспективу на разне теме, од 
политичких, историјских, од балканских 
и европских, до  фамозне глобализације 
и еколошке меланхолије коју изричу по-
једини ликови.

ПУСЛОЈИЋ, Адам: Негледуш. – Бе-
оград: Књижевно друштво Свети 
Сава, 2007. – 45 стр.

Збирка Негледуш први пут је објављена 
у издању загребачког часописа Питања, 
1973. године. Поводом овог, другог изда-
ња на српском језику, сам песник у крат-
кој белешци на крају књиге истиче да је 
књига готово прећутана, сем колегијалне 
подршке тадашњих загребачких песни-
ка Бранка Бошњака, Горана Бабића, Тита 
Билопавлића, а да је признање неочекива-
но дошло с румунске стране, од песника 
Никите Станескуа који Негледуш у цели-
ни преводи на румунски језик. Књигу чи-
ни 19 лирских песама испеваних слобод-
ним стихом уланчаних у „мали лирски 
спев“ или поему, са „лирским јунаком“, 
тајанственим Негледушем. Асоцијатив-
ност поводом идентитета лирског јунака 
врло је широка, може се ићи до архаич-
не митологије, али Негледуша доживети 
као аутентичан 
и оригиналан 
лик потекао из 
имагинације , 
те 1973. године 
једног младог 
песника уро-
њеног у експе-
р и м е н т а л н а 
истраживања. 
Збирку отвара 
прва појава Не-
гледуша, песма 
„Први сусрет 
са Негледушем“ 
где читамо, између осталих, и ове стихо-
ве: „Данас је Негледуш дошао у град/да се 
нагледа“. и „У сумрак/Негледушу је свега 
већ доста/и он купује читав град/сем љу-
ди“. А завршном песник дефинише свог 
јунака и следећим стиховима: „Онај сам 
који је/седео на две столице/Које горе у 
ватри“. Неочекиване, алогичне и пара-
доксалне слике и рефлексије основа су 
Негледушевог доживљаја света, али, чи-
ни се и самог тог света. И после три деце-
није од првог издања ова поезије садржи 
новину и семантичку провокативност.

РАНКОВИЋ, Снежана: Бонапар
тин речник. – Београд: Стубови 
културе, 2007. – 221 стр.

Књига је напи-
сана у облику 
речника који 
је састављан 
из низа списа 
о Наполену, и 
који је брижно 
скупљан. Књи-
га није дата по 
абецеди нити 
по азбуци. То 
је списак зани-
мљивости по-
ређан по логи-
ци коју је одабрао писац, да се сачува дух 
једног времена називаног Бонапартино 
време. Због самог избора ауторке стоји 
и поднаслов да је то градиво које нисмо 
прочитали о Наполеону. У времену када 
више ништа није лично, нити се интим-
ност може сачувати, Наполеон је доча-
ран са свим ситницама – од неге тела, до 
раскошних балова, или забава у дворцу 
његове вољене. Целокупна историја тог 
времена се повлачи ка пикантеријама и 
Наполеоновој интимности коју је аутор-
ка пажљиво прикупљала, наводећи да је 
само приређивач, тако, заправо компле-
тирајући историју једног времена.

РЕБИЋ, Маша: Девојке из краја. - 
Едитор. – Београд, 2007. – 263 стр.

И својим другим 
романом „Девој-
ке из краја“ Ма-
ша Ребић је чита-
лачкој публици 
понудила убедљи-
ву слику живота 
младих људи из 
српске престони-
це – Београда. И 
поред тога што 
ствара изван свих генерацијских и кри-
тичарских подела, Маша Ребић после 
„Спонзоруша“ исписује још храбрију 
и аутентичнију прозу, која на моменте 
без длаке на језику, проговара и о лице-
мерности једног у својој бити ипак кон-
зервативног друштва. Четири ортакиње 
из краја Асја, Милица, Дуња и Тијана за 
само седам дана успеће да преиспитају 
сопствена пријатељства, љубави, остану 
или оду из краја у којем битишу, и то са-
мо зато што су коначно пронашле одго-
вор на питање: када живиш у Београду, 
шта је важније: права љубав или добра 
победа? И поред ироније која избија из 
појединих страница ове препознатљиве 
градске прозе, романсијерка воли своје 
ликове, а нарочито глумицу Асју, која је 
и главна јунакиња ТВ-новеле по којој је 
роман Маше Ребић и насловљен. Мото 
ове прозе је реченица Душка Радовића 
коју је изрекао у једној од најпопулар-
нијих радио емисија „Београде добро 
јутро“: „Ко је јутрос имао среће да се 
пробуди у Београду може сматрати да 
је за данас довољно постигао у животу. 
Свако инсистирање на још нечему било 
би нескромно“. Међутим, чини нам се да 
они који су читали романсијеркин први 
роман „Спонзоруше“ неће моћи да се 
отму утиску да је ова књижевница кори-
стећи личну грађу и приповедачки дар 
у креирању сопствене прозе делимично 
проживела и још једном оживела соп-
ствену биографију. Разлог више да овај 
роман читаоце не остави равнодушним. 

СТАНЕСКУ, Никита: Муња и хлад
ноћа, избор и превод са румунског 
Петру Крду. – Вршац : Књижевна оп-
штина Вршац, 2007. – 147 стр.

Сваки нови пре-
пев из обимног 
и чудесног опу-
са Никите Ста-
нескуа увек по-
казује колико је 
овај песник био 
и остао велики 
п е с м о т в о р а ц 
тема и смисла 
данашњег све-
та. У овом избо-
ру, очигледно 
пажљиво рађеном, Станеску се указује 
као песник широког тематског опуса ко-
ји као да се креће између два супротна 
света, између „муње“ и „хладноће“. Већ 
ова симболика у наслову препева показу-
је да је приређивач који је начинио овај 
избор и песме препевао, будући да је и 
сам песник, имао намеру да Станескуа 
читалачкој публици представи као пе-
сника широких поетичких простора ко-
ји са временом само добијају на вредно-
сти. Једноставно, Станеску је класик не 
само румунске, него и европске, па ако 
хоћемо и светске вредности, који стоји 
раме уз раме са својом песничком гене-
рацијом у свету. Посебну вредност овог 
избора и препева чини Станескуова пе-
сничка румунско-српска веза изражена 
кроз његове стихове, али и у стиховима 
српских песника чије се поетике са пое-
тиком овог румунског класика укрштају, 

прожимају кроз песничко братство сво-
је генерације али и данашњег времена. 
Овај избор и препев, поред своје несум-
њиве вредности, отвара и поље песнич-
ке сарадње као универзалне категорије.

СТОЈКОВИЋ, Душан: Баштиници 
и сапутници. – Младеновац: Шума-
дијске метафоре, 2007. – 262 стр.

У поднаслову своје књиге мр Душан Стој-
ковић је одређује као субјективну исто
рију младеновачке поезије. Једно од упо-
ришта његових критичких текстова јесте 
топос Младеновца, односно, писци који 
живе у њему, који су живели и радили ду-
же или краће у том граду и околини, нај-
зад који су поникли у њему. Књигу отва-
ра приказ о животу и делу Милована 
Т. Јанковића (1829, село Влашка – 1899, 
Београд). Текст „Опевано село Милора-
да Петровића Сељанчице“ представља 
детаљну анализу и рецепцију поезије 
овог песника који се јавио на прелазу 
из 19. у 20. век, у 
часописима Зве
зда, Нова Искра, 
Зора, Босанска 
вила, Коло, Де
ло (1902), Срп
ски књижевни 
гласник (1902), 
да би уследило 
прво издање 
збирке Сељанчи
ца (1902) са 34 
песме и друго из 
1903. са још 36 нових песама. Поводом 
ових књига Стојковић поставља и про-
блемско питање могу ли се оне третира-
ти и као мини жанр. Следе текстови о 
песништву Данице Марковић (збирке 
Тренуци из 1904, и Тренуци и располо
жења 1928), те Сабране песме из 2006. у 
издању чачанске Народне библиотеке, 
Живка Милићевића (1896, Кораћица 
– 1975), Миливоја Ристића, Драгослава 
Андрића, Радована Благојевића, Алек-
сандра Виторовића, до млађих, Ђорђа 
Николића (1949), Радише Маринковића, 
Зорана Милисављевића, Раше Коминца, 
и најмлађих Силване Јанковић (1974) и 
Томислава Марковића (1976) афористи-
чара и песника. На крају књиге дати су 
наслови текстова Душана Стојковића о 
младеновачким писцима објављени у пе-
риодици.

СТИЛ Данијела: Друга прилика, с 
енглеског превела: Теа Јовановић, 
Београд, Евро-Ђунти, 2007. – 209 
стр

Данијела Стил 
једна је од најпо-
пуларнијих свет-
ских романсијер-
ки, што показују 
и тиражи њених 
романа, који су 
продати у преко 
560 милиона при-
мерака. Породи-
ца, деца и млади 
људи окосница су њеног живота и њена 
страст што се често огледа у њеном пи-
сању. Овдашња читалачка публика први 
пут се сусрела са њеним стваралаштвом 
1985. године, захваљујући хрватском из-
давачу „Отокару Кершованију“ који је 
објавио роман „Прстен“. Данијела Стил 
бави се горућим темама из савременог 
живота, које се тичу многих људи у све-
ту, што њене књиге чини универзалним. 
Главна јунакиња „Друге прилике“ је Фи-
она, главна и одговорна уредница воде-
ћег њујоршког модног часописа. У овој 
занимљиво исписаној љубавној причи, 
ексцентрични свет високе моде састаје 
се са закопчаним светом Авеније Меди-
сон кроз двоје људи савршених једно за 
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друго, али који долазе из потпуно разли-
читих светова. У помало и духовитом 
осврту на то шта се догађа када жена 
која поседује све, коначно сретне себи 
равног мушкарца, Данијела Стил доказу-
је да у љубави никада није касно за другу 
прилику.

ТЕРИПАЈА, Тарита: Марлон Бран
до моја љубав, моја патња, с фран-
цуског превео: Владимир Д. Јанко-
вић, Београд, Евро-Ђунти, 2007. 
– 301 стр.

Деветнаестогодишња Тахићанка Тарита 
Терипаја била је ангажована да дочека ис-
траживачку експедицију. Том приликом 
упознаје чувеног глумца Марлона Бран-
да. Опчињен лепотом младе Тахићанке 
славни глумац се заљубљује у њу. Међу-
тим, главна глумица филма „Побуна на 
броду Баунти“, који је сниман на Тахити-
ју, и у коме је Брандо играо главну улогу, 
доживљава несрећу и стицајем околно-

сти Тарита бива анга-
жована да је замени. 
Том приликом Тарита 
Терипаја ни слути-
ла није, да ће се њен 
живот, као и живот 
глумца који је својим 
улогама у филмови-
ма „Дивљак“, „Трам-
вај звани жеља“, „На 
доковима Њујорка“, 
„Јулије Цезар“, већ 
стекао светску славу, 
из корена променити. 
Заљубљени Брандо са 
Таритом трећи пут 

ступа у брачну везу. Ова исповедна про-
за која говори о судару два света, лудилу 
холивудског филмског бизниса и тахи-
ћанског мирног живота, открива нам пра-
ву природу глумца и редитеља кога је на 
крају уништила сопствена слава. Упркос 
раздирујућој али и страственој природи 
њихове везе, Тарита Терипаја никада ни-
је престала да га воли. Имали су двоје 
деце: сина Теихотуа и кћерку Шејен, која 
је сопствени живот трагично окончала. 
Аутобиографска проза Тарите Терипаје 
коју је написала у сарадњи са новинарем 
Лионелом Диројем, представља значајан 
документ о сложеној личности једног од 
највећих филмских глумаца двадесетог 
века – Марлона Бранда.

УЉАРЕВИЋ, Радомир: Неке ства
ри и остало. – Београд: Штампари-
ја Макарије: Подгорица, 2007. – 70 
стр.

И у овој књизи, 
као и у претход-
ним, Радомир Уља-
ревић се јавља као 
песник истанча-
ног осећаја за де-
таљ и за поглед у 
свет са оне стране 
огледала. Његове 
теме су свакоднев-
не али и митске 
„ствари“, призори из дневног живота, 
доживљаји појединих догађаја и ситуа-
ција из само њему својственог угла. Не-
гујући у овој књизи кратку форму, песме 
се састоје најчешће од двостихова који 
су повезани једним стихом-строфом, 
лирским ткивом повезивања смисла 
на нивоу песме као целине. И као што 
песник каже „Очи за мрак посматрају / 
унутрашњи свет“, тако песник осматра 
и описује спољашњи свет: предмете, сли-
ке и пределе који га окружују, који у ње-
му сажимају лирски доживљај света на 
свега неколико стихова у једној песми, 
што Уљаревића представља као песника 
високе лирске свести који у малом гово-
ри много. Та сажетост исказа стихове у 

овој књизи боји аутентичношћу Уљаре-
вићеве поетике, само њему својствених 
призора који у малим формама отварају 
врата универзалног, општег удеса дана-
шњег света.

ХАМЗИЋ, Емсура: Јабана. – Бео-
град: Народна књига, 2007. – 126 
стр.

Емсура Хамзић 
(1958), до сада 
је објавила три 
књиге песама, 
две књиге прича 
и књигу прича и 
песма за децу. Ро-
ман Јабана (у пре-
воду: странац, 
туђин, туђина) у 
основи је роман 
лика, односно 
султана Сулејмана Величанственог који 
је носилац приче. Кроз тзв. индиректни 
унутрашњи монолог, ауторка исписује 
странице ове лирске прозе усмерене на 
последње дане султановог живота. Тех-
ника унутрашњег монолога омогућила 
је „пут“ кроз време, султанова сећања 
на младост и зрело доба, а један од чвор-
них психолошких момената јесте његово 
закаснело кајање због погубљења наслед-
ника престола, сина првенца Мустафе. У 
роман је укомпонована и прича о опсади 
Сигета, када је велики везир Мехмед па-
ша Соколовић неколико дана пре осваја-
ња тврђаве, крио тајну: наиме, султан је 
умро током опсаде, али да та чињеница 
не би пољуљала морал војске, Сулејман 
(у Багдаду шах, у Риму цар, у Стамболу 
султан, у Египту и Сирији краљ) балсамо-
ван је и приказиван војсци као жив. Па-
ралелну причу о султану ауторка развија 
кроз причу о пољском научнику  Михаи-
лу Зеремском из Шћећина, проучаваоцу 
живота Сулејмана Величанственог, који 
се поистовећује са њим, тако да у тексту-
алној равни султанов монолог слободно 
можемо приписати „полуделом“ научни-
ку, по кога син Марек мора отпутовати у 
Истанбул (отац научник је у болници). 
Емсура Хамзић је написала кратак лир-
ски роман, модерним техникама евоци-
рајући један временски исечак, готово 
дословно сливен са данашњицом, путем 
тока свести научника Зеремског.

ЏАД, Алан: Плес са Евом, са енгле-
ског превео Милан Нешић. – Бео-
град, Алнари-Едитор, 2007. – 152 
стр.

Човек чије је име обележило прву по-
ловину двадесетог века, али и чије се 
политичко деловање претворило у ка-
тастрофу, Адолф Хитлер не престаје да 
заокупља машту писаца. Тако, окосницу 
романа Алана Џада „Плес са Евом“ чији 
је поднаслов „лудило Хитлерових послед-
њих дана“ чине 
Едит, секретари-
ца Хитлерове 
љубавнице Еве 
Браун и Ханс, 
који је за свако-
дневно бивство-
вање зарађивао 
као један од нај-
вернијих чувара 
Хитлеровог тај-
ног скровишта. 
У поменутом чувеном бункеру Хитлер 
и Ева Браун извршили су самоубиство. 
Шест деценија после окончања Другог 
светског рата Ханс, и Едит поново се 
срећу. Проверавајући сопствена сећања 
полако оживљавају једно сурово време 
у коме је окончана убилачка машинери-
ја национал-социјализма. Едит је након 
слома фашизма успела да се уда за свог 
иследника, британског официра и доби-

је сина. Ханс је неколико година провео 
у затвору, а после женине смрти почиње 
да га прогони сумња да је Едитино дете 
њихово заједничко, јер су били у краткој 
али страственој љубавној вези. У овом 
роману тешка морална питања попут 
колективне кривице једног народа пре-
плићу се са причом о животу неуспеле 
глумице Еве Браун, Хитлера, Гебелса, 
и других историјских личности из тог 
времена, доводећи нас до закључка да 
лудило које је фашизам ослободио и да-
ље битише. Иако је у својој напомени 
романсијер истакао да је његова проза 
фиктивна, овај роман се због изузетне 
упечатљивости и историјских ликова ко-
ји се појављују доживљава као докумен-
таристичко штиво.

9
ГЛЕДИЋ, Војислав: Геније светло
сти и духа. – Подгорица: Октоих, 
2007. – 160 стр.

Књига В. Гледића представља биографи-
ју нашег најзнаменитијег научника Нико-
ле Тесле. Аутор прати Теслин животни 
пут, почев од детињства, преко школо-
вања, до вишедеценијског научног рада 
у Америци. Слика о личности  Н. Тесле 
и његовом научном доприносу употпу-
њена је занимљивим местима из његове 

аутобиографије 
„Моји изуми“, 
као и описима и 
мишљењима ње-
говог биографа 
О’Нила и низа 
савременика. У 
три различита 
поглавља сазна-
јемо о богатом 
истраживачком 
раду овог „песни-
ка електротехни-
ке“, а посебно истичемо поглавље у коме 
је описан Теслин боравак у Београду 
1892. год. Аутор о овој посети, у целости 
преноси аутентичне написе  „Српских 
новина“ и „Политике“. Последње погла-
вље доноси занимљив поглед на Теслино 
схватање природе света и човека, као и 
његове ставове о неким теоријама у фи-
зици. На крају, треба поменути да Гле-
дићева књига садржи и фотографије из 
Теслиних различитих животних  перио-
да, као и скице и фотографије његових 
најзначајнијих патената, што слику о на-
шем генијалном научнику чини свакако 
комплетнијом.

Приредили: Небојша Ћосић, Душан 
Цицвара, Тања Јанковић, Славољуб 
Марковић, Милена Ђорђевић, Суза

на Ђорђевић и Виолета Вучетић

ЏЕЛАЛУДИН, Руми: Једино све. – Београд: FineGraf, 2007. 
– 396 стр. 

Најпре неколико речи о аутору: Мевлана Џела-
лудин Руми рођен је 1207. године у Балаху, у 
Авганистану, који је тада био део Персијског 
царства. Потиче из породице учених теолога. 
Сада се биографија Румија надовезује на исто-
ријско време. Почетком тринаестог века почи-
ње најезда Монгола. У историји се помиње да 
Монголи пустоше Европу, затим Азију, и да 
свуда где прођу за собом остављају пустош. 
Пред монголском најездом Румијева породица 
бежи из Авганистана. Његова породица је про-
путовала све муслиманске земље, обавила је 
ходочашће, на крају су се настанили у Коњи, у 
Анадолији, граду који је био део Селџучког царста. У Румијевом живо-
ту важан је био сусрет са лутајућим дервишом Шемсудином од Табри-
за. Данас о том сусрету постоје многе легенде. Питање које је Румију 
поставио Шемсудин, и због кога се Руми онесвестио одувек се нагађа. 
Нагађа се да је то питање: Ко је већи, Мухамед или Бистами? Бистами 
је изјавио: „Како је огромна моја слава“, док је Мухамед у својој моли-
тви Богу признао: „Не познајемо Те онако како би требало.“ Осетив-
ши из колике дубине проистиче то питање Руми се срушио на земљу. 
Што се тиче времена религије Руми је био зачетник Мевлевијског су-
фијског реда. Али то је  било време верских сукоба хришћана, Јевреја, 
муслимана. Изјава је Румијева да подједнако одлази у џамију, јеврејску 
синагогу и хришћанску цркву, и да свуда види један олтар. На његовој 
сахрани били су припадници пет вероисповести. На хришћанској цр-
кви у Ширазу изнад улаза је у камену исклесан катрен: Тамо где је Исус 
живео окупљају се храбри и великодушни./Ми смо врата која никада 
нису закључана./Ако те мучи било каква врста бола,/застани поред 
ових врата. Отвори их. А сада оно време које не знам да ли постоји 
- време књижевности: О језику Руми каже да су језик и музика могућ-
ни само зато што смо празни, шупљи, и одвојени од свог порекла. Це-
локупни језик је чежња за завичајем. У персијској књижевености тога 
времена институција гностичких газела (ритмовани дистих) достигла 
је са Румијем свој врхунац и после њега сличне више нико није успео 
да развије. У историји исламског мистицизма Румију се даје посебан 
значај. Два Мевланина вредна списа: Меснавија у којој је изложен чи-
тав циклус гностичког наука и његови дивани, надахнут су показитељ 
духовне усхићености и унутрашње топлине. Руми је оставио значајне 
списе: У томе је оно што је у томе (Фихи ма фихи) Исписане истине 
(Макатиб) и Седам скупова (Маџалисе саб ‘е) 18.На крају остаје само 
књижевност; религију и историју можемо читати само у фуснотама 
ради лакшег разумевања Румијеве поезије. Ако постоји књижевно вре-
ме оно долази много касније, када нестају сва некадашња времена, и 
остаје само оно што је вечно – квалитет.
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Шта познати читају?

Дејан ЗЕЧЕВИЋ
филмски режисер:

Романсијер Ден Симонс 
је идеалан спој Стивена 

Кинга и Фјодора 
Достојевског

Филмски редитељ Дејан Зечевић (рођен 
1972. године у Београду), чији је трилер 

„Четврти човек“ отворио ревију филмских 
хитова „Синеманија“, редитељ је низа некон-
венционалних филмова какви су докумен-
тарно-играни „Дечак из Јунковца“, краткоме-
тражни „Некрофилм“, и високостилизовани 
црнохуморни филмови „Купи ми Елиота“ и 
„Мала ноћна музика“. Српски хорор Дејан 
Зечевић задужио је филмом „Т.Т. Синдром“, 
првим српским биоскопским филмом који 
отворено и без стида користи матрице због 
којих је овај жанр у свету постао један од нај-
исплативијих. Наш саговорник коме је нај-
драже стваралаштво италијанског синеасте 
Дариа Арђента, најновијим филмским оства-
рењем „Четврти човек“ овдашњој публици 
пружио је српску верзију америчког блокба-
стера „Борнов идентитет“. А књижевни укус 
Дејана Зечевића близак је филмовима које 
нам је као редитељ даривао у досадашњој ка-
ријери. 

– У гимназији и на Академији сам био 
велики фан Стивена Кинга и Клајва Барке-
ра – каже Зечевић. Читао сам чак и романе 
и приповетке који нису били преведени на 
српски односно, хрватски језик. Сада како се 
ближим средњем животном добу најближи 
су ми романи Дена Симонса: „Песма богиње 
Кали“, „Хиперион“, „Пад Хипериона“, „Енди-
мион“, „Лето ноћи“, „Уклета зима“ и „Стрви-
нарска утеха“ су романи којима се после на-
порних свакодневних снимања непрекидно 
враћам. Његови романи жанровски се могу 
сврстати у мешавину хорора и фантастике, 
међутим поменуте жанровске одреднице 
представљају само полазиште за обраду тема 
које у својој бити говоре о суштини живота. 
За мене, Ден Симонс је идеалан спој Стиве-
на Кинга и Фјодора Достојевског. Недавно 
сам прочитао роман Роберта Хериса „Ар-
хангелск“, којим нисам одушевљен. Мислим 
да овај писац никада више неће поновити 
сјајне странице које је постигао са својом 
историјском фикцијом „Отаџбина“. Херисо-
ва „Отаџбина“ која попут романа Филипа 
К. Дика „Човек у високом дворцу“ говори о 
томе шта би било да су нацисти победили, 
најближи је неком мом виђењу како треба 
писати историјске романе. Из „Отаџбине“ и 
„Човека у високом дворцу“ сазнајемо да нај-
већи страх претпоставља губљење контроле 
над сопственим поступцима. Од домаћих 
писаца читао сам „Канџе“ и „Пикавце на пла-
жи“ Марка Видојковића. Међутим, књига ко-
јој се попут Симонсових романа непрекидно 
враћам је „Беснило“ Борислава Пекића. Сада 
ме највише занимају српске народне епске 
песме. Када би их неко све објединио у једну 
чврсту кохерентну причу, то би био у визуел-
ном смислу један од најлепших историјских 
спектакала. Само, свима је добро познато да 
је у Србији немогуће снимати такве филмове 
- рекао нам је Дејан Зечевић.

Душан Цицвара

Љиљана Дугалић

ПОСЛЕДЊА СТАНИЦА 
ЈЕСЕЊЕГ ЛИШЋА
... Међу људима различите старости, истицао се постарији пар. Он је помогао же-
ни поред себе да уђе у аутобус, обухватајући је око струка и придижући је, док се 
снажно, скоро грчевито хватала за држаче аутобуса и пресавијајући се у струку 
старачки пењала уз степенице. Када је био уверен да је сигурна на својим нога-
ма, и он се попео за њом. Угледавши их тако изборане, немоћне и старе, људи 
што су седели на седиштима једно поред другог устали су и уступили им места. 
Она је села до прозора, а он до ње. Наслонили су се на наслон седишта, али су им 
окоштала и повијена леђа, као корњачин оклоп, остала неисправљена и крива. И 
више нико на њих није обраћао пажњу, до тренутка када је старац подигао леву 
руку и пребацио је бакици преко рамена. 
Његов је врат просто плутао у широком 
оковратнику а лопатичне кости су му стр-
чале испод сакоа. Сако је био за два броја 
већи и он га је, за ову прилику, можда, по-
зајмио од некога, или га је добио од свог 
крупнијег сина. Седа и проређена коса 
му је била подшишана високо, тако да су 
се накострешени праменови неукротиво 
издвајали, као да чешаљ данима није пре-
шао преко њих. Њена је коса, такође, би-
ла седа, али су локне наговештавале да је 
сама косу увила на крупне виклере, или 
да је код невештог фризера направила 
фризуру... Онда се он сагао до њеног уха 
и нешто јој шапутао. Она се закикотала 
као девојчица и погнула главу ка његовим 
грудима, а он јој је пољубио врат претход-
но руком склонивши мараму везану око 
њега. Упутила му је осмех пун топлине и 
он је још једном, овај пут повукавши је к 
себи, пољубио у слепоочницу. Зането га је погледала и онда, уљуљкана том нежно-
шћу, померила се на седишту телом ближе њему и окренула главу ка прозору. Њи-
хали су се лево-десно, и њој, жени с платформе, која је цео тај дан и готово цео свој 
живот проживела сама са својим неупоредивим кожним ципелама, изгледало је да 
се њишу у ритму неке лагане мелодије, као да плешу.

А када се аутобус сасвим приближио последњој станици, и када су из њега изи-
шли готово сви путници, њих двоје су се љубили ситним, цмоктавим пољупцима, 
због којих су поцупкивали на седиштима.

На последњој станици стрпљиво су сачекали да се аутобус потпуно умири и 
возач искључи мотор. Подижући се, старац није испуштао њену руку и својом де-
сницом је водио као да је пропушта на подијум за плес. Када је старица првим кора-
ком у својим разгаженим ципелама с ортопедском штиклом ступила на степеник 
аутобуса, он ју је ухватио испод мишки и помогао јој да сиђе, као да је дете које тек 
учи да хода. Онда се и он спустио, стао с њене леве стране, наместио свој два броја 
већи сако и одмакнуо од тела у лук савијену руку да би она могла да се прихвати. 
Лаганим кораком су се упутили ка згради, свој у шуми и цвећу, пред којом је било 
много људи њиховог хода и изгледа...

„Госпођо, ово вам је последња станица“, пренуо ју је возач аутобуса громким 
гласом...

А она је управо размишљала како је веома, веома жуљају ципеле на ногама, и 
како ће се, чим стигне кући, изути, а у понедељак ће рано, чим устане, ићи да купи 
друге.

Одломак из приче Последња станица јесењег лишћа: ДУГАЛИЋ, Љиљана, Акт. – Београд : 
Љ. Дугалић, 2007. – 144 стр. ауторско издање, Београд, 2007, 144 стране. Љиљана Дугалић 
је објавила књиге поезије и прозе Рам, Дрво сред врта, Иза бордо капије, Реквијем за свица, 
Човек из, Катедрала у коферу.
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Необична је судбина Никољског јеван
ђеља, рукописа који је још 1820. го-
дине Вук Стефановић Караџић „ви-

дио и у Даници за год. 1826 описао“. У писму 
Ђури Даничићу из Ремелбада 9. августа (28. 
јула) 1863. године Вук наводи: „главни руко-
пис сам нашао у соби једне кућице управо 
више Мораве на рафу према Морави а оста-
лијех више листова нашао сам просуте по 
другијем рафовима...“

Рукопис је у манастиру Никоље био до 
лета 1854. године када је професор Београд-
ског лицеја Алекса Вукомановић путујући 
ради опоравка по западној Србији посетио 
и Овчарско-кабларске манастире. У јану-
ару следеће године он пише свом тасту 
Вуку Караџићу како је посетио свих се-
дам читавих манастира и у сваком нашао 
понешто важно за језик и за историју, 
„али у Никољу осим неких србљака и нат-
писа различнијех по њима, претурајући 
сам собом свуда, извучем из једне рупе 
испод умиваонице у олтару ово јеванђе-
ље, коме су се и сами калуђери чудили, 
када сам га изнио и показао, запитавши 
их, били ми га дали, да га узмем са со-
бом у Београд? Ја га добијем и донесем 
са собом, покажем Шафарику... По моме 
ја мислим да је из вијека кн. Лазара или 
његова сина високог Стевана а тако и Ша-
фарик мисли... Величина листова оволи-
ка је као што ово обиљежено црвенијем 
плајвазом на првом образу овог писма. 
Кожа је врло лијепа и доста је се чисто 
сачувало... Цијело јеванђеље морало (је) 
имати 19 свешчица или тевтерића, али је 
и 19 е свешчице нема па зато се не може 
ни знати управо колико је листа било у 
цијелом јеванђељу“.

У другом писму, исте године Алекса 
Вукомановић пише Вуку о „Никољском 
јеванђељу“: „Ја сам га купио од калуђера, 
и ако ми буде могуће и будем здрав, гле-
даћу да што гођ напишем о њему и пре-
тресем га цијело са филологично – исто-
ричном оцјеном према ћ и р и л о в о м 
пријеводу и г л а г о л с к о м; јер једнако 
находим у њима врло важне варианте 
овијем пријеводима“...

Вукомановић никада није стигао да напи-
ше ову филолошку студију јер га је прерана 
смрт претекла. Када је умро 1859. године Ђу-
ра Даничић је почео да се занима за судбину 
Никољског јеванђеља. Судећи према писму 
које је упутио Вуку 20. фебруара 1863. го-
дине знао је да се рукопис налази код Саве 
Сретеновића, професора семинарије који је 
са Вуком, иначе, био у „својству тутора масе 
пок. Алексе Вукомановића“. Даничић је сма-
трао да је Јеванђеље власништво манастира 
Никоље.

Вук Караџић убрзо одговара Даничићу 
да је Рукопис из Никоља три пута 1860/61. 
одношен у Беч и да га је Алекса, уколико ни-
кољски калуђери не имају реверс „рукопис 

од њих купио или за нешто промијенио“. Да-
ничић је, ипак, ускоро, добио рукопис који 
је, уз потпору кнеза Михаила Обреновића, 
„на свијет издао, у Београду, у Државној 
штампарији, 1864“. Из предговора ове књиге 
види се да је рукопис у то време већ био у На-
родној библиотеци. Љубомир Стојановић у 
каталогу, не помињући Вукомановића, вели: 
„Послато из манастира Никоље“, уз кратак 
опис Јеванђеља.

Николско јеванђеље је нестало за време Пр-
вог светског рата и дуго се није знала његова 
судбина. Ушао му је у траг Владимир Мошин 
преко лондонског слависте Џона Барникота 

који је желео да се консултује о неким сло-
венским рукописима из чувене библиотеке 
сер Честера Битија у Даблину. Све тамошње 
јужнословенске рукописе Мошин је описао 
у раду објављеном у Библиотекару, (год. ХХ, 
бр. 5, Београд, 1968, стр. 349 – 352). Влади-
мир Мошин наводи „да је чувено босанско 
Никољско јеванђеље заведено у збирци би-
блиотеке сер Честера Битија под бр. W 147 
– кодекс на пергаменту, 16,5 х 10,5; 147 ли-
стова без последњег листа на крају Јованова 
јеванђеља, текст по 17 редова на страни, са 
раскошним заставицама и великим иниција-
лима на почетку сваког јеванђеља...“

В. Мошин сматра да је Даничић својевре-
мено штампајући рукопис „добро разложио 

филолошке мотиве који су га навели да дати-
ра Никољско јеванђеље у крај XIV или поче-
так XV века“. Он, такође, сматра да је то „нај-
калиграфскији споменик босанске школе 
који је нама познат“ и да је, вероватно, „пи-
сано у узорном скрипторију (краљевском), 
где се у то доба осећао јаки утицај српских 
рашких скрипторија...“ На крају закључује 
„да је Никољско јеванђеље израђено за бо-
сански краљевски двор у последњој четврти 
XIV века“, када је босански владар Твртко I, 
после смрти цара Уроша 1371. год. Почео да 
претендује и на српску круну.

Аутор овог текста на подстицај Милована 
Вуловића, директора Народног музеја 
у Чачку, покушао је прошле године да 
преко свог колеге Петра Поповића, до-
писника „Политике“ из Лондона прове-
ри да ли се Николско јеванђеље још тамо 
налази и како би могло да се прибави 
његова фото-копија. Петар Поповић је 
почетком августа 1989. год. Посетио би-
блиотеку сер Честера Битија у Даблину 
и у њој „нашао три наше књиге. Два мо-
литвеника. Један је по њиховом мишље-
њу босански, а други припада Рашкој 
школи, воде га да је из XIII века. Тај би 
можда могао бити Никољско јеванђе-
ље?“

Библиотекар В. А. Локвуд није могао 
колеги Поповићу да пружи подробније 
податке о књигама нити како су доспеле 
у Битијеве руке. Једна од претпоставки је 
да је рукописе сам Бити донео у Даблин 
после рада у нашим рудницима чијом су 
екплоатацијом руководили Британци. 
Нема никаквих проблема да се рукопис 
филмује „по скромној цени од око 50 пе-
нија за страницу“.

Било би добро да се то и уради и да се 
рукопис Никољског јеванђеља, бар као 
фото-копија, врати у ризницу манасти-
ра Никоље који је прошле године обеле-
жио шест столећа постојања. Природно 
је да у томе суделују Народни музеј и 
Градска библиотека у Чачку. Адреса са-
дашљег станишта драгоценог рукописа 
српске средњовековне културе је – The 
Chester Beatty Library S. Gallery of Ori-

ental Art. 20 Shrewsbury Road, Dublin 4. Ire-
land.

У Чачку, маја 1990.

Коришћени подаци:
1. Вукомановићев опис Никољског јеванђеља, 

Прилози за књижевност, језик, историју и 
фолклор, књига 42, Филозофски факултет, 
Београд, 1976. год.

2. Вукова преписка са Ђуром Даничићем, 
Ковчежић, књига тринаеста, Београд, 1875. 
год.

3. Владимир Мошин: Рукописи бивше бео-
градске Народне библиотеке у Даблину и 
Загребу, Библиотекар, год. ХХ, бр. 5, Бео-
град, 1968. год.

ТРАГАЊА
Родољуб Петровић:

СУДБИНА НИКОЉСКОГ ЈЕВАНЂЕЉА
како је драгоцени рукопис из овчарско-кабларског манастира доспео у Даблин
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Највећи, најлепши, најраскошнији и 
најзначајнији споменик српске пи-
смености XII, знаменито Миросла

вљево јеванђеље сачувано је у последњем ра-
ту у манастиру Рача на Дрини. Игуман мана-
стира Раче Платон лично га је 
сачувао. А мало је познато ко 
је игуман Платон и како је сачу-
вао Мирослављево јеванђеље.

Данас игуман у пензији, 
Платон је рођен као Петар Ми-
лојевић 1906. године у Горњој 
Горевници код Чачка. Живи у 
Чачку. После основне школе 
завршио је четворогодишњу 
монашку школу у Раковици 
код Београда. Као монах прво 
је служио у манастиру Благове-
штење у Овчару, затим у Љубо-
стињи, па у манастиру Велућу 
до 1934. када одлази за игумана 
у манастир Рачу, где остаје до 
1949. одакле прелази у Вујан, 
затим је постављен за игумана 
Студенице. После Студенице 
је на дужности управника Па-
тријаршијског двора у Београ-
ду до 1962. а у С. Карловцима 
је на истој дужности од 1965. 
до 1970. године. Пензионисан 
је као кустос Саборне цркве у 
Београду, али је монах Платон 
у мировини задржао звање игу-
мана у пензији.

Тих и одмерен, монашки 
скроман, игуман Платон се не 
размеће својим великим жи-
вотним делом спасавања Ми
рослављевог јеванђеља. Април-
ски рат 1941. г. тек је био почео 
кад је у село Рачу бануо малим 
аутом мајор Коста Јараковић 
(родом из Биоске) право из 
Севојна, где су влада и краљ 
Петар II одлучили да се Ми-
рослављево јеванђеље чува у 
манастиру Рачи и лично преда 
игуману Платону. Коста Јарако-
вић насамо саопштава игума-
ну, уз реверс, да су му нареди-
ли да сачува, по цену живота, 
Јеванђеље сво док рат траје и 
да Јеванђеље Платон може пре-
дати само двору или лично Ко-
сти Јараковићу после рата кад 
се буду стекли посебни услови.

Јеванђеље је било смештено у необојеном 
сандучићу са шушком, а све заједно увијено 
у војничко ћебе. На сандуку је писало: Упра-
ва двора. Увече, по мраку Платон поверава 
велику тајну само јеромонаху Сави Јанко-
вићу, који је био родом из Славоније. Њих 
двојица ноћу, у олтарском делу манастирске 
цркве, прво подижу дрвени под, потом каме-
не плоче и копају рупу како би сместили сан-

дучић. Изгледа да се копање у олтару чуло 
изван цркве, па се дуго у немирним ратним 
приликама, мислило да се скрива државно 
злато. А монаси Платон и Сава скривали 
нешто драгоценије од злата. Прича о скри-

веном злату дошла је до ушију команданта 
Златиборског четничког корпуса Кондора 
Радовића.

Године 1943. Кондор је почео од игумана 
Платона да тражи скривено злато. Платон 
се бранио да нема никаквог злата, него је у 
питању Мирослављево јеванђеље. Кондор је, 
као школован официр, знао каква је вред-
ност Миросављевог јеванђеља. Зато се једно 
време био ућутао. После извесног времена, 

а при крају 1943. долази у манастир Рачу 
Кондорова патрола са наређењем да се игу-
ман Платон убије ако не преда Јеванђеље. 
Кондор је, изгледа, добро схватио да би узи-
мањем код себе Миросављевог јеванђеља мо-

гао уцењивати и избегличку владу 
и свога команданта Дражу Михаи-
ловића. Платон не прихвата, по 
цену живота, да преда Кондоровој 
патроли Јеванђеље. Патрола не од-
устаје од захтева, али Платон пи-
ше цедуљу Кондору у којој храбро 
казује да неће предати Јеванђеље. 
Патрола одлази.

Видећи да је Кондор упоран да 
се домогне јеванђеља, а будући да 
је тих дана Кондор био заузет бор-
бама преко Дрине, игуман Платон 
јавља Кости Јараковићу на самом 
крају 1943. у Београд да је Јеванђе
ље у опасности и после два-три да-
на долазе мајор Коста Јараковић и 
из Народне банке Србије извесни 
Кешељевић, којима предаје, уз по-
ништење реверса, на даље чување 
Јеванђеље. Они смештају Јеванђе
ље у трезор Народне банке, где је 
остало до краја рата.

Скромни човек игуман Платон 
свестан је значаја чувања Миросла
вљевог јеванђеља. Сам каже да је 
знао да је у првом великом рату 
лично краљ Александар носио са 
собом Јеванђеље, да би га сачувао 
као значајан знамен српске култу-
ре, а да је између два рата било у 
двору и у Музеју кнеза Павла.

Игуман Платон залагао је свој 
живот да би сачувао велики кул-
турни споменик свога народа. Да-
нас живи, са малом пензијом, у 
Чачку, у улици Ратка Митровића 
3, код синовца. После мога чланка 
у дневној штампи, кад сам први 
пут обавестио јавност како је са-
чувано Мирослављево јеванђеље и 
ко га је сачувао, државни органи, 
иако је прошло више од пола годи-
не од тада, нису нашли за потреб-
но да награде скромног Платона 
за његов подвиг. Шта је још треба-
ло да учини наш грађанин да би 
му се друштво одужило јавним 
признањем.

Из часописа Глас библиотеке, број 2 – 3, сеп-
тембра 1990, Чачак

Приредио Небојша Ћосић

Миодраг Јаћимовић

КАКО ЈЕ САЧУВАНО МИРОСЛАВЉЕВО 
ЈЕВАНЂЕЉЕ У ПОСЛЕДЊЕМ РАТУ
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Драган Стојановић
ЗАЉУБЉЕНИ  
ХРАСТ

Заљубио се храст, али 
лудо, l’amour fou, у једну 
шарену птичицу која је ту 
и тамо слетала на њега. А 
она, шта?! ако има можда 
петнаест година, малолет-
ница.

Иду пролазници и коментаришу:
– Скандалозно!
– Нечувено!
– Није га срамота!
– Пот-пу-но је по-лу-део. Али-потпу-но!
– Ту треба предузети ме-ре! Ме-ре, разумете?!
– Удружење дрвосеча ће...

Храст, који је претурио преко главе свашта, 
сто сунчаних лета, али и многе громове, олујне 
ветрове и два земљотреса, навикнут, уосталом, 
већ одавно да га мрави голицају по табанима, да 
се под њим састају завереници и љубавници и 
да урезују датуме и срца у његову кору ... тако, 
збиља свашта, ћути и смешка се у себи. То кад 
она дође и заљуља се на некој гранчици при 
врху крошње, ипак је нешто најлепше. Љуби је 
лишћем и у мислима.

А она – птичица као птичица. Већ по приро-
ди ствари, долети и одлети.

– Страшно ми се свиђаш, каже јој с потмулом 
страшћу.

– „Стварно је Пот-Пу-Но По-Лу-Део”, цитира 
она и смеје се.

Мало је, некако, и забринута, али не превише; 
онако, донекле – и смеје се.

ЧИСТ ВИДИК
Разговарају прљав и чист прозор.

– Ја сам чист а ти си прљав.
– Нека, зато сам ја заљубљен.
– Ја сам чист, зато мене сви воле.
– А ја сам прљав и заљубљен.
– Ја имам чисте видике и широке погледе.
– Ја видим само њу, зато што сам заљубљен.
– Боље је бити чист него прљав.
– Боље је бити заљубљен него незаљубљен.
– Оћеш да ти пошаљем некога да те опере?
– Оћеш да ја теби покажем шта је љубав?
– Хоћу, одговори чисти прозор после краћег 

размишљања.

Рајко Лукач
ГРОБГРАД

Покушавам да се при-
сјетим којим правцем тре-
ба да кренем са станице. 
Трудим се да препознам 
зграде, али се све замрси-
ло, измијешало. Паркови, 
раскрснице, улице и тргови су ми једнако непозна-
ти. Заустављам пролазнике и питам их за правац 
којим се стиже на гробље. Сви слијежу раменима, 
одмахују главом. Видим да ме не разумију и пона-
вљам питање разговјетније и гласније, као странац 
који се упиње да сваку ријеч изговара правилно и 
јасно. Али моје ријечи остају једнако несхваћене. 
Почињем да вичем, помисливши да су наглуви. Не 
знају куда да ме упуте, ни шта значи то што питам. 
Схватам да морам боље објаснити. Кажем да је то 
мјесто гдје се сахрањују мртви. И даље климају од-
рично главом. Тога нема овдје. „Овдје се не уми-
ре?“ Одговарају питањем: „Шта је то умирање?“ 
Сад ја њих гледам зачуђено. Да ли се шале? Али 
они су сви озбиљни и труде се да помогну, да нека-
ко схвате шта желим од њих. Прилазим таксисти 
и тражим да ме одвезе на гробље. Ни он ме не разу-
мије. Никада није чуо да се тако шта зове. Па сва-
ки град то има, свако људско станиште, кажем му. 
Може бити, сложи се таксиста и предлаже да изнај-
мим бицикл и да сам тражим то што мислим да 
постоји овдје. И ја се, ужурбано окрећући педала, 
запутим на бициклу из улице у улицу. Али, узалуд. 
Распитујем се и на периферији. Гледају ме опет за-
чуђено и ћуте. Трудим се да говорим још разговјет-
није и гласније, али сви одмахују главама, шире 
руке. Како је могуће, како је могуће, понављам, све 
жустрије окрећући педала.

Овог давног сна сјетио сам се чим сам ступио 
из кола на затрављен пут. Пажљиво прекорачих 
сломљене даске што су лежале на капији и уђох 
у прво двориште. Унутра неколико крстача сабла-
сно шири дрвене руке у загрљај. Устукнух ка сусјед-
ној капији. Тумарам од једног до другог дворишта 
и свако је прекопано у хумке. Плотови и тарабе 
леже оборене на међама, зарасли у коприву, репув 
и купину. Зидови кућа су у рушевинама, без крово-
ва, са црним димњацима што штрче у небо као џи-
новски кажипрсти на којима се цијепају вјетрови 
и одмарају птице. И небо као да је у рушевинама, 
посивјели облаци личе на гомиле шута.

Њишу се шипке арматуре са комадима бетона 
и голе гране са жбуњем имеле. Листови репува ле-
лујају се као заставе мртвих. Подсјећају на слонов-
ске уши, наћуљене да чују тишину сна. Ружног сна 
који се претворио у гору јаву, на повратку у кућу 

које нема, међу зидове нагрижене крамповима и 
минама, ишаране псовкама и простачким парола-
ма.

Дамир Јоцић
ЧИН

Мир и тишина. Среда. 
Десет сати навече. Лагани 
кораци уз степениште. Она 
звони два пута кратко.

Зашто се одлучио за њу? 
Напросто, некога мора убити. Згодна је, крхка. До-
вољно је да се није променила. Биће лако: попиће 
нешто, одвући је у кревет и убити. Најбоље би би-
ло када би могао да је исцеди. Ноћ ће бити топла, 
претопла, месечина ће клизити по згаслим оброн-
цима планина.

План је уобличио пошавши од овога: прво, ода-
брати неку коју је тешко довести у везу са њим; 
друго, нека буде бар сексуално пожељна, да не изо-
стане ужитак; треће, замисао остварити без већег 
физичког напрезања; четврто, ето и он ће учинити 
нешто.

Двадесет и четири часа – довољно времена да 
се жртва одабере. Онда је назвао.

Није је дуго убеђивао, мада му је замерала да 
је била одбачена као крпа, и да она није нека тамо 
проститутка. Полиција ће бити по обичају затече-
на.

Живот је обезвређен. Умирује чињеница да 
природна смрт уопште постоји.

Припремио се. Пажљиво одабрао вино, спре-
мио салату, дивно испржио рибу, поставио сто, 
пригушио светло, купио колаче, проветрио стан, 
припалио цигарету, грицкао усну и нервозно ву-
као димове. Град је полумртав. Иза зидина људи 
мамузају бутине жена, мисле на прошлост, прежи-
вљавају будућност, наклапају о ратовима, јадику-
ју, гледају утакмице, забавне емисије, расправљају 
о туђим животима и бригама, пију у кафанама, а 
жене, после коитуса, незадовољне или презадо-
вољне, сређују своје биваке јер долази сан, долази 
ново јутро.

Чисто је. Већ је испразнио сандук у подруму, из-
вадивши старе књиге. Сандук ће сутра, испуњен 
другим садржајем, бити превезен у село. Најризич-
нија карика његовог подухвата је транспорт. Зато 
је одабрао аутопревозника који је више пута пре-
возио његове ствари и неће њушкати.

Два кратка притиска на звонце. Убрзо халапљи-
во одвајају месо са рибљег кичменог стуба. Плаши 
га сјај који се враћа у углове њених очију. Издуже-
но лице без иједне боре постаје опасно. Тело јој је 
једро, чврсто. Нервира га и привлачи. Није погре-
шио при избору. Њено јецање у кревету, његово 
уживање и бес, стапају се у блаженство.

Пристаје да преноћи. Леђима се увукавши у ње-
гово окриље, заспи. Извлачи се из постеље, пажљи-

ПОПОВИЋ, Радован: Писма у Београд. – Београд : ИП Филип 
Вишњић, 2007.

Књига „Писма у Београд“ осликава дух међуратног времена и културни живот 
у Београду и Загребу. Настала је као реплика на књигу „Писма из туђине“ Ан-
туна Густава Матоша, недавно објављену у Загребу, где се 
под “туђином“ подразумева Београд, одакле је писац слао 
писма. Књига Радована Поповића садржи епистоле које су 
стизале у Београд из Загреба у протеклом веку, а писали 
их истакнути хрватски уметници: Мирослав Крлежа, Ан-
тун Барац, Милан Беговић, Иво Војиновић, Јуре Каштелан, 
Ранко Маринковић, Иван Мештровић, Бела Крлежа, Влади-
мир Назор, Гајо Петровић, Иван Супек, Добрица Цесарић, 
Аугуст Цесарец, Петар Шегедин, Антун Бранко Шимић, Ни-
кола Шоп... У књизи је највише писама Мирослава Крлеже, 
пре свега Марку Ристићу, а потом оних из Загреба упуће-
них Иви Андрићу. Андрић је одбио да одабере страну и ње-
гов став у писмима видљиво је неутралан. Занимљивост је 
да немали број хрватских писаца писма пише ћирилицом, 
од Матоша и Ујевића, до Решетара и Крклеца. Први пут је 
објављено писмо Иве Андрића Тајништву Матице Хрват-
ске из 1941. године, а поводом објављивања његове књиге 
„Приповетке“ у издању Матице. „Већ површан поглед по-

казао ми је то да је у мом тексту мењан на много места и 

стил и језик и правопис. И то мењан на један груб, неписмен, чак и недосле-
дан начин (хришћанин у кршћанин, ваздух у уздух, шта у што, услов у увијет, 
окретао, метао, схватао у окрећао, мећао, схваћао, посматрати у проматрати, 
хљеб у крух... болешљив у болежљив, свитање у свићање, тачка у точку, четворо 
у четверо... тако су на више од 190 места извршене увек неоправдане, а често и 
бесмислене измене...)“. Почетком прошлог века Београд је био уточиште двојици 

великана хрватске књижевности - Тину Ујевића и Матошу, 
који је написао: „Отићи из Загреба у Београд, то је отићи 
из отаџбине у отаџбину. Ми и Срби смо као они јагањци, 
који могу да сисају двије мајке“. У Матошевим „Мислима и 
погледима“, стоји и ово: „Никада се не бих, да и могу, знао 
потпуно одужити за онај комадић срца, душе и слободе, за 
оно парче братског пријатељства што га имах у Београду, у 
кругу честитих људи, најбољих у Србији, који ме братски 
привинуше на груди без обзира на наше политичке разли-
ке“. Хрватски писци пишу и чувеном београдском издавачу 
Светиславу Б. Цвијановићу изражавајући жељу да им књи-
ге буду штампане ћирилицом, али и да затраже помоћ у нов-
чаним неприликама. Књига „Писма у Београд» допринос 
је разоткривању заједничке књижевне прошлости Срба и 
Хрвата. У то време, комуникација двеју култура била је нор-
мална и цивилизацијска, без присиле и принуда било које 
врсте. Уметници су се разумели и у томе није било лажи и 
политичких марифетлука.

ПРИЧА
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АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ, експери
ментални и клинички приступ, прире-
дили: Јован Мирић и Александар Дими-
тријевић, Центар за примењену психоло-
гију, Београд, 2006, 336. стр.

Теорија афективног везивања, од свог 
појављивања  педесетих година, па до да-
нас, представља једну од најинспиратив-
нијих теорија у психологији. Утицала 
је, а и даље утиче на велики број других 
теорија, истраживања, и  саму клиничку 
праксу. Овај јединствени зборник радо-
ва садржи различита стручна разматра-
ња о афективном везивању како дома-
ћих тако и страних аутора. У књизи су 
представљена различита виђења приро-
де односа мајка - дете као и његовог ути-
цаја на емоционални развој личности. 
Између осталог, приказане су методе и 
тенике за процену афективног везива-
ња,  као и доприноси ове теорије у пси-
хотерапији. Овај зборник радова првен-
ствено је намењен стручној јавности, 
психолозима и студентима психологије, 
али га могу имати у виду и сви остали ко-
ји желе да прошире своја сазнања о зна-
чају раних искустава за развој личности 
и целокупно ментално здравље.

Милена Ђорђевић

во, да је не пробуди, и враћа са припремљеном ци-
глом. Тврда је и подесна. Удара је, плавичаста шака 
инстинктивно полази ка глави. Понавља ударац. 
Рука, замрљана црвенилом крви, пада не постељу. 
Трећи пут удара. Пали цигарету. Пребацује њену 
кошуљу преко смрскане лобање. Мирујућа женска 
лепота. Ране се не виде, тело се, услед трзаја, разго-
литило. Лепша је него икада. Чаршави су попрска-
ни крвљу и месечином. Зарад оваквих тренутака 
вреди живети. Пуши нову цигарету, опипава јој 
пулс. Мртва, гола и лепа. Узима је у наручје, носи 
у подрум, ставља у сандук. Враћа се, сакупља ства-
ри, постељину, уклања трагове. Ње више нема. 
Сандук путује за село. С пажњом слуша превозни-
ково брбљање. Скидају сандук. У пустом селу, у 
забаченом, удаљеном углу дворишта, испод брда-
шца више потока, копа до поднева. Земља је тврда, 
просејана кречњачким камењем. Лишће трепери 
изнад њега и хлади га. Када пијук удари у камен, 
дланови ненавикли на рад бриде. Усхићење прева-
зилази бол.

Напор прија. Обилно једе, прилегне и одма-
ра се. По вечери, звезде се ужлебе у свод, младе, 
искричаве. У поноћ, нажуљаним длановима извла-
чи тело из сандука, ставља у торбу постељину и 
њену одећу, кине, и одвлачи је до рупе. Уз стопала 
смешта торбу, затрпава, бришући рукавима зној и 
мрштећи се на лажне приказе које ствара дрвеће.

Потом, по дневној светлости, фарба сандук. 
Смета му неколико зелених тачака на кошуљи. 
Када се фарба засуши, ставиће у сандук сламу и 
старо посуђе. Усамљен, испуњен њему непознатом 
снагом, пије расхлађено вино.

Полет јењава и уступа место разочарењу да се 
сви послови, приче и замисли једном завршавају, 
све самообмане и маштарије, све реалности. Тада 
му крај жене, у кревету, постаје тесно. Такав је жи-
вот.

Иван Потић
КОМПРЕСИЈА ДЕПРЕСИЈЕ
Борис је мотао џоинт. Имао је жуте зубе и кожу 

која се перутала. Изгледао је као лабораторијски 
миш, који је током година експериментисања за-
волео свој кавез и докторе који су га повремено 
хранили купусом.

Понудио ми је џоинт, али сам одбио. Рекао сам 
му да немам намеру да гледам својим унутарњим 
оком, и да ме подсвест изневерила више пута до 
данас. Рекао сам му да понуди моје родитеље. Они 
су пуни брига и више немају снове, њима је потреб-
но да промене угао гледања на ствари. Ја сам већ 
изучио демонологију, покретање невидљивих си-
ла аутосугестије, балансирање на ивици разума, 
свесно уништавање можданих ћелија...

Борис је деловао као неко ко се не обазире на 
гротескне облике реалности, нити мари за моје 
нагле промене физичког изгледа. Изгледао сам му 
као џиновски мрмот који се пропео на задње ноге 
и нервозно мрда њушкицом.

 – Који си ти мрмот! – рекао је. Борис се у ства-
ри плашио да га не прогутам, као што сам учинио 
са многим несрећним књижевним ликовима рани-
је. Ипак, био сам задовољан начином на који се Бо-
рис развијао у овој причи. Попушиће свој џоинт, 
отићи ће на рок концерт, изазваће тучу, неко ће му 
флашом сломити главу, завршиће у болници и кад 
се врати кући, посветиће се вежбању кроткости и 
неговању ружа у манастирском врту.

– Нису ме хтели у манастиру – рекао је. – Ни-
су ми дозволили да унесем таблете, кокаин и ка-
набис.

Немам срца да му кажем да за њега нема наде, 
симпатично ми је то што се још увек труди да оста-
не свестан. После трећег џоинта, физиономија му 
се мења. Сада личи на бизона или јарца, нисам си-
гуран. У сваком случају, има рогове.

– Невероватно је како се сви који падну на дно 
окрећу вери – мислио сам у себи, тужан што је пре-
да мном још једно живо биће које је немогуће спа-
сити. Уз оних милион настрадалих у ратовима, и 
ових неколико милиона скењаних у миру, била је 
то велика цифра. Скоро као половина популације 
Њујорка.

– Дошао сам да ти кажем да се траже спасиоци 
у Америци. – Шест месеци, узмеш лову и вратиш 
се у ову рупу. Ти си био спортиста, то би могао...

– Ја нисам Исус – рекао је Борис. – Осим тога, 
мишићи су ми атрофирали. А не знам ни шта ћу 
са женом...

– Са женом? – упитао сам. Питао сам се која би 
јадница могла да пристане на ову замену за живот. 
Борис је отворио креденац и оданде је истрчала 
једна коза.

– Не бих могао да је оставим сада, кад је у дру-
гом стању. Коза је затим замекетала, а ја сам из-
губио нит. Оставио сам им двеста динара испод 
пепељаре и упутио се ка кући јединог трговца седе-
фастим ружама и позлаћеним крстовима у граду, 
ка изби Владимира Сорокина.

Владимир је, као и обично, био премазан цр-
ним ималином, и око врата носио венце белог лу-
ка.

Пружих му двеста грама кафе и сто педесет гра-
ма тиролске кобасице.

– Знаш шта се десило Борису? – рекао сам.
– Да није написао књигу?
– Оженио се козом – рекао сам. – И постаће 

отац.
– А, значи ово је љубавна прича – рекао је Вла-

димир и дубоко уздахнуо, као неко ко искрено па-
ти.

Срђан Папић
ДРУГАРЧИНЕ
Хајде идемо, рекла му је 

чим је испила пиће.
А ‘де?
Па до Морнара, где друго 

у ово доба.
А ко?
Па како ко, нас четворо.
А Бели?
Е паааа, јеби га...
Шта јеби га?
Па јеби га! Што није нешто урадио са Мајом, 

да је није давио, ишао би и он. Овако виси! Ајде 
крећи!

Па како Бели да извиси?
Лепо, конобар му скинуо рибу испред носа, зна-

чи – виси. 
И што мојој мазици нико није скинуо рибицу, 

ха? Смеши се и љуби га у нос.
Нејдем!
Шта?!
Нејдем без Белог! Где он, ту и ја.
Па добро, нек иде онда и он с нама.
А конобар?
Јеботе! Иде конобар, иде Бели, идемо сви, ајде 

крећи, видиш да је фајронт.
Ко их јебе, шта нам могу кад знамо конобара.
Еј! ЕЕЈ! Идеш или не? 
Јој, мазице, а идеееееееееш, гризе му ухо.
Хвата је под браду а другу шаку скупља у песни-

цу и упире ка њој. Почиње да броји на прсте, прво 
подигавши палац: Идем ја! Иде Бели! Спушта па-
лац и кажипрст, док средњак упире ка конобару: 
А конобар виси!!!

Ма... Шта... скаче на његову руку и притиска је, 
попут главе дављеника.

Пијан си! Одскаче од њега.
Нек сам, нејдем без Белог. А нејде ни конобар. 

И тачка!
Значи – не идеш?
Сигурно?
ОК ако тако хоћеш. Чујемо се.

Није доступна. Не одговара на мејлове. Не отва-
ра врата. 

Данима.

Е баш си другарчина, утеши га Бели понекад у 
пролазу, са недотупавним осмехом пуним нечега 
што се можда зове захвалност.

Осмехом који би му најрађе здерао са лица и 
бацио тамо где људи бацају непотребна пријатељ-
ства.

Само када би знао, има ли где таквог места?

Мирољуб Тодоровић

ХОРМОНИ
Јутрос сам дигао сидро 

на леву ногу. Фалична ми 
менза. Пуца ми тиквара. 
Ништа ми не полази за ша-
пом. Нервозан сам и смо-
рен ко тесне гаће. Не знам 
шта да шљакам.

Набацим перје и исфурам из гајбе. Ухватим 
транџу и опалим кеш до бас-штајге. А онда пе-
шака на Саву. Уштекам буљу на песак и кужирам 
реку. Трепћем ко сојка на југовину. Мисли ми глу-
варе. Контам које је боје ветар. Вода протиче. То 
ми смири хормоне.

СУТЛИЈА
Зграбих је и почех страсно да јој штуцам кљо-

ве. Изгризао сам јој лабрње. Добро се успалила. 
Погладих је по фанфуљи, а онда јој завукох ша-
пу под сукњу. Није имала гаћеронце. Ћапих је за 
чавку.

Мишко ми се страобално дигао. Цепао је пан-
тосе. Раскопчам шлиц и избунарим га. За трен 
ока она саже тиквару и стави га у кљун. Дудлала 
га је ко гладно живинче. Сврших јој у помијари.

– Господе! – рече загрцнувши се и пљујући су-
тлију – Ово до сада нисам штрикала.

ПОЗАДИНЦИ
Не готивим гузере. Шитични су. Има нешто 

баздљиво у њима, у њиховој фаци. Ужагре жми-
гавцима и постану навалентни ко пацови кад на-
миришу буљу.

Не можеш, бре, да се промуваш мардељом а да 
не налетиш на позадинца. Намножило се топле 
браће ко скакаваца. Постали су и дрски. Ето, пре 
неки дан у Скаџи прифура ми се један млађи кара-
кушљивко. Врцка фанфуљом, а кужим и лабрње 
накарминисао ко мајмунско дупе. Хтео би, певну, 
да се упознамо, да разменимо жваку. Док говори 
не гледа ме у фацу већ у шлиц од пантишки.

Уђанисах одмах у чему је ствар. Испичкарах 
га и ударих му ногу.

(Из шатро романа „Смрзла су ми се јаја“)
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Културна баштина је камен темељац Евро-
пе, а „Дани европске баштине“ су драгоце-

но оруђе да се охрабре и унапреде поштовање, 
љубав и брига за наше заједничко културно 
наслеђе код највећег броја грађана и на најши-
рем могућем простору европског континета. 
Тако су гости Тери Дејвис, генерални секретар 
Савета Европе, Јан Фигел, европски комесар 
за образовање, културу, младе и мултијезич-
ност, и Роберт Палмер, директор за културу 
СЕ, протумачили значај ове културно-тури-
стичке манифестације, чији су и покретачи 
1991. године, а током септембра одржана је у 
49 европских земаља.

Град несвакидашње прошлости и један 
од европских градова будућности Београд, 
главни град Србије, на ушћу Саве и Дунава, 
посебно је поносан што је почаствован да бу-
де домаћин овогодишње централне прославе 
коју организатори СЕ и Европска комисија за-

једнички сваки пут приређују у другој држави. 
Суорганизатори су били Министарство култу-
ре и Град Београд, који су се побринули да се 
ДЕБ 2007. године обележе и као део званичног 
председавања Србије Комитету министара СЕ, 
чија застава је сада подигнута.

Тема ДЕБ била је „Реке – токови наслеђа“, 
са нагласком на Дунав – најзначајнију реку у 
Европи и Србији, па је тако и представљано 
природно наслеђе, биодиверзитет, археоло-
шка налазишта, утврђења, као и култура број-
них народа на овим просторима, њихова тра-
диција, обичаји и друго. Као и у свим другим 
земљама, најширој публици пружена је тако 
изузетна прилика за упознавање са богатим на-
слеђем, указујући тако и на његову ненадокна-
дивост и потребу очувања за потомство, кроз 
истицање вишеструке вредности баштине за 
све мање или веће заједнице и читаво друштво 
у целини.

Централна континентална прослава ДЕБ 
одржана је од 20. до 23. септембра, а званично 
је почела у Конаку кнегиње Љубице свечаним 
отварањем изложбе гравира, мапи, цртежа и 
старих књига с текстовима путописаца „За-
љубите се у један град – европски путници у 
Београду 1815-1914“, у присуству поменутих 
и других угледних гостију и стручњака. Наред-
ног дана гости су обишли изложбу слика „Мај-
стори 20. века“ – ремек дела из колекције Дома 
Народне скупштине Србије, где је одржан и 
међународни округли сто „Заједничког европ-

ско наслеђе у покрету – давање вредности по-
тенцијалу европских региона“ и презентација 
програма и примера добре праксе Југоисточне 
Европе.

У здању тог Дома представљен је и нацио-
нални каталог – зборник текстова на тему ДЕБ, 
а наредног дана ту су потписане „Оквирна кон-
венција СЕ о вредности културног наслеђа за 
друштво“ и европске конвенције о заштити ар-
хеолошког наслеђа (ревидирана) и о заштити 
предела (пејзажа)“. Централна европска про-
слава ДЕБ одржана је на Београдској тврђави, 
уз изложбу фотографија „Тврђаве на Дунаву“, 
а у Старом двору био је пријем, уз изложбу 
„Украси на београдским фасадама“.

Трећи дан гостима је испуњен излетима: од 
разгледања Београда са река, обиласка архео-
лошког налазишта Винча, богатог програмом 
на локалитету Виминацијум, до мултимедијал-
не ноћи у простору Старе термоелектране на 

Дорћолу „Снага и светлост“ о индустријском 
наслеђу Београда и околине, сада представље-
ног и мапом аутора Рифата Куленовића Према 
претходној и главној теми прославе, један од 
нагласака програма био је на Дунаву, реци са-
радње и кичме Европе, уз коју су се од памти-
века рађале, развијале, прожимале и нестајале 
културе, чиме су се бавиле и две међународне 
конференције, а пан европска организација 
„Европа Ностра“ одржала је свој годишњи 
скуп у Београду.

Представљање наслеђа уписаног на листу 
покретних културних добара од универзалног 

значаја за човечанство Унескоа „Памћење све-
та“ (Memory of the World) чинило је тродневно 
излагање „Мирослављевог јеванђеља“ у Храму 
Светог Саве, најстаријег српског средњевеков-
ног рукописа и једног од најлепших словенских 
рукописа уопште (на листи од 2005). У Храму 
су тим поводом свих 72 часа непрекидно бора-
вили иконописци и фреско сликари, мајстори 
калиграфије и дубореза и други млади уметни-
ци, а приређена су и три поноћна концерта.

Радост публике покварило је накнадно сазна-
ње да то ипак није био најављивани оригинал 
„Мирослављевог јеванђеља“, што је потврдила 
и Народна библиотека Србије, организатор 
програма „Књига у Храму“ – па се то може на-
звати само обманом, као и изложбе старих раз-
гледница Београда и других градова „Поглед 
са Дунава“ у предворју НБС. Светски истом 
оквиру Унескоовог „Памћења света“ припада 
и изложба „Часописи из Теслине личне библио-

теке“ и представљање часопис „Репринт Тесли-
них чланака у `Електрикал експериментеру` 
из 1919“ у Музеју Николе Тесле, као и изло-
жба копија фресака и одливака скулптура из 
српских манастира под заштитом наведене 
међународне организације у Галерији фресака 
Народног музеја у Београду.

У Галерији САНУ током месеца трајала је 
изложба „Знамења Карловачке митрополије“, 
а у Универзитетској библиотеци „Светозар 
Марковић“ приређена је изложба „Тврђаве на 
Дунаву“, о 40 таквих објеката које су предста-
вљене кроз мало познат фонд ретких и старих 
књига и картографску грађу о Дунаву. Осим те 
установа, истим поводом сада су по први пут 
за посетиоце били отворени Јеврејски музеј и 
Музеј краља Петра Првог Карађорђевића, што 
се односи и на кућу породице Карамата у Зе-
муну.

Са водичима могли су се опет обићи и зна-
менити Дом Јеврема Грујића и изложба Исто-
ријског архива Србије „Кућа Вељковић – исто-
рија породице – историја Београда“, све редом 
споменици културе, као и Дворски комплекс, 
Стари и Нови двор, Дом Народне скупштине 
Србије, здања Владе Србије, Амбасада Фран-
цуске. Организовано је и разгледање Београда 
са река, Великог ратног острва – уз предавање 
„Нетакнути бисер Београда“, Ботаничке баште 
„Јевремовац“ у каснијим часовима – под нази-
вом „Вече тече“, као и обилазак старог језгра 
Земуна, Савамале, Ташмајданских пећина, ла-

ОТКРИВАЊЕ РЕЧНИХ ОБАЛА КУЛТУРЕ
Београд био домаћин централне прославе „Дана европске баштине“, одржаних у 49 земаља нашег континента,  

током којих скоро 20 милиона људи посети око 30.000 споменика и локалитета укључених у овај пројекат 
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гума у Карађорђевој улици, пећине на Сењаку 
и друго.

Народна банка Србије придружила се стал-
ним изложбама „Новац на тлу Србије“ и „Ди-
нар – наш новац“, као и изложбом „Ђорђе Вај-
ферт – индустријалац и истраживач, банкар и 
колекционар“ – 386 примерака кованог новца 
из његове нумизматичке збирке, у згради на 
Славији. Галерија Музеја науке и технике СА-
НУ изложила је слике и макете девет речних 
бродова проглашених за културно добро, док 
је „Галерија `73“ изложбом „Летећи чунови“ 
представила летилице које за полетање и сле-
тање користе водену површину – хидроплане, 
што је засновано на овдашњем богатом насле-
ђу ваздухопловства.

Музеј Југословенске кинотеке је тему река 
проширио на воду – извориште свег живота 
на планети Земљи, приказавши укупно 24 до-
кументарна или играна филма из 11 земаља, 
укључујући и шест домаћих, насталих од 1916. 
до 1991. године, међу којима и класичних дела 
Жана Вигоа „Аталанта“ (Француска, 1934) и 
од италијанских режисера Лукина Висконти-
ја „Смрт у Венецији“ (1971) и Габријела Сал-
ватореса „Медитеран“ (1991). Нису изостали 
и програми Библиотеке града Београда, свих 
осталих музеја и многих установа културе, 
попут Центра за очување Косова и Метохије 
„Мнемозине“.

Посебна пажња поклоњена је и програмима 
за децу и младе. Дечји културни центар прире-
дио је изложбу најбољих фотографија приспе-
лих на међународни конкурс „Наслеђе кроз 
мој објектив“, а са „Младим истраживачима“ 
еколошки пројекат – речни сафари на Велико 
ратно острво, Аду Циганлију и Аду Међицу, 
док је „Дунавско обданиште“ организовало 
игре деце старог Београда. Низ програми за 
школски и предшколски узраст протекао је у 
знаку обележавања 200. годишњице доласка 
космополите и просветитеља Доситеја Обрадо-
вића у Србију. Водило са рачуна и да већина 
програма буде доступна особама са инвалиди-
тетом или посебно припремљена за њих.

Право ново откриће речних обала цивили-
зација и култура била је Мултимедијална из-
ложба „Лапташи“ у Педагошком музеју, посве-
ћена професору Михаилу Петровићу – Аласу 
(1868-1941) и његовим истраживањима Дуна-
ва и Саве, историјата рибарства и етнограф-
ским студијама везаним за реку и људе који су 
од ње живели. Фотографије великих формата 
(100 пута 150 сантиметара) с почетка 20. века 
артефакти су тог времена и чувају од заборава 
читав један нестали рибарски свет, а приказан 
је и филм аутора те изложбе Новице Бабови-
ћа „Тајна јегуље“, са архивским сегментима из 
1931. године, међу њима и једини филмски сни-
мак на коме је горостас и легенда Београдског 
универзитета.

Настављен је и, прошле године започет, 
излетнички обилазак културно-историјског 
наслеђа и знаменитости општина Сурчин, Ла-
заревац, Гроцка, Обреновац, Сопот и Барајево. 
Сви програми, у Београду по шести пут одржа-
них „Дана европске баштине“, били су бесплат-
ни и пропраћени каталозима и другим издањи-
ма, а координатор њиховог одвијања устаљено 
је био Сектор за туризам и трговину Секрета-
ријата за привреду, у сарадњи са Туристичком 
организацијом Београда и другим установама 
и организацијама.

Димитрије Стефановић

Стара хегемонија у новом паковању
ФУКУЈАМА, Френсис : Америка на прекретници: демократија, моћ и нео
конзервативно завештање. Подгорица : CID, 2007. 162. стр.

Захваљујући агилности угледног и по много чему узорног подгоричког издавача CID, 
пред нама је најновија књига једног од главних теоретичара, а самим тим и креатора 

америчке спољне политике. Поред Кисинџера, Бжежинског, Хангтингтона и још неколико 
других, Фукујама је својим ставовима и схватањима одиграо значајну улогу у формирању и 
начинима промовисања америчке спољне политике крајем прошлог и почетком овог века. 

Анализе, мишљења, ставови и препоруке које Фукујама у овој књизи промовише у ве-
ликој мери се данас већ примењују, а за полигон примене често се узима пример Балкана. 
У сагледавању овог примера Фукујама критикује америчку тврду моћ у спољној политици 
(употреба силе) и промовише нови модел меке хегемонистичке моћи, као пожељан и реал-
ности ближи модел, који се примењује или може бити примењен широм света.

У овом моделу полуге моћи остају исте али се само пропорционално другачије примењу-
ју. У основним циљевима америчка спољна политика се није променила, и даље је остала 
хегемонистичка, униполарна и спремна на рестриктивну употребу војне силе тамо где Фу-
кујамин модел меке моћи пропадне. Фукујама нам заправо овом књигом каже да циљеви 
америчке спољне политике нису промењени, промењен је само начин и механизми да се 
до тих циљева дође. Фукујама даје предност институционалног глобалног деловања кроз 
механизме меке моћи, иза које стоји војна сила, у америчкој спољној политици. Често се у 
томе наглашава дисперзија (не)моћи међународних организација и њихова трансформаци-
ја у којима би свакако Америка имала кључну улогу 
и утицај, а које би и даље наставиле да слабе, разгра-
ђују и подривају улогу УН кроз које многи циљеви 
америчке хегемоније не могу глатко да прођу. Фуку-
јамин мулти-мултилатерализам супротан је начели-
ма мултиполарног света за који се крупни играчи на 
светској политичкој сцени залажу. Ни један од тих 
играча није промовисао глобалну спољну политику 
националних интереса коју је спреман да, ако мека 
моћ пропадне, брани силом. Када је Фукујама држао 
предавања од којих је потом начинио своју књигу 
(2006) то није било у тој мери видљиво. Данас јесте. 
Америка без Европе, Русије, Кине, Индије, не може 
да реши ни један крупан глобални, али ни локални, 
проблем који је унилатералним хегемонизмом ство-
рила. Пренапрегнутост ресурса и погрешна спољна 
политика довеле су Америку у незавидан положај из 
кога она може да изађе само на два начина. Први је 
самоизолационизам, што је мало могуће, а не би било 
ни пожељно, а други је мултиполаризам, који је у пр-
вим месецима ове године промовисала Русија, а који 
подразумева самоодрицање од хегемонизма. Велике 
силе су већ окончале препакивање својих спољних 
политика користећи управо делове Фукујаминог модела, тако да свет неумитно клизи ка 
мултиполаризму, који је ближи Хантингтоновој подели цивилизација али без сукоба.

Експеримент који је примењен и тестиран на Балкану, почетна тврда, а потом мека вари-
јанта хегемонистичке моћи, крахирала је у Ираку, али Фукујама као да то не види, а и ако 
види тешко му је, као и новим неоконзервативцима да то и прихвати. Међутим, реалност 
је превазишла Фукујамин нови модел. То се после повратка Русије на светску политичку 
сцену, као највеће државе по пространству, са убрзаном модернизацијом војне и економске 
моћи, са глобалним циљевима заснованим на мултиполаризму, а не хегемонизму. Америка 
је упала у замку једностраним наметањем сопствених правила игре на светској политич-
кој сцени. После повратка Русије и џиновског економског усправљања Кине модел дуплих 
стандарда је неефикасан и неприменљив. За ову тврдњу има неколико крупних примера у 
последњих годину дана. Једноставно, Фукујама у свој модел меке моћи, која се ослања на 
војну силу и хегемонизам, није урачунао фактор бумеранга који је постао реалност много 
брже и много пре него што су кројачи Новог светског поретка на то рачунали. Реалност 
на терену их је затекла неспремне. У различитим сферама многи примери то и показују. 
Америка је на Балкану прокоцкала идеалну шансу да буде прихваћена као пожељан модел 
демократије. Фукујами због тога није преостало ништа друго него да пресипа из шупљег у 
празно. Он је вероватно „последњи човек“ који верује да се комбинованом применом меке 
и тврде моћи може доћи до светског лидерства. Једноставно, мултиполарни свет, подупрт 
довољном економском и војном моћи, не признаје једног светског лидера и модел демокра-
тије коју тај лидер извози. Што пре Америка то буде схватила и прихватила, прилика за то 
су скори председнички избори, дуже ће дугорочно остати као један од неколико равноправ-
них играча на светској политичкој сцени.

Фукујамина књига је драгоцена за читаоце са Балкана, јер се тиче и њих, али и пројекција 
дугорочних циљева спољних политика балканских државица~патуљака у чијем је регио-
налном епицентру је кључни играч ипак Србија, мада је то многима тешко да прихвате.

С. Н.



28 29

О Д Е Љ Е Њ Е  У М Е Т Н О С Т И
Монографија БРАНКО МИХАЈЛОВИЋ (Museu 
da Agua) Музеј воде, Лисабон, 2007.

»Све у свему постоји једна притајена, сетна поезија, 
скоро туга, један фадо неког другачијег Португала, 
носталгија која жели убити лутајућом визијом у по-
трази за осећањем на простор који се зове дом.

Антоније Серђо Персоа, 1994
О сликарству Б. Михајловића

У Библиотеци града Београда у Одељењу уметно-
сти октобра месеца је на трибини „Уметност“ 

представљена монографија о сликару Браниславу 
Михајловићу. У програму су учествовали: истори-
чар уметности Борка Божовић, власник престижне 
галерије „Хаос“, реномирани ликовни критичар Сре
то Бошњак и уметник Бранислав Михајловић. Тек-
стове из књиге читала је позната глумица Милица 
Михајловић.

Књигу је објавио Музеј воде у Лисабону  пово-
дом велике  самосталне изложбе у Музеју вода у 
Лисабону и Квимбри које је уметник имао овог про-
лећа. Књига је објављена у двојезичном издању на 
португалском и енглеском језику. Веома је репрезен-
тативна и садржи  200 илустрација.

Бранислав Михајловић је дипломирао на Фа-
култету ликовних уметности 1986. године, а 1988. 
магистрирао сликарство. Члан је УЛУС-а од 1984. 
Добитник је многих награда и признања. Излагао је 
на више од 60 самосталних и преко 150 групних из-

ложби у земљи и иностранству. Уметник последњих 
15 година живи и ствара у иностранству, најпре у Хо-
ландији, а потом у Португалу где је постао признат 
и угледан уметник. Борка Божовић, позната истори-
чарка уметности исцрпно је на промоцији предста-
вила текстове у књизи које су написали реномирани 
португалски  ликовни крититичари, галеристи, про-
фесори историчари уметности.

Уводни текст Ритуали светла написала је Mar
garida Ruas Gil Costa, директорка „Музеја воде“ 
из Лисабона. Она у књизи говори о симболичкој 
улози светла у делима Бранислава Михајловића, о 
експлозији и интерференцији светла тј. конфликту 
месечевих и сунчевих зрака. Она то дело осећа као 
продукт диверзитета, индентитета и истиче да је 
Бранислав Михајловић изабрао Португал за место 
свог дома, али се није одрекао онога што је понео у 
себи из свог родног града. „Све је у овим делима“ ка-
же угледна ликовна критичарка „ на ивици свесног 
и подсвесног, светачког и профаног између митова  
и стварности, у сензацијама светла и сенке са емоци-
јом блиским љубави и магији“. Она закључује „да је 
била част  што је Музеј организовао Михајловићу са-
мосталну изложбу, јер су доживели једно божанско 
путовање емоције.

Manuel Carmo, директор истог Музеја (Museu da 
Agua) из Коимбре, у свом тексту о изложби говори 
како Бранислав Михајловић ствара са умећем немо-
гући конкретни универзум. Посеже за библијским 
темама и третира их са интезивном авангардном 
упорношћу. То су платна која нас посматрају а не 
обрнуто. Ми смо огледала каже Manuel Carmo. Ma
ria Joao Fernandes, угледна историчарка уметности 
у тексту под насловом Ритуали светла истиче идеју 
Ернеста Касијеа „Уметност није имитација већ от-
кривање стварности“. Она о сликарству Бранислава 
Михајловића говори у два два поглавља. Прво су Ри
туали светла а друго о људском  и божанском.

Armando Alves, сликар и галериста писао је текст 
за каталог Михајловићеве изложбе у Порту 1997. и 
тај текст се налази у монографији. Laura Castro, про-
фесор историје уметности на Ликовној академији у 
Порту, написала је текст под насловом Открића за 
каталог изложбе у Порту 2003. Сликарство Б. Ми-
хајловића није само резултат формалних ликовних 
елемената и пиктуралне  густоће  неготакође дола-

зи из далеке успомене koja трансформише и ставља 
у игру порекло али и егзистенцијалне проблеме. У 
монографији се налази и поетски текст Дејана Стан
ковића, познатог преводиоца за португалски језик 
о личној импресији доживљеној у атељеу свог  при-
јатеља сликара.

Наш угледни историчар уметности Срето Бо
шњак истакао је да је сликарство Бранислава Ми-
хајловића европско, али да оно у себи садржи и еле-
менте националне наше традиције. Истакао је да се 
„његова уметничка и животна биографија одвијала 
на једном широком друштвено културно-уметнич-
ком и политичком простору Европе што је његовом 
стваралаштву дало посебан карактер, због тога на 
његовим сликама  нема много локалних обележја и 
тематско садржинских и иконографских јер је  ин-
спиративна основа његових композиција опште 
универзална - хуманистичка, изнад и изван нацио-
налних, етичких и идеолошких одређења. Без обзи-
ра на то колико је тема значајна за процес настанка 
слике  она није  никад изнад ликовног идентитета 
дела, дакле, ограничавајући фактор слободе ликов-
ног говора. Идеја и форма, значење и сама ликовна 
организација увек су у равнотежи....“

Промоцију је пратила видео пројекција фотогра-
фија са две поменуте изложбе у Музеју воде у Лиса-
бону и Квимбри. На крају промоције сликар Брани
слав Михајловић обратио се публици евоцирајући 
лепе тренутке са отварања изложбе у Лисабону у 
Музеју Вода: „То је диван простор који се налази на 
врху једног од брда где је некада постојала станица 
на пару за  извлачење воде у танкове  и ту су оста-
ли ти огромни точкови који имају 4 огромне пумпе 
са замајцима од 6 метара пречника које и данас ра-
де али на струју. Музеј приказује историју о томе 
како је створен систем воде у Лисабону. На неким 
слајдовима се виде делови тих точкова. Простор је 
божанствен један од најлепших простора  где сам 
имао изложбу,  и један од најлепших простора у Ли-
сабону где се праве изложбе. У њему сам изложио 
преко 50 слика. Десила се коинциденција, у исто 
време је истоимени музеј из Коимбре организовао 
моју другу изложбу. Захваљујући људима из Музеја 
воде из Лисабона изложбе су биле пропраћене овом 
монографијом.“

Мирјана Савић

СВЕТЛОСТ ВИЗАНТИЈЕ
мапа предлога мозаика за Храм Светог Саве аутора Ко-
сте Брадића

Одељење уметности Библиотеке града Београда на сво-
јој Трибини „Уметност“ и издавачко предузеће „Ин-

терпрес“ недавно су организовали представљање мапе Ко-
сте Брадића „Светлост Византије, предлог мозаика за храм 
Светог Саве“, коју је издао Интерпрес 2007. у Београду и 
мозаика са представом арханђела Михаила, аутора Косте 
Брадића. Овај мозаик, по нацрту Косте Брадића, израдила 
је ликовни уметник Бисенија Тершченко и он је био изло-
жен код улаза у нашу библиотеку.

Коста Брадић је дипломирао 1955. године на Ликовној 
академији у Београду у класи професора Недељка Гвоздено-
вића. Од 1957. године је члан сликарске групе „Медиала“. 
Био је професор на Академији за црквено сликарство и кон-
зервацију. Носилац је звања „Заслужни уметник“. Добитник 
је неколико иностраних награда, а посебно истичемо награ-
ду коју је добио 1996. г. од Алексеја II, Патријарха Москов-
ског и целе Русије. Од 1955. г. излагао је на бројним изложба-
ма код нас и у иностранству (Париз, Рим, Базел, Бон, Берлин, 
Атина, Милано, Монте Карло; Америка, Аустралија, Нови Зе-
ланд, Швајцарска). Истакнимо да је у Галерији „Прогрес“ у 
Београду 2003. г. излагао циклус слика „Божићна химна“ са 
благословом његове светости Патријарха Српског господина 
Павла.

Коста Брадић је од марта 2003. године, на молбу Митрополита црно-
горско-приморског господина Амфилохија, почео да ради на идејном решењу и 
нацртима за израду мозаика за храм Светог Саве на Врачару у Београду.

У изради пројекта зидне мозаичке декорације овог нашег највећег храма Бра-
дић је следио византијска иконографска начела стварајући по узору на цариград-
ске мозаике и фреске у српским средњовековним манастирима. Он је поштовао 
иконографска правила у избору тема, њиховом распореду и начину ликовног 
представљања садржаја у зидном сликарству православног храма по којима се 

тачно зна место за сваку сцену и фигуре светитеља 
у одређеној зони на зидовима цркве. Позадину сли-
ка златном бојом, која је симбол божанског бића, 
док фигуре светитеља и остале сцене, префињеног 
колорита, дочаравају технику мозаика. Брадић је 
увео нови приступ у обради и сликању фигура све-
титеља, којим су црне или смеђе контуре њихових 
силуета замењене белим, док таласасте линије улазе 
у структуру силуете. Тиме је постигао луминозност 
у представљању фигура светитеља и динамичност 
композиције. Своју технику гравирања пренео је у 
монументалне размере. Његове скице мозаика за 
светосавски храм су најбољи спој традиционалног 
и модерног у савременом српском иконопису.

Ђорђе Кадијевић, историчар уметности, наш по-
знати ликовни критичар, је аутор текста за ову мапу, 
која је луксузно опремљена и одштампана на фином 
папиру са илустрацијама у боји.

Коста Брадић и издавачка кућа „Интерпрес“ су 
овом мапом предлога за мозаике храма Светог Са-
ве и израђеним мозаиком са представом арханђела 
Михаила направили један од првих корака  ка реа-
лизацији израде мозаика за ентеријер светосавског 
храма.

У представљању и разговору о мапи учествовали 
су: гост из Грчке презвитер Стаматис Склирис, позна-
ти иконописац, велики пријатељ српског народа, ко-
ји се бавио сликарством Косте Брадића; проф. Ђор-

ђе Кадијевић, рецензент; Мирко Мркић Острошки, директор „Интер-
преса“ и аутор Коста Брадић.

У уметничком програму Стихире Светом Сави из Хиландарског рукописа 
извели су Драган Р. Млађеновић и певачи „Светог Николе“.

Читаоница Одељења уметности била је препуна слушаоцима, а почасни гост 
је био владика бачки господин Иринеј Буловић.

Иванка Лазовић
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ХОДОРОВСКИ, Александро/ХИМЕНЕС, Хуан: КАСТА МЕТАБАРОНА; 
превео са шпанског: Илија Чанак, Београд, Бели пут, 2007, 269 стр.

Пред српским љубитељима стрипа је први том свемирске саге „Каста мета-
барона“ коју су заједничким креативним умећем створили један од најпозна-
тијих светских мултимедијалних уметника, стрип-сценариста Александро 
Ходоровски, и аргентински цртач Хуан Хименез. Први том састављен је од 
четири свеске: „Отон, чукундеда“, „Хонората, чукунбаба“, „Агнур, прадеда“ 
и „Ода, прабаба“. Треба напоменути да се лик савршеног ратника, Метабаро-
на, појавио први пут 1981. године у култном стрипу овог двојца, „Авантуре 
Џона Дифула“. Човек који је створио свемирске халуцинантне визије и рат-
нике, чија су тела ојачана машинама и оружјима кадрим да брзо униште 
читаве планете, Александро Ходоровски, рођен је у Чилеу 1929. године, у 
породици украјинских емиграната. Ходоровски није само стрип сценариста 
већ и пантомимичар, психотерапеут, један од најбољих познавалаца магије 
Тарота (његову књигу „Пут Тарота“ многи сматрају незаобилазном лекти-
ром за изучавање ове тематике) и филмски редитељ, од којих је најпознатија 
његова психоделична шпагети-вестерн верзија Библије, „Ел Топо“. У припо-
ведачком смислу, „Метабарони“ су свемирски херојски епос у коме се гене-
рације смењују ратујући, умирући и трагајући за вечним космичким истина-
ма. Притом  Ходоровски на само њему својствен начин проговара о моралу, 
односу појединца према друштву, околини, то јест у овом случају бројним 
галаксијама. Код овог сценаристичко-ликовног двојца битке се не приказу-
ју класичним акционим сценама. Своју тезу да је рат прво уметност па тек 
онда суноврат, Хименез и Ходоровски доказују кроз широке панорамске 
експозиције. Тако нам на најексплицитнији начин објашњавају фолозофију 
Метабарона која гласи: „Ми смо створења већа од богова, већа од историје, 
већа од свих постојећих друштвених уређења. Наши поступци сами за себе 
успостављају нове моралне референце. За сопствене поступке не одговара-
мо ни боговима, ни историји, ни планетама. Зато код нас смрт једне индиви-
дуе има већу емотивну тежину него уништавање читавих галаксија!“ Можда 
је и због те – људској подсвести ипак заводљиве филозофије – породична са-
га о династији непобведивих ратника из далеке будућности – Метабарона, 
обележила европску графичку новелу последње деценије ХХ века.

КУК А. Дејвид: ИСТОРИЈА ФИЛМА; са енглеског превела: Јелена Петро-
вић, Београд, Kлио, 2007. 569 стр.

У библиотеци „Ars Cinema“ издавач-
ког предузећа „Клио“ објављен је и 
трећи део књиге директора програма 
за филмске студије на Универзитету Еј-
мори у САД Дејвида А. Кука „Историја 
филма“. Поред обимне и студије чији је 
оригинални наслов „A history of narra-
tive film“ (Историја наративног филма) 
Дејвид А. Кук је објавио и књигу „Из-
губљене илузије: Америчка кинемато-
графија у ери Вотергејта и Вијетнама 
1970-1979“. „Историја филма“ писана 
је на читаоцима приступачан начин и 
представља свеобухватан водич кроз 
филмску уметност, од њених почетака 
до деведесетих година двадесетог века. 
У својој књизи Дејвид А. Кук образлаже најважније аспекте филмског ства-
ралаштва и читаоца упознаје са технолошким, друштвеним и економским 
контекстом у којем је настала и развијала се светска кинематографија. Ова 
обимна студија садржи обиље података о најважнијим периодима у развоју 
филма и чувеним филмским школама: руском филму предсовјетског перио-
да, француском новом таласу, новом британском, италијанском и источное-
вропском филму, кинематографијама азијских и латиноамеричких земаља... 
Такође Кук говори о развоју филмске технологије као и редитељским по-
ступцима најпознатијих светских синеаста попут Дејвида Грифита, Сергеја 
Ејзенштајна, Акире Куросаве, Ингмара Бергмана... У сопствени историјски 
преглед светске кинематографије писац уклапа и детаљне анализе најзна-
чајнијих филмских остварења попут „Оклопњаче Потемкин“, „Рађања јед-
не нације“, „Грађанина Кејна“, „Трећег човека“, „Бони и Клајд“, „Одисеје у 
свемиру 2001“... Кук притом посвећује пажњу и филмовима који су снажно 
утицали на каријере најпознатијих редитеља: („Вртоглавица“ Алфреда Хич-
кока, „Сенке заборављених предака“ Сергеја Параџанова, „Ноћ вештица“ 
Џона Карпентера...) Поред исцрпне и обимне библиографије пажњу треба 
обратити и на филмски појмовник који је приредио један од преводилаца 
другог тома „Историје филма“ Дејвида А. Кука, Александар Луј Тодоровић. 
На крају треба напоменути да се ова Кукова студија користи као уџбеник на 
великом броју Универзитета, као и филмских стручних школа. 

Душан Цицвара

П. С. На корицама је кадар из филма Стивена Спилберга, „Блиски сусрети 
треће врсте„. Филм је снимљен 1977. године

Fancy frogs – CD Son of earth autorsko izdanje, 2007.

Луцидан и вишеслојан аутор-
ски рад, белег и жиг. Иденти-
фикационо препознатљив код. 
Хук и налик њему. Сенкама 
оивичен. Измаглицом надах-
нут и проткан. У први мах, мо-
же се наслутити, и што и јесте најбитније, имамо прилику овде препознати 
– осетити. Већ у уводној звучној теми, која се разлеже и развија, сама од се-
бе и у себи, у вртлозима и потпуно незаустављиво увија, угиба, налеће, на-
срће и губи, имамо ретку прилику доживети не само и искључиво особен, 
нескривен и неспутан, већ и емотивно електролизован, благо катарзичан 
енергетски набој. Било да је за то заслужна неутољиво немилосрдна ритам 
секција, потпомогнута и обгрљена, у моментима када је то најпотребније, 
најпожељније - довољно одмереним клавирским хармонијским егзалти-
ма, све скупа и појединачно, испресецано врхунским гитарским исијава-
њима. Они, турбулентно нападни али не и повредиви са једне (послушати 
документ Fields of fog npr.) или пак, мистично смирени али сигурни, гото-
во смртно али не и демонизовано – озбиљни – попут звучног записа под 
редним бројем пет, са друге стране, јесте, у праву сте - светла. Fancy frogs, 
чудновата културна -и- суп, у јединственом и једном, групација, својим 
деловањем, чак и земљу у којој живимо или то само покушавамо, чини не-
двосмислено смисленом, успут, потпуно природно, успевајући да отвори 
нове (духовне, рекао бих) капије. При томе, држећи кључ чврсто у својим 
рукама и нехајно бацајући га иза рамена. У неповрат. Допуштајући нам да 
се  кроз један кривудав и испуцао, ињем улепшан пут, на коленима, доко-
памо тунела на чијем крају постоји реална шанса да удахнемо дух и дах 
надреалног. Светла и евентуалног, просветљења.

Специфична музикалност која повлачи за собом лирички емоционал-
ни бит. Тридесетседмоминутно путовање у колевци бајке а, опет, излази из 
ње; неочекивано (да ли је?) ефектно, сасвим довољно уникатно и неоптере-
ћујуће везујуће, у себи крије, али и нуди на дар прегршт - дословце седам, 
укусних духовних недодирљиво додирљивих залогаја – којима ни по коју 
цену не би требало да се одупирете. Напротив. Вансеријски рад.

Polaris –  CD Voice in my head  ауторско издање 2007.

Обавијено велом мистерије и интересантно. Већ од самих али не и усамље-
них, уводних, мистичних наслова, пре свега Confusion i Pagan noise, који 
недвосмислено, обема рукама копају по, у светским оквирима, неправдано 
запостављеној заоставштини изванвременских хероинских музичких ови-
сника – групације Alice in chains - постаје сасвим извесно да је пред нама 
неочекивани музичко-енергетски набој. Grungeom добрано натопљен. Тај 
осећај се наставља и у нумерама које следе али и лагано леде крв у жила-
ма иако је осетан, нимало бљутав нити љигаво слузав уплив електронике 
и психоделије – у наговештају. Таман до момента духовне иницијације и 
неочекивано очекиваног транса. Поларис, враћајући се/нас у (привидну) 
нормалу – ма шта она 
представљала - кроз зара-
зне, мелодичне, ритмичке 
усеке, резове пре свега, ко-
ји су овде отелотворење 
слободе (духа) која саму 
себе покушава да расте-
рети (баласта живота на-
равно - чега би другог?) 
– послушати нпр. благо се-
цирани (не)артикулисани 
запис под редним бројем 
пет на овој компактној 
дискети. Иако је у поједи-
ним критикама ово изда-
ње било, благо речено, 
осуђено, довољно је јасно 
да је истина на другој стра-
ни и оно јесте неочекивано ефектно и охрабрујуће освежавајуће, довољно 
дубоко и скрозирајуће, експресивно и луцидно, адекватно идентификаци-
оно препознатљиво и печатом ауторове особености истинског креативца 
жигосано, веома добро осмишљено - дословце и буквално - квалитетно, 
благо утриповано али не и истриповано – остварење, које, не би требало 
заобићи, нити га игнорисати. Контрадикторно, магнетно лепљиву, сулуду 
какафонију утисака и емоција, нарације и врисака можемо препознати у, 
наводно, исповедној нумери There’s God somwhere in me.

Чудни гласови у глави, били они шапати или можда, ехом потпомогну-
ти или укусно дисторзирани – попут поједних места на овом диску – ника-
ко нису случајни или препуштени сами себи. Већ искључиво одабранима. 
Допустите да шапати - и крици и уздаси - допру до ваше, завидно велике, 
мождане масе и удахните дах и дух – неочекиваног. Дива са омотнице ди-
ска Воицес ин мy хеад, то, очигледно није умела па јој је, испоставило се – и 
рука задрхтала. Или ће тек?

Милан Б. Поповић
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Бундало М. Зоран, Свеопшта земља. - Краљево 
: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 
2007. - 80 стр.

Нова књига Зорана М. Бун-
дала је сва уроњена у наци-
оналну историју, у лично-
сти, догађаје и у културно 
наслеђе српске историје. 
Књига има четири целине, 
а свака од њих се састоји 
из више појединачних пе-
сама, које су уланчане у 
дуге песме, мале лирске 
епове. То је највидљивије већ у првој целини која пева 
о једном тренутку из живота Светог Саве, али је тај тре-
нутак од изузетног значаја за целу нацију. Друга цели-
на такође говори о једном тренутку из српске историје, 
али је тај тренутак преломан и пресудан за њен даљи 
ток. Трећа целина пева о манастирима, међашима тра-
јања у времену и сва је састављена од слика и строфа 
уједначене дужине. На ову целину се надовезује четвр-
та целина која пева о Хиландару и његовим ктиторима, 
о трајању хиландарског духа и даха кроз време. Песник 
је испевао изузетну збирку, која је у ствари сва из јед-
ног комада са четири целине и много смислом богатих 
стихова и строфа.

Маринковић Томислав, Свет на кожи. - Краљево 
: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 
2007. - 64 стр.

Збирка Томислава Марин-
ковића има три циклуса 
у којима песник пева о 
свакодневним стварима 
и догађајима у контексту 
пролазности. Средишњи 
циклус, „Године у покре-
ту“, то најбоље показује. 
Запитан над смислом 
постојања себи и нама по-
ставља судбоносно питање: „Шта је вечност?“. Не даје, 
нити може да да, било какав одговор, као и ми, али пе-
ва о стварима и осећањима, у времену гради сопствене 
аутентичне слике које су део те вечности.

Петковић Милош, Без великих речи. - Краљево 
: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 
2007. - 70 стр.

Збирка Милоша Петкови-
ћа је низ стихова-конста-
тација, који често имају 
упутну, педагошку димен-
зију. По обиму кратке пе-
сме, једва од неколико до 
ретко кад више од десетак 
стихова, су стања и слике 
које песник у низу пред 
читаоца износи као свој 
доживљај света. Песниково питање: „Има ли смисла у 
веровању?“, из једне од песама као да нуди и одговор. 
Тај одговор су стихови у овој збирци и они оповргавају 
постављено питање. Сажета форма пуна значења даје 
овој збирци аутентичан звук и боју.

Павковић Васа, Елегије и баладе из прошлог сто
лећа. - Краљево : Народна библиотека „Стефан 
Првовенчани“, 2007. - 72 стр.

Већ у првој песми „Сећање на шездесете“ песник по-
ставља себи и нама кључно питање „Вреде ли наша 
сећања“? Ту дилему разрешавају песме које потом сле-

де. Кроз елегије и баладе 
песник нам, заправо ожи-
вљава наш век, а не само 
прошло столеће. Оживља-
ва догађаје, ликове, слике 
своје генерације, долазећи 
до оне тачке у којој прола-
зност, прошлост и трајање 
„сасвим су нејасне речи“. 
Песник нам разрешава 
дилему „сећања“ управо 
кроз „нејасне“ речи, које именују проток времена и за-
борава. Пажљив читалац ће у овој збирци пронаћи не 
само вредност сопствене генерације него и она власти-
та осећања, која су својствена свим генерацијама и пре 
и после прошлог столећа. Овим универзалним катего-
ријама песник додаје свој аутентичан смисао и простор-
ну димензију омеђену временом.

Милорадовић Петар, Колонија. - Краљево : На-
родна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2007. 
- 78 стр.

У збирци Петра Милора-
довића свака песма је јед-
на тема којом песник доча-
рава неки тренутак. То је 
заправо раскошан каталог 
предмета, људи и осећања. 
Збирка је добила наслов 
по истоименој песми, која 
готово до танчина описује 
инвентар једне колонијал-
не радње и атмосферу која у њој влада. Тачније, како 
сам песник каже описује „забаченост у животу / насу-
каност на празну обалу / где часовници мирују / где је 
време стало / а средиште је све даље“. Ово су вероватно 
кључни стихови који прожимају целу збирку, било о 
чему песник да пева у појединачним песмама он то чи-
ни са фотографском прецизношћу, која ништа не пре-
пушта случају, већ све потанко „залеђује“ у стиховима. 
Читаоцима ће сваки детаљ ове књиге бити занимљив.

Топић Јасмина, Тиха обнова лета. - Краљево : На-
родна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2007. 
- 88 стр.

Збирка Јасмине Топић са-
стоји се од четири целине. 
Свака од њих је свет за се-
бе, али и део целовитости 
збирке. По форми текстови 
у овој збирци су углавном 
лирска проза, која тежи то-
ме да свеобухватно прика-
же једну тему. У песми по 
којој је збирка насловљена 
на једном месту стоји: „Насукани на континент одсу-
ства“. Ове речи, заправо одређују читаву тему збирке, 
а то је одсуство из данашњег и опис прошлог времена у 
коме су ствари и осећања дефинисани кроз готово про-
зне стихове. Читаоцима ће ова збирка бити вишестру-
ко занимљива зато што се може читати и тумачити из 
различитих углова и на различитим нивоима, од фор-
малних до смисаоних.

Јовановић Ненад, Лице места. - Краљево : На-
родна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2007. 
- 104 стр.

Збирка Ненада Јовановића 
је слап стихова помешаних 
осећања. Има у њој доста 
овдашњег, али и ондашњег. 
Песник као да је распет из-
међу различитих светова и 
то се у стиховима итекако 
да видети. Свакодневни, он-
дашњи призори, дескрип-
тивни су са доста детаља, 
док се овдашњи углавном призори тичу детињства. Пе-
сник у збирци се креће кроз бројне форме, од кратких 
сентенци до песама у прози које доносе целовите при-
зоре. Све ове форме су повезане истим осећањима и на 
плану контекста чине једну целину, која се разлистава у 
много облика, од класике до експеримента.

Тања Јанковић

Тадић Новица, Лутајући огањ (изабране песме, избор и поговор Гојко Божовић). 
- Краљево : Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2007. - 212 стр.

Могу се из песничког опуса Новице Тадића правити различити избори по ра-
зноликим критеријумима и кључевима. Овај избор је направљен по принци-
пу диптиха који не уцеловљује него издваја две фазе Тадићевог песничког раз-
воја. Али то је ствар слободе интерпретације онога који је тај избор сачинио. 
Међутим, поезија и поетика Новице Тадића има целовиту узлазну линију од 
људског ка Божијем простору. И кад пева о најмрачнијим стварима, стањима, 
личностима и осећањима Тадић то чини из песничког божанског надахнућа, 
из Божије перспективе, која селективно издваја „посрнуле слике и стања „зе-
маљског света“. Али, контекст те „посрнулости“ је онај Божији простор где се 
мрачне слике личних сагледавања огледају у супротним контекстуалним при-
зорима. Новица Тадић, парадоксално, певајући о злу пева о доброј, хуманој 
апофатичкој димензији света. Стара византијска фигура парадокса управо то 
и омогућује. Велики православни песници, за то има много примера, су певајући о злу у ствари 
певали о добру. И то је тако од стихова Новог завета. Да би у свету сагледали божије присуство 
ти песници су следећи Христоносан пут силазили и у пакао не би ли и у томе открили благодат 
добра. Готово генетски Новица Тадић следи тај пут, узлазну стазу ка Једном у три лица. Због то-
га у Тадићевој поезији и не постоје фазе. Она је целосна у узлазности, а то и неколико задњих 
књига и потврђују. Тадић је рођен и живи на тлу које прожимају супростављене слике. Многе од 
тих слика издваја из целине и кроз своју поетику их предочава читаоцу, али то не значи да „губи 
свест“ о целини Божије творевине пуне противуречних, супротстављених сила, призора, осећа-
ња и посебности. Поезија Новице Тадића није „лутајући огањ“. Она можда јесте „огњена“ али 
не и лутајућа. Новица Тадић је песник високе свести о сложености света и његови стихови нису 
„лутајући“. Они су узлазни, као Јаковљеве лестве, ка том свету када се пење „Тамни пењач“. Дра-
гоцено је што је Гојко Божовић и сам песник, сачинио овај избор из Тадићевог песничког опуса. 
Све друго је ствар учитавања или ишчитавања целине, јер Тадићева поезија није фрагментарна и 
фазна. Она је понајпре узлазна и хумана у откривању парадоксалних призора данашњег света.

Станиша Нешић

Едиција

ПОВЕЉА
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Александра Чворовић, рођена је 10. 
фебруара 1976. у Бањој Луци. Ди-
пломирала је књижевност на Фи-

лозофском факултету у истом граду. Пост-
дипломац је на Филолошком факултету у 
Београду на Одсеку за библиотекарство и 
информатику. До сада је објавила три књи-
ге. Збирка песама Шапат глинених дивова, 
изашла Бањој Луци (Глас српски) 2000. годи-
не, награђена је од издавача као најбоља пр-
ва књига. Књига поетске прозе Анђео под 
креветом, изашла је у Вршцу (КОВ) 2002. 
године, и у рукопису награђена је од Ми-
нистарства за науку и културу РС. Трећа 
књига Монолог у шољи кафе (Библиотека 
„Антоније Исаковић“ Градачац 2006.). на-
грађена је Наградом Градачачких књижев-
них сусрета 2005. Поезија јој је уврштена 
у више зборника и антологија. Већ дуже 
време Александра Чворовић бави се обја-
вљивањем поезије и прозе у књижевним 
и другим часописима (Путеви, Албум, Пле-
јаде, Словеса, Диван, Живот, Књижевник, 
Сарајевске свеске, Лица, и др). Песме су јој 
превођене на енглески, њемачки, пољски и 
дански језик. Радила је и ради као један од 
уредника у часописима за књижевност и 
културу Албум, Диwан и  Књижевник. Из-
вршни је уредник часописа за књижевност, 
умјетност и културу Путеви. Бавила се и 
новинарством. Учесник је бројних књижевних 
вечери и фестивала у Босни и Херцеговини, Ср-
бији, Словенији и Холандији, Данској. Ради као 
библиотекар-информатор и стручни сарадник 
за културну и издавачку делатност у Народној и 
универзитетској библиотеци Републике Српске.

Ваша трећа књига „Монолог у шољи кафе“ је 
награђена на Градачачким књижевним сусре
тима, а  ушла је и у ужи избор за награду за 
најбољи роман године који додељују Град Ба
ња Лука и Удружење књижевника Републике 
Српске, Бањолучка подружница. Да ли Вам 
признања постављају нове стваралачке зах
теве?

Лијепо је кад човјек добије признање за свој рад, 
то га подстиче и развија већу одговорност према 
новим дјелима које ствара. Умјетност је мој жи-
вот и ја сам увијек писала гоњена неким дубоким 
и тешким поривима, нисам размишљала како ће 
људи прихватити те књиге. Десило се да их при-
хвате неочекивано добро и то ме радује. Значи да 
су моји искрени умјетнички пориви препознати 
и прихваћени од стране других. То се не мора уви-
јек десити, има много писаца који нису били схва-
ћени у свом времену, али то вриједност њиховог 
стваралаштва не умањује.

„Овдје чак не постоји веза између лудила и 
стваралаштва. Постоје коријени бића које по
чиње да ствара и оруђе бића које наставља да 
ствара“ речи су Татјане Бјелић поводом Ваше 
треће књиге.  Има ли у овим речима ставова 
из Ваше ауторске поетике?

Та граница између свијета „лудила“, односно сви-
јета фантастичних бића, халуцинација, снова, 
помјерених стања свијести па чак и конкретног 
болесног лудила су веома инспиративне теме за 
мене као модерног писца. Сви људи са којима се 
сусрећем и који пишу о мојим књигама су моје 
колеге писци, сарадници и пријатељи и ми се 
међусобно познајемо и дружимо. Честе су међу 
нама плодне расправе о мотивима стваралаштва, 
заумним играма умјетника и раскринкавању са-
мог чина стварања. Наравно да је др. проф. Татја-
на Бијелић добро упућена у тајне моје ауторске 
поетике јер је много пута разговарала са мном о 
томе, задовољство ми је што је она писала и гово-

рила о мојој књизи. Поред тога она је стручњак 
за англистику, а ја сам као писац добрим дијелом 
сазријевала кроз ту литературу. 

Књижевни критичар Динко Делић рекао је 
да Ваше стваралаштво представља „фено
мен у српској књижевности и књижевности 
БиХ“, будући да су све Ваше књиге овенчане 
признањима. Какав је Ваш однос према књи
жевној критици, будући да се и сами бавите 
истом? Каква по Вама мора бити веза између 
књижевности и књижевне критике

Сматрам да сам прије свега стваралац, књижев-
на критика је нешто што вам наметну успут, ако 
заиста волите књижевност и често се упуштате 
у анализу исте. Много пута ми се десило да ми 
се обрате аутори јер желе да им баш ја говорим 
о књизи, тешко је одбити ако аутор препозна у 
вама неки сличан сензибилитет. Ријетко је ко 
написао нешто лоше за моје књиге, знали су ми 
рецимо замјерати да сам превише мрачна и де-
структивна у својим дјелима, да залазим у сфере 
којих се људи плаше и воле да их избјегавају. До-
ста често је то била истина и ја не бјежим од тога, 
свака добронамјерна критика ми је много помо-
гла, преиспитивала сам своје ставове и поруке ко-
је одашиљем, анализирала сам на који начин бих 
се могла поправити а да останем досљедна себи 
и свом стилу писања. Улога критике је значајна 
али на жалост мало је људи који се озбиљно баве 
овим послом, зато што је тежак, захтјеван, мало 
цијењен и слабо плаћен.

Шта је за Вас поезијаурањање у „краљев
ство тишине“, веза са божанским или веза са 
читаоцем?

За мене је то највише веза са божанским, ви сте 
као умјетник добили дар и најбоље ћете служити 
Творцу (али и људима) ако тај дар искористите. 
Само понирање у тишину сопственог бића омогу-
ћава директан контакт са божанским, а читалац 
ће то осјетити и доживјети кроз ваше пјесме, та-

ко да су све три ставке повезане и неодвоји-
ве ако се ради на прави начин.
Живимо у добу инфлације речи. У једној 
песми употребили сте синтагму „сјенке ри
јечи“. Живи ли поезија у сенкама потроше
них речи?
Тачно је да сам то рекла, али у потпуно дру-
гачијем контексту. Ријечи не могу увијек да 
дочарају сва превирања ваше душе, сва ста-
ња и расположења, оне некад нису довољне, 
само наслућују право стање али не могу да 
га прецизирају и дефинишу. Остаје нека не-
јасна сјенка иза ријечи која носи оно право, 
неухватљиво значење, то је оно што ја поку-
шавам пренијети и дочарати другима. Када 
не могу ријечима онда то чиним чудним 
тоном или специфичном атмосфером у пје-
сми или причи. Још је много неиспричаних 
прича и неиспјеваних пјесама, сваки човјек 
је нова тема и нова инспирација. Сваки чо-
вјек је другачији и јединствен: сплет нових 
околности, особина, васпитања, окружења, 
сусрета... Не постоје исти људи ни исти жи-
воти, ни исте животиње ни исте биљке. Пи-
сци су писари живота, божје слуге, вјечно 
исписују ново и ново, тако да је умјетност 
неисцрпна.
Сарадник сте бројних листова и часописа, 
песникиња, прозни писац и књижевни кри
тичар. Колико сте задовољни сарадњом 

књижевнх часописа у региону?
Мислим да је та сарадња прилично активна, бар 
мени није никада представљало проблем да са-
радјујем са бројним уредништвима. Многи часо-
писи су ме тражили и контактирали да бих им 
послала неки прилог. Недавно, када је библиоте-
ка одлучила да обнови часопис Путеви који је у 
Бања Луци излазио четрдесет година, морала сам 
се први пут ухватити у коштац са свим обавеза-
ма извршног уредника, што није нимало лак зада-
так. Тада сам ја морала контактирати друге писце 
и часописе да бих дошла до аутора и тема које су 
биле интересантне за нас, све у свему нисам има-
ла неких негативних искустава на том пољу. 

Запослени сте у Народној и универзитетској 
библиотеци Републике Српске у Бањој Луци. 
Чиме се конкретно бавите на пољу библиоте
карства и колико је библиотекарство напре
довало с обзиром на олакшавајуће околно
сти које нам пружају нове, информатичке 
технологије?

Читав живот сам жељела да радим као библиоте-
кар, бити чувар свих људских знања- то је зани-
мање заиста достојно једног писца. Мир, тишина 
и књиге- звучи савршено; није никакво чудо што 
је Борхес замишљао рај као огромну библиотеку, 
моја визија је слична. Ја радим као информатор 
на дјечијем одјељењу, водим радионице за креа-
тивно писање у читаоници за дјецу. Поред тога 
много сам ангажована на свим културним збива-
њима у библиотеци (културне манифестације, 
књижевне вечери, изложбе...и то као организа-
тор, координатор, водитељ, ПР…). Већ сам спо-
менула да радим и као уредник часописа Путеви, 
који издаје библиотека. Покренули смо и издава-
ње прве књиге за младе ауторе (до 30 година), и 
ја сам уредник тих издања. Значи много радим, 
имам заиста пуно обавеза али сви моји посло-
ви су креативни, активирају моју имагинацију 
и извлаче много позитивне енергије из свих тих 
сусрета и активности. Што се тиче развоја библи-
отекарства, могућности постају готово застрашу-
јуће, прилив информација је огроман и мора се 
стално радити на усавршавању знања и бити у 
току са новинама.

Виолета Вучетић

Библиотекари ствараоци

Поезија је највиша 
веза са божанским
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Називајући своје мртве 
природе „Живим приро-

дама“, Љубица Мркаљ не от-
крива само своју ироничност, 
већ допушта и да се назре дух 
њеног уметничког поступка. 
Не, није ту реч о духовитој 
игри, уметничкој пируети. Не, 
она заправо жели да обнови 
један конвенционални жанр 
који се сматра застарелим и 
да му удахне нови живот, да се 
послужи традиционалним ре-
ференцама, техникама, мето-
дима и да их преусмери, прида-
јући им друкчјии смисао и 
садржај. Једном речју, Љубица 
Мркаљ се позива на традицију 
не да би кристалисала сећање 
на њу, већ да би је наставила, 
оживела.

Таква уметност идења про-
тив струје, где се преплићу 
уживање и меланхолија, нар-
цисизам и самоподругљивост, 
и која се, за неке, граничи са 
провокацијом зато што има 
двојак положај у односу на 
једну концепцију модерности 
која уздиже све оно што је оп-
сењујуће и пролазно, одлику-
је стваралачки поступак ове 
уметнице од њених почетака и 
осветљава особеност њеног де-
ла, Положај Љубице Мркаљ ни-
је само изван, већ „насупрот“, 
да преузмемо наслов књиге-
манифеста Ж.К.Уисманса, во-
ђе симболизма у Француској, 
коме се њено сликарство ода-
зива као одјек, са удаљености од једног века. 
Насупрот једној разметљивој уметности, 
варљивог сјаја, која једино рачуна на ефекат, 
Љубичина уметност се позива на памћење, 
на сећање и заснива се на трајању. На тра-
јању и дуготрајности саме замисли дела и  
његове реализације, а исто тако и на дуго-
трајном удубљивању какво се захтева од гле-
даоца, јер иза тог глатког и јасног сликања 
не налазе се само вишеслојне глазуре које 
слици дају згуснутост и дубину, већ и чулни 
утисци, осећања, сећања и снови.

Насупрот једној уметности која за тему 
узима само актуелна збивања, свакодневни 
живот или медијске слике, Љубица Мркаљ 
компонује мртве природе, измишља пејза-
же, оваплоћује алегорије. Она као медијум 
користи сликање уљем, умножавајући гла-
зуре и поштујући време сушења, или, пак, 
технику акварела. И ту она иде против 
струје, прилазећи на друкчији начин једној 
техници која се сматра старомодном, избе-
гавајући лакоћу нејасног и неухватљивог, 
сликајући прецизне и чисте форме, уједно 
се поигравајући прозирношћу и влажношћу  
подлоге, што сликање акварелом и допушта. 
У ствари, уметница наизменично користи 
те две тако различите технике: једну, која до-
звољава промену мишљења, другу, која изи-
скује спонтаност, да би обрадила исту тему, 

то јест компоноване мртве природе, за које 
је добила надахнуће седамдесетих година, у 
једном периоду унутрашњег осамљивања, 
налик повлачењу у манастир, и којима се 
она паралелно бави од деведесетих година, 
на слободнији начин, техником акварела.

На белој површини, лишеној перспекти-
ве, омеђеној само ивицом слике, постављено 
је и распоређено воће и поврће средоземља: 
поморанџа или сасушени лимун, распукли 
нар, кришка тикве, паприке, међу којима се 
понекад нађу и нека риба, или пак неки ста-
ри предмет, све то сакупљено као случајно 
и репродуковано са најбрижљивијом пре-
цизношћу. Самим тим, беспрекорна белина 
простирке или мермера делује као нека вр-
ста девичанског памћења, без почетка и кра-
ја, где се уписују распршене успомене. Како 
су предмети виђени одозго и нису стављени 
у перспективу која би одредила њихову хи-
јерархију, око посматрача може да лута од 
једног до другог, да их распоређује или спа-
ја по сопственој вољи. Ипак сваки предмет, 
моделован бојом и понекад, с наглашеном 
сенком, намеће своје присуство једном чул-
ношћу која скоро изазива жељу да га додир-
немо. На двема сликама уметница се и сама 
умешала у виду кинеске сенке, једном ухва-
ћена док слика, други пут заустављена у па-
ду, попут палог анђела.

Треба ли онда приписати 
симболичку вредност тим ра-
знородним предметима: том  
букету сувог цвећа, том ножу 
оштрог сечива, тој разбијеној 
чаши, том измрвљеном слав-
ском колачу или оном фол-
клорном прслуку с Балкана? 
Зацело не. Ипак, те мртве при-
роде, где су сакупљени или, 
пре, разбацани, спарушени 
плодови и предмети који при-
падају прошлости, неодољиво 
подсећају на такозване „Вани-
тас“ из XVII и XVIII века, где 
је мртва природа заправо би-
ла алегорија краткоће живота 
и времена које пролази. Тако 
Љубица Мркаљ поново про-
налази, можда и не тражећи 
га,  један стари жанр, који она 
оживљава, обнављајући ње-
гов иконографски садржај.

Ту исту стваралачку тежњу, 
где садашњост упућује на про-
шлост, где се сан и стварност 
преплићу, а прецизност опи-
сивања постаје одскочна да-
ска за маштовитост, налазимо 
и у оним ониријским пејзажи-
ма за које је уметница добила 
инспирацију боравећи на грч-
ким острвима.

То су средоземни пејзажи, 
често обрубљени морем, где 
се таласају брежуљци проша-
рани маслињацима и чемпре-
сима и где се понекад степена-
сто нижу античке рушевине, 
измишљене или непрепозна-

тљиве. Пејзажи виђени искоса или одозго, 
отворени ка даљинама, где се поглед губи, 
купају се у нестварној, ниској светлости 
праскозорја или сутона. Минерални, слеђе-
ни пејзажи, окамењени у вечности, и који 
једино могу бити настањени фантастичним 
створењима. Тако да нисмо изненађени што 
тамо срећемо нека неодређена бића, овлаш 
људска, која се помаљају из прозрачне магме 
као лептири из своје лутке. Она не припада-
ју свету живих, то су мутанти пристигли из 
незнани.

Те ониричне композиције час подсећају 
на имагинарне пејзаже који испуњавају по-
задину слика италијанске или фламанске 
Ренесансе, час, својом прецизношћу и јасно-
ћом, на нестварне и метафизичке пејзаже 
немачког романтичара Каспара Давида Фри-
дриха.

Пејзажи Љубице Мркаљ, који на један 
фантастичан начин упућују на Антику, или 
њене мртве природе које обнављају дух оног 
алегоријског жанра „Ванитас“ из XVII века, 
нису само снатрења о дуговечности културе 
или пролазности живота, јер се обраћају још 
и савраменој уметности, као гласноговорни-
ку и појачалу нашег друштва које се опија 
ефемерним и површним.

Ив Кобри
Са француског превела Ана Моралић

Мртве природе и живе традиције


