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Да би бар мало јасније осветлили време у 
коме су се Новине Читалишта београд

ског појавиле, неопходно је да најпре кажемо 
и неколико речи о самом Београдском читали
шту. Прва јавна читаоница у обновљеној Ср-
бији била је „Српско читалиште у Београду“ 
(„Читалиште београдско“) које је на улазу има-
ло натпис: „Београдско читалиште српско“. 
Већ је примећено да је Читалиште једна од 
најстаријих установа српских.

Идеја о оснивању Читалишта настала је 
још 1843. године. Уредник „Србских новина“ 
Милош Поповић о томе је писао крајем исте 
године, али је тек 30. децембра 1845. године за-
лагањем Јелисеја Вукајловића, 
секретара Управе вароши Бе-
ограда и великог противника 
илирства, заједно са пријатељи-
ма, највиђенијим људима у та-
дашњој Србији формиран је Од-
бор за оснивање Читалишта. 
Чланови одбора за оснивање 
Читалишта 1. јануара 1846. 
подносе молбу Министарству 
унутрашњих послова, а Одбор 
доноси „Правила Србског чи-
талишта у Београду“ која су 2. 
јануара 1846. поднета такође 
на одобрење Попечитељству 
внутрењих дјела, које је 9. јану-
ара 1846. дало сагласност. Ис-
под „Правила“ потписани су: 
Миша Анастасијевић, најбога-
тији и најутицајнији човек у 
Србији тог времена, његов зет 
Радован П Дамјановић, помоћ-
ник министра Попечитељства 
внутрењих дјела и уставобранитељ, Ђорђе 
Попадић, трговац, Глигорије Јовановић, Ми-
лован Спасић, управитељ основних школа, 
Димитрије Данић, трговац, Максим Симо-
новић, професор Кнежевског лицеја, Јанаћ 
Кумануди, трговац, Петар Радовановић, упра-
витељ основних школа, Павле Арс. Поповић, 
секретар Совјета, Јелисеј Вукајловић, Риста 
Величковић, трговац и Јован Минић, начел-
ник Контроле. Оснивање друштва је одобре-
но 17. јануара, а свечано отворено 24. фебру-
ара исте године. Том приликом су говорили 
Раја Дамјановић о Читалишту и Максим 
Симоновић о потреби слоге међу Србима, без 
обзира где живе.

Читалиште је отворено у присуству наји-
стакнутијих људи из Србије и страних конзу-

ла. Било је смештено у 
школској згради изнад 
Саборне цркве у две со-
бе. Читалиште је сво-
јим деловањем поста-
ло светионик за цело 
Српство, а по угледу на 
њега широм Србије су 
почела оснивања Чита
лишта. У свом „Слову 
при отворенију Чита-
лишта србског у Бео-
граду“ Максим Симоно-
вић између осталог пи-
ше: „Ваша пак Господо! 

братска љубов и слога основала 
је ово заведеније, које ми данас као Српско-Бе-
оградско-Читалиште торжествено отварамо, 
заведеније мало, младо и нејако, као што је 
обично свака ствар у почетку; ал слога и брат-
ска љубов од малени ствари велике гради као 
што но вели латинска пословица. (...) Лепо је 
истина бити космополитом, то, ваља, да и Ср-
бин буде; ал, као што други раде, тако и он тек 
да најволе оно, што је његово, то да понајбоље 
диже и помаже, јер се он само с оним, што је 
његово, може дичити и поносити (...) Чувајмо 
дакле, склањајмо и негујмо све, што је наше, 
да нам се нико од нашег стада не изгуби, да 
нам ни један здрав листак од нашег раста не 
отпадне. – Љубимо и склањајмо свакога, који 
на србској земљи и под србским небом живи, 
који исповеда устав, коме је надлежна власт 
српска, који по могућству србском напретку 

ревнује, и цвеће за венац србске славе бере; 
љубимо таквога и склањајмо га, ма да се је он 
на ком му драго крају света родио, он је сад 
Србин, прирођени Србин, и Србија му је сад 
мило отечество“.

Посебан одбор састављен од чланова дру-
штва покренуо је „Новине Читалишта бео-
градског“. Новине су излазиле две године, јед-
ном у недељи, на два листа у формату кварта, 
од 3. јануара 1847. године до 31. децембра 1848. 
Претплата на годину је била 1 талир, а за чла-
нове Читалишта 3 цванцика. Одбор је прве 
године самостално издавао Новине, а друге је 
издавање Новина преузела сама управа Чита
лишта. Први уредник Новина је био Павле 
Арс. Поповић, секретар Совјета, историчар, 
члан Српског ученог друштва, професор Уни-
верзитета и књижевни критичар. Павле Арс. 
Поповић је 1837-8. године сарађивао са Теодо-
ром Павловићем у Српском народном листу и 
водио полемике са Стеријом. Уређивачка по-
литика Новина у основи је пратила и заступа-
ла политичке принципе Гарашаниновог „На-
чертанија“ које је заступало и само Друштво 
Читалишта београдског. Иако Друштво, као 
ни Новине, нису водили активну борбу про-
тив илирске идеологије, су утицале знатно на 
политички живот тадашње Србије, најпре у 
формирању културних институција које су 
следиле основне циљеве Друштва. Све што 
се у култури ондашње Србије догађало било 
је најпре размотрено у Београдском читали
шту.

Станиша Нешић

На насловној страни: Вазнесење Христово, Богородица између анђела на источној страни тамбура кубета, око 1260; црква  
Св. Апостола у Пећкој Патријаршији и писмо Милоша Црњанског из Лондона Божидару Ковачевићу из 1956. године.

Новине Београдског читалишта
Пет година пошто је Београд постао престоница Кнежеви-

не Србије, 2. јануара 1846. основано је Београдско читали
ште, а први број Новина Читалишта београдског појавио 
се у петак 3. јануара 1847. Новине су излазиле сваког петка и 
доносиле вести из Србије и света. Деловање Новина је било 
од велике користи српском народу 1848. за време Мађарске 
буне. Читалиште је преко својих Новина подржавало срп-
ске интересе и давало уточиште српским избеглицама.

Библиотека града Београда је 1980. обновила Београдско 
читалиште, а 1991. и Новине Београдског читалишта. Данас је пред читао-
цима нова серија Новина, која се по много чему разликује од претходне две, 

али у њеној основи је и даље књига и све што је везано за књигу, у светлу 
новог времена, нових технологија и идеја. Данас су Новине 
Београдског читалишта најпре лист посвећен стварању, 
издавању, читању и тржишту књига.

Уредништво Новина 
Београдског читалишта 
данас: Змај Јовина 1/II
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Ни мало није случај-
но што је мото ове 
књиге једна рече-

ница Хенрија Кисинџера 
коју вреди навести у цели-
ни: „Живимо у друштву у 
коме није тешко доћи до 
информација, већ је тешко 
схватити њихов значај“. 
Књига Мој извештај утемељена је управо на 
схватању значаја информација које је Јиржи 
Динстбир прикупио и имао на располагању 
као специјални известилац за људска права 
ОУН у СР Југославији, Босни и Хецеговини 
и Хрватској. Схватање значаја тих инфор-
мација корисно је и за народе Балкана, али 
и за ЕУ. Моћ манипулације је у овој књизи 
сведена на минимум или најчешће анули-
рана, а управо на манипулацији схватања 
информација многе трагедије на Балкану 
су и усмераване ка одређеном току. Након 
пада Берлинског зида, колапса Совјетске 
империје и завршетка хладног рата, послед-
ња деценија прошлог века може се из много 
разлога назвати периодом унилатералних 
локалних ратова, од Балкана преко Авгани-
стана до Ирака, где овај период доживљава 
колапс. Можда баш зато Динстбир свој „из-
вештај“ почиње трагедијом „црног уторка, 
11. септембра 2001. године“ коју дијагности-
фикује питањем: „Није ли то био само стра-
шан одговор на равнодушност према кризи 
глобалне цивилизације, коју увиђамо, али 
пред којом многи затварају очи, не би ли 
избегли одговорност и дужност ангажова-
ња?“. У ово питање је „укалкулисан“ и Бал-
кан, о чему аутор каже: „Ова књига говори 
о ситуацији (кризи) на Балкану у последње 
четири године. Није узалуд речено да је 
бујање косовског тумора прва криза гло-
балног света на европском континенту. 
Обавијена је, при том, маглом разних по-
литичких интерпретација и лажних ме-
дијских слика. Многи људи су се у томе 
удобно задовољавали. Поистовећивали 
су се са једном или другом страном у спо-
ру, у том често крвавом конфликту. Наро-
чито је био снажан једностран антисрп-
ски поглед.“ Динстбирова сагледавања 
само показују да још много тога није оти-
шло у историју, али показују и свест да је 
период унилатералних локалних ратова 
завршен и да неминовно наступа време 
мултиполарног мира и равнотеже. Сви-
ђало се то америчким неоконзерватив-
цима или не, јер „већина људи жели да 
сазна истину, а догађаји од 11. септембра 
повећали су ту жељу за разумевањем“. До-
гађаји на Балкану нису јединствен случај 
или изузетак, како неки у прекрајању гра-
ница Србије желе да их представе, него 
су симптоми дубоке глобалне кризе, и од 
начина њиховог решавања зависи будућ-
ност функционисања данашњег света. 
Динстбир наглашава: „Хаотична ситу-
ација у балканским ратовима изазвала 

је много фама, дезинформа-
ција и претеривања“. Књига 
Мој извештај је тек одшкри-
нула врата објективнијем и 
на чињеницама заснованом 
сагледавању овог периода 
српске историје у контексту 
глобалних померања и ин-
тереса. Историчарима ће си-

гурно бити поуздан охрабрујући водич за 
нова истраживања, а осталим читаоцима 
много објективнији подсетник на недавну 
српску историју. Мој извештај се доследно 
држао принципа који је сам аутор форму-
лисао: „кажем шта видим, чујем и шта ми-
слим, и никада не допуштам да ме уцењују 
ни људи, ни било какви обзири, па ни поли-
тички. Истина је увек само истина власти-
тог поимања“. Драгоцена књига у времену 
у коме мноштво информација одјекује као 
бесмислен кодни шум.

На једном месту Динстбир наводи речи 
Кристофера Хила, тадашњег члана америч-
ке администрације, које показују класично 
манипулисање пројектованом истином: 
„Провели смо деведесете године у страху 
од Велике Србије, припремамо се да прове-
демо дуг период у следећем веку, у страху 
од Велике Албаније“. Апсурдност Хилове 
изјаве је у парадоксу речи „страх“. САД су 
страховале од могућег стварања Велике Ср-
бије и америчка администрација је учинила 
све да то спречи? Велике Сједињене државе 
ангажовале су на Балкану своју огромну ма-
шинерију моћи која укључује и војну силу 
да би спречиле стварање Велике Србије ка-
ко би могле да створе ситуацију  у којој ће 
живети у „страху“ од Велике Албаније? То 

претакање страхова није било нити ће бити 
у интересу народа Балкана. Први „страх“ је 
можда био у функцији очувања НАТО и од-
лагања осамостаљивања ЕУ? Други „страх“ 
је можда у функцији слабљења ОУН и дру-
гих међународних организација да би се 
показала њихова неспособност у решавању 
локалних криза? Међутим „врућ кромпир“ 
Балкана је остављен ЕУ, јер је постао глобал-
но питање функционисања међународног 
права. Већина чланица ОУН стрепи од начи-
на решавања тог питања: ОУН чине избор 
између силе која намеће право и права које 
обуздава силу. Униполарни свет још није мр-
тав, а мултиполарни ће можда имати снаге 
да се определи за другу опцију. Једно је са-
свим извесно, главни заговарач унилатера-
лизма је у дубокој кризи.

Ова дигресија баца ново светло на мину-
ле догађаје и очигледно да је Динстбир био 
тога свестан када каже: „Занимљиво је да 
исто као 1990. године, када су 80% југосло-
венских грађана хтели да остану Југослове-
ни, грађани БиХ да очувају федерацију, а 
Црногорци по референдуму из 1992. године 
одлучили да у њој остану - ни на Косову и у 
Македонији већину становника најпре нису 
интересовале амбиције њихових вођа, који 
су их водили из једне катастрофе у другу“. 
Нагли обрти и синдром мржње, познато 
средство у управљању кризама, учинили су 
да догађаји иду жељеним током уз неминов-
ну локалну „колатералну штету“.

У завршном поглављу књиге Мој изве
штај Динстбир износи и своје мишљење 
превазилажења кризе на Балкану: „Међуна-
родно присуство би требало да буде конач-
но способно да доследно искорени терори-

зам са јужног Балкана. Да му забрани 
да се скрива иза народноослободилач-
ких покрета на Балкану или било где 
другде, да пресече балкански пут, који 
је до сада помагао глобалном терори-
зму захваљујући трговини с наркоти-
цима, оружјем и људима. Изграђивање 
уништене инфраструктуре је услов раз-
воја југоисточне Европе“. Занимљива 
је и формулација Мартија Ахтисарија, 
Србима добро познатог „миротворца“ 
од 21. марта 2002. године којом Динст-
бир завршава Мој извештај: „Неста-
билност и ратови у земљама бивше Ју-
гославије у минулој деценији стварали 
су ванредан изазов трансатланским и 
безбедносним структурама, а то чине 
и даље. Процењујем да смо повезани с 
Балканом за следећих десет до двадест 
година, желели то или не“. Али Динст-
бир иза ове формулације дописује завр-
шну реченицу: „Бићемо увек повезани. 
Радимо за то да не будемо повезани кон-
фликтима, већ да нас повезује сарадња 
у Европи“. Очигледно је да Марти Ахти-
сари и Јиржи Динстбир говоре о разли-
читим стварима.

Станиша Нешић

МОЈ ИЗВЕШТАЈ
ДИНСТБИР, Јиржи: Мој извештај (1998-2001). Са чешког превео Светозар Илић; регистар Слави-

ца Мереник – Београд : Завод за уџбенике, 2007. – 336 стр.



Књигу Студије о Богоро
дици Мирјане Татић-
Ђурић у којој је сабра-

но 40 студија насталих у пери-
оду од 1966. до 2006. објавила 
је издавачка кућа „Јасен“ из 
Београда. Студије су објављи-
ване у најугледнијим домаћим 
и страним часописима и збор-
ницима, а сада су први пут са-
купљене и објављене у једној 
књизи.

Књига документовано све-
дочи о ауторкином вишегоди-
шњем проучавању архивске 
грађе у највећим светским на-
учним центрима, као и о самом 
теренском раду захваљујући ко-
јем је успела да низом аутентич-
них снимака сачува драгоцен 
информативни материјал, буду-
ћи да је током послератног пери-
ода пропало или уништено мно-
го цркава, а самим тим и икона, 
фресака и мозаика.

Познавање иконографије и у 
православном и у католичком 
хришћанском свету омогућило 
је ауторки да проникне у терито-
ријалне и временске везе између 
различитих типова представља-
ња Богородице у свету. Дајући 
богат репертоар икона и фресака, 
Мирјана Татић-Ђурић расветљава 
недоумице у тумачењима типологије лика 
Богородице, везаних за преплитања неких 
типова.

Свака од студија исцрпно објашњава тер-
мине, најопштије епитете који се јављају уз 
Богородицу, наводи споменике и црквене 
рукописе који се држе једне одређене иконо-
графије, као и композиције. Представљају-
ћи различите иконографске шеме, ауторка 
нам поступно објашњава сваки тип, указу-
јући на првобитни изглед иконе, на сигна-
туре које је прате, на то да ли су иконе неру-
котворене или се зна њихов аутор, наводи 
места где су се налазиле и где се чувају, као 
и разлике и сличности у тумачењима лико-
ва Богородице код научника различитих 
епоха. 

Као пример може се навести део из тек-
ста „Иконографија Богородице Страсне, на-
станак догме и симбола“ (стр. 279), где аутор-
ка каже: „По мом мишљењу, у иконографи-
ји тз. Елеусе, Мајка не грли свога Сина са 
радошћу и милошћу, пуна наклоности, као 
што се ни Исус не игра са својом Мајком у 
безбрижности свог детињства; пре је у пи-
тању страх од једне блиске визије патњи 
које ће га пратити на крсту ради искупље-
ња греха. Са своје стране, мајка Спаситеља, 
као симбол Божанске милости и Заступни-
ца људског рода не грли Сина како се у апо-
крифним текстовима говори, и на начин на 
који то тумачи већина византиниста, који 

проучавају иконографски тип тз. Елеусе“.
У византијском свету средњовековна пое-

зија и слика су преживеле један заједнички 
духовни пут, где је постојао метафорички 
и симболички језик помоћу којег се поезија 
преображавала у слику, а слика у песничко 
дело. Лик Богородице као заштитнице људ-
ског рода, сматран је иконом, симболом у ко-
јем је утиснута милост Божијег присуства и 
као такав био је инспирација уметницима. 
Срећемо га на украсима Јеванђеља, путири-
ма, на крстовима-реликвијарима, медаљо-
нима, али и на предметима профаног карак-
тера, на наруквицама или на ампулама са 
малим сценама. Помоћу топографских по-
казатеља сазнајемо више о култу Богороди-
це, док химнографски епитети ближе одре-
ђују њене квалитете и однос према народу. 
Литургијска химна „О Тебе радусја“ светог 
Василија Великог надахњивала је уметни-
ке, сликаре икона и фресака различитих пе-
риода и школа.

Занимљиво би било истаћи текст о ико-
нографији Богородице Страсне, где аутор-
ка даје класификацију Богородичиних ико-
на Страсних (Елеусе), с обзиром на снагу 
изражених осећања и дубину страдања би-
ћа, јер Елеуса није назив који одговара само 
једном иконографском типу, већ је то више 
једна идеја повезана са догмом страдања и 
искупљења.

Последњи текст у књизи о чудотворним 

иконама Богородице на Светој 
Гори другачији је од осталих. 
Овде се не истиче ко је иконо-

писац нити материјал на ком 
су иконе рађене. Битно је да 
оне осликавају чудотворну 
силу Божју. Мирјана Татић-
Ђурић не говори о стилу и 
естетској форми икона као 
у претходним текстовима, 
већ о унутрашњем садржају 
и теолошкој суштини иконе 
која је изражена у њиховој 
иконографији. Кроз причу о 
манастирима Свете Горе, њи-
ховом географском положају 
и времену настанка сазнајемо 
о чудесима Пресвете Богоро-
дице – Богородице Тројеручи-
це, Богородице Панагије, Бо-
городице Елеусе, Богородице 
Кикске, Богородице Дешњаки-
ње, Богородице Перивлепте, 
Богородице Достојно јест, Бо-
городице Кукузелисе, Богоро-
дице Икономисе, Богородице 
Олтарнице, Богородице Закла-
не, Богородице Елеоточиве, 
Богородице Антифонитрије, 
Богородице Утешитељке, Бого-
родице Портатисе, Богородице 
Скоропослушнице, Богороди-
це Старице, Богородице Глико-
филусе, Богородице Мирови-

лице, Богородице Одигитрије, Богородице 
Страшне заступнице, Богородице Страсне, 
Богородице Путеводитељке, Богородице 
Свевладарке, Богородице Избавитељке, Бо-
городице Јерусалимске, Богородице Брзе 
Помоћнице, Богородице Акатистне, Бого-
родице Услишитељнице.

Посебно се треба осврнути на још једну 
карактеристику књиге, а то је исцрпно наво-
ђење релевантне литературе у фуснотама, 
које је резултат дугогодишњих истражива-
ња библиотечке, музејске и конгресне гра-
ђе, као и теренских проучавања, што чини 
ово дело посебним у нашој иконографској 
литератури.

Уз велики број илустрација, на око 700 
страна, са резимеима на француском јези-
ку, књига на поетичан начин прича о Бо-
городици и Христу, о Патњи и Спасењу и 
о чудесима Пресвете Богородице, као и о 
захвалности владара који су у њену славу 
градили цркве и манастире.

Мирјана Татић-Ђурић је овим својим 
делом доказала да је одличан познавалац 
историје уметности, византологије и теоло-
шке догматике и да заузима високо и значај-
но место међу познаваоцима иконографије 
Богородице, а Студије о Богородици својим 
научним квалитетима завређују пажњу ка-
ко византолога и историчара уметности, та-
ко и теолога и иконописаца.

Тања Јанковић

Студије о Богородици
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За кратко време „Јасен“ је постао успе
шна издавачка кућа захваљујући препо
знатљивој издавачкој политици. Која су 
основна полазишта Вашег издавачког 
профила и издавачког успеха?

Драго ми је што наша кућа, која но-
си назив по збирци песама и драми 
„Јасен“, Радомана Раца Станишића, 
има препознатљиву издавачку по-
литику. У издавачку активност смо 
и кренули са жељом да дамо свој 
допринос стварању добре књиге. 
Ми смо апсолутно свесни тога да 
је књига, као и оно што у њој пише, 
ванвременска категорија и да као 
таква представља трајну духовну 
вредност епохе у којој је објављена. 
Издаваштво је леп, али тежак занат. 
Бити успешан издавач значи врло 
пажљиво и са великим смислом 
обликовати дугорочну издавачку 
политику, брижљиво синхронизо-
вати  и уклопити рад свих чланова 
тима и, наравно, бирати ауторе који 
су квалитетни и чија су дела вред-
на поштовања. Такав посао захте-
ва, пре свега, стрпљење и мудрост. 
Сматрам да је у нашем послу веома 
важно изградити успешну, али, пре 
свега, препознатљиву издавачку по-
литику, која је основ равнотеже коју 
и сами читаоци осећају. Такво пои-
мање ствари је, вероватно, и довело 
до тога да већ у самом старту наша 
издавачка кућа буде примећена као 
пажње вредна од стране читалаца и кул-
турне јавности у Србији. Сматрали смо да  
основ наше делатности треба да буде, пре 
свега, опредељеност за дела значајна за нау-
ку и културу. Објавили смо више издања из 
области лингвистике, теологије, философи-
је, историје, архитектуре и белетристике, а 
све то, наравно, на препоруку еминентних 
културних и научних радника са којима са-
рађујемо. Резултат такве сарадње јесте ква-
литетна издавачка продукција. Књига за 
нас, као што рекох, није пуки производ, већ 
дело науке и уметности које треба да води 
све нас. 

До сада сте објавили велики број насло
ва који су сврстани у неколико библи
отека. Које су то библиотеке и какав је 
њихов профил?

С обзиром на то да издавачка кућа „Јасен“ 
постоји од 1989. године, нисмо објавили та-
ко велики број наслова. Ми смо мали изда-
вач и излазак сваке књиге дочекујемо као 
мали празник и поимамо као велики успех, 
једном речју, сваку књигу дочекујемо са ра-
дошћу. Као што сте у питању нагласили, 
више наслова које смо објавили сврстали 
смо у неколико библиотека под називом:  
Православно искуство, Алитхија, Речници, 
Историја, Знакови, Архитектура. У њима 
негујемо садржаје који свакако унапређују 
област науке или културе којој припадају. 
Поред значајних дела из области философи-
је која потписују аутори попут Левинаса, 
Дериде, Најдановића, Шијаковића и Пели-
кана, истакли бисмо и благослов који су на-
шој кући дали митрополит Амфилохије и 
владика Атанасије својим књигама Истори
ја тумачења Старог завета, односно Дела 

апостолских ученика и Књиге Макавејске. 
Поносни смо на више наших издања, од 
којих су нека универзитетски уџбеници, 
али, као што сви знамо, значај неког изда-
ња никада не одређује издавач, већ најпре 
читаоци. Поштовани читаоци и књижевна 
критика већ су одредили значај појединих 
издања у свим оним областима које негује-
мо. Ако ме питате шта бих могао посебно 
да издвојим, као велики издавачки поду-
хват поменуо бих наше издање Студије о 
Богородици Мирјане Татић-Ђурић, дело где 
су на једном месту сабране студије које је 
ауторка током више деценија објављивала 
у најзначајнијим часописима посвећеним 
византологији и историји уметности.

Посебно сегмент Ваше издавачке про
дукције чини издавање речника. Може 
се рећи да сте по броју речника које сте 
штампали наш највећи, а по многима и 
најбољи издавач ове врсте приручника 
неопходних и читаоцима и стручњаци
ма?

Наши универзални речници намењени су 
корисницима различитог образовања, од 
почетника до студената и преводилаца. Реч 
је о савременим  двосмерним речницима, 
са кратком прегледном граматиком и лек-
сичким фондом који обухвата речи из свих 
области људског интересовања. Приликом 
израде речника пратимо све иновације у 
свакодневном друштвено-политичком жи-

воту, култури, науци, техници, медицини и 
речи којима се оне обележавају добијају сво-
је место у нашим речницима. Објавили смо 
и неколико стручних речника и интензивно 

радимо на изради речника свих зна-
чајних европских и светских језика, 
јер верујемо да тиме доприносимо 
како афирмацији српског језика, та-
ко и бољем разумевању и културној 
сарадњи нашег са другим народима. 
Стручне књиге и речници су и те ка-
ко важан сегмент издавачке сцене и 
ми се трудимо да ту област јако уна-
предимо и развијемо.

Која су по Вашем мишљењу мери
ла која неког издавача чине успе
шним на данашњем турбулентном 
српском тржишту када је у питању 
књига?
Ми се трудимо да издајемо квалитет-
не књиге, које ће, надам се, доживети 
више издања. Квалитет издања чини 
издавача озбиљним. Као што сам већ 
рекао издаваштво је леп, али тежак 
занат. То је посао који с једне стра-
не подразумева духовни, а с друге 
маркетиншки и тржишни ниво. Су-
штина је балансирати и непрекидно 
покушавати успоставити равнотежу 
та два поменута нивоа. То је сложен 
и одговоран рад у којем долази до 
преплитања различитих вредности. 
Издавач стално мора бити свестан 
да се ради о послу који обавља читав 

тим људи који морају да функционишу као 
једна органска целина у којој сваки сегмент 
има своју значајну улогу ма колико изгле-
дао безначајан. Као и у сваком послу и овде 
постоји ризик, поготову у томе што се изда-
вач не бави само материјалним стварима, 
већ прави дела која, у неким случајевима, 
превазилазе тржишне законе, а то је код 
нас ретко стимулисано од стране државе. 
Сматрам да примарни циљ издавача треба 
да буде објављивање дела трајних вредно-
сти, а не комерцијализација науке, културе 
и уметности. Није лако издавати књиге које 
нису комерцијалне. До сада смо, хвала Богу, 
одолевали искушењима која прате мале из-
даваче. Верујемо да ћемо истрајати у тежњи 
да свака наша књига буде оправдана с науч-
ног и културног становишта.

Какви су Вам оквирни планови за ову 
годину? Колико издања планирате да 
штампате, каквог профила и евентуал
но којих аутора, ако то није пословна 
тајна?

Ако Бог да, ове године планирамо да објави-
мо три универзална речника, међу којима 
је и речник грчког језика, као и неке специ-
јализоване речнике. Предано радимо и на 
два значајна дела из области логике и архи-
тектуре: Развој логике, аутора Вилијама и 
Марте Нил и Технологија еколошког грађе
ња Клауса Даниелса, као и на допуњеном 
издању капиталног дела Српска синтакса, 
Радоја Симића. Надамо се и оснивању но-
вих библиотека, са тематиком којом се до 
сада нисмо бавили, али која ће свакако би-
ти занимљива.

Сања Митић

Војо Станишић
директор

Портрет издавача

ЈАСЕН



06 07

Младинска књига је већ пет година поно
во присутна у Србији. Какав је пријем код 
читалаца?

Одличан! Младинска књига је чита-
оцима у Србији, пре свега, донела 
капитална енциклопедијска издања 
највећих светских издавача преведе-
на на српски језик. Оваквих издања 
дуго није било на књижарском тр-
жишту Србије и читаоци су заиста 
жељни таквих књига. Најбољи пока-
затељ тога јесу тиражи наших књига 
и интересовање читалаца, које не 
јењава откако се Младинска књига 
вратила у Србију.

Били сте присутни и на Београд
ском и на Нишком сајму књига. 
Како оцењујете ове сајмове и свој 
наступ на њима?

Београдски сајам је свакако највећи 
догађај везан за књигу у региону. Ве-
лики број излагача и посетилаца тера вас да 
увек будете корак испред осталих да бисте 
били запажени. Ми тај корак остварујемо 
специфичном уредничком политиком и ква-
литетом наших издања. Младинска књига је 
пре свега породични издавач. Књиге које из-
дајемо, дакле, усмерене су на целу породицу, 
деци су корисне за школу, али су у исто време 
и разонода за остале чланове породице. Наше 
књиге су и забавне и едукативне, богато илу-
строване, изузетно технички уређене. Сајмо-
ви су одлично место за представљање таквих 
издања. Ту долази права читалачка публика. 
Наш штанд је увек тако конципиран да читао-
ци могу да седну и на миру прелистају књиге. 
Иако су садржаји књига представљени на пи-
так и приступачан начин, то ни у ком случају 
није лака литература. Сајам у Нишу је само 
још једном потврдио да смо на правом кур-
су, као и награда за интермедијални третман 
књиге, коју смо добили за енциклопедију Чи
њенице надохват руке.

Младинска књига засад издаје углавном 
енциклопедијска издања. Остајете ли и да
ље при томе?

Енциклопедијска издања ће и даље преовлађи-
вати. За 2008. планирано је неколико великих 
пројеката: енциклопедија о биљу и цвећу бри-
танског издавача ДК, један велики и опсежан 
кулинарски приручник, који се тренутно пре-
води с немачког, енциклопедија о свемиру, 
такође издавачке куће ДК, сјајна монографија 
- водич - мапа - фото галерија о путовањима 
по Европи... Међутим, у наредној години по-
чињемо и са издавањем белетристике. Већ 
почетком године требало би да се појави и 
неколико наслова те врсте. Све више пажњу 
усмеравамо и на децу, па ћемо избор издања 
за децу разних узраста знатно обогатити ква-
литетним насловима.

Младинска књига данас постоји у свим 
бившим републикама СФРЈ осим у Црној 
Гори, а проширила је круг деловања и на 
Бугарску и Румунију. Како оцењујете чита
оце и тржиште у Србији у односу на остале 
из региона?

Чини се да читаоци у Србији највише прате 
дешавања у вези с књигом. Они су упућени 
у то шта излази код ког издавача, знају који 
су наслови већ преведени, шта у којој књижа-
ри могу да нађу. Исто тако су веома заинтере-

совани и за домаће ауторе. Врло су захтевна 
читалачка публика и знају шта хоће. За изда-
вача који зна да слуша, читалац који зна шта 
хоће највреднији је извор информација. Због 
наградних игара које спроводимо имамо call 
center и свакодневно смо у вези с нашим чита-
оцима. Они увек имају понеку сугестију, неки 
предлог, траже да преведемо одређени наслов 
или нам кажу за коју су област заинтересова-
ни да бисмо им слали понуде са књигама из те 
области. Издавачи се труде и да едукују своје 
читаоце, па тако има издавача – међу којима 
је и Младинска књига – којима успева да про-
дају и књиге које на први поглед не делују као 
нешто што ће се добро продавати.

Шта је најновије у издању Младинске књи
ге Београд?

Управо у децембру излази књига Људи који су 
мењали свет. На 480 страна великог формата 
представљени су људи који су делима из обла-
сти разних уметности, политичким ангажова-
њем, научним открићима, војним походима и 
сл. утицали на настајање великих промена у 
друштву свога времена. Скоро је из штампе 
изашла и дуго очекивана Енциклопедија при
роде Европе, као и много мањих издања ма-
хом посвећених деци.

Нова 2008. само што није. Како је за вас 
прошла пословна 2007. године?

Заиста не бисмо имали на шта да се пожали-
мо. Откако смо дошли у Србију, само растемо. 
Имамо све више и читалаца и наслова. Ове го-
дине имали смо неколико великих пројеката, 
а највећи је свакако био излазак првог броја 
часописа Reader’s Digest Srbija. Након 85 годи-
на колико постоји, магазин Reader’s Digest ко-
начно се појавио и на српском језику. Ипак, 
оно што је нама најважније јесте да су нам на-
ши читаоци верни и да са њима и даље одржа-
вамо такав однос, на обострано задовољство.

Сања Митић

Ален Бодор
генерални директор

Младинске књиге Београд

Портрет издавача
Младинска књига Матица српска је била и остаје једна од најзна-

чајнијих и најстаријих установа српског на-
рода, живи пример улоге коју очување традиције 
може имати у развоју и опстанку једног народа. 
Нова зграда Библиотеке Матице српске, подигну-
та прегнућем Владе Србије и Извршног већа Војво-
дине, уз допринос Националног инвестиционог 
фонда, није данас само понос Новог Сада и Србије, 
већ и овог дела Европе.

Тим речима др Војислав Коштуница, председ-
ник Владе Србије, у Свечаној сали МС, препуној 
бројних званица, гостију и струковних колега, 23. 
новембра свечано је отворио нову зграду Библио-
теке МС, најсавременије опремљене установе и 
проширене сада са 4.300 квадратних метара. Уз 
друго, говорећи о прошлости Матице српске, ње-
ним најистакнутијим прегаоцима, добротворима 
и завештаоцима кроз историју дугу скоро два века, 
премијер Коштуница је истакао да му је стало да 
помене и тешкоћу са којом се сви грађани Србије 
данас суочавају водећи битку за очување Косова и 
Метохије, рекавши и да – баш као што је на јужном 
крају српски народ на изазове одговарао очувањем 
државе, на северу је то била тежња за очувањем пи-
смености, културе и институција.

Потом је мр Бојан Пајтић, председник Извр-
шног већа Војводине, подсетио да је априла 1864. 
године паробродом симболичног имена „Напре-
дак“, после 12 дана пловидбе Дунавом од Пеште 
до Новог Сада, у десетинама упакованих сандука, 
стигло сво тадашње благо Библиотеке МС. Био је 
то велики дан за српство и српску културу, када је 
Матица стигла кући, а подсећајући и на речи вели-
ког Слободана Јовановића, који је рођењем Новоса-

ђанин, Пајтић је пожелео да – из нове Библиотеке 
изађу људи по укусу Јовановића, слободни да кри-
тикују и одговорни у свом поступању.

Поздравну беседу о градњи одржао је Миро 
Вуксановић, управник Библиотеке МС, указавши 
да – ко год дође у националну библиотеку, у било 
којој земљи, осим неколико изузетака, и покуша 
да води њен укупан посао, мимо свих познатих не-
достатака, понајвише ће се мучити с недостатком 
простора. Није лако разврстати, стручно уредити 
и наместити све што се објављује у једној земљи, 
све на једном месту, тако да буде доступно истра-
живачима разних занимања. И тешко је, свуда, на 
било којем језику, онима који се питају објаснити 
колико је то важно за просвећивање, културу и на-
уку, за све што уздиже дух и духовност.

Ко пристане, наставио је Вуксановић, да поме-
нуте радње обавља у Библиотеци Матице српске, 
задужбинарски заснованој у Пешти 1826, пресе-

Отворена нова зграда Библиотеке    Матице српске
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љеној у Нови Сад 1864, матичној за Војводину од 
1948. године, с обавезним примерком свих штам-
паних ствари из Србије, потом обе Југославије, па 
поново Србије, данас с више од три милиона пу-
бликација, средишном месту раритетних штампа-
них и рукописних књига, српских али и осталих, с 
вишејезичном војвођанском Завичајном збирком, 
с издањима која разменом поручена стижу из пе-
десетак земаља, с рефералном повезаношћу са 
страним и домаћим базама података, с потпуним 
међународним индексом научних цитата, с елек-
тронским каталогом који ће ускоро имати милион 
записа, први у Србији, који је основао Виртеулне 
библиотеке Србије коју води Народна библиотека 
у Београду, с осмишљеном издавачком делатно-
шћу, са свакодневним и успешним сусретањем тра-
диције и савремености, као што су у њој научници 
и студенти, пет хиљада годишње уписаних, сви у 
Библиотеци МС, најстаријој српској националној 
књижници и првој јавној научној библиотеци у 
Срба, без које не би многи Матичини и универзи-
тетски пројекти били урађени, и тако редом, ко се, 
дакле, одважи да у таквом здању са сто и педесет у 

њему запослених буде домаћин – тешкоће његове 
ће прекрити задовољство што је на месту каквог 
мало где има.

У реченој и набрајачкој реченици то се само 
собом огласило и не тражи сведока. Једино у ова-
квим кућама без размирица живе речи које су изго-
ворили и написали људи са свих страна света. Да 
би такве речи ишле слободно – књигама не сме би-
ти тесно, нагласио је Вуксановић и још подсетио:

- Ко пристане да се осамнаест година подиже 
кућа за књиге, за сва културна добра у Библиотеци 
Матице српске, моћи ће, на завршетку, у депеша-
ма, кратко и реско, да саопшти како је било – не би 
ли другима лакше било. За књиге су нам отварали 
ратна и замрачена склоништа. Нудили су за часо-
писе и новине катакомбе под Тврђавом и подруме 
у Подбари. Градоначелник који је у заносу мислио 
да ће му буџет пунити фабрика свећа десетак пута 
је увећао кирију. Члан осмочланог Председништва 

Југославије на радилишту у пустој згради коју смо 
обнављали (и обновили) укинуо је мајсторима 
струју и воду. Ректор под контролом истог дизао је 
на ноге универзитетски свет да брани „Чешки ма-
гацин“ од књига. Покрајински председник је тач-
ку дневног реда о градњи Библиотеке најављивао: 
„Ево још једне непривредне инвестиције на грбачи 
радних људи и грађана“. Одлуке о градњи су дожи-
вљавали као тек извађене зубе (без анестезије). Ме-
њани су генерални и детаљани градски планови. У 
земљу нисмо могли од подземних вода. Три месеца 
су их пумпе избацивале. При том је Матичина (ова 
у којој смо) зграда почела да тоне, део је Вуксанови-
ћевог описивања све те пустоловине, уз велику за-
хвалност свима који су помогли да Библиотека до-
бије нову кућу и, по узору на Црњанског, закључио 
да је – у овом тренутку Нови Сад бескрајни круг у 
чијем је центру Матица српска.

Професорка др Марија Клеут, председница 
Управног одбора БМС, презентовала је свечани 
проглас „Јавне захвалности“ те установе, у којој се 
наводи да је нова зграда Библиотеке подигнута на 
месту дотрајале куће и чини целину с постојећим 
здањем Матице српске. Зграда има нових 4.300 ква-
дратних метара површине и састоји се од сутерена, 
приземља, два спрата, машинске сале на крову с 
модерним уређајима за климу и вентилацију, еко-
номског улаза и гараже.

Највише простора у новој згради БМС намење-
но је за књиге, периодику, легате, посебне збирке, 
Завичајну збирку Војводине, пријем обавезног при-
мерка и поклоне, а ту се налазе и две читаонице и 
добро опремљене радне просторије. Постављено је 
укупно 20 километара металних полица у компакт-
ном (покретном) смештају. Стари и нови магазин 
чине целину, а стару и нову зграду повезује јавни 
каталог.

Поред напред наведених републичких и покра-
јинских надлештава, међу којима су и Министар-
ство културе Србије и Покрајински секретаријат 
за образовање и културу, зграда је довршена и 
опремљена средствима Националног инвестици-
оног плана – НИП. Управник Миро Вуксановић 
је од припрема до завршетка градње руководио 
укупним послом, а у свих 18 година на том послу 
сарадници су му били Јелисавета Попић, помоћ-
ник управника за инвестиције, и његов заменик 
Ђорђе Виловски.

Управни одбор Библиотеке Матице српске ре-
довно је доносио неопходне одлуке о подизању 
нове зграде, са задовољством прихватио завршни 
извештај о градњи и закључио на седници 14. но-
вембра ове године да се упути „Јавна захвалност“, 
уз већ наведене и Канцеларији НИП, главним изво-
ђачима радова Грађевинском предузећу „Неимар“ 
с директором Веселином Митровићем и „Монта-
жи“ из Београда с председником Управног одбора 

Миомиром Пајковићем и директором Миленком 
Милосављевићем и њиховим бројним кооперан-
тима из Ниша, Ваљева, Хотавља (Словенија), Бе-
ограда, Новог Сада, Футога, Ушћа, Крагујевца, 
Суботице, и Институту за индустријску градњу 
Факултета техничких наука из Новог Сада.Није 
изостала захвала и Граду Новом Саду, Заводу за 
урбанизам, Фонду за грађевинско земљиште, За-
воду за изградњу Града, као и Електровојводини 
– Електродистрибуцији Нови Сад, Покрајинском 
и Градском заводу за заштиту споменика културе. 
Признање за све учињено одато је и Пројектном 
бироу „План“ и архитекти Милану Марићу из Но-
вог Сада и његовом колеги Мајклу Брону из Лон-
дона (Велика Британија), стручном консултанту 
Унескоа.У уметничком програму, тим поводом, 
учествовали су Хор „Стефан Дечански“ с дириген-
том Тамаром Петијевић, оперски уметници Вио-
лета Срећковић – мецосопран и Саша Петровић 
– тенор, клавирски сарадник Тамара Јовићевић, 
а водитељ је била Исидора Поповић. Увеличана је 
тако светковина отварања нове зграде Библиотеке 
Матице српске, чиме је та установа коначно доби-
ла услове рада примерене свом врхунском значају 
како за овдашње становништво тако и за припад-
нике свих народа пореклом са ових простора који 
су у расејању широм света.

Десило се то баш и уочи прославе 170. годишњи-
це од како је Библиотека МС постала доступна 
свим јавним корисницима – 1838, дванаест година 
после оснивања, да би се данас нашла међу неколи-
ко националних библиотека у свету које више не-
мају проблем с простором – где се усељавају кроз 
векове штампане реченице, мапе, касете, дискови, 
све што се чита, слуша и гледа. Само још, прижељ-
кује њен управник са свим сарадницима и члано-
вима, да прилази Матици српској буду уређени, да 
се око ње може слободно ходати, да и њена зграда 
буде реконструисана и украсно осветљена, да се 
уреди паркинг и да најстарија српска установа кул-
туре и науке није као сада заклоњена.

Потпуни преглед чину свечаног отварања Би-
блиотеке МС присутних званица, текстова наведе-
них беседа, колажа прилога из новина, као и тим 
поводом примљених писама и телеграма, доноси 
богато илустровано посебно издање гласила те 
установе „Вести“ (број 63, децембар 2007). Из број-
них честитки, издвајамо подсећање академика Вла-
де Стругара да су – после Матице српске, основане 
у Пешти (1826. па премештене у Нови Сад, 1864), 
настале матице: Чешка (1831), Илирска (у Загребу 
1839. па названа Хрватска, 1874), Далматинска (у 
Задру, 1862), Словачка (1863), Словенска (у Љубља-
ни, 1864).

Првенством међу, тада и увек напредној савре-
мености европској окренутим по својим узвише-
ним просветитељским и културолошким мисија-
ма, сродним установама словенских народа заду-
жили су нас Јован Хаџић, Јосиф Миловук, Петар 
Рајић, Гаврило Бозитовац, Јован Деметровић, Геор-
гије Станковић и Андрија Розимировић, оснивачи 
Матице српске, чија имена нас дочекују на спомен-
плочи постављеној у њеном холу.

Димитрије Стефановић

НА ПОНОС РОДУ И СВЕТУ
Једино у оваквим кућама без размирица живе 
речи које су изговорили и написали људи са 
свих страна света. Да би такве речи ишле 
слободно – књигама не сме бити тесно, сма
тра Миро Вуксановић, управник Библиоте
ке Матице српске у Новом Саду, која дуго већ 
чува и друге видове модерних носача записа 
слова, звука и (не)покретних слика, као дра
гоцена ризница од памтивека наталожених 
знања и умећа људске цивилизације, у беседи 
поводом отварања нове зграде те установе

Отворена нова зграда Библиотеке    Матице српске
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Све приче Михајла Пантића

Вондер у Берлину, Хроника собе, том 1, 314 
страна, Песници, писци & остала менаже
рија, Не могу да се сетим једне реченице, 
том 2, 301 страна, Новобеоградске приче, 
Седми дан кошаве, Ако је то љубав, том 3, 
435 страна, Овога пута о болу, том 4, 235 
страна – Београд: Стубови културе, 2007. 
– 1285 страна

Објављивање прича Михајла Пантића, обје-
дињених у четири књиге (око 200 прича 

на преко 1200 страница), прилика су како за 
читалачку публику, тако и за проучаваоце са-
времене српске приповетке да се упознају (ко 
се до сада, почев од прве књиге Хроника собе 
из 1984. до најновије осме по реду, Овога пута 
о болу, прошле 2007, није макар и летимично 
упознао са Пантићевим приповедачким руко-
писом) са тематиком и осталим карактеристи-
кама ауторовог приповедачког опуса. 

Приповедачки опус Михајла Пантића (ро-
ђен 1957. у Београду, доктор Филолошких нау-
ка, осим приповедачког рада бави се писањем 
књижевне критике у којој третира прозне и пе-
сничке књиге махом савремених српских писа-
ца, као и писаца са простора бивше Југославије, 
приређивач више 
избора, прегледа, 
антологија поезије 
и прозе, релатив-
но систематски и 
колико је то могу-
ће потпуније про-
учио новију прозу 
и поезију која је 
настајала од почет-
ка осме  деценије 
до данас, односно, 
проучио нова дела 
како старијих ауто-
ра, тако и млађих 
писаца, данас већ припадни-
ка средње генерације, који 
су се првим књигама тада 
појавили и касније са већим 
или мањим успехом наста-
вили да шире и богате своје 
књижевно дело. Детаљније 
о критичком раду Михајла Пантића 
видети у пишчевој библиографији 
објављених критичких књига чији је 
број већ прешао бројку двадесет), за 
сада, чини девет књига приповедака. 
После студентског периода када пр-
ве приче као и остали генерацијски 
исписници објављује најпре у студентској и 
књижевној периодици, појављује се његова пр-
ва књига прича Хроника собе – проза, ларве код 
угледног издавача (београдски „Рад“), што у то 
време представља мали преседан кад је реч о 
првој књизи и младом писцу. Већ овом књи-
гом Пантић „оцртава“ одређене „опсесивне“ 
тематске и мотивске карактеристике које ће се 
на различите начине исказивати и у наредним 
делима. Богатство формалних планова Панти-
ћевих приповедака сада се, кроз ова четири то-
ма, сагледава у потпуности, и основа су - врло 
инспиративни и провокативни за критичаре 
и теоретичаре белетристике, другим речима, 
већ сада они могу бити предмет посебних сту-
дија, огледа или других врста научних радова. 
Пантић се користи широком палетом припо-
ведних поступака (аутобиографско ја, припо-
ведно ја – аутор као носилац приче, приповеда-
ње у другом лицу, приповедање у трећем, лик 
приче као носилац нарације, објективни/све-
знајући приповедач, непоуздани свезнајући 

приповедач, реалистички испричана прича, 
комбинација факције и фикције, фингирање 
(изворно: имитација стварности, опет разли-
читим наративним поступцима) реалности, 
веће или мање присуство аутокоментара, ко-
ментара, есејистичких пасажа, развијање „при-
че у причи“, иронични отклони било да се ра-
ди о ликовима или наднаратору (аутор, свезн. 
приповедач), коришћење правог документа, 
имитирање/измишљање документа, већи или 
мањи „наноси“ поетске прозе, у назнакама 
присутни елементи SF прозе, приповедање у 
женском роду, итд). Ето, готово таксативно 
набројали смо двадесетак поступака чијим 
умешним комбиновањем и укрштајем Пантић 
гради „свемир“ својих приповедака. Поводом 
форме, треба истаћи да ауторове приче покри-
вају распон од кратке приче (књига Не могу да 
се сетим једне реченице, прво издање из 1993, 
искључиво садржи кратке приче) до дужих 
и развијенијих прича, које се према још увек 
важећој теоријској класификацији одређују 
термином приповетка (континентална терми-
нологија; енглеска за приповетку користи тер-
мин novel; често је код свих паралелна употре-
ба оба термина јер се зна шта подразумевају).

Када напустимо питања форме, стижемо 
до садржаја/света Пантићевих приповедака. 
Током последње две и по деценије поводом об-
јављивања појединачних књига овог аутора и 

скретања веће пажње на његов рад 
у домену уметничке прозе поводом 
награда које су аутор и дела доби-
ли (награда дневног листа Борба за 
најбољу књигу прича 1994, реч је о 
збирци Новобеоградске приче, и „Ан-
дрићеве награде“ за књигу прича 

Ако је то љубав из 2003.) за 
Пантићев опус везују се син-
тагме „урбана проза“, „пи-
сац Новог Београда, живот 
његових становника у ви-
шеспратницама, атмосфера 
новобеоградске спаваони-

це“, жуђено бек-
ство из тих спава-
оница у природу 
током викенда и 
годишњих одмо-
ра (једино тада), 
„Фокнер Новог 
Београда“ и друге. 
Све наведене од-
реднице, па и по-
ређење са нобелов-
цем Вилијамом 
Фокнером, чије 
су опсесивне теме 
и цео приповедач-
ко-романсијерски 

опус посвећени америчком југу (јужне државе 
САД) у контексту Пантићеве посвећености Но-
вом Београду, али, шире целом граду Београ-
ду, са акцентом на житеље „осуђене“ на живот 
у солитерима, једнособним или двособним 
крлеткама, како их назива сам писац, људима 
којима јесте порекло/исходиште село, али ко-
ји одавно више тог села немају (друга, трећа 
и нове генерације после 2. светског рата), који 
равнотежу бетонском окружењу, тј. градском 
животу покушавају да нађу у својим викен-
дицама око Београда (мањи број), одласку у 
зелене оазе метрополе (Ратно острво, рибаре-
ње и излети дуж обала Саве и Дунава, писац 
добро познаје и те „риболовачке проблеме“ и 

у више својих прича описује дунавске канале, 
рукавце и своје рибаре, од којих се ретко који 
враћа без макар и симболичног улова, одласку 
на „београдско море“, тј. језеро и Аду Циган
лију, Кошутњак, Калемегдан, само што даље 
у летњим месецима од „усијаних бетонских 
станишта“ и „проврелог асфалта“ саобраћајни-
ца које се секу искључиво под правим углом), 
њиховим породичним односима, тежњама, 
радостима и патњама, психолошком и социјал-
ном контексту - свему ономе што подразумева 
живот у великом граду - предностима, али и 
наличјима градског живота. У првим књига-
ма саставни део урбанитета, готово заштитне 
иконе млађих житеља (али, и средовечних и 
старијих, када се ради о телевизији) су телеви
зија („Данима седим пред телевизором“. , прва 
реченица приче Quasi una… из Хронике собе, 
„Стижем наливен, палим TV“. , прва речени-
ца приче Послеподне – (парадокс о глумцу), из 
књиге Песници, писци & остала менажерија, 
1992), рокенрол, гитара, „Ролингстонси“ и дру-
ги (видети, између осталих приче Игре, Ода за 
певача групе The Clash, спорадично, кроз фраг-
мент у многим причама саставни део фабуле 
управо су рокенрол музика и начин живота), 
кошарка, и фудбал, насупрот кошаркашком 
тренду популарности последњих деценија про-
шлог века, фудбал везан за генерацију очева, 
кроз неколико недвосмислено аутобиограф-
ских прича дат је из меланхоличне и топле на-
ративне призме, затим неизбежан филм који 
је у прошлом веку стекао статус седме уметно-
сти. Поред тематизације урбанитета, како смо 
истакли, из различитих углова, Пантић међу 
првима у својој генерацији, а богме и кад се 
помније погледа традиција новије српске и 
других јужнословенских књижевности (сло-
веначка, хрватска, македонска, бугарска) у 19. 
и 20. веку, озбиљније третира/тематизује про-
блеме писца и писања, опет из мноштва аспе-
ката, од приватног живота писаца, њихових 
породица, егзистенције и сл. до суштинских 
проблема уметности речи као што су: ориги-
налност, подражавање, епигонство, велике на-
ције и велике литертуре, мале нације = мале 
литерутуре (да ли је баш тако сугерише својим 
читаоцима овај приповедач) и других. Кроз тај 
корпус прича осим великана традиције, лико-
ви су и савремени писци („пусти сада те твоје 
Писареве и Дамјанове – наведи ти мени ко је, 
у којем делу, и када понижавао своје ликове. 
Да није можда Достојевски... Иго, Дикенс?“, ка-
же отац у причи Zulu warriors – (слика са оцем) 
сину писцу почетнику, пре него што оду на бе-
оградски фудбалски derby, који, ту смо бар сви 
сагласни, онај између „Звезде“ и „Партизана“, 
затим сам аутор под правим именом и прези-
меном, иницијалима М. П. псеудоименима Ми-
хајло Ковач и другим, затим Давид Албахари, 
Божо Копривица, Миодраг Вуковић, Војислав 

Портрети писаца

Михајло Пантић
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Деспотов, Јован Христић, Јовица Аћин и низ 
других, било дословно, било индиректно пу-
тем правих коментара, иронијског коментара, 
аутороније усмерене на себе и своје писање). 
У књизи Ако је то љубав аутор прави припо-
ведни низ прича концентрисаних око теме љу
бави, да би у најновијој књизи Овога пута о 
болу, Пантић исписао своје досад „најтамније“ 
странице које се тичу људских односа, односа 
женско – мушко, мушкој усамљености, очају, 
женској поводом готово идентичних ситуаци-
ја и осећања. Овога пута се приповедач Пан-
тић указује у светлу проницљивог психолога 
у најбољем смислу те речи.

На крају, панорамском приказу осам Панти-
ћевих књига приповедака обједињених изме-
ђу корица четири тома, поред осталих каракте-
ристика његове прозе, треба истаћи да је овај 
писац врло рано схватио да је боље у једној/
другој/наредним књигама окупити десетак до 
двадесет прича/приповетки уједначене умет-
ничке уверљивости (тада је њихово присуство 
у историјама националне књижевности и кри-
тичко-теоријској рецепцији неоспорно), него 
писати романе без трајније уметничке снаге да 
издрже пробу времена, односно, жаргонски ре-
чено, „залуд трошити време и хартију“. Можда 
је још већи парадокс да је на основу чињенице 
уланчавања приповетки око одређене темат-
ско-мотивске осе, овај приповедач и написао 
обиман роман о урбаној, пре свега, београд-
ској (новобеоградској) стварности с краја про-
шлог и почетка овог века у чијем се колоплету 
укрштају судбине више генерација.

ПИСЦИ ГОВОРЕ, разговарао Михајло 
Пантић. – Београд: Друштво за српски је-
зик и књижевност, 2007. – 255 стр.

Као посебно издање часопи-
са „Свет речи“, у облику књиге 
изашао је избор из разговора/
интервјуа које је са писцима 
водио Михајло Пантић, и сам 
писац и професор на Филоло-
шком факултету у Београду. 
Између корица књиге обједи-
њено је 13 разговора са исто 
толико писаца, почев од првог 
са прозаистом и филмским 
редитељем Живојином Павло-
вићем (Свака креација је непо-
слушност). Сем овог разговора 

објављеног 1988. у „Књижевним новинама“, 
сви остали од 1997. до 2007. објављени су у ча-
сопису „Свет речи“. Ради се о писцима чији је 
досадашњи опус Пантић темељно проучио и 
о њиховим делима писао књижевно-критич-
ке текстове са извесним упливом ширег тео-
ријског уопштавања. С друге стране, готово 
сви писци са којима је разговарао о њиховим 
делима, српској књижевној традицији и савре-
меној књижевности, кореспонденцији са свет-
ском књижевношћу, политичким и ратним 
преломима приликом распада Југославије, и 
мноштвом других тема, огледали су се у више 
жанрова. Светлана В. Јанковић поред романа, 
писац је прича и књига за децу, Давид Албаха-
ри је приповедач, романсијер и значајан пре-
водилац са енглеског језика. Ту су разговори 
о песништву са Милованом Данојлићем, Мати-
јом Бећковићем и Милосавом Тешићем, разго-
вори са Радованом Б. Марковићем, Добрилом 
Ненадићем, Јовицом Аћином, есејистом, пре-
водиоцем и приповедачем, Видом Огњеновић, 
драмски писац, позоришни редитељ, проза-
иста, Радославом Петковићем. Разговори су 
хронолошки поређани и „сведоче о чему су све 
и како размишљали српски писци с краја про-
шлог и почетка новог столећа док су писали 

своје добре и занимљиве књиге“, како истиче 
Михајло Пантић.

БУГАРСКА КЊИЖЕВНОСТ – ХРЕСТО
МАТИЈА, приредили Михајло Пантић и 
Дарина Дончева. – Београд: Филолошки фа-
култет, Ниш: Братство, 2007. – 896 страна, 
фотографије, формат 24 cm

Обимна и репрезентативна хрестоматија бу-
гарске књижевности од периода народног пре-
порода – половина 18. века до краја 20. века, 
прва је те врсте не само у Србији, већ и у репу-
бликама, данас државама бивше Југославије. 
Пред нашим читаоцима је, дакле, избор тексто-
ва новије бугарске књижевности од заснивања 
до времена када она добија модеран, европски 
и светски лик, ту је њен историјски пут, карак-
теристичне црте, поетичке, естетске и друге 
промене (социолошке, психолошке, идеоло-
шке, итд.) стваралачког израза. Приређивачи 
су следили идеју примерене реконструкције 
бугарског књижевног канона желећи да буду-
ћа компаративна истраживања користе овај 
приручник који је на једном месту окупио 
најважније што се поводом бугарске књижев-
не традиције поменутог периода ваља знати. 
Приређивачи, такође, констатују парадокс, да 
се упркос релативној развијености српско – бу-
гарске компаратистике и чињеници да се ради 
о суседним јужнословенским књижевности-
ма, због пре свега идеолошко – политичких 
државних односа бивше Југославије и Бугар-
ске у периоду после 2. светског рата, данас те 
две књижевности недовољно познају. Књига је 
подељена на два дела. Први чини Хронологија 
важнијих догађаја у бугарској култури и књи-
жевности од раздобља народног препорода до 
краја 20. века, док други чине изабрани тексто-
ви значајнијих писаца тог периода. Хронологи-
ја почиње 1762. годином када Пајсије Хиланда-
рац завршава рад на „Историји словенобугар-
ској“ у којој се национална историја сагледава 
као целовит преглед политичких, културних и 
црквених збивања, и где до пуног изражаја до-
лазе просветитељске идеје. Историја је писана 
на новобугарском језику са много црквеносло-
венизама, под утицајем старе, средњовековне 
књижевности. Издвојићемо из Хронологије 
још неке битне датуме, дела и ауторе. У Рим-
нику близу Букурешта Софроније Врачански 
издаје „Кириакодромион, сиреч Неделник“, 
прву штампану новобугарску књигу. Србин, 
Вук. С. Караџић у „Додатку к Санктпетербург-
ским сравнитељним рјечницима свију језика“ 
укључује и бугарске народне песме и податке 
о бугарском језику чиме га укључује у истра-
живачки корпус славистичких језика. Неофит 
Рилски 1840. преводи „Нови завет“ на новобу-
гарски. По налогу Грчке патријаршије књига 
је заплењена. Иван Богоров 1844. издаје бугар-
ску граматику у којој истиче предност народ-
ног језика у формирању књижевног језика. 
Браћа Димитрије и Константин Миладинов 
1861. објављују „Бьлгарски народни песни“, нај-
богатији извор бугарског фолклора из времена 
препорода, док Љубен Каравелов исте године 
у Москви објављује књигу са више од 3000 на-
родних пословица, изрека, етнографских спи-
са, легенди, веровања, народних имена. Добри 
Војников у Браили у Румунији оснива прву 
бугарску позоришну трупу 1866. После руско-
турског рата 1877-1878. Бугарска је ослобођена 
Османлијске власти. Министарство просвете 
1899. издаје „Упутство за опште правописање“ 
познато као Дриновско-Иванчевско које се 
одржало до 20-их година 20. века, а 1945. вла-
да Отаџбинског фронта спроводи нову право-
писну реформу. Иван Вазов пише роман „Под 
јармом“ 1887-1888. То је први роман у бугар-

ској књижевности. Теодор Трајанов 1909. об-
јављује збирку стихова „Regina mortua“, прву 
књигу симболистичке поезије на бугарском. У 
годинама 1930-1936. излази капитална „Исто-
рија нове бугарске књижевности“ у 4 тома Бо-
јана Пенева смештена у контекст балканских, 
јужнословенских и европских литература. У 
Бугарској 1944. долазе на власт комунисти, тј. 
„Отаџбински фронт“. Роман „Дуван“ Димитра 
Димова из 1951. партијски кругови оцењују 
као декадентан и писац мора да пише нову, соц-
реалистичку слабију верзију, тек 1992. објавље-
на је прва верзија романа. Година 1989. доноси 
крах бугарско/совјетске верзије пута у комуни-
зам и стварају се услови са пуну слободу књи-
жевног и уопште уметничког стваралаштва.

Иза Хронологије следе краће биографске 
белешке о ауторима и уз сваку белешку избор 
из дела. Заступљено је 48 песника, приповеда-
ча, романсијера, драмских писаца. Овај део 
започиње одломком из „Историје славенобу-
гарске“ који се тиче језика и рода и позива на-
род да се не стиди имена Бугарин и свог, ста-
рословенског језика (уосталом, као и српског, 
руског, словеначког, пољског 
и других, којима је извор ста-
рословенски, а писма глаго-
љица, од ње ћирилица, а део 
Словена прихвата латиницу у 
својој редакцији) у бугарској 
редакцији. Из богатог и разно-
врсног опуса Добри Војникова 
(1833-1878), писца историјских 
драма, издвојен је одломак из 
комедије „Погрешно схваћена 
цивилизација“ из 1871. Из де-
ла Љубена Каравелова (1834-
1879), који је у српским часописима „Матица“ 
и „Млада Србадија“ објавио неколико реали-
стичких приповедака, издвојена је приповетка 
„Главоња – прича једног попа“. Од Риста Боте-
ва (1848-1876), који је писао стихове синтетизу-
јући народну поезију са романтизмом читамо 
десетак песама писаних у том духу. Од Ивана 
Вазова (1850-1921) читамо и поезију, приповет-
ке и одломке из првог бугарског романа (83-135 
страна). Из дела Антона Страшимирова (1872-
1937) преведени су први, трећи и пети чин из 
драме „Вампир“ (1902). Елин Пелин (1877-1949) 
превођен је на српски (српскохрватски) језик 
из богатог опуса за децу (Јан Бибијан, Јан Биби-
јан на Месецу), али он је писац чија су најбоља 
остварења посвећена селу те су се приређива-
чи одлучили за приче „Косачи“, „На бразди“, 
„Андрешко“, „У време жетве“ и „Сањари“. 
Кроз ову обимну хрестоматију стиже се до пи-
саца који су писали између два светска рата, 
и писаца чија стваралачка зрелост долази до 
изражаја у време после 2. светског рата, и нај-
новијих: између осталих, Јелисавета Баграјана 
(1893-1991), можда највећи бугарски песник 
20. века, Виктор Пасков (1949), Николаја Кан-
чева и других. Као и приређивачи ове, за сада, 
јединствене хрестоматије из књижевности на-
ших суседа вреди истаћи и преводиоце са бу-
гарског на српски. Поред преведених текстова 
самих твораца књиге, српског приповедача, 
критичара и професора Михајла Пантића и Да-
рине Дончеве, ту су Бошко Сувајџић, Јасмина 
Јовановић, Мила Власов, Владимир Станими-
ровић, Зоран Вучић, Емилија Анђелић, Сини-
ша Пауновић, Влада Урошевић, Ристо Василев-
ски, Десанка Максимовић, Вјера Балентовић, 
Стеван Раичковић и многи други. Примерно 
урађена хрестоматија послужиће, за почетак, 
читаоцима не само српског говорног подручја 
већ због компаратистичких веза (сврхе) науч-
ницима и заинтересованима са целог словен-
ског језичког подручја.

Небојша Ћосић
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„Једног дана ми је рекао да би желео да конач-
но и ја будем његов гост, да дођем у његов стан, 
да упознам госпођу Виду и да, најзад, видим 
где живи... Као што сам већ споменуо, стан се 
састојао од једне омање собе, са „француским 
креветом, једном ручном шиваћом машином, 
сточићем с великом писаћом машином, чини 
ми се марке ремингтон, малим столом за руча-
вање за четири особе, и то је било све. Поред 
собе, било је још и купатило, а испред купати-
ла, на самом улазу у гарсоњеру, била је чајна 
кухиња. Црњански ми је одмах напоменуо да 
се он лично бави кувањем, и да је то научио у 
изгнанству. Госпођа Вида ми је испричала све 
о игли и шивењу, и својој некадашњој тотал-
ној неукости у тим пословима. Као узгред, и 
не без поноса, показала ми је прстом на одело 
које је Црњански имао на себи: Погледајте, го-
сподине Младеновићу, и ово одело које види-
те на Црњанском, ја сам од купљеног штофа 
на некој распродаји својим рукама сашила„...

Ово је сећање на Милоша Црњанског и ње-
гово изгнанство у Лондону, Танасија Младе-
новића (1913 – 2003), познатог српског песни-
ка, културног и јавног радника.

А зашто је ово подсећање на писца „Сеоба“ 
данас актуелно. Па зато што сам, недавно, от-
крио једно непознато писмо Милоша Црњан-
ског, написано у Лондону 15. јула 1956. годи-
не, на латиничној писаћој машини, Божидару 
Ковачевићу. Наиме, Божидар Ковачевић (1902 
– 1990 ), истакнути је српски књижевник, на-
учник, професор, лексикограф и преводилац. 
О коме књижевник, истраживач српске кул-
туре и новинар Коста Димитријевић каже: „ 
...да је својим разноврсним, врхунским оства-
рењима заорао дубоке бразде на пољима 
српске и југословенске културе, служећи за 
пример млађим генерацијама, које су га по-
штујући његово енциклопедијско знање сим-
болично назвали „ходајућим свезнањем“. По-
знат по плодном књижевном стваралаштву 
садржаном у двадесет објављених књига пое-
зије, прозе и есејистике, Божидар Ковачевић 
био је запажен и као одличан преводилац на 
неколико светских и два класична језика. У 
време када се дописивао са Милошем Црњан-
ским, током 1956. и 1957. године, био је члан 
управе Српске књижевне задруге, затим, њен 
сарадник, рецензент, секретар и уредник и то 
све добровољно без икакве материјалне на-
докнаде.

Наиме, Божидар Ковачевић је желео, што 
се из овог непознатог писма Црњанског ле-
по види, да поново обнови давно штампани 
„Алманах“ из 1924. године, који је изашао 
поводом стогодишњице рођења великог срп-
ског романтичара Бранка Радичевића. Затим, 
имао је идеју да СКЗ изда једну антологију 
лирских песама Црњанског, али на жалост то 
му није успело. Мудар и веома искусан, када 
је реч о литерарној „глади“ читалачке публи-
ке у Србији желео је да је задовољи макар јед-
ном књигом нашег великог писца. Али оно 
што је важније намера му је, вероватно, била 
да на „мала врата“ рехабилитује једног од нај-
већих српских писаца који је патио у изгнан-
ству, али чије књиге, објављене, између два 

рата – како каже Коста Димитријевић - „једва 
да су могле, ту и тамо, да се нађу у нашим ма-
лобројним антикварницама. Било их је у вла-
сништву појединаца, по нека или ниједна у 
јавним билиотекама. При том, Црњански је 
био и под ембаргом, политички непожељна 
личност, па – према томе непожељан као пи-
сац. То никако није значило да је интересова-
ње за његово књижевно дело опадало. Млади 
писци, нарочито песници, првих послерат-
них генерација су трагали за сваком његовом 
књигом, за сваком његовом песмом, листају-
ћи старе часописе и доратну штампу “.

Нарочито је било опасно говорити са ди-
вљењем о Црњанском после есеја Марка Ри-
стића „Три мртва песника“, који је објављен 
у 301. књизи „Рада“ Југославенске академије 

знаности и умјетности, и гле чуда, у Загребу. 
Ристић, у свом есеју пише о Полу Елијару, 
Растку Петровићу и Милошу Црњанском – је-
дино што је овај последњи био још жив. А све 
то поводом изласка, почетком 1954. године, 
књиге „Одабрани стихови“ Милоша Црњан-
ског у Паризу.

„Спремио сам крај себе, комплет „идеја“, 
да конкретно речитим цитатима, обележим 
ту издају“, пише поред осталог Марко Ристић 
у овом опширном тексту где бескрупулозно 
живог сахрањује свог бившег пријатеља, пи-
сца „Суматре“, „Сеоба“, „Дневника о Чарно-
јевићу“, „Стражилова“, „Ламента над Београ-
дом“... Затим, наставља: „Хтео сам да опишем 
ту црну етапу на путу Црњанског у пропаст, у 
негације себе и нас, на путу његовом у емигра-
цију, где се нашао баш онда када се гладан и 
крвав народ његов први пут пред историјом 
дигао да то више не остане. Је ли то пут сваког 
нихилизма, тај пут у бесмислени јад разума, 
у фашистичко беспуће?... Тај човек био је не-
кад мој пријатељ. Говорио нам је, док је живео 
песник у њему, о замршености судбине наше, 
о виноградима фрушкогорским, о Дунаву и 
о томе да није ничији. И тај глас његов, тада-
шњи, био је у складу, мутан, са чистотом ове 

ноћи. А онда је пошао путем амбиције малог 
професора из Иланџе, који није могао да забо-
рави да су му, као детету, навлачили беле ру-
кавице, и који се, да би се опет могао поноси-
ти својом отменошћу, рецимо, пред бившим 
управником двора Вељом Димитријевићем, 
пред грофицом Capodistria или госпођом Ze-
iss, застидео онога чиме се једино, у ствари 
могао поносити, себе. Чудни су и жалосни пу-
теви амбиције, сујете, себељубља, снобизма, 
каријеризма...“.

Али, како се каже: Има Бога! Заправо овај 
есеј Марка Ристића постигао је супротан ефе-
кат. Сврставши Милоша Црњанског међу већ 
преминуле величине као што су Елијар и Раст-
ко Петровић, Ристић је још више заинтересо-
вао младу читалачку публику за величанстве-
но дело овог нашег писца. Нарочито што је, и 
поред изузетно тешког избегличког живота, 
писац „Сеоба“ наставио да неуморно пише.

Од 1948. па до 1953. године Црњански је ста-
новао у „кући за кочијаше“, у врту Леиле Пе-
џет, иначе српске добротворке и председнице 
Југословенског комитета за помоћ, у близини 
Лондона. Последњих дванаест година свога 
живота у главном граду Велике Британије, 
пре повратка у отаџбину, од 1953. до 1965, Цр-
њански је становао на истој адреси - где је и 
писао ово до сада непознато писмо Божидару 
Ковачевићу, а које сада Новине београдског 
читалишта ексклузивно објављују: 31- 155, Qu-
eens Court, Queens Way, London, W.2. „У том 
малом стану, где су рукописи били поређани 
по столу, по фотељи и једној столици која, са 
другом једном, чини сав седелачки намештај  
- сведочи Драган Р. Аћимовић у књизи „Са 
Црњанским у Лондону“ и наставља да су „уза 
зид рафови с књигама, стварима, пакетима, 
оделом. Види се тескоба...“

И у тој тескоби се поносити Банаћанин по-
лако али сигурно враћа у српску књижевност. 
Стално и много ради, необјављени текстови 
се гомилају. Преводи књигу о енглеској авија-
цији и њеном раду на Блиском истоку, ради 
и на синхронизацији једног филма на наш је-
зик. Пише и један водич – „Рим и његова око-
лина“. Затим, започиње да пише роман „Лон-
донски обућар“. „Роман о Лондону“ пише на 
енглеском језику 1947. године и планира да 
га понуди неком од лондонских издавача. Ка-
сније ће се предомислити и текст превести на 
српски језик. Током 1948. године завршава 
драму „Конак“, о Драги Машин и краљу Алек-
сандру Обреновићу. Милан Стојадиновић, 
бивши председник владе, један од власника 
дневног листа „Време“, који живи у Буенос 
Аиресу, пише му 1950. године и позива га 
на сарадњу у листу који покреће – „El Econo-
mist“. У невољи, Црњански прихвата понуду 
и постаје стални дописник овог листа из Лон-
дона. Пише чланке и коментаре о збивањима 
у енглеској привреди, економији и политици, 
за осамнаест фунти недељно. Године 1952. по-
чиње да прикупља материјал за писање драме 
о Николи Тесли. Посебно га занима пријатељ-
ство Тесле и Пупина и њихов коначан раскид. 
Почетком 1954. године књига „Одабрани сти-
хови“ Милоша Црњанског излази у Паризу у 
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издању његовог дугогодишњег пријатеља Дра-
гана Аћимовића. Крајем децембра 1955. годи-
не стиже му писмо суботичке издавачке куће 
„Минерва“ у којем га уређивачки колегијум 
моли за дозволу да се у једној књизи штампа-
ју „Сеобе“ и „Дневник о Чарнојевићу“, да би у 
мају 1956. године изашла из штампе ова прва 
послератна књига Милоша Црњанског у Ср-
бији. Затим, шаље Народном позоришту у Бе-
ограду рукопис драме „Конак“ о убиству кра-
ља Александра и краљице Драге, а суботичка 
„Минерва“ је и издаје у засебној књизи.

А и те веома пресудне 1956. године, од када 
је и ово до сада широј јавности писмо непо-
знато Милоша Црњанског, негде „на плажи 
енглеској“, тачније на плажи у близини Лондо-
на, у месту које се зове Cooden Beach, Црњан-
ски пише своју антологијску поему „Ламент 
над Београдом“. Дакле, није мртав песник, 
него је итекако жив. И како каже у једном 
разговору, на питање новинара да ли и даље 
пише песме Црњански одговара: „Писање сти-
хова је за песника, као што је познато, ментал-
на, скоро физиолошка потреба. Она је данас 
код многих песника претворена у брбљање. 
Штампање песама, међутим, сасвим је нешто 
друго. То је литерарна функција, у оквиру јед-
не литературе. Ту функцију, коју сам вршио у 
српској литератури, до своје 70. годишњице, 
не мислим даље да вршим. „Ламент над Бео-
градом“ је моја лабудова песма“.

У годинама које следе Милош Црњански 
постаје све више присутан на српској и југо-
словенској литерарној сцени, да би се конач-
но, средином шесте деценије 20. века вратио у 
Београд. Црњански је имао 52 године када је 
његово изгнанство отпочело, а 72 године када 
је оно окончано.

Срђан В. Стојанчев

83,Queen s Court
Queen Way,
London, W.2.

Драги Ковачевићу,  15.7.56.

Примио сам Ваше писмо од 1.7. Примио 
сам и исечак из новина „Млада Култура“ са 
Вашим чланком о мени. Много хвала на ком-
плиментима. (Други број истог листа нисам 
примио. Ваљда им је забрањено да пошаљу?). 
Не треба да инсистирате.

Примио сам и збирку Ваших песама, и 3 ка-
талога од издавача. Ваша збирка је прва, од на-
ших песника, која ми је стигла, после рата, и 
зато ми је, поред осталог, још милија. Г. Бори-
сав Михајловић, био ми је понудио, у једном 
патетичном писму, да ме обавештава о књи-

гама које излазе у Београду, 
у литератури, па је замукао. 
Ваљда је и то забрањено? Што 
се тиче Ваше намере да ми 
пошаљете текст „Алманаха“, 
кад будем добио, видећу има 
ли што да се исправи. Испра-
вљам, обично, само штампар-
ске грешке. Што се тиче пред-
говора, пристајем да употре-
бите успомене из „Летописа“, 
а ако будете тражили, приста-
јем, да напишем, и нов, пред-
говор. Чисто литерарни.

Што се тиче издања мојих 
песама у Београду, и „Матица“ ми је поручи-
ла, преко мога брата, да жели да их изда. Ја 
сам понудио исто онај текст који сам штам-
пао у Паризу, у „Одабраним Стиховима“. Са-
свим је доста. И о томе сад ћуте.

Осећам се дакле без обавезе према њима 
и зато на Ваш предлог могу одговорити ово: 
пристајем да предложите „Српској Књижев-
ној Задрузи “ да на јесен изда једну антологију 
мојих лирских песама. Било би најбоље и нај-
привлачније за читаоце да се остави МЕНИ 
да текст одаберем. Ја бих у ту антологију унео 
све што је у „Одабраним Стиховима“ и још 
неколико из доба ПОСЛЕ „Лирике Итаке“. 
То би било око 3 табака или само страну две 
више. Ако би „Задруга“ желела ВЕЋУ књигу, 
предлажем да томе додаду МОЈУ антологију 
ПОЛИТИЧКИХ песама коју сам спремио за 
штампу. Она обухвата, из „Лирике Итаке“ 
(„Иза Видовданске Завесе“) 7 песама али са 
КОМЕНТАРОМ који се први пут пушта у 
штампу. (Моје успомене из првог светског ра-
та). Коментар и тих 7 песама износе око 2 ½ та-
бака. У случају дакле да пристану, пошаљите 
ми уговор, као што је „Минерва “ учинила и 
потписаћу. Хонорар, уобичајен, морали бисте 
ми депоновати у Народну Банку. Што се тиче 
„Сеоба“, издање је лепо, а сасвим ми је свејед-
но како је, после толико година, погодило чи-
таоце и критику. Ја сам доказао добру вољу. 
До „славе“ ми није ни мало стало.

Не знам како стојите са Миланом Богда-
новићем, али, ако га видите, реците му да ћу 
Народном Позоришту упутити моју драму и 
комедију у пет слика о убиству краља Алек-
сандра, Обреновића, и краљице Драге. „КО-
НАК“.

Написао сам је још год. 1948. и чекао при-
лику. Ни мало се не љутим више ни на Богда-
новића. Поздравите га.

Мом Јови кажите да ако буде долазио не 
треба да пође док се не посаветујемо. Они ко-
ји долазе обично не знају ни цене, ни олакши-
це, ит.д. Ја бих га радо видео.

Молим Вас да примите срдачне поздраве,
М.Црњански

П.С. Кажите Пандуровићу да ја његову песму 
„Сишли смо с ума ...“ знам на памет.

ЛИЧНОСТИ КОЈЕ СЕ ПОМИЊУ У ОВОМ 
ПИСМУ:
1. Божидар Ковачевић (1902- 1990), књижев-
ник
2. Борисав Михајловић – Михиз (1922 – 1997), 
песник, књижевни критичар
3. Милан Богдановић (1892 – 1964), књижев-
ник
4. Сима Пандуровић (1883 – 1960 ), песник

Црњански 
у Лондону 
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се први пут 
објављује

Драган Великић: Руски прозор. – Бео-
град: Стубови културе, 2008. – 303 стр.

Драган Великић (рођен 1953. у Београду) 
припада средњој генерацији савремених 
српских прозаиста. Књижевни рад започео 
је књигама приповедака Погрешан покрет 
(1983) и Стаклена башта (1985) да би то-
ком протекле и ове деценије, закључно са 
Руским прозором, написао осам романа од 
којих је већина доживела више издања. За 
роман Via Пула добио је награду „Милош 
Црњански“, за Северни зид стипендију Фон-
да „Борислав Пекић“, а најновији роман Ру
ски прозор добитник је НИН-ове награде за 
2007. годину. Аутор је у поднаслову роман 
одредио као омнибус имајући у виду коли-
ко општи композицијски план сачињен од 
три целине (Записи из живота малограђа
нина, Возови и Неке друге приче), толико и 
њихову фрагментаризовану структуру узе-
то засебно. Прва целина исприповедана је 
у првом лицу и њу чини солилоквиј (сказ, 
монолог) музичара/диригента Данијела. 
Низ асоцијација без хронолошког редосле-
да у чијој су основи сећања на родитеље 
(отац му је био капетан бродова дуге пло-
видбе, мајка кројачица, деда 
железничар, отправник возо-
ва у станици Сићево, између 
осталих возова на тој линији 
је саобраћао и међународни 
воз „Симплон експрес“ од Па-
риза до Исанбула), као и рече-
нице које помало формирају 
уметничку поетику остарелог 
музичара, лајтмотивски улан-
чавају мотиве путовања, било 
да је реч о очевим пловидбама 
или дединој железници. У том склопу, би-
тан је и мотив погледа кроз прозор. Музича-
рев монолог изналази повезивање погледа 
са командног моста бродовима којима је 
опловио читав свет и његову замену, кад 
је отишао у пензију, погледом кроз про-
зор стана. Симетрију додатно успоставља 
Данијелова фасцинација погледа кроз 
прозор купеа воза. Великић у поглављу 
Возови мења наративни поступак, уместо 
монолошког „распричавања“ лика, сада се 
у трећем лицу из позиције свезнајућег при-
поведача шири прича о младом професору 
германистике Рудију Ступару. Ова целина 
на известан начин дозива жанр пикарских 
романа јер се нижу јунакове селидбе од 
родног неименованог војвођанског места, 
студије у Београду, боравци у Будимпешти 
(уочи и за време бомбардовања Србије и 
Црне Горе), Минхену, Хамбургу. Ове, ре-
кли би географске авантуре са крокијима 
миљеа у којима се јунак затиче, прати и 
мноштво љубавних, као и својеврсна духов-
на авантура из које дознајемо да је он човек 
коме је музичар причао животну причу, за 
фрустрације због два неуспела уписа глуме 
на београдској академији и његово лагано 
сазревање, односно, саморазумевање да је 
ипак његова права вокација уметност ре-
чи, књижевност. Трећа целина компримује 
и издваја кратке приче појединих ликова 
чија је структурна и тематска жижа лик 
Ступара, главног јунака централног дела 
овог романа омнибуса, по нама до сада нај-
сложенијег Великићевог дела.

Небојша Ћосић



Народна библиотека Косјерић
Историја: Према казивању мештана, са скром-

ним фондом књига, Библиотека почиње са радом 
1946. године у просторијама предратне основне 
школе. Потом је из школе исељена, и неколико пу-
та мења локацију, а најдуже остаје у омањој, ста-
рој згради на главној улици. Најчешће само са јед-
ним стално запосленим књижничарем, ту је успе-
шно радила као Народна библиотека дуги низ 
година самостално, а неко време и као одељење 

Матичне библиотеке у Ужицу. Најзад, са својим 
солидним фондом од око 12 000 књига, Библио-
тека је 1979. године пресељена у нови, простран 
и добро опремљен простор данашње зграде. Са 
новим стручним кадром и добром управом, на-
ставила је са радом у саставу тек основане устано-
ве – Дома културе. По тадашњем моделу, слично 
као и у другим мањим општинама и општинским 
центрима у Србији, ова установа је имала обаве-
зу свестранијег и стручнијег старања о Библио-
теци, која је вршила и функцију матичне библи
отеке за подручје своје општине. У склопу Дома 
културе, нашле су се и друге, веома разноврсне и 
бројне културне делатности: биоскопска, аматер-
ска, позоришна, ликовно-изложбена, концертна, 
забавна, образовна, издавачка и др. Следиле су 
наредне две деценије полетног, најплодотворни-
јег деловања у укупном културном миљеу ове оп-
штине, па и шире. Међутим, након тешких 90-их 
година, ипак Библиотека у овом месту, не губи 
своју основну улогу и опстаје као културно жари-
ште везано за књигу и дешавања око ње без већих 
потреса. Затим, попут већине других установа у 
регионалном окружењу, и Дом културе у Косјери-
ћу 2002. године, више формално, мења назив у 
Народна библиотека. Тако установа задржава до-
брим делом своје негдашње културне активности 
и програмски оквир, али сада са акцентом поме-
реним нешто више ка своме суштинском задатку 
- библиотечкој делатности.

Простор, фондови, програми, Библиотека 
данас: Површина позајмног одељења библиотеке 
са читаоницом, одељењем за обраду књига и деч-
јим одељењем, износи преко 250 м². Књиге и дру-
ге библиотечке публикације смештене су по УДК 
систему, а посебно се води фонд завичајне грађе 
као и већих поклона. Укупан број књига на крају 
2007. године износи 35 337, не рачунајући фонд 
завичајне збирке која броји 450 публикација, а 
такође и недавно оформљени легат књига Ми
лована Витезовића. Већ до сада, овај легат знаме-
нитог писца броји преко 2 000 књига, серијских 
публикација, рукописа и друге некњижне грађе. 
У току је и електронска обрада целокупног књи-
жног фонда и детаљна ревизија. Просечан број 
редовних чланова је око 500, и мада задњих годи-
на прилично смањен у односу на претходне када 
је било и преко 1 000 корисника, ипак годишње 

позајми готово целокупни 
фонд наслова. Динамика 
набавке књига значајно се 
повећава, а структура при-
новљених публикација при-
лично успешно прати потре-
бе својих читалаца. Струч-
ни рад Библиотеке обавља 
се у складу са Правилником 
о библиотечком пословању, 

постоји лисни, ауторски, стручни и насловни ка-
талог. Око 1 000 књига приновљених у протеклој 
години, и електронски су обрађене, а ускоро ће 
бити и комплетне све информаације о целокуп-
ном фонду, и стављене на располагање својим 
корисницима. Број посетилаца на другим кул-
турним програмима које припрема и организује 
Библиотека, као што су - представљање књига, 
изложбе слика, а особито на дечјим сценско - му-
зичким програмима и слично, остаје константно 
задовољавајући у односу на број становника. 

Поред тога што промовише нове књиге дома-
ћих аутора, Библиотека посебно прикупља, чува 
и улаже труд да популарише књижевне и друге 
нове публикације завичајних аутора, а нарочито 
историјску и другу документарну грађу везану за 
подручје општине Косјерић. Такође, пажњиво се 
прате издања стваралаца присутних на текућој 
књижевној сцени ван Косјерића (Милована Ви-
тезовића, Миће Цајића, Милијана Поповића, Пе-
тра Лазића, Мирољуба Секулића, 
и других) али и оних који живе и 
стварају у Косјерићу и околним 
местима (Миљка Митровића, Ми-
лијана Деспотовића, Милунике 
Митровић, као и других који тек 
долазе).

Ликовни, музичко-сценски и 
други културни садржаји, мо-
гућности: Библиотека у Косјери-
ћу располаже добро уређеном и 
опремљеном биоскопском двора-
ном (површине 482 м² са 370 ме-
ста) са позорницом (величине 12 
/ 12м²), која је погодна за позори-
шно-сценске програме, дечје приредбе, музичке 
концерте и слично. Биоскопске пројекције, са 
повременим прекидима и упркос многим поте-
шкоћама, поново имају сталне термине и мaхом 
сасвим нову публику. Током летњих дана, већ 
пуних шест година заредом у Косјерићу траје лет-
њи Међународни Арт камп. Око педесетак мла-
дих волонтера из целог света, припрема и изводи 
бројне уметничке програме разноврсних садржа-
ја: ликовне, књижевне, филмске, дечје луткарске 
представе и друге мултимедијалне програме у 
које су активно укључени и најмлађи становни-

ци Косјерића. Ова дешавања углавном су концен-
трисана на простор и другу помоћ Библиотеке, 
а већ увелико су освојили несвакидашње интере-
совање домаће публике и гостију са стране. Ис-
пред биоскопске дворане се налази импозантни 
хол који је уређен и као галеријски простор пого-
дан за разне ликовне изложбе, етно поставке и 
друге визуелне уметничке програме. Током целе 
године, у овом простору Библиотека самостал-
но или у сарадњи са другима, организује преко 
двадесетак ликовно-изложбених дешавања. Сва-
како, уз боље друштвене и економске претпостав-
ке, искоришћеност простора, опреме и људских 
ресурса могла би бити далеко већа, а културна 
понуда разноврснија и квалитетнија. Библио-ин-
формациона, и много савременија осмишљеност 
новим садржајима, морала би ићи брже у сусрет 
својим корисницима. Народна библиотека у Ко-
сјерићу је годинама покретач и реализатор неко-
лико традиционалних годишњих манифестација 
по којима се препознаје на мапи важних култур-
них дешавања у Златиборском округу, па и шире. 
Најдужу традицију има Окружна смотра младих 
рецитатора, а такође, ова установа од оснивања 
активно суделује и у реализовањи културно-ту-
ристичке Смотре изворног стваралаштва «Чобан-
ски дани». Од 2003. године, запажена је и успешна 
сарадња Библиотеке у Косјерићу са Библиотеком 
Mатице српске из Новог Сада у припреми и орга-
низацији, циклично устаљене, значајне књижев-
не манифесације „Дани Сретена Марића“. 

  
Легат Лизе Марић Крижанић: И поред све-

га у сажетку реченог, Библиотеку у Косјерићу, 
занивљивом и особито препознатљивом, чини 
стална поставка знамените сликарке Лизе Марић 
Крижанић (1905 - 1982). Она је рођена почетком 
двадесетог века у Косјерићу, где је провела и дане 
свога раног детињства. Позната учитељска поро-
дица Марић из Субјела, изнедрила је, такође, и 
њена два брата: великог српског есејисту, профе-
сора Сретена Марића, као и млађег Драгослава, 
дипломату и дародавца њеног легата родном Ко-
сјерићу. Збирку од 54 слике и других личних пред-

мета, по сликаркиној жељи породица је даровала 
постхумно Општини Косјерић. Део посебног 
простора Библиотеке, 1992. године је адаптиран, 
и за јавност свечано отворен као Легат Лизе Ма
рић Крижанић. Тиме, као да тихо из сенке расте 
ново интересовање за необичну личност ове же-
не, у сликарству готово заборавље савременице 
међу многим истакнутим именима. Преко њеног 
легата, почиње њен повратак у културни живот, 
а пут до значајнијег места у прошловековној срп-
ској културној баштини, још је неизвестан.

Милуника Митровић

12 13

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА у Косјери
ћу поред своје основне, библиотечке 
делатности, истовремено делује и 

као средиште свеукупног културног 
живота овог градића на Скрапежу, 

па и целокупне Општине. Простори
је Библиотеке налазе се у приземљу и 
делом на првом спрату импозантне, 
наменски грађене зграде за Дом кул

туре у самом центру Косјерића.



1
КРЕМЕР, Хорст: Превладавање 
трауме – Путеви из личне ката
строфе. – Београд: Филип Вишњић, 
2007. – 182 стр.

Књига у кратким 
цртама предста-
вља настанак 
трауме, факторе 
који доприносе 
њеном одржава-
њу и стратегије 
којима се људи 
служе да би је превладали. Индивидуал-
на процена одређене ситуације кључна 
је за њено доживљавање, те се тако не-
што што је угрожавајуће може доживе-
ти као стресно или пак као трауматич-
но. Сензибилитет особе и вредновање 
догађаја утичу на стратегије којима ће 
се она послужити када је животно угро-
жена. Траума јесте нормална реакција 
у нененормалним околностима и често 
се дешава да у потпуности промени 
људе и њихову животну ефикасност. 
Пошто велики број људи користи неаде-
кватне начине суочавања са трауматич-
ним искуством, потребна им је помоћ 
психотерапеута, али постоје и начини 
самопомоћи, укратко презентовани у 
овoј књизи.

МИЛИВОЈЕВИЋ Зоран: Игре које 
играју наркомани – трансакцио
на анализа проблематичног узи
мања дрога. – Нови Сад: Психопо-
лис Институт, 2007. – 506 стр.

Нова књига на-
шег угледног 
психотерапеута 
и предавача на 
Универзитету у 
Бечу, разматра 
проблем нарко-
маније из угла 
трансакционе анализе (теорије Ерика 
Берна). Проблем наркоманије и узи-
мања дрога, свеприсутан и у нашем 
друштву, сагледан је кроз игре (комуни-
кационе шеме) које играју сви актери, 
почев од самих зависника, њихових 
родитеља, школе, полиције, терапеута. 
Како функционише целокупни систем 
понашања наркомана, шта су игре и 
како се у њих упада, а како из њих из-
лази, како им одолети, објашњено је на 
веома занимљив начин, приступачан 
читаоцима различитог узраста, роди-
тељима и васпитачима, стручњацима 
и адолесцентима. Искуство др Мили-
војевића у психотерапијском лечењу 
уживаоца дрога током осамдесетих 
година, довело је до почетка писања 
овог текста, који је аутор проширио тек 
сада, схвативши да ништа слично о нар-
команији са аспекта теорије игара није 

објављено ни у светској литератури, ни-
ти је узнапредовала ресоцијализација 
зависника.

МЕКГРО, Филип: Ваша личност: 
промените свој живот изнутра, 
превод са енглеског Татјана Мило-
сављевић. – Београд: Моћ Књиге; 
Нови Сад: Стилос, 2007. – 358 стр.

Овом књигом Фи-
лип Мекгро поку-
шава да помогне 
да пронађете сво-
је „право ја“, ону 
личност која се 
полако топила и 
нестајала пред недаћама живота. Уме-
сто онога што сте желели да будете, 
вероватно сте постали оно што би тре-
бало да будете, а што вам је прописала 
околина. Такав сукоб унутар људског 
бића најчешће ствара осећај промаше-
ног, неиспуњеног живота. Због тога 
аутор књиге позива да узмете живот у 
своје руке. Како да то урадите можете 
пронаћи у дванаест поглавља ове књи-
ге. Између осталог, наћи ћете предлоге 
како да дефинишете аутентичну лич-
ност, како да одредите ваших десет 
одсутних тренутака, ваших седам кри-
тично важних избора, ваших петоро 
централних људи, итд. У 11. поглављу 
дато је оно што је најважније, а то је 
спровођење плана у дело. У књизи ће 
свако моћи да пронађе одговор како би 
требало да промени свој живот или бар 
шта да уради да га унапреди.

МОМИРОВИЋ Константин, КО
СТИЋ, Петар, ХОШЕК, Анкица: 
Танатос – нагон смрти. – Београд: 
Центар за примењену психологију, 
2007. – 140 стр.

Да ли је агресивност нагон или мотив? 
Да ли је урођена или стечена? На који 
се начин манифестује и да ли се може 
препознати пре него што се испољи у 
понашању појединаца? Ово су само не-
ка од питања на која је ова књига поку-
шала да одговори. Како аутори истичу, 
циљ којим су се руководили је превен-
ција насиља, криминала, самоубистава 
и болести зависности у нашој средини. 
Прати се генеза овог појма, почев од 
Фројдовог виђења агресивности и ви-
ђења која проистичу из праксе других 
аналитичара (Адлера, Фенихела, Коху-
та, Фрома и др). Укратко су представље-
на и бихевиорално-когнитивистичка и 
етолошка схватања агресивности. За 
разлику од првог дела који се бави ре-
левантним теоријским разматрањима 

нагона смрти и који је приступачнији 
широј читалачкој публици, у другом 
делу су представљени психометријски 
поступци за процену деструктивних 
видова понашања и емпиријски дока-
зи њихове повезаности са структуром 
личности, што је значајно за даљу пре-
венцију насиља.

ХАНА, Лиз: Подршка у учењу де
ци са потешкоћама из спектра 
аутизма. – Београд: Републичко 
удружење за помоћ особама са 
аутизмом, 2007. – 116. стр.

Књига представља практични водич за 
родитеље и особље у редовним школа-
ма и вртићима који су укључени у обра-
зовање деце са потешкоћама из спектра 
аутизма. У илустрованом приручнику 
садржане су најбитније информације 
о самом поремећају, као и најуспешне 
стратегије у образовању аутистичне де-
це, од 3 до 7 година, које се примењују 
у Великој Британији. Аутизам је ком-
плексан поремећај, још увек неутврђе-
не етиологије, са низом потешкоћа у 
вербалној и невербалној комуникаци-
ји, у успостављању социјалних односа 
и у области имагинације. Пошто са 
третманом треба почети на што рани-
јем узрасту, у књизи је објашњено како 
развијати рану комуникацију и соци-
јалну интеракцију. Затим, како кроз 
игру утицати на имагинацију детета и 
формирање вештина писања, читања и 
разумевања бројева на школском узра-
сту. Кључ успеха ових стратегија, и по-
рука коју ауторка упућује родитељима 
и помагачима, свакако је у разумевању 
потреба и поштовању различитости 
ове деце. На крају књиге, дат је предлог 
литературе за даље читање на енгле-
ском језику. 
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ПОТЕЖИЦА, Оливер, Вехабијe: 
између истине и предрасуда. – Бе-
оград: Филип Вишњић, 2007. – 245 
стр.

Творац вахаби-
зма, Мухамед 
ибн Абдел Ва-
хаб поставио 
је пре два и по 
века темеље ове 
верске струје у 
исламском свету. 
Данас је вахабизам у Саудијској Ара-
бији и Катару званично верско учење. 
Аутор као врсни познавалац прилика у 
исламском свету објективно приказује 

настанак, развој и данашњу слику ваха-
битског покрета. Књига је драгоцена 
јер прецизира дисперзију вахабизма у 
свету, а посебно на Балкану. То што је 
вахабизам званична религија у Саудиј-
ској Арабији, кључном савезнику САД 
на Блиском истоку, не значи да она „из-
вози“, модификован и осавремењен ва-
хабизам у исламски свет, као ни у свету 
ван ислама. Вахабизам је данас инстру-
ментализован екстремистички покрет 
са политичким циљевима и део је број-
них екстремних фракција унутар са-
мог ислама. Веома је утицајан али не и 
толико снажан да постане доминанта. 
Аутор је написао информативну књигу 
коју са пажњом вреди прочитати како 
би читалац неке савремене догађаје 
што боље схватио.

НИКОЛИЋ, Хаџи Братислав: Отац 
– прилог за животопис архиман
дрита Пајсија. – Суково: Манастир 
Успења Пресвете Богородице; Вра-
ње: Књижевна заједница Борислав 
Станковић; Врање, 2007. – 133 стр.

Пред нама је сведочанство православ-
ног публицисте, новинара и књижевни-
ка, који је био један од првих духовних 
чеда о. Пајсија из Србије под духовним 
руководством провео више од дванаест 
година. Његово сведочанство је крајње 
лично, али на неки начин и универзал-
но, будући да подсећа на искуство свих 
оних које је Отац духовно породио и 
водио дуги низ година. У поглављу под 
називом Реч аутора Хаџи Братислав 
наглашава да му је намера била да осли-
ка оца Пајсија онаквог каквог га је зате-
као, онаквог какав је остајао и постајао 
кроз деценију колико су, у великом мно-
штву других, живели један са другим и 
један за другог. Намера му је била, да, 
колико му Господ допушта, пред свет 
изнесе унутрашњег човека оца Пајсија 
– његов духовни и карактерни лик и об-
лик. У свом раду он користи две врсте 
чињеница: оне које је голим оком видео 
и оне које је видео оком срца – израже-
но богословским језиком: катафатичко 
и апофатичко човекословље. Аутор ни-
је хроничар, њему су важни догађаји, 
а у причу о Оцу уграђени су и делови 
разговора који су снимани, као и дело-
ви телевизијских репортажа и исечци 
из појединих докумената.

Светоотачко богословље 1: Све
ти Оци о депресији, са енглеског 
превело сестринство Тројеручица. 
– Шибеник – Београд; Шибеник: 
Истина, издавачка установа Епар-
хије далматинске, 2007. – 173 стр.

Књига Свети Оци о депресији предста-
вља антологију мисли светих Отаца 
о депресији. Читаоци се упознају са 
светоотачким, тј. црквеним присту-

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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пом овој боле-
сти са којом се 
савремени човек 
често среће. Ан-
тологија садржи 
темељне елемен-
те хришћанске 
а н т рополог и је , 
као и светоотач-
ки приступ поимању човека. Садржај 
књиге отвара текст о Новомученици 
Марији Гачинској, чудотворној исцели-
тељки од депресије, И. М. Андрејева. У 
првом делу књиге под називом „Шта 
је депресија“ можемо видети да свети 
Оци за главног узрочника депресије 
узимају демон туге, који онеспособља-
ва човекову душу за „здраво созерцање 
и расуђивање“. Други део „Порекло де-
пресије“, бави се егоистичним односом 
човека према Богу, ближњем и самом 
себи. Трећи део „Како савладати де-
пресију“ доноси садржај разних савета 
светих Отаца који могу помоћи у савла-
давању ове духовне болести. Последњи 
део књиге „Ризница поука о духовној 
борби“ даје исправно светоотачко ис-
куство духовне борбе и у целости пру-
жа светлост на сагледавање простора 
човекове личности. Сабрани текстови 
износе широк преглед богословске ми-
сли и духовног искуства познатих све-
тих Отаца Цркве: св. Јована Касијана 
(+435), св. Симеона Новог Богослова 
(+1022), св. Исака Сирина (+ 7. век), св. 
Серафима Саровског (+1833), св. Некта-
рија Егинског (+1920), и других.

ТАТАР, Никола: Казивања монаха 
Симеона. – Подгорица: Октоих, 
2007. – 168 стр.

Пред нама је књи-
га у којој Никола 
Татар у аутобио-
графском стилу 
даје казивања 
монаха Симеона, 
духовног лица 
које поседује ве-
ома важну световну историју. Остало 
је записано да се Станиша, млађи син 
Ивана Црнојевића, кнеза црногорског, 
потурчио, узео име Скендербег и био 
једно време намесник Црне Горе, те да 
се пред крај живота вратио крсту и за-
монашио у цетињском манастиру. Кази-
вање почиње објашњењем самог мона-
ха Симеона да се човек пред смрт сети 
свега што је проживео, те тако и њему 
потоњих дана навиру сећања из давно 
минулих времена и одасвуд, па хита да 
их пером каже пре него га смрт претек-
не. Аутор у кратком предговору нагла-
шава да је књига писана на основу тек-
стова неколико историчара, у исказима 
делимично несагласних, што је, како 
каже, изискивало његово скромно ана-
литичко умеће. Такође, током писања, 
он је себи допустио литерарну слободу 
и покушао да подстакне своју машту уз 
помоћ неколико мотива из Балканске 
царице, црногорског краља Николе Пе-

тровића и народне песме Женидба Мак
сима Црнојевића, што читаоцу свакако 
не може да промакне.
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Антропологија савремености: 
зборник радова, уредио др Саша 
Недељковић. – Београд: Српски 
генеалошки центар: Одељење за ет-
нологију и антропологију Филозоф-
ског факултета, 2007. – 219 стр.

Садржај Зборни-
ка отвара увод-
на студија Саше 
Н е д е љ к о в и ћ а 
Антропологија са
времености или 
а н т р о п ол о г и ј а 
као савременост: 
Антропологија између презентизма и 
темпорализма. Следе текстови Ивана 
Ковачевића Десет антитеза једном 
постизму у антропологији; Драгане 
Антонијевић Меркантилне легенде по
стиндустријског друштва; Љубомира 
Христића Ричард Дорсон и проучавање 
фолклора у савременом миљеу; Лидије 
Радуловић Концепти Душана Бандића: 
народна религија и народно правосла
вље у контексту истраживања рели
гије у домаћој етнологији XX века; Да-
нијела Синанија Религијскоритуални 
функционери и култна места у источ
ној Србији; Владимира Рибића Српски 
национализам на крају двадесетог века; 
Љиљане Гавриловић Етнографски музе
ји/збирке и конструкција идентитета, 
Гордане Горуновић Постсоцијализам и 
транзиција, локалне заједнице и иден
титети, као и текст Јелене Васиљевић 
Представљање пројекта Spinning out of 
control... Већ из самих наслова наведе-
них текстова видимо да Зборник прет-
ставља веома значајну студију антропо-
логије савремености у српској култури, 
а исто тако и интересантну литературу 
за све оне који су свесни значаја анали-
зе друштвене и културне стварности.

ЛОПИЧИЋ, Н. Ђорђе: Конзулар
ни односи Србије (1804–1918). 
– Београд: Завод за уџбенике, 2007. 
– 436 стр.

Књига др Ђорђа 
Н. Лопичића по-
дељена је на три 
целине. Прва 
обрађује период 
од 1804–1838. 
кроз потцели-
не Почеци конзуларних односа Србије 
у 19. веку (појам конзуларних односа, 
њихова периодизација, почеци, односи 
са Аустријом 1804–1813, саобраћај са 
Аустријом, имовински односи, оставин-
ски предмети, пасоши, држављанство, 
итд.), Министарство иностраних дела 
Србије (период од 1811. до 1838. године), 
Период од 1813. до 1838, Српска дипло

матскоконзуларна представништва 
у иностранству (Букурешт, 1936, Ца-
риград, 1838) и Страни конзулати у 
Београду (аустријски 1836. и енглески 
1837). Друга целина обрађује период 
од 1838. до међународног признања 
Србије на Берлинском конгресу 1878. 
а разматра даљи развој односа (послан-
ство у Риму 1879–1918, конзулат у Њу-
јорку, посланство у Софији, конзулати 
у Будимпешти, Трсту, Скопљу, Солуну, 
Приштини (1889–1913), Битољу, Цети-
њу, итд.). Завршна целина доноси кон-
зуларне конвенције које је закључила 
Србија од 1878. до 1918. (Италија, 1879, 
Аустро-Угарска, 1881, САД, 1881, Холан-
дија, 1881, Немачка 1883, Француска, 
1883, Белгија, 1885, Швајцарска, 1888, 
Турска, 1896). Као што је уобичајено 
код научних радова књигу закључују 
списак коришћене литературе, реги-
стар имена и регистар географских ра-
дова.

6
ЖИВКОВИЋ, Дејан: Основе ди
зајна и анализе алгоритма. – Бео-
град: Рачунарски факултет, 2007. 
– 474 стр.

Алгоритми се 
налазе у центру 
свих технологија 
које се користе у 
раду са савреме-
ним рачунарима. 
Дизајн хардвера, 
графички кориснички интерфејси, 
рутирање у мрежама – само су неки 
примери рачунарских технологија у 
којима је промена алгоритама веома 
заступљена. Поред практичне важно-
сти, алгоритми су нашли своје место у 
рачунарству и математици због изузет-
не теоријске елеганције. Садржај књи-
ге обухвата неколико главних тема које 
леже у основи дизајна ефикасних струк-
тура података и алгоритама: Структу-
ре података; Свеприсутни алгоритми; 
Дизајн алгоритама; Анализа алгорита-
ма и НП-комплетност. Од читалаца се 
превасходно очекује да су завршили 
уводне програмерске курсеве из рачу-
нарства, као и да познају основне мате-
матичке концепте као што су: скупови, 
функције, докази, редови, једначине и 
индукција.

КИЛХАМ, Кристофер С.: Пет Тибе
танаца: лаке и једноставне вежбе 
за одржавање здравог, виталног 
и снажног тела: – Београд: Моћ 
Књиге; Нови сад: Стилос, 2007. 
– 121 стр.

Кристофер Килхем се више од две деце-
није бави подучавањем у области јоге, 
медитације и природног здравља, држе-
ћи предавања и појављујући се у ТВ и 
радио програмима широм САД. У овој 
књизи он описује вежбе које се зову 

Пет Тибетанаца. 
Настале су на Хи-
малајима, познате 
су и под именом 
Пет обреда подмла
ђивања, на Запад су стигле почетком 
20. века, преко пензионисаног британ-
ског армијског официра који их је на-
учио у тибетанском манастиру. Пет 
Тибетанаца је систем једноставних, 
лаких вежби за које нису потребни на-
рочити услови, нити посебна физичка 
спрема, а њихова вредност се очитује у 
повећаној енергији, бољој кондицији и 
обнављању свеукупне природне витал-
ности организма, без обзира на пол, 
године или физичко стање онога који 
вежбе упражњава. Вежбе могу радити 
и они најмлађи и они најстарији. Ове 
вежбе одузимају минимум времена и 
труда. Књига је илустрована фотогра-
фијама на којима се детаљно види како 
се раде вежбе и дају упутства за извође-
ње истих.

КУРИЈ, Казимир: Методе и тех
нике израде планова у градитељ
ству. – Београд: Грађевинска књи-
га, 2007. – 165 стр.

Садржај приручника фокусиран је на 
планирање, као најкомплекснију, најте-
жу, најосетљивију и најважнију свесну 
људску делатност у било којој области 
деловања, и обухвата методе и технике 
израде статичких и динамичких пла-
нова у градитељству, односно израду 
предмера и предрачуна, гантограма, 
циклограма, ортогоналних и мрежних 
планова. У Приручнику је дат и подсет-
ник за коришћење програма ПРИМА-
ВЕРА, за израду динамичких планова 
и праћења реализације тих планова, 
намењен корисницима који су некад 
радили са овим програмом али га јед-
но време нису користили. Овај прируч-
ник је намењен инжењерима грађевине 
(архитекте, грађевинари, машинци, и 
сви други који учествују и изградњи 
објеката) који су у пракси ангажовани 
на планирању, односно изради плано-
ва за реализацију грађевинских проје-
ката, код којих се радни процеси могу 
стандардизовати и нормирати у складу 
са законском регулативом, правилима, 
нормама и етиком струке.

НЕЛСОН, Боб: Менаџмент за неу
пућене. – Београд: Микро књига, 
2007. 

Менаџмент за не
упућене је књига 
која ће обогатити 
знање читаоца 
најновијим ин-
формацијама и 
опробаним тех-
никама управљања у савременом по-
словном свету који се креће брзином 
светлости. У овој књизи могу се прона-
ћи јасни савети и најсвежије стратеги-
је за решавање недоумица и проблема 
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који се нађу на путу једном менаџеру: 
од етичких питања, преко извештаја о 
радном учинку, до састављања тимова 
и заједничког рада. Постоји пуно кори-
сних препорука које аутор даје младим, 
као и старијим менаџерима а једна је 
да се направи: Дневни подсетник за 
менаџере који садржи 17 задатака, не-
ки су: Направите забаву од посла, то 
ће донети користи и вама и послу; Нај-
једноставнији приступ је најбољи; Не 
заборавите: не будите субјективни, већ 
професионални; Управљање је рад с љу-
дима, нека вам људи буду на првом ме-
сту; У послу је најбоље показати здрав 
разум, итд. Такође, постоји и 10 савета 
како да мотивишете запослене. Послов-
на администрација је нешто што ћете 
уз ову књигу лакше савладати.

СТАЛИНГС, Вилијам: Оператив
ни системи: принципи унутра
шње организације и дизајна. га 
Београд, 2007. га 822 стр.

Сврха текста је 
да упозна читао-
ца са принципи-
ма пројектовања 
и проблемима 
имплементације 
савремених опе-
ративних систе-
ма. За то су одабрана три оперативна 
система: Windows XP I Windows 2003, 
UNIX I Linux. Књига је подељена у шест 
делова: позадина, процеси, меморија, 
распоређивање, улаз/излаз датотеке и 
дистрибуирани системи и безбедност. 
У књизи се примењују бројна педаго-
шка средства, између осталих и табеле 
како би се што више појаснило изла-
гање. Свако поглавље садржи листу 
важних термина, контролна питања, 
проблеме, препоруке за даље читање и 
показиваче за одговарајуће веб локаци-
је. Текст је илустрован, што омогућава 
лакше коришћење.

ШЛОЗБЕРГ, Сузана: Хиљаду и 
једна ноћ без секса, превела сс ен-
глеског Драгана Рајков. – Београд: 
Моћ књиге; Нови Сад: Стилос, 
2007. – 260 стр.

Секс је, попут ва-
здуха, кажу није 
важан док га има. 
Дишеш и не осе-
ћаш, али је веома 
незгодно кад ти 
ваздух нестане. 
Изразито духовито и шармантно, не 
остајући никоме дужна, ауторка овде 
приказује шта све у данашњем свету че-
ка згодну, паметну жену која је прешла 
тридесету и жели само једну нормалну, 
обичну везу. Уз пародију познатих сери-
ја, као што је „Секс и град“, она ће вас на-
смејати до суза својим систематичним 
потрагама за мушкарцем који ће испу-
нити елементарне услове, неопходне за 
пристојан заједнички живот. Показаће 

вам како је то у великом, али и у малом 
граду, преко интернета, у познатим ле-
товалиштима, на крају света и у дивљој 
прашуми. Пред вашим очима одвијају 
се приче и догодовштине не из бајке већ 
из истинитог живота. Књига 1001 ноћ 
без секса даје одговор на то која питања 
поставља секс док жена тражи праву 
љубав. Ауторка као мото књиге цитира 
Вуди Алена: Љубав је прави одговор - 
али док чекате на прави одговор, секс 
поставља прилично незгодна питања.

7
БУЗА, Емануела, БИГАЦИ, Рен-
цо: Приручник за експерименте, 
превод са италијанског Весна Мо-
старица. – Београд: Евро Guinti, 
2007. – 125 стр, илустрације Елиза 
Модуњо

Најмлађи читаоци добили су још једну 
лепу, забавну и корисну књигу насталу 
из сарадње београдске издавачке ку-
ће Евро и италијанске Guinti (Ђунти). 
Настала на предлошку уобичајене син-
тагме „наука је тешка, а научници су 
досадњаковићи који време проводе пи-
шући неразумљиве формуле“, ова књи-
га текстом и цртежима на забаван и 
педагошки начин уводи читаоце у свет 
експеримената наводећи чињеницу да 
су и Архимед и Леонардо да Винчи и 
Њутн, Галилеј, Никола Тесла и многи 
други, били пре свега радознали људи. 
Тако су за појаву „смањивања“ Месеца 
потребни мали лењир и ведро небо у 
ноћи пуног Месеца. Треба ухватити 
Месец у тренутку појаве на хоризонту 
и измерити пречник лењиром, да би се 
поновним мерењем, када је високо на 
небу, открила истина да се није смањио 
већ је реч о оптичкој варци. Приликом 
олује, на пример, чим се угледа муња, 
броји се док се не чује грмљавина. Ако 
је избројано до 9, или 12, тај број се де-
ли са 3. У првом случају (9:3) центар 
олује се налази на удаљености 3 кm, у 
другом 4 кm. Иако се муња и гром де-
шавају истог тренутка због различите 
брзине светлости и звука не уочавамо 
их истовремено. Књига из стране у стра-
ну обилује експериментима везаним за 
природне појаве, прављење подморни-
це од пластичне боце, кућне клацкали-
це, кромпира акробате, разне трикове.

ВЕЛМАНС, Тања: Чудесна повест 
иконе, превела са француског Ната-
ша Икодиновић. – Београд: Clio, Би-
лиотека Клепсидра, 2007. – 273 стр.

Историчарка уметности Тања Велманс, 
пореклом из Бугарске, водила је архело-
шке мисије, посебно у православним 
земљама, да би дочарала лепоту икона, 
западном свету. Иако је византијска 
цивилизација богата разноврсним бла-
гом, па и иконама које имају место и у 
западном свету, још увек је непозната 
широкој публици. Икона посебно ме-

сто има у право-
славном свету, а 
другачије у като-
личком и проте-
станском. Иако је 
утицала на најзна-
чајније сликаре света Матиса, Маљеви-
ча, Шагала, значење икона – естетско, 
теолошко, филозофско још увек није 
довољно познато. Да би Француској 
приближила икону, ова историчарка 
уметности написала је књигу о мисији 
која пописује и проучава иконе на нека-
дашњој територији Византије. Пут је во-
ди на Синај у манастир Свете Катарине 
који плени својом лепотом, а касније и 
на Балкан у Рилски манастир. У књи-
зи се преплићу фикција и стварност, 
и ова књига требало би да буде блиска 
нашим читаоцима који су баштиници 
византијске уметности и културе.

ЈЕВТОВИЋ, Бранислава: Пантоми
мика апсурдне слике. Француској 
Београд: Конрас, Билиотека Хори-
зонти, 2007. Француској 247 стр.

Чудили смо се от-
куда оне сада, да 
ли смо их ствар-
но видели или 
их само памти-
мо као призоре 
које смо можда 
видели, а можда 
и нисмо. Ако се 
погледају само 
наслови поглавља ове књиге већ се мо-
же дати одговор на на нека питања о 
Лукијановом сликарству. Зидам књигу 
од темеља, Као зачарана, Шврљам Лу
кијановим ликовним забраном, Дијало
шки монолози Слике и Речи (Књижевна 
проза и сликарство: удаљени дослуси), 
Дијалошки монолози Слике и Слике, Ди
јалошки монолози Слике и Глуме, Приче 
у шлафорку Апсурда. Ево сада цитата: 
Уосталом, историја/теорија уметности, 
на крају крајева, само је покушај изна-
лажења прикладних речи за тумачење 
и вредновање дела ликовне уметно-
сти... Тумачење визуелне уметности: 
то је процес без краја и конца и само га 
пресушивање жеђи за знањем обуста-
вља... Лажне вредности се ломе, наши 
системи су извргнути смеху. Може се 
рећи да су комичари увек били симбол 
борбе малог човека против дива, било 
како се звао, Голијат, фашизам, тота-
литаризам или назовидемократија. 
Док смо деца кловнови нас засмејавају. 
Увек смо на њиховој страни, безазлени-
јој. Када одрастемо кловнови су апсурд 
– зар желимо од њега да се удаљимо? 
Усамљеник, луталица, скоро клошар, 
смешан и патетичан, загубљен у мно-
штву: ту типску фигуру ће, нешто ка-
сније, отеловити Чарли Чаплин, Бастер 
Китон, Станлио и Олио, Фелинијев лу-
талица, Џојсов Н. С. Е, Кафкин Јозеф К, 
Сервантесов Дон Кихот, Шекспиров Ја-
го, Стриндбергови и Ибзенови ликови, 
Бекетови јунаци, Жаријев Иби..., Пино-

кио, пајац-кловн и маг... На крају књиге 
је списак литературе која је помогла у 
настајању ове опчињавајуће књиге. И 
још једно питање у духу Пантомимике 
апсурдне слике: Могу ли о овој књизи 
(а и многим другим), да говоре називи 
слика: Игра одраслих, Игра шеширима, 
Игра лутком, Поздрав лутки, Разговор 
са човеком без физиономије, Сољење па
мети, Привид стварности, Људи и ма
скиране лутке, Страх од туђе сенке, и 
рецимо, Уживање у песми птица.

ХОФМАН, Веселиновић, Мирјана: 
Пред музичким делом – огледи о 
међусобним пројекцијама естети
ке, поетике и стилистике музике 
20. века: једна музиколошка визу
ра. – Београд: Завод за уџбенике, 
2007. – 302 стр, илустровано

Књига је заснована на предавањима 
која је ауторка (редовни професор на 
Катедри за музикологију Факултета му-
зичке уметности у Београду, настава из 
предмета Историје музике и Естетике, 
поетике и стилистике савремене музи
ке, везане за област музике 20. и 21. ве-
ка) држала на ФМУ у Београду од школ-
ске 1998/99. до 2001/02. студентима за-
вршне године Одсека за музикологију 
и студентима Одсека за композицију, 
завршне године последипломских сту-
дија. У књизи се разматрају и тумаче 
из ауторкине критичке 
и личне музиколошке 
визуре питања музике 
која су у основи, одувек 
била и остала иста, али 
су се кроз време (исто-
рију мисли о музици) 
продубљивала новим 
сазнањима. У поглављу 
Дело: објектност, до
живљај, свест Хофман 
Веселиновић тумачи објективизам у 
музици и видове испољавања аутоном-
не музичке логике, затим онтологију 
музике (анализирају се поставке Хајн-
рика Шенкера, Феручо Бузонија, Паула 
Хиндемита, Арнолда Шенберга, Игора 
Стравинског, Владана Радовановића, 
Љубице Марић, Енрика Јосифа, Мило-
ја Милојевића, Романа Ингардена), фе-
номенолошке аспекте и херменеутику 
музике: разумевање, смисао, значење. 
Завршно поглавље Дело у друштву; 
друштво у делу, третира социолошка 
питања музике (поред Теодора Адорна 
и других, ауторка разматра и мишљења 
Војислава Вучковића). Књига се завр-
шава навођењем литературе (271–291 
страна), Регистром имена, и резимеом 
на српском и енглеском језику.

ЏЕНКС, Чарлс: Модерни покре
ти у архитектури. – Београд: Гра-
ђевинска књига, 2007. – 521 стр, 
илустрована

Књига Модерни покрети у архитекту
ри представља докторску дисертацију 
аутора Чарлса Џенкса, који је незаоби-
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лазно име истори-
је и теорије савре-
мене архитекту-
ре. Овај предавач 
на многим еми-
нентним универ-
зитетима у САД и Енглеској се дуги низ 
година бави савременом архитектуром 
и из те области је написао велики број 
радова, студија и књига. Грађевине о ко-
јима пише, аутор је бирао на основу не-
колико критеријума: мултивалентност 
је један од критеријума, други је исто-
ријска релевантност грађевине у окви-
ру једне одређене традиције. Књига је 
подељена на 8 поглавља која обрађују 
различите теме као што су: Политика 
и архитектура, Новија америчка култу-
ра, Новија британска култура, Међуна-
родна сцена, итд. У Постскриптуму су 
обрађене још две теме: Архитектура и 
револуција и Касномодернизам и пост-
модернизам. У њој се могу наћи приче 
о многим великим грађевинама са фо-
тографијама и детаљном анализом исте 
са становишта архитектуре.

8
АЈДАЧИЋ, Дејан: Славистичка ис
траживања. – Београд: Филип Ви-
шњић, 2007. – 298 стр.

У књизи је представљен избор тексто-
ва Дејана Ајдачића (рођен 1959. у Бе-
ограду, докторирао на Филолошком 
факултету у Београду, предаје српску 
књижевност и језик на Кијевском сла-
вистичком универзитету и Институту 
филологије Националног универзите-
та „Тарас Шевченко“, Украјина) обја-

вљиваних у периоди-
ци од 1994. до 2006. на 
руском, украјинском, 
пољском и српском 
језику. Десет текстова 
се први пут штампају 
у овој књизи. После 
полемичког увода на-
словљеног са Коме је 
данас потребна слави
стика, следи целина 
о лексици (текстови: 

Еротска лексика у словенским језици-
ма, Милитаризација језика у периоду 
социјализма, Нови називи за људе 
са паранормалним способностима у 
слов. језицима: регресотерапеут, еко-
лог натуртерапеут, астронумеролог, 
психотроничар, итд., Нове словенске 
речи и метафоре на Интернету, итд.), 
О фолклору православних балканских 
Словена, Жанровски аспекти тужбали
ца балканских Словена, О савременим 
преображајима старе културе). У одељ-
ку Истраживање појединих словенских 
књижевности: бугарске теме, пољске 
теме, украјинске и украјинско/српске 
теме (украјинска србистика, фемини-
зам или исмејани феминизам у роману 
Светлане Пиркало, итд.), српске теме 
(од старијих писаца до савремене срп-

ске драме, и анализе романа Бензин 
Драгана Стојановића и у истом контек-
сту осврт на поједине романе Зорана 
Ћирића, Светислава Басаре, Ненада Пе-
тровића, Милете Продановића). Књи-
гу Славистичка истраживања која је 
објављена у оквиру пројекта „Упоредна 
истраживања српске књижевности (у 
европском контексту)“ завршавају беле-
шке о издању и Именски индекс.

АЛЕКСИЋ, Дејан: Божићна при
ча. – Београд: Завод за уџбенике, 
2007. – 51 стр, илустровао Младен 
Анђелковић

Пред нама је 
нова књига Де-
јана Алексића, 
једног од нај-
иста к н у тији х 
песника млађе 
генерације. По-
сле објављених 
књига песама 
за децу: Дугме без капута, Пустоловине 
једног зрна кафе, Кад се разболео петак, 
На пример, Нежна песма о нежном и Ве
тру Дувољубу, он се представља млађој 
читалачкој публици позоришним кома-
дом Божићна прича који је игран у Кра-
љевачком позоришту у режији Биљане 
Костантиновић. Играјући се језиком и 
градећи мајсторске риме, Алексић вр-
ло сликовито гради причу о Христовом 
рођењу. У Уводу наглашава да је оно 
што следи приповест о радосној вести, 
о Рођењу које је било проречено како 
би људе привело Спасењу, учећи их да 
што мање греше; о рођењу после којег 
стварност више није била иста и после 
којег је уследила нова ера. Ово поучно 
и духом надахнуто штиво аутор отвара 
делом које носи наслов Пустиња, а завр-
шава стиховима седамнаестог дела: Пе
вајте сви скупа, Христос нам се роди. 
Иначе, Алексић је добитник значајних 
награда и признања за поезију: Бран-
кова награда (1996), Макаријево слово 
(1997), Матићев шал ( 2000 ), и Просве-
тина награда (2000).

АНА, Јасмина: Љубавници. – Бео-
град: Чигоја штампа, 2007. Францу-
ској 159 стр.

Јасмина Ана, 
један од најчи-
танијих савре-
мених писаца, 
након више об-
јављених књига 
као што су: Укус 
порока, Парење 
јелена, Срби као 
љубавници, Снегови Копаоника, Срби за 
које се молим и Српкиње о којима се при
ча, представља се читалачкој публици 
још једним романом. Као и у претход-
ним књигама, списатељица је осетила 
да је дух поднебља, традиције и митоло-
гије пресудно одредио нашег човека на 
крају 20. века, када се и дешава радња 

овог романа. Промене на глобалном 
геополитичком плану дубоко су потре-
сле биће, његову душу и ум, као и његов 
систем вредности. У судару са ближим 
и даљим светом и његовим лицима оди-
грава се животна драма целог народа, 
а у њој романескна, пре свега љубавна 
прича. У средишту романа налази се 
лик Хане Јовановић, јунакиње нашег 
доба и поднебља. И она и њени сапут-
ници – савременици стоје негде између 
планине и града, старог и новог, Србије 
и остатка света. Између је и њихов иден-
титет, као и љубав. Јунаци ове књиге 
крећу се урбаним безнађем пораженог 
човека – трошна слава света, згажени 
животни идеали, бодлеровски сплин 
града, наспрам жудње за љубавном 
чистотом, сплели су се у јединствену 
слику отуђеног живота и безнадежно-
сти. Телесна страст и еротски призори 
никако нису у стању да надокнаде одсу-
ство љубави. Крај књиге отвара нови 
почетак изражен изванредном сентен-
цом као мотивом књиге – Пошли смо 
на пут, пут је био дуг, а нисмо ни знали 
да је био круг.

АРБУТИНА, Стефан: У потрази за 
украденим камењем. Француској 
Београд: Evro Giunti, 2007. Францу-
ској 124 стр.

Роман четрна-
е с т ог од и ш њ е г 
дечака Стефана 
Арбутине У по
трази за укра
деним камењем 
представља пр-
воразредно изне-
нађење на овдашњој књижевној сцени. 
Ова књига могла би се описати као шти-
во намењено не само деци, већ свима 
онима који су млади духом. По носе-
ћим елементима заплета и њиховом 
обликовању у једну чврсту кохерентну 
приповест овај роман припада жанру 
епске фантастике, чиме се попут рома-
на Уроша Петровића Авен и Јазопас у 
земљи Ваука прецизно издваја у окви-
ру српске књижевне продукције. При-
ча говори о тринаестогодишњацима 
Ранку и Мани који изучавају магијске 
технике и моћи чудотворних биљака. 
Поменути тинејџери добијају прилику 
да сопствена чаробњачка знања опро-
бају у за њих опасној мисији: враћању 
украденог моћног камена у село у коме 
су одрасли. Њихову потрагу покуша-
вају да зауставе џиновски пауци, зле 
харпије, тролови и вилењаци. Одбра-
на врлина као што су љубав и истина и 
супротстављање силама зла, основни 
су мотиви који покрећу главне јунаке 
Арбутининог дебитантског романси-
јерског остварења. Роман У потрази за 
украденим камењем исписан је руком 
дечака којег карактерише импресиван 
почетак књижевне каријере.

БЕАХ, Ишмаел: На далеком путу, 
превела с енглеског Тијана Пареза-

новић. – Београд: Чаробна књига, 
2007. – 264 стр.

Роман Ишмаела Беаха На далеком пу
ту је потресно сећање дечака војника 
који је у западноафричкој земљи Си-
јера Леоне био принуђен да активно 
учествује у паклу грађанског рата. Ова 
истинита прича коју Беах износи у сво-
јим болним сећањима, покреће бројна 
морална питања откривајући нам рат-
не страхоте до појаве Беахове књиге 
потпуно непознате перспективе. Међу-
тим реткост је пронаћи оригинално све-
дочење од стране бића које је у најрани-
јем детињству преживело ратне ужасе. 
Из прозе Ишмаела Беаха на један непо-
средан начин сазнајемо како неко дете 
постаје убица, и како то доцније преста-
је да буде. Ова проза превасходно због 
своје уверљивости, било да Беах говори 
о реп музици коју обожава, једењу коко-
са или пак јуришу на запаљено село у 
коме је заробљена цела његова породи-
ца, са патњом захтева да буде ишчита-
на. Ово сведочанство из прве руке о ра-
ту и несрећи деце војника у сукобима 
широм земаљске кугле, говори и о томе 
како један у својој бити мирољубив на-
род, може бити способан и за страшне 
бруталности. Том приликом максима 
„у рату је све дозвољено“ долази до пу-
ног изражаја. Непатворена искреност 
којом обилују странице Беахове књиге 
сведочи и о способности најмлађих жи-
теља ове планете, да када им се пружи 
права шанса, брзо превазиђу патње у 
које су гурнути вољом светских и ло-
калних политичких моћника.

ВУЧКОВИЋ, Ана: Плишани соли
тер. – Београд: Лагуна, 2007. – 279 
стр.

Пажњу књи-
жевне јавности 
романсијерка и 
драмски писац 
Ана Вучковић 
на себе је скре-
нула када је 
2003. године, у 
деветнаестој години живота објавила 
књигу Епоха липса јуче. Годину дана 
касније Вучковићева објављује роман 
Lust ‘n‘ Dust. (Пожуда и прашина), Глав-
ни јунак њеног најновијег романа Пли
шани солитер је Београд. Вучковићева 
не описује само његов садашњи лик већ 
говори и о томе на који начин су се за-
бављали данашњи његови житељи. У 
Плишаном солитеру Вучковићева кроз 
неформалну реконструкцију различи-
тих раздобља долази до самог урбаног 
извора – Холивуда. Из овог романа, са-
стављеног од низа епизода који се сли-
вају у једну сторију, сазнаћемо зашто 
главна јунакиња воли да сама ноћу ше-
та градом и да ли је њена судбина иден-
тична судбини силоване девојке која је 
пала у кому из истоименог сингла Смит-
са. Такође, сазнаћемо шта повезује срп-
ске рингишпиле са аутомобилом Мини 
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Морис у коме је погинуо Марк Болан. 
Осим бројних ликова који битишу у Бе-
ограду и љубавних епизода из различи-
тих деценија двадесетог века, читаоце 
ће најновијем роману Ане Вучковић 
Плишани Солитер привући и фина се-
та за временима о којима још само све-
доче књиге, плоче и филмови.

ГАЛДОС, Перес Бенито: Doña Per
fekta, превела са шпанског Биљана 
Буквић. – Београд: Clio, Билиотека 
Грал, 2007. – 273 стр.

Бенито Перес 
Галдос (1843–
1920) написао је 
преко тридесет 
романа. Сматра-
ју га директним 
с л е д б е н и к о м 
Сервантеса, јер 
се између два ге-
нијална Шпанца није појавио ниједан 
писац са књижевним опусом таквих 
размера. Овог врхунског стилисту од-
ликује маестрална употреба језика, 
увек зачињеног пословицама и народ-
ним изразима који одражавају богат-
ство шпанске духовне ризнице. Радња 
романа одвија се у измишљеном месту 
Орбахосу које има посебан значај у 
књижевној географији Шпаније. Мла-
ди математичар одлази да посети своју 
тетку и ожени се њеном кћерком. Он је 
симбол оне нове Шпаније, оне европске 
Шпаније, научне, атеистичке или бар са 
другачијем поимањем Бога, насупрот 
провинцијске, примитивне, затуцане 
Шпаније, заправо саме доне Перфекте. 
И та таква нетолерантна Шпанија ипак 
побеђује, чак усмрћујући, нову, мла-
ду, надајућу Шпанију. Ово ремек-дело 
шпанске књижевности двадесетог века 
можда је и посебно читано у данашње 
време јер је и Шпанија другачија и пози-
ва на толеранцију.

24/7 љубави, уредник Керкез Јеле-
на. – Београд: Деве, 2007. – 166 стр.

24/7 љубави је зборник радова младих 
српских списатељица разноврсног ка-
рактера. Реч је о драмама, поезији, про-
зи и есеју. Младе ауторке, свака на свој 
начин, дају одговоре на питања и изазо-
ве пред којима стоји млада жена, која је 
у потрази пре свега за љубављу. Љубав 
је зато темат овог зборника. Издвајамо 
драму Дискретне жене, декоративно 
дете, данска дога коју потписују три 
ауторке: Ана Сеферовић, Тања Марко-
вић и Тамара Шушкић. Драма говори о 
љубави кроз призму сложених породич-
них односа, те на тај начин и полемише 
са узроцима и последицама вишка, од-
носно мањка љубави. Начини на које се 
ове три ауторке допуњују је посебност 
ове драме, а верујемо и да ће нам евен-
туално сценско извођење омогућити да 
ту посебност сагледамо у целини. Тако-
ђе, у зборнику су присутне и ауторке 
које по први пут објављују, издвајамо 

поезију Јане Алексић, која свој израз 
проналази у лирском духу са занимљи-
вим језичким експериментима. Први 
пут објављује и Милијана Кадијевић, 
која пише Нешто као роман,нешто као 
живот, текст који има облик, на први 
поглед, слабо повезаних дневничких 
забелешки. Међутим, од тих фрагмена-
та саставља причу која полако постаје 
и више од тога јер је наставља тамо где 
су други стали у реалном животу. Та-
ко оправдава наслов, али и темат овог 
зборника.

ЖИВКОВИЋ, Зоран: Последња 
књига. – Београд: Новости, 2007. 
– 254 стр.

Преводилац и писац шеснаест прозних 
књига Зоран Живковић свој први ро-
ман Четврти круг објавио је пре пет-
наест година. Књиге овог добитника 
светске награде за фантастику, објавље-
не су у Русији, Шпанији, Данској, Енгле-
ској, Грчкој, Португалији, Сједињеним 
Америчким Државама, Јужној Коре-
ји... Живковићев најновији роман По
следња књига говори о мистериозним 
смртним случајевима који се дешавају 
у књижари „Папирус“. Главни јунак 
овог Живкови-
ћевог трилера, 
инспектор Дејан 
Лукић, покреће 
истрагу која са 
сваком новом 
жртвом постаје 
све тајанствени-
ја, замршенија и 
напетија. Када 
се испостави да су сви настрадали непо-
средно пред смрт у „Папирусу“ читали 
неку од књига, јавља се претпоставка 
да иза поменутих убистава стоји инте-
лигентни серијски убица који опонаша 
Име Руже. Међутим чудноват утисак 
већ прочитаног, који откако је први пут 
закорачио у књижару „Папирус“ прога-
ња инспектора, говори му да је у пита-
њу нешто знатно сложеније од пуке 
имитације. Околности се све више запе-
тљавају када се за случај заинтересују 
припадници Агенције за Националну 
безбедност који предузимају упоредну 
истрагу, а нарочито када на поприште 
збивања ступи мистичан ред поклони-
ка „Последње књиге“ који очекују ско-
ри смак света. Ослањајући се помало 
на традицију магијског реализма, про-
зу коју пише Живковић истовремено 
оплемењује људском, хуманистичком 
перспективом, градећи слике које и по-
сле читања остају у свести читалаца.

Залив тишине: избор из југосло
венске прозе о Боки Которској, 
приредио Владимир Бргуљан. 
– Подгорица: Октоих, 2007. – 508 
стр.

После избора југословенске поезије о 
Боки Которској (Горњи Милановац, 
1991) Владимир Бргуљан (1929, Зрења-

нин, пореклом 
из Боке, прав-
ник, писац више 
књига поезије и 
прозе за децу, од 
1980. живи у Пе-
расту) приредио 
је избор прозе о Боки Которској чија 
примарна карактеристика није „тери-
торијалност“. Основна је управо уни-
верзалност захваљујући путописној, 
поетској, мемоарској прози, приповет-
кама и романима значајних писаца по-
чев од 9. века (најстарији је которски 
латиниста Андреаци писац повеље о 
подизању цркве Свете Марије и Светог 
Трипуна у Котору) до овог времена. 
Кроз 11 мозаичких жанровских целина 
добијамо импресивну културолошко-
историјску, али и великим делом књи-
ге: чисту књижевно-уметничку слику/
представу „невјесте Јадрана“ како је на-
писао Алекса Шантић. У књизи читамо 
текстове Стефана Митрова Љубише, 
Андрије Змајевића (Пераштанина и пр-
вог „словинског“ писца), Франа Алфи-
ревића, Мирослава Главуртића, Љубо-
мира Ненадовића, Милоша Црњанског 
(Бока Которска и Пут до Будве и Св. 
Стефана), Ота и Лизе Бихаљи Мерин, 
Михаила Лалића (Кроз Боку), Симе Ма-
тавуља, Марка Цара, Ериха Коша, Ива 
Андрића (Знакови Херцег Новог), Сте-
вана Раичковића, више текстова Душа-
на Костића и Анта Станичића, Моме 
Капора, одломак из романа Зелена чоја 
Монтенегра), сликара Предрага Пеђе 
Милосављевића, савремене београдске 
књижевнице Љиљане Ђурђић. Иза тек-
стова следе краће белешке о писцима и 
преводиоцу са латинског Стјипчевић 
Иву (1876, Горња Ластва – 1957, Котор) 
и речник мање познатих речи, регио-
налних израза (дробни-ситни, броква-
ексер, бубуљ-камен, боцун-флаша), ита-
лијанизама као и мањи број турцизама, 
галицизама и германизама. 

ИГЊАТОВИЋ, Александар: Bg 
blues. – Београд: Евро Ђунти, 2007. 
– 259 стр

Пред читаоцима 
је друго допуње-
но издање прозне 
књиге новинара 
Александра Са-
ше Игњатовића 
Bg Blues. Међу ко-
рицама ове књиге је читава галерија не 
само познатих личности које битишу 
у српској престоници, већ се писац не 
либи да нам приближи и животе обич-
них људи кроз чије занимљиве приче 
и анегдоте, описује дух престонице. 
Приповедач је опседнут Београдом сма-
трајући себе неизбежним декором овог 
града. Он воли све улице, па чак и оне у 
којима је боравио само десетак минута. 
Теме Игњатовићевих кратких прича су 
само на први поглед ситне градске спе-
цифичности: расклиматани аутобуси 
и трамваји кроз чија се отворена врата 

види београдско море Ада Циганлија, 
кафане у којима се скрива јединствени 
дух Београда, музицирање „Црних Пан-
тера“, случајни пролазници који цепају 
плакате, неизбежне и неодољиве град-
ске лепотице... Када је у питању Игња-
товићева проза пажњу треба обратити 
и на градски непатворени језик у коме 
се не афектира са жаргоном, а који је 
ипак препун узречица, шифри и скра-
ћеница које су само Београђанима свој-
ствене. Приче из ове књиге заводљиво 
указују на чињеницу да препознатљи-
ви београдски дух није привилегија 
само оних што битишу у престоници, 
већ да опстаје као једно самостално и 
оригинално стање свести које може по-
седовати и неко ко живи у Новом Саду, 
Загребу, Суботици, Чикагу или пак Но-
вом Зеланду.

ЈОВАНОВИЋ, Борис: Отац. – Под-
горица: Октоих, 2007. – 200 стр.

Крајем прошле године издавачка кућа 
„Октоих“ објавила је роман Отац, нову 
прозу Бориса Јовановића, прошлогоди-
шњег добитника награде „Бранко Ћо-
пић“. Од првих редова па до последње 
реченице, епилога – молитве, романа 
Отац, за који Јовановић тврди да је на-
стао на основу синопсиса за филм Ни-
ките Михалкова, читалац је све време 
напет попут гледаоца добре филмске 
приче. Добре, у смислу сложености, 
али и истовремене повезаности разли-
читих радњи у компактну целину. Ка-
ко и доликује причи рађеној за руског 
синеасту, радња романа почиње у Мо-
скви, а главни лик је Борис Алексејевич 
Крилов. Јовановић ово вешто поиграва-
ње темама и ликовима руских књижев-
них класика допуњује и описима који 
одговарају типичним руским психоло-
шким ликовима, достојним Толстоја 
и Достојевског. Блиско библијским мо-
тивима, примат главног лика преузи-
ма Борисов отац који креће у потрагу 
за залуталим сином. Пут га води кроз 
европске престонице до Србије и Косо-
ва. Трагање се завршава на Светој Гори, 
монаштвом оца и подизањем храма. То 
превођење из типично руске у типично 
српску причу Јовановић је мајсторски 
одрадио и то не само смештањем радње 
на ове просторе, већ и увођењем овда-
шње религијске традиције.

КУПЕР, Сузан: Долазак таме, 
превод Саша Паић – Београд: Ча-
робна књига, 2007. – 246 стр.

Сузан Купер, једна од неколицине са-
времених писаца који поседују и живу 
машту и наративни дар, као и моралну 
визију у тој мери да може да створи обу-
хватан сукоб између добра и зла, позна-
та је читаоцима по свом успешном сери-
јалу фантастичних романа под насло-
вом Долазак таме. У њене омладинске 
романе спадају романи Према мору и Зо
ра страха, а писала је и књиге намење-
не млађој читалачкој публици: Сребрна 
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крава, Девојчица из Селкија и Там Лин. 
Серијал Долазак таме сматра се једним 
од најлепших дечијих серијала. Засно-
ван је на легенди о краљу Артуру, као 
и на енглеским и велшким митовима. 
Пред нама је друга књига из поменутог 
серијала по којој је снимљен и истоиме-
ни филм. Роман прати догодовштине 
главног јунака Вила Стентона, младића 
који на свој једанаести рођендан откри-
ва да није обичан дечак – он је један од 
Древних, бесмртник посвећен чувању 
света од утицаја сила зла, тј. од Таме. 
Роман представља класично дело дечи-
је фантастичне литературе, као и нови 
светски филмски хит. 

МАРКОВИЋ, Славољуб: Бизнис, 
рат, порнографија. – Београд: 
Књижевно друштво Свети Сава, 
2007. – 147 стр.

Славољуб Марко-
вић (1952, Јаковље 
код Алексинца) сво-
је прве књижевне 
радове објављује од 
половине осме деце-
није у књижевној 
периодици, а прву прозну књигу Плов
но стање историје објављује 1982. у еди-
цији Пегаз Књижевне омладине Србије. 
Књига Бизнис, рат, порнографија је пр-
ва Марковићева приповедачка књига. 
Приче, истакнимо и то, нису настале 
„на мах“, у кратком временском перио-
ду, већ су писане и дорађиване паралел-
но са писањем поменутих романа и по-
езије. Књигу чине 23 приче различите 
дужине (од кратке кратке приче (пола 
странице), кратке приче, до развијени-
јих дужих прича/приповедака) и разли-
чите тематике, али основну тематску 
осу ове прозе, суштински срећно „по-
крива“ наслов целе књиге. Кад већ го-
воримо о формалном плану, у Маркови-
ћевим приповеткама налазимо распон 
од реалистичке и стварносне прозе, до 
интелектуалне (пост) модернистичке 
фикционалне игре (међутим, без ци-
татности, без коришћења докумената, 
као и фингирања документа), до готово 
класичне научно-фантастичне прозе 
(прича Комуникација). Том реалистич-
ком (стварносном), поступку, овде одго-
варају чак и термини „брутални, прља-
ви, сирови реализам“ припадају приче 
Вест за насловну страну новина, Сукоб 
(прича о деди кога послератне власти 
због вређања исте увек ухапсе за време 
највећих пољопривредних радова, па 
се баба вајка што га не хапсе зими, кад 
у селу нема већих послова; остварен 
лик љутитог деде („Никада више нећу 
да псујем Председника републике. Је-
бем му све што има, а посебно његову 
другарицу“, цитат из приче) упоредив 
је са Ћопићевим дедом „далтонистом“ 
љутог на учитељицу из Баште сљезове 
боје), Игре (од реализма до готово хорор 
сцена у дечијим „ратним“ играма Нема-
ца, партизана и однедавно врло попу-
ларних Равногораца). Приче Девојка 

и ратник – Београд крајем двадесетог 
века, Социолошке теме – Београд, крај 
двадесетог века, Она и он, Љубав, Хепе
ниг у Београду 96  97 (носећи ликови 
фабуле су неколико средњошколских 
професора који поводом лажирања ло-
калних и парламентарних избора у Ср-
бији, учествују у протестним шетњама 
Београдом, препознају своје и малолет-
не и пунолетне ученике, тадашње и бив-
ше, с јесени и зиме 96 – 97) предочавају 
сложен укрштај реалистичких просе-
деа, фикционализације и конструкци-
је. Прича по којој је књига добила име 
дословно спаја две негативности, рат и 
порнографију, са трећом, бизнис (у нега-
тивном смислу и контексту), у најцрњу 
могућу комбинацију, док у причи Крај 
живота срећемо антологијски изведе-
ну кондензовану, готово телеграфску, 
историјско-репортажну нарацију, која 
садржајем покрива историјске чиње-
нице везане за балканске ратове, битке 
на Церу и Колубари из Првог светског 
рата, пробој Солунског фронта, где се 
из општег плана прелази у појединач-
не судбине (опет деда који је откад му 
је жена/баба отишла у болницу забо-
равио српски, грчки и француски, те 
пред крај и свог живота проговорио/
сетио се матерњег, јерменског језика). 
Када узмемо у обзир све приче књиге, 
помало изостављајући различитост 
поступака (што је у иоле озбиљнијој 
критици и причи о Марковићевој књи-
зи, једноставно, немогуће), и обратимо 
пажњу на вредносну уједначеност и мо-
тивско нијансирање тема рата, крими-
нализованог бизниса и порнографије 
(осим еротских момената, овде је реч 
о нестајању и последњих мрвица мора-
ла) закључићемо да се ради о значајној 
књизи приповедака на коју овим тек-
стом скрећемо пажњу и читаоцима и 
књижевној критици.

МЕДВЕДЕВ, Жорес, Мирис хлад
ног рата: ко је убио Литвињенка. 
– Са руског превели Милица и Ми-
лош Добрић. – Београд: Филип Ви-
шњић, 2007. – 181 стр.

Књига Медведева 
је по својој сушти-
ни политичко-про-
пагандни трилер, 
а по садржају до-
кументаристичка 
проза у којој је ви-
шестрано описан тзв. случај Литвињен-
ко. Аутор хронолошки излаже стварне 
догађаје у случају смрти Александра 
Литвињенка. Аутор, и сам руски еми-
грант у Лондону, у поодмаклим годи-
нама подухватио се посла да осветли 
загонетну смрт знатно млађег руског 
емигранта, бившег кагебеовца Литви-
њенка. У причу су уплетени многи дога-
ђаји и испричане бројне судбине позна-
тих и непознатих личности. О случају 
Литвињенко много тога је у штампи и 
медијима већ речено. Књига Медева је 
нека врста рекапитулације већ реченог 

са неколико нових података који још ви-
ше подгрејавају загонетну смрт Литви-
њенка. Стиче се утисак после читања 
ове књиге да је и она део подгрејавања 
„хладног мира“ и да су питања случаја 
Литвињенко и даље недоречена и да 
вероватно никада до краја неће бити 
расветљена јер је жртва само „колате-
рална штета“ далеко сложнијег препли-
тања догађаја.

МЕКИНЕРНИ, Џеј: Прича мог жи
вота, превела с енглеског Горана Ра-
ичевић. – Београд: Просвета, 2007. 
– 188 стр.

Својим романима 
Блештава светла 
велеграда, Прича 
мог живота, Сла
пови светлости, 
Последњи дивљак, 
Узорно понашање 
и Леп живот, Џеј Мекинерни се попут 
романсијера Брет Истона Елиса намет-
нуо као један од најутицајнијих писаца 
најмодерније генерације америчких 
јапијеваца. У питању је генерација мла-
дих и успешних људи, чији су животи 
обесмишљени беспоштедном борбом 
за опстанком. И Мекинернијеви, као 
уосталом и Елисови јунаци, теже да соп-
ствене животе проживе „пуним плући-
ма“, не опирући се притом ниједном 
изазову и пороку, лишени илузија они 
моралне вредности попут пријатељ-
ства, верности и честитости сматрају за-
осталим реликтима претходних време-
на, зато што је у новој глобалној епохи 
све дозвољено. Егоистични, опседнути 
спољашњим знацима успеха, лишени 
сваког осећаја за моралност, јапијевци 
о којима пише Мекинерни, здушно су 
пригрлили филозофију модерног вре-
мена, времена у коме је све дозвољено 
а ништа важно. По књижевном утица-
ју, популарности и стилу писања овог 
романсијера, који попут Филипа Рота, 
Брет Истона Елиса и Дејвида Ливита 
својим романима објављује смрт аме-
ричком сну, књижевни критичари по-
реде са Скотом Фиџералдом, Џеромом 
Дејвидом Селинџером и Рејмондом 
Карвером. Мекинерни нам пружа вер-
ну слику житеља „Велике јабуке“.

МЕТИСОН, Ричард: Ја сам леген
да, превео с енглеског Драшко Рога-
новић. – Београд: Чаробна књига, 
2007. – 190 стр.

Свој дебитант-
ски роман Ја 
сам легенда Ри-
чард Метисон 
(рођен у Њу 
Џерзију, 20. фе-
бруара 1926. 
године) објавио је у двадесет и осмој 
години живота. Његова проза говори о 
суровој борби са вампирским вирусом 
јединог незараженог човека на планети 
Роберта Невила. Сви остали претвори-

ли су се у крвожедна бића која се поја-
вљују искључиво ноћу, и која жуде за 
Невиловом крвљу. Метисонов роман 
Ја сам легенда до сада је три пута екра-
низован: први пут 1963. године под на-
зивом Последњи човек на земљи са Вин-
сетом Прајсом у главној улози, а потом 
осам година касније под називом Човек 
Омега. Тада је Роберта Невила тумачио 
Чарлтон Хестон. На следећу екраниза-
цију чекало се двадесет и шест година. 
Прошле године снимљен је филм којем 
није промењен оригинални назив рома-
на са Вил Смитом у главној улози, који 
је уједно и продуцент овог холивудског 
блокбастера. Његова проза ишчитава 
се у једном даху, а основна врлина рома-
на Ја сам легенда, који је послужио као 
инспирација приповедачима попут 
Стивена Кинга и Дина Кунца јесте увер-
љивост ликова и њихова мотивација.

МЕТЕРЛИНК, Морис: Интели
генција биљака, превела са фран-
цуског Олга Остојић Белча. – Бео-
град: Народна књига, Билиотека 
Алфа, 2007. – 99 стр.

Мориса Метерлинка, пи-
сца француског језика 
који је за своје књижевно 
дело добио Нобелову на-
граду 1911. године, овога 
пута одлучила је да нам 
представи Олга Остојић-
Белча. Не само да је Метерлинк писао 
драме, песме и прозу, већ се можемо 
изненадити ширином његовог интере-
совања, односно разноврсношћу тема у 
његовим есејим а и студијама. Довољно 
је набројати само наслове: Живот пче
ла, Живот термита до Буђења душе. 
Интелигенција цвећа је књига есеја 
кратких и бритко написаних о биљка-
ма, цветовима, оплодњама. Чита се са 
уживањем и са много питања која се 
могу поставити о животу биљака. Мо-
жемо чак и проширити ове теме и по-
везати их са једном изузетном књигом, 
али овога пута не писца већ биолога: 
Логика живог, Франсоа Жакоба.

МИЛ, Де Нелсон: Сутон, превод са 
енглеског Ненад Дропулић. – Бео-
град: Лагуна, 2007. – 481 стр.

Роман Сутон Нелсон Де Мил написао 
је у спомен на путнике и посаду лета 
број 800 компаније ТVА, који су у Њу-
јорку, изнад Лонг Ајленда, страдали у 
авионској несрећи 17. јула 1996. године. 
Догађаји које Мил описује у овом рома-
ну засновани су на објављеним сведоче-
њима. Надахнутим приповедањем, са 
талентом за креирање напете атмосфе-
ре, Нелсон Де Мил је исписао странице 
које читаоце подстичу на размишљање 
о бројним тајнама које у сопственим ар-
хивама скривају мрачне тајне службе. 
Наиме, пет година после пада авиона 
ТVА 800 изнад Лонг Ајленда, у коме 
је смртно страдало 230 путника и чла-
нова посаде, агент ФБИ, Кејт Мејфилд 
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приморава свог 
супруга Џона 
Кроја да поново 
испита помену-
ти случај. Меј-
филдова не верује званичној верзији 
истраге, да је авион пао услед квара 
узрокованог људском фактором. Не-
задовољни што се поново баве падом 
авиона ТVА 800, челници Федералног 
Истражног Бироа Корија и његову 
супругу шаљу у најризичније земље 
широм планете. По повратку, помену-
ти брачни пар не одустаје од жеље да 
коначно сазна праву истину. Кори узи-
ма десет дана одсуства које проводи у 
потрази за тајанственом видео касетом 
коју су случајно приликом љубавног 
састанка на плажи снимили двоје пре-
љубника. На њој се види како ракета 
Земља-ваздух узлеће и погађа авион. 
Руководећи се аутентичним сведочењи-
ма приликом писања своје прозе, Милу 
је успело да своју нараторску вештину 
укомпонује са стручним изразима које 
се користе приликом увиђаја,

МИТРОВИЋ, Милуника: Отпис. 
– Београд: Листак, 2007. – 84 стр.

Почев од прве књиге 
песама Биографија 
душе (1996), Старо
хришћанкина љубав 
(1997), Додир тајне 
(1999), Несавладано 
(2004) и драме Пољ
ско цвеће у белом бокалу (2004), Милу-
ника Митровић је стигла до Отписа, 
своје пете књиге песама. Иза пролошке 
песме, по којој је књига и добила назив, 
следе четири циклуса. Реч је о лирици, 
песмама испеваним у слободном сти-
ху у којима доминира рефлексивност, 
поетско промишљање егзистенције. 
Песникиња се различитим стилским 
средствима, често и гномским исказом 
усредсређује на промишљање опсерви-
раних животних феномена („Очи су 
само/варљиви прозори/у свет/још вар-
љивијег/света“, из песме На оштрици, 
„Лакше срећа/него стакло/сломи се/на-
мах“, из песме Стакло). Ауторка само-
својно дескриптивни план „преводи“ 
у сложеније значењске и асоцијативне 
склопове, нпр. у песми Мећава она ни-
је „сурова авет бела“ већ заборави ко-
ји „газе/најнежније/преко лишћа“ као 
„мећава непрестана“. Овде је метафора 
искоришћена да мотив из света „описа 
природе“ преведе у неочекивану мисао, 
тј. духовну сферу. Овакви поступци чи-
не ауторкин „песнички глас“ препозна-
тљивим у савременој српској поезији.

МИЋУНОВИЋ, Светлана: Путо
пис душе. – Земун: АШ дело, 2007. 
– 103 стр, илустрације Милорад 
Драгов Бубања

Нова књига песникиње Светлане Ми-
ћуновић (1968, Београд), шеста по реду, 
својим квалитетом додатно утврђује 

њено место у новијој/млађој српској по-
езији. Књига Путопис душе истовреме-
но је и „путопис“ сећања на Анадолију 
2007. како се истиче на почетку књиге. 
Песме умрежавају географске топони-
ме савремене Турске (ироничан однос 
усмерен на лирског субјекта утопљеног 
у туристичку масу која сваког лета запо-
седа медитеранска летовалишта (песме 
Пут у неизвесно, Анадолу, Турско вече, 

Уздах, Анђео у ту
ристичкој агенци
ји), али кроз све-
дене, минимали-
стичке ауторкине 
стихове снажно 
исијавају културо-
лошки и историј-
ски конотативни 

слојеви на релацијама Европа – Балкан 
– Османско царство, хришћанство 
– ислам. У питању је оригинална лир-
ска емотивна и духовна прича лишена 
и примеса угледања на лирско и епско 
усмено песништво, као и на старије и 
новије песнике који су певали о истим 
релацијама. Као што видимо поводом 
тих релација (теме, мотива) изазов/
улог је био велики и захтевао сопстве-
но „проосећање“ и „очишћење“ од ути-
цаја великих песничких претходника. 
Песникиња је у томе успела и у тради-
цијски поредак поменутих тема унела 
свој глас и доживљај књигом Путопис 
душе.

МОРЕЛ, Дејвид: Уљези, превео са 
енглеског Синиша Чађо. – Београд: 
Отворена књига, 2007. – 301 стр.

Најновији роман 
једног од најпо-
знатијих америч-
ких приповедача 
и романсијера Деј-
вида Морела Уље
зи говори нам о 
урбаним истраживачима чија је страст 
проналажење и истраживање напуште-
них зграда и њихових скривених тајни. 
Једној таквој групи, која је спремна да 
уђе у некада величанствену грађевину 
коју су посећивале холивудске звезде, 
милијардери, и гангстери – „Хотел Па-
рагон“, придружује се лажни новинар, 
иначе некадашњи детектив и учесник 
Ирачког рата Френк Белинџер. Убрзо 
пошто уђу у пацовима испуњен тунел 
који води до хотела, уљези проналазе 
много више од онога што су очекивали 
и у најкошмарнијим сновима. Трулеж, 
страх и смрт чекају их на месту опу-
стошеном временом које непрекидно 
одише злом. Инспирацију за ову причу 
писац је пронашао у детињству. Сам је 
у дечачком добу лутао улицама родног 
града Киченера (држава Онтарио) тру-
дећи се да открије тајне напуштених, 
оронулих грађевина. Овом приликом 
треба истаћи да је један од првих урба-
них истраживача био чувени амерички 
поета Волт Витмен, који је, радећи као 
новинар у „Бруклин Стандарду“, био 

задужен за откривање и разоткривање 
бројних мистериозних појава. Писац 
чувене песничке књиге „Влати траве“ 
истраживао је мистерије тунела у Аве-
нији Атлантик. И овом приликом, Мо-
рел нам је испричао напету, акциону 
причу, са примесама страве и ужаса, 
препуну неочекиваних обрта. Живост 
казивања, беспрекорни дијалози и ла-
коћа конверзација између ликова који 
се сливају у посебно извориште, само 
повећавају разлоге да се и ово најнови-
је Морелово романсијерско остварење 
с пажњом ишчита и заволи.

НИКОЛИЋ, Живко: Источне зоне. 
– Београд: „Свети Сава”, Билиоте-
ка Песничка мануфактура, 2007. 
– 70 стр.

Живко Нико-
лић, рођен 13. 
11. 1958. у Ко-
привници код 
Зајечара), аутор 
је више књига пе-
сама. После прве 
књиге Прибли
жавање, 1982. 
објавио је још 14 збирки. За збирку Ис
под праха добио је награду „Ђура Јак-
шић”, а књига Извор на камену је у ру-
копису добила награду „Раде Томић”. 
Већ у првој лирски интонираној књизи 
постоји један запретени слој митско 
магијског лиризма који тек само наслу-
ћује будуће интересовање песника које 
ће, већ у следећим књигама, постати и 
вертикала каснијег поетског аганжма-
на. Посебно место у стваралаштву Жив-
ка Николића заузима збирка Источне 
зоне. Први пут се појавила у Просвети 
1992. године, али и издавач ни критика 
нису обраћали пажњу на књигу. Можда 
се светови симбола у ритуалу, миту, 
култури извлаче из запретености и по-
имају као кидање граница и мистерија? 
Али не скрнаве већ су у ритуалу, у оном 
што је ван њих, у оном што учествују 
постају целовити. Већ у првој песми ко-
ја је и назив збирке, песник нас враћа 
или уводи у свет зона где важе другачи-
ја правила; где љубити смеш што рука 
ти такне. Нежне и лирске песме какве 
су најчешће биле у Живковим збиркама 
смењују тамне, тмоле, дубоко страстве-
не песме. Онако како је некада Настаси-
јевић улазио језиком у искон, Живко 
Николић, се древном враћа ритуалима, 
забрањеним љубавима, понекад басма-
ма. Ако се жели звучност у песмама то 
песник показује на примеру двају песа-
ма: Бацање ораха и Бацање ораха, лага
није. У песмама које се дотичу истори-
је, одзвања нека друга историја; време 
насељавања Словена, предхришћански 
период, песме Черкези прелазе Тимок, 
Татари се на Дунав враћају, Појава Сло
вена. Иако не одустаје од неких исто-
ријских чињеница (пролазак Монгола 
кроз Краину), историја се поима као 
ритуал, један ритуал скоро подређен 
поезији, где се значење обреда може из-

оставити и подредити лиризацији. Чак 
се и фиксирано стварни догађаји губе 
у песми, наравно после свега најаутен-
тичнија је лирика. Хришћанство је тек 
у настајању, и пагани се плаше њиховог 
доласка. Ова књига је књига међаш у 
Живковом стваралаштву. Даље се мит-
ско, магијско и историјско наставља у 
циклусима у појединим књигама Извор 
на камен, а са књигом Покретне ватре 
очигледно чини целину.

НОВАКОВИЋ, Душко: Тупан и 
његов педагог. – Зајечар: Матична 
библиотека Светозар Марковић, 
2007. – 111 стр.

У едицији Исток – Запад покренутој 
2006. у оквиру издавачке делатности 
зајечарске библиотеке, прошле године 
објављено је друго коло књига савре-
мених српских писаца (што је хвале 
вредан преседан и кад су већи градски 
центри и библиотеке у питању). Про-
шле године су објављене четири књиге, 
између осталих, пред читаоцима је и 
нова песничка књига Душка Новакови-
ћа (1948, Подгорица, објавио десетак 
песничких књига почев од 1976, добит-
ник више угледних домаћих награда 
за поезију, а о његовом стваралаштву 
су објављени научни 
зборници, превођен на 
стране језике, присутан 
у свим релевантним из-
борима и антологијама 
новије српске поезије 
на српском и страним 
језицима, итд.). Нова 
књига садржи педесет 
песама које на формал-
но различите начине варирају готово 
опсесивне мотиве на тему појединац/
лирски субјект (он је примаран, он де-
нотира/обележава, региструје срцем и 
разумом) и стварност: много шири, ко-
нотативни и асоцијативни план у који 
улазе историја, менталитет, политика, 
култура, уметност. Термин веризам у 
случају овог песника, чини нам се по-
водом новијих збирки, треба додатно 
и студиозно нијансирати. Сам наслов 
је вишезначан: да ли је „тупан“ песник 
кога сурова стварност „учи“ да не гледа 
овај свет кроз „ружичасте наочаре“ или 
је песник „педагог“ који „тупана“ жели 
да подучи и укаже му на право, друго, 
за одраслог, на жалост, истинитије ли-
це стварности. 

НОТОМБ, Амели: Сумпорна кисе
лина, превео са француског Иван 
Шепић. – Београд: Паидеа, 2007. 
– 133 стр.

Амели Нотомб једна је од најинтригант-
нијих француских романсијерки. Када 
је у питању проза ове књижевнице тре-
ба истаћи да се у оцени њеног стварала-
штва поклапају укуси књижевне крити-
ке и читалачке публике. Сви њени рома-
ни по правилу су бестселери, а за роман 
Страх и трепет Нотомбова је 1999. го-
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дине добила Ве-
лику награду за 
роман Францу-
ске Академије. 
Роман Сумпор
на киселина на 
један бескомпромисан начин показује 
функционисање телевизијских риали-
ти шоу програма. Главни јунаци ове 
догађајима згуснуте прозе, чији је мото 
„дође и тренутак када им патња других 
више није довољна; требао им је њен 
спектакл“, јесу капо Здена и логораши-
ца Паноника. Оне су учеснице риали-
ти-шоуа који телевизијским конзумен-
тима на реалистичан начин демонстри-
ра суровост својствену концентрацио-
ним логорима. У таквом импровизова-
ном мучилишту, Нотомбовој успева да 
се позабави реаговањем људске свести 
на спољашње изазове. Кроз сложени 
однос између славе жељне мучитељке 
Здене и затворенице-студенткиње Па-
нонике, која на вешт начин разоткрива 
праве намере похлепних организатора 
логорашког шоуа „Концентрација“, ви-
димо и колико су у нерационалној же-
љи за изласком из анонимности људска 
бића спремна на разна понижења.

ПАЈИЋ, Миленко: Мали Марко: 
Приче о детињству Марка Кра
љевића. – Београд: Завод за уџбе-
нике, 2007. – 127 стр, илустровао 
Еуген Славик

Миленко Пајић 
је у српску књи-
жевност ушао 
својом запаже-
ном књигом 
кратких прича 
Ј е д н о с т а в н и 
догађаји (1982). 
Након тога је следила књига о сопстве-
ном детињству Ја или нико други (1996), 
као и књига о детињству Николе Тесле 
Вежбање маште. Пајић се сада предста-
вља читалачкој публици новом књигом 
о детињству Краљевића Марка. У уво-
ду под насловом Како су настале приче 
о малом Марку, аутор, попут Бранка 
Ћопића, објашњава да је детињство 
провео у драгачевским селима Заоке 
и Крстац окружен добрим старцима 
који су увек били расположени за при-
поведање. Неко од тих савршених при-
поведача (или можда сваки од њих ), 
помињао је многе српске народне при-
че, а поред осталог, и приче о детињ-
ству Марка Краљевића. О подвизима 
и његовим мегданима скоро све се зна 
и забележено је у бројним народним 
песмама и предањима. Марково детињ-
ство, незнано зашто, запостављено је и 
скоро сасвим заборављено. На основу 
сећања на приче својих дедова и онога 
што је касније чуо или прочитао, осећа-
јући мутну и неодређену тугу за југом, 
Пајић је на врло сликовит начин, кроз 
двадесет и три приче реконструисао 
необично доба када је Марко био мали. 
Значајно је највише то што је штиво 

инспирисано и надахнуто народним 
предањем и оним старим вредностима 
која су у данашње време умногоме забо-
рављена.

ПЕЛРЕН, Жил: Две тачке на Ï. – Бе-
оград: Clio, Билиотека Клепсидра, 
2007. – 153 стр.

Земљама у тран-
зицији изгледа 
да је суђено да се 
једног тренутка 
поплава култу-
ролошке канали-
зације сјури код 
њених издавача. 
Профит, жеље читалаца и слушалаца. 
Када читалац дође до добре књиге онда 
је то књига високог ризика за издавача. 
Преводитељке Ања Милетић, Ирена 
Обрадовић, Ана А. Јовановић одлучи-
ли су да нам представе Жила Пелерена. 
Кратке приче одабране у овој књизи по 
дужини су од неколико редака до при-
ча на неколико страна. Код нас се такве 
приче називају: кратка прича. Пелрено-
ве приче у књизи су од ефектних, нај-
краћих, просто минијатура, бравури, 
до дескриптивних, или асоцијативних. 
У некима од њих се осећа носталгија, до 
апатије или трауме савременог човека: 
нервни слом, ужурбаност, хиперактив-
ност, одсуство пажње, егзистенцијални 
гнев, али у причама захтеви савременог 
друштва остају без одговора – само би-
вају констатовани.

ПЕТРОВИЋ, Милутин: Против по
езије, Београд: Рад, 2007. – 77 стр.

Нова књига песа-
ма овог аутора, 
појављује се по-
сле десет година 
необјављивања. 
Сам наслов ове 
збирке је прово-
кативан, али и 
кључан за разу-
мевање, јер гото-
во обавезује другачије читање. Сугери-
ше позив на дијалог, тј. оспоравање не-
чега нужно за собом повлачи и пружа-
ње алтернативе, која је поново поезија. 
У овој збирци присутан је, можда, најо-
штрији вид критике, како самог ствара-
лачког чина, тако и традиције уопште. 
Тако, поезија као предмет негације, 
постаје персонификована у виду тира
нина и китњасте отровнице. Истовре-
мено, присутно је и апострофирање у 
женском роду, што није изненађујуће, 
јер је у питању именица овог рода – по-
езија. Међутим, то отвара могућности 
и за другачија читања, ван контекста и 
наслова. Тако, из песме у песму, сусре-
ћемо се са ратом који се води на плану 
песник – поезија, али и на плану мушко 
– женско: Била си вешта/Гурну ме у ду
бину (из песме Дупла слика). Дакле, иза 
једне слике назире се друга, али до ње 
треба доћи посебним приступом. У пе-

сми Ткачица (алузија на Пенелопу) већ 
јасније увиђамо суштину овог рата: Сев
нула си очима кад је у додатом времену/
почео разговор о распореном ткању. Ко 
је ткачица и шта је ткање? Уколико 
Пенелопа задобија време тако што опа-
ра оно што током ноћи изатка, јасно 
је зашто се ова ткачица љути када је 
неко изазове на дијалог о свом финал-
ном производу. Њена игра стварања 
– уништавања ради додатог времена је 
постала неодржива јер суштина ствара-
лачког чина никако не треба зависити 
од оваквог поимања времена и ствара-
ња. Наиме, такво стварање је блиско 
адикцији, присили и непродуктивно је. 
Време према коме се она на такав начин 
односи је далеко од појма вечности, а 
онај који то све увиђа изговара следеће 
стихове: Само да изађем одавде означен 
и жив/из поучног стана. Дакле, постаје 
носилац извесног знака, постаје декла-
рисани противник такве поезије.

ПИТУЛИЋ, Валентина: Семанти
ка божура – усмено Косово. – Бео-
град: КИЗ Алтера, Косовска Митро-
вица: Филозофски факултет, 2007. 
– 222 стр.

Пред читаоци-
ма је избор тек-
стова Валентине 
Питулић (1963, 
Београд, маги-
стрирала и док-
торирала у Бе-
ограду, доцент 
на предмету Народна књижевност на 
Филозофском факултету у Косовској 
Митровици) који су настајали у перио-
ду од 1997. до 2007, дакле, једног од нај-
млађих српских научника посвећених 
изучавању народне (усмене) књижевне 
баштине. И поред позивања на наше и 
светске изучаваоце народне књижев-
ности и традиције, видан је ауторкин 
лични печат у свим текстовима књиге. 
Први део Трагом архетипа садржи тек-
стове Семантика божура (симболику 
цвета божур већина научника везива-
ла је за Косовски бој, тј. божур је изни-
као из крви погинулих косовских јуна-
ка, али, Валентина Питулић на основу 
лирских песама са Косова и Метохије 
певаних пре боја дешифрује његово 
дубље значење у простору и времену), 
Народна предања и легенде, Историјско 
и митолошко значење, Религијски архе
тип у народним песмама, Религијски 
дуализам српских народних умотвори
на (старији многобожачки и млађи хри-
шћански) и Архетипско значење. Део 
У кругу варијаната готово „живим на-
учним приповедањем, налик уметнич-
ком“ говори о Лазаревом опредељењу, 
Милошевом подвигу, Вуковој „издаји“, 
попришту боја, закаснелом јунаку (Му-
сић Стеван, Васојевић Стево, Облачић 
Раде), Косовки девојци, мајци Југови-
ћа, култу кнеза Лазара). Трећи део 
разматра односе историје и фолклора 
кроз студије о Светом Стефану Дечан-

ском, краљу Милутину, манастиру Гра-
чаница. Завршна студија посвећена је 
народним умотворинама на Косову и 
Метохији данас. У прилозима се нала-
зе Био-библиографски подаци, резимеи 
свих текстова на руском и енглеском и 
Регистар имена.

ПОЛЕТИ, Ана: Чорба од купуса. 
– Београд: Лом, 2007. – 158 стр.

Роман Ане Полети Чорба од купуса је 
духовита исповест младих људи који ег-
зистирају у Београду, и које поред поро-
дичних муче наизглед нерешиви љубав-
ни проблеми. Исповедним тоном Ана 
Полети искрено бележи свакодневне 
тешкоће са којима се среће генерација 
одрасла у изолацији и под санкцијама. 
Чини то са смелошћу коју ретко кори-
сте наши писци. Са заплетом који смо 
већ видели у најуспелијим филмским 
комедијама, из ове прозе сазнајемо све 
о емотивним патњама и проблемима 
са којима се суочавају јунаци једног 
необичног љубавног четвороугла. Уз 
чврсту, конзистентну фабулу, страни-
це ове прозе пружају нам и изванредне 
снимке једног стања и нивоа актуелне 
велеградске културе. Поред потраге 
за љубављу, прозу Ане Полети краси 
и жеља за повратком у детињство као 
једину оазу спокоја и среће. Својом пр-
вом прозном књигом Ана Полети пока-
зала је смисао за лако, неусиљено при-
поведање. Љубав као суштина живота 
представља окосницу јунака ове прозе 
у којој и немогуће нагло постаје доступ-
но и могуће. На крају све се завршава 
на бајковит начин који најављује боље 
дане у животима главних јунака ове 
књиге чији је поднаслов роман-дијета: 
Бебе, Микија, Цице и Аце.

ПОПОВИЋ, Б. Милан: Ока да не 
испустим дах. – Београд: Народна 
књига – Алфа, 2007. – 80 стр, илу-
страције и фотографије Јакша Вла-
ховић

Након објављивања Врата 
моје приче, у којем је био је-
дан од аутора у зборнику 
кратких прича, Милан Б. 
Поповић започео је своју три-
логију под насловом Бољи од 
свог живота која обухвата 
три збирке песама: Молитва 
тетовираног срца, Време бруталних 
добронамерника и Ока да не испустим 
дах. По вокацији рефлексивни песник, 
Поповић пише поезију која је на први 
поглед исповедна, реска, немилосрдна 
и непоштедна, али која дубоко сакрива 
устрептале мисли о смислу и бесмислу, 
о данашњем свету и животу кроз који 
сви ми пролазимо. Његова поетичка од-
мереност, досеже праву меру у неодме-
рености. Могло би се рећи да је поезија 
овог младог песника унеколико кон-
троверзна у својој понуди, али сасвим 
чедно и пријемчиво похотна у тражењу 
инспиративних својстава света и живо-



20 21

та. Изразит, у сваком случају, метафи-
зички вапај песника осећа се у тражењу 
опуштања, умирења, смирења која на-
супрот суровом отпору поетски трају. 
Не бити равнодушан, чак императив-
но: борити се, мењати, изврћи руглу, па-
тити до краја због сопствених болова, а 
и туђих, основне су карактеристике ове 
урбане поетике према којој не можемо 
остати равнодушни. Густ а сведен, раз-
уђен а контролисан, бахат а обзиран, 
Милан Б. Поповић се поезијом бори 
против поезије и тиме јој неизбежно 
припада – док ока не испусти дах. 

РАДУЛОВИЋ, Богдан: Козбаша. 
– Београд: Сипа, 2007. – 99 стр.

Пре него што је одлучио 
да се опроба као прозни 
писац, Богдан Радуловић 
је писао поезију (прву 
песничку књигу Гроб у 
дивљини објавио је 1970. 
године), чији су мотиви 
чар дивљине, љубав и ро-
дољубље. А својом првом 

збирком прича Зелени сјај гуштера коју 
је објавио пре десет година, Радуловић 
је доказао да је приповедач који се осла-
ња на истините догађаје које је као вој-
но лице и пасионирани ловац не само 
сачувао у сопственим сећањима, већ их 
је успешно преточио у приче које се са 
интересовањем ишчитавају. Најновија 
приповедачка књига Богдана Радулови-
ћа састављена је од осам прича. Поред 
насловне Козбаша, пажњу читалаца 
привући ће и приповетка Муневера ко-
ја говори о забрањеној љубави између 
девојке из једне од најугледнијих добој-
ских муслиманских породица и младог 
потпоручника Вуксана. Уосталом у 
свим прозним књигама Богдана Раду-
ловића Вуксан представља пишчево 
друго ја. У некима од њих Вуксан није 
само посматрач већ и носилац радње 
као што је то гротескно изражено у 
приповетци Фањела. У поменутој при-
повеци Вуксан на позив књижевника 
и новинара Братислава Милановића 
на слављенички коктел у „Аероклуб“ 
долази неприкладно обучен. Каракте-
ристика Радуловићевих приповедака, 
поред искричавих дијалошких пасажа 
и ефектних али језгровитих описа при-
родних лепота, јесте стожерни лик Вук-
сан чија душевна стаменост, горштачка 
бистрина, а у појединим причама и пре-
терано наглашена физичка снага, пред-
стављају најпрепознатљивија обележја 
свих његових приповедака.

РОУЛИНГ, Колинс Џоана: Хари 
Потер и реликвије смрти, са ен-
глеског превели Весна Рогановић 
и Драшко Рогановић. – Београд: 
Евро – Guinti, 2008. – 640 стр, илу-
страције Мери Грандпре

У седмој књизи циклуса о авантурама 
Харија Потера енглеска списатељица 
својим читаоцима широм света (ци-

клус о Харију 
Потеру је постао 
„глобални књи-
жевни и филм-
ски феномен“ ка-
да се ради о мла-
ђем читалачком узрасту, што је добро, 
као што су некад били, а и данас јесу ро-
мани о Тарзану, циклус А. Диме о три 
мускетара, В. Скотова прича о Робину 
Худу, Хенрик Сјенкјевич и пољски вите-
зови, Ференц Молнар, Толкин и други; 
код нас романи Бранка Ћопића, Фран-
це Бевка, Тоне Селишкара, од млађих 
циклус романа Градимира Стојковића) 
нуди завршницу магијских дешавања 
у свом особеном стваралачком кључу 
чаробњачког света из претходних књи-
га. Због великог интересовања млађих 
читалаца српски издавач у сарадњи са 
Ђунтијем из Италије, идуће године ће 
објавити нова издања претходних шест 
књига. Преводиоци истичу да ће у ком-
плетираном издању унети неопходне 
измене, исправити недоречености и не-
прецизности настале због непознавања 
целине приче, улоге ликова, природе 
чаробних предмета, називе биљака, јер 
ради се о готово хиљаду термина која је 
Роулингова измислила, што је и велики 
изазов за преводиоце и лекторе ове ви-
шетомне бајковите саге.

СИМИЋ, Слободан: Незаштићени 
сведок. – Зрењанин: Агора, 2006. 
– 145 стр.

Домановић наших 
дана, Слободан 
Симић, након об-
јављених књига: 
Најцрње је црвено, 
Ратни профитер, 
Вози, Мишко, Иза
брани афоризми, 
Приче без поуке и Брод пацова, освојио 
је читаоце још једном књигом. По сре-
ди је збирка кратких прича коју је, како 
сам у Уводу каже, морао да преформу-
лише у роман због владајућег укуса да-
нашњице. Приче је објединио уводећи 
пар ликова: главни јунак је Веселник 
– Универзални грађанин, наравно, не у 
смислу једног јасног и дефинисаног ли-
ка, него више њих, у облику појма, па-
радигме, симбола. Други, равноправни 
главни јунак је Србија – Земља чуда, ко-
ја се, како каже, у међувремену толико 
демократизовала, реформисала, прива-
тизовала и глобализовала да је сазрела 
за лик у роману. За улогу негативца у 
роману изабрао је Политику – Курву. 
Увео је још и један типичан женски лик 
– Јустицију. У својим причама Симић 
веома успешно захвата у непосредну ак-
туелну грађу текућих политичких зби-
вања и исту уобличава у одговарајућу 
књижевну целину, без икакве штете по 
уметнички ниво литерарног казивања. 
Неке од најбољих Симићевих прича не-
ће само засмејати и разонодити већ, на-
против, оне ће продрмати, освестити, 
уозбиљити, па и дубоко забринути.

То је тај тренутак – боемске песме 
2007. – Београд: Градска општина 
Чукарица: Културни центар Чу
карица: Графички атеље Дерета, 
2007. – 90 стр.

У организацији Центра за културу оп-
штине Чукарица од 2002. године одр-
жава се манифестација под именом 
Фестивал боемске поезије. Од тада до 
прошле године изашло је пет зборника 
најуспешнијих боемских песама (2003 
– 2007). Прошле године је на конкурс 
за најбољу боемску песму и најбољу пе-
сму о вину (вино је заштитни знак бое-
ма, термин боем везује се за уметнике, 
али и људе других професија који воле 
да проведу време уз „разговор угодни“, 
јело и коју опуштајућу чашу – јер од ду-
гих прича, пошалица и анегдота „суше“ 
се уста, непца и желудац) стигло 270 пе-
сама. Жири у саставу др Михајло Пан-
тић, председник, 
Милета Аћимо-
вић Ивков, кри-
тичар, Ратомир 
Д а м ј а н о в и ћ , 
књижевник, Дра-
ган Тешић, пред-
седник општине 
Чукарица, Мила 
Јанковић, дирек-
тор Културног центра Чукарица иза-
брао је 47 песама које чине књигу То је 
тај тренутак. Прву награду за боем-
ску песму добио је Славољуб Ранковић 
из Црквенца код Свилајнца за песму 
Ево стигли смо испевану у слободном 
стиху од 20 дистиха, другу награду је 
добио Зоран Тица из Београда за пе-
сму Похвала гордости (пет римованих 
дистиха), а трећу Слободан Жикић из 
Јагодине за песму Жута метафора (7 
римованих катрена, укрштене рима: 
абаб). У одељку Вински бал, додељене 
су три награде за најбољу песму о вину. 
Прву награду је добио Јован Стоило-
вић из Крагујевца за песму Вински бал. 
Одељак Лете сећањем слике винске са-
држи песме аутора које су заслужиле да 
се нађу између корица ове лепе књиге 
и манифестације која негује још од ан-
тичких времена традицију тзв. анакре-
онтске поезије, названој према старо-
грчком песнику Анакреонту.

ТРИБУСОН, Горан: Не дао бог ве
ћег зла. – Београд: Лагуна, 2007. 
– 249 стр.

Роман Не дао 
Бог већег зла јед-
ног од најпозна-
тијих хрватских 
п р и п о в е д а ч а 
и романсијера 
Горана Трибусо-
на представља 
трећи део пишчевих аутобиографских 
записа који чине његове претходне при-
поведачке књиге: Рани дани и Трава и 
коров. Као у већ поменутим Трибусоно-
вим књигама главни јунак овог романа 

– истовремено и наратор јесте Синиша 
Анчић звани Фрула. Радња Трибусо-
нове прозе дешава се у почетком ше-
здесетих година прошлог века, и кроз 
један ироничан и духовит, али не и 
носталгичан начин, пратимо духовни 
развој Фрулине генерације од одраста-
ња у родном граду, па све до одласка у 
Загреб на студије. Трибусон је и у сво-
јим претходним романима показао да 
је мајстор прозног заната. Пише брзо, 
лако али не и површно. Своје ликове 
пропушта кроз занимљиву и уверљиву 
драматуршку структуру, и самим тим 
његова проза у већој или пак мањој ме-
ри, задобија поверење читалаца. У овом 
роману о одрастању не постоје статич-
на и слаба места. Без празних ходова, у 
композиционом смислу Трибусоново 
приповедање је беспрекорно. Суштин-
ске особине јунака романа Не дао Бог 
већег зла приповедач казује кроз ефект-
не епизоде, не инсистирајући притом 
ни на једној архетипској околности, до-
гађају или призору. Трибусонов ведар 
дух, проткан фином иронијом у чијој 
су функцији поједина средства мас-ме-
дија, попут рок музике или помодног 
одевања, пружају уверљивост страни-
цама које је исписао, чинећи их тако 
препознатљивим и живим делом инди-
видуалног и колективног памћења гене-
рације којој овај књижевник рођењем 
припада.

ФРЕЈ, Џејмс: Парампарчад, превод 
са енглеског Марија Вукосављевић. 
– Београд: Одисеја, 2007. – 382 стр.

Књига Пармпарчад Џејмса 
Кристофера Фреја (1969, 
Кливленд, Охајо, САД) 
добрим делом је настајала 
као продужетак терапије 
одвикавања од алкохола 
и дроге започете у Центру 
за лечење у држави Мине-
соти. Аутор је у својој По
руци читаоцу нагласио да док је писао 
књигу на основу сећања, здравствених, 
психијатријских и других докумената, 
најмање је размишљао да ли је то што 
пише фикционална или нефикционал-
на проза, да ли је реч о мемоарима или 
биографији. Он је мењао имена (ради 
заштите приватности) лекара који су 
га лечили, као и „садругова“ у установи 
који су били ту , као и он због сличних 
проблема. А из узбудљивог текста, про-
зно, да кажемо и занатски коректно 
организованог, пратимо судбину не са-
мо Џејмса Фреја (са 12 година започео 
бесомучно алкохолисање и дрогирање, 
на клинику доспео у 23. години, 1992, 
и по свом признању лекарима у тих 
једанаест година ретко кад је био тре-
зан и недрогиран), већ и других људи 
(међу пацијентима различите старосне 
доби су и један судија, боксер, лекари, 
криминалци, проститутке, радници...). 
Као и друга дела нефикционалне лите-
ратуре (овде је реч о психолошко-меди-
цинским проблемима), Парампарчад 
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породицама и пријатељима зависника, 
и самим зависницима нуде објективну 
и нимало ласкаву/херојску причу о по-
шасти која попут куге у средњем веку, 
немилице односи животе. Фреј данас 
живи у Њујорку, ожењен је и отац је дво-
је деце. Парампарчад су продата у више 
од три милиона примерака.

ФРИЛ, Брајан: Илузионисти: иза-
бране приче – Зрењанин: Агора, 
2007. – 141 стр.

Ирац Брајан Фрил, 
један од водећих 
драмских писаца 
друге половине XX 
века на енглеском 
језику, показује 
се и као врло успе-
шан приповедач. Његове приповетке, 
представљене у збирци Илузионисти, 
настајале су током шездесетих и седам-
десетих година и сликају динамичне 
промене које су захватиле ирско дру-
штво у XX веку. Приповетке попут Ра
шљара и Ливнице биле су предложак за 
касније драме Исцелитељ и Аристокра
те. Иако мање политички обојене од 
драма, све оне у назнакама истражују 
релевантне друштвене теме, попут си-
ромаштва, снаге колективних и личних 
визија, заблуда и разочарања. Збирка 
садржи десет приповедака које се баве 
свакодневним надањима и очекивањи-
ма, самообманама које су јунацима оно 
неопходно средство да се преживи у све-
ту материјалних ствари. Приповетке су 
писане у традиционалној реалистичкој 
форми, кроз коју провејава дискретан 
хумор, са упечатљивом карактериза-
цијом ликова, чије тежње и прецење-
не идеје нису типичне само за људе из 
Ирске, већ имају општи карактер. Илу
зионисти плене својим ненаметљивим 
стилом, као и сједињеношћу дијалога, 
детаља и атмосфере. На крају књиге на-
лази се текст Предрага Шапоње Брајан 
Фрил – живот и дело.

ХИЛ, Џо: Кутија у облику срца, 
превео с енглеског Владан Стоја-
новић, – Београд, Алнари-Едитор, 
2007. – 307 стр.

Најновији роман 
америчког роман-
сијера Џо Хила 
Кутија у облику 
срца, попут свих 
језовитих прича о 
злобним духовима и после склапања ко-
рица код читалаца призива бројне стра-
хове и кошмаре. Главни јунак ове дога-
ђајима згуснуте прозе је средовечни 
контроверзни рок музичар Џад Којн, 
коме је пасија сакупљање бизарних 
предмета попут, кувара за канибале и 
снаф филмова. Кад Џад открије да неко 
преко Интернета жели да прода духа, 
не бира средства да и поменуту бизари-
ју прикључи својој богатој колекцији. 
Куриозитет је да овог рокера опседају 

духови, било да су у питању утваре из 
његовог несрећног детињства, или пак 
духови музичара са којима је сарађивао 
током своје вишедеценијске каријере. 
Међутим, поменути дух који је на Џадо-
ву адресу послат у црној кутији у обли-
ку срца, доноси страву у Џадову до тога 
тренутка мирну свакодневицу. Овај 
музичар нагло бива принуђен на неми-
лосрдну борбу за пуко преживљавање. 
Хилова проза је вешта смеша страве, на-
петости и хумора, у којима се тежње за 
овоземаљском славом непрестано пре-
плићу са многим искушењима. Кроз су-
рову борбу за живот главни јунак ове 
прозе, заједно са својом девојком Мери-
бел, пролази кроз неистражене области 
људског ума, терајући тако читаоце да 
овај роман од прве до последње страни-
це не испуштају из руку.

ХОРНБИ, Ник: Закуцавање, пре-
вела с енглеског Магдалена Рељић, 
– Београд, Алнари-Едитор, 2007. 
– 320 стр

Својим најно-
вијим романом 
Закуцавање је-
дан од најпозна-
тијих енглеских 
приповедача и 
романсијера Николас Ник Хорнби, од-
ступа од тема које су га прославиле, а 
то су као што је то у случају са његовим 
првим објављеним романима Стадион
ска грозница, High Fidelity и Све о деча
ку, приче о мушкарцима који су и поред 
чињенице да су загазили у касне триде-
сете године, у својој суштини остали 
емоционално незрели. Закуцавање је 
сторија о тинејџеру Семјуелу Џонсу, 
чији се живот из темеља мења после са-
знања да му је девојка Алиша остала у 
другом стању. У овој занимљивој прози 
писац на један шармантан начин иска-
зује и љубав према скејтбордингу. И по-
ред тога што на први поглед не говори 
о теми по којој је постао препознатљив 
у књижевном свету, Хорнби и у овом 
роману највише због цинизма којима 
обилују странице његове прозе поседу-
је драматуршку уверљивост која нам 
на болан, али истовремено и духовит 
начин, објашњава зашто су мушкарци 
– било да су у зрелим годинама или пак 
тинејџери - у својој бити рањиви. При 
томе Хорнби без анестезије разоблича-
ва чак и женске слабости. Сви Хорнбије-
ви ликови у појединим ситуацијама на 
неспретан начин покушавају да се при-
лагоде околини у којој битишу.

ЦВЕТКОВИЋ, Петар: Песме, иза
бране и нове. – Београд: Открове-
ње, Билиотека Пан, 2007. – 186 стр.

Петар Цветковић у књижевност улази 
почетком шездесетих. Време неосимбо-
лизма доживљава други талас, а сукоби 
модерниста и традиционалиста улазе у 
фазу умора. На сцену ступа нова генера-
ција писаца. Окупљени око листа Види

ци. То је био уоби-
чајени почетак за 
већину писаца те 
генерације. Од са-
мог почетак Петар 
Цветковић је зрео 
песник. А песников пут је од једне збир-
ке песама до друге, ван естраде. Теме, 
мотиви, култура, историја, уобличава-
ње, заокруживање, целовитост, излети 
и ново враћање у историју, културу, 
завичај. Избор, нове песме је сачинио 
сам песник. Држао се временске хро-
нологије објављивања књига. Концепт 
књиге су песме хронолошки настале, и 
тематски груписане, тако да заокружу-
ју циклусе, или тематски или језички. 
У песмама на почетку књиге (Теразије, 
Орах, Сиромаштво се одувек бавило 
уметношћу, Аутобус), Петар Цветко-
вић наставља традицују песника чији 
стихови су наративни и блиски песма-
ма у прози. Наративност, сликовитост, 
скоро лирске приче, згуснуто значење, 
везаност са природу и њене симболе. 
У песмама које које говоре о биљкама 
и животињама, или код којих се бар у 
наслову помињу соко, орао змија, лиси-
ца, кукавица видра, мрави, сипа – могу 
се надовезати на песме из „Золога“, или 
им се придодати нека народна или езо-
повска мудрост. Али тачка гледишта 
има специјалну позицију, тако да се по-
сматрање усложњава а песме проводе 
кроз разне визуре: увуку у себе тради-
ционално, историјско и митско. Затим 
урбани живот и његове карактеристи-
ке, град, тргови, пијаце, воће и поврће, 
и животиње које се ипак налазе у и том 
свету. Однос језика и форме, значења, и 
урбани симболи. У песмама које се до-
тичу историјских тема целокупна наша 
култура сублимира се у тим Цветкови-
ћевим песмамa. То су песме: Фелигрију, 
Из дечанске повеље, Из црквених анала, 
Неверни варвари, Писмо Фелигрију, Ола
јавање, Владар, Коњушар из Призрена, 
Творац државе, Александар, Царски мај
стори, Хиланадар стараца, Грчка лоза. 
Уједно се побуђује осећање за савреме-
ни тренутак. Поезија може показати 
да су вечна нека питања или дилеме. 
Одговори на њих су и најдубље - онако 
као што Кавафи претреса грчке теме 
- Цветковићеве песме. На крају и забо-
рављени живот села (Божићне песме), 
где се посебно топло и сетно описују 
празнични божићни дани. Повремено 
у тим песмама одзвања древно; древно, 
давнашње, свакодневно измиксовано 
да чини заокруженост питања и одго-
вор – вечност. 

Чукарица се воли од прве пелене 
– зборник дечјих песама – Бео-
град: Градска општина Чукарица, 
Културни центар „Чукарица“, 2007. 
– 87 стр, фотографије Латиф Адро-
вић

Почев од 2003. године, када се поводом 
Дана општине Чукарица (30. децембар) 
јавила замисао о избору најлепше пе-

сме о Чукарици из пера чукаричких 
основаца и средњошколаца, сваке годи-
не се организује мали Фестивал поези-
је од пристиглих и награђених радова. 
Сада је пред читаоцима лепа књига у 
којој се налазе стихови посвећени Чу-
карици у последњих пет година. Књи-
гу отварају стихови песама Расте моја 
Чукарица Дијане Гомирац и Ти бујаш 
и цветаш Иване Ристић из Сремчице 
награђених 2003. У овом 
зборнику начињеном по 
хронолошком редоследу 
већи број песама је из по-
следње три године што 
говори да су млади песни-
ци из школа са општине 
прихватили Фестивал као 
свој. Прошле године под 
слоганом Чукарица с децом пева стигао 
је велики број песама из школа са Бано-
вог Брда, из Жаркова, Рушња, Велике 
Моштанице, Остружнице, а у књизи су 
поред основаца нашле своје место и пе-
сме ученика 13. београдске гимназије, 
Хемијско – прехрамбене школе и Тех-
ничке школе из Железника. Прву награ-
ду прошле године освојио је Милан Ро-
гић, ученик 5/3 одељења основне школе 
„Бановић Страхиња“, песмом Чукари
ца, испеваном римованим дистисима. 
Избор песама у зборнику сачинили су 
Мила Јанковић, Славка Петковић Гру-
јичић и Мирјана Петровић Тешић, док 
је фотографије са мотивима Чукарице 
урадио Латиф Адровић, фоторепортер 
листа „Политика“.

9
ТАМБОРА, Анђело: Кавур и Бал
кан. – Београд: Завод за уџбенике 
Београд, 2007. – 298 стр.

Велики истраживач и ства-
ралац, Анђело Тамбора 
(1913–2004 ) познат је широ-
ком кругу научника који се 
баве историјом и културом 
народа источне Европе. За 
нашу историографију од 
посебног значаја је Тамборина књига 
Кавур и Балкан која је у свим поглављи-
ма донела многе новине. Гроф Кавур 
био је председник Владе Краљевине 
Сардиније од 1852. године све до своје 
смрти, у временима када се стварала 
Краљевина Италија. Био је на челу вла-
де и када је почео Кримски рат. О Крим-
ском рату се не говори посебно у овој 
Тамбориној књизи, али он је ипак у сре-
дишту збивања која се у њој описују. Ка-
вур, са својим мудрим сарадницима из 
такозване „италијанске деснице“, био 
је организатор државне политике пре-
ма Балкану. Његова политика, као и па-
ралелна политика Ђузепеа Мацинија, 
веома се пажљиво тумаче у овој књизи. 
Између осталог, из књиге се може виде-
ти да се Краљевина Сардинија, а потом 
Италија, није одрицала противаустриј-
ске полуге коју јој је пружала одбрана 
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„националности“ на Балкану. Кримски 
рат био је веома значајан за политику 
Италије према балканским земљама, 
као и према Кнежевини Србији. Итали-
ји је била обезбеђена подршка Францу-
ске више година после Кавурове смр-
ти, у рату 1866. године, после којега је, 
уступком Француске, Италија коначно 
добила Венецијанску покрајину. Кавур 
је био веома проницљив и смотрен др-
жавник, који је умео да пронађе излаз 
и нађе добитак у сложеним дипломат-
ским надметањима између сила већих 
од његове државе. Његова проницљи-
вост и опрез најбоље се виде из упутста-
ва које је давао својим изасланицима на 
Балкану: Франческу Фердинанду Астен-
гу, Марчелу Черутију, Ђакому Дуранду 
и другима. Нарочито су за нас важна 
поглавља: Италија, Источно питање 
и словенски проблем (18481861), Рат 
против Аустрије 18481849. и повезива
ње са Мађарима и Словенима, Српска 
политика Краљевине Сардиније, као 
и Пројекти и идеје о Дунавскобалкан
ској конфедерацији. Анђело Тамбора је 
превасходно архивски истраживач. За 
ову обимну студију сакупио је и проу-
чио сва доступна документа. Грађу за 
књигу сакупљао је у многим архивама, 
најпре у Архиву Министарства ино-
страних послова Италије, у Државном 
архиву у Торину, у Музеју и Архиву ри-
сорђимента у Торину и Риму, у Историј-
ском архиву конгрегације Propaganda 
Fide, у Државном архиву у Лондону, 
у Архиву Министарства иностраних 
послова Француске, као и у Државном 
архиву у Бечу. Ова његова књига, као и 
све друге, сачињена је махом на основу 
до тада необјављене грађе. Анђело Там-
бора био је пријатељ српског народа и 
његове историје. 22. маја 1975. године 
изабран је за иностраног члана Српске 
академије наука и уметности.

Приредили: Александра Вучинић,  
Небојша Ћосић, Душан Цицвара,  

Тања Јанковић, Славољуб Марковић, 
Сања Митић, Милена Ђорђевић,  

Сузана Ђорђевић

ВИТОШЕВИЋ-ЋЕКЛИЋ, Невена: Откривање кр
столиких бајки: драматургија простора уметнич
ке бајке. – Београд: Чигоја штампа, 2007. – 221 стр.

Након објављених књига: Жртвеник, Мо
литва за човека што иде пругом, Милујем 
те белим крилима, Биће које воли..., Песме 
савршене љубави, Љубав/Love, Златни 
пресек душе, Невена Витошевић Ћеклић 
представила се читалачкој публици још 
једном књигом. Ово дело одбрањено је као 
магистарски рад на Факултету драмских 
уметности Универзитета уметности у Бео-
граду, октобра 2005. године под насловом 
Драматургија простора сценске бајке (Са 
посебним освртом на реални и фантастични простор у 
Плавој птици Мориса Метерлинка, Малом принцу Антоа-
на де Сент-Егзиперија, Чаробњаку из Оза Лимана Френка 
Баума, Петру Пану Џејмса Метјуа Берија, Снежној краљи

ци Евгенија Шварца, Алиси у Земљи чуда Луиса Керола 

и Дечјој соби Десанке Максимовић). Први или уводни 
део рада највећим делом говори о бајци, како народној та-
ко и уметничкој, њеним особеностима у односу према ми-

ту и другој литератури, посебно фантастич-
ној. Затим се све то доводи у везу са сценском 
бајком и њеним драматуршким одликама, са 
нарочитим освртом на просторне сличности 
и разлике. Други део чини анализа простор-
но - временске структуре наведених бајки и 
њихово међусобно поређење, као и њихово 
довођење у компарацију са осталим бајка-
ма, пре свега народним, као и делима фанта-
стичне литературе. Следе затим: Закључак, 
Додатак о ауторима изабраних бајки и ода-
браним бајкама, Библиографија, Азбучник 

имена и Summary. Ова књига представља осмишљен и ин-
спиративан рад са прецизно уграђеном научном апарату-
ром, која на нов начин примењује поставке драматургије 
простора на подручје сценских бајки, и тиме открива њи-
хов дубљи поетски и позоришни смисао.

Шта познати читају?

Ана Франић
глумица

Достојевски,
Лабјут,  Ками

Достојевски „Зли дуси“ - 
класика је увек у моди 

и колико год пута јој се вра-
ћали изнова и изнова ћете 
пронаћи понешто ново, не-
ки слој који вам је пре тога 
промакао. Мени најдражи 
роман великог мајстора, ро-
ман који сам три пута напу-
штала, незрела да се суочим 
са најмрачнијим кутовима 

људске душе, а четврти пут 
га присвојила за сва време-
на. Нил Лабјут „Облик ства-
ри“ - најактуелнији рукопис 
за мене у овом тренутку, 
улога коју припремам. Нил 
Лабјут је савремени америч-
ки драмски писац који је 
овим комадом осликао пор-
трет данашњег уметника и 
савремене уметности уоп-
ште базирајући се пре свега 
на критици застрањивања 
у истој. Под паролом „умет-
ност мења свет“ савремена 
уметност постаје све више 
морбидна и застрашујућа, а 
све мање узбудљива. Албер 
Ками „Неспоразум“ - прочи-
тала сам ову драму још за 
време студија, али сам јој се 
ових дана вратила поново. 
Најлуђи текст од свих које 
сам икада држала у руци. 
Померено, уврнуто, мрач-
но, безизлазно, али крајње 
узбудљиво. Да ли жудња, та-
ко слична жудњи Чеховље-
ве три сестре „У Москву, у 
Москву“ може бити алиби 
за злочин?

Припремио: Душан Цицвара

Александра Грубор, Спорим бродом за Кину, Народна књига / 
Алфа, Београд, 2007.

Друга књига прозе Александре Грубор, Спорим бро
дом за Кину наставља пут импресионистичког рома-

на којим се кретао Милош Црњански. Низ импресија ис-
причаних лирском душом протагониста дају нам најин-
тимније исповести о различитим људским судбинама, 
доживљају љубави, породичних односа и различитим 
уметничким феноменима. Роман се састоји од кратких 
поглавља које представљају унутрашње монологе низа 
протагониста. Поглавља су концентрисана око испове-
сти усамљене жене која прави неку врсту рекапитула-
ције свог живота и преиспитивања свог односа према 
бившем и садашњем мужу, оцу, мајци, сестри и брату, 
као и према низу вечитих питања као што су самоћа, 
љубав, бол. Суочавање са собом покреће усамљеност и запитаност над оства-
реним у животу: „И шта је срж твог проблема? Самоћа? Усамљеност у непри
ликама? Немогућност да се некоме заисте повериш? (...) Замисли себе како не 
покушаваш да преузмеш контролу над собом(...) Покушај да се суочиш са собом. 
Не са својом сенком.“ Унутрашњи монолози главног протагонисте представља-
ју ослобађање од сопственог бола, суочавање са самим собом, огољено, без 
лажи. „Болест је узнапредовала. Лека нема. Остају боре. У углу усана. Године про
лазе. Она отклања из света бол. Неизлечив случај.“ Остала поглавља надовезу-
ју са на исповест главног протагонисте. То су исповести бившег и садашњег 
мужа, оца, брата, мајке и сестре. Композиција је паралелна, налази се у функ-
цији продубљивања размишљања о различитим феноменима. Импресије су 
дате у контрастима мушког и женског принципа. Паралелно се смењују импре-
сије испричане кроз перспективу жене (главни протагониста, мајка, сестра), 
и перспективу мушкарца (бивши и садашњи муж, отац, брат). Проговара се и 
о феномену писања. Да ли писање отклања или ствара бол: „Он ме посматра. 
Неки пут помно. А ја, ето, пишем. И то ме писање изједа. Није то ослобађање од 
тешких садржаја. “Стидног унутарњег”. Не отклањам ја тако бол. Баш напро
тив. Пишем и сећам се. А сећајући се, патим. Као да није било никакве лепоте у 
томе. У свему. Окрећем се себи. Ријем по себи. Плаши ме пронађено. Запретено. 
Као да ће ме рођене речи напасти. Усправити се на папиру и насрнути на мене. 
Рационализуј! Приземљуј! Анализирај хладне главе!”

Сви унутрашњи монолози мушких и женских протагониста дати су као од-
говор на преиспитивање главног јунака: („Нисам разумео зашто моја ћерка ни
је срећна (...)Посматрам неки пут своју жену како копа по успоменама. Сигуран 
сам да су то успомене јер је растужују.(...) Страшно сам је повредио тим својим 
насртајем на све њено. И сада не вреди да поново покушам и да јој пишем. Био 
сам јој муж. Нисам то искористио. Крај приче.(...) Моја девојчица јесте срећна. 
Увек је била, на неки свој начин. Ја сам јој мајка. Ја је познајем.(...) Сестра сам јој. 
Она отклања из света бол. Неизлечив случај.(...) Осећам се кукавички док из се
стре цедим некакве податке о њој.“

Унутрашњи монолози воде ка катарзичном крају, освешћивању и храбром 
пристајању на нов живот. Живот се слави као увек нов, непоновљив и недоку-
чив, у чему је и његова лепота и његово проклетство. Укида се сам књижев-
ни простор, време, простор и остаје ћутање као савршено, једино истинито 
и непоновљиво. „Нема образаца. Нема шаблона. Нема употребљивих модела. 
Живот је изненађење. Живот је увек нов. И мене чека неки нови живот.(...) Могла 
бих да седим и ћутим. Спречим унутрашњи монолог. Укинем дијалог. А и ви: дај
те ми мало тишине! Али стварне.“

Роман Спорим бродом за Кину је интимна исповест, врисак у потрази за су-
штином, забелешка о свакодневној и вечитој људској упитаности над сврхом 
живота, над горком истином да је животни пут тежак, пун патње, разочарања и 
погрешних избора. Истовремено роман говори о лепоти упитаности, трагања 
и разумевања суштине живота. У вечитој упитаности над смислом, налази се 
смисао уметности, људског постојања, па и живота уопште.

Марко Радуловић

ИЗБОР КРИТИЧАРА
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Поштански календар за 2007. годину, поштанске приче: при-
ређивач Милорад Јовановић. – Београд: ЈП ПТТ саобраћаја „Ср-
бија“, 2007. – 275 стр.

Најчитаније штиво у 18, 19. и у првој половини 20. века били су ка
лендари или алманаси. Од Орфелинових Забавника (1766) и Вечног 
календара (1783), преко Давидовићевог Забавника (1815), као и Ме
сецослова разних аутора и издавача, све до Данице Вука Караџића, 
ови годишњаци су у нашем народу радо куповани и читани. У другој 
половини 19. века је сваки друштвени слој и сваки еснаф имао свој 
календар. Испод наслова календара из 19. века обично је стајао под
наслов забавник. Ипак, то нису биле комичне, смешне књиге. Њихов 
циљ био је да забаве читаоце, забавити се – у контексту бавити се 
нечим. Синоним тог појма био би занимати се, бавити се нечим зани
мљивим, што не мора увек бити смешно, већ и корисно и поучно. На 
почетним странама годишњака обично је био одштампан календар 
за ту годину, са означеним радним и нерадним данима, празницима 
и месечевим менама. Налик на данашње хороскопе, у месецослови

ма су често била штампана предсказања и привиђења. Затим је следио списак свих сајмова, 
вашара и панађура у Србији и околним земљама, што је било од посебне важности за тада
шње трговце. После тога штампани су корисни савети, поуке, али и мања књижевна дела као 
што су приповетке. Стари издавачи радо су штампали нарадне песме и приче, као и легенде 
о српским јунацима и изгубљеном српском царству. Некада је било и озбиљних историјских 
расправа и стручних текстова из области којој је календар посвећен. Записе о поштанском сао
браћају можемо наћи у Месјацослову на лето од рождества Христова 1812. издатом у Будиму. 
У њему је, између осталог, био наведен и ред превоза поште. Касније, током тридесетих година 
19. века, Димитрије Тирол издавао је Месецослов у Београду. У том месецослову можемо наћи 
податке о течају (реду превоза) српске књажеске поште. Увођење јавног телефонског саобра
ћаја иницира и појаву календара Телефон, који је у Београду штампан за 1901. годину. У њему 
је био дат кратак преглед и упутства за коришћење поштанског, телеграфског и телефонског 
саобраћаја; затим су следиле занимљивости из тадашњег културног и привредног живота у Ср
бији, анегдоте и рекламне стране. Тридесетих година 20. века у Београду штампан је Илустро
вани поштанско телеграфски и телефонски календар. Издавач је био Милутин Вујадиновић, 
саветник Министарства саобраћаја, раније високи ПТТ чиновник. У овом календару објављива
не су новости из ПТТ струке у Краљевини Југославији и у свету, текстови из историје ПТТ саобра
ћаја, упутства за коришћење ПТТ услуга и рекламни прилози. Штампани су, даље, и књижевни 
прилози: поезија, приповетке, као и прилози поштанских радника. Ови календари штампани 
су у јако великим тиражима, били су популарни, а куповали су их и поштари и корисници ПТТ 
услуга. Данашња Пошта жели да обнови традицију штампања календара. Поштански кален
дар за 2007. годину је први такав календар после седамдесет година. Из жеље да се настави 
традиција, први обновљени календар посвећен је поштарима из 19. века.

Поштански календар за 2008. годину, поштанске приче: при-
ређивач Милорад Јовановић. – Београд: ЈП ПТТ саобраћаја „Ср-
бија“, 2008. – 263 стр.

Поштански календар за 2008. годину веома подсећа на календар 
за 2007. годину из једног једноставног разлога: читаоцима се вео
ма допала идеја да читају приче о поштарима и телеграфистима из 
претпрошлог века. У архиви постоји доста прича које су сакупљене из 
различитих часописа с краја 19. и почетка 20. века, те је приређивач 
одлучио да их представи и у овогодишњем календару. Неко је, нека
да давно, рекао: ако једног дана Париз нестане, моћи ће се рекон
струисати према описима Балзакових романа. Приређивач се овде 
потрудио да сакупи довољно прича како би сви читаоци могли себи 
да представе како је некада функционисала пошта, исто тако и да ре
конструишу слику о поштанском саобраћају на прелазу из 19. у 20. 
век. Ипак, у овом издању нису одштампане само приче пронађене 
у архиви. Анђелка Николић, позоришни редитељ и преводилац, ода
брала је и превела једну причу Алфонса Алеа, париског бонвивана и 
пријатеља Шарла Бодлера. Водећи се њеном идејом, за ово издање 

одабрано је још пар прича о француским поштарима. Управник Поште из Трстеника, Миодраг 
Симић послао је причу, извод из сећања Боже Маршићанина на довитљивог попа Андреју. Си
мић је, између осталог, истраживач прошлости трстеничке поште. Током својих истраживања 
у аналима цркве у Трстенику, наишао је на податак који је разрешио енигму: ко је М. Р. Павло
вић Зрак, аутор приче из прошлог издања Убиство на Липару. Мр Љубица Ћоровић, руководи
лац Одељења књига о Београду у Библиотеци града Београда, пронашла је податак о једном 
примерку књижице М. Р. Павловића Убиство на Липару. Догађај који је био предмет приче у 
књижици је описан нешто другачије, а текст је двоструко тежи у односу на верзију којом се 
претходно располагало. То је навело приређивача да у Поштанском календару за 2008. годину 
објави обимнију и потпунију верзију. Садржај Календара отвара календар за 2008. годину са на
знаком Догодило се испод сваког месеца. Приче које следе подељене су по поглављима, назва
ним према годишњим добима, а у оквиру годишњих доба по месецима, као и у претходном 
издању. Овога пута гости, француски поштари, нису груписани у једно поглавље, већ су приче о 
њима распоређене према темама које су одабране. Акценат је у овом издању на ауторима који 
су код нас мање познати. Поред Алфонса, ту је и Шарл Фолеј, веома читан писац с почетка 20. 
века у Француској, а и шире. Уз Французе ту је и Едгар Алан По, такође са француском темом и 
детективом Огистом Дипеном. Од осталих страних аутора поново су објављене приче Чехова 
и Чапека. Од домаћих аутора ту су: Милорад Поповић Шапчанин, Стеван Сремац, Бранислав 
Нушић, Брана Цветковић и два полицајца Таса Миленковић и Божо Маршићанин. И овог пута 
били су неизбежни поштански аутори: телеграфисти Драгомир Брзак и Димитрије Ц. Ђорђе
вић. Поштански календар за 2008. годину има и додатак, посебно поглавље посвећено 125 
– годишњици српске телефоније. У марту 1883. године успостављена је прва телефонска веза 
у Београду. Телефонску линију између Три листа дувана и Инжењеријске касарне повукао је 
механичар Панта Михајловић. Њему у част додато је неколико прича са темом из телефонског 
саобраћаја. Календар је у свом садржају веома забавно и поучно штиво за све оне које инте
ресује дата тематика из наше прошлости. Приређивач у предговору наглашава да би му било 
изузетно задовољство да у будућности има више сарадника који би, попут Анђелке, Миодрага 
и Љубице, послали неке приче или предложили неку занимљиву тему. Између осталог, он по
ново наглашава да је календар осмишљен, пре свега, за колеге, људе запошљене у пошти, као 
и за све оне који у пошту улазе као у своју кућу.

Сања Митић

Теоријско – историјски преглед ком
паратистичке терминологије код Ср
ба – Огледна свеска број 1. – Београд: 
Књижевно друштво Свети Сава, 2006. 
– 236 стр.

Теоријско – историјски преглед ком
паратистичке терминологије код Ср
ба – Огледна свеска број 2. – Београд: 
Књижевно друштво Свети Сава, 2007. 
– 262 стр.

Обе огледне свеске теоријско – историјског прегледа компа
ратистичке терминологије у српској науци о књижевности 
настале су као резултат научноистраживачког пројекта ре
лазованог на Одсеку за компаративну књижевност Фило
зофског факултета у Новом Саду и Одсеку за Општу књижев
ност са теоријом књижевности Филолошког факултета у Бе
ограду, уз финансијску подршку Министарства за науку и 
заштиту животне средине Републике Србије, под руковод
ством проф. др Бојане Стојановић Пантовић. Укупно је 14 
професора/научника приложило своје радове третирајући 
са различитих аспеката компаратистичку проблематику. У 
првој свесци ту проблематику отвара Јован Попов разматра
јући периодизацијске и друге контроверзе у више европ
ских књижевности. Кад је реч о српској књижевности више 
научника (Драгиша Живковић, Јован 
Деретић, Милорад Павић, и други) по
кушали су да периодизацијски и стили
стички одреде место класицизма и 
историјском континууму. Тако, нпр. Ми
лорад Павић издваја три етапе и гене
рације српских класициста: прву, која 
пада у доба делатности Доситеја Обра
довића, 1780 – 1810, другу, која је и вр
хунац нашег класицизма, 1810 – 1830, 
чине Лукијан Мушицки, Павле Берић, 
Јован Хаџић, Василије Суботић и најјача 
стваралачка песничка и драмска инди
видуалност Јован Стерија Поповић, и 
трећу: Никанор Грујић, Ђорђе Малетић 
и други. У закључку, Јован Попов изме
ђу осталог констатује да је већина кла
сициста писала пре Вукове језичке и 
правописне реформе и да је то главни 
разлог (битнији од временске закасне
лости или неаутентичности инспираци
је у односу на друге европске класици
сте) што они, осим Стерије, немају ста
тус националних класика. У свом раду 
Проблеми периодизације српске књижев
ности од предромантизма до модерни
зма (1) Бојана Стојановић Пантовић, 
осим разграничења појмова књижев
ни период, књижевни правац, књижев
ни покрет унутар правца, књижевна 
школа, детаљно кроз европске књи
жевности анализира проблематику пе
риодизације предромантизма, његове 
писце и суочавање са класицизмом и романтизмом, где до
минира проблематика стандардизације српског језика, над 
естетским и поетолошким чиниоцима. Богдан Косановић у 
свом раду тумачи компаративни метод руског научника 
Виктора Жирмунског и његову рецепцију у српској компара
тистици, док се рад Зорице Бечановић Николић после увод
ног дела о историјату херменеутике (вештина, теорија и ме
тода разумевања симболички посредованог света, од грчке 
речи hermeneyein, што значи превести нешто неразумљиво 
на разумљив језик) истиче радове српских компаратиста 
који, између осталих користе и херменеутички метод: Зо
ран Константиновић (доминанта феноменолошки приступ), 
Сретен Марић, Драган Стојановић (у књизи Иронија и значе
ње обрађује базичне поставке херменеутике), Слободан Гру
бачић, од млађих Новица Милић и Зоран Милутиновић. Го
рана Раичевић у свом тексту даје прегледни увид у особено
сти архетипске критике канадског научника Нортропа Фраја 
(књига Анатомија критике), Никола Страјнић води нас у ан
тичко доба и пише о грчко – римским књижевним везама у 
контексту културног програма цара Августа Октавијана. На 
примерима романа савременог мађарског писца Петера 
Естерхазија (романи Harmonia Caelestis и Исправљено изда
ње) Јањош Бањаи прилаже рад о реторици цитата у постмо
дерном дискурсу, Владимир Гвозден предочава компара
тивни рад о путопису, путописној књижевности у ширем и 
српском књижевном контексту, од Захарије Орфелина, До
ситеја Обрадовића до новијих, Стеван Пешића, Милке Лу
чић, Слободана Зубановића, и других. Своје компаративне 
радове у овој свесци приложили су и Корнелија Фараго 
(текст Компаративна тропологија странца у књижевности, 
на примеру Андрићеве Травничке хронике), један од пиони

ра на пољу гинокритике и женског писма код нас Биљана 
Дојчиновић Нешић у тексту Женско писмо, проблем рода и 
гинокритика (I) где иза увода који се тичу разграничења пој
мова: феминистичка књижевна кртика, женско писмо, род 
(gender), Англоамеричка феминистичка критика, и других, 
ауторка истиче српске теоретичаре на овом пољу. Соња Ве
селиновић, Љиљана Матић, Михаил Харпањ и Миодраг Радо
вић у својим компаратистичким текстовима са општих пој
мова „улазе“ у свет појединачних дела, нпр. лирски роман 
(Нађа Андре Бретона, Вергилијева смрт Х. Броха, Таласи В. 
Вулф, Патње младог Вертера, и други), романи Негована 
Рајића (канадски франкофони писац српског порекла), кон
цепција светске књижевности Диониза Ђуришина (словач
ки научник, 19291997), те Мит о Едипу у светској књижевно
сти, прилог Миодрага Радовића. У Огледној свесци број 2 
исти научници настављају сагледавање компаратистичке 
проблематике. Тако у првом тексту Владимир Гвозден кон
статује извесну новину која је „задесила“ светску компара
тистику. Наиме, пише Гвозден: „Када се се почетком осамде
сетих година двадесетог века учинило да ће теорија поти
снути књижевну историју и естетику, у речник књижевне 
критике громогласно је ступила многозначна реч култура“. 
У свом раду аутор сагледава последице тог „културног обр
та“ у компаратистици, поједине теоријске и критичке при
ступе и спорења. Јован Попов пише о бароку, ситуира га 
временски и просторно, анализира кључне стилске одлике 
и истиче систем жанрова који је барок успоставио. Што се 

тиче јужнословенских књижевности и 
српске (писана чак на три језика: српско
словенском, народном и рускословен
ском) имена и дела аутора (Далмација, 
Дубровник, Бока), наглашава се итали
јански утицај у Приморју, и украјинско 
– руски у Славонији и Војводини, међу 
православним светом. У наставку свог 
текста из прве свеске, Бојана С. Панто
вић помера своју поредбену визуру од 
реализма ка модернизму, тј. на послед
њу деценију 19. и три прве деценије 20. 
века. Богдан Косановић студиозно обра
ђује однос између руске авангарде, тј. 
њеног „златног доба“ од 1910 – 1930 и 
њене рецепције код старијих и новијих 
српских компаратиста. Текст Зорице Б. 
Николић разматра однос/везе између 
књижевне теорије и компаратистике, 
констатујући да теорија подразумева 
виши ниво апстракције у промишљању 
књижевности и да је обједињујућа, 
условно, „надређена“ компаратистици. 
У њеном тексту, као и код других аутора, 
само из другачијих перспектива, поми
њу се поред светских и славистичких 
ауторитета са запада и истока и савреме
ни српски научници. После мита о Едипу 
у књижевности у првој свесци, Миодраг 
Радовић у овој студиозно разматра мит 
о Електри кроз векове и културе разних 
народа, а Михал Харпањ, такође, на из
вестан начин, допуњава истраживање о 

раду словачког компаратисте Диониза Ђуришина. Горана 
Раичевић, као и у првој свесци, иде из општег у посебно на 
примеру антитетичке критике Харолда Блума и поезије Ми
лоша Црњанског (књига Лирика Итаке). Други део студије 
Биљане Д. Нешић акценат ставља на разлику између појмо
ва гинокритика (историјско истраживање женске књижев
не традиције) и гинезиса (француски правац: акценат на тео
ријском читању „женског“ који одбацује временске корела
те), као и то, што ће неупућенима бити занимљиво, наша 
женска историја књижевности за сада постоји на енглеском 
(књига Силије Хоксворт, обухвата период од средњовеков
них ауторки до Милице Мићић Димовске, рођене 1947) и на 
пољском Могдалене Кох. Љиљана Матић, после Негована 
Рајића, пише о Љубици Милићевић, канадској ауторки срп
ског порекла (у оба рада акценат је на политичкој термино
логији у романима Рајића и Милићевићке), Никола Страјнић 
даје упоредну анализу Сапфине песме Онај и Катулове Онај 
(кључни термин: илуминативни цитат). Соња Веселиновић 
пише о могућностима превођења ослањајући се на радове 
професора Светозара Петровића. Корнелија Фараго у компа
ративну оптику у другој свесци поставља Андрићев романа 
На Дрини ћуприја, а Јанош Бањаи текстом Реторика цитата 
и постмодерни дискурс (II) наставља са анализом Естрхазије
вих наративних поступака. Обе Огледне свеске иза сваког 
текста садрже цитирану литературу и резимее на енгле
ском, француском и руском језику. На готово 500 страница 
добили смо радове аутора који у светлу старијих и најнови
јих достигнућа на пољу компаратистике сагледавају пробле
матику која на својим постулатима у себе укључује историју 
књижевности, књижевну критику и науку о књижевности.

Славољуб Марковић
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У летопис Шапца, града познатог и по дугој и 
плодотворној просветној и културној делат-

ности, током непуних месец дана минуле 2007. го-
дине уписана су још три, сваке пажње вредна, до-
гађаја за трајно памћење – како савременика тих 
дешавања тако и свих будућих генерација његових 
сталних житеља или ту одувек радо приманих го-
стију из земље и света. Шабачка гимназија тако је 
на Митровдан – 8. новембра обележила пуних 170 
постојања, док је представљањем репрезентативне 
монографије „Од Читалишта шабачког до Библио-
теке шабачке – 160 година трајања“, чији аутори су 
мр Соња Бокун-Ђинић, Нада Радовановић и Весна 
Адамовић, издатој уз помоћ Министарства култу-
ре Србије, 11. октобра остављено вредно сведочан-
ство и о великом јубилеју те установе.

Сасвим примерен био је зато и избор Друштва 
школских библиотекара Србије да прославу зао-
кружених два века школског библиотекарства у 
Србији удобно смести баш у тај град и организује 
у сарадњи са наведеном средњошколском устано-
вом, преплетено светкујући тако оба просветна и 
један културни јубилеј. Свечана дворана Шабачке 
гимназије била је, 19. октобра, препуна званица и 
посленика из школских библиотека, као и младих 
корисника којима су они својим радом првенстве-
но окренути – ученика.

Поздравну беседу одржала је Славица Зарић, 
председница ДШБС, добродошлицу свим присут-
нима пожелео је в. д. директора школе Драшко Бе-
гуш, професор математике и информатике, а при-
годном речју обратио им се и мр Сима Поткоњак, 
саветник за школске библиотеке Министарства 
просвете Србије. Потом су ђаци извели предста-
ву „Шабачка гимназија некад и 
сад“, коју је осмислила Мирјана 
Јефтић, професорка српског је-
зика и књижевности, уз помоћ 
и Живке Јовановић, професорке 
музичке културе.

Улогу наратора који публику 
води на то својеврсно времеплов-
ско путовање, почев од времена 
настанка давне 1837. године, пре-
ко свих (про)мена у њеном успе-
шном развоју, упркос свим пра-
тећим историјским и друштве-
ним тегобама, до модерног доба 
Шабачке гимназије, имала је Да-
риа Нишанџић, ученица трећег 
разреда. Почела је она од посеб-
ног повода тог окупљања, посве-
ћеног обележавању три значајна 
јубилеја за целу Србију и Шабац у њој, град богате 
традиције и широке културе.

Шабачка гимназија једна је од трајних и темељ-
них вредности града, рекла је она, јер трајући кроз 
три века, од далеке 1837. године, она је (по)слала у 
свет песнике, сликаре, научнике и културне после-
нике, без којих би наша, а делом и светска башти-
на, биле сиромашније. Само неки од тих великана 
су Милорад Поповић Шапчанин, Лаза Лазаревић, 
Јанко Веселиновић, Јован Цвијић, Павле Поповић, 
Милева Марић – Ајнштајн, Исидора Секулић, Ста-
нислав Винавер, Коста Абрашевић, Оскар Давичо, 
Милић Станковић од Мачве, као и Милорад Па-
нић Суреп (Глоговац, 1912 – Београд, 1968), који је 
од 1965. до 1968. године био управник Народне би-
блиотеке Србије – са подугачке листе имена врлих 
предака који су свом потомству даривали дела за 
вечни незаборав.

Поред свих напред поменутих у тој предста-
ви, од стране водитељке и њених вршњака, за ову 
прилику посебно је истакнуто име Живорада Жи-
ке Поповића (Лозница, 1895 – Чачак, 1941) који је 
био зачетник идеје и оснивач Шабачке народне 
књижнице и читаонице, као и њеног универзитета 
1928. године. Претеча потоњег био је неуморни и 
такође свестрани академик Стојан Новаковић (Ша-
бац, 1842 – Ниш, 1915), који је поставио и основе 
библиотечке теорије у Србији, појмовно одредио 
и истакао Библиотеку и Музеј као културне, обра-
зовне и научне установе од националног значаја, 

њихову организацију и уређење. Уз то, установио 
је појам и врсте библиотечке и музејске грађе, ис-
траживао и осавременио библиографски рад, као 
и набавну политику грађе за те установе – посебно 
место, улогу и значај обавезног примерка за наци-
оналну културу, саставио правила за инвентариса-
ње, каталогизацију, сређивање и смештај библио-
течке грађе, и – одредио место и улогу библиотеке 
у образовном процесу.

Утемељену заснованост дуготрајности школ-
ског библиотекарства у нашој земљи Славица 
Зарић, председница ДШБС, налази у познатом по-
датку да Доситеј Обрадовић 1807. године долази у 
Београд и посвећује се реорганизацији школства и 
просвете. Своју личну библиотеку он је завештао 
Великој школи и тако поставио темеље за – на-
станак прве школске библиотеке у Србији. Наве-
дено је и то у исцрпној „Хронологији 200 година 
библиотекарства у Србији“, закљученој са 2003. 
годином и преузетој са сајта Народне библиотеке 
Србије (http://libris.nbs.bg.ac.yu/collections/index.
php?id=1935), а у целости објављеној на чак 16 од 

укупно 36 страница другог броја 
„Билтена ДШБС“, чије уреднице 
су Невенка Вељковић и Мирјана 
Шошкић.

Претходно је допуњено и јед-
ном страницом сада двогодишњег 
летописа Друштва школских би-
блиотекара Србије, од дана реги-
страције 27. новембра 2006. године, 
чију делатност од самог оснивања 
овде смо већ бележили, само без 
ширег приказа да се у јулу ове годи-
не управа ДШБС обратила писмом 
министру просвете Србије с молбом да се призна 
већ положени стручни испит у Народној библиоте-
ци Србије. То ствара велике и разне тешкоће свим 
школским библиотекарима, који су ту своју стру-
ковну обавезу већ једном испунили, како сматра-
ју укључујући ту и педагошко-методичке основе 
стечене кроз редовно школовање за своја звања и 
занимања, па сматрају да су сада доведени у нерав-
ноправан положај дуплирањем испита који ће но-
возапослени само једном полагати. Добијен је и од-
говор Министарства просвете Србије да је дозвола 
за рад – лиценца за стручне сараднике (психологе, 
педагоге и библиотекаре) обавезујућа, али трагање 
за коначним и правим решењем тог проблема на 
обострано задовољство тиме не престаје.

У већ наведеној и свим присутним подељеној 
периодичној публикацији, објављени су и тексто-

ви о Шабачкој гимназији – од њеног библиотекара 
Саше Лазића, потом „Школски библиотекар – би-
ти или не бити“ од Наде Зељић, потпредседнице 
ДШБС, о школи за ученике оштећеног вида „Вељко 
Рамадановић“ и њеној библиотеци „Петар Песић“ 
– од библиотекара Милорада Видовића. Ту су и 
вредни прилози, на разне теме, библиотекара Ма-
лине Жупањац из ОШ „Ђура Јакшић“ у Конареву, 
Ксеније Петровић из ОШ „Сава Јовановић Сирогој-
но“ у Земуну, Славице Томић – Голубовић из Гим-
назије Младеновац, Маријане Петровић из ОШ 
„Коста Ђукић“ у Младеновцу, Иване Ристић из 
ОШ „Јелена Ђетковић“ у Београду, занимљива „Бај-
ка о Листи Брезовићу“ Весне Филиповић из ОШ 
„Васа Пелагић“ у Лесковцу, као и најава овде рани-
је бележених акредитованих семинара за школске 
библитекаре и током школске 2007/2008. године.

Домаћини су се побринули да, по завршетку, 
учесници тог скупа обиђу Шабачку гимназију и 
њену школску библиотеку, као и Народни музеј и 
Библиотеку шабачку, где су их гостопримљиво до-
чекали директори Бранислав Станковић и мр Со-
ња Бокун – Ђинић, а њихови сарадници упознали 
са збиркама и делатношћу тих установа. Најзад, ни-
је изостала и шетња кроз за бројне генерације ме-
штана култни корзо у Господар Јевремовој улици, 
која чува и спомен на најмлађег брата кнеза Мило-
ша Обреновића, а који је за 15 година просвећеног 
управљања (1816-1831) веома допринео укупном 
развоју и урбанизовању Шапца, био мецена мно-
гих младих људи и заслужан је за оснивање окру-
жне и варошке болнице, апотеке, Основне и Глав-
не школе – односно гимназије, музеја, позоришног 
и музичког друштва, првих у том граду и Србији.

Тиме је Јеврем Обреновић (Добриња, 
1790 – Манасија у Влашкој, 1856) утро 
пут и даљег привредног, градитељ-
ског, друштвеног и културног успо-
на Шапца, који је због пуно разлога, 
међу којима је прихватање европског 
модела живота и врло полетни кафан-

ски живот у којем су, недељом пре подне, са својим 
каваљерима учествовале и даме, поткрај 19. и на 
прелазу векова, заслужено понео назив – Мали Па-
риз. Грађани су у то време могли да читају и своје 
новине, од 1883. године, а од 1909. чак још 11 листо-
ва.Шабац се индустријски развија од 1938. године 
са хемијском фабриком „Зорка“, а познат је и по 
занатству и трговини, као и највећем вашару у Ср-
бији. Тај град престоница је и белосветског фести-
вала хумора и сатире „Чивијада“, позоришне свеча-
ности „Дани глумца“, међународног пливачког ма-
ратону на Сави, а то заокружује и трајно памћење 
на чувену Мишарску битку из 1806. године, на што 
све путнике и(ли) госте подсећа и водич Туристич-
ке организације општине Шабац (2002), чији уред-
ник је Живорад Опанковић.

Димитрије Стефановић

ТРИ ЈУБИЛЕЈА
Шабачка гимназија пуних 170 годи 

на постојања и Библиотека шабачка 
навршених 160 година од оснивања 
обележили су прошле 2007. године, 

 а између тога у некадашњем Малом 
Паризу сместила се и прослава  

два века школског библиотекарства 
у Србији 

НАГРАДА „МИНА КАРАЏИЋ“

Први добитници новоустановљене награде „Мина Караџић“ Друштва 
школских библиотекара Србије, која се додељује у две категорије – основ
не и средње школе, постали су као најбољи библиотекари Весни Гошовић 
из ОШ „Ђорђе Крстић“ у Жаркову – Београду и Живадинка Јованчевић из 
Средње школе „Краљ Петар Први“ у Тополи. Ову награду понели су и као 
најбоље школске: Библиотека ОШ „Ђорђе Крстић“ у Жаркову и Библиоте
ка Гимназије „Свети Сава“ у Београду.

Посебну награду за изузетан рад и постигнуте резултате добила је Шко
ла за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ у Земуну. О тим при
знањима, прегаоцима урученим на прослави 200. годишњице школског 
библиотекарства у Србији, приређеној 19. октобра у Шабачкој гимназији, 
на основу приспелих предлога одлучивала је комисија за избор најбољих 
библиотекара и библиотека, у којој су били: Снежана Гига из Београда, Ра
дивој Велисављевић из Зрењанина и Јелица Васић из Крушевца.



26 27

Да би данас задовољиле потребе својих корисни-
ка јавне библиотеке морају да промене готово 

све своје досадашње ставове о томе шта је то јавна 
библиотека и шта је то добра јавна библиотека.Са-
времени свет, нове технологије, корисник који има 
нове и другачије потребе, евалуација нашег рада од 
стране оснивача и финансијера, коришћење преко 
мреже, све то захтева један потпуно нови приступ 
и са правом се може говорити о менаџменту јавних 
библиотека као неопходном услову да се испуне 
информационе, културне, образовне и социјалне 
потребе корисника.У светлу најважнијег задатка 
савремене јавне библиотеке, данас, а то је задовоља-
вање информационих потреба корисника свих узра-
ста, образовања, социјалних категорија на одређе-
ној територији библиотеке морају да посвете дужну 
пажњу анализи свих својих елемента, као што су:

1. Зграда и простор
2. Фондови : укључујући приступ виртуелним 

документима
3. Информациони менаџмент: систем који чини 

библиотеку; класификација, каталогизација, библи-
отечки систем, стандарди, итд.

4.Сервис и комуникација: позајмљивање књига 
и осталог материјала, читање у библиотеци, прона-
лажење информација, даљинско коришћење библи-
отеке, итд.

5. Kорисници: Ко су они? Који је њихов образов-
ни ниво? Које су њихове потрeбе?

6. Библиотекари и књижничари или..
На основу ове анализе све библиотеке морају 

да развијају своју стратегију, однос са својим осни-
вачима и финансијерима, да прате трендове и ин-
формационе технологије, трендове у менаџменту, 
дешавања у граду и посебно нарасле иформационе 
потребе корисника.Овај аспект анализе и оцена ко-
ју корисници дају је најважнији критеријум њихове 
успешности.

1. Зграда и простор библиотеке
Колико је нових великих библиотечких зграда отво-
рено у последње време а колико их је у фази планира-
ња. Велики је број нових зграда јавних библиотека 
у градовима Америке:Чикаго, Денвер, Сан Франци-
ско, Феникс, Сијетл, Нешвил и Минаеполис. У Кана-
ди, Ванкувер има велику зграду јавне библиотеке а 
друга се планира у Квебеку.

Зграде јавних библиотека у Европи су мање, али 
у Малмеу и Хагу зграде су величине 15 000 квадрат-
них метара. Барселона и Торино планирају нове 
зграде, док је у Шпанији и Португалији цео систем 
јавних библиотека у изградњи и укључује много 
нових библиотечких просторија.У Фландрији, Бел-
гија, цела 1990. г. је била период активне изградње 
библиотечких зграда. У Француској , упоредо са Ми-
нител државном експерименталном мрежом, јавне 
библиотеке су сазидане по целој земљи.

Зграде библиотека одражавају промене које су се 
одигравале декадама како у архитектонском тако и 
у библиотечком деловању. Улога јавне библиотеке 
је да буде права јавна зграда за своју заједницу, до-
бродошла за свакога, у контрасту са комерцијалним 
центрима. Библиотеке су једина некомерцијална 
јавна места отворена за сваког. Она могу постати 
невероватно слична новој верзији агоре и форума 
из прошлости, ново средство јачања интеракције 
унутар заједнице и оквир за дискусију и организа-
цију.

Данашње библиотеке су места где се ми укључу-
јемо у телекомуникациону структуру, где бајтови те-
ку у изобиљу и где се физички и дигитални светови 
преклапају. Укратко, паметна места где се скупљају 
и деле информације. У библиотекама физичке акци-
је призивају компјутерске процесе а компјутерски 
процеси се изражавају физички. Као зграде, библио-
теке су интелигентне и постају интелектуалне кроз 
своје кориснике. Развој сажима физичке фондове 
са електронским светом и води нас хибридној би-
блиотеци, комбинацији старог и новог.

Тако, уместо да се питамо да ли су нам још увек 
потребне библиотечке просторије, треба да се запи-
тамо колико простора нови вид библиотеке захте-
ва. У новој државној препоруци у Финској коју је 
издало Министарство образовања препоручује се 
100 квадратних метара за 1000 становника.

Која врста библиотечких просторија нам је 
потребна? Како треба да буду снабдевене да би ис-

пуниле све оно што људи очекују од библиотеке? 
Наравно, простор мора бити много већи него пре. 
Док библиотеке сада имају многе нове задатке и сер-
висе, тешко да је и један од традиционалних серви-
са нестао. Још увек имамо све материјале које смо 
користило током задњих 20 година, али сада имамо 
још много нових.У Холандији која у последње време 
улаже огромна средства у јавни рај, како они то на-
зивају, веома је развијена дискусија на ову тему, а и 
њихова решења појединих зграда могу бити веома 
инспиративна.У сваком случају простор постаје ве-
ома битан елемент.

У снабдевању треба да забележимо промене које 
су се одиграле првенствено у приливу радних стани-
ца. Оне манифестују нови облик коришћења библи-
отеке. Радне станице се користе у различите сврхе: 
као терминали за базе података, приступ Интерне-
ту, процес обраде текста, електронски материјал 
који ће се читати у библиотеци. Морамо обратити 
пажњу на наше клијенте и њихов начин присуства 
у библиотеци. Они још увек прелиставају и позајм-
љују књиге, читају новине и магазине, али такође 
раде у библиотеци више него пре. Постоји потреба 
за тихим и не-тихим местима, местима за за индиви-
дуалан и за групни рад. Укратко, потребно је више 
места за кориснике.

2. Физички фондови и приступ виртуелним 
документима
Још један предмет који корисници повезују са би-
блиотекама су материјали или грађа, цели фондови 
књига, часописи и новине као и аудио-визуелни ма-
теријал.

Дуга и јака традиција овде је заснована на писа-
ном тексту и начину како је објављен. Било је много 
забринутости, можда мање међу библиотекарима а 
више међу другим људима из културе, о будућности 
штампане књиге. Дискусија је изгледа бескрајна: пи-
сани текст сада може бити објављен на много начи-
на, различитих него што је традиционална књига, 
да ли то значи да штампана књига умире?

 Зашто су они толико забринути? Да ли зато што 
су њихове навике повезане са књигама и они су на-
викли да их читају? Можда се плаше да будућност 
библиотека зависи од књига.

 Али ако нове генерације желе да читају њихове 
текстове у електронском облику, зашто и како би 
смо се, ми старија генерација, томе одупрли? Шта 
би смо рекли ономе који би 
дошао рекао да користимо па-
пирус уместо књига? Да ли би 
смо то прихватили?

Зар не би требали да буде-
мо ентузијасти око свих но-
вих начина којима можемо 

послати писану реч: књиге по поруџбини, електрон-
ске књиге, књиге на мрежи или на било који други 
начин? Што се тиче библиотекара, сви ови начини 
објављивања пружају много могућности иако по-
стоје неке потешкоће и нови концепти којима се ба-
вимо. За нас у библиотекама најважнија ствар је да 
можемо имати релевантну информацију без обзира 
у ком је облику објављена.

Питање: како неко може наћи поуздан материјал 
у запањујућој поплави информација? Постоји маса 
непоузданих информација на Интернету; корисни-
цима је тешко да их препознају и разумљиво је да 
су збуњени. Мрежа нема утемељеног поштованог 
издавача да гарантује квалитет публикација, чак ни 
за истраживачку документацију. Свако може лако 
направити сопствену веб-страницу. Да ли ће библи-
отеке преузети неке од традиционалних задатака 
издавача у овој области? Да ли ће постати гаранти 
стандарда и квалитета, прихватајући или искључу-
јући материјал са својих линк-листа и каталога?

Иако говоримо о „новим медијима“, неки од њих 
врло брзо застаревају и нестају брже са позорнице 
него штампане књиге. Тренутно, веома је тешко ре-
ћи која је будућност касета, ЛП-плоча или видеа. 
ЦД-ромови су изгледа мање популарни него што се 
очекивало и колико ће се брзо ДВД раширити?

 Како ће дистрибуција музике бити организова-
на у блиској будућности? Да ли ће људи „сакупља-
ти“ и копирати своју музику са мреже.Невероватна 
је популарност музичких одељења или музичких 
библиотека чији број корисника невероватно ра-
сте. Библиотека у Задру је направила бум са својим 
музичким делом и сада га проширују, у Ротердаму 
је највећа музичка збирка у Европи са око 300 000 
ЦДа, и на првом је спрату, од шест, јер је најпосеће-
нија.То је тренд свуда у свету, код нас то је потпуно 
непознато.

У многим земљама ово се није десило без жустре 
расправе и веома често се наплаћује надокнада за 
коришћење ових материјала. Надокнада доводи до 
тога да се музика и видео не посматрају једнако као 
и књиге.

У нашим душтвима људи су невероватно под ути-
цајем и манипулацијом „слика“ и фотографија. Ако 
„слика говори колико и хиљаду речи“ можда би ви-
ше требало да се њом и позабавимо. Могли би обра-
тити више пажње на комбинацију слика и речи.

Менаџментска трансформација од традиционал-
не књига-библиотеке у медиатеку, музичку библио-
теку, библиотеку за младе, место окупљања импера-
тив је српских библиотека и оне у томе у односу на 
развијени свет веома заостају. Код нас се о томе чак 
и не говори, као ни о потреби за новим и другачи-
јим просторима.

Јасмина Нинков

ИНФОРМАЦИОНЕ ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА КАО

ЕЛЕМЕНТИ МЕНАЏМЕНТА ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА (1)

ЧОВЕК ОД РЕЧИ

О библиотекама се обично зна да оне чувају књиге. Како их 
то чувају , зашто их чувају и за кога их оне чувају? За наше 
познанике којима су актуални бестселери прескупи да би 
их купили а у библиотеци их могу позајмити, прочитати и 
вратити; за нашу децу која свакодневно из разноразних 
предмета у школама морају обрађивати чудне теме за које 
се икаква обавест још једино може наћи у библиотеци; за 
студенте жељне знања и заљубљене у своје науке који по 
библиотеци пребиру „скривене“ библиографије не би ли се 
докопали свих потенцијалних одговора на најнеочекивани
ја питања професора; за девојке у лепршавим хаљинама ко
је на путу ка Ади сврате по неки „летњи“ ромачић?

За све нас скупа и сваког од нас понаособ. Тај је факат чак 
и незанимљив спрам оног занимљивијег  библиотеке чува
ју књиге у име наших предака и за све наше потомке, дакле 
за нас прошле и нас будуће!

Чувају оне књиге у ормарима, на полицама у читавим ма
гацинима али понајвише их чувају у језику. Језик је највећи 
магацин икада осмишљен. Језик је наша највећа библиоте
ка. Никада веће, монументалније и трајније неће бити.

Ако бисмо затворили све библиотеке у земљи језик не би 
одумро, ми бисмо се њиме и даље служили. Али временом 
би се у забораву библиотекама придружило све о нама са

мима  као да смо се јуче родили с тим својим језиком или 
свако својим. Памтили би старци још по нешто , а након њих 
 замислите празнину, као у каквом фантастичном филму, у 
којој обитава САДА без корена, застрашено тиме што јесте 
јер нема одговора на то одкуд оно ту, шта ту ради, шта тра
жи, куда је кренуло и зашто ......

Као у огледалу, у речју створеном тексту, човек је угле
дао себе. Отада непрестајући, свуда уз себе гради библиоте
ке ,те магацине, скровишта ,тајне сефове и одаје у којима 
чува своје сенковито ја с којим говори свој сопствени унутра
шњи монолог. Без њега био би тек немушти глас без одјека 
и значења.

Од кад је прве речи уклесао и испекао их , као хлеб, од 
тада страх од нестајања и самоће не престаје да га опседа. 
Свест о коначности и усамљености се ових дана затрпава 
обиљем информација. А глад не јењава јер није та, друга је, 
насушна. И док она тихо тишти и тиња, библиотеке  „зида
нице на песку“ стоје. Стабилне и сигурне, постојане. Бедеми 
и светионици. Саветници , сарадници и уротници. Демони и 
анђели. Наша душа дата ђаволу? Прометејев дух и казна? 
Како год.

Напросто да не говоримо не бисмо ни мислили. Мишље
ње је појмовно а језик појмовник. Библиотечки тезаурус 
речи које знамо, мисли које мислимо.

Како их чувамо да их не заборавимо?
Александра Ђокић-Кекић
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У приказу српског избеглиштва у Првом свет-
ском рату ауторка је пошла од питања везаних 

за демографију као науку која се бави изучавањем 
становништва и његовог премештања прецизно 
разграничавајући термине као што су сеобе (код 
Срба најмасовније су Прва и Друга велика сеоба 
1690. и 1739. Сеобе су најтрагичнији процес у коме 
се делови једног народа однарођују, губе веру, кул-
турну традицију, језик и порекло), метанастазичка 
кретања која обухватају миграциона кретања из 
економских и других узрока (динарска из Црне Го-
ре, Херцеговине, Рашке и Старе Србије претежно 
ка централној Србији, Војводини и Славонији, за-
тим косовско – метохијска и призренска, опет у 
правцу централне Србије и Војводине, вардарска 
из Македоније ка Србији, као и новија тимочко 
– браничевска према Поморављу и околини Бео-
града), емиграција (новији термин за означавање 
добровољног или присилног исељавања: у енци-
клопедијама се везује за енглеске пуританце и кве-
кере, француске хугеноте у 16. и 17. веку, францу-
ско племство после револуције 
1789, затим Пољаке, Мађаре и 
Јевреје, као и руску емиграцију 
после Октобарске револуције, 
али се нигде, чак и у српским и 
југословенским енциклопедија-
ма не помињу српски емигранти 
који у другој половини 20. века 
достижу бројку од преко 3, 5 
милиона), миграција (карактери-
стична друштвена појава од 17. 
века до 21, смер кретања назива 
се миграциона струја) настаје 
као последица економских, дру-
штвених и политичких узрока, 
ратова и природног прираштаја, 
избеглице: модеран термин који 
се користи од почетка 20. века, у 
највећем броју избеглице су она 
лица која напуштају своју земљу услед ратних деј-
става, овај појам је ужи по свом значењу од појма 
емигранта.

Појам избеглица се може односити и на расеље-
на лица која не одлучују сама о напуштању своје 
отаџбине (ратни заробљеници или лица одведена 
са ратне територије). Ова лица пролазе кроз две 
фазе: једна је могућност репатријације, друга од-
бијање репатријације, после које се изједначују са 
избеглицама. Индивидуално и масовно избегли-
штво постојало је у свим историјским периоди-
ма, а на међународном плану регулисање статуса 
избеглица поверено је после Првог светског рата 
Лиги народа. Повод за правно регулисање овог 
питања био је велики број избеглица са територи-
је царске Русије, Јерменије и Мале Азије. Српско 
избеглиштво током Првог светског рата није се у 
светским размерама сматрало масовним. У њему 
је учествовало око 60. 000 цивила и око 150. 000 вој-
ника, што је десет пута мање од руских избеглица 
(око 2. 000. 000), али у овим рачунима се није пола
зило од броја укупног становништва, већ се руко
водило само бројем лица која су напустила своју 
земљу. Правни положај избеглица после Првог св. 
рата уређиван је низом споразума и конвенција, 
а најзначајније су конвенције из 1933. и !938. Пр-
вом су избеглицама гарантована сва права, осим 
политичких. Краљевина СХС, потом Краљевина 
Југославија није службено прихватила Конвенци-
ју, али је поштовала њене принципе, и није се оба-
везала на пријем избеглица, међутим многи еми-
гранти. посебно руски белогардејци, избеглице из 
Мађарске, Италије, Албаније и Бугарске, дошли су 
на територију Краљевине, она их је прихватила и 
признавала им је сва права из Конвенције.

У својој књизи др Душица Бојић полази од 
бројног стања српског становништва пред Први 
св. рат: становништво у Краљевини Србији, ста-
новништво у Аустроугарској монархији, атентат у 
Сарајеву као повод за терор и протеривање Срба 
из Аустроугарске монархије, утицај репресалија 
на демографска померања Срба, категоризација 
страхова код српског становништва у Првом св. ра-
ту: паника и ужас, у оквиру стрепње разликују се 

забринутост и анксиозност, опрез, сумња, трема, 
итд. Друго поглавље (Први светски рат и његове 
последице на демографска померања српског ста
новништва) третира почетак српских померања 
1914. ка унутрашњости Србије, напуштање Србије 
1915, повлачење преко Косова и Метохије, повлаче-
ње преко Црне Горе, односи Црне Горе и Аустроу-
гарске и преговори о капитулацији („Поред свега 
ипак се покушало са захтевима за потпуну покор-
ност, понизност и безусловну послушност Црне 
Горе“, „Аустроугарска је посебно у северној Црној 
Гори, у мојковачком, колашинском, беранском кра-
ју... у заробљеничке логоре Неђмеђер и Нежидер, 
отерала скоро сво мушко становништво за које се 
сматрало да може пушку носити. У Арад и чешке 
логоре су интерниране читаве породице, жене и 
деца“. цитат са 118 стране) прелазак Албаније, по-
дела Србије после окупације 1916, демографске 
прилике у Србији 1916. Трећи део се бави повлаче-
њем српске администрације, војске и избеглица 
на Крф, колонијама и азилима и Србима у Грчкој 

(170-211 страна). Четврто погла-
вље прати живот Срба избегли-
ца у Француској од краја 1915. 
до 1919. године (целине: Живот 
српских избеглица у Француској 
крајем 1915. и почетком 1916, Рад 
протојереја Михаила Поповића, 
Пријем српских ученика у Фран-
цуску, Рад Просветног одељења, 
Српске избеглице у Паризу, До-
лазак Срба у Марсеј и живот од 
1916, Живот Срба широм Фран-
цуске од 1916 до 1919). Следи по-
главље Измештање српских ци
вила на Корзику и у Африку кога 
чине два текста: Повлачење Срба 
на Корзику и Српске избеглице у 
Африци (колоније у Бизерти, Фи-
липвилу, Сакамоди, Жерден д 

Есеју, Богни, Марс-ел-Кабриј-у, Медеји, Мезон Ка-
ре-у, Акнуну, Пирету, Орану, болнице у Мустафи 
и Кап Матифу, школе у Алжиру, Сетифу, Тунису, 
Мостаганему, Сиди Бел Абасу, Шабе Колу, Милија-
ни и Виривилу, у Африку је стигло између 50 и 60 
хиљада војника и већи број цивила, северна Афри-
ка је била главна база за рехабилитацију српске вој-
ске и њено снабдевање храном и муницијом). Ше-
сто поглавље третира српско расејање по Европи и 
Америци (Италија, Велика Британија, Швајцарска, 
Русија, Америка, Скандинавске земље према Кра-
љевини СХС, Удружење „Југославија“ основано у 
Паризу, Удружење „Срба Војвођана“, такође у Па-
ризу, председник професор Станоје Станојевић), 
затим Крај рата и о сличностима и разликама у 
избегличком животу Срба у Европи, Африци и 
Америци. У седмом поглављу (Демографсконаци
оналне прилике у Краљевини СХС) ауторка пише 
о мировној конференцији у Паризу 1919-1920. и 
регулисању проблема пограничног становништва 
(оптаната), оптирању и исељавању Срба из Мађар-
ске 1920-1930, репатријацији Срба из избеглиштва 
1919-1929, колонизацији Војводине и Славоније, ко-
лонизацији Срба и Црногораца у Краљевини СХС, 
насељавању јужних крајева државе – Македоније и 
Косова и Метохије, исељеничко питање 1919-1929, 
исељавање у земље Европе, о националној структу-
ри исељеника из Краљевине Југославије и на крају 
ауторка даје преглед становништва у Краљевини 
СХС до 1921. године. Завршно поглавље садржи 
преглед спискова српских ученика на школовању 
у Француској (само у првој групи било је 1. 200 уче-
ника). Ова вредна књига настала из одбрањене док-
торске дисертације Демографска померања српског 
становништва 19141921. завршава се Закључком 
(654-664 страна), списком скраћеница, коришће-
ним изворима и литературом (до сада необјавље-
ни извори Архива Србије, Архива САНУ, Исто-
ријског института, Војноисторијског института, 
Народне библиотеке Србије и Историјског музеја 
Србије), ту су коришћене новине и часописи, руко-
писи, као и објављени извори, белешка о аутору, 
регистар имена, регистар географских назива.

Небојша Ћосић

Ирина Машинска

О скромности
Осећање кривице, у суштини помало кокетно, 

које ме је мучило кроз целу младост – осећање 
кривице због околности да је “све на продају” – по-
лако ме напушта.

Није “на продају” јер –  ко купује? А ко се купује 
– тај је, значи, попут нас, и мучи га иста мука. Зна-
чи, не – продаја, већ – испружена рука. Да је  ствар-
но “све на продају”, онда нас се филмови Вајде и 
Фелинија уопште не би тицали. 

Ради се пре о куповини, о покушају купнине, а 
можда и (натегнута рима) мучнине: прилично те-
шким радом и занемаривањем плоти, трудимо се 
да купимо – шта? Зацело не бесмртност. Просто не 
знамо шта је то. У супротном, то би већ личило на 
циљ. А циља нема, већ само инстинкт, drive. 

Тај инстинкту има две саставнице: продужење 
живота је само једна од њих. Постоји и друга – сам 
процес стихо-творења. У узајамности са оним што 
се мноме исписује, осећања постају јача и дубља, от-
кривају се њихове сновидне везе са другим дешава-
њима унутрашњег света; од таквог искуства, ако си 
га једном искусио, тешко се растајеш. 

Речи-речи-речи – то је растанак-растанак-раста-
нак: са својим, претварање у не своје. То значи – без 
зазора преображавати страхове и страсти – под ви-
дом њиховог изражавања (или, како то кажу ауто-
ри уџбеника: „одражавања реалности“).

У суштини ништа се не изражава, и то зато што 
песник није право извориште осећања или звука.  
Песнички рад је, напротив,  процес одрођавања 
страхова и страсти. То значи посматрати их како 
се наизменично одижу са дна, а на смену им, као у 
цртаном филму, долази нешто друго. При томе се 
преображава сам песник. Тако се за време порођа-
ја мења не само дете већ и мајка. Отргнувши плод, 
она више не гледа на оно унутар себе, већ на оно 
изван. Неке – посебно снажне и лепе ларве ће пре-
живети, праћене охрабрујућим погледом песника.

У неким древним културама именовање је рав-
но стварању. Песник именује.

Песник је риба, што без гриже савести произво-
ди потенцијално потомство – колико стигне, више 
или мање, не игра улогу: ионако не може својом 
икром да испуни читав океан.  На тај начин  основ-
ни закон (инстинкт) оригиналног стваралаштва 
представља појединачни случај основног закона 
(инстинкта) продужетка живота. Мој живот може 
постати живот без мене тек ако се од мене одвоји, 
иначе ће са мном и умрети. И неће, са своје стране, 
створити нови живот. 

Питање не гласи имамо ли ми права да рађамо 
и где је граница рађања – већ, имам ли ја права да 
рађам онакве као што сам ја... Животиња не одго-
вара на то питање, уместо ње одговара природа. А 
човек одлуку преузима на себе. Можда је баш то за-
уставило Рембоа. 

Ако на то питање одговорим потврдно, значи 
да желим цео свет да испуним собом.  Истински 
скромни људи се не баве стваралаштвом. 

Отуда у том страху од потомства, који пре (као у 
мом случају) или касније сустиже писца, има нечег 
неприродног. Извориште ове чудне скромности  је 
у претпоставци коју су нам наметнули зналци – да 
је књижевност „секундарна стварност“, односно не-
што о животу, а не брујање и мрмљање самог живо-
та, па ма колико засебно и скрајнуто било. Бродић 
од брезове коре, преображен у складу са нашом за-
мисли, ипак је – кора. 

Однос речи и света лишен је свих исприка. На 
два краја стакларске дуваљке  налазе се облици јед-
не исте материје. Ја сам дувач стакла – дувам док 
имам снаге. 

Занимљиво да се такво размишљање ретко ја-
вља у другим уметностима: у плесу,  музици. Тамо 
никоме не пада на памет да се пита колико пируе-
та има право да направи у животу. Сама та мисао 
– већ је књижевност. 

Ела Фицџералд, стара и болесна, могла је мирно 
да живи  на Беверли Хилсу са својим милионима 
– а она је путовала и певала, јер је то био њен жи-
вот: певање. 

Ко може да оптужи тополу због њених маца, или 
липу што обилно цвета?  Само они  алергични.

Да, све. Да, хоће. Да, пева. Да,  гласом. Да, сво-
јим.

2001
Превела Д. Рамадански 

Душица Бојић: Српске избеглице у Првом светском рату (1914 – 1921). – Београд: Завод 
за уџбенике, 2007. – 710 страна, илустровано
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ДРАГИЋ, Лабуд: Крв и вода. - Завод за уџ-
бенике, библиотека Нова дела – Београд, 
2007. – 331 стр.

Романописац и припове-
дач Лабуд Драгић, који је 
до сада објавио следеће 
књиге, Који немају печа
та, Срам у катедрали, 
Долином сјенки, Уочи 
трећих петлова, Дивљи 
анђео, У затонима Ле
те, Пандорини ветрови, 
објавио је нови роман 
Крв и вода. Свет нове прозе Лабуда Драгића је 
затворен свет. Време тих људи је заокружено. 
Оно је сва времена, прошла, садашње и будуће. 
И простор је њихов јер носи имена њихових де-
дова, или су им преци давали имена, брда, увала 
и река. Њихови дедови, нема туђег, битке, побе-
де порази били су ту поред њих, ничег нема ван 
историје. Имају свој језик, свој хумор, своју иро-
нију. И то је то непроменљивост, епска ваљда. 
Оно што је туђе служи за завођење, вара и обма-
њује. Све што долази из света доноси нове речи 
(сликари, странци, сабље, ампула). Па чак, када 
неки од јунака одлазе у неки туђи свет, у Амери-
ку, као да никада нису излазили из свог света, па 
је и повратак неизбежан.

КАРАНОВИЋ Војислав: Наше небо. - Бео-
град, Завод за уџбенике, 2007. - 79 стр.

Наше небо је најновија 
збирка једног од наших, 
тренутно, најутицајни-
јих савремених песни-
ка. Збирка садржи пет 
циклуса: Изнад тла, 
Потрес, Обала коју за
пљускују слике, Осмех 
акробата, Повратак. 
Ови циклуси су смиса-
оно једна целина која 
говори о својеврсној одисеји духа. Начин на 
који Карановић приказује овај процес је путем 
човековог непосредног окружења, тј. путем пе-
сничких слика које садрже, најчешће, мотиве 
светлости, сунца, звезда, неба, облака, камена, 
обале, итд. Сви ови елементи сугеришу пловид-
бу, тј. пут на који човек креће вођен небом и са 
кога се враћа измењен, али истовремено остаје 
исти, јер се враћа себи. Кључна песма ове збирке 
би могла бити Небо. То је специфична пловидба 
на којој човек и облак деле исту судбину, тј. ако 
човек плови морем и гледа у небо, а облаци пло-
ве небом и огледају се у мору, онда је гледање у 
небо и у себе исто. Тада ми имамо своје небо или 
како у песми Повратак стоји, иначе последњој 
песми ове збирке: ... сенка ће прићи светлу /ти
шина примити у загрљај/ одбегле звуке.../ киша 
се враћа облацима/ а облаци машти, свом небу / 
Човек, напокон, долази себи. Наше небо обитава 
у нама, симболика је јасна. Вредност коју човек 
освешћује је љубав, а начин на који то чини је 
путем сазревања или пловидбе.

Павић Милорад, Позориште од хартије, 
Завод за уџбенике,Београд, 2007,238стр.

У поднаслову нове књиге познатог писца Ми-
лорада Павића стоји да је у питању Роман – ан
тологија или Савремена светска прича. Павић, 
дакле, овог пута објављује књигу прича чији су 
аутори са разних меридијана, те поред прича да-
је и биографије тих аутора, као да они стварно 
постоје. Такође, један од писаца из ове антоло-
гије је и сам Милорад Павић, писац из Србије. 
Познато је да овај аутор у свом опусу има већ 

књиге у облику речни-
ка или укрштенице или 
приручника за гатање 
„тарот“ картама. Тако, 
путем сада препозна-
тљиве инвентивности, 
Павић наставља да нас 
изненађује. Најпре при-
мећујемо занимљива 
имена аутора, али и њи-
хове занимљиве биогра-
фије или карактеристич-
не реченице. Тако, на пример, Максим Алек-
сандрович Џугашвили из Грузије пише причу 
под насловом Стаљин у богословији или Аврам 
Хоћко Жалобов, натуршчик, из Украјине пише 
о својим доживљајима у Че Гевариној дружини. 
Примећујемо читајући биографије да се писац 
поиграва са својом супериорном позицијом, 
али и са антологијским конвенцијама, условно 
речено. Тако, за ауторку из Словеније каже да 
ће умрети за пет година, а врхунац ових „кон-
венција“ је смрт аутора из Јапана која се одигра-
ва, захваљујући модерној технологији, готово 
пред нашим очима. Сам наслов антологије је по 
једној од прича које се у њој налазе, за шта са-
да са правом можемо рећи да је чест поступак 
приликом састављања антологија. Овај наслов 
је ипак сугестиван, он обједињује један свет ко-
ји на тренутке делује уверљиво и стварно, а на 
тренутке из њега исијава илузија. Дакле, аутор 
позоришта од хартије „главне улоге“ поверава 
фиктивним ауторима који треба да нас убеде у 
своју животност, изјавама из новина, опаскама 
или животним девизама и на крају својом смрт-
ношћу. Биографије су функционалне јер их мо-
жемо, донекле, довести у везу са занимљивим 
причама, те на тај начин отварамо и питање 
које се тиче момента уношења стварног у само 
дело. Такође, стварност у смислу историјских 
збивања, која су у мањој или већој мери позната, 
имају уплива у саме приче. Тако, све постаје још 
сложеније. Дакле, реч је о књизи која је, најпре, 
занимљиво конципирана и која, свакако завре-
ђује, читање.

TOХОЉ, Мирослав: Венчање у возу, Бео-
град: Завод за уџбенике и наставна сред-
ства, 2007. – 134 стр.

Најновија књига прозе 
овог значајног аутора 
намеће се савременом 
читаоцу као ратни днев-
ник, сума утисака и 
сећања, ламент над суд-
бином балканског про-
стора са освртом на вре-
ме пре рата деведесетих 
година. У десет прича 
слажена је ратна судби-
на породица и појединаца са различитим пред-
ратним животима, a њихову позадину чине пи-
шчева разматрања о цикличности историјских 
догађаја у Босни. Ликови о којима Тохољ говори 
коегзистирају на уском босанском простору, 
блиски и неспојиви – беспомоћни да такву пози-
цију превазиђу. Писац у три различите приче, 
са посебном емпатијом указује на положај који 
у рату имају најмлађи, остављајући читаоцу да 
наслућује, како је у томе суделовати и суочавати 
се, а бити дете. Као различиту издвајамо причу 
којом се књига завршава „Књижевно вече“. Иза 
овог наслова није разматран уобичајени књи-
жевни сусрет, реч је о несвакидашњој вечери, 
у којој Тохољ сведочи како изгледа живот као 
уметност и уметност као живот.

Приредили: Славољуб Марковић, Сузана 
Ђорђевић и Милена Ђорђевић

НОВА ДЕЛА СРПСКА    КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА – КОЛО XCIX
Петер Хандке, Јуче, на путу, са немач-
ког превео Златко Красни, XVI, 443 стр.

Уместо описа њеног садржаја, најречитије 
је овом приликом навести два цитата из 
ове књиге. Први цитат су речи самог аутора 
којима он почиње ову своју књигу, а други 
цитат су речи којима преводилац завршава 
свој предговор: „Драги читаоче! Јуче, на пу
ту представља после Тежине света, Исто
рије оловке, Фантазија понављања, Поред 
прозора у стени, ујутро, последњу фазу мог 
са-писања које прати догађаје дана и ноћи. 
Оно означава прелаз, или прелазе, од чи-
стог учествовања-у-писању (углавном у Те
жини света, 1975. до 1977) у правцу накнад-
ног, временски благо помереног бележења: 
о ономе што се догађа сада до оног што се 
догодило јуче, и прекјуче, и пре неколико 
дана, пре недељу дана... Између осталог, то 
свакако потиче и од сталног бивања на пу-
ту, без сталног пребивалишта, у овде мемо-
рисаном и евоци-
раном времену, од 
новембра 1987. до 
поновног сталног 
настањивања, у ју-
лу 1990. (После то-
га готово да више 
нема са-писања у 
смислу ранијих 
дневника)“. Сам 
аутор у овом крат-
ком обраћању чи-
таоцу говори гото-
во све о садржају 
ове књиге. Пре-
водилац, Златко 
Красни, при крају 
свог предговора у сегменту Синоћ, у хоте-
лу „Национал“, говори о самом Хандкеу 
(2006): „Допутовали су сви (инострани) 
чланови данашње експедиције на Косово 
и Метохију: и сада, док ово записујем на 
Ускршњи понедељак, уставши пре седам, 
они се већ припремају за дводневни пут: и 
Петер Хандке, и Томас Дајхман, и Курт Ке-
прунер, и Жарко Радаковић и Златко Б. Пр-
ви је допутовао из Беча, авионом, други из 
Франкфурта, трећи из Регенсбурга, четвр-
ти из Салцбурга: старо друштво, и опет смо 
уз бело вино у празној башти неко време 
ћаскали, претходно се изљубивши по три 
пута по обичајима ове земље, што је румун-
ски песник Ћео Богза описао овако: Срби 
се љубе три пута – Једном за живот – Јед
ном за смрт – Трећи пут за част, а синоћ 
сам властитим очима видео да се и ови мо-
ји часни пријатељи, Аустријанци и Немци, 
међусобно пољубише та три пута, као што 
доликује пред један овакав пут“. У ова два 
цитата је сажет и садржај књиге и личност 
Петера Хандкеа, вероватно једног од најве-
ћих интелектуалаца данашње Европе, кога 
је Нобелова награда можда мимоишла због 
деценијама дугог пријатељства са Србима.
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ВЕЛМАР – ЈАНКОВИЋ, Светлана: Лагум; 
предговор Гојко Божовић. – Београд: Срп-
ска књижевна задруга, 2007. – 251 стр.

Светлана Велмар-
Јанковић, врло за-
пажена српска спи-
сатељица и добит-
ница бројних књи-
жевних награда и 
признања, у роману 
Лагум, као и у свом 
ау тобиографском 
роману Прозраци, 
успоставља слику 
могућег света на те-
мељима света који је разорен. Полазећи од такве 
слике света, од света који је уништен, али који 
постоји као историјска чињеница и као форма 
у сећању, Светлана Велмар-Јанковић обликује 
упечатљиву и у књижевном смислу ванредно 
значајну причу о човеку пред историјским иза-
зовима који мењају и њега и његов свет, и који 
нису дошли да прођу као вихор без смисла, већ 
да потру сваки траг смисла који је затечен. У 
Лагуму грађански свет се само назире кроз ре-
чи којима се привремено чува његова пуноћа, 
кроз мале ритуале свакодневице који су, упркос 
свему, очувани иако они који их упражњавају 
изнутра осећају губитак њихове реалне основе 
и обавезујућег карактера којим се чува интегри-
тет једног света, или, пак, кроз пажљиве и изни-
јансиране описе појединих предметности који 
су симболички израз испуњеног постојања тог 
света који је само минуло време. Лагум, у својој 
целости, један је од најзначајнијих романа срп-
ске списатељице јер представља причу у којој 
све добија свој глас, идентитет, па чак и смисао.

РАИЧКОВИЋ, Стеван: Мале прозе. – Бе-
оград: Српска књижевна задруга, 2007. 
– 283 стр.

Стеван Раичковић, 
један од најистак-
нутијих српских 
песника и члан Срп-
ске академије наука 
и уметности, поред 
многих збирки сти-
хова објављивао је 
и збирке поетских и 
прозних записа, као 
и књиге есејистич-
ких и мемоарских текстова. У области књижев-
ности за децу огласио се многим појединачним 
делима, а у едицији Дела Стевана Раичковића, 
1982. године штампана је Поезија и проза за децу 
и омладину у четири књиге. Раичковић је, тако-
ђе, објавио и књиге поетских препева као што 
су Шекспирови сонети (1964), Шест руских пе
сника (1970), Десет љубавних сонета Франческа 
Петрарке посвећених Лаури (1974) и Словенске 
риме (1976). Пред нама се налази последња књи-
га коју је сам приредио непосредно пред смрт. 
Ради се о збирци кратке прозе коју отвара неве-
лики текст под насловом Интимне мапе, а даље 
следи прегршт прозних дела распоређених у 
више оделитих поглавља као што су: Пролазећи 
непознатим пределима, Бегунац, Колиба, Скри
вене слике, Из мрачне коморе, Језеро, Путописи, 
Трагови, Homo poeticus, Сеансе, Војнички трио, 

Црни Владимир, Чаролија о ХерцегНовом, Кине
ска прича, Пролећни дневник 1999., Торзо умет
ника у старости. Белешкама о писцу завршава 
се ово издање. Ова књига врло је значајна за 
читаоце и нашу културну сцену јер како сам Ра-
ичковић у Интимним мапама каже: „Најбоље 
види и најдаље допире мисао, па макар очи при 
томе биле и затворене.“

НАСТАСИЈЕВИЋ, Момчило: Песме; прире-
дио Слободан Ракитић. – Београд: Српска 
књижевна задруга, 2007. – 179 стр.

Један од најзначајни-
јих и најаутентични-
јих српских песника 
Момчило Настасије-
вић, стоји у српској 
поезији потпуно 
сам за себе. По све-
му аутохтон, само-
својан, сам себи и 
предак и потомак, 
он је један од песни-
ка који је другачији 
од свих – и језички, и лексички, и синтаксички, 
и по дикцији. Његове изабране песме се ређе 
штампају и због тога је овај избор из Настаси-
јевићевог опуса који стоји пред нама веома зна-
чајан за сваког читоца. Након јако садржајног 
предговора следи познати циклус песама под 
насловом Пет лирских кругова. Лирски кругови 
иду један за другим по већ утврђеном реду: Ју
тарње, Вечерње, Бдења, Глухоте, Речи у камену, 
Магновења и Одјеци. Следи даље десет песама 
из Међулушког блага и седам из Ђурђа Бранко
вића. У избору су дата и два препева: Песме из 
Краља Давида Ренеа Моракса и Слово љубави 
деспота Стефана Лазаревића. Критика је још 
давно приметила величину у Настасијевићевом 
стваралаштву. Свака његова песма у истом чину 
је и тајна и одгонетка, и шифра и кључ, и корен и 
плод, и звук и знак. И колико год да казује своју 
душу, још више казује туђу, а све то зарад људске 
душе уопште.

МАРКОВИЋ, Бели Радован: Ћорава стра
на – изабране и нове приче. – Београд: Срп-
ска књижевна задруга, 2007. – 312 стр. 

У „Плавом колу“ 
(коло 99, књига 657) 
изашао је избор при-
ча Радована Белог 
Марковића (рођен 
1947. у селу Ћелије 
код Лазаревца, пи-
сац осам књига при-
ча у више издања, 
као и осам романа, 
награђиван, прево-
ђен, током проте-
кле деценије изашло више тематских зборника 
посвећених његовој прози) уз приче које нису 
објављиване у ранијим књигама (приче Војена 
башта, Лазарева слама, Тешење дечака, Вампи
ри и Бела ћуприја). Књигу отвара кратка, дефабу-
ларизована прича Свећа блиска поетској прози, 
а то су и основне карактеристике завршне, епи-
лошке приче овог избора Боловање. Обе поетске 
прозе срећно уоквирују целине Швапска коса (7 
прича), Уклета авлија (22 приче) и О свему ће 

причати Гаврило (12 прича). Као што је обичај 
у „Плавом колу“ књигу прати предговор. Овог 
пута о особеностима Марковићеве приповедач-
ке и романсијерске нарације, његовом месту у 
контексту савремене српске прозе, почецима и 
развоју приповедачког света који аутор дочара-
ва, исцрпно пише др Радивоје Микић третирају-
ћи формалне и садржајне страну ауторовог ру
кописа. У фокусу су осим тематско-мотивских 
планова (Колубара, сељачки, паланачки живот, 
свет колубарских вампира и страшила, итд.), 
пажња је посвећена и ономе како се уметнич-
ки обликује Марковићев приповедни свет, од 
романтичарских поступака (сликовитост, лир-
ско-симболички чиниоци), до реализма, дерива-
та фантастике и њихових спојева са хуморним, 
свакодневним (нпр. појава вампира у кафанама, 
државним надлештвима). Ово су тек неке од на-
знака занимљивости досадашњег ауторовог 
прозног опуса.

ЈЕРЕМИЋ, Љубиша: О српским писцима 
– критике и огледи. – Београд: Српска књи-
жевна задруга, 2007. – 306 стр.

У свом предговору 
Јединство критич
ке имагинације и 
теоријске интели
генције Јован Делић 
(5.22. страна) указу-
је на основне кри-
тичке и теријске 
преокупације Љу-
бише Јеремића (ро-
ђен 1938. у Књажев-
цу, одрастао и шко-
ловао се у Београ-
ду, доктор књижевних наука,) не само поводом 
огледа и критика у књизи О српским писицима, 
већ и у ранијим књигама (Нова српска приповет
ка, антологија из 1972, Проза новог стила, 1978, 
Трагички видови старијег српског романа, 1987, 
Глас из времена, 1993). Књигу чине огледи почев 
од романа Јакова Игњатовића Вечити младоже
ња, сегмента дела Ива Андрића (оглед Трагичко 
виђење у Андићевим приповеткама), М. Наста-
сијевића (Природа фантастике у приповетка
ма Момчила Настасијевића), студије Код Хипер
борејаца – путопис, успомене, памфлет, или ро
ман? Милоша Црњанског, Историја и утопија 
у делима Добрице Ћосића, Миодраг Булатовић 
у српској књижевности, о роману Боре Ћосића 
Улога моје породице у светској револуцији, Видо-
сава Стевановића Нишчи, романима Кад су цве
тале тикве, Петријин венац, приповеткама у 
књизи Лов на стенице до истраживачко-публи-
цистичке књиге Кратка историја сатирања и 
питања ауторског гласа у Трећем пролећу. Следе 
тумачења дела Мирослава Поповића, Б. Пекића 
(Године које су појели скаквци), Слободана Селе-
нића („Лукава недоследност“ Селенићевог рома
нескног писма), Песник као прозаиста. Змијин 
свлак Милована Данојлића, особеностима при-
поведног венца Радослава Братића у књигама 
Слика без оца и Страх од звона, до преобража-
вања регионализма у прози Јована Радуловића 
и особеностима прозе Мирослава Ј. Вишњића.

Приредили: Тања Јанковић, Сања Митић и 
Небојша Ћосић

СРПСКА    КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА – КОЛО XCIX
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О Д Е Љ Е Њ Е  У М Е Т Н О С Т И
МАРИЈА БАЈИЋ – Божићна хуманитарна изложба икона и слика 
у част Косте Брадића у галерији АТРИЈУМ БГБ

Одељење уметности Библиотеке организовало је у периоду од 24. децем-
бра 2007. године до 9. јануара 2008. године Божићну хуманитарну изложбу 
икона и слика сликарке Марије Бајић под називом У част Косте Брадића. 
Марија Бајић рођена је 1971. године у Београду. У родитељској кући је по-
чела да слика наследивши таленат од оца сликара Косте Брадића. Под ње-
говим утицајем слика иконе специјалном техником гребања. Иконопис 
је учила у манастирима Ћелије и Месић, и у Грчкој, у елитним школама 
код професора оца Стаматиса Склириса, једног од најбољих иконописаца 
данашњице, где је заправо студирала стил старих мајстора анонимних 
византијских иконописаца. По повратку у Србију предаје као асистент на 
Академији за иконопис и рестаурацију Српске православне цркве. Аутор 
је четири црквена иконостаса: иконостас цркве Св. Марко у Дољашници, 
иконостас цркве Св. Јована Милостивог у Београду, иконостас манасти-
ра Сисојевац метоха Раваничког, иконостас цркве Св. Илије у Параћину. 
Ово јој је шеста самостална изложба. Излагала је на многим изложбама у 
земљи и иностранству. Сликарка Бајић је у галерији Атријум Библиотеке 
изложила 21 икону и слику, као и инсталацију Вертеп или јасле – које 
симболизују Христово рођење. Да се подсетимо: вертеп је назив за малу 
макету храма – симболичну пећину Христовог рођења – са фењером ко-
ји је осветљавао ентеријер црквице у којој су представљене најзначајније 
сцене Христовог рођења. Код Срба се вертеп јавио у 18. веку, у исто време 
кад и на Западу. Посебно је био популаран у 18. и 19. веку, под утицајем 
руских и украјинских вертепских свечаности. Вертеп су носила маскира-
на деца о Бадњој вечери и Божићу по кућама, певајући вертепске песме, и 
изговарајући пригодне позоришне дијалоге на тему Христовог рођења – а 
заузврат добијала разне дарове. Према тумачењима ово представља хри-
стијанизовани облик обредних поворки хришћанских народа познат као 
Витлејем. У појединим српским крајевима овај обичај је негован све до по-
четка Другог светског рата са бројним локалним варијантама. Од тада па 

до данас, више од шест деценија, био је занемарен, али га овом изложбом 
Марија Бајић обнавља и враћа. Пред нама је снажна божанска промисао 
рађања и обнављања. У нашу националну свест као инсталација дошла је 
још у 18. веку, а у ствари је мало ритуално покретно позориште које носи 
поруку о животу, радовању и давању. Даривање и хуманост као звезду 
водиљу уметница доноси нама, а доброту деци која ће се радовати њеном 
хуманом чину, јер је сликарка Марија Бајић наменила новац од продатих 
дела дому и школи „Вељко Рамадановић“ у Земуну за децу са посебним по-
требама, односно, за децу оштећеног вида. Племенитост и хуманост на де-
лу изражени су кроз емоцију и стваралаштво Марије Бајић. Даривање је 
чаролија доброг и снага која покреће свет. Посебно инспирисани чином, 
учествујемо казујући своје делање кроз хуманост и једно велико хвала 
за уметницу која има велико срце и дара за све нас.  Изложбу је отворио 
епископ Порфирије, а у музичком делу програма учествовао је Дечији хор 
Првог Београдског певачког друштва.

Мирјана Савић

CD издања
Исказ – Natio, Ауторско издање

Овдашња хип хоп, али и глобална ангажова-
на супкултурна струја, богатија је и, рекао 

бих, ојачана новим аутором, пратећим музича-
рима и албумом који ће вас својим дубоко скро-
зирајућим лиричким ударима са једне, и ситним 
али ефектним махинацијама са друге стране 
микрофона, сасвим сигурно освојити и примо-
рати да се са дужним поштовањем опходите са 
овдашњим поборницима хип хоп културе али 
вам у истом моменту разбити све евентуалне по-
стојеће предрасуде према њој. Дакле, пред нама 

је двадесетједна компо-
зиција из којих енерги-
ја контролисано букти 
на све стране и опасно 
прети. Ударне игле ове 
cd плоче јесу наслови 
Нова Зора + Сања, ко-
ја је уједно и мој апсо-
лутни фаворит, затим 
Трајне олује са Епод и 
природно, нумера До-
следан. Овде понуђене 
лиричке бравуре увла-

че вам се у подсвест, пробијајући све баријере 
које сте својом евентуалном неукошћу, прими-
тивизмом и тзв. клан-о-системом резоновања 
сами себи наметнули, успевши да их рашчлане 
на ситне делиће. Парампарчад. Кратке, целови-
те и концизне риме, огољене до сржи и брутал-
но искрене не штедећи ни себе ни било кога око 
нас, нити човека као јединку и/или масу, нити 
систем, поредак, испостављају се као кључне ре-
ференце ове урбопоетике. Маске падају топећи 
се у лави сопствених изговора. Музичко-тексту-
ални склоп ни једног момента, а то није чест слу-
чај у домаћој дискографији, не умара и никако 
није иритантног сензибилитета. Напротив, ути-
сак очигледно присутног, озбиљног и темељног 

артистичког приступа и личног, аутентичног пе-
чата Зорана Исказ Стефанова се намеће сам од 
себе и веома је изражен. Паковање, омотница и 
booklet, осмишљен и одштампан по европским 
стандардима и опет, неочекивано за домаћа пра-
вила, навике и праксу - потпуни су раритет - во-
кално је ојачан динамичном енергијом бунта 
Банета – Саншајн у наслову Devils game, затим 
укусно духовитим и саркастично - циничним 
шмеком Скај Виклером у петом запису на диску 
у виду Супер звезде, а не бих изоставио ни до-
принос Нигрутина, Тињаха, Батишу Мс, Вељу 
али и Епод и Бладлајн, који су, свако на свој на-
чин утицали да ово остварење буде једно од нају-
спелијих текуће године а вероватно и долазеће.

Сасвим је извесно да је Исказ, за деби оства-
рењем Natio, својеврстан и потребан адреналин-
ски шок или пак, неопходна инјекција истин-
ског талента и здравог (раз)ума, пласирана ди-
ректно у крвоток овдашње урбане, самосталне, 
ауторске и/или званичне дискографије, која 
једино тим путем постаје снажнија и отпорнија. 
Natio је музички документ – времена бруталних 
добронамерника - и истински аргумент. Необо-
рив.

Ritchie Kotzen - CD Return of the mother he
ads family reunion, R&C ltd Japan

Гитар хероја Ричија Коцена познајемо из не-
кадашњих гламерски оријентисаних Poison. 

Стиче се утисак да је његова каријера ван ма-
тичног бенда далеко инспиративнија и садржај-
нија. Ове, текуће године, огласивши се са горе 
поменутим албумом и екипом, не пратећих, већ 
по учинку равноправних чланова (Вирџил Мек 
Кој, бас деонице, Франклин Вандербилт, бубње-
ви, Арлан Ширбоун, органе, клавир, кларинет, 
мелотрон и Аугуст Коцен, пратећи вокали, што, 
све заједно само додатно дочарава инструмен-
тално-вокалну раскош снимљеног материјала) 
успешно затвара свој давно започети стваралач-
ки круг и свом комплетном опусу даје на додат-
ном значају. Колико год ранији радови матич-

них Poison деловали (смишљено, не смислено) 
комерцијално и за крајњи циљ имали одређену 
(претежно тинејџерску, особито женског пола) 
циљну групу, неминовно се новим остварењем 
отварају капије армији нових музичких покло-
ника разноликих музичких трагања и порива, 
укуса. Чак ни сурово и чисто технички детаљ, 
попут венсеријски добро одрађене продукције, 
не може умањити фасцинантно умешно аран-
жмански и идејно решен понуђени музички ма-
теријал који, предста-
вља сумануто неспоји-
ву, а ипак слушљиво 
спојиву комбинацију 
инструменталних до-
мета врхунског ранга 
раних Прајмус или 
пак Ливин колор, са 
једне, и умиљато нео-
дољиве мелодијске цр-
те (Чејс, без икаквог 
двоумљења) утопљене 
у благи блуз призвук, 
потпомогнут појединим пратећим хорским го-
спел украсима и изненадним, али успешним 
решењима (Can you feel it, рецимо) са друге 
стране. У нестварно добром наслову Bad things, 
Ричи Коцен и бенд звуче прилично убедљиво, 
ритмички одмерено и контролисано, свирачки 
изузетно сигурно, музички се ослањајући на 
проверене гитарске налете Џимија Хендрикса 
који се опет, наслањају и утеху траже и налазе 
у саставу Д Блек кроус из њиховог Д ремеди тре-
нутка. Најбољег. Након ове године објављеног, 
новог албума Return of the mother heads family 
reunion, неизбежно се поставља питање које са-
мо по себи даје одговор: колико је Коценов дар и 
потенцијал био употребљен у матичном саставу 
као и да ли су његовом (неадекватном, недовољ-
ном) искоришћеношћу Брет Мајклс и С.С. Де 
Вил, више добили или изгубили? Ја знам одго-
вор. А ви?

Милан Б. Поповић
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ЗУПАН, Здравко: Век стрипа у Србији, Панчево, Културни 
центар Панчева, 2007. – 204 стр.

Илустрована монографија „Век стрипа у Србији“ на свеобу-
хватан начин представља развој девете уметности на овда-

шњим просторима, што је већ само по себи сврстава у категорију 
издавачких подухвата. Аутор ове монографије Здравко Зупан де-
ценијама већ у бројним новинама и часописима, објављује тек-
стове о стрипу. Пре двадесет и две године Зупан је објавио књигу 
„Историја југословенског стрипа“ која обухвата период од прото-
стрипа до 1941. године. Данас нико не може да оспори чињеницу 
да су „приче у сликама“ не само аутентичан облик масовне култу-
ре, већ и особено средство стваралачког изражавања. Графичка 
новела као уметнички чин коначно се изборила за своје место. 
О њој се не само пише и говори, већ се са уважавањем изучава у 
академским установама. Конкретно на Београдском Факултету 
Примењених Уметности захваљујући, пре свега, залагању про-
фесора Растка Ћирића, графичка новела уврштена је у програм 
предмета илустрације. Само овдашње издавачко тржиште сиро-
машно је књигама и монографијама које се баве стрипом.

Када је у питању уметност графичке новеле, период пре Првог 
светског рата био је предмет интересовања Жике Богдановића у 
часопису „Пегаз“, као и у недавно објављеној књизи „Чардак ни на 
небу ни на земљи“. Здравко Зупан у сарадњи са Славком Драгин-
чићем написао је „Историју југословенског стрипа“ а поменуте 
области дотакао се и Слободан Ивков у каталогу „60 година стри-
па у Србији“. Овом приликом поменућемо и есејистичке књиге 
Србе Игњатовића „Поетика стрипа“, Зорана Ђукановића „Томас 
Ман или Филип К. Дик“, Васе Павковића „Наш слатки стрип“, 
као и студију Анице Туцаков „Стрип у Србији 1975-1995“. Тако-

ђе, било би неправедно заобићи 
мемоарску прозу дугогодишњег 
главног и одговорног уредника 
„Дечијих новина“ из Горњег Ми-
лановца Срећка Јовановића „Ве-
лики сан“. Из Зупанове моногра-
фије сазнаћемо да се први српски 
хумористички лист под називом 
„Шаљивац“ појавио 1850. годи-
не. Три године доцније у Новом 
Саду Димитрије Михајловић и 
Јован Јовановић Змај покрећу 
хумористички лист „Месечар“. 
За историју српског стрипа Змај 
је највише значајан због листа за 
децу „Невен“ у коме је објављено 

више десетина квалитетних прича у сликама. Као један од најзна-
чајнијих датума за српски стрип приређивач истиче 20. јануар 
1935. године, када је дневни лист „Политика“ својим читаоцима 
почео да презентира авантуре једног од најпознатијих Дизније-
вих јунака Микија Мауса. Непосредно пре Другог светског ра-
та стрипове је цртао наш познати филмски редитељ Живорад 
Жика Митровић (1921-2005). Његови најпознатији стрипови су 
„Хајдук Вељко“, „Отмица Властелинки“ и вестерн „Дух прери-
је“. Занимљива је и чињеница да су партизански стрип „Ћира и 
Мира“ за лист „Ми млади“ 1943. године креирали Бранко Ћопић 
(сценариста) и Иво Кушанић (цртач).

Одмах после завршетка Другог светског рата Милорад До-
брић и Славко Саша Мишић креирају хумористички стрип „Три 
угурсуза за време окупације“, који је идеолошки критиковао 
песник Јован Поповић. Међутим, када су у питању стрипови по-
свећени партизанској борби, велики комерцијални успех крајем 
шездесетих и почетком седамдесетих година двадесетог века 
постигао је стрип „Мирко и Славко“. Поменути стрип осмислио 
је и нацртао бивши припадник Равногорског покрета Десимир 
Жижовић – Буин. Један од најоригиналнијих српских стрипова 
свакако је „Дикан“ цртача Лазе Средановића, који је сада већ да-
леке 1969. године почео да објављује „Политикин Забавник“. У 
својој монографији Здравко Зупан се потрудио да на методичан 
и објективан, али читаоцима приступачан начин представи век 
девете уметности у Србији. А читаоцима ће, такође, импоновати 
Зупанов не само историографски већ и критички приступ срп-
ском стриповском стваралаштву и издаваштву. Хвале вредна је 
и чињеница да је Зупан морао да уложи напор да би у његове 
руке доспела малотиражна издања алтернативних стрипова из 
година изолације и санкција, који су првенствено у фанзинској 
продукцији, презентирани само у неколико бројева. Зато ова 
историографска студија заслужује да пронађе место у библио-
текама не само љубитеља графичких новела, већ свих мислећих 
људи.

Душан Цицвара

Новица Јевтић, директор ЕвроЂунти

НАГРАДА „ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“
Шта је по вашем мишљењу утицало да жири донесе овакву одлуку?

Протекла година је за Евро-Ђунти била најпродуктивнија и најзахтевнија 
година до сада. Почетком 2007. године у нашем пословном плану поставили 
смо високе циљеве и дали све од себе да их остваримо. Одлука стручног жи-
рија да престижну награду „Глигорије Возаровић“ која се додељује најбољем 
издавачу, додели Евро-Ђунтију, представља један од показатеља да смо у то-
ме и успели. У протеклој години објавили смо преко четири стотине насло-
ва. Међу тим насловима налази се велики број књига за децу и сликовница, 
приручника и енциклопедија које су пажљиво биране са посебним освртом 
на њихов едукативни, педагошки и забавни аспект, као и на креативни под-
стицај који пружају. Ово је нарочито важно ако се зна да је најважнија ми-
сија Евро-Ђунтија учешће у стварању хуманијег, креативнијег и бољег дру-
штва у којем расту и развијају се наша деца. Поменућу и капитална дела која 
су објављена у 2007. години: „Врхунски домети архитектуре“, „Уметност у 
историји света“, „Велика књига о здрављу и друга“... Не могу а да не истак-
нем податак да се наша издавачка кућа нашла прва на листи за откуп најве-
ћег броја наслова на конкурсу Министарства културе а према званичном 
ставу библиотека Србије које је определио богат садржај и велики културни 
значај изабраних издања. На основу централног каталога Народне библио-
теке Србије, на ранг листи првих сто издавача за првих десет месеци у 2007. 
години, налазимо се на другом месту, одмах иза Завода за уџбенике и настав-
на средства. Учествовали смо на свим светским сајмовима књига где смо са 
успехом афирмисали домаће ауторе и илустраторе и тиме репрезентовали 
још један од квалитета грађана из наше земље.

Едиције за одрасле које смо покренули у фебруару 2007: „Савремена срп-
ска проза“, „Савремена светска проза“ и „Савремене теме“, изазвале су вели-
ку пажњу читалачке публике па су многа издања за кратко време доживела 
своје друго и треће понављање у тиражима од две и три хиљаде. У сарадњи 
са нашим италијанским партнером покренули смо занимљиву едицију „Во-
јаџер атласа“ у којима се велике светске тајне и мистерије обрађују са стано-
вишта науке као и метафизике. И на крају, уложили смо велики напор да, 
упркос бројним препрекама, одржимо обећање и све љубитеље саге о Хари 
Потеру обрадујемо пре истека старе године, објављивањем седме књиге под 
насловом „Хари Потер и реликвије Смрти“, у преводу Весне и Драшка Рога-
новић. Такође, харипотеровцима смо омогућили да дочек и промоција књи-
ге ни по чему не заостану за светским трендовима јер је постала устаљена 
пракса да се нова књига дочекује у поноћ као симбол магијског ритуала нај-
познатијег дечака чаробњака, као и да испорука буде допремљена у пратњи 
милиције и појачаног обезбеђења што симболизује њену изузетну вредност. 
Оваквом промоцијом у Кнез Михајловој улици испратили смо стару годи-
ну, а својим читаоцима обећали пуно лепих, интересантних, нових издања.

Шта за вас представља награда Билиотеке града Београда и да ли сте је 
очекивали?

И мени и мојој издавачкој кући, као и италијанском партнеру, ова награда 
значи пуно и представља велики подстицај за све будуће пројекте и послове. 
Сигуран сам да ћемо престижни епитет најбољег издавача године оправда-
ти и у 2008. години с обзиром да је издавачки план већи за педесет посто у 
односу на претходну годину. Очекује нас око шестстотина нових наслова. 
Не могу рећи да сам награду очекивао, али не бих ни да кријем да сам јој се 
надао. Захваљујем се жирију који је донео одлуку коју смо досадашњим ква-
литетом, садржајем и бројем наслова и заслужили.

Тања Јанковић

Директор Библиотеке града Београда, 
књижевник Јован Радуловић, предаје 

признање најбољем издавачу Новици 
Јевтићу

СТРИП
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Драги брате,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Тебе ће сигурно интересовати како је наш 

сиромах Лаза издахнуо, па сам у стању да ти то 
испричам јер сам му и ја запалио свећу и видио 
последњи издах његове душе и последњи израз 
његовог лица.

Лаза је у кревету фактички боловао само не-
дељу дана. Донде се све отимао, лешкарио по 
диванима обучен и све се као отимао од смрти, 
која му је давно чело главе стајала.

Пре недељу дана, наместили су му његов кре-
вет у његовој соби, тамо гди му је обично стајао 
миндерлук. Миндерлук му је био тврд, жуљио 
га на сваком месту, па је мислио да ће у креве-
ту бити боље. Али није диван био тврд, тврде 
су биле његове кости; оне су га жуљиле, јер на 
њима абсолутно ништа друго није било сем ко-
же. Он није могао метнути колено на колено, 
но је између њих морао доћи јастук, толико су 
му сопствене кости сметале. Чим је легао у кре-
вет, почео је рапидно опадати и то не сваког да-
на, но формално сваког тренутка. Долазећи по 
неколико на дан, тако да ме увек поражавала 
та промена на њему. Јео је мало или готово ни-
мало, а последња три дана није ништа ни јео. 
Воду, а кадкад и вино пио је помоћу стаклене 
цеви, јер друкчије није могао. Првих дана мо-
гао је сам сести у кревету; доцније су му мора-
ли помагати, а последњих дана већ нит је могао 
седити, нити променути положај свога тела.

Међутим, сама болест напредовала је јако, 
дисао је тако тешко и са таквим напором да је 
туга било гледати. Од муке је јаукао. Већином 
је био у неком полусну; све је нешто рукама 
пипао и говорио безсвезне речи. Међутим, раз-
бирао се врло често и уопште може се рећи да 
је био присебан готово до последњег момента. 
Његов хумор није га остављао ни у овим тре-
нутцима. На дан пре смрти поручио је Насти 
да поздрави њеног белотрпог. Уопште, познао 
би свакога који би к њему дошао и увек је гово-
рио разложно. Кад је Беси долазила говорио је 
са њоме француски. Глас му се ништа није про-
менуо, нити је што изгубио од његове јачине. 
Овај занос долазио му је много и од морфиума, 
који је сам себи прописивао и ушприцавао га, 
небил муке уталожио.

29 – ог изјутра било му је као обично чак је 
можда био и мало ведрији. Око 5  ½ сах. Одем 
поново к њему и учини му се да дише некако 
другчијим начином него обично. У соби је би-
ла Пола, којој је мало пре тога казао путоваће-
мо у 8 ½  сах. То исто казао је раније и Милки 
Милорадовој. Ја изађем у трпезарију и рекнем 
Милци, како ми се његово дисање не допада. 
Милка ме увераваше да је исто као и обично и 
уђе опет к њему, али се у брзо врати плачући, 
признајући и сама да је наступила нека проме-
на. Брзо посласмо по Нану. Међутим, Лаза је 
био при себи, дисао је онако како дише човек 
кад се јако стеже за гушу, али је све погледао 
на сат, који му стоји на каси и све је сам себи 
пипао пулс.

Изјутра истога дана бејаше подигао обе руке 
у вис. Пола му их спусти, а он јој пребаци, што 
пообаљива децу. На питање коју децу, одгово-
ри: Кузмана и Владана. Помињао је ових дана и 
своју мајку, позивајући је да га чека, сад ће и он 
са њоме. Ово је говорио у бунилу.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ја сам остао код њега до 6 ½ сах. у то дође и 
Нана. После овога одем на ½ сахата кући са на-
мером да останем целу ноћ, и ако сам у дубини 
душе осећао да ћу остати не код болесника, но 
код мртваца. Кад сам дошао после пола сахата, 
видио сам да му је јошт горе. Више се нисам од-
мицао од његове постеље и изишао сам у другу 
собу, само да објавим да Лазе више нема.

Око 8 сах. доведоше децу да га пољубе у ру-
ку. Није имао моћи да им каже, али би по очи-
ма рекао да их је познао. После тога остасмо у 
соби. Нана рече да му припалим свећу, што и 
учиних, наместив је чело главе. Поче и ропац.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

У соби се сем његовог испрекиданог ропцем 
тешког дисања није чуло више ништа. Од јед-
ном се чу јак удар о земљу. То би Пола која као 

свећа паде на патос. Лаза погледа 
разрогаченим очима и изгледа да 
га је тај удар мало освестио и проду-
жио му муке за ¼ сах. Извукосмо 
Полу напоље и опет остасмо сами. 
Лаза је превртао очима, на лицу му 
се указаше јаки болови, он погледа 
јошт једном, сигурно разумеде у че-
му је ствар, насмеје се, умре. Зауста-
висмо казаљку на сахату, -  било је 
8 ¾ сах. у вече.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Као лекар, показао се до последњег тренут-
ка: преварио се само за ¼ сах. Рекао је да ће пу-
товати у 8 ½ а одпутовао је у 8 ¾. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Пошто Лаза издану, опрао сам га и обукосмо 
га. Ја рекох Савети, да водом са вином, којом је 
купан, залије његову липу, за коју је он тужно 

летос говорио да се отрцала, као и њен газда.
Голог Лазу видети, то је било просто стра-

шно. У лицу се односно јошт није много про-
менуо, али је тело прост костур, који се виђа у 
природњачким музејима.

Кад га обукосмо и наместисмо приступисмо 
и решењу питања односно саране. Милорад на-
писа, а Владан (кога смо позвали) посла у др-
жавну штампарију да се листе наштампају, што 
је кроз 1 ¼ сах. било већ готово. Типографски 
раденици гордећи се Лазом, сами су додали да 
је био почасни члан „типографског удружења“ 
и ако то у концепту, посланом да се штампа ни-
је ни стојало.

Ја нисам био за то да се Лаза одма сутра дан 
сарани. Мени је то изгледало сувише итати, али 
Ујка Јоца Владан, Милорад, Др. Паја решише 
што је брже, то је и боље. Они нађоше да је фа-
милија већ тако изнурена да неће моћи издржа-
ти. Што се тиче Поле, њу нисмо ни питали; она 
би тако пристала да га никако и не сарањују, а 
можда да и њу са њиме саране. У осталом боље 

што се похитало. Ако ништа друго избегла се 
она ноћ кад долазе и звани и незвани, истина 
са добром намером али која се после поред ви-
на тако измени, да просто не знаш, јесу ли ови 
људи дошли да чувају покојника, или да виде, 
какво је вино имао у подруму. Овако чували 
смо га ми, његови најближи рођаци и пријате-
љи. – Анђелија те ноћи није јошт ништа није 
знала, али је Милорад осетио неко тумарање и 
слутио је несрећу, тако да су му најпосле каза-
ли за несрећу и довели га да пољуби мртву ону 
исту руку, коју је сат пре тога живу пољубио. 
Можеш мислити, како је било видети Милора-

Умирање Лазе Лазаревића
Фрагменти писма Љубомира Христића своме брату Кости о последњим часовима  

Лазе К. Лазаревића – Београд, 31. дец. 1890
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да те ноћи, па и сутра дан и њега и Анђелију. 
Али што су детињске сузе у далости? Анђелији 
је главно ко ће да јој купи поклоне за очеве, кад 
оца нема, али је после брзо решила да јој је ма-
ти млада и да се може удати.

Пратња је била сјајна и ако је тако убрзо по 
смрти сахрањен и ако је сама сахрана била од-
ређена за 2 сата по подне, па многи нису ни зна-
ли.
На пратњу су звата само два попа и ђакон, али 
их је из почасти било 8-9. Певачко друштво ни-
је звато али је великошколско друштво „Оби-
лић“, драговољно певало чак до новог гробља. 
– Сумњам да је било скоро веће пратње и сум-
њам да је било и једног човека, који није сузу 
пустио. Било је ту и сиромаха и богатих, чинов-
ника и трговаца, мушких и женских, странаца 
и наших, либерали, радикали и напредњаци 
подједнако су се гомилали да последњу услугу 
учине. Венаца је било до 15, већина од разних 
корпорација и удружења. И поједина лица сла-
ла су венце, тако један је послао Св. Атанасије-
вић, други Радмило. Све смо те венце затрпали 
заједно са Лазом у гроб, а на крстачи му је остао 
само један са натписом: „Своме доброме зету 
– Шураци и Шурњаје“. И не питајући те знам 
да смо погодили жеље твоје са Лепосавом и 
Љубице са Мијајлом. Спровод се кренуо поред 
Владанове куће до Коларца, а затим Цариград-
ском улицом и Теразијама, поред Томанијине 
куће у Палилулску цркву, гди је опело сврше-
но. У Саборну није ношен, јер је Лаза за живота 
наредио да буде што мање параде и што више 
скромности. За време опела, Пола је пала у не-
свест, тако да смо је с муком повратили. Пред 
црквом, изговорио је Владан беседу, која је сва-
ком сузе натерала.

Сумњам, да је ико у тај пар плакао за Лазом, 
- не, сваки је плакао за једним идеалом, који се 
појавио, па се на кратко изгубио. Зацело ако се 
идеали могу остварити, он је био остварен у 
Лази, као човеку. Из цркве кренусмо се послед-
њем пребивалишту Лазином. – Обично спро-
вод се код цркве растура, али овди није било 
тако. Поред војске и рођака дугачак низ кола 
пратио је мртвачки сандук а тркалиште је би-
ло препуно пешака, не гледајући на хладноћу 
и клизавицу.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(Редакцији Дела уступио Божидар Ковачевић)
Часопис Дело, година I, број 4, јун 1955. године

Приредио Живко Николић

Највећа чар „Антологије руске поезије 
од X-XXI века“ проистиче из чињени-

це да је њен приређивач проф. др Миодраг 
Сибиновић у својој бити мултимедијална 
личност. Професор, преводилац, књижев-
ни критичар и песник, Миодраг Сибино-
вић овај избор је сачинио у жељи да сви 
љубитељи руске књижевности, а не само 
школска и студентска популација којој је 
ова тротомна антологија првенствено наме-
њена, остваре прави увид у историјски раз-
вој руске поезије. Такође, из ове антологије 
читаоци ће сагледати објективну слику о 
поетској уметничкој вредности коју су кре-
ирали руски песници од краја X до средине 
XXI века. Приликом самог избора песама 
из ранијих раздобља приређивач је желео 
да публици представи поезију која поседује 
вредна и занимљива уметничка остварења. 
У „Антологији руске лирике од X до XXI ве-
ка“ заступљено је преко 170 руских песника. 
Да би ова монументална антологија била 
приступачнија што већем броју корисника 
приређивач ју је поделио у три књиге. Прва 
књига обухвата фолклорну и уметничку ли-
рику од краја X века (одломке или целовите 
записе из летописне грађе као и из других 
сачуваних споменика средњовековне кул-

туре) преко барокне лирике, класицизма 
и сентиментализма из XVII и XVIII века, 
потом романтизма и епохе реализма. Први 
том приређивач завршава са симболизмом 
који је у историји руске поезије био водећи 
песнички правац крајем XIX и почетком 
XX века. Други том обухвата лирику аван-
гарде, неокласицизма и социјалистичког ре-
ализма из прве половине XX века; док нам 
трећа књига пружа детаљан увид у лирику 
најновијег доба, прецизније одређено од 
средине XX до почетка XXI века.

Трећи том, који поред неомодернизма, 
неоавангарде и постмодернизма предста-
вља и најновије тенденције у руској поези-
ји, уједно је и најпривлачнији, превасходно 
због чињенице да је Сибиновић уврстио и 
песнике који се први пут представљају срп-
ској читалачкој публици попут: Максима 
Амелина, Александра Ананичева, Бориса 
Рижија, Димитрија Соколова, Михаила 
Гронаса, Владима Калињина и Јарослава 
Могутина. Сви поменути песници рођени 
су почетком, односно средином седамдесе-
тих година прошлог века. У завршном тре-
ћем тому ове антологије налази се избор 

из поетског стваралаштва чувених руских 
прозаиста Владимира Набокова и Едуарда 
Лимонова. Наиме, чињеница је да је у Срби-
ји руска уметност, а поезија поготово, оду-
век била цењена. Први антологијски избор 
из руске поезије на српском језику објављен 
је 1914. године, под називом „Звуци руске 
лире“ коју је приредио Окица Глушчевић. 
Међутим, од почетка шездесетих  година 
двадесетог века антологијско приказивање 
руске поезије постаје знатно амбициозније. 
Овом приликом треба поменути „Модерну 
руску лирику“ коју је 1961. године објавио 
„Нолит“. Избор руских песника сачинила је 
Милица Николић.

Не треба занемарити ни „Антологију ру-
ске поезије од Пушкина до Јевтушенка“ ко-
ју је креирао један од наших најпознатијих 
преводилаца Миодраг М. Пешић. Такође, 
не могу се заобићи ни „Антологија руске 
поезије XVII-XX века“ коју је приредио пе-
сник, есејиста, преводилац и романсијер 
Александар Саша Петров, као и „Антоло-
гија руске поезије XVIII и XIX века“ коју је 
пре четрнаест година саставио Владимир 
Јагличић. Читаоцима скрећем пажњу на 
антологију руске андерграунд поезије под 
називом „Мртве ће, у црне усне, бела ноћ 

пољубити“, коју је приредио и превео Свети-
слав Травица. „Антологија руске лирике од 
X до XXI века“ проф. др Миодрага Сибино-
вића превасходно по временским одредни-
цама знатно се разликује од избора који су 
својевремено урадили Александар Петров 
и Владимир Јагличић. Новина Сибиновиће-
ве антологије лежи у чињеници да нам с об-
зиром на изузетан значај фолклора у руској 
књижевности презентира и известан број 
узорака из руске народне поезије. Такође, 
поготову у завршном трећем тому, Сибино-
вићева антологија садржи потпунију слику 
руске поезије из друге половине XX века. А 
када се сва три тома с пажњом ишчитају, 
схватамо да се смисао уметности не налази 
само у новим поетским правцима, већ да се 
суштина песничке речи може пронаћи и у 
прадревноме. Зато је неопходно пажљиво 
ослушнути поетске гласове који нам дола-
зе из овог хвале вредног приређивачког и 
издавачког подухвата, каква је несумњиво 
„Антологија руске лирике од X до XXI века“ 
проф. др Миодрага Сибиновића.

Душан Цицвара

АНТОЛОГИЈА РУСКЕ ЛИРИКЕ XXXI ВЕК У ТРИ ТОМА; Избор и беле-
шке о писцима Миодраг Сибиновић, Београд, Паидеа, 2007. – 1155 стр.



34 35

Кад би се когод решио да сагледа у 
историју садржине модерног цари-
градског журнализма – било чисто 

местног било опште јевропског, као што је 
ваш Левант Хералд – ја сам, бар, од оних 
који сумњају, да би се у његовим ступцима 
нашло млого, ако иколико, српских писама. 
Никакав простији факт, чини ми се, не по-
казује тако јасно: колика је морална прова-
лија која још једнако раздваја факторе на 
Истоку, респективно, заступљене у малено-
ме Цариграду на обалама две реке и вели-
коме Београду на обалама два мора. Често 
и пречесто узалудни су и највећи покушаји 
људски, али они ваља да се чине све док има 
и најмање наде, да се сломије сила предра-
суде и страсти, а реч уступи разлогу и разу-
му, Ја не знам, доиста, како се наше српске 
ствари гледају и како се њима суде, ваши 
цариградски читаоци. У Србији, никада се 
се можда није мање говорило против, или 
ако хоћете више за, ову добру лекцију коју и 
Турци и Срби треба да науче из њиховог по-
следњег и крвавог искуства. Ја спомињем и 
Србе и Турке – и само њи – за то што су они 
једини изашли из последње борбе прави и 
наjтежи страдалници. Разлика у том погле-
ду између њих је управо та: што су Турци 
изашли као непосредни а Срби као посредни 
оштећеници – разумем – наравно – према 

жртвама које су обе стране поднеле, свака 
на свој олтар. Ова и овака тврдња можда 
ће звонити коме и као врло чудна, али ја 
молим да овде истакнем само један пример 
или доказ, јер сам уверен да више неће ни 
требати. Погледајмо на Босну и Херцеговину. 
У најновије време, Срби из тих покрајина 
устали су и борили су се противу Турака. 
Срби од Србије и Црне Горе – одазивајући 
се њиховом апелу – устали су и борили су се 
противу Турака. Крв је текла као вода и на 
једној и на другој страни, а њен резултат је 
тај: да је Босна и Херцеговина – тај предмет 
борбе – изгубљена, за обоје, за Србе само 
посредно, за Турке непосредно. Осим тога 
и једна насртљива држава – у ствари руска 
провинција – створена је и постављена на 
боку Србије, на путу у Цариград... Често су, 
као што рекох, узалудни и најбољи покуша-
ји људски, али, доиста, крајње је време да 
се бар ова два елемента источног питања 
– Срби и Турци – престану гледати кроз кр-
ваве наочаре, и у место тога послушају глас 
својих заједничких интереса и рачуна. У 
то име, доиста, нека ми је слободно изнети 
пред ваше читаоце један пример чији раз-
мери могу бити и сувише скромни за горде 
дипломате и државнике, али који ће, ја се 
бар надам, бити један добар увод оној низи 
писама које је ваше, г. уредниче, гостоприм-

ство од мене тражило.
Дакле, било је то по скорашњем причању 

једног од најобразованијих и највиђенијих 
вођа последњег Херцеговачког устанка од 
1875. год. – вели он – „било је то 11-ог или 
12-ог септембра 1862. год., кад један частан 
мир би формално закључен, у присуству ен-
глеског заступника у Дубровнику, између 
Луке Вукаловића, као главе осталих Хер-
цеговаца с једне, и Куршид паше, као пред-
ставника Порте, с друге стране. Одма сутра 
дан, Лука Вукаловић, ја као његов секретар 
и француски уговарач мира, и још седам 
или осам других главара кренусмо натраг 
заједно у Херцеговину. На путу решисмо се 
да преноћимо у маленоме далматинскоме 
месту Цавтату – што и учинисмо. Но ту за 
вечером застанемо и једног младог турског 
мајора по имену: Хафис Ефендију. Није про-
шло дуго а један ће од наших – Лука Петко-
вић – прићи том турском официру са речи-
ма: „а вјере ти, ефендија, бјеше ли ти оно 
што у боју на Челопекама викаше низами-
ма: „коркма“! „коркма“? ( кураж! кураж.)

Ефендија одма одговори: „Јест, то сам 
био ја“; па онда, смешећи се показа нам ра-
њен прст на левој руци и додаде: „а ево и 
нешто спомена од вашег куршума“. Ми му 
казасмо да је мир јуче закључен са Куршид 
пашом, и да се непријатељства имају одма 

ПИСМА ИЗ СРБИЈЕ
(ЦАРИГРАДСКОМ „ЛЕВАНТХЕРАЛДУ“) Београд, августа 1885.
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обуставити. Он рече да му је мило, али, у 
исто време, даде нам разумети да му је то 
мило – нас ради. Наравно, да нас је мало 
увредила ова врста ефендијине радости; и, 
после, кратког ћутања, ја га ословим на та
лијанском , јер сам видео да српским језиком 
још врло мало влада. Ја му рекох: е, добро, 
ефендија, ми смо сад пријатељи, али тешко 
вама ако заборавите обећане реформе; јер, 
ако то буде, знајте да ће вас наш први (сље-
дећи) устанак стати царевине“. Морам при-
знати да сам ово рекао више у духу претње, 
или и само ради аргумената, него ли баш у 
цељи да будем пророк. Ефендија ми лагано 
и озбиљно одговори: „тешко вама Србима, 
ако се још који пут побуните; ми ћемо вас 
просто сатрти – потребити“. „Слабо бога 
ми, прихватих ја, „мучно ћете, доиста, успе-
ти ви у ономе данас што сте пет векова про-
бали узаман. Ви само тим показујете колко 
знате или боље рећи како ви мало не знате 
нас и нашу историју“. Хафис-ефендија на-
ђе се прво увређен на изразу који му ја још 
два или три пута у очи креснух, имено: „ви, 
Турци не знате с ким имате посла“, па кад ја 
при овом устадох он ме изненади са овим 
одговором: а шта ћете ви рећи ако ја вама 
на овом месту докажем, да ја познајем вас 
и вашу прошлост боље но ви сами. Ако не 
верујете (а не верујете), гди хоћете да почне-
мо? Пристајете ли да пођемо од битке косов-
ске, па – докле дођемо. Ево 473 године како 
сва ваша предања, писмена и усмена, гово-
ре о тој бици као прилици у којој се неодо-
љива моћ напредујућег отоманског царства 
у Јевропи најбоље огледа. Нико од вас још 
није кадар да покаже: колику је силу Србија 
оног доба, Србија и једног Лазара, предста-
вљала и у бој извела. То, у осталом, ми и мо-
рамо боље знати. Дакле, ви ћете се чудити 
да из мојих уста чујете: да је ваша косовска 
коњица била боља и престижнија од наше, 
а наша се реч, нашла овде као најбоља у Је-
вропи. Далеко од тога да сматрамо себе за 
неодољиве, ми смо, на против, у тој мери 
осећали вашу силу и снагу, па сљедствено 
и опасност косовског судара, да су више на-
ших паша у ратном савету са Султаном Му-
ратом на челу били за „благовремено отету
чење“! Управо и једино има се благодарити 
живом заузимању престолонаследника Ба-
јазита, и команданта на српској граници Је-
вренос бега – који су отворено оснивали сво
је пророштво на повољном исходу тајних 
преговора са командантом српске коњице 
Вуком Бранковићем – велим има се једино 
благодарити нашем Бајазиту и Јевреносу, а 
вашем Бранковићу, да је та најважнија бит-
ка у историји јевропског вам царства при-
мљена и добијена. Јест добијена, али онда 
по коју цену? По таку цену да смо ми из ње 
изашли с душом у носу! Ако хоћете да знате 
тај тако скуп исход косовске битке и јесте 
прави узрок, за што се Бајазит према побе-
ђеној Србији овако великодушан показао. 
Гроб Мурата – кога је ваш Обилић на наше 
очи уморио – још је био отворен, а његов 
син, нов Султан, наш јунак вашег Косова, 
главом Илдерим Бајазит хита да закључи 
један мир који далеко пре има смисла да се 
назове савез са Србијом. По мом скромном 
уверењу, ни пре ни после Косова није му-
дрији корак турска учинила, али ја нисам 
толико позван да вам говорим о мудрости 

ове или оне политике наше колико да вам 
покажем колико се од питомаца турске вој-
не академије у Стамболу очекује да науче 
од историје народа с којима смо се борили 
и још боримо – другим још речима – коли-
ко ми „глупи Турци“ познајемо вас и ваша 
дела.

А сад хајдемо даље. Ви ћете ми рећи да 
је снага ондашње Србије сломијена у стра-
шном косовском судару. Право да кажем и 
ми смо тако мислили, али крваво покосов-
ско искуство научило нас је да другаче чи-
тамо и те листове историје. На Косову ми 
смо нашли и разбили једну Србију; а после 
Косова нађосмо да има још неких три четри 
Србија које ваља сваку засебно ломити, - ја 
говорим о Босни, Херцеговини и Црној Го-
ри. Можете и сами закључити о цени коју 
смо платили за коначну победу над тим та-
ко званим „остацима српског царства“ ако 
узмете у рачун време које нам је требало да 
као потпуни освајачи стигнемо од косов-
ског висоравња до обала Саве и Дунава. 
Требало нам је скоро читаво столеће систе-
матске политике и редовног ратовања – ве-
лим – редовног, јер се исто не односи и на 
оне безбројне народне чете ваше у горама, 
због којих је крв из ваших јевропских жила 
непрекидно текла. Најзад смо се, као што 
рекох нашли и на Сави и на Дунаву, и онда 
смо помислили: да смо са Србима свршили, 
и да је даље будућност равна као што је ма-
џарска равница. Али једва смо и крочили 
били преко ових водених препона када оно 
– тамо опет Срби! Њихови доброволци су 
први који нас дочекују, њихови хајдуци су 
последњи који нас испраћају – једни вечно 
на фронту, други вечно за леђима нашим. У 
свим ратовима које смо с другим народима 
водили Србе смо налазили у њиховим редо-
вима као најжешће борце и осветнике. Јест, 
Србин је био и остао зао ђеније турског цар-
ства и после, кад је оно натраг сузбијевао 
у границе Саве и Дунава. Ми смо се на тој 
природној међи спокојно зауставили и по-
мислили: да даље није требало ни ићи. И 
наш би рачун добро испао да га нисми пра-
вили без - вас Срба. Јер да су ваши вечни 
устанци само учинили да изгубимо ту јед-
ну границу – па да и не жалимо – али ви 
бисте и први који доказасте и осталим на-
ма подчињеним народима како и угушене 
буне могу бити успешне, те тако поткопасте 
цело наше земљиште у Јевропи дубље но 
што је и једна спољна сила икада могла или 
покушала. Истина је цела да смо ми над тим 
и таквим народом као што су Срби господа-
рили нека четри века, али, ја бар налазим, 
да се тако дуго господство даје објаснити и 
нечим другим а не само нашом физичком 
превагом. Један добар део Срба се истур
чио некако у добри час, а после кроз веко-
ве цепао заједничку снагу српског живља. 
Само мислим да ме у овоме сувише не раз-
умете. Кад ово рекох „у добри час“ ја нисам 
мислио и не мислим признати да смо ми 
како особито са тим вашим верским отпад-
ницима (потурицама) прокопсали. И турче-
на Босна, на пример, била је за нас само од 
негативне а не од позитивне вредности или 
користи; јер њени Турци мрзели су и данас 
мрзе на нас праве Турке Османлије колико 
год и ви Хришћани. Управо, кад год сте ви 
мировали (а то никад нисте) они су се буни-

ли; и наши су Султани често морали и њих 
као год и вас силом оружја савлађивати. 
Али они су нама једну неоцењиву услугу 
учинили. Они су својим исламом ослаби-
ли, паралисали, снагу хришћанске им бра-
ће, јер без тога, по мом бар уверењу, све би 
српске земље до данас већ биле оно што је 
данас Србија и Црна Гора... Мало пре, у љу-
тини, изустих пред вама реч „истребљење“. 
Али далеко од тога да мислим на буквално 
истребљење ја на против тврдо верујем у по-
требу измирења са Србима. У колико ми је 
као војнику слободно о политици мислити 
и осећати, за мене је измирење са српским 
живљем у царевини јасан и неодлучан про-
грам. Да ме Султан сутра за везира позове 
ја бих се, верујте, само под тим условом ве-
зирства примио. Срећан у одзиву, а моћан у 
таквом положају, ја бих сматрао за праву па-
тријотску мудрост, па дакле и дужност, да 
позовем у Цариград све законите представ-
нике српскога народа да их најотвореније 
упитам: које су њихове народне границе? 
Не, ја бих ишао и даље, па бих им и помагао 
у одређивању тих граница, јер ја на ваших 
препирака са Бугарима и Грцима видим да 
ви не знате докле ваша народност допире. 
То учинив, ја бих онда најјасније и најсвеча-
није понудио Србима све њихове земље – и 
словом сваку стопу од тих земаља – под јед
ним једитим условом: да будемо пријатељи 
и формални савезници у одбрани споља!

Нека мисли како ко хоће, ја и опет велим 
да би ова и овака политика у Стамболу наји-
звесније и најтрајније решила источно пита-
ње у корист нашег опстанка у Јевропи. Јер, 
доиста, с ким другим и имамо ми да рачу-
намо у границама јевропског нам царства? 
С Грцима? Они су малобројни, а притом и 
сувише мудри да нам могу бити опасни. С 
Бугарима? То је за нас „тело без душе“ коме 
треба ви или ко други душу да позајми„

Колико памтим, овим (горњим) је баш 
речма честитати Хафис Ефендија закључио 
један подвиг који је на мене и на нове дал-
матинске католике који се ту десише – и та-
лијански разумеше – оставио ненагледиви 
утисак. Више пута ми се учинила права не-
верица, и питах се: да ли не сањам? Ја сам 
често – вели поменути сведок Херцеговац 
– на делу виђао и осећао грубу, физичку, си-
лу непријатеља против кога се моје племе 
сво већ толико векова бори, али признајем 
да никада нисам искусио снагу која у овом 
младом мајору турском нађе за мене тако 
изненадна израза. Његова ученост, његова 
красноречивост и логика, обасјана овде још 
и неким витешким за наше народне тежње 
тако добродошлим схватањем, мене, про-
сто, побели. Глас природе угуши у том часу 
све успомене на страшну прошлост, јер ја 
устадох, поклоних се дубоко овом, буквал-
но јучерањем, непријатељу, и, примајући ру-
ку коју ми он радо пружи, стегох ју као ни 
једну донде.
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Оцењујући досадашње домете семинара 
Српске библиотечке мреже „Библио-

теке нашег окружења“, седам до сада одр-
жаних годишњих семинара недвосмислено 
је показало да је овај вид упознавања са 
новим методама библиотечког деловања, 
умрежавањем, обједињене библиотечке по-
нуде и укључивање у међународне токове 
библиотечке праксе, поготово Европска 
искуства и стандарде Европске комисије у 
овој области, нашао своје место у животу 
библиотека Србије. У протеклом периоду, 
актуелне теме, методе рада, еминентни пре-
давачи, стално присуство стручњака са Ка-
тедере за библиотекарство и информатику 
Филолошког факултета у Београду, из САД, 
Словеније и Италије, чак и из НБС, битно 

су утицали на унапређење библиотечке де-
латности у нас.

И ове године Интернет клуб, републич-
ка асоцијација интернет и е-стваралаца, 
Сектор за библиотеке, архиве и музеје из 
Љига, по осми пут организује Инструктив-
ни семинар Српске библиотечке мреже 
БИБЛИОТЕКЕ НАШЕГ ОКРУЖЕЊА. Тро-
дневни семинар ће 1.2. и 3. априла 2008. 
учесницима приближити значај дигита-
лизације постојећих фондова библиотека, 
али ће полазнике упознати са моделима и 
ресурсима коришћења постојећих дигита-
лизованих форми у раду са корисницима у 
реаланом окружењу. Семинар је предвиђен 
по принципу „мастерклас“ који води дипл.
инж. Матјаж Фило, експерт из Словеније. 
Семинар ће бити комбинација предавања 
и вежби дигитализације, класификације 
и примене електронских записа (медија) у 
нашим јавним библиотекама. Предавачи 
су још и др Зоран Огњановић (Мат.инст. 

САНУ), Марија Шегота Новак (ГК Ријека), 
Тамара Бутиган (НБС), Јасмина Нинкова 
(РКДГ при Мин.културе Србије), Предраг 
Ђукић (БГБ), Весна Вуксан (БГБ) и Мирко 
Марковић (Интернет клуб). Покровитељ 
манифестације је Друштво библиотекара 
Републике Српске.

Учесници 8. семинара су библиотеке из 
Ужица, Пријепоља, Чајетине, Пожеге, Љубо-
вије, Ваљева, са Уба, Лајковца, Љига, Чачка, 
Краљева, Крушевца, Крагујевца, Пожарев-
ца, Јагодине, Врања, Кикинде, Сомбора, 
Оџака, Куле, Зрењанина, Инђије, Старе Па-
зове, Вршца, Панчева и Сремске Митрови-
це, Ковачице, Библиотеке из мреже Библио-
теке града Београда, Библиотека „Милутин 
Бојић“ Палилула, Београд, Библиотека „Ди-

митрије Туцовић“ 
Лазаревац, Вишегр-
да, Бијељина, Хан 
Пијесак, Зворник, 
Бањалука, Угље-
вик, Добој, као и 
мрежа 8 библиоте-
ка Америчких би-
блио-куткова у Бео-
граду, Новом Саду, 
Суботици, Крагу-
јевцу, Нишу, Вра-
њу, Новом Пазару 
и Бујановцу. У усло-
вима транзиције, 
код нас и у окруже-
њу, дигитализација 
културних добара 
имаће приоритете 
у великим среди-
нама и њу ће углав-
ном спроводити 
националне, држав-
не установе типа 
НБС, националних 
музеја и архива. Не-

сумљиво ће то бити велики пројекти, међу-
собно независни и много ће времена проћи 
док дође на ред дигитализација значајних 
споменика културе, записа, фото материја-
ла и етнографског блага мањих средина у ко-
јима углавном делују јавне библиотеке. Баш 
те установе културе имају већ формиране 
фондове такве грађе и оне би самостално 
са адекватним стандардима и упутствима 
могле да их дигитализују. Овај пројекат и 
тема семинара са оваквим стручњцима би 
омогућили први корак ка поимању значаја 
и реалних могућности таквог деловања би-
блиотека у својим срединама. Уједно упо-
знавање са усвојеним стандардима у окру-
жењу, нашим достигнућима у НБС и НЦД 
би били стимуланс за даљи рад и стварање 
услова за међусобна повезивања и размену 
резултата до сада урађеног.

Крајњи циљ је у квалификованом насту-
пу Србије јединственом културном просто-
ру дигитализоване Европе.

Значај овогодишњег 
скупа је тим већи што 
је дигитализација ар-
хивске, музејске и би-
блиотечке грађе један 
од приоритета по Лиса-
бонбској агенди Европ-
ске комисије, за које су 
створени услови пројек-
тима PULMAN и касни-
је CALIMERA.

Чињеница да овај вид окупљања библи-
отекара и библиотека - размену информа-
ција из праксе и научних достигнућа орга-
низује једна домаћа НВО, односно њен спе-
цијализовани сектор за библиотеке, музеје 
и архиве, даје квалитет више не само зато 
што је Интернет клуб из Љига водећа орга-
низација такве врсте у нас, него што пома-
же библиотекама у оном сегменту сарадње 
трећег сектора и буџетских институција 
који не ради нико други. Са друге стране, 
овакав вид децентрализације изузетно зна-
чајних обука и унапређења рада у култури 
има снажан одјек у јавном животу.

Неки од предавача и учесника на 
досадашњим семинарима:

Проф. др Herbert Achleitner, Empire Sta-
te Univeruty Kansas (УСА), Adele Mazzola, 
уредник часописа LIMESPLUS, Зорица Ста-
бловић Булајић, publiching director Adizes 
Institute Southeast Europа, Милија Тодоров, 
ПИРГОС, проф. др Александра Вранеш, др 

Гордана Стокић Симончић, др Дејан Ајда-
чић, проф. др Слободан Ж. Марковић, др 
Гојко Тешић, др Зоран Огњановић (САНУ), 
Ранко Рисојевић (НУБ РС), Миро Вукса-
новић (БМС), Сретен Угричић (НБС) и Не-
над Голчевски, CePIT – а, Јасмина Нинков 
(CALIMERA), Тамара Бутиган (НБС), Јован 
Радуловић, Радован Бели Марковић, Ду-
шко Трифуновић, Петар Пајић, Станиша 
Нешић (БГБ), Предраг Ђукић (БГБ), Драга-
на Сабовљев (НБ Зрењанин), Мр Сенежана 
Ненезић (НБ Крушевац), Марија Орбовић 
(НБ В.П.Дис – Чачак), Хадија Џигал Крије-
шторац (НБ В.К. Пријепоље)...

Бранка Станковић, Електронски  
Факултет Ниш 

ОСМИ СЕМИНАР СРПСКЕ БИБЛИОТЕЧКЕ МРЕЖЕ

МОДЕЛИ КОРИШЋЕЊА ДИГИТАЛИЗОВАНИХ ФОРМИ
У РАДУ ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА


