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На насловној страни: Велика капија, Храм Ицукушима, Мијађама

ТРОПАР ИКОНИ, ГЛАС 5.

Одагнај болести многоуздишуће ду-
ше моје, утирући сваку сузу са лица 
земље. Јер Ти људима болести одго-
ниш и грешнима жалости потиреш. 
Јер од Тебе сви имају надежду и утвр-
ђење, Пресвета мати Дјево, јер Ти 
имаш моћ непобедиву; од свих беда 
нас ослободи да Те призивамо; Радуј 
се радости наша. Избави нас од сва-
кога зла и одагнај нашу тугу. Олак-
шај Владичице болест, утишај буру 
злих напасти. Пречиста; скини са ме-
не бреме грехова мојих, Преблага, и 
одагнај тугу моју, смирујући срце.

Надо свих крајева земље, пречиста 
Дјево, Госпођо Богородице, утешење 
моје! Не гнушај се мене, грешнога, 
који на Твоју милост рачунам: угаси 
пламен греховни и покајањем ороси 
пресахло срце моје, очисти ум мој од 
грешних помисли, прими молбу коју 
од душе и срца са уздисањем прино-
сим Теби. Буди за мене Посредница 
код Сина Твог и Бога и укроти гнев 
Његов материнским Твојим моли-
твама, душевне и телесне чиреве ис-
цели. Госпођо Владичице, одагнај бо-
лести душе и тела, утишај буру злих 
напада вражјих, одврати бреме гре-
хова мојих, и не остави мене до краја 
погинути, и тугом скрушено срце мо-
је утеши, да Те славим до последњег 
издисаја мога. Амин.

ЧУДОТВОРНА ИКОНА „УБЛАЖИТЕЉКА ТУГЕ“  
ПРАЗНУЈЕ СЕ 25. ЈАНУАРА / 7. ФЕБРУАРА У СВИМ  

ПРАВОСЛАВНИМ ЦРКВАМА У ВАСЕЉЕНИ

У прошом броју Новина београдског читалишта, који је тематски: „Хиландар – Обнова најзначајније српске би-
блиотеке“, објавили смо текст о Чудотворној икони „Ублажитељки туге“, која је заштитник књига, библиотека и 
библиотекара. Икона је у библиотеци Свете царске лавре манастира Хиландара. У овом броју објављујемо тропар 
посвећен тој икони.
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Овогодишњи, почасни гост Сајма књига 
је, на радост и задовољство поклоника 
ове манифестације, многих наших су-

грађана – Јапан – „земља излазећег Сунца“. Јапан 
је и те како присутан у Србији, овом приликом 
споменућемо само донације јапанске владе Кли-
ничко-болничком центру „Бежанијска коса“ и 
„Градском саобраћаном предузећу Београд“. А, 
поводом донације КБЦ-у оквиру комплекса ове 
реномиране клинике, изграђен је мали јапански 
врт, сличан ономе који се налази у самом срцу 
Београда, у Ботаничкој башти.

Контакти на релацији Јапан – Србија, разуме 
се, много су шири и комплекснији од наведе-
них. Нешто више и детаљније, поготово када је 
реч о културној сарадњи, за редакцију „Новина 
београдског читалишта“ изнеће господин Теру-
хико Шинада, саветник Јапанске амбасаде у Ре-
публици Србији.

Господин Шинада је пријатан и непосредан 
саговорник. Перфектно говори српски језик 
– и реч одлично – мала је да опише његово де-
таљно познавање Србије и њене, у овом случају, 
културне сцене. У „Генексовој“ згради на Новом 
Београду, у кабинету господина саветника Ши-
наде, почињемо разговор, и одмах увиђамо, као 
што смо већ истакли, његов течан и перфектан 
српски...

Уважени господине Шинада, како бисте оце
нили јапанскосрпску културну сарадњу?

Култура је врло слојевит појам, под њом се подра-
зумева, као што је познато: музика, филм, позо-
риште, књижевност, популарна култура (ПОП), 
борилачке вештине... Стога, није баш једностав-
но оценити нашу, јапанско-српску културну са-
радњу. Ипак, постојећа сарадња одвија се добро. 
У Србији се људи све више интересују за Јапан и 
његову културу и цивилизацију, али и обрнуто, 
Јапанци се све више интересују за Србију. Као 
пример, истакнућу да се фолклорна група „Вук 
Караџић“ из Лознице успешно представила ја-
панској публици у више градова. Јапанци су би-
ли одушевљени... Потом, „наивци“ из Ковачице, 
такође, сјајно су се представили у Јапану.

Када је реч о представљању јапанске културе 
у Србији, истичем да је у фебруару ове године 
у „Центру Сава“ гостовао јапански бубњарски 
бенд „За-Ондекоза“, и као што је познато, публи-
ка га је одлично прихватила. А прошле године у 
Новом Саду, била је приређена изложба лутака, 
за коју је такође било велико интересовање. Ја-
панска амбасада је и донатор српске културе. Би-
ли смо у ситуацији да помогнемо да се обезбеди 
аудио-визуелна опрема за Народно позориште у 
Београду. За потребе развоја културе у Србији, 
издвојили смо два и по милиона евра. Међутим, 
разуме се, јапанско-српска сарадња може да бу-
де још боља и активнија. Наш статус почасног 
госта на предстојећем Сајму књига, биће добар 
повод за још активнију културну сарадњу Јапа-
на и Србије.

Да ли је јапанска књижевност, према Вашем 
мишљењу, довољно присутна у Србији, с об
зиром на њену обимност и значај у светским 
размерама?

Јапан има врло богату и обимну књижевност, 
стару хиљаду и три стотине година у непреки-
нутом континуитету, колико и постоји јапанска 
писана књижевност. Дакле, јапанска литература 
је врло слојевита и, као што рекох, обимна. Ове 
године у Јапану се обележава хиљаду година од 
штампања чувеног романа „Прича о Генџију“ 
чији аутор је Урасаки Шикибу, дворска дама. 
„Прича о Генџију“ је роман у педесет и четири 
тома који је писан, с обзиром на време у коме је 
настао, на старом јапанском језику. Он је добио 

и своје модерно, ново издање, прилагођено дана-
шњем јапанском језику. „Прича о Генџију“ је не-
заобилазно дело у школским програмима. Ово 
значајно дело преведено је и на енглески језик. 
С обзиром на богатство јапанске књижевности, 
она нажалост, није ни у једној земљи довољно 
присутна. Ипак, у Србији све се више и више 
преводе јапански аутори, истакао бих само рома-
не Харуки Муракамија „Норвешка шума“, као и 
роман Банане Јошимото, „Кухиња“. Преводе се, 
дакле, и класици и савременици. Такође, преве-
дена су на српски и дела јапанских књижевника, 
нобеловца: Јасунариа Кавабата и Кензабура Оеа. 
Надамо се да ће јапанска књижевност у Србији 
бити још присутнија, Јапанска амбасада уради-
ће све да се то и оствари. Интересантно је да је 
Милош Црњански још давно српском читатељ-
ству представио древне јапанске песме у књи-
зи „Песме старог Јапана“, коју је „Рад“ недавно 
поново објавио. Црњански је јапанску поезију 
упознао на француском и енглеском језику док 
је био у дипломатији. Прво издање „Песама ста-
рог Јапана“ штампано је негде око 1924. године.

Са друге стране, колико је српска књижев
ност присутна у Јапану?

Свакако, има преведених књига са српског на 
јапнски језик. Истакао бих „Хазарски речник“ 
Милорада Павића, као и „Унутрашњу страну 
ветра“ истог аутора. „Хазарски речник“ је осво-
јио Јапанце својим необичним стилом... Затим, 
преведен је роман Драгослава Михаиловића 
„Када су цветале тикве“, као и Андрићева дела: 
„На Дрини ћуприја“, „Госпођица“, „Проклета 
авлија“... У овај скромни корпус укључен је и 
Његош са својим „Горским вијенцом“. Опет, са 
друге стране, није ни српска књижевност у до-
вољној мери присутна у Јапану: нису преведени 
на јапански Црњански, Бора Станковић, Меша 
Селимовић, Борислав Пекић, од савременика 
Светислав Басара, Горан Петровић, Зоран Жив-
ковић, Давид Албахари... Разлог зашто је то та-
ко, лежи у чињеници да у Јапану постоји веома 
ограничен број људи који могу да преводе са 
српског на јапански.

У најидеалнијим оквирима, али и у реалним 
могућностима, како би требало да се одвија 
културна сарадња између Јапана и Србије, са 
циљем да се ове две културе што више при
ближе?

Да би се сарадња између Јапана и Србије одвија-
ла што боље, неопходна је размена људи – њу тре-
ба подстицати – туђа култура треба да се дожи-
ви – у том смислу такве размене нема довољно. 
Српски стручњаци и уметници треба да бораве 
у Јапану као и јапански у Србији. Годишње пет 
до шест стотина грађана из Србије посети Јапан 
и око хиљаду Јапанаца посету Србију. Конста-
тујемо да то није довољно. Да би се ушло у срж 
неке културе, неопходно је познавати језик те 
културе. Не може се урадити никакаво чудо, ме-
ђутим, ипак, могуће је извести неке помаке у том 
правцу. Тек онда ће се проширити хоризонти Ја-
панаца према Србији и Срба према Јапану. Да 
би до тога дошло, Амбасада Јапана у Републици 
Србији недавно је уручила помоћ Филолошкој 
гимназији у Београду, као и Катедри за јапански 
језик и књижевност на Филолошком факултету 
у Београду. Сајам књига на коме је Јапан почасни 
гост, да истакнем поново, представљаће повод 
за унапређење наше сарадње. Споменуо бих и 
да ће гост Сајма да буде јапански савремени пи-
сац, Хатсуки Икезава, добитник „Акутагавине“ 
награде за књижевност, која има тежину „Нино-
ве“ награде за најбољи роман године у Србији. 
Икезава је романсијер, есејиста, приповедач и 
поета и на Сајму ће одржати предавање о јапан-
ској књижевности. Издавачи: „Рад“ и „Геопоети-
ка“ припремају преводе са јапанског који ће да 
буду промовисани у оквиру програма Сајма. 
А већ петнаестог октобра у Музеју примењене 
уметности у Београду биће отворена изложба 
јапанске керамике, док ће у оквиру Сајма бити 
уприличене изложбе на којима ће моћи да се ви-
ди савремена јапанска архитектура и стари град, 
престоница Кјото. Потом, биће одржано и преда-
вање о Харукију Муракамију, док ће у Кинотеци 
у Београду, у периоду Сајма, бити емитована кла-
сична и савремена дела јапанске кинематогра-
фије. Такође, и један део нашег штанда биће ре-
зервисан за радионицу у којој ће бити показано 
како се израђују манга табле и каишеви (манга је 
јапански стрип, девета уметност, која све више 
осваја свет). Сваког петка у Дому омладине у Бе-
ограду окупљају се момци који се баве мангом, 
јапанским стрипом. Једанпут сам их и посетио. 
Сјајни су... Такође, на нашем штанду биће много 
лепих књига на јапанском, енглеском и српском 
језику. И, мали импровизовани јапански врт, као 
незванични симбол далеког Јапана у Србији.

Пеђа Радосављевић

Терухико Шинада
саветник Јапанске амбасаде  

у Републици Србији

Сусрети јапанске и српске културе

Нужна је размена људи

Овогодишњи почасни гост Сајама књига је Јапан. Премда 
је просторно далек, духовно, вероватно, никада није био 
ближи Србији. Да би све било како треба, побринула се и Ја
панска амбасада у Републици Србији. А саветник Јапанске 
амбасаде, Терухико Шинада, између осталог, у разговору 
за наш лист, истакао је: Да би се сарадња између Јапана 
и Србије одвијала што боље, неопходна је размена људи 
– њу треба подстицати – туђа култура треба да се дожи
ви  у том смислу такве размене нема довољно. Српски 
стручњаци и уметници треба да бораве у Јапану као и ја
пански у Србији. Годишње пет до шест стотина грађана из 
Србије посети Јапан и око хиљаду Јапанаца посету Србију. 
Констатујемо да то није довољно. Да би се ушло у срж не
ке културе, неопходно је познавати језик те културе. Не 
може се урадити никакаво чудо, међутим, ипак, могуће 
је извести неке помаке у том правцу. Тек онда ће се про
ширити хоризонти Јапанаца према Србији и Срба према 
Јапану. Да би до тога дошло, Амбасада Јапана у Републици 
Србији константно пружа помоћ Филолошкој гимназији у 
Београду, као и Катедри за јапански језик и књижевност на 
Филолошком факултету у Београду. Сајам књига на коме 
је Јапан почасни гост, представљаће повод за унапређење 
наше сарадње.
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Над свим библиотекама овог света, од 
оних најдревнијих, староиндијских, 

па до чувене Александријске библиотеке ко-
ју је пламен прогутао, лебди Реч, вечни Ло-
гос, како је истакнуто у несиноптичком тј. 
тзв. езотеријском Јеванђељу по Јовану. Раз-
уме се, вечни Логос лебди и над Библиоте-
ком шабачком већ стотину и шездесет годи-
на, када је овај храм књиге прозван – Чита-
лиште шабачко. Да Шапчани нису познати 
само као чивијаши и врцави враголани, већ 
и као књигољупци, сведо-
чи нам утисак академика 
Љубомира Симовића, кога 
су аутори истакли у уводу 
монографије: „Шабачка би-
блиотека је једно од најлеп-
ших и најпријатнијих уто-
чишта које човек може на-
ћи у нашем несрећном вре-
мену“ (забележено у књизи 
утисака 23.5.2005). А, да би 
Библиотека шабачка била 
то што јесте – волшебно 
место сусрета са вечним 
Логосом, шабачки библио-
текари држали су се, како 
је то приметила Светлана 
Јанчић, рецензент овог 
значајног дела, Ренганата-
новог „златног правила би-
блиотекарства“: „Поштујте 
прошлост и сачувајте бу-
дућност. Шабачки библи-
отекари управо то и раде: 
„Данас, на почетку новог 
миленијума, које се гене-
рално може означити као 
дигиталним, и ми тежимо 

да стигнемо до савременог начина посло-
вања, повезујући своју традиционалну и 
културну мисију са визијом савременог ди-
гиталног центра“, истакнуто је у уводу мо-
нографије. Међутим, шире гледано, и пре 
ере дигитализације, библиотеке су биле 
виртуелне, јер им је исходиште вечност са-
ма – неомеђена временом и просторим.

Све је почело далеке 1847. године када се 

Јован Павловић, прота шабачки, писмено 
обратио „високославном Попечитељству 
просвештенија“ о потреби оснивања Чи-
талишта попут оног у Београду. Шапчани 
поносни на свој града, у оно доба, сматрали 
су да је Шабац „друга варош“ у Србији. И, 
не задуго, већ 29. септембра 1847. године, 
по старом календару – Читалиште шабач-
ко отпочело је са радом. Остало је, како се 
то обично каже, историја… Која се, када 
је реч о шабачком светилишту књиге, ова-

ко одвијала: из Чи-
таонице шабачке 
израђа се Шабачка 
народна књижница 
и читаоница која 
прераста у Народну 
библиотеку „Жика 
Павловић“, којој ће 
назив бити проме-
њен у – Библиотека 
шабачка.

Истакнимо и то 
да је ентеријер би-
блиотеке уређен та-
ко, да у посетиоцу 
подстиче осећај све-
тости (посебности, 
издвојености, по-
свећености за одре-
ђену, вишу сврху) 

што се да приметити на фотографијама у 
монографији. И, такво окружење, води нас 
даље, уз књигу, до тананих дамара душе и 
свести. До контемплације која, према Ха-
ни Арент, рађа акцију: „(Vita active in vita 
contenplativa“) – чинећи овај свет лепшим и 
хуманијим.

Дакле, и Библиотека шабачка, као и све 
библиотеке из прошлости, али и оне буду-

ће, још неосноване, учествује у најплемени-
тијој мисији – оплемењавању духа људско-
га. И то успешно – већ стотину и шездесет 
година!

А, велики маг речи, Хорхе Луис Борхес, 
чије дело је „израсло из књига“ – сложио би 
се да су библиотеке биле виртуелне и пре 
ере дигитализације… Уосталом, и из Библи-
отеке шабачке израсла је једна важна књи-
га, монографија на коју смо покушали да 
скренемо пажњу.

Пеђа Радосављевић

БОКУН – ЂИНИЋ, Соња, РАДОВАНОВИЋ, Нада и АДАМОВИЋ, Весна. 
– Од Читалишта шабачког до Библиотеке шабачке – 160 година трајања ; 
монографија, илустровано. – Шабац, Библиотека шабачка, 2007; 216 стр.
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Српска књижевна задруга основана је 
1892. године. Ко су били њени оснивачи 
и какав је, у то време, био њен издавач
ки програм?

Задругу су, пре 116 година, у Београду, осно-
вали најугледнији писци, научници, про-
фесори и интелектуалци тога доба. Било 
је међу њима и политичара и дипломата, 
што значи да је имала не 
само културни и књижев-
ни, него и национални и 
државни циљ. Били су ту 
Стојан Новаковић, Јован 
Јовановић Змај, Милан Ђ. 
Милићевић, Јован Ђорђе-
вић, Милан Јовановић 
Батут и други – њих 17... 
После позива упућеном 
„свему српском народу“ 
приступиће им, књига-
ма, сарадњом, подршком 
или чланством, велики 
број писмених људи оно-
га доба. Учитељи, свеште-
ници, трговци... и то не 
само они из ондашње Ср-
бије, него и они из других 
крајева у којима су Срби 
живели – највише из гра-
дова као што су Цетиње, 
Дубровник, Трст, Беч, Пе-
шта, Темишвар... (Тада ни 
Панчево није у Србији) 
– чинили су Задругино 
чланство, а програм се са-
стојао у издавању и „шире-
њу“ српске књиге – књиге 
написане на српском језику или преведене 
на српски језик. Била су то најважнија, кри-
тички приређена дела из старе и савремене 
српске књижевности, дела из народне књи-
жевности, као и преводи значајних књижев-
них остварења других, посебно словенских 
народа... Књижевна, поучна, историјска... 
ова дела имала су за циљ подстицање разво-
ја српске књижевности и подизање нивоа 
опште културе и просвећености српског на-
рода. Задруга је током свог дугог постојања 
покушавала, мање или више успешно, да 
остварује те високе захтеве утемељене ње-
ним оснивачким актима, па и данас настоји 
да се придржава тог програма.

Истовремено, СКЗ је и симбол српског 
издаваштва уопште. Због чега и које су 
то библиотеке и издавачки подухвати 
учинили да СКЗ то постане?

Задруга је најстарија издавачка установа 
у Срба. Сестринска кућа (како ми од миља 
зовемо Матицу српску) најстарија је устано-
ва, али само Задруга има, као основни, изда-
вачки задатак... Од самог њеног оснивања, 
тај задатак је почео увелико да се испуњава. 
Има много података о великом успеху и из-
ванредном статусу Задругиног Кола још на 
самом почетку, у првој деценији њеног по-
стојања. Традиција Кола и његове вредно-
сти чувана је у свим временима, па и данас, 
када излази јубиларно Стото коло СКЗ... 
Ту су и две библиотеке основане пре Првог 
светског рата (Забавник и Поучник), као и 
Савременик – основана пре Другог светског 
рата. Све оне постоје и данас... Ту су и вели-
ки пројекти: Историја српског народа у 10 

томова, едиција Српска књижевност у 100 
књига (са Матицом српском), Стара српска 
књижевност (са Просветом)...

Какав је издавачки програм СКЗ данас 
и како Вам успева да у овом „клизавом“ 
транзиционом времену опстанете као 
издавач који и те како држи до своје тра
диције, али је истовремено и отворен за 
нова дела?

Било је и раније времена тешких за Задру-
гу и за књигу уопште. Нас је задесило све 
што је задесило и Србију и српски народ. 
Судбина књиге и судбина народа – писаца 
и читалаца, школа и институција... нераз-
двојиве су. За установу као што је СКЗ, коју 

обавезују и традиција и Закон, потребна је 
помоћ друштва и државе, а та помоћ често 
изостаје и касни. Преживели смо тешка вре-
мена, али се бојимо да она нису прошла. 
Данашњи издавачки програм заснива се на 
оном оснивачком, али има печат овог доба, 
почев од дела и идеја, па до изгледа књиге 
и њене нове улоге... Негујемо оно што је 

највећа вредност достој-
на књиге, а то данас није 
исплативо... Ко би пре 
116 година рекао да ће ћи-
рилица једног дана бити 
један од узрока рђаво про-
даване књиге и пада тира-
жа. А ћирилица је важан 
део Задругине и уопште 
српске традиције...

За овај Сајам изашло је 
редовно Коло СКЗ, по 
коме је ова кућа данас 
најпознатија. Да ли Коло 
стиже у све српске библи
отеке?
Некад је редовно Коло сти-
зало и у удаљене сеоске 
школе Босне и Црне Го-
ре. (Краљ Никола био је 
ослободио поштарине За-
другине књиге у Црној Го-
ри)... Ми се данас дивимо 
оним библиотекама које 
чувају многе или све књи-
ге из Кола. Има их и у ино-
странству... Али, ипак, 
многе библиотеке немају 

ни нове, а камоли старе књиге из ове едици-
је. Шта је по среди – треба питати њих. Коло 
није наше и садашње – оно је традиционал-
но и српско: заштитни печат добре књиге... 
Онај ко зна какав статус има плаво Коло 
Српске књижевне задруге у историји наше 
књиге и културе, тај, упркос великом оси-
ромашењу и читалаца и библиотека, ипак, 
у континуитету набавља књиге ове, по све-
му јединствене, култне едиције.

Какви су Вам планови да опстанете и 
останете препознатљив издавач који 
штампа вредна дела и не потчињава се 
законима тржишта, држећи до традици
је и вредности нових наслова које обја
вљујете?

Ми покушавамо да будемо и класични и 
модерни. Ми не бежимо ни од тржишта, 
али бежимо од јефтиног и привременог не-
укуса... Ускоро ћемо бити препознатљиви 
по томе што ћемо бити на ћирилици, а све 
друго ће бити латиницом – уколико држава 
нешто не промени... Уз то, желимо да оба-
вестимо младе људе – гимназијалце, студен-
те, асистенте на факултетима – да постоји 
једна светла и стара и сложена традиција, 
која има своје име, висока естетска мерила, 
озбиљне научне и уметничке постулате – че-
му се ваља и вратити и окренути и посвети-
ти. Показаће се да то може да функциони-
ше у модерно доба... Није то лако. Недостаје 
и пара и памети. Али ми немамо куд – ово 
је тек трећи век СКЗ, а она је основана на 
дуже стазе.

Тања Јанковић

Нина Новићевић
управник 

Портрет издавача

Српска
књижевна

задруга
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Дела Александра Солжењицина од-
сликавају једну епоху руске историје 
реалистичким поступком. По томе 

се њихова вредност може мерити са дели-
ма Толстоја, Достојевског, Гогоља, Чехова, 
књижевника у самом врху светске књижев-
ности, који су такође одсликали своје епо-
хе, а и данас су читани и утичу на младе 
прозаисте на различитим нивоима. Таква 
су и Солжењицинова дела „Архипеаг ГУ-
Лаг“, „Један дан Ивана Денисовича” и дру-
га. Солжењицин је истовремено и симбол 
друштвене и књижевне историје ХХ века. 
Преживео је скоро читав ХХ век, а умро у 
90-ој години.

Солжењицин је у руску књижевност увео 
до тада непознату тему, тему совјетских ло-
гора, а романи „Одељење за рак“ и „У првом 
кругу“, донели су му 1970. године Нобелову 
награду. Солжењицинова сећања „Боло се 
теле с храстом“ и „Зрнце доспело између 
два жрвња“ спадају и међу најчитаније ње-
гове књиге. Његови идеолошки текстови у 
којима критикује Совјете и Запад, а недав-
но и Русију, значајне су за сагледавање ана-
томије друштва и цивилизација уопште. 
Солжењицин је био и академик САНУ, и 
српска средина га је сагледавала најпре као 
великог руског писца.

Александар Солжењицин који се упоко-
јио у ноћи између 3. и 4. августа 2008. годи-
не, сахрањен je у среду 6. августа на гробљу 
Донског манастира у Москви.

Цитати из дела  
„Архипелаг ГУЛаг“

Мото: У овој књизи нису измишљени ни 
догађаји ни имена. Људи и места названи 
су правим именима. Када су им наведена са-
мо почетна слова, то је било из разлога лич-
не природе. Када нису никако именовани, 
то је због тога што људско памћење имена 
није задржало. Али све се овако десило.

По истој асфалтној траци у ноћи јурцају 
црне марице, а сутрадан – са заставама, цве-
ћем и веселим песмама – дефилује млада 
генерација.

Дат нам је само један живот, мали крат-
ки живот, а ми га злочиначки потурамо под 
нечије митраљезе или га одвлачимо, њега 
непорочног, на политичко сметлиште.

Овај рат нам је открио да је на земљи нај-
горе од свега бити – Рус.

Човека ког смо довели дотле да глође сле-
пе мишеве, МИ САМИ смо ослободили сва-
ке дужности не само према домовини него 
и према човечанству!

Књижевна хронологија једне епохе Алекс андр Солженицын
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Победа није била и наша победа. Пролеће 
четрдесет пете није било и наше пролеће.

Ми смо дужни да јавно осудимо сваку 
ПОМИСАО да једни људи другима могу чи-
нити насиље. Прећуткујући порок, гушећи 
га у нашем телу да не изађе напоље ми га 
сејемо, и он ће у будућности од тога само 
хиљаду пута чешће израсти. Тиме што по-
рок не кажњавамо, па чак ни злочинце не 
подвргавамо моралној осуди, ми не само да 
штитимо њихову ништавну старост – ми 
под ногама нових покољења подривамо и 
саме темеље правде. Ето због чега расту она 
„равнодушна“ – а не због „недовољног вас-
питног рада“. Млади се прожимају идејом 
да се овде нитковлук никада не кажњава, 
већ да је увек извор благостања.

Како ће бити тесно, како страшно живе-
ти у таквој земљи! 

Идеологија! Она је та која пружа оправ-
дање за злочинство и истрајност неопходну 
злочинцима. Управо ова социјална теорија 
помаже злочинцу да своје чинове обели у 
својим очима и у очима других, да би слу-
шао не покуде и проклетства већ похвале 
и пошту. Тако, инквизитори су се ослања-
ли на хришћанство, освајачи на величање 
домовине, колонизатори на цивилизацију, 
нацисти на расу, јакобинци (од јуче и данас) 
на једнакост, братство и срећу будућих по-
кољења.

Један те исти човек може да буде разли-
чит, зависно од старости и ситуација у које 
га живот ставља. Час је ближе ђаволу час 
свецима. Но, његово име се не мења и ми 
све њему приписујемо.

Сократ нам је оставио у аманет: познај 
себе самога!

На ивици гроба, у који се већ приправља-
мо да гурнемо наше непријатаље, ми се за-
препашћени заустављамо: забога, да није 
само случај хтео да џелати не будемо ми 
него они.

Слабо је, слабо човек биће. На крају кра-
јева, и најтврдоглавији међу нама су онога 
пролећа желели опроштај, били спремни да 
у многоме попусте за само још једно парче 
живота.

Јединствена истина, али за коју треба про-
патити: благословене су не победе у ратови-
ма већ порази! Победе су потребне влада-
ма, порази – народу. После победе траже се 
нове победе, после пораза – слобода, и она 
се најчешће добија. Порази су потребни на-
родима, као патње и несреће појединцима: 
они нас гоне да се окренемо нашем унутра-
шњем животу, да се духовно уздигнемо.

Кад на гробљу живиш, како да оплачеш 
све мртве?

Према прорачунима професора стати-
стике, емигранта Н. А. Курганова, од 1917. 
до 1959. године, без ретких губитака, искљи-
чиво од терористичког уништавања, угу-
шивања, глади, повећане смртности у лого-
рима, укључујући и дефицит од смањеног 
наталитета „сразмерно лака“ унутрашња 
репресија, она нас је коштала... 66,7 мили-
она људи (а без споменутог дефицита – 55 
милиона).

Може се рећи да су управо од тога Упут
ства „Они који су лишени слободе а способ-
ни су за рад обавезно се употребљавају на 
физичком раду“ од 23. јула 1918. (девет месе-
ци после октобарске револуције) кренули 
логори и родио се Архипелаг.

У августу 1918, неколико дана после атен-
тата Ф. Капланова на њега, Владимир Иљич 
у телеграму Јевгенији Бош и Извршном ко-
митету у Пензи (они нису знали да изађу на 
крај са сељачким устанком) пише: „Сумњи-
ве (не „кривце“, него сумњиве А. С.) затвори-
ти у концентрациони логор ван града”. (А 
осим тога, и „...повести беспоштедни масов-
ни терор...“ (Тада још није било дектрета о 
терору).

Тако се, 5. септембра 1918, десетак дана 
након овог телеграма, објављује декрет СНК 
о црвеном терору, који су потписали Пе-
тровски, Курски и В. Бони-Брујевич. Мимо 
упутства за масовна стрељања, у њему се по-
себно наглашавало: „Обезбедити Совјетску 
Републику од класног непријатеља његовим 
изловањем у концентрационе логоре.“

Зашто не дискутујете с правим историча-
рима? С онима из Института црвене профе-
суре!

(...) Најпре сам дискутовао на њиховој 
страни, бранио њихове ставове. Јаз, наши 
аргументи су ми се нешто учинили плитки. 
Затим сам неко време само ћутао и примао. 
Затим сам почео да дискутујем против њих.

(...) Од свих њихових дискусија у мојој 
глави је остала само једна. Као да су сви ти 
талмудисти заједно – један једини човек. 
Он ће сам из дијалога у дијалог понављати 
на истом месту исти доказ и истим речима.

Врбовање шпијуна је у самом ваздуху на-
ше земље. Зато што је држава преча од лич-
ности. Зато што је Павлик Морозов – херој. 
Зато што ухођење није ухођење него помоћ 
ономе кога уходимо. Врбовање се, као у ка-
квој чипки, преплиће с идеологијом – зар 
врбовани није дужан да се бори за оно исто 
за шта и Органи: за успешно кретање наше 
земље према социјализму.

На дисциплинском, привременом, исту-
реном радилишту Северног железничког 

логора (управник – пуковник Кључкин) 
1946–47. долазило је до људожерства: људи 
су клали људе за месо, варили и јели.

Култ криминалаца постао је заразан у 
време када је књижевност вапила за пози-
тивним јунаком.

Пропаганда криминалности мора да уоп-
ште није била у противуречности с нашим 
друштвеним уређењем, није му ничим пре-
тила /још му је била ослонац и потпора/.

У старој Русији је постојало /на Западу 
и сада постоји/ неисправно мишљење да 
су лопови непоправљиви, да су вечити пре-
ступници („основа преступности“). Зато су 
на етапама и у затворима политички шти-
ћени од њих (...) Тако да 1917. године лопови 
нису господарили ни у земљи, ни у руским 
затворима (...)

У милионском дезертерству 1917. годи-
не, а затим током грађанског рата све људ-
ске страсти се разуздаше, а лоповске пре 
свих. Њихове шије не пристајаху да се саби-
ју у јарам, а било им је и речено да то није 
ни потребно. Нашао се, да је врло корисно 
и пријатно што су непријатности приватне 
својине, а према томе и снага револуције, 
коју само треба увести у корито пролетари-
јата, што и неће бити тешко урадити (...)

А сада када је прошло више од четрдесет 
година, можемо се осврнути и посумњати: 
ко је ту кога преваспитавао: чекисти апаше 
или апаши - чекисте? Апаш који прихвати 
веру чекисте постаје кучка, а апаши тога 
кољу. А чекиста који је усвојио психологију 
апаша – то је иследник 30-их и 40-их годи-
на који зна да притисне, или управник ло-
гора јаке воље.

Тако ће се онај ко се заузме за правичност 
три пута, девет пута покајати. На тај начин 
казнена политка подстрекава криминалца, 
стога су се они десетинама година ширили 
као бујна плесан и на слободи, и у затвору, 
и у логору.

Професионални криминалци нипошто 
не могу бити поређени с капиталистичким 
елементима (то јест, с инжењерима, сту-
дентима, агрономима и калуђеркама): ови 
други су по самој природи вечити неприја-
тељи диктатуре пролетаријата, док су они 
први само политички нестабилни. (Про-
фесионални убица је само (!) политички 
нестабилан!) Лумпен-пролетер није посед-
ник, те се и не може повезати с класно не-
пријатељским елементима, већ ће се радије 
повезати с пролетеријатом (само почекај-
те!). Зато су они у официјелној терминоло-
гији Гулага и названи социјалноблискима. 
(С ким си...).

Т. Ј.

Алекс андр Солженицын
(19182008)
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Први је јули.
Ернест Хемингвеј чисти своју омиљену пу-

шку, ону са сребрном цеви коју ће следећег 
дана ставити у уста; Рођен је и Чарлс Лафтон, 
Томас Мор је на суђењу, а ја (од 1970-е до да-
нас) лежим будан у Њукаслу. На овај дан су 
легије у Египту дале Веспазијану пурпурну 
бордуру, а Наполеон је освојио Александрију. 
Прва телевизијска реклама за сатове коштала 
је једну компанију у Њујорку девет долара. 
Тачно је 00:50 после поноћи. У једној болни-
ци у Бризбену управо се родила моја жена 
Сара. Пре четири године, у ово исто време, 
лежим будан и слушам како се поред мене ме-
шкољи. Хтела је да водимо љубав али сам ре-
као да сам сувише уморан. У ствари, била ми 
је већ досадила. Тада сам већ добро познавао 
историју њеног тела, порекло сваког ожиљка 
и сваке пецкице на кожи.

Ове године (2004-е) већ сам се навикао да 
спавам на хрпама старог Њукасл Хералда које 
сам купио од неког пензионера у Чарлстауну. 
Протекле недеље сам дремао на земљотресу 
из 1988. године, а вечерас се покривам недав-
ним тучама у кафани и резултатима фудбал-
ских утакмица. Некако се најбоље одморим 
на децембру из 1979. Сада никако не могу да 
заспим и настављам да радим на уводу за 
историју Њукасла (Newcatsle University Press, 
200?). Сто двадесет свешчица исписаних мо-
јом руком послагано је поред радног стола, 
са деведесетак страница фуснота, и заједно 
са десетинама књига и часописа из истори-
је. А још нисам ни стигао до Првог светског 
рата. Једном сам написао историју Африке 
за шта ми је било потребно много мање вре-
мена него за ову историју једног малог града 
у Аустралији.  И даље верујем да сам рођени 
историчар који се из мајке испилио од поза-
ди да бих боље разумео одакле сам. Одакле 
потичем. Започињем нову страницу у уводу 
(с. 104) и пишем: Абрахам Линколн је једном 
рекао: „Од историје се не може побећи.“

На радију тад пусте „Писца џепних књи-
га“ од Битлса, први на топ листи, на данашњи 
дан 1966. Пуштају још неке песме и престајем 
да пишем да бих слушао „Моје лудо срце“, 
„Зашто ме не волиш“. А онда чујем „Тако ства-
ри почињу“ и босоног се затрчим да угасим 
музику и на пету ми се залепи убиство Лем-
тона од децембра 1984. Стопала су ми штро-
кава. Под је одвратно прљав од опале косе и 
перути. Историчари никако не треба да седе 
у кулама од карата.

Сада је четири сата ујутру првог јула 1993. 
и ја сам управо запросио Сару. Лежимо у кр-
вету у једном хотелу у Единбургу. Нешто ра-
није, тог истог дана, купио сам јој веренички 
прстен у једној антикварници; хтео сам да 
некако буде историјски. Она ми је рекла да 
је то био најлепши рођендански поклон који 
је икада добила. Испричала ми је о сваком 
мушкарцу којег је волела. Питала ме о жена-
ма са којима сам био. „Волела бих да се про-

шлост никада не испречи између нас“, рекла 
је. Те ноћи сам назебао, добро се сећам.

Историја мојих болести: богиње (1975), 
слепо црево (1984), прелом леве руке (1992), 
маларија (1990, 1991), и наравно, клиничка де-
пресија (од 2001–е до данас). Напољу се у зору 
зачују крици неке црвене, зелене и жуте пти-
це за коју не знам како се зове. Веома сам та-
нак у природним наукама. Јутро је свеже. Ре-
шим да одем у шетњу и облачим стару одећу. 
Излазим из куће, прелазим улицу, пролазим 
поред  погребног завода у чијем се излогу на-
лази аустралијска застава са црном завесом 
у позадини, као да ће данас целу замљу да са-
хране. Кућа ми је близу луке. Кров је сруши-
ла јапанска подморница из које је на град ис-
паљено тридесет и четири плотуна 8-ог јуна 
1942. године. Три пијана младића ми нешто 
гласно добацују, али ја пожурим да прођем 
поред њих и помислим на први дан битке на 

Соми. Никада не бих могао да ратујем. Ника-
да нисам био силеџија.

Стижем на обалу. Гледам на океан на чи-
јем се хоризонту на бледом јутарњем светлу 
назире пет бродова натоварених угљем, у 
правилном размаку, као на фотографији са 
задржаним аутоматским окидањем. Некада 
давно, на данашњи дан, потопљена је францу-
ска фрегата Медуза, чији су се путници спа-
сли на сплаву који је остао заробљен на води 
насликаној на познатом платну. Заудара мор-
ска трава. Данас је и рођендан Есте Лодер. У 
ово исто време 1998-е још увек уснуо лежим 
у кревету, али не са својом женом.

Неко време шетам горе доле по пешчаној 
обали пре но што се вратим на улицу. Изне-
надим се да овако рано видим неког старијег 
човека како на прагу своје куће седи и чита 
неку књигу са благо изненађеним изразом на 
лицу, као да у њој види своје сопствено име. 
Прођем поред њега и кренем узбрдо Рузвелто-

вом и мирно скренем у своју улицу.
Осам је ујутру првога јула и ја још увек не 

могу да заспим. Враћам се назад у кревет и 
сатима гледам црно-беле филмове тражећи 
Оливију Де Хавиленд да јој пожелим срећан 
рођендан. У подне поштар позвони једном 
и ја сачекам да позвони и други пут у част 
Џемса Кејна, који је такође рођен на дана-
шњи дан.

Поштар је прави неки Барбароса са огром-
ним мастиљавим рукама. Као да је њима ства-
рао речи.  Има за мене пакет из Мелбурна и 
треба да потпишем, и док то чиним забављам 
га историјом мог презимена. Није баш заин-
тересован. Уносим пакет у кућу. Неке књиге 
из историје међу којима је и једна о побуни 
на Мау Мауу коју сам ја написао. Посудио 
сам их пре толико година Сариној сестри, а 
сад су ми потребне за моју историју Њукасла. 
Понекад ми се чини да ће ми за исту бити по-
требна свака историја, од Тукидида до оних 
још ненаписаних. Кад отворим књигу из ње 
испадне једна фотографија. Дуго пиљим у њу 
јер је прошло толико времена од када нисам 
видео фотографију која није била прикачена 
на лист папира, са датумом и текстом испод 
ње. Човек и жена стоје испред камене катедра-

ле обасуте сунчевим зрацима. Усликана је пр-
вог јула 1989. у Глазгову када сам тек упознао 
Сару. Прво сам чуо њен глас у катедрали. Би-
ла је водич једној групи пољских студената. 
Одмах сам приметио њен аустралијски акце-
нат, а потом и како другачије изговара поједи-
не речи; неке са узлазним, а неке са силазим 
акцентом. Замислио сам бројеве изнад тих 
речи, за сваки једна фуснота која објашњава 
да је живела у Кини, Индији, Енглеској. По-
сматрао сам је фасциниран. Јер кад је гово-
рила о прошлости, забацила би руку уназад, 
о садашњости, показала би испред себе, а за 
будућност би дизала обе руке у вис. Почела је 
да користи те покрете како би визуелно помо-
гла студентима око глаголских времена, али 
јој је очигледно то постало навика. Послала је 
студенте да погледају неку таписерију, а она 
је испред цркве завршавала књигу.

„Шта читаш?“ упитах је, а она подиже гла-
ву и погледа ме.

Рајан О’Нил

ПРВИ ЈУЛИ
преведена прича

За Рајана О’Нила се слободно може рећи 
да је писац кратких прича. До сада је обја-
вио две збирке у издању Џининдера преса 
(Ginninderra Press) Шест времена и Глад 
у Њукаслу, која је ушла у најужи избор за 
награду Стил&Рад 2007. Живи и ради у 
Њукаслу, граду северно од Сиднеја. Прича 
„Први јули“ најпре је објављена у часопису 
Вестерли у Перту, Западна Аустралија, а по-
том се појавила у збирци Најбоље приповет
ке у Аустралији у 2007, у избору познатог 
аустралијског писца Роберта Друа.

Поља чаја, Јапан
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„Биографију. Од Џејн Остин“, рече.
„Ааа... Како се завршава?
„Па, умире“, рече и обоје се насмејасмо.
Сећам се покрета њених руку кад смо се до-

говорили да се нађемо сутра увече. Мало ка-
сније, посматрао сам како јој студенти певају 
„Срећан рођендан“. Када сам јој ја ту исту пе-
сму певао следеће године, били смо сами.

Сада, 2004. враћам са на 104-у страницу мо-
га увода. Напољу, на небу изнад кућа, лебди 
слика сунца која је већ неколико минута ста-
ра. Како ли се иста може упоредити са оном 
коју су Американци направили на атолу Би-
кини када су по четврти пут разбили атом?  
И то је, наравно, било на данашњи дан, пре 
толико година. Пишем још неко време док 
не задремам, а када се пробудим погледам на 
сат. Пет је поподне.

2001. сам био на једној конференцији на 
Сиднејском универзитету на којој се разма-
трало о трендовима у афричкој историогра-
фији. Управо се завршавала. Био је Сарин 
рођендан и требало је да је позовем из хотел-
ског лобија да јој јавим да ћу ускоро кренути 
кући. Када је излагала о француском коло-
нијализму по акценту сам препознао да је из 
Бурундија. Звала се Клио Мбабази. Била је 
лепушкаста и позвала ме је на пиће. „Први је 
јули“, рекла је „У Бурундију прослављају Дан 
независности.“ Поглед јој паде на моју бурму 
на руци у којој сам држао виски. „А изгледа 
и ви овде.“ Сару сам позвао у девет сати да 
јој пожелим срећан рођендан и да јој кажем 
да кући нећу стићи вечерас, као што смо би-
ли планирали. Остало је још пуно посла да 
се заврши.

А онда огладним и ставим 29. новембар 
1997. као столњак и као салвету. Хлеб је стар 
четири, сир шест, а ја 12.875 дана. Вече је и 
идем да се истуширам и скинем са себе исто-
рију тог дана. Мастило, зној, прљавштину. 
Још увек је први јули, још увек, и на телеви-
зији јаве да је управо умро Марлон Брандо, 
мада је на екрану још увек жив и дозива „Сте-
ла, Стела“. Седам на под. Нешто ми се уреза 
у ногу. Један од Сариних дневника. Водила је 
дневник од петнаесте године. Све сам их про-
читао неколико пута. Ја се појављујем као не-
ка историјска личност, као Гарибалди или Це-
зар. Ту су забележене и све моје лажи и невер-
ства. „За једног историчара, мој муж уопште 
није способан да фалсификује прошлост“.

Одједном као да је 21:02. У овај исти час 
сам 2001. био у једној хотелској соби у Сид-
неју. На радију пева Џони Кеш. Пољубио сам 
Клио Мбабази и полако смо се скинули. По-
том нисам могао да заспим и из досаде сам 
чито Гидеонову Библију. Много касније сам 
сазнао да је Друштво основао неки путујући 
трговац из Висконсина.

Деветнаест је минута до поноћи 2001-ве 
и Сара умире на свој тридесети рођендан, 
сама, у нашем кревету у Њукаслу. Изненад-
ни срчани удар. Доктор није имао никакво 
објашњење. У њеној породици није било ср-
чаних обољења. Можда је могла да се спасе, 
само да је неко био поред ње. Чехов је такође 
умро првог јула, у Немачкој. Тело су му вра-
тили у Русију у сандуку на којем је писало 
„свеже остриге“. Као и Шекспир, којег је Че-
хов веома поштовао, Сара се родила и умрла 
на исти дан.

Абрахам Линколн је једном рекао: „Од 
историје се не може побећи.“ Први је јули.

Превод са енглеског:  
Драгана Р. Живанчевић

Ова монографија коју је Мирјана Весе-
линовић-Хофман, као аутор и редак-

тор, са ауторима појединих делова: Рок-
санда Пејовић, Соња Маринковић, Мишко 
Шуваковић, Драгана Јеремић-Молнар, Ива-
на Перковић-Радак, Татјана Марковић, Ма-
рија Масникоса, Весна Микић, Татјана По-
повић-Млађеновић, Ана Стефановић, Ми-
лена Медић, Ивана Вуксановић, Драгана 
Стојановић-Новичић, изузетна је по много 
чему, а највише по томе што је то прва моно-
графија о српској музици кроз векове. Већ у 
предговору Ненада Остојића се наглашава 
да је ова књига креативни искорак у исписи-
вању историје спске музике кроз мултиди-
сциплинарна сагледавања појединих пери-
ода и данашњег тренутка српске музичке 
сцене. Група музиколога кроз музиколо-
шку интерпретацију даје један научни пре-
глед историје српске музике смештајући га 
у контекст европског музичког наслеђа.

Монографија је направљена од уводних 
текстова, четири веће целине које се састоје 
од више разнородних текстова и библиогра-
фије, регистра имена и прилога фотографи-
ја из различитих периода историје српске 
музике. Први део, састављен од четири тек-
ста представља неку врсту вертикале исто-
рије српске музике од њених најранијих 
почетака па до данас. Други део моногра-
фије чине текстови који су утемељени на 
стилским координатама. Говоре о развоју 
српске музике кроз време, уочавајући по-
себност стилских карактеристика које су 
смештене и у историју српске музике и у 
европско културно наслеђе. У трећем делу 
књиге сагледано је стваралаштво српских 
композитора и разнородност жанровских 
модела кроз краће и дуже текстове у кон-

тексту садржаја о коме се 
пише. Четврти завршни 
део монографије уоквиру-
је историју српске музике 
школством, репродукци-
јом и писаном речју. Ту 
су сабрани текстови који 
српску музику сагледа-
вају у распону од педаго-
гије до естетике.

Урађена као научни 
пројекат, ова моногра-
фија о српској музици кроз методолошку 
призму даје једну значајну инерпретацију. 
О томе Мирјана Веселиновић-Хофман у 
уводним напоменама о књизи Историја 
српске музике пише: Ова монографска пу-
бликација о српској музици писана је са ци-
љем да се из данашње перспективе, дакле 
погледом уназад на укупан развој српске 
музике, а с обзиром на новооткривене по-
датке, нову грађу и новоформиране услове 
тумачења српске музичке историје, пружи 
један од могућих предлога музиколошке си-
стематизације и разматрања стваралачких 
прегнућа у оквиру српске музике, укључују-
ћи извођачка и музиколошка.

Тај циљ је овом монографијом досегнут 
и она ће дуго времена бити уџбеник свим 
истраживачима који се са различитих аспе-
ката баве српском музиком, која је овом мо-
нографијом омеђена и научно утемељена 
као аутентично српско музиколошко насле-
ђа у корпусу европског музичког наслеђа. 
Ова монографија ће истовремено сваком 
читаоцу пружити научни увид у богатство 
и разноликост српске музике кроз векове, 
па све до данас.

Тања Јанковић

Историја српске музике
Историја српске музике: српска музика и европско музичко 
наслеђе. – Мирјана Веселиновић Хофман ... (и други). – Београд: 
Завод за уџбенике, 2007. – 785 стр.

К. Хокусаи: Илустрација за књигу 
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Библиотека Српске патријаршије спада 
у најзначајније институције нашег на-
рода. Књишке ризнице које су ствара-

ли Свети Сава и Симеон датирају још из три-
наестог века. Из Хиландара, ризнични фонд 
прелази у Жичу, где је основана прва архиепи-
скопија, потом у Пећ, Сентандреју, Сремске 
Карловце и на концу, у Београд. Библиотека 
Српске патријаршије постоји девет стотина 
година, Њени управници бринули су се о по-
стојећим и сакупљали нове књиге, а у време-
нима ратова и несрећа, библиотечка имовина 
је одношена, уништавана... Ипак, данас Би-
блиотека Српске патријаршије изгледа врло 
лепо и – отмено. А, зато су се, између осталих, 
побринула и министарства вера и културе Ре-
публике Србије.

Од новембра 2007. године управник Библи-
отеке Српске патријаршије је мр Зоран Не-
дељковић. Протеклих десет година радио је 
у Светом Синоду, а постдипломске студије за-
вршио је у Италији с благословом патријарха 
Павла и Светог Синода Српске православне 
цркве. Управничка канцеларија опремљена 
је намештајем тј. легатом Илариона Рувараца 
који је недавно рестауриран.

Патријаршијска библиотека је затвореног 
типа, али због богатства књишког фонда отво-
рена је за све посетиоце и коришћење је бес-
платно. Поред штампаних књига Библиотека 
чува и 420 рукописа или њихових делова који 
датирају из периода од 14. до 18. века.

С обзиром да је Теолошки факултет од 
недавно поново у саставу Београдског уни-
верзитета и да је Црква, нажалост, у периоду 
комунизма била у запећку, и Библиотека Срп-
ске патријаршије успоставља старе везе са ва-
жним институцијама.

- Обновљена је сарадња са Српском акаде-
мијом наука и уметности, Матицом српском 
и Народном библиотеком – истиче мр Зоран 
Недељковић и додаје да су у припреми и дру-
ги подухвати као што је компјутеризација, 

увођење Интернета, обнова одређених књи-
шких фондова а све у циљу да се омогући аде-
кватан приступ научној јавности. Сигуран 
сам да Библиотека Српске патријаршије и те 
како може да буде занимљива научницима и 
корисна за израду истраживачких радова – за-
кључује мр Недељковић.

Данас се у Библиотеци Српске патријарши-
је чува 450 рукописа чија вредност је непроце-
њива. Много тога је разнето у периоду Другог 
светског рата. Добар део је пренет у Загреб и 
после рата враћен у Београд. Међутим, оправ-
дано се претпоставља да неки рукописи још 
нису враћени.

Патријаршијској библиотеци у Београду 
своје књижевно благо у виду легата поклања-
ли су и многи истакнути српски књижевни-
ци, историчари, духовници и културни по-
сленици. Овом приликом, поменућемо само 
значајније библиотеке – легате истакнутих 
личности, које су ушле у састав Библиотеке.

Међу њима, свакако, треба истаћи библи-
отеку Захарија Орфелина, истакнутог књи-
жевника, уметника и бакроресца, рођеног 
у Вуковару далеке 1726. године. Орфелин је 
био учитељ, писар у митрополији, типограф, 
коректор штампарије у Венецији и Бечу, про-
светитељ, издавач и преводилац са руског је-
зика. Дакле, ренесансни дух. Такође, Захарије 
Орфелин је покренуо и први јужнословенски 
часопис. Преминуо је у Новом Саду 1785. годи-
не. Није тешко закључити да је Орфелинова 
библиотека једна од највећих приватних би-
блиотека тог времена. Међу рукописима које 
је овај великан завештао Библиотеци Српске 
патријаршије, налазе се и два његова важна и 
– необјављена рукописа.

Надаље, у Библиотеци Српске патријарши-
је налази се, као што смо већ истакли, и библи-
отека – легат Илариона Руварца. Руварац је по-
знати српски историчар и оснивач „критичке 
историографије српског народа“. Вредно је на-
гласити да је архимандрит Иларион Руварац 

дуго година био и библиотекар Патријаршиј-
ске библиотеке. Његова библиотека данас се у 
чува у четири трокрилна храстова ормана ко-
је је Руварац још за живота наручио да се изра-
де. Библиотека је урађена према редном броју 
крила ормана као и редном броју полица које 
иду одозго на доле. Полице су обележене сло-
вима ћирилске азбуке од А–Е, а крила ормана 
римским бројевима. Сигнатура књига прак-
тично изгледа овако: IA. I.A12 или E.4. Преу-
ређење архимандритове библиотеке извршио 
је познати професор историје и академик др 
Никола Радојчић, још као млад професор гим-
назије у Сремским Карловцима, помажући 
тадашњем библиотекару Димитрију Руварцу, 
брату Иларионовом. Патријаршијска библио-
тека задржала је и данас ово уређење из чисто 
„историјских разлога“, као пример како су 
се библиотеке некада уређивале. Приликом 
стручних посета Библиотеци, будући библи-
отекари показују интересоавање за Руварчев 
систем сигнатуре.

Потом, у састав Патријаршијске библиот-
ке ушла је и библиотека Богословског учили-
шта у Сремским Карловцима. Ово училиште 
представља најстарију високу школу међу Ср-
бима. Основана је још 1794. године. Радила је 
са мањим прекидима до краја 1919. године, 
када ју је заменио Богословски факултет. Та 
библиотека бројала је 6.242 дела и 15.620 томо-
ва најразличитијих рукописа.

 Своје место у Патријаршијској библиоте-
ци нашла је и библиотека богословског дру-
штва „Слога“. Реч је о библиотеци студената 
Богословског училишта.

Богатству Библиотеке Српске патријарши-
је допринела је и лична библиотека проте Сте-
вана Ђурђевића. Прота се доселио у Београд 
1936. године, пошто је протеран из Мађарске. 
Приликом сеобе из Сегедина пренео је и своју 
библиотеку коју је 1947. године поклонио Па-
тријаршијској библиотеци.

И библиотека архимандрита Стефана Ил-

БИБЛИОТЕКА СРПСКЕ  
ПАТРИЈАРШИЈЕ Ризница мудрости и   светлости
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кића, познатог црквеног писца, краси Патри-
јаршијску библиотеку. С обзиром да је архи-
мандрит Илкић био образован (говорио је 
више страних језика) и штедљив, успео је да 
прикупи веома добру библиотеку на руском, 
мађарском и италијанском језику.

Када је реч о периодима несреће, Патријар-
шијска библиотека највише је страдала за вре-
ме Другог светског рата, 1941, године када је 
од усташких окупаторских власти заплењена 
и пренета у Загреб. У току транспорта од Бео-
града до Загреба и назад, по делимичном по-
вратку, књишки фонд је толико оштећен, да 
многе књиге више нису биле за употребу.

Упућени кажу, да се постанак данашње 
Патријаршијске библиотеке везује за име па-
тријарха Арсенија трећег Чарнојевића, који је 
приликом Велике сеобе 1690. године понео са 
собом знатан број најнеопходнијих књига узе-
тих из богате Патријаршијске библиотеке у 
Пећи. Оне, управо, чине почетни фонд књига 
данашње Патријаршијске библиотеке.

Постоје и библиотеке Српске православ-
не цркве које не припадају (физички) Патри-
јаршијској библиотеци, то су библиотеке 
Српске православне цркве у иностранству: 
Библиотека Будимске епархије, Библиотека 
Темишварске епархије, Библиотека Источ-
ноамеричке-канадске епархије, Библиотека 
Средњозападноамеричке епархије, Библио-
тека Западноамеричке епархије, Библиотека 
Српскоправославног епископског викаријата 
у Скадру, Библиотека Православне епархије 
чешко-моравске, Библиотека Православне 
епархије мукачевско-прјашавске и Библиоте-
ка Западноевропске и аустралијске епархије.

Разуме се, о Патријаршијској библиотеци 
могло би да се пише још више, и боље. Од 
светога Саве, преко Чарнојевића, па до Орфе-
лина и Руварца, дуг је период... Ипак, барем 
мало, успели смо да провиримо у Патријар-
шијску библиотеку – тако важну за српски на-
род и Цркву, на чијем челу се данас налази мр 
Зоран Недељковић.

Пеђа Радосављевић

Један од драгоцених издавачких подухвата 
у овој години српских библиотека, гледано 

у целини, јесте објављивање књиге Милутин 
Бојић – песник Србије у издању београдске би-
блиотеке (општина Палилула) која носи име 
славног песника српске модерне с почетка 20. 
века. Покровитељи издања су Скупштина оп-
штине Палилула, Секретаријат за културу гра-
да Београда и Књижевно друштво Свети Сава. 
Посао око приређивања књиге поверен је књи-
жевнику Станиши Нешићу. 

Књига је подељена на два дела. Први део 
(5-146) чине Бојићеве збирке овде пренесене 
према првим издањима. За живота Бојић је 
објавио две књиге песама: Песме (1914) и Пе
сме Бола и Поноса (1916). Постхумно су штам-
пани Бојићеви Сонети (1922), писани у Нишу 
1915, на Крфу 1916, и Солуну, непосредно пред 
смрт 1917. године. Тако, први део чине три Бо-
јићеве књиге песама којима је стекао славу ка-
ко за време свог кратког живота (рођен 1892. 
у Београду, умро 1917. у Солуну од милијарне 
туберкулозе), тако до данас. Његова поезија 
била је незаобилазна у школским читанкама 
и академским антологијама између два рата, 
ништа мање после Другог светског рата, све 
до најмлађих критичара и антологичара који 
почетком овог века анализирају и вреднују срп-
ску поезију прошлог века. Према готово једно-
душној оцени великог броја научника, поезија 
младог Бојића спада у сам врх српске тзв. прве 
модерне заједно са поезијом од њега много ду-
говечнијих, Милана Ракића, Јована Дучића, 
Симе Пандуровића, Алексе Шантића, нешто 
старијег Владислава Петковића Disa. Прва Боји-
ћева књига Песме подељена је на циклусе Мла
дост, Кроз векове, Приче, Земља олује и дужу 
шестоделну песму Химна векова. Разнолика по 
темама и мотивима, од љубавних, библијских 
(песме Заљубљени Давид, Давидова песма, Сало
ма, Магдалена, Јудин плач), до песама из даље 
и ближе српске историје, открила је тадашњој 
читалачкој и критичкој јавности писца који са-
мосвојним, изразито оригиналним приступом 
садржају већ опеваном и у светској поезији и 
српској поезији (љубавни, библијски мотиви, 
кад је реч о српској историји класицисти и ро-
мантичари) даје нове, изненађујуће импулсе. 
Свој креативни успон тада тек двадесетчетво-
рогодишњи писац потврђује Песмама Бола и 
Поноса у коме пева о балканским ратовима и 
свесрпској трагедији у почетку Првог светског 
рата. Из ове књиге је антологијска елегија Пла
ва гробница коју су током рата наизуст знали 
и обични, махом неписмени српски редови. У 
вредносно уједначеној књизи, у појединим пе-
смама Бојић из родољубиво-рефлексивне лири-
ке стиже до метафизичких димензија лирског 
субјекта (из песме Бело усијање сачињене од пет 
римованих катрена, абба, навешћемо други ка-
трен: „Ја плакати нећу над кулама палим,/Ни 
у пустом дому тугованке плести,/Јер не можеш 
собом небо ми одвести,/А ја знам на песку ди-
ћи Јерусалим“.) Ако се прва два стиха ове стро-
фе односе на националну трагедију, друга два 
нас одводе у универзалне трансценденталне 
сфере, толико неочекиване и ретке кад је млад 
стваралац у питању. Према речима приређива-
ча „И данас, када их читалац чита има осећај да 
су песме написане јуче, што само потврђује њи-
хову вредност и захтева нова тумачења у новом 
књижевноисторијском контексту“.

Други део ове књиге (147-344) написао је 
Бојићев рођени брат Радивоје Бојић. Књига 
је завршена 1967. у Берну, а објављена 1968. у 
Виндзору, у Канади, поводом пола века од смр-

ти Милутина Бојића. Сажет и упутан предго-
вор књизи написао је Радоје Л. Кнежевић. Он 
истиче да је у тренутку избијања Првог свет-
ског рата, јула 1914. (напад Аустроугарске мо-
нархије на Краљевину Србију), Радивоје Бојић 
тек ушао у петнаесту годину и да је ујесен 1915. 
приликом повлачења политичког и војног вр-
ха, српске војске и мноштва цивила, Радивоје 
Бојић био међу „оних пет-шест хиљада дечака 
који су нешто по плану а нешто по нагону, по-
шли за српском војском у повлачењу ка Алба-
нији...“ Радивоје Бојић према сећањима и доку-
ментима пише изванредну прозу, у најмању ру-
ку као да је реч о тексту искусног романсијера 
првога реда. Радивојев наслов Милутин Бојић 
песник Србије, као најпрецизнији задржан је и 
у овом издању. Документарна проза млађег Бо-
јића осим историографских чињеница везаних 
за предратни Београд 
развија се од тренутка 
тзв. Анексионе кризе 
1908. везане за припа-
јање Босне и Херцего-
вине Аустроугарској, 
после њене окупације 
1878. од исте државе. 
Млађи Бојић описује 
реакције Београђана 
и масовне демонстра-
ције, уписивање у до-
бровољце оних који 
нису војни обвезници, 
јер, једноставно, Срби 
са обе стране Дрине 
су један народ и свеоп-
шти бунт је логичан. 
Млађи брат детаљно пише и о почецима књи-
жевног рада старијег брата, њиховој породици, 
пресељењу из Сремске улице у Хиландарску 
24, личном Милутиновом познанству са Стева-
ном Сремцем и Јованом Ђорђевићем (писцем 
химне Боже правде), јавном, културном и поли-
тичком животу Београда и Србије уочи Балкан-
ских ратова, често називаним „златним добом“ 
српске демократије и многим другим поједино-
стима, али од крупног значаја за једно време, и 
наше време. Пише о Бојићевој сарадњи са Днев
ним листом, Делом и другим. Истакнимо ову 
реченицу Радивоја Бојића: „Милутинове прве 
песме изазвале су дубок утисак“, поводом пе-
сама Вране (Венац, 1910), Вечито сунце (Дело, 
1910), Мехмед Соколовић (Дело, 1910) и других, 
уз краће личне опсервације о њима и критич-
ки одјек у јавности. Следе опширни комента-
ри о српском друштву пред балканске ратове, 
политици, српској војсци и њеној припремље-
ности за ослободилачке ратове. После победа 
над Турцима у Првом, на Куманову и Битољу, 
помоћи бугарској војсци у ослобођењу Једрена, 
Радивоје са болом пише о српско-бугарском 
сукобу око тзв. вардарске Македоније и бугар-
ско-грчком око егејске Македоније, односно, о 
незаситим апетитима владарске бугарске куће 
Фердинад-Кобург који су се завршили сломом 
бугарске армије. Крај овог мемоарско докумен-
тарног текста, писаног изванредним књижев-
ним стилом, третира Први светски рат, Милу-
тиново повлачење са српском војском, његов 
ангажман у њој, те братовљеву смрт и пренос 
посмртних остатака 1922. из Солуна на бео-
градско Ново гробље.

Штампањем ове књиге данашњи радници 
библиотеке Милутин Бојић достојно су се оду-
жили рано преминулом великану наше књи-
жевности.

Небојша Ћосић

МИЛУТИН БОЈИЋ – ПЕСНИК СРБИЈЕ
Милутин Бојић: Песник Србије, приредио Станиша Нешић. – Београд: Библиотека  

Милутин Бојић, 2008. – 348 страна



12 13

Реч је о књизи која нуди 
узбудљив увид у исто-

рију, митове и легенде на-
рода Мезоамерике. Приче 
о боговима сунца, прино-
шењу жртава, о пирами-
дама и храмовима, те и 
баснословним ризницама 
злата које су опљачкали 
Шпанци опчинили су мно-
ге генерације. Ова књига 
открива праве чињенице 
иза тих прича и сагледа-
ва како митови и легенде 
могу много да нам кажу о 
стварној историји. Енци-
клопедија обилује раско-
шним илустрацијама, са-
држи пет стотина фотогра-
фија, карата и илустрација 
које обједињене са аутори-
тативним и надахнутим 
текстом причају причу о 
великим цивилизацијама 
Мексика и Средње Амери-
ке. Земље које су освојили 
Мезоамериканци, градо-
ви које су градили и свет 
који су развијали, без ути-
цаја Европе, представљају 
задивљујуће откриће и чи-
не једну од правих колев-
ки људске цивилизације. 
Величанствена архитек-
тонска и културна достиг-
нућа народа у Мексику и 
Централној Америци обу-
хватају скоро три хиљаде 
година. Ова достигнућа 
крећу се у распону од хра-
мовских пирамида и коло-
салних олмечких камених 
кипова, до градова који 
изазивају страхопоштова-
ње, великих трговачких 
мрежа и сложених вер-
ских друштава Астека и 
Маја. Археолошка откри-
ћа и истраживања сачува-
них докумената пружају 
занимљив увид у астро-
номију, развој календара, 
математике, писмености 
и уметности. Они такође 
откривају снажну посвеће-
ност рату и необуздану ре-
лигијску љубав према бого-
вима који су захтевали крв 
људских жртава. Енцикло-
педија описује необично 
снажну везу народа Мезоа-
мерике са светом природе 
и сабоговима и богињама 
који су обитавали у при-
родним формама чији су 

покретачи били. Преглед 
„митологизованих „при-
повести обухвата приче о 
стварању, о земљи, о небу, 
легенде о боговима, боги-
њама и јунацима, те при-
че о плодности, жетви, за-
гробном животу. Прикази 
налик митовима и историј-
ске чињенице помешали су 
се у савременим описима 
мезоамеричке историје, па 
чак и у причи о њиховом 
поразу од шпанских осва-
јача. Стога Илустрована 
енциклопедија Астека и 
Маја представља незаоби-
лазан и драгоцен извор за 
проучавање старог Мекси-
ка и Централне Америке. 
Аутори ове књиге су ис-
такнути британски исто-
ричари. Чарлс Филипс је 
признати писац популарне 
историје и сарадник на Ка-
селовом Речнику модерне 
Британије, као и на Хрони
ци Британије, и неколико 
капиталних историјских 
књига. Страсно је заин-
тересован за митологију, 
историју велике мајанске 
и астечке цивилизације, а 
био је и кључни писац се-
рије Тајм Лајфа под нази-
вом „Мит и човечанство“. 
Чарлс је дипломирао на 
Оксфордском, а магистри-
рао на Вестминстерском 
универзитету и члан је 
Друштва аутора. Дејвид М. 
Џонс је студирао антропо-
логију и историју на Кали-
форнијском универзитету 
Беркли. Докторирао је на 
археологији Америке на 
Археолошком институту 
Лондонског универзитета. 
Др Џонс је коаутор Пла
вог водича за Мексико и 
написао је много прилога 
о мезоамеричкој и јужно-
америчкој уметности за 
Макмиланов Уметнички 
речник. Коаутор је књиге 
Митологија Америке коју 
је такође објавила кућа Ло
ренц букс.

Мила Милосављевић

Историја Астека и Маја
Чарлс Филипс; Дејвид М. Џонс: Илустрована енциклопедија Астека и Маја: Историја, легенда, 
мит и култура домородачких народа Мексика и Централне Америке – Земун ЈРЈ, 2007. стр 256.

Душко Новаковић

КРАЋЕ
Одлучио сам, мењам стил јадања
Писаћу краће
Лакше и савршеније
Као у телеграму
И не сваки дан, претежно уторком
Бићу пробирљивији кад будем узимао
Стихове из шкриње поезије

Настојаћу да их разуме и чистач улица
И облаци, и трава, и ветар
И стена коју море непрестано шмиргла
Нећу лагати да ме крхкост маслачка баца у очајање
Рашчистићу са собом и у себи рашчистићу са својим ја
Никаквих више расправа на тему
Зашто се још не предајем. Хоћу да живим сваки дан.
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У сан мртви полако ми се јавља неки 
звук, плази ухом и улива у мозак, 

али... полако. Схватам да се будим, про-
био сам само прву кору сна, па ми се и 
не израња даље ако нема потребе, ако не 
зове нико, ако не мора... али мора, мора, 
звук ме опет стиже, као пловак из дуби-
не излазим на свет. На свету опет тмина, 
чврста као Хад, концентришем се на очне 
капке да ми јаве положај свој, отварам 
их, затварам, све је једно, исти је мрак. Из-
нутра пролазим корен своје носне кости 
погледом, онако успутно, још сањив. Кон-
султујем уши, збуњен, само једно ради, 
оно што је горе. А друго уво спава, заби-
јено у перину. Сад, у друштву с горњим, 
ја пловим кроз мрак да додирнем нешто, 
било шта, било како, само да се сретнем с 
нечим и да спасем помућени ум.
Јасно се чује људско јечање.

Израња ми основни крајолик разума, 
схватам да сам жив, да сам спавао а сада 
више не, и да у просторији у којој је и моја 
постеља, нешто цвили, просто 
јеца и испушта болни звук.

Дижем главу с јастука, носим 
и уснуло уво с њом у зрак, па 
наоружан стерео-опремом слу-
шам и мерим људским радаром 
колико је то цвиљење далеко, 
где је, на коју страну и наравно, 
шта то може, побогу, бити.

Звук је ту. Веома близу, па га 
лепљиво комешање прати, као 
мљацкање тмуло што се пре-
плиће с шапатом и мрморењем, 
није ми јасно ни шта је ни ко је 
то. У тмини и онако све што би-
ва, страшније је но по виделу, 
лишен вида не успевам мозак 
да обуздам, он сам бљује страх 
и своје гримизне огриске, гуше-
ћи се потом у тој сопственој ло-
кви страха, без икаквог реда и 
без даха. Док ми рука пипа по 
прекидачу на малој лампи крај 
кревета, прсти говоре да се још 
некакви процеси у глави одви-
јају несметано и да наде има, да 
се тај мрки пачворк слика, боја 
и шарених делова реченица које одједан-
пут стижу као послужење, може сложити 
вођен извесним смислом, довољно добро 
да се по мало заведе след и редовно стање 
свести.

Израња нит.
Свирка је била у Кулушићу до иза поно-

ћи, то ми је сад јасно у глави, па шницла и 
пива, пуно, обеутио сам ко зна кад, али, у 
свој кревет у Еспланади на четвртом спра-
ту, то поуздано знам, а после више ништа, 
ни ко са ким у соби, ни откад, ништа...

А ево већ, млечна и тиха светлост поли-
ла ми је руку и придижем главу па чкиљим 
по тамним крајевима собе, опремљене те-
шким намештајем нетипичним за хотеле 
Есеферјота 1983. године. У другом креве-
ту, недалеко од мог, гунгула и комешање, 
две чупаве главе и преплетене руке, све 

то извирује испод јоргана и јастука, поку-
шавам да у полутами изоштрим вид.

Они су један другом лизали уво крва-
во, носеве велике, бабурасте, исте, коло-
плет лактова и уњкавих, дрогираних и 
поспаних гласова. Ко је ту кога дрмнуо 
лактом у сну, није се дало ни наслутити, 
а чудо је било да су и до тог глувог доба 
у једном кревету доспавали. Углавном, 
ударац је мукло пао, па заболео, све нас 
пробудио и неометан псовкама које сам 
испаљивао, то чудо са две главе, настави 
да се комеша под јорганом, сада све тише 
и тише, ношено назад у сан.

И ја се у окрету замазах у мрак.
Тако се понекад сетим скица. Те мла-

дости кад смо били деца, јер то гледано с 
овог брега удаљеног и чини се да је било 

дечје, тог дивног положаја у животу када 
је све време свемира било пред нама, када 
ништа није изгледало далеко, ни високо, 
ни страшно. Није ни сад страшно али је 
времена мало, плус, што ни многи о који-
ма тако маштам нису више с ове стране 
завесе, већ су тамо где мени још није дато, 
у полутами, једва јасни и безгласни.

Два брата и два лика били су као један. 
Сада су с различитих страна те копрене, 
осакаћени као пар, оштећени као двојац. 
Млађи, Саша, кљуца пред једним телеви-
зором сиднејским с друге стране земљи-
не лопте, а Горанов гроб је тако далеко да 
га вероватно никада нећу таћи. Нисам си-
гуран ни да бих то волео. Ја сам сентимен-
талан, што је потпуно без везе, и то би ме 
вероватно бацило у мирисе лета 1977. ка-
да смо затечени и збуњени од узбуђења, 

треме и одговорности трчали узбрдо од 
Прве београдске, да након послеподневне 
школске смене одсвирамо први наступ у 
Дансинг сали Дома Омладине. Матори 
џамбаси из тада најјаче тезгарошке лиге, 
вероватно сморени од своје сталне обаве-
зе под фирмом Mama CoCo, дозволили су 
нам да мало заморимо посетиоце, потро-
шимо њихово време, прођемо кроз пла-
мен иницијације и да страховито изгре-
шимо покушавајући да одсвирамо Хенко-
ка и Hedhanterse. Вероватно то нико није 
ни приметио. И ко је приметио, брзо је за-
боравио. Знам да би ми све то ишло кроз 
сећање ако бих додиривао бели аустралиј-
ски камен постављен над Горанову окру-
глу главу, док бих гледао зелену траву 
израслу из његовог тела, израслу из моје 
младости и среће.

Тог брата, старијег, ја сам некако во-
лео и то сада могу да признам, а био сам 
збуњен када ме је одмах после завршеног 
четвртог разреда гимназије полагано по-

чео напуштати, очајно привучен другом 
страшћу. Имао је да испуни усуд који је, 
ваљда геном, био дубоко усађен у њих обо-
јицу и да се повинује страшном пороку 
Истока, коси смрти, хероинској белој ни-
ти. На крају те нити је после седамнаест 
година и уздахнуо последњи пут, сам, и 
већ несвестан драгих који су се били оку-
пили на тлу Тасманије око његовог чела 
које се хладило.

Сада ја мог друга Чавкета, у плавој 
школској кецељи, кратке накострешене 
косе и веселих очију, стављам у приче, 
кад год могу, док ми се примиче сан. Да 
бар још мало поживи у њима као у каквом 
брзом сну.

2008.

Јован Б Јовановић 

П Р И Ч А

MAMA Co Co
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„Он је, уосталом, без нарочитих потреба, соли-
дан кућевни човек који не воли бучна друштва; 
пије веома умерено, и то с времена на време, а 
и не пуши много. Највеће му је задовољство да 
ниже жута ћилибарска зрна својих бројаница 
као неки муслимански хаџија; а можда му је то 
типична калуђерска навика, остала од честа 
дружења са фратарском братијом која је доско-
ра – бар старији нараштаји – имала много зајед-
ничког са турским „ћефовима“ и „мерацима“. 
Стари нежења веома умерена живота, он би мо-
гао допустити себи и мало више удобности и 
луксуза но што их има. Његово се име срета по 
свим београдским часописима и дневницима: 
све се то одлично плаћа; данашњи књижевни 
хонорари су високи и не могу се уопште упо-
ређивати са хонорарима у старој Југославији 
– онда је књижевник био предмет бездушне 
експлоатације са свих страна. Па ипак, кад сам 
Андрића прошле зиме посетио у његову стану 
у Призренској улици, тужио ми се на тежак жи-
вот. Нађох га при послу – оловком је правио 
неке белешке“.

Овако описује Иву Андрића, јединог срп-
ског нобеловца, Боривоје Јевтић (1894–1959) са-
рајевски књижевник, који је живео у Београду 
од 1941. па до 1947. године. Јевтићев рукопис 
„Белешке о Иви Андрићу“, пронађен је у Му-
зеју књижевности у Сарајеву. Штампан је у 
„Свесци“ број 5 за 1988. годину Задужбине Иве 
Андрића у Београду. Има 39 страница, in quar-
to, писаних мастилом и вероватно је написан 
непосредно после рата, када у марту месецу 
1945. године излази из штампе и Андрићево де-
ло „На Дрини ћуприја. Роман“, као прва књига 
у Просветиној библиотеци „Јужнословенски 
писци“.

Али, поставља се питање. Зашто је важно 
када је изашло прво издање романа, који је је-

дини добио Нобелову награду за књижевност 
са ових наших простора, када је тај податак оп-
ште познат? Ево и зашто!

У мом поседу, већ неколико година, налази 
се један примерак баш тог, првог, издања „На 
Дрини ћуприја. Роман“, што и не представља 
баш неку велику библиофилску реткост. Ме-
ђутим, овај мој примерак је, ипак, јединствен. 
Сада сам у прилици да Вам изнесем тајну коју 
је ова књига скривала нешто више од шест де-
ценија.

На добро очуваном поменутом примерку, 
што је веома ретко због популарности дела, 
„На Дрини ћуприја. Роман“ налази се посвета 
аутора у којој стоји: „Бели са најлепшим осећа-
њима и најбољим жељама Иво Андрић. Апри-
ла мес. 1945 г. У Београду“. Посвета је исписана 
мастилом на ћирилици.

Али, то није све, оно што је важније на овом 
примерку има још записа далеко значајнијих. 
Када се пажљиво прелистају листови књиге 
уочава се, на почетку сваког поглавља а има 
их 24 нумерисаних римским бројевима, текст 
написан оловком на ћирилици. Рукопис је, не-
двосмислено, Андрићев.

Кренимо излагање редом. Ко је, пре свега, 
особа са именом Бела, којој је наш нобеловац, 
са веома присном посветом, поклонио свој 
примерак дела „На Дрини ћуприја. Роман“?

Реч је о Лепосави Бели Павловић (1906–
2004) сликарки, која је сликарство започела 
код Бете Вукановић; наставила у Букурешту 
код професора Ј. Стериадеа. Дипломирала на 
Уметничкој школи у Београду 1929. године, а 
Академски течај завршила 1932. године. Била 
је члан и дугогодишњи председник „Ладе“, 
члан УЛУС-а, са којима је излагала, професор 
француског језика и наш најбољи познавалац 
румунског језика. Потицала је из угледне срп-
ске и београдске дипломатске породице.

Неколико година пред своје упокојење, Ле-
посава Бела Павловић је у једном подужем из-
лагању о Иви Андрићу и сведочила о природи 
њиховог познанства и пријатељства. Ево само 
неколико делова из тог њеног излагања:

„Док је мој отац био отправник послова у Бу-
курешту, дошао је у тадашњи наш генерални 
конзулат нови вицеконзул треће класе – Иво 
Андрић, петнаест година млађи од мог оца, а 
петнаестак од мене. Мени је било четрнаест, 
мом старијем брату шеснаест, а њему двадесет 
девет година. Дружио се, наравно, са нашим 

родитељима, али могу рећи, исто толико и са 
нама, децом. Умео је да се опходи са младима, 
да разговара са њима као са равнима, са мојим 
братом поготову. Ја сам као најмлађа, углав-
ном слушала и упијала све што нам је објашња-
вао. Нашој радости није било краја када нам је 
једног дана подарио примерак свог „Еx Понта“ 
са посветом. Доцније, у Београду, кад смо одра-
сли, то је дружење постало још присније. Раз-
лика се у годинама изгуби у извесном добу... 
Под безумном окупацијом Другог светског 
рата, нас пет, шест веома блиских пријатеља, 
међ којима је био и Андрић, састајали смо се 
недељом код једног од нас, или смо на цео дан 
пешице одлазили у Кошутњак. У неком заби-
том кутку проводили бисмо читаве сате како 
бисмо могли безбрижно да поразговарамо 
о брижним временима која су нас снашла. С 
времена на време међутим умели смо и да се 
нашалимо... Једног Великог петка, не могу да 
се сетим које године, али свакако после Другог 
светског рата, Андрић који је волео да пешачи, 
пратећи ме до мале топчидерске цркве, где сам 
имала обичај да идем на целивање, одједном 
ми рече: „Не разумем данашње људе из ове на-
ше земље који ни на Велики петак бар не узму 
нешто о Христу да прочитају – О Христу, том 
врхунском мислиоцу који нам је дат, највећи 
поклон који смо икад добили али кога би више 
но икада, баш данас требало да проучимо. Ан-
дрићу су песме биле као нека врста духовног 
дневника преко којег је он Свевишњем повера-
вао све своје немире. У тим његовим, може се 
слободно рећи, исповестима, нема ничег затаје-
ног. У њима Андрић разоткрива у потпуности 
своју душу и све оно чега у разговорима јавно, 
са другима, није хтео да дотиче.

Ни богови ни молитва!
Па ипак бива понекад, да чујем
Нешто као молитвени шапат у себи.
То је моја стара и вечно жива жеља
Јавља однекуд из дубина
И тихим гласом тражи мало места
У неком од бескрајних вртова рајских,
Где бих најпосле нашао оно
Што сам одувек узалуд тражио овде:
Ширину и пространство, отворен видик,
Мало слободна духа.“
... Ова песма једна од последњих, ако није и 

последња, коју је прибележио живи је доказ да 
је не само у младости већ и до тако рећи издиса-

Непознати Иво Андрић

МОЛИТВЕНИ ШАПАТ

Фотографија снимљена  
првих година после Другог  
светског рата: Иво Андрић

Цртеж Иве Андрића: Нацртала Лепосава  
Бела Павловић

Дописница Иве Андрића из Сарајева од  
28. августа 1945. г.: упућенаЛепосави Бели 

Павловић
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ја свог носио божанску мисао у себи и тражио 
Свевишњег...„

Из овог сведочења Лепосаве Беле Павловић 
јасно се види вишегодишње пријатељство и 
сусретање Беле и Иве, а део преписке између 
њих двоје коју сам прочитао говори нам о јед-
ној веома јакој сентименталној вези са пуно 
емоција. Из рукописне заставштине се не сти-
че утисак да су они у неком тренутку прешли 
црвену линију пријатељства између мушкарца 
и жене. Иако је уочљиво да му је Бела наденула 
необјашњив, до данас, надимак „Мандарин“. 
Бројна писма и дописнице Бели, Андрић почи-
ње са „Драга Бела“, а завршава их обавезно са: 
„Срдачно ваш“ или само „ваш Иво Андрић“. За-
тим, сазнао сам из преписке да је Бела Павло-
вић, што се из до данас написаних биографија 
Иве Андрића не види, била особа којој је наш 
нобеловац радо поверавао своје делове тек на-
писаних рукописа да би их она, прва, прочита-
ла и исказала суд о њиховој вредности.

Дакле, Лепосава Бела Павловић је била та 
особа из сенке у коју је Иво Андрић имао вели-
ко поверење дуги низ година.

Но вратимо се коначно мојем првом издању 
„На Дрини ћуприја. Роман“, и записима на по-
глављима. Нема никакве сумње да су они напи-
сани руком Иве Андрића, али каква је била на-
мена тих записа на почетку сваког поглавља?

Верујем да је овде реч о пишчевој жељи да 
на следећем, другом, издању које је изашло у 
Сарајеву у другој половини 1946. године стави 
наслове на поглављима којих, у првом, није би-
ло. Но овај свој наум, из непознатог разлога, 
није спровео. Али је зато, оно што стручњаци 
нису приметили променио насловну страну. 
Наиме, у првом издању стоји „На Дрини ћупри-
ја. Роман“, док је на насловној страни другог 
издања текст: „На Дрини ћуприја. Вишеград-
ска хроника.“ Овај податак оповргава досада-
шње мишљење да је Андрић нерадо мењао и 
прерађивао своје радове. Какву је улогу у тим 
променама имала Бела Павловић ваљало би ис-
тражити. У прилог овој тврдњи говори ми и 
следеће њено писмо, Иви Андрићу у Сарајево 
од 20. јуна 1946. године, писано у Београду:

„Питаћете се зашто ли вам шаљем писмо 
авионом и смејаћете се кад будете видели а 
немам зато у ствари никаквог оно што се зове 
озбиљног разлога. Али, ето, осећам потребу 
са вама да проговорим а изгледа ми глупо да 
вам тек онако шаљем писмо које вам не може 
стићи... Уморна сам страховито, или ми се бар 

чини. Сваки ми је минут драгоцен. Волела бих 
да се овај крај месеца некако продужи – у недо-
глед кад би се могло. Време међутим необази-
рући се иде својим током неумољиво. Довољно 
брзо и сувише брзо када су у питању дани које 
би човек хтео да задржи и сувише споро када 
су у питању минути. Јуре дани које би човек 
хтео да заустави, миле тренутци којима човек 
не би хтео да да времена да се тако болно у ва-
ма крећу. А ви знате да све тако мора бити и 
нека виша сила и разум вам кажу да сав тај бол 
не води ничему и ако осећате дубоко у вама да 
патња ма какве врсте била неможе бити бесми-
слена и поготову не узалудна. Али то ја сада 
говорим бесмислице. Немојте заборавити да 
На Дрини ћуприја допуните насловом Више
градска хроника... Вратите се здраво! Бела.“

Дакле, на крају, из овог писма јасно се види 
намера да се измени насловна страна романа 
„На Дрини ћуприја. Роман“, што је аутор у 
Сарајеву и урадио, почев од другог издања.
Вероватно је имао и идеју да стави наслове на 
сваком поглављу, а желећи да чује мишљење 
Беле Павловић поклонио јој је тај примерак. А 
можда је то написао у некој од бројних посета 
Павловићима после разговора са Белом што се 
вероватно догодило после априла 1946. годи-
не. Ова рукописна заоставштина Иве Андрића 
се сада, први пут, штампа и постаје доступна 

истраживачима српске културе и широј јавно-
сти као сведочанство намере Иве Андрића, је-
диног српског нобеловца, да допуни своје дело 
за које је неколико година касније и добио Но-
белову награду.

Предлози Иве Андрића за наслове погла-
вља:

I – Мост готов или У градњи
II – Поворка деце или Скела са скелеџијом
III – Скуп око гуслара или Абидага на узви-

сини, а испод њега поворка у којој одводе Ради-
сава или Човек на коцу

IV – Човек на коцу или Сељаци сахрањују 
Радисава или Зид са натписом или Кандило 
или Светлост неба пада на гроб

V – Оронули хан или Преплављени мост
VI – Чардак над капијом или Чича Јелисије 

или Ватре у ноћи, на планини
VII – Поворка избеглица из Ужица или Зап-

тија на капији

VIII – Лик Фате или Кућа на Вељем Лугу са 
пределом испод ње или Кућа на Назукама

IX – Алихоџа или Проглас са царским гр-
бом или Караманлија

X – Поп Никола или Поворка аустро-коња-
ника или Четворица на капији

XI – Глава Шемсибега или Осветљен мост 
аустријски грб, двоглав орао или Фењери на 
капији

XII – Двојица коцкара на месечини или Ви-
хор носи карте и дукате или Карте састављене 
тако да се види 29, а наслућује се иза њих по-
следња карта која може бити 2 и 3

XIII – Два стражара на капији или Турска 
девојчица у дугачком шалу или Сахрана феду-
на или У даљини дим од његове сламњаче или 
Глава девојчице

XIV – „Hotel zur Brucke“ или Лотика
XV – Ћоркан хода по огради моста или Сце-

на у кафани
XVI – Анђели праве од крила ћуприју или 

Локомотива са вагонима
XVII – Плакат о анексији на зиду са двогла-

вим орлом или Лице Бранковића слепо-глуво-
немо

XVIII – Гранични стубови који су поваљени 
или Полумесец са звездом на заласку

XIX – Студенти на капији (двојица) или Чо-
век који хода по огради

XX – Лотикин прозор (једини осветљен) 
или Лотика (с леђа) погнута над својим харти-
јама

XXI – Пар у ноћи или Сантина магаза
XXII – Коло или Стража на капији или Ве-

шала
XXIII – Пар који се опрашта или Лотика са 

својима одлази или Војници чувају газда Па-
вла

XXIV – Али-хоџа у табору или Преломљени 
мост или Али-хоџа се враћа кући узбрдо

Срђан В. Стојанчев

Посебну захвалност аутор дугује Даници 
Филиповић, библиотекару саветнику Универ-
зитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у 
Београду, која му је помогла да одгонетне по-
једине делове рукописа Иве Андрића; као и Зо-
рици Пелеш, књижевници која му је несебич-
но уступила материјал из рукописне заостав-
штине Лепосаве Беле Павловић.

Алихоџа у табору или Преломљен мост...: 
предлог наслова Иве Андрића за 24. поглавље.

Прва читала делове рукописа Иве Андрића: 
Лепосава Бела Павловић.

Мост готов или У грађењу: предлог наслова 
Иве Андрића за прво поглавље
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КАД ПОЕТА ЗАГОНЕТА 1 и 2 – Радомир Ми-
ћуновић (Моја анаграматика, Ребусни словар), 
АЛМА, Београд, 2008.

Радомир Мићуновић 
је пошао од песничке 
слободе у састављању 
енигматских радова. 
Она му је помогла 
да што бескомпро-
мисније (чак дрско) 
користи дражи срп-
ског језика. АНАГРА-
МАТИКА везује два 
термина преузета из 
грчког. Граматика је 
наука о систему не-
ког језика и његовим 
правилима, док се 
анаграм бави преме-
тањем слова и слого-
ва. „Од 30 слова датих 
у српском језику ваља 
показати, било као пи-
сац или енигматичар, 
шта се све може“ каже 
Мићуновић. У загоне-
тачком раду, поготово у РЕБУСНОМ СЛОВАРУ, 
аутор се није ограничавао на књижевни језик 
(иако му је близак и познат) већ се ослонио и на 
жаргон, а са друге стране присетио се и архаиза-
ма. Користио је провинцијализме и локализме, 
идиоме и кованице, бројне туђице. Узречице, 
поштапалице, скраћенице и разне језичке сми-
цалице. У циљу комуникације домаће и стране 
енигматике користио је термине ширих говор-
них подручја. Играо се словима, језиком, ма-
штом и довитљивошћу, замислима и знањем, 
кушајући и себе и друге у досезању што ширих 
граница духовног и језичког постојања.

ЂАЧКЕ ЗАГОНЕТКЕ – Гордана Јовановић Ша-
рић, Енигматски савез Србије, Беосинг, Бео-
град, 2008.

Многи дечији песни-
ци су објављивали 
стиховане загонетке. 
Уз Десанку Максимо-
вић и Јованку Хрваћа-
нин, које су штампале 
прву озбиљнију збир-
ку загонетки за децу 
(„Загонетке лаке, за 
ђаке прваке“) стала 
је ове године и песни-
киња и енигмата, Гор-

дана Јовановић Шарић „Ђачким загонеткама“. 
Њена књига садржи 365 загонетки у стиху. Те-
ме су многобројне, а стихови-питалице су ско-
вани тако да привуку мале решаваче. Циљ им 
је да децу подстакну на размишљање, стицање 
нових знања, обнављање градива, да их упозна-
ју са лепотом загонетања, открију им инвентив-
ност, оштроумност, сналажљивост. Ауторка је 
понудила једноставне и духовите разне врсте 
загонетања. Кратке и складне песме поштују 
критеријуме зачетника енигматике за децу, др 
Ђорђа Натошевића (претходника Змајевог), да 
загонетка није загонетка ако се не може реши-
ти. Тако су деци приближени и стари и нови 
видови загонетања. Пружена им је могућност 
да сазнају, на пример, шта је анаграм (крњи, про-

ширени, логогрифни, допуњаљка, учаурени...), 
шта је обртаљка (палиндром), загонетка... Овим 
путем се игра, разонода спајају са едукацијом 
и припрема плодно тле за нове нараштаје у срп-
ској енигматици која се све више поштује, про-
пагира и примењује.

ЛЕКСИКОН СРПСКИХ ЕНИГМАТА – Миро-
слав Лазаревић, Јован Вуковић, Енигматски са-
вез Србије, Алма, Београд, 2007.

Капитално дело српске ениг-
матике отворило је врата 
признавању ове дисциплине 
у свету новинарства (засада). 
Наиме, Лексикон је добио 
специјалну награду Удруже-
ња новинара Србије „Жика 
М. Јовановић“, која је највеће 
признање за допринос штампе и новинарства за 
теоријске радове и публицистичка дела. Лекси-
кон, који обухвата 760 енигмата, 1200 загонетки, 
више од 70 слика енигматских часописа и књи-
га... представља и својеврсну, додуше несистема-
тичну, историју загонетања на нашем подручју. 
Позната је и цењена вештина загонетања од дав-
нина. Код нас у народу се неговала и преносила 
спочетка усменим путем. Непознати аутори су 
обележили овим видом загонетања цео средњи 
век. Прве старе загонетке, у рукопису из 17-ог 
века открио је Ђура Даничић. Преко Христофе-
ра Жефаровића, Димитрија Давидовића и мно-
гих других аутора почиње нагли развој српске 
загонетке. Још у првој половини 18-ог века у 
песничким књигама уграђивани су и одређени 
песнички елементи. Иако ова књига повезује 
енигмате различитих интересовања, занимања 
и образовања задржаћемо се на помињању само 
неких енигмата-књижевника: Милован Даној-
лић, Радоје Домановић, Љубомир Ненадовић, 
Десанка Максимовић, Јован Јовановић Змај, 
Љубивоје Ршумовић, Гвидо Тартаља, Момчило 
Тешић, Брана Цветковић... Књижевност и књи-
жевници нису могли а да се не опробају у игри 
речи (с речима и о речима). Њоме се проверава 
домишљатост, оштроумност, инвентивност... 
Од Сфинге па преко старих Изреаелаца које су 
своје краљеве бирали тако што су прво морали 
да реше задате загонетке, интересовање за овај 
вид духовног стваралаштва, на опште задовољ-
ство, све више расте.

БИБЛИОТЕКА ПРВА КЊИГА 1957–2007: Вла-
димир Шовљански, Бранислав Карановић, Ма-
тица српска – Нови Сад 2007.

Пола века едиције „Пр-
ва књига” Матице срп-
ске обележено је лекси-
коном који заокружује 
крочење на књижевну 
сцену 245 аутора. Књи-
ге из едиције предста-
вљене су корицом, 
фотографијом аутора 
и првим текстуалним 
сегментом штампаним у књизи. Едиција је по-
кренута 1957. и објављивала је прве песничке 
књиге. Стога је названа „Прва збирка”. Име је 
промењено у „Прва књига“ 1963. када је концеп-
ција едиције проширена и на објављивање дру-
гих књижевних жанрова. Зна се да захваљујући 
едицији у којој се књига појављује аутори често 
постају познати. Тако је Матичино коло „Прве 
књиге“ начин да се одшкрину врата према све-
ту издаваштва и литерарне афирмације. Оно је 
тренутак иницијације из којег може да крене 
стреловита каријера књижевна али може да бу-
де и последњи трен на литерарном обзорју. И у 
једном и у другом случају Матичини првенци 
имају гарантовани квалитет. Многа имена која 
су обележила новију српску књижевност пони-
кла су у овој едицији. У њој су објављивали буду-
ћи књижевни стручњаци и универзитетски про-
фесори (на пример: Јован Делић, Јован Попов, 
Миливој Сребро, Михајло Пантић, Милица 
Винавер...) Песничке првенце су објавили тако 
различити песници – од Добрице Ерића и Пере 
Зубца до Владимира Копицла и Ненада Мило-
шевића. Многи доцнији добитници Нин-ове 
награде су прва своја прозна дела објављивали 
у овој едицији Матице српске. „Прва књига“ је 
повезала поетички разнородне писце као што 
су Зоран Ћирић, Миро Вуксановић, Владимир 
Тасић. Од Гојка Јањушевића, 1957. до Жељка 
Митића, Биљане Стајић (2007) читава је плеја-
да великих имена: Тања Крагујевић, Звонимир 
Мајдак, Јасна Мелвингер, Драган Лакићевић, 
Драган Великић, Љубица Арсић, Весна Егерић, 
Дивна Вуксановић, Владислава Гордић, Миша 
Пасујевић и многи други.

Светлана Мићуновић

КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ

К. Хокусаи: Умегава у Сагами провинцији
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Едиција Благо

Мисли великих људи 

Приредили: Симеон Маринковић и Слађана 
Илић
Илустровала Мирјана Живковић
Креативни центар 2007

Приређивачи књиге 
Мисли великих људи 
настојали су да саку-
пе, изаберу и класи-
фикују репрезента-
тивне и занимљиве 
мудре изреке мање 
или више познатих 
аутора из различи-
тих времена и циви-
лизација. Приређи-
вачи су при избору 
настојали да истак-
ну мудрост припадника различитих култура и 
креативност аутора, као и да читаоцу представе 
изреке сврстане по темама о којима су исказани 
различити ставови. Књига садржи 97 тема рас-
поређених по азбучном реду. На крају књиге 
налази се индекс аутора, у ком читалац може да 
пронађе и основне библиографске податке. У 
овој књизи можете прочитати мисли књижевни-
ка, државника, историчара, глумаца, ликовних 
уметника, композитора итд. Индекс омогућава 
читаоцу да, уколико жели, прати и афористичку 
мисао једног аутора. Књига Мисли великих људи 
садржи поруке које се одликују лепотом, едука-
тивношћу и духовитошћу. Оне заиста јесу украс 
говора и извор мислима, а читаоцу пружају мо-
гућност да на основу искустава великих умова 
прошлости и садашњости дефинише сопствене 
ставове о најважнијим животним питањима и 
да креира своју будућност.

У потрази за књигом знања

Написали: Изабел Мате, Мишел Морван и Ив 
Морван (Isabelle Mateu, Michel Morvan, Yves 
Morvan)
Илустровали: Оливје Шварц и Лоран Одуен 
(Olivier Schwarts, Laurent Audouin)
Креативни центар 2008

Креативни центар 
вам, у сарадњи са 
познатим францу-
ским издавачем La-
rousse, представља 
књигу У потрази за 
књигом знања. Кори-
стећи елементе стри-
па, аутори су имали 
намеру да младима 
на занимљив начин 
приближе физику. 
Конкретна упутства 
помоћи ће читаоцу да практично испроба за-
коне физике. Марија, Марко и Никола крећу у 
потрагу за благом. Током путовања суочавају се 
с разним научним загонеткама. Оне се могу ре-
шити извођењем једноставних експеримената, 
с материјалом који је сваком при руци. Решава-
ње загонетака уједно је и начин на који се сазна-
је нешто више о научним појмовима: светлости, 
звуку, инерцији... У књизи је објашњено и илу-
стровано 90 експеримената који читаоцу пружа-
ју прилику да се придружи главним ликовима у 
овој научној авантури. Књига је намењена деци 
од 10 до 15 година, али ће послужити и онима 
који желе да науче нешто ново или да прошире 
своја знања.

Књига за сваку девојчицу

Написала Виолета Бабић
Илустровала Ана Григорјев
Креативни центар 2008

Намењена је девој-
чицама и девојкама 
од 9 до 19 година. У 
њој се говори о про-
менама које се деша-
вају у пубертету, о 
одржавању хигијене 
и нези лица и тела. 
Још као мала, аутор-
ка Виолета Бабић 
осећала је да јој је 
оваква књига неоп-
ходна. Написала ју је сада са жељом да помогне 
девојчицама и младим девојкама да лакше про-
ђу кроз период развоја, да науче да се шминкају, 
да воде рачуна о хигијени, да здраво живе, да се 
исправно хране, да изгледају лепо и да се осећа-
ју добро. Књига садржи седам поглавља. Почи-
ње одељком о пубертету и променама које тада 
настају, а наставља се делом о чистоћи, прању 
руку, купању, туширању. Затим се прелази на 
обимно поглавље у којем је описана нега лица 
и тела. Потом се девојчице уводе у тајне шмин-
кања и дотеривања, а онда следе делови о нези 
косе, здравој исхрани и вежбању, као и о нези 
на летовању и зимовању. На крају књиге налази 
се списак ствари које су потребне на сваком пу-
товању, помоћу којег мучно и досадно паковање 
постаје чак и занимљиво! Пошто примене оно 
што из књиге науче, девојчице ће бити самопоу-
зданије, а мноштво савета даће им одговоре на 
разна питања – на она која не смеју да поставе, 
као и на она која не знају коме да поставе. 
Оно што ову књигу, осим теме, чини посебном 
јесу изузетне илустрације Ане Григорјев и моде-
ран дизајн Јелене Рељић.

Шта да радиш када си уплашен 
и забринут

Водич за децу
Написао др Џејмс Џ. Крист (James J. Christ)
Илустровао Никола Витковић
Креативни центар 2008

Деца имају разне 
страхове, баш као 
и одрасли – од стра-
ха од паукова, па до 
напада панике. Ова 
књига посвећена је 
страховима и бри-
гама – проблемима 
с којима се свако 
суочава у неком тре-
нутку свог живота. 
Било да су уплашена 
или забринута поне-
кад, било све време, ова књига деци може мно-
го да помогне. Сазнаће одакле бриге и страхови 
долазе, шта су истеривачи страхова и брисачи 
брига, научиће да траже помоћ за проблеме с ко-
јима је тешко изборити се. Ова књига је одлична 
не само због тога што је написана језиком који 
је младима лако разумљив и близак већ и зато 
што обухвата много тема и нуди квалитетне и 
проверене технике које им могу помоћи да иза-
ђу на крај са страховима и анксиозношћу. Неке 
од тема које књига обухвата су: које све врсте 
страхова и брига постоје, одакле страхови до-
лазе, на који начин тело и ум заједнички утичу 
на њихово погоршање или смањење. Један део 
књиге описује вештине за савладавање страхо-
ва (истеривачи страхова и брисачи брига), као и 

вежбања која се могу радити код куће, у школи 
или на неком другом месту. Веома важно јесте 
поглавље које се бави већим бригама и страхо-
вима – онима који су исувише тешки да би дете 
могло само да их се ослободи. Оно говори о фо-
бијама, сепарационој анксиозности, генерализо-
ваном анксиозном поремећају, о нападима пани-
ке, опсесивно-компулзивном поремећају и пост-
трауматском стресном поремећају.У последњем 
поглављу дати су одговори на нека од најчешћих 
питања о стручној помоћи, који младима могу 
да буду од користи. Сазнаће да ли им је потреб-
на додатна помоћ и како стручњаци могу да им 
помогну да превазиђу страхове, бриге или про-
блеме који су исувише велики да би их сами ре-
шили. На крају књиге налази се поглавље Пору
ка одраслима, које нуди додатне информације, 
практична решења и идеје о томе како помоћи 
детету које се бори са страховима.

250 најлепших игара  
за сваку прилику

Аутори: Хорхе Батлори (Jorge Batllori), Силвија 
Фонтан (Silvia Fontan) и Елена Лозано (Elena 
Lozano)
Илустровала Џема Отеро (Gemma Otero)
Превела са шпанског Ана Кузмановић-Јовановић
Креативни центар 2008

Сва деца имају су-
штинску потребу за 
забавним, веселим 
и разноврсним игра-
ма, које ће их исто-
времено разонодити 
и нечему научити. 
Књига Двеста педе
сет најлепших ига
ра за сваку прилику 
олакшава деци ста-
ријој од шест година 
да задовоље потребу за игром, нудећи им идеје 
за играње у разним приликама – кад пожеле да 
се играју сама, са члановима своје породице (с 
бакама и декама, мамом и татом, браћом, сестра-
ма и другим рођацима) или кад пожеле да се за-
баве са другарима (из вртића или школе).
Када детету објасните правила игара из ове књи-
ге, оно ће схватити:
• да у слободном времену може да ужива и са-

мо, вежбајући на тај начин интелигенцију, 
креативност и маштовитост;

• да је играње у породичном кругу права сре-
ћа, будући да на тај начин проводи време с 
најближима – браћом и сестрама, рођацима, 
родитељима, теткама, бакама и декама; дете 
треба да зна да је оно што деца уче од стари-
јих подједнако важно као и оно што старији 
уче од најмлађих; нема ничег лепшег од раз-
мене искустава и времена које проводимо за-
једно забављајући се;

• да друштвене игре које се играју у било којој 
од прилика поменутих у књизи олакшавају 
прилагођавање, развијају друштвеност, тре-
ба да нас науче да поштујемо правила и друге 
особе; игре, пре свега, служе за забаву друго-
ва и оних који ће то тек постати.

Свака игра у књизи представљена је кратким, 
али важним уводом, у ком се говори о њеном по-
реклу; податке о томе некад је било тешко наћи 
или тачно одредити. Затим се наводе и број игра-
ча, потребни реквизити, тежина игре и, у настав-
ку, детаљан опис игре, корак по корак. Широм 
планете постоје небројене различите игре и те-
шко је одабрати најзабавније или најомиљеније. 
Имајући у виду разноврсност породица и дру-
штвених група у XXI веку, представљамо вам 
избор игара са свих пет континената и из разли-
читих култура, које ће бити на радост свима.

КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ
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Моја сусетка Алис

Написала Џуди Кертин (Judi Curtin)
Илустровао Андреј Војковић
С енглеског превела Данијела Михић
Креативни центар 2008

Ова књига је успела да 
покаже какве последи-
це на децу могу имати 
одлуке старијих, као и 
то на који се начин она 
с тим одлукама мире 
или против њих боре. 
Написан занимљивим 
језиком, са доста хумо-
ра, роман приказује 
живот адолесцената. 
У књизи Моја сусетка 
Алис много тога се де-
шава одједанпут. Паника, претварање, скрива-
ње, туга, срећа, плач, смех... Радња књиге дешава 
се у Лимерику, у Ирској, где Меган и Алис, две 
дванаестогодишњакиње, уживају у дружењу. 
Оне су најбоље другарице које живе у истој ули-
ци, иду у исто одељење и којима се не допадају 
исти људи. Међутим, изненада настаје проблем. 
На који начин га решити? Да ли ће план успети 
и да ли ће две другарице поново бити заједно? 
Веома забаван и пријемчив, овај роман ће без 
сумње одушевити многе младе читаоце. 

ЈЕЗИК, ЈЕЗИК, Е ПА ШТА ЈЕ...

Написала Хелене Ури
Илустровао Ивица Стевановић
Превела и адаптирала Татјана  
Радановић-Фелберг
Креативни центар 2008

Ова књига намењена 
је деци која воле часо-
ве српског и страног 
језика у школи и која 
уживају у мењању гла-
гола и именица. Биће 
занимљива и онима ко-
ји никад нису могли да 
разумеју зашто се уоп-
ште анализирају рече-
нице и бубају речи. За-
хваљујући њој, деца ће 
сазнати о језику нешто што сигурно не знају и 
што се не учи у школи. У овој књизи читаоци ће 
бројати језике и бројати на разним језицима. Са-
знаће колико језика има на свету и колико речи 
има у нашем језику. Научиће нешто о географи-
ји мозга и о томе како разговарају пчеле. Делиће 
језик на делове и сазнаће да ли дечаци говоре 
другачије од девојчица. Проучаваће имена љу-
ди, животиња и места, сазнаће како су писали 
Викинзи и како су енглески колачи постали срп-
ски кекс. Видеће шта се то, у ствари, дешава кад 
деца уче да говоре. Моћи ће да сазнају да ли спо-
собност говора имају и мајмуни, да ли францу-
ске мачке мјаучу на исти начин као наше и још 
много тога. На крају ове књиге налази се индекс 
који ће читаоцима помоћи да лакше нађу оно 
што их занима. Књига се може читати редом, од 
почетка до краја, а може се читати и свако погла-
вље засебно, као у некој енциклопедији.

Средњи век

ОДБРАНА И ВОЈЕВАЊЕ

Написао др Марко Поповић
Илустровао Мирољуб Милутиновић Брада
Креативни центар 2008

Едиција Овако се живе
ло говори о свакоднев-
ном животу људи од 
праисторије до данас 
на подручју среди-
шњег Балкана, на којем 
се током времена уоб-
личавала модерна Ср-
бија. Текстови врсних 
стручњака, раскошне 
илустрације, благо му-
зејских збирки и архи-
ва, као и резултати археолошких истраживања, 
откривају узбудљиву прошлост, пуну нових, 
непознатих детаља. Сазнајте како се војевало у 
средњем веку! У овој књизи сазнаћете још и ка-
ко је била организована средњовековна војска, 
ко су били пронијари, крајишници и најамни-
ци, како су изгледали оружје и опрема ратника, 
где су се налазила најважнија утврђења, како су 
опседани и брањени утврђени градови и како је 
вођена Косовска битка.

АНЕГДОТЕ О ВЕЛИКИМ  
НАУЧНИЦИМА

Приредио Томислав Сенћански
Илустровао Милан Павловић
Креативни центар 2008

Анегдоте су посебна 
књижевна врста. Оне 
на духовит начин, че-
сто у дијалошком обли-
ку, говоре о стварним 
личностима у свако-
дневним ситуацијама. 
У овој књизи сакупље-
не су анегдоте о вели-
ким научницима. Кроз 
њих упознајемо карак-
тере научника, њихову 
посвећеност научном раду, тешкоће и радости 
стварања. Издвојене из биографија, ове кратке, 
занимљиве и поучне приче пружају нам могућ-
ност да видимо другу страну личности славних 
људи и да на тренутак будемо сведоци њихове 
духовитости и виспрености, понекад и ексцен-
тричности, иза којих увек пробија сјај великог 
ума.

Ботаника

Написале: Соња  
Дулетић-Лаушевић и 
Душица Јаношевић
Илустровао Тихомир 
Челановић
Креативни центар 
2008
 
Ботаника је трећа књига објављена у едицији 
Сазнај и пробај. Намењена је деци основношкол-
ског узраста. Ауторке Соња Дулетић-Лаушевић 
и Душица Јаношевић, професорке на Биоло-
шком факултету у Београду, упознају нас с на-
уком о биљкама. Сазнајемо како је то бити бо-
таничар, ко су били велики ботаничари и шта 
може да постигне особа која се определи за тај 
позив. У књизи су једноставно објашњене мно-
ге појаве и процеси из биљног света, а вежбе и 
занимљивости уводе нас у свет оних који биљке 
воле и познају и који осећају да су део природе. 
Детаљне и духовите илустрације Тихомира Че-
лановића уводе нас у свет ботанике и буде у на-
ма жељу да о њему сазнамо нешто више. Јосиф 
Панчић је говорио да се ботаника најбоље учи 
у пољу, у шуми, у самој природи, а ова књига ће 
вам у том походу бити од помоћи.

Никола Вујчић: Српска народна 
књижевност за децу, илустровано; 
Београд, Завод за уџбенике, 2008, 424 
страна

Приређивач ове значајне књиге истакао 
је у Напомени: „Ово је књига за оне који 
читају и за оне којима се чита, али исто 
тако и за истраживаче и тумаче наше на-
родне књижевности. Надам се да ће читао-
ци уживати у њеном читању, баш као што 
је њен састављач уживао склапајући је“. 
Између корица ове својеврсне антологи-
је песништа за децу, налазе се успаванке, 
цупаљке, проходалице, песме о првим зу-
бима (песме да никне први зуб, песме да ис-
падне први зуб, песме да дете проговори), 
ругалице, брзалице, разбрајалице, броја-
лице, загонетке, одгонетке, пословице, 
питалице... И то није све: малишанима је 
омогућено да уђу и у свет легенди и прича 
о демонима, животињама. Потом, у књи-
зи су уврштене породичне и епске песме, 
као и шаљиве приче, бајке, басне. Надаље, 
приређивач је још и ово истакао о књизи: 
„Пред вама је књига која ће вас увести у 
чудесни свет саткан од најлепших нити на-
шег језика. Она ће вас вратити у нека дру-
га, стара времена и измишљене светове 
који и данас делују готово стварно. Они су 
још ту, поред нас, само их треба открити“. 
Ево и стихова, вероватно, већ заборавље-
них успаванки: „Спавај Јово, сан те прева-
рио,/Сан у бешу, а несан под бешу./Несан 
ти по гори ходио,/Траву ио, с листа воду 
пио“./ Или: „Сан ме мори, сан ме мами,/
Спавала бих;/Ал ме санак неће,/Него Јо-
ва мога,/Чувао вас Бог”./ Дакле, књига је 
одраз онога најлепшега у српском језику 
и његовим поетским дометима. Гледано 
педагошко-дидактички, књига није опре-
мљена као уџбеник, већ је урађена тако, да 
је малишани доживљавају као штиво које 
ће их разонодити и – поучити. С обзиром 
да данас високи језички стандарди нису 
приоритет медијима какао електронским 
тако и штампаним, најмлађи, школарци, 
готово да и немају где да ослушну лепоту 
српског језика. Ту велику празнину, ко-
лико је то могуће, надомештава Српска 
народна књижевност за децу која је, као 
што је истакао приређивач и – изазов за 
„тумаче и приређиваче наше народне књи-
жевности“.

КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ
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Рајко Петров – Ного: Не тикај у ме, Бео-
град, Завод за уџбенике, илустровано; 2008, 
78 страна

Песнички подухват 
Не тикај у ме сачињен 
је од сонета који су 
проткани цитатним 
колажима из „каме-
них књига“ далеких 
предака. И почетни 
исказ сваког од Ного-
вих сонета узет је из 
одабране грађе стећа-
ка, претежне писане оставине средњег века у 
Херцеговини и Босни, али овде „гробословни“ 
мотиви сежу и до новијих времена и страдал-
них јама, стоји у рецензији ове песничке књиге. 
„Како јауче ветар кроз посрнуле баште/О накуп-
цима среће из шуме Стриборове/Умукнуо сам 
Гавран ризничар речи таште/Ћурлићу шупље 
трске и свирала од зове/Посребрили су јела 
подшишали борове...“/ – слове стихове прве пе-
сме „Откакао сам поцрнио“. Документарни под-
текст, оличен у датим снимцима поменутих ка-
мених споменика, даје уверљивост и разгорева 
тајанство овога изузетног обраћања древности 
земље, са које песник потиче. Између корица на-
лазе се педесет и пет песама, омеђене целинама 
чији наслови су: „Не тикај у ме“, „Црно на бело“, 
„Крај неметне громиле“.

Јагличић Владимир: Јутра, Београд, Завод 
за уџбенике, 2008, 95 страна

Јагличић у песнич-
кој збирци Јутра, 
као и уопште у сво-
јој лирици, тежи 
да обухвати што 
потпунију слику 
стварности, ин-
тимне и опште, и 
да се њен, гласан и 
јасан, израз оства-
ри верно неким 
старим захтевима 
песничког мајторства. Јагличић, „подробно 
сведочи ко је и одакле је, али извори његовог 
песничког идентитета, као и песнички учени-
ци, ни из далека нису локално уоквирени. Ја-
гличићева књига стихова доноси нам педесет 
и шест песама – исто толико поетско-контем-
плативних понирања... „Бива, стари ме укор 
прене,/стражари сликом непотпуном:/да л 
херцеговачки бор из стене,/ да л Карађорђе 
над Добруном.../ – почетни су стихови песме 
Херцеговини. Како је приметио рецензент, 
„реч је, значи, о песнику који спремно реа-
гује на друштвене и историјске подстицаје и 
иритације, несклон безбедној позицији „по-
литичке коректности“ или тренутне поетич-
ке подобности, док се стално ослушкивање 
душевних кретања напросто подразумева.

Александар Гаталица: Невидљиви, Бео-
град, Завод за уџбенике, 2008, 314 страна

Пред читаоцима је пети роман Александра 
Гаталице (1964, Београд, поред романа обја-
вио и пет књига приповедака, пише есеје о 
класичној и модерној музици) кога у подна-

слову аутор одређује 
као пикарски роман 
у писмима. И прва 
одредница је тачна, 
а друга очигледна. 
Текст је организован 
у епистоларну фор-
му, тј. 33 писма које 
пише главни јунак из 
болничке постеље, го-
дине 1952–1954, свом 
ванбрачном сину у Чикагу. Писма садрже чи-
тав један „пикарски“ живот јунака акцентујући 
се на покрете уметничке (пре свега, сликарске 
модерне: фовисти, експресионисти, постимпре-
сионисти, итд.) пре Првог светског рата, међу-
ратни период, Други рат до педесетих година 
века. За оне који воле уметност занимљив ће 
бити поглед јунака Димитрија Герасимовића на 
уметност, али и његову животну авантуру која 
га преко Париза, води у нацистичку Немачку, 
СССР, најзад са енглеском мисијом 1942. у пар-
тизанске јединице. Као што је пре рата „градио“ 
каријеру (данас би рекли маркетинг) једног Ан-
дре Дерена и Марка Шагала, читамо како је у по-
ратној Југославији из сенке промовисао једне, а 
у дубоку сенку бацао друге уметнике.

Миро Вуксановић: Отвсјуду, Београд, За-
вод за уџбенике, 2008, 166 стр.

Нову књигу Мира Вуксановића (1944, Крња Је-
ла, Црна Гора) чине четири дуже приповетке, 

како сам писац каже „различите са истим наме-
рама. У првој Отвсјуду наслов сугерише да су 
грађа и поводи дошли одасвуда. Али, кроз три-
десет фрагмената (сваки је насловљен словом 
азбуке од А до Ш), писац причу ипак концентри-
ше око „проблема“ са Његошем кога имају ново-
компоновани научници „Дукљанске академије 
наука и уметности“, око фалсификовања Горског 
вијенца, преименовања Огледала српског у Огле
дало црногорско, као 
полемика у причи са 
„црногорским Гете-
ом, или Пушкином, 
или Јејтсом“. О коме 
је реч знају упућени-
ји. У причи Сат Вук-
сановић варира тему 
смрти аге Ченгића и 
његове опреме која 
је по агиној погибији 
донета Његошу на Це-
тиње. Акценат је на агином златном сату који 
јунак Новица Церовић поклања владици, а овај 
му га враћа. Церовић је сат чувао 37 година да 
би га његов син војвода Ђорђије поклонио 1877. 
Ивану Мажуранићу, е да би завршио у рукама 
Мирослава Крлеже, да би данас, по пишчевој 
претпоставци, куцао у кући Крлежиног биогра-
фа Енеса Ченгића. Сугестиван стил писца „убе-
ђује“ нас да су приче више стварност и фактогра-
фија него имагинативност.

Јован Делић: О поезији и поетици српске 
модерне, Београд, Завод за уџбенике, 
2008, 357 страна

У књизи су сабра-
не студије профе-
сора Јована Делића 
о поезији српске 
модерне, односно 
о песницима Ми-
лану Ракићу (сту-
дија Ка поетици 
Милана Ракића), О 
Дучићевој религи-
озној поезији (На 
крсту срца и ума), теми смрти у Дучићевом 
песништву и о путописима овог књижевни-
ка, студија О „здравом“ и „болесном Шанти

ћу, Маргиналије уз поетику Симе 
Пандуровића, Владислав Петко
вић Дис као пјесник промјене сен
зибилитета и завршни „Пјесник 
страсти, сумње, бола и поноса – о 
поезији и поетици Милутина Бо
јића. У свом Уводу аутор истиче 
већи број претходника на истом 
послу (Милан Радуловић, Драги-
ша Живковић, Драгиша Витоше-
вић и низ других који су се бави-
ли појединачним делом или пак, 
целом епохом тзв. прве модерне) 
са нагласком на „малим“ помаци-
ма у преиспитивању традиције, 
на однос модерне и авангардиста 

(Црњански, Растко Петровић и други) и чи-
њеницу да су и једни и други живи у књижев-
ности и култури српског народа.

Припремили: 
Пеђа Радосављевић и Небојша Ћосић

НОВА ДЕЛА

БИБЛИОТЕКА ТУМАЧЕЊА 
КЊИЖЕВНОСТИ

Драган Хамовић: Лето и цитати – поезија 
и поетика Јована Христића, Београд, За-
вод за уџбенике, 2008, 181 страна

Књига је настала на основу магистарског рада 
о поезији и поетици Јована Христића одбра-
њеног на Филолошком факултету у Београду. 
У уводу Хамовић истиче различите видове 
Христићевог књижевног рада, песнички, есе-
јистичко-критички, драматичарски, преводи-
лачки (Анри Мишо, Дилен Томас, Т. С. Елиот, 
Кавафи, Рене Шар), уреднички и преводилач-
ки. Ту су одељци су посвеће-
ни првој Христићевој збир-
ци Дневник о Уликсу (1954), 
књизи Песме 19521956, сва-
како централној песничкој 
књизи Јована Христића Алек
сандријска школа из 1963. иза 
које песник „задуго ставља 
тачку на свој песнички рад“. 
Поглавље Доцнији песнич
ки радови или повратак оп
штим местима посвећени 
су књигама Старе и нове пе
сме (1988) и Сабраним песма
ма (1995). Истакнути српски 
песник, бранилац културне 
меморије, у коме се срећно „гложе класичар 
и авангардиста, модерниста и антимодерни-
ста“, овом књигом добио је поузданог „води-
ча“ кроз свој песнички опус.
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СЛАДОЈЕ, Ђорђо : Манастирски баштован.

Најновија књига Ђорђо Сладоја 
се састоји од девет певања. Прво 
је Нулто певање, а иза њега следе 
још осам певања. И док се Нулто 
певање може означити као увод 
у певања која следе, та певања се 
могу означити и као својеврстан 
песнички Осмогласник. Та пева-
ња су сложена од неједнаког броја 
песама, четврто и осмо се састоји 
од по једне песме. Четврто од једне 
дуже песме, а осмо од једне песме 
из шест делова. По осмом певању 
је и књига насловљена. Већ из са-
мог наслова можемо наслутити 
тематику ове књиге која се крије 
у синтагми манастирски баштован. Реч је заправо о духовним пе-
смама које су семантички везане за манастир али из угла баштова-
на-монаха који у тихожитију као послушање обавља баштованске 
послове. Реч је о необичном баштовану који кроз књигу гласом 
песника пева о догађајима и људима који далеко превазилазе мана-
стирски простор али су увезани истом духовношћу. Заправо, цела 
књига представља једну целину, која се састоји од једне песме.

ЉУШИЋ, Радош : Српска државност 19. века.

Већ у самом уводу аутор  каже 
шта подразумева под српском 
државношћу: „Под српском држа-
вом подразумевамо србијанску и 
црногорску државу“. Уједно је то 
и правац којим се аутор кретао 
исписујући ову књигу. Користећи 
појам класичне дефиниције држа-
ве аутор прати развој државности 
Србије и Црне Горе чије је ривал-
ство током 19. века ослабило идеју 
једне српске државе. То држање 
је изложено у одељку о односима 
Србије и Црне Горе на плановима 
ослободилачких покрета према 
неослобођеним деловима српског народа у Отоманском царству, 
Хабзбуршкој монарији и јужној Угарској. Периодизација коју аутор 
у књизи примењује састоји се од три периода: борба за државу, ва
зална држава и независна држава. Ова периодизација се односи на 
време од 1788. до 1918. године. У завршним разматрањима аутор 
кроз призму данашњег положаја српског народа сагледава и идеју 
о једној српској држави која је у 19. веку одиграла значајну улогу у 
уједињењу свих Срба у једну државу. Међутим, ратни циљеви 1914. 
у Нишу Краља и Владе, на чијем је челу био Никола Пашић, били 
су у ствари погубна идеја југословенства, а не стварање једне срп-
ске државе. Из књиге Радоша Љушића много тога се може научити 
о српској државотворности јер она актуелизује данашњи положај 
Срба, расејаних у две државе, једној полудржави и у трима репу-
бликама бивше Југославије. Практично ова књига није само једно 
историјско истраживање из кога се могу извући многе поуке него 
је и актуелизовање данашње идеје српске државности.

ПОПОВ, Чедомир : Источно питање и српска 
револуција 18041918.

Већ у самом предговору аутор читаоцу нуди свој сопствени по-
глед на овај, за српску историју и те како значајан приод. У том 

погледу аутор наглашава да ће 
две компоненте бити наглашене: 
националнореволуционарни и ме
ђународни аспект српске борбе за 
националну слободу и државу. Та-
кође, у предговору аутор каже да 
се у овом раду поставља питање, 
а не доносе судови. Источно пита
ње које је први пут поменуто у ди-
пломатској терминологији 1822, у 
времену грчког устанка односило 
се на сложену проблематику поли-
тичке историје Балкана и Леван-
та у Отоманском царству. Аутор 
међутим овај појам сужава „на 
европски део Турске и проблем 
опстанка Турске у Европи“. Питање како би се кретала историја 
српског народа да је остао на идеји  која је привржена традицио-
налном националном и државном програму и да га није заменила 
југословенски, није ни мало безазлено, а ни случајно постављено, 
јер Источно питање није ни данас решено, а на другој страни Ср-
бија иде у сусрет једној мегаструктури која је фундирана на савезу 
држава, а не нација. Овај рад је истовремено и историјско истражи-
вање и актуелизовање Источног питања које када је реч о Србима 
у мегаструктури савеза држава никад неће ни бити решено на аде-
кватан начин.

ТАДИЋ, Новица : Ђаволов друг

Најновија збирка песама Новице 
Тадића под изазовним насловом 
„Ђаволов друг“ крије у себи пара-
докс јер је сва окренута обраћању 
Богу. Лирско ја ове збирке пева из 
положаја највеће људске посрнуто-
сти у којој је човек друг ђавола али 
кроз обраћања Богу он се кроз сти-
хове тог друштва и ослобађа. Збир-
ка је састављена од седам циклуса 
кратких песама међу којима има и 
молитви. Све те песме су у духу Та-
дићевог песничког опуса који је по 
много чему јединствен у савреме-
ној српској поезији. Кроз језички 
минимализам Тадић увећава своје смисаоно и семантичко поље, 
а поступком парадокса постиже философску дубину човекове ег-
зистенције у данашњем свету, оваквом какав јесте, пун ђавољих 
изазова и егзистенцијалних парадокса.

БРАЈКОВИЋ, Драгомир : Песма у песми

Збирка „Песма у песми“ је саста-
вљена од уводне песме у прва три 
циклуса, уводне песме у следећа 
два циклуса и завршне песме. То 
показује да је песник ову збирку 
дуго писао, што потврђује и више 
пута враћања једној теми али на 
другачији начин. Последња песма 
у последњем циклусу Песма у пе
сми, а пре завршне песме је нека 
врста кључа Брајковићеве поетике 
и песничког поступка који је ви-
шеслојан иако је реч о готово сва-
кодневним темама. Сунце, поље, 

Српска књижевна задруга

Коло стото
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глас, језеро, само у неке од многих тема о којима Брајковић пева. 
Историјско, народно и свакодневно спојени су у једну нит која се 
провлачи кроз целу ову збирку. Има у њој и других тема и мотива. 
Готово у свакој песми ти мотиви и теме су различити и свака песма 
заслужује посебно тумачење.

АЛБАХАРИ, Давид : Сваке ноћи у другом граду

Двадесет краћих и дужих прича 
сложено је у књигу „Сваке ноћи 
у другом граду“. Различите по те-
мама и дужини све оне су кроз 
призму аутора повезане у једин-
ствен свет. Албахаријев начин 
и поступак приповедања је увек 
другачији у овим причама, а гео-
графски топоними само универза-
лизују и усложњавају свет о коме 
аутор пише. Почев од свакоднев-
них предмета, фотографија, преко 
географских топонима, Минхен, 
Љубљана, Лион, Цирих, аутор до-
лази до суштинских питања чове-
ка у најразличитијим ситуацијама 
и на многим местима. Те свакодневне ситуације дају посебну боју 
овим причама јер су животне и као да и читалац у њима учествује, 
путује или своди животне рачуне.

ДАНОЈЛИЋ, Милован : Учење језика

Роман Милована Данојлића „Уче-
ње језика“ има двадесет два погла-
вља која су насловима и садржајем 
повезана у једну целину. Колико је 
то прича о главном јунаку, испри-
поведана у првом лицу, толико је 
то и прича о временима, ствари-
ма, догађајима и осећањима у тим 
догађајима. Роман почиње кућним 
прагом, а завршава се смрћу малог 
воза, ћире који је умирао година-
ма. Између кућног прага и смрти 
малог воза, Данојлићев јунак про-
лази кроз време, види предмете 
и људе, описује их и излаже своја 
осећања у односу на њих. Лакоћа 
приповедања, вешто сналажење у језику и тематика ову књигу чи-
не само вредном читања него и упоредивом са целокупним ауто-
ровим опусом, јер садржи примордијална осећања детињства и 
живота.

ВУКСАНОВИЋ, Миро : Семољ људи

Најновији роман Мира Вукса-
новића нас већ упућује на то о 
каквом се роману ради: Азбучни 
роман у 919 прича о надимцима. И 
доиста писац се све време ове теме 
држи али кроз различите, често 
смеле приповедачке поступке који 
су у ствари кратке приче о надим-
цима. Аутор је за свако слово азбу-
ке пробрао оне надимке који су по 
њему вредни да уђу у једну овакву 
„енциклопедију“ надимака. За сва-
ко слово азбуке број надимака је 
неједнак и то је оно што припове-
дачки поступак чини интересант-
ним имајући у виду да је сваки надимак истовремено и појединач-
на кратка прича. Те кратке приче су понекад исприповедане чисто 
прозним исказом, али у много случајева су дате у дијалошкој фор-

ми, која понегде у дијалогу открива и друге надимке. Држећи се 
строго „азбучне“ форме, аутор је унутар те форме исприповедао 
најразноврсније садржаје користећи бројне приповедне поступке.

САРИЋ, Петар : Сара

Главни јунак најновијег романа 
Петра Сарића је Сара, жена Јако-
вљева, око које аутор плете цело 
своје приповедање. Роман је саста-
вљен из два дела, а на крају је дат 
и речник мање познатих речи и из-
раза. И док је први део на известан 
начин временски везан за јунака 
у доба Првог рата, други део је ве-
зан за време мира између два рата. 
Кроз лик Саре и њеног мужа Јако-
ва, Сарић у ствари приповеда сагу 
о породици Вукотић, о њиховим 
особинама, успонима и падовима, 
а истовремено и о времену у коме 
су живели. Роман је пун топонима 
који су историјски значајни, а обичним читаоцима готово непозна-
ти. Овим романом Сарић је исписао кроз судбине Вукотића неку 
врсту српских Буденброкових.

ЛАКИЋЕВИЋ, Драган : Лудачки рукопис

Иза овог провокативног насло-
ва следе у ствари „Београдске 
приче“ разнородне по тематици 
али исписане у препознатљивом 
Лакићевићевом прозном стилу. 
Између корица се налазе дваде-
сет и шест прича које се читају 
у једном даху и – које читаоца 
не оставњају равнодушним већ 
– померају његова дотадашња 
схватања о животу и свему што 
он носи. Без обзира што су при-
че „београдске“, оне су такође и 
универзалне јер се у њима про-
налази човек ма где живео и ма 
где био рођен. А, наслови који су 
врло привлачни, са правом обе-
ћавају квалитетно штиво, споменимо неке: Титове менгеле, Деда 
Хјум,  У знаку стрелца, Говор Мићуна Павловића над сопственим 
гробом, Лудачки рукопис...

КАПОР, Момо: Исповести

Мање-више комплетна светска ли-
тература, на овај или онај начин 
происходи из властитог искуства 
или из искуства друге личности. 
Стога не чуди што поднаслов „Ис-
повести“ гласи – „Аутобиографски 
роман“. Да ли се писац исповеда у 
име некога, или само исповеда ју-
накове животне дамаре, друга је 
ствар. У сваком случају, исповест 
је начин да упознате човека она-
квог каквог он види себе. Аутор 
нам овде представља (своју) лич-
ност, а на читаоцу је да растумачи 
писца и његове литерарне наме-
ре... Већ је овештала тврдња да је 
– „живот најфантастичнија фантастика“...

Тања Јанковић



ЗАДОВОЉСТВО ЗАБОРАВА

Саша Обрадовић: Врт љубави, Стубови 
културе, Београд, 2008.

Најчешће, искуство читања подразумева низ 
различитости избора које се читаоцима ну-

де у тексту, али и сва ограничења која аутор све-
сно или несвесно уноси у текст. Понекад, могућ-
ности читања превазилазе нас као читаоце, јер 
смо навикнути на одређене изборе и ограниче-
ни сопственим могућностима и навикама. Поне-
кад, читање нам не пружа довољно оправдања 
за избор који смо начинили бирајући баш текст 
који је пред нама. Давно је нарушена „званична“ 
подела на високу и ниску литературу, па управо 
поигравање особинама које су традиционално 
сврставане у један или други тип текстова у пост-
модерним поетичким играма ослобођени су сва-
ке врсте ограничења.1 То је, наравно, добра стра-
на постмодерних поетичких игара, али је лоша 
страна (као и у сваком дугом правцу историје 
књижевности) она тачка у померању, прожима-
њу и укрштању иза које читаоцима остаје пита-
ње сврхе таквог уметничког поступка (можете 
га традиционалним терминима теорије књижев-
ности звати ларпурлартизам или маниризам). 
Све док траје чин читања и уживање у тексту (а 
њих, разуме се, има онолико колико и читалаца) 
и уколико се не постави питање (какве је сврха 
и смисао овог текста?) у току чина читања  по-
стоји довољно простора да  текст уђе у ред оног 
типа текстова који ће надживети књижевну се-
зону у којој су штампани. Романска продукција 
унутар српске књижевности, пре свега због свог 
обима, чини се трпи већи притисак искушења 
да се надживи једна књижевна сезона  него, ре-
цимо, драмски текст.

� Једино ограничење јесте ограничење најнужнијег 
минимума (иако сваки аутор/ауторка чезне за мак-
симумом) поља препознавања истости у онима 
који читају, јер је њима текст који је штампан и на-
мењен. Ово препознавање не обухвата искључиво 
процес идентификације, а он је великом броју ауто-
ра веома важан као ефекат, већ може бити и препо-
знавање различитости у односу на наше навике, 
потребе и могућности. Код најмањег броја писаца 
постоји још једна важна потреба тј. специфично 
уважавање савремених читалачких потреба које 
су обликоване и измењене у односу на претходне 
епохе и очекују концентроване информације. Ова 
врста концентрованости понекад је презасићена 
догађајима и бројем ликова (ако говоримо о рома-
ну), а понекад информацијама из најразличитијих 
сфера, па подсећа на облик који је у ранијим епо-
хама заузимала енциклопедија, а данас Интернет 
као медиј.

Врт љубави (2008) Саше Обрадовића има не-
колико доминантних особина због којих има 
довољно добре шансе да буде читан (од стране 
обичне публике) и прочитан (од стране стручне 
публике).

Можда најважнија особина, која се читаоци-
ма и структуром намеће као доминантна, Врта 
љубави тиче се постављања позиције припове-
дача (и као део мотивацијског поступка и као 
део поетичке игре тј. једног од трикова унутар 
постмодерног кода). Подела на две целине које 
приповедају о забави у Антверпену 17. века и у 
Мајамију на дочеку 21. века пресликавају се не 
толико због пажљиво бираних детаља2 који те-
же да већини јунака пронађу двојнике већ по 
дубљој и важнијој великој теми љубави која се 
открива као истоветна у својој суштини, незави-
сно од сценографије и костимографије којом је 
обележена љубавна драма. Када се романескни 
токови буду расплитали читаоци ће у трећем де-
лу романа (под називом Продужени епилог) до-
бити одговоре на питања у вези са историјским 
ликовима Рубенса и његове жене, његових сарад-
ника и настанка саме слике из наслова романа). 
У четвртом делу Annex 1 одговор на питање о 
ауторству и верзијама којима се аутоиронијски 
осветљавају тема љубави и прељубе, пре свега 
снижавањем које ће демистификовати јунаке и 
јунакиње Мајамија, представу живота богаташа 
као остварење сна, а затим на завршним страни-
цама текста (два електронска писма) увођењем 
мотива приређениг рукописа додатно позицију 
аутора удаљити од самог текста.

Постмодернистичка игра ауторства тако је 
заокружена вишеструким удаљавањем онога 
који пише од онога који приповеда, а позајмица 
гласова који се мешају и заклањају један други 
истовремено и читаоца стављају у позицију да 
се од текста романа одмичу раздвајајући се од 
јунака  и јунакиња понешто вештачки. Тако је 
онај/она који чита стављен(а) у позицију изван 
текста, ону позицију којом се искључиво посма-
тра. Велика тема љубави третирана је у истори-
ји књижевности на најразличитије начине од 
комичног до трагичног, од романтичарског до 
порнографског. Покушај да се све ове скале у Вр
ту љубави пређу унутар релативно кратког оби-

� Ако градоначелници оба града из различитих вре-
мена буду осмишљени као јунаци чија биолошка 
старост представља основну тачку брачног бродо-
лома, онда ће и њихове интимне страсти (сакупља-
ње новчића за једног или маркица за другог) бити 
доказ како је аутор романа пажљиво бирао детаље 
у структури романа.

ма романескног текста најуспешнији су на стра-
ницама које користе комедиографске поступке, 
а најслабији на местима која су иронијски или 
гротескно окренута теми (ово је најизраженије 
у десет верзија завршетака романа који један од 
јунака дописује и у сцени у којој Лиз претуче 
професора Оливу). Основно питање сврхе пои-
гравања, односно прецизније тачка у којој игра 
постаје маниризам, представљају и најслабије 
стране Врта љубави.

Низови комичних слика које су организо-
ване као ситуацијска комика (нпр. љубавни су-
срети између јунака антверпенских љубавника 
или сцене бизарних маштарија фотографа Пола 
на забави у Мајамију) 
спадају у ред најуспе-
шнијих страница Врта 
љубави. Текст романа, 
треба и то рећи, има у 
својој структури елеме-
ната филмског сценари-
ја. Брзина и количина 
информација које се 
презентују на невели-
ком броју страна оту-
да не дозвољава да се 
ликови у роману раз-
вијају, већ се њихово 
појављивање и неста-
јање у романсескним 
токовима своди на по-
дражавање убрзаности 
градског начина живо-
та, а површност каракатера (која је пародирана 
и снижена до гротеске) ипак се своди на ефекат 
квантитета којим холивудски сценарио презен-
тује производ, а не уметнички предмет.

Не улазећи у то шта јесте била намера аутора 
романа Врта љубави као закључак читања на-
меће се утисак задовољства заборава, баш како 
један од градоначелника види своје време про-
ведено уз колекцију новића. Ако је за пасиони-
ране љубитеље књижевности у 21, веку то дово-
љан разлог (а не би требало да је и једини), онда 
Врт љубави пролази ону осетљиву границу која 
дели књижевност која обележава историју књи-
жевности од низа сезонских романа. За оне ко-
је читање виде и као тренутке интелектуалног 
и емоционалног напора који изискује задовољ-
ство читања овај роман ће бити један у низу из 
текуће књижевне продукције. Ипак, на сваком 
читаоцу/читатељки лежи одговорност избора 
књиге којом ће започети/завршити свој радни 
дан. Задовољство заборава неће изостати уз 
Врт љубави, само је можда важније питање да 
ли је то вама (као читаоцима) и довољно.

Маријана Милошевић
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Троброј зборника Исидоријана води читаоца 
кроз десет целина. Прва је посвећена 7. и 8. 

сусретима Исидорини дани (7. – 173. страна) на 
којима је већи број учесника приложио радове 
на теме Исидорино схватање личне и колектив
не одговорности и Етика одгворности и проблем 
васпитања у делу Исидоре Секулић. Ноовопокре-
нута рубрика Велике годишњице текстовима ви-
ше аутора обележава 200 година од избијања Пр-
вог српског устанка (1804–2004), стогодишњицу 
рођења Џорџа Орвела (1903–2003), стогодишњи-
цу Чеховљеве смрти (1904–2004), стогодишњицу 
рођења Вистана Хју Одна (1907–2007). Текст Про
тив обмана је полемичко реаговање професора 
Душана Иванића и Мирка Магарашевића на 
нестручно приређивање дела Исидоре Секулић 
од стране Зорана Глушчевића за издавачку кућу 
Stylos. Целина Посебни поводи доноси разговоре 
са Миленком Д. Јовановићем, Славољубом Мар-
ковићем и Зораном М. Бундалом, као и текстове 

Саше Радојчића и М. Магарашевића у наставку 
анкете Српско песништво 1970–2007. Са уводом 
из пера уредника Поезија првог реда читамо по 
једну песму 20 савремених српских песника као 
најаву антологије. Есејистика је заступљена тек-
стовима Слободана Јовановића (Питање гене
рала Михаиловића) и Бранка Маширевића (О 
шапату). У целини Текући поводи пишу Ђорђе 
Ј. Јанић, Немања Радуловић, Светозар Радоњић 
Рас, Јован Јанићијевић. Следи целина у којој је 
дат преглед делатности Удружења Исидора Се
кулић, са саопштењима, освртима на бројеве 
10–11 зборника Исидоријана, бијеналне награ-
де Исидоријана за 2004–2005. додељену роману 
Драгољуба Поповића Петар међу причама. Тро-
број затварају in memoriam Татјани Лукјановој, 
Мили Стојнић, др Милети М. Магарашевићу, 
Лепосави Бели Ст. Павловић, др Павлу Зорићу и 
регистар имена у анкети Исидоријане о српском 
песништву и реаговањима.          Небојша Ћосић

ИСИДОРИЈАНА – књижевни зборник, број 12–14, 2008, 543 стране, издавач: Удружење Исидора Секулић, уређује Мирко Магарашевић

ИЗБОР КРИТИЧАРА
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Драги пријатељи,
грађани Билеће и Херцеговине

Живот ме је „кланчао“, како би рекао Ма-
тавуљ „на све четири стране свијета“. Веро-
ватно сам више био тамо где не треба, где 
ме нико није звао, него тамо где сам морао 
бити.

Вечерас не могу бити с вама и поделити 
радост што сам добио награду „Светозар 
Ћоровић“, моје ми здравље то не допушта. 
Памтим прве „Ћоровићеве сусрете“ пре је-
данаест година: Билећу, Гацко, гостоприм-
ство, сусрете и разговоре, мирис смиља, 
окус смокве, камен који исијава. Скоро све 
као у мојој родној Полачи код Книна, у коју 
такође не могу више ступити, али из других 
разлога. Божијом и својом вољом, пишући 
књиге, кидамо завичајне синџире.

Лагао бих кад бих рекао да сам Светоза-
ра Ћоровића много читао, али ми јесте рано 
дошао до руку. Била је то мала, сиротињски 
опремљена књижица, објављена после Дру-
гог светског рата, међу корицама само јед-
на прича – На визитацији. И данас памтим атмосферу те приче, 
стрепње сељака хоће ли му узети сина да служи туђинску војску.

Ћоровић је неодвојив од Мостара и Херцеговине, а град Мостар 
је заиста редак пример српске књижевне географије, одједном је 
постао значајан центар ни из чега. Дучић, браћа Шантићи, браћа 
Ћоровићи, Шола...Одмах покрећу „Зору“ која спада међу најбоље и 
најмодерније српске књижевне часописе, у тесним су везама с Но-
вим Садом, Београдом, Сомбором, Задром, Дубровником... Знали 
су одабрати добро друштво, најбоље сараднике: Матавуља, Срем-
ца, Павла и Богдана Поповића, Слободана Јовановића, Скрелића, 
Нушића...

Скерлић је на једном месту написао: „Мостар је срце Херцего-
вине, која је опет срце и матица читавог српског народа, земља у 
којој је српска раса најчистија“. Занимљиво је како Павле Поповић 
описује књижевну атмосферу у Мостару. Каже да су опседнути 
књижевношћу, упућени у књижевни живот, информисани о свему, 
критични, да знају одабрати оно што је најбоље.

Пошто ове речи није данас могуће изговорити у Мостару, изго-
варамо их у Билећи, која није мање Ћоровићев шири завичај. Није 
први пут у нашој историји да смо имали и резервне положаје, не 
одричући се никад ни оних првих.

Ћоровићеви савременици, хвалили су Ћоровићево приповеда-
ње као вешто, једноставно, природно, да има добро одабране мо-

тиве и сигурно вођену радњу. Скерлић ка-
же да „Ћоровић неуморно описује народни 
живот свога завичаја, увек срећан у избору 
занимљивих момената“. Павле Поповић га 
пореди са Станковићем и Кочићем. „С да-
ром, с опажањем, са осећањем Ћоровић је 
здружио и солидне особине сређености, са-
весности, пажљивости непрекидног попра-
вљања и усавршавања и тиме наставио тра-
дицију Лазе К. Лазаревића која је код других 
приповедача у том погледу била у главном 
прекинута“.

Али су му као мало ком српском писцу 
истицали и мане које су често надилазиле 
похвале. Чак и његов пријатељ Јован Дучић 
није могао а да га бритком жаоком не убоде: 
„Имућан је, што је једна потреба више да се 
у Мостару буде и паметан човјек“.

Светозар Ћоровић је заслужан и за наста-
нак једне од најлепших приповедака српске 
књижевности: Пилипенде Симе Матавуља. 
Приликом Матавуљеве посете Мостару, за-
кључао га је у хотелску собу, не пуштајући га 
напоље док овај није за „Зору“ која је морала 

брзо у штампу, написао приповетку. На свој, занимљив, далматин-
ски начин, Матавуљ је молбу Ћоровића, Шантића и Шоле проко-
ментарисао: „Гледај хајдуке... Дочекали човека иза бусије, па хоће 
да га поробе. Приповетку, или да га удавимо у мостарском вину.“

Тему романа „Од Огњене до Благе Марије“ нисам могао избећи, 
знао сам да о тим страшним данима морам писати. Сингер каже 
да пре писања неког прозног дела морају постојати бар два мотива: 
аутор мора да осећа страшну жељу да о томе пише и мора бити убе-
ђен или бар имати илузију да је он једини који може да се бави том 
темом. Често неки литерарни дибук, како каже Сингер, саботира 
наше напоре. Трудимо се да савладамо нашег унутрашњег неприја-
теља, али често и он нас надмудри служећи се својим триковима. 
Није на мени да оцењујем ко је у тој борби однео победу. Хоћу да ве-
рујем да ова награда није додељена само мојој литерарној вештини 
(што не треба занемарити) већ и искрености приповедања.

Било би лепо кад би мој пријатељ Радослав Братић у Книну, Ши-
бенику или Исламу Грчком могао примити награду која носи име 
Симе Матавуља или Владана Деснице. Али од тога нема ништа.

Зато, на крају могу поручити: „Ћоровићеве сусрете писаца“ и на-
граду „Светозар Ћоровић“ треба сачувати, а могу се сачувати само 
ако се сачува и постоји Република Српска.

Јован Радуловић 
У Билећи, 20. септембра 2008.

Беседа поводом доделе награде „СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ“

ПУКОВНИК ЛЕСЛИ
Почели су јутрос тачно у пет сати.
Из Њујорка је ноћас јављено да ће сигурно 

бити напада.
На Книн су као град, баш тако, али не из 

мрачних облака, већ из ведра неба, почеле да 
падају хиљаде граната... Чудно! Тај први удар, 
очито добро испланиран, није рушио куће 
и разбијао кровове, копао кратере, сипао 
гелере - био је много подмуклији, да не по-
верујеш да је и то коначно почело. Као да су 
нишанџије топова, највећег домета, бирале 
она скровита места између зграда – двори-
шта и паркиће.

Затим су на ред дошле државне зграде, у ко-
јима тако рано нису могли бити службени-
ци и намештеници. Како је сунце одскакало 
и паника расла, топџије су биле све вредније 
и прецизније: није било промашаја, гранате 
су погађале све циљеве, кровови и прозори 

су прскали, цреп је заједно с 
гелерима звиждао и убијао.

Наравно, наша база, с озна-
кама УНПРОФОР-а, ван гра-
да, у бившој касарни југосло-
венске армије, била је поште-
ђена граната. Заглушујуће 
канонаде стигле су са три 
стране: севера, истока и ју-
га... Биће густо, биће свашта, 
наш центар за везу хвата и 
обичним моторолама разго-
воре хрватских војника:

Добиће оно што су и заслу
жили... Тој гамади коначно тре
ба стати ногом за врат...

Мртви и рањени, остављени, већ леже по 
улицама, мораће наши војници, чим прође 
први удар, потрпати тела у вреће, склонити 
с улица. Није тешко знати шта ће се десити 
кад Хрвати уђу у град – прегазиће тела тенко-
вима... Биће пљачке, силовања, сурових уби-

става оних које пронађу по 
подрумима и таванима, па-
љења, животињског локања 
и ждерања, урликања. Поно-
виће се она чувена европска 
реченица: спаси нас, Господе, 
глади, куге и Хрвата.

Жене, деца, старци, бо-
лесни и немоћни, празних 
руку, или са малим врећама 
и путним торбама, боси и у 
пиџамама, крећу према нашој 
бази која је већ опасана са три 
реда бодљикаве жице, војни-
ци имају наређење да још 

увек никога не пуштају унутра. Несрећни-
ци – не верују нам и мрзе нас, али моле да их 
пропустимо и заштитимо. Не верују нико-
ме, најмање својим вођама који су их до овог 
и довели. Пробали смо им објаснити да се 
врате и крену већ обележеним правцима за 
Босну, куда и остали. Неће да слушају, само 
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Радуловић Јован (1951, Полача код Книна) 
написао је потресан роман о највећем ет-

ничком чишћењу (невољном егзодусу једног 
народа, у овом случају српског) у Европи по-
сле Другог светског рата. Егзодус се догодио 
са простора Републике Хрватске, из њених 
региона (делови источне и западне Славони-
је, Банија, Кордун, Лика, Книнска крајина) у 
коме су Срби вековима живели и били већи-
на у односу на хрватски живаљ. Етнички про-
гон „огњем и мачем“ са територија које су по 
проглашењу независности Републике Хрват-
ске (од 1945. једне од шест југословенских ре-
публика) потпале под заштиту Уједињених 
нација (тзв. „плави шлемови, УНПРОФОР)! 
Ратне операције са ужасним последицама по 
нападнути народ, хрватске власти су одреди-
ле као „рутинску полицијску акцију“ која хр-
ватско становништво српске националности 
(око пола милиона људи, рекосмо, на компакт-
ној територији апсолутно већинско, реч је од 
око 20. 000 квадратних километара) жели да 
врати у уставне оквире и законе Хрватске, из 
речи тадашњег председника Хрватске Фра-
ње Туђмана, гарантујући им живот, имовин-
ску и осталу уставом прописану безбедност. 
Како је изгледала та „полицијска“ операција 
уз употребу тенкова, далекометних топова 
и авиона, што наслеђених од заједничке ју-
гословенске армије, што купљених (ниједна 
полиција, бар у Европи не користи такво нао-
ружање), Радуловић књижевно враћа у нашу 
свест, и као литерарно дело и као за сва време-
на потресан документ.

Отишао је један народ који је заједно са хр-
ватским од досељавања Словена на Балкан у 
раном средњем веку насељавао, чувао и жи-
вео на просторима од словенизиране јадран-
ске обале после пропасти Римског царства 
(5. век нове ере) до Саве на северу и преко 
Саве у Славонији. На композиционом плану 
писац двоструко организује текст. С једне 
стране имамо поглавља означена бројевима 
од 1 до 13 које приповеда тзв. објективни, не-
утрални и безимени приповедач. У њима се 
укрштају микро планови (појединачне суд-
бине људи, призори, ситуације) са крупним 
планом који путем опорих коментара ратни 
ужас доводи у шири историјски, културоло-
шки и историјски контекст. Други план чине 
приче ликова. Реч је о причама породице Ми-
локус, калуђера Никодима, канадског пуков-
ника из Виндзора Леслија. Маркан Милокус 
у својој првој причи саопштава како је морао 
да напусти место професора историје у задар-
ској школи, јер ђаци не желе да им Србин бу-
де наставник, како демолирају његовог дваде-
сет година старог „фићу“, најзад, како један 
„минимално ретардирани ученик“ кроз целу 
школу прети да ће га заклати.

На све то, колеге професори Хрвати ћуте 
и Маркан уз полицијску пратњу бива испра-
ћен у Книн. У влади Српске Крајине постаје 
министар просвете. Кроз остале три његове 
приче, као и у првој лајтмотивски се шири 
прича о омиљеном спорту и српских и хр-
ватских Далматинаца балотама (боћању) 
са низом заједничких локализама (жаргон, 

сленг) повдом те игре дрвеним куглама: зога, 
бамбеза, цикати, пунат. Сам изгубљени рат 
посматра из перспективе те игре и у прошло-
деценијском балотању Срба у Хрватској и 
Хрвата, сматра да су Хрвати први стигли до 
21 пуната, односно, победили. Три приче ње-
говог брата Кузмана који се са породицом на 
трактору сели пут Босне, према Дрини и Ср-
бији карактеришу животни детаљи човека и 
његових сународника који су с муком, увек 
отимајући од кречњака комад плодне земље 
бавили се пољопривредом, воћарством, тек 
понеко је постао индустријски радник или 
железничар (Книн је био раскрсница возова 
за Задар, Сплит, Загреб, Београд). Канадски 
пуковник Лесли, апсолутно неутрални офи-
цир, у својој првој причи, кад су већ хиљаде 
граната из далекометног оружја падале по 
Книну, не може да се начуди крајишким офи-
цирима што на Динари нису организовали 
одбрану услед планинског терена који омо-
гућава свакојака изненађења ономе ко из тог 
правца напада Книн.

У наредним причама испољава разумева-
ње за српски живаљ и са великом дозом иро-
није говори о свом претпостављеном, кениј-
ском генералу, команданту јужног сектора 
УНПРОФОРА, који је само једном прошао 
главном улицом Книна и не може да се начу-
ди да та једна улица „узнемирава“ Уједињене 
нације у чијој је униформи дошао из Кеније, 
за коју сви знамо да је једна од најразвијени-
јих земаља света и да има пуно дужих и ши-
рих улица, а ипак не „узнемирава“ Светску 
организацију. Прича под бројем 5 говори о 
неслози, небризи и хаосу који је током напа-
да завладао у команди војске Републике Срп-
ске Крајине. На питање зашто се поводом 
гранатирања по дубини и ширини Книна, 
Буковице, Равних Котара, не одговори истом 
мером, неименовани генерал одговара да се 
мора поштовати Женевска конвенција. Иста 
мера било би страдање цивила у Задру, Спли-
ту, Осијеку, Загребу. Приче под бројем 9 и 10 
чије је место книнско кошаркашко играли-
ште где је сабрано стотинак српских стараца 
и старица не препоручујемо млађем узрасту 
и читаоцима слабог срца.

Роман се завршава фантазмагоричном 
досетком Кузмановог сина Дакана који хоће 
пред Дрином да се ожени вереницом Кајом 
јер њихова свадба (ту је и кнински матичар 
са потребним папирима и монах Никодим 
са православном венчаницом) би имала нај-
дужу свадбену поворку, од Уне до Дрине. 
Овај роман мозаик, сачињен од прича које 
формирају целовиту нарацију о збегу народа 
из Книнске крајине (акценат је на паду Кни-
на, док се дигресије односе на остатак Репу-
блике Српске Крајине) написао је писац који 
се и ранијим делима, књигама приповедака 
и романима доказао као познавалац свог за-
вичаја који уме да уметнички снажно обради 
своје теме чиме се сврстао у једног од најзна-
чајнијих савремених српских писаца. Дела 
су му превођена на стране језике и добитник 
је више награда за свој књижевни рад.

Небојша Ћосић

Јован Радуловић

Од Огњене до Благе Марије
Београд: Евро – Guinti, 2008. – 164 стр.

плачу и наваљују, један професор који се већ 
претворио у некога ко их заступа, на лошем 
немачком, помиње међународне конвенције, 
држи лекцију шта је прави задатак војника 
са ознакама Уједињених нација. Увек се на-
ђе један такав. С њим треба стрпљења и не-
попустљивости.

Хвала Богу, што ништа нису научили од 
Палестинаца и досетили се да око наше ба-
зе направе прстенове, да се скоро немоћни 
нађемо у окружењу трактора, приколица, за-
прега, камиона, аутомобила. Лудачка одлука 
о потпуној евакуацији цивилног становни-
штва учинила је своје, ширила се брже од 
заразе црвеног ветра. По процени војника, 
пред капијом базе их је две три стотине, и не-
ће их бити много више. У погодном момен-
ту, кад престану нови пристизати, а Хрва-
ти се приближе, пустићемо их: струњаче, 
голи бетон, чајеви и ланч пакети, биће све 
што им можемо понудити.

Нико од њихових вођа ових дана ни у 
сну није имао ту варијанту останка и од-
бране – да око наше базе праве двоструке, 
троструке, петороструке прстенове. Страх 
од Хрвата је толики да се само на бежање ми-
слило. У тим прстеновима, од чијег ми се хао-
са и немогућности било какве контроле диже 
коса на глави, неки би сигурно били шчепани 
од крвожедних Хрвата, заклани и стрељани. 
У овом лудилу, страху, паници, губитку сми-
сла за организацију, силно нам помажу.

Пред капијом је и неколико војника крајин-
ске војске, и они хоће унутра. У реду, рекли 
смо, пустићемо вас кад и остале, али морамо 
да вас разоружамо. Одбили су, кренули у не-
извесност, пролази из града према Босни су 
пресечени и затворени, своју лудост и твр-
доглавост вероватно ће платити животима.

Хрвати су ту, такмичиће се ко ће први 
ући у побуњени град.

Све што желе одмах заузети у малом је 
кругу Скупштина општине, Радио Книн, по-
лицијска станица, команда крајинске војске, 
болница, железничка станица (која четвр-
ту годину није у функцији), приватан стан 
главног човека Крајине (недалеко од поли-
цијске станице).

Из више праваца су кренули, према на-
шим подацима у граду је већ, са специјалним 
лозинкама за препознавање, група за извиђа-
ње и група за заузимање полицијске станице 
и хапшење главног човека Крајине. Упашће 
му у стан, развалити врата, буде ли отпора 
побиће му породицу, заштићени су специ-
јалним панцирним кошуљама, наоружани 
сачмарицама, ручним бацачем и бомбама.

Трећа група упада у зграду Општине, 
четврта заузима Радио Книн – емитују са-
општење о заузимању града, смирују гра-
ђанство. То ће мало ко чути. Данима нема 
електричне енергије, транзистори са оста-
релим батеријама су на тракторским при-
колицама у Босни, не хватају више програм 
Радио Книна. Група за контролу улица и рас-
кршћа, заузимање тврђаве и остваривање 
везе с осталим групама у граду, специјал-
на група за заузимање болнице и медицин-
ско збрињавање, на крају група за контакт 
с вишом командом.

Хрвати су до најмањег детаља све испла-
нирали, није им само циљ да град покоре, 
већ да буде силован слободом.

■



24 25

0
МАНГЕЛ, Алберто: Библиоте
ка ноћу, превеле са енглеског 
Наташа Каранфиловић, Нина 
Ивановић и Данијела Михић. 
– Београд: Геопоетика, Едиција 
Интимна историја 2008. – 275 
стр.

Ако пођемо од оних најстаријих 
библиотека, па до данашњих или 
у крајњем случају до личне библи-
оте схватићемо улогу књига и 
бибилотека у нашем животу. Ова 
луцидна књига говори о библиоте-
кама и о важности књига. Почетак 
скупљања написаног потиче од 
најстаријих времена, али Алексан-
дријска библиотека била је центар 
учености. Основали су је краљеви 
из династије Птолемејида на завр-
шетку трећег века пре н. е. како 

би боље следили 
Аристотелово уче-
ње. Према грчком 
географу Страбо-
ну, који је писао у 
првом веку пре н. 
е., могуће је да је би-
блиотека садржала 
књиге управо тог 
филозофа, које је 
оставио једноме од 
својих ученика, Те-
офрасту, који их је 

заузврат завештао другом ученику, 
Нелеју из Скепсе, који је напослет-
ку био укључен у оснивање саме 
библиотеке. Александријска библи-
отека открила је нову машту која је 
по амбицији и опсегу надмашила 
све постојеће библиотеке. Аталид-
ски краљеви Пергама, у североза-
падној Малој Азији, покушали су 
да се надмећу са Александријом те 
су саградили сопствену библиоте-
ку, но она никада није достигла ве-
личанственост оне у Александрији. 
Било је и тада блокада на извоз па-
пируса, итд. Данас египатска влада 
поново гради Александријску би-
блиотеку, после пројектног конкур-
са на којем је победио норвешки 
архитектонски студио Снехета. 
Вредна 220 милиона америчких до-
лара, висока тридесет и два метра, 
са обимом од 160 метара и са довољ-
но места на полицама да на њих ста-
не преко осам милиона примерака 
књига, нова Александријска библи-
отека ће у својим пространим ода-
јама садржати и аудио-визуелни ма-
теријал и виртуелну збирку. Данас 
се у свету градови такмиче својим 
билиотекама. Вашингтон рецимо, 
и ево сада поново вечна Алексан-
дрија.

МЕТЈУ, Џонсон: Археолошка 
теорија, превела са енглеског 
Марина Адамовић Куленовић. 
– Београд: Clio, Библиотека По-
лис, 2008. – 392 стр.

Понекад се нека значајна књига 
може представити читаоцима јед-
ноставно навођењем поднаслова 
целина из саме књиге. Здрав разум 
није довољан, Нова арехологија, 
Архелогија као наука, провера, тео-
рија средњег опсега и етноархеоло-
гија, Култура као систем, Истражи-
вање мисли, Археологија и род, Ар-
хеологија и револуција, Археологи-
ја и историја, Археологија у пост-
модерном свету, Закључак: сукоб 
и консензус, 
наравно на 
крају Глосар 
о д а б р а н и х 
термина. Да 
бих заокру-
жио овај текст 
наводим још 
један избор 
поднаслова: 
Дефиниције теорије, Морамо да 
оправдамо оно чиме се бавимо, 
Морамо одвагати једно тумачење 
прошлости спрам другог да бисмо 
просудили које је јаче, Морамо би-
ти експлицитни у ономе што као 
архелози радимо, Разумети теори-
ју, Корени нове археологије, Нова 
археологија: кључне тачке, Дефи-
ниција науке, Противуречности 
теорије.

ТЕРСИЛА Гато, Кану: Вешти
це, превела са италијанског 
Аленка Здешар Ћириловић. 
- Београд: Clio, Библиотека Аго-
ра, 2008. – 299 стр.

После низа књига о вештицама 
које су преведене код нас (Уговор 
с ђаволом, В. Бајер, Ж. Мишле, Ве
штица), ево исповести ,,Сотоно-
них слушкиња“, у снажном и потре-
сном записнику о потказивањима, 
мучењима, суђењима и погубљењи-
ма. Зависно од умећа несрећних 
жена штиво са истом садржином 
повремено може да постане и ли-
терарно штиво. На крају књиге дат 
је занимљив преглед о вештицама 
током историје. Од поимања ве-
штица и вештичарења у средњем 
веку па све до данашњих студија. 
Такође је дат преглед о поимању 
вештица у хришћанским земљама, 
са анализом где су били највећи по-

мори као што 
је Италија и 
Ф ра н ц ус к а . 
Феминистич-
ки покрет 
д в а д е с е т о г 
века суђење 
в е ш т и ц а м а 
гледа као пре-
власт мушка-
раца. Женско тело је било енигма 
и у анатомском и у физиолошком 
смислу за средњовековне судије 
или, чак уопштено, за мушкарце. У 
Вагининим монолизима цитиран је 
одломак из Женске енциклопедије 
митова и тајни у којем се наводи 
да је на суђењу једној жени оптуже-
ној за вештичарење 1593, судија по 
први пут открио клиторис иденти-
фикујући га као ,,ђавољу брадави-
цу, сигуран доказ да је вјештица 
крива... Нитко од проматрача ни-
када није видио такво што. Вјешти-
ца је била осуђена“. У бившој Југо-
славији прогон вештица се може 
поделити. У Србији, Црној Гори и 
Босни није постајала инквизиција, 
али то не значи да није било прого-
на вештица. Наводи се да су покре-
тачи оптужби и егзекутори били 
дакле, мушкарци – обично најви-
ђенији и најпоштованији у селу. 
Свештеникова улога у препознава-
њу вештица садржи нехришћанске 
елементе, будући, да само он види 
оно што је невидљиво осталим чла-
новима заједнице. У Србији, Црној 
Гори, Херцеговини и Босни начин 
препознавања као и кажњавања 
вештица зависио је од народних 
представа о вештицама које се ве-
ковима нису мењале. У Хрватској и 
Словенији се, међутим, под утица-
јем процеса у Европи, однос према 
наводним вештицама темељио не 
само на народним представама већ 
теолошком појму чаробњаштва, 
који је укључивао и уговор са ђаво-
лом, сексуално општење с њим и 
посећивање сабата. Васојевићки за-
кон у дванаест тачака доноси: ,,ко 
се поданас уфати да вјештице фата, 
да се тури под томруке за петнаест 
дана. Ако би било чесове штете, да 
и то плати”.

1
БРДАР, Милан: Поуке скром
ности – Карл Попер, отворено 
друштво, наука и филозофија 
(измењено и проширено изда

ње). – Београд, Завод за уџбени-
ке, 2008. – 331 стр.

Милан Брдар Попера сврстава 
између Френсиса Фукујаме и аме-
ричког милијардера мађарског по-
рекла, Џорџа Сороша: „ ... током 
деведесетих година, биле су видљи-
ве две идеолошке перјанице (...). Јед-
ну је чинио Френсис Фукујама, с 
краткорочном апотеозом западног 
неолиберализма (Крај историје 
и последњи човек, 1991), а другу, 
милијардер Џорџ Сорош као идео-
лог глобализма, заинтересован за 
обистињавање Фукујамине тезе о 
светском тријумфу либерализма. 
Између њих се нашао изненада 
акуелизовани Карл Попер, са иде-
јом отвореног друштва. Сорош је 
најзаслужнији за популаризацију 
и ширење те идеје током деведесе-
тих година на Истоку, јер је од По-
перове филозофије начинио пакет 
идеја привлачних 
за источноевропску 
интелигенцију, ко-
ја је nollens vollens 
главни субјект тран-
зиције, на путу од 
пропалог социјали-
зма ка (успешном) 
к а п и т а л и з м у “ . 
Аутор истиче да су 
у комунистичком 
периоду многи, који се данас пози-
вају на Попера, у ствари, прогони-
ли све оне који су се усуђивали да 
пишу о њему: „Сорошу захваљују-
ћи, многи бивши левичар на Исто-
ку прихватио се Попера пре него 
га је и прочитао. Тако је поперизам 
постао широко раубована идеоло-
гија као што је то раније био марк-
сизам. Нико није могао ни да сања 
да ће Карл Попер да замени Карла 
Маркса“. Пред читаоцима је, дакле, 
измењено и проширено издање Бр-
дарове књиге из 1981. године, која 
је објављена под насловом: Тота
литет и позитивизам: критика 
филозофије и методологије дру
штвених наука у делу Карла По
пера. Аутор истиче: „Потреба за 
новим издањем је оправдана, ако 
имамо у виду, прво, да до сада но-
ва књига није написана, друго, да 
је Поперова филозофија, с идејом 
отвореног друштва веома популар-
на, изузетно утицајна савремена 
идеологија. Трећи разлог је у ства-
ри најазначајнији, а садржан је у 
томе да су се историјске околности 
толико промениле да је потребно 
другачије тумачење, не само Попе-
рових гледишта него и нашег само-
разумевања филозофије и друштве-
них наука после неочекиване исто-
ријске промене, смене епохалних 

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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парадигми.“ Поуке скромности, 
помоћи ће свим заинтересованима 
да боље и садржајније упознају ак-
туелну друштвену стварност, како 
српску тако и светску.

БИДАЛФ, Стив: Бити мушко 
– Акциони план за промену 
живота мушкараца, превод са 
енглеског Наташа Пејић. – Бео-
град: Мали Врт, 2007. – 222. стр, 
илустровано

Свашта су нас 
учили у шко-
ли... Такође, 
р а з н о р а з н е 
савете давали 
су нам стари-
ји у најбољој 
намери. Међу-
тим, да ли нас 
је икада ико 
учио да будемо – мушкарци? Тако-
ђе, да ли је и на ком нивоу савре-
мени мушкарац „инициран“ у му-
шкост и – шта мушкост у правом 
смислу представља – те како може-
мо да у себи оживимо правог, мо-
жда мало успаваног мушкарца – те-
ма је ове не само интересантне, већ 
и потребне књиге. Стив Бидалф 
стекао је статус најпознатијег поро-
дичног терапеута у Аустралији, а 
прославио се и као и писац прируч-
ника за родитеље. Бидалфове књи-
ге: Како одгајати синове, Вештина 
љубави и Још тајни среће, продате 
су у више милиона примерака ши-
ром света. Наиме, аутор сматра да 
је савремена цивилизација удаљи-
ла данашњег мушкарца од праве 
мушкости. Као разлог наводи чи-
њеницу да савремени мушкарци 
све мање и мање одрастају уз очеве 
или дедове, те не добијају благовре-
мене не само савете, већ ни прак-
тичне поуке, како бити мушко. У 
прошлости, истиче аутор, очеви и 
дедови нису јурили каријере, живе-
ли су заједно, те су старији мушкар-
ци, постепено, „иницирали“ млађе 
у мушкост, учећи их разним вешти-
нама: лову, риболову, занатима 
итд. Обучавали су их како да буду 
прави заштитници слабијег пола; 
с обзиром да се мушкост (односно 
женскост) у својој суштини, не ба-
зира искључиво на сексуалности 
већ и на способности разумевања 
женске природе, али и на познава-
њу закона по којима се одвија жи-
вот уопште.

ЂОРЂЕВИЋ, Владислав: Пред
ности жена. – Београд: Дерета, 
2007. – 245 стр.

Премда наслов можда одзвања пре-
наглашено феминистичким ехом, 
то није случај. На почетку свог де-
ла Ђорђевић цитира Елен Франкел 
Пол: „Зашто наглашавати дискри-

минацију же-
на – њихову 
наводну „вик-
тимизацију“, 
њихову беспо-
моћност – ка-
да би фемини-
зам, правилно схваћен, требало да 
слави изузетне предности жена“? 
Шта је у данашњем, тако да кажемо 
„постмодерном феминизму“ здра-
во, а шта патолошко, у најкраћем, 
тема је Ђорђевићеве књиге за коју 
може да се каже да је актуелна и 
храбра. Актуелна с обзиром на чи-
тав сет помодних термина као, на 
пример, „женско писмо“ итд. а хра-
бра зато што аргументовано брани 
исконску женскост, дакле, прави 
феминизам – ослобођен свог нака-
радног тумачења. Рецензент Ђор-
ђевићеве књиге др Дринка Добро-
сављевић, између сталог, овако је 
сагледала Предности жена: „...Ова 
књига не представља само акту-
елно штиво занимљиво најширој 
читалачкој публици него и креди-
билан приручник за све оне који 
желе да се дубље упуте у ову тему, 
у 2007. години, коју је Европска уни-
ја прогласила Годином једнаких мо-
гућности за све“. Издвојићемо неке 
од наслова: Шта је феминизам, Два 
таласа феминизма, Матријархат, 
Жене на Западу уживају специјал-
на права, Жене у Србији у компа-
ративно бољем положају, Жене су 
издрживљије, Слабији сексуални 
нагон као предност жена... Ђорђе-
вићева студија открива: биолошке, 
развојне, психолошке, еротске, 
репродуктивне и културолошке 
предности слабијег пола. Иначе, 
Владислав Ђорђевић је познати но-
восадски преводилац, есејиста и 
прозни писац. Са енглеског је пре-
вео је Зашто се волимо, свађамо и 
правимо децу. Објављује у домаћој 
периодици књижевну критику, есе-
је и осврте.

КОСИК, Карел: Мостови преко 
европске ријеке и други списи, 
избор и превод са чешког др Ан-
те Лешаја. – Пожаревац: Центар 
за културу, 2008. – 321 стр.

Књига садр-
жи избор из 
есејистичко-
полити чк и х 
есеја сигурно 
највећег че-
шког фило-
зофа Карела 
Косика (1926, 
Праг – 2003, 
Праг) из друге половине 20. века. 
Светску филозофску интелектуал-
ну јавност Косик је изненадио у 
најпозитивнијем смислу (без обзи-
ра од античке старине на уобичаје-
не поделе на школе, правце, епохе, 

кад је реч о духовним величинама) 
када је са својих тридесет седам 
година 1963. објавио Дијалектику 
конкретног. Ова књига је у крат-
ком временском распону објавље-
на на једанаест језика, међу њима и 
на словеначком и српскохрватском 
(преводилац према изворницима 
превода у фусноти наводи чак чети-
ри термина: српски, српскохрват-
ски, хрватскосрпски, хрватски је-
зик). Тематика ових есеја пре свега 
се односи на чехословачку државу 
од 1918. и поделу на Чешку и Сло-
вачку у претходној деценији, одно-
сно место Чеха и Словака у Сред-
њој Европи. Ови дуго подређени 
народи у Аустроугарској монархи-
ји после уједињења доживљавају ве-
лики удар 1938. када уз пристанак 
В. Британије и Француске, „Мин-
хенским споразумом“ Хитлерова 
Немачка узима део чехословачке 
државе (Судетска област, већин-
ско становништво Немци). Други 
важан датум за оба народа у 20. 
веку је совјетска војна интервенци-
ја 1968. За наше и јужнословенско 
читатељство важни су и текстови 
О хуманом бомбардовању и још по
нечем, Мостови преко европске ри
јеке, Ни рибе, ни птице, који осим 
жестоке осуде НАТО пакта због 
бомбардовања Србије и Црне Горе 
1999, предочавају још жешћу осу-
ду тадашњих чешких политичара 
на власти због њиховог понизног, 
удворичког става према тој чиње-
ници. Да парафразирамо филозо-
фа, Косик их подсећа да су једино 
Срби (Краљевина Југославија) же-
стоко осудили упад Немаца у Суде-
те, такође, у СФРЈ, направили у Бе-
ограду нережиране демонстрације 
због совјетске интервенције 1968. 
За крај наведимо једну мисао овог 
значајног словенског и европског 
филозофа: Народ је човек у множи-
ни. Мали издавач из Пожаревца об-
јавио је велику књигу.

СВИФТ, Адам: Политичка фи
лозофија, превео са енглеског 
Ђорђе Трајковић. – Београд: 
Clio, Библиотека Агора, 2008. 
– 281 стр.

Ова књига се бави филозофским 
разматрањем важних политичких 
идеја као што су социјална правда, 
слобода, једнакост, заједница, демо-
кратија. Аутор настоји да објасни 
ове кључне појмове користећи се 
доказима помажући нам да јасније 
схватимо различите ставове људи 
у области политике. Такође аутор 
прави компарацију између полити-
чара и политичких филозофа кри-
тички се осврћући на њих. При том 
он се клони стереотипа али ипак 
стоји иза тога да професионалне 
разлике између њих постоје. У ве-
зи са тим он наводи предности али 

и слабости и 
п ол и т и ч а р а 
и политич-
ких филозо-
фа налазећи 
оправдања за 
таква њихова 
размишљања 
и поступке. И 
политичари и 
политички филозофи би требало 
да буду јасни и прецизни у обја-
шњавању својих идеја како би на 
тај начин плодотворно деловали на 
јавно мњење. Ова књига је својом 
стручном терминологијом намење-
на пре свега студентима а и заин-
тересованој читалачкој публици 
уопште да се детаљније упознају са 
темама које се овде критички раз-
матрају.

СТИВЕН, Ганди, КАСТЕЛИ, 
Т Клино: Гламур, превела са 
енглеског Јована Поповић – Бе-
оград: Clio, Библиотека Агора, 
2008. – 301 стр.

Гламур! Ре-
кламира се на 
сваком кора-
ку њему се те-
жи, о њему се 
сања. Свуда 
је то тако на 
Западу, а тек 
у посткомуни-
стичким дру-
штвима не само да је мера и пре-
стиж класе која се ствара него ако 
га нема можемо да се убијемо. Ево 
сада једне књиге која анализира гла-
мур. Какав је то производ и ко све 
учествује у његовом стварању? Од 
дефиниције која се протеже од по-
јаве гламура, до постмодерног схва-
тања овог појма. Тежња да се сва те-
ла, роба, па и потрошња рашчлане, 
обасјају ореолом а затим претворе 
у гламур. Књига се бави темом од 
теорија марксистичких филозофа, 
до постмодерних теорија. Мајка 
гламура је Европа. Средњовековна 
аристократија и њен гламур који 
полако преузима и усавршава тек 
настајућа буржоазија; из дворова 
гламур прелази у град, да се претво-
рио у једну врсту религије. Затим 
се из Европе гламур сели у САД и 
тамо постаје нова религија.

РАДОСАВЉЕВИЋ, Пеђа: Ђин
ђић – између Лојоле и Кропот
кина. – Београд: ауторско изда-
ње, 2007. – 116 стр, илустровано

Пеђа Радосављевић (1972, Београд) 
писао је и пише новинарске тексто-
ве за различите новине (Вечерње но
вости, НИН, Политика), у викенд 
додатку Данаса публиковао је већи 
број књижевних приказа, и у нека-
дашњој Политици Експрес бројне 
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интервује са књижевницима по-
водом њихових књига. У студији 
Ђинђић између Лојоле и Кропотки
на види се то новинарско искуство 
(информативност, рационално опе-
рисање биографским и документар-
ним чињеницама, одсуство овешта-
лих фразеолошких синтагми) овде 
базирано на три темеља: Ђинђић 
као интелектуалац (доктор фило-
зофије), Ђинђић као политичар 
који у једном тренутку одустаје од 
универзитетске каријере и улази у 
политичка и остала, државотвор-
на, културна, економска и друга 
питања која чине укупност једног 
колектива, у овом случају, српског 
народа на простору Балкана. Ко-
ристећи се методом биографског 
структурализма млади аутор даје 
упоредну анализу духовних хоризо-
ната и дела у животу једног ратни-
ка (Игњације Лојола – рођен1491. 
у провинција Баскији у данашњој 
Шпанији, умро у Риму 1556, осни-
вач Друштва Исусоваца, религиј-
ског реда Римокатоличке цркве, 
канонизован као светац 1622), који 
постаје мистичар; затим једног гео-
графа, који постаје анархистички 
трибун (гроф Петар Кропоткин, ро-
ђен 1842. у Москви, завршио Војну 
школу у Петрограду, у Сибиру оба-
вљао географска и антрополошка 
истраживања, истраживао глече-
ре у Финској и Шведској, упоредо 

изучавао списе 
политичких тео-
ретичара, напу-
стио Другу ин-
терна ц иона л у, 
од 1905. је поно-
во у Русији и у 
оштром политич-
ком и духовном 
сукобу са Лењи-
новим идејама 
које је сматрао 
а нт исоц ија л и-

стичким. Приликом сахране фе-
бруара 1921, сада већ у Совјетској 
држави, више од стотину хиљада 
људи испратило га је на починак. 
То је био последњи масовни скуп 
кога није организовала држава у 
следећих седамдесет година посто-
јања СССР); најзад, после разраде, 
анализе и умреженог тумачења иде-
ја Лојоле, Кропоткина и Ђинђића, 
следи и сажет биографски приступ 
о идејним и практичним хоризон-
тима српског председника владе 
Зорана Ђинђића. Одмереним то-
ном, Радосављевић прецизира три 
истакнуте црте Ђинђићеве лично-
сти (стрпљивост, образованост и 
прагматичност). Како каже аутор, 
Ђинђић је имао све могућности да 
постане истакнути припадник „ко-
мунистичког естаблишмента“ и да 
„плива низводно“, али од идејног 
лутања у првој младости, стасао 
је у зрелог политичара и озбиљног 

државника. На крају књиге дата је 
коришћена литература (44 насло-
ва), а кад се ради о Ђинђићу, Ра-
досављевић као до сада најозбиљ-
нију књигу истиче зборник групе 
аутора (руководилац пројекта др 
Загорка Голубовић) Зоран Ђинђић: 
етика одговорности, у издању Хел-
синшког одбора за људска права у 
Србији, објављену у Београду 2006. 
Својом књигом аутор је указао на 
сву ширину и духовну радозналост 
Зорана Ђинђића, али и на бројне 
моменте практичног и рационал-
ног, било да се ради о свакодневи-
ци, или политичким премисама. 
Ђинђић није био „кабинетски“ 
научник, већ човек отворен за све 
реалности, како рекосмо, у животу 
српског колектива и његовог места 
међу другим народима.

РОУ, Џ Алан: Креативна инте
лигенција, превео са енглеског 
Горан Ердеи. – Београд : Clio, Би-
блиотека Агора, 2008. – 193 стр. 

У самом под-
наслову сто-
ји: Откријте 
иновативни 
потенцијал у 
себи и други
ма. Књига је 
урађена као 
упуство, уџ-
беник, како 
да откријете свој креативни потен-
цијал, како да га измерите, а затим 
радите на њему. Обично човек ни-
је свестан многих својих способ-
ности, а да ли може да очекује од 
друштва да му помогне? Често се 
као пример се наводе животи по-
знатих који би требало да нам слу-
же као узор. Истраживања у САД-у 
су показала да је просветни систем 
неспособан за савремене облике 
образовања. У уводу поговора сто-
ји: Неискоришћена креатвивност 
је бачена. За крај још неколико пој-
мова: Постоје четири типа креатив-
не интелигенције: 1. Интуитивна 
– односи се на начин на који оства-
рујемо резултате, а заснива се на на-
шем претходном искуству. 2. Инова
тивна – односи се на способности 
решавања проблема и заснива се 
на подацима којима располажемо. 
3. Имагинативна – односи се на 
способност визуализације различи-
тих ситуација и могућности, те на 
неконвенционално промишљање 
о њима. 4. Инспиративна – одно-
си се на способности антипације и 
учествовања у друштвеним проме-
нама.

2
АРХИМАНДРИТ, Емилијан: 
Степени духовног живота  од 

пада до вечности, pревод са грч-
ког Маја Рашовић. – Манастир 
Жича: 2007. – 255 стр.

Старац Еми-
лијан је игу-
ман манасти-
ра Симонопе-
тра, на Светој 
Гори. Читалац 
ће у тексто-
вима старца 
Е м и л и ј а н а 
наћи речи апостолских ученика, 
апостолских отаца, као и реч све-
тог Игњатија: „Љубав се моја раза-
пе“, коју овај старац допуњава: „и 
ја само распет живим, само распет 
волим“. Дакле, пред читаоцима 
је права мала ризница духовних 
савата који могу да нас уздигну 
од суморне свакодневице - до под-
стицајне вечности. Неки од насло-
ва гласе: „Крст и искуство крста у 
Православној цркви“, „Покајање, 
поновно успостављање јединства 
личности“, „Прохођења Божија“, 
„Богатство благодати“, „Духовни 
живот“... На крају су приложени 
и наводи из Светога писма који 
олакшавају читање овог значајног 
дела. Аутор предговора епископ 
Захумско-херцеговачки Атанасије 
(Јефтић), између осталог, написао 
је: „...старац Емилијан је једна лич-
ност која у себи оваплоћује и све-
дочи све елементе наше вере, наше 
Цркве, Хришћанства. Оваплоћује 
Свето Писмо, Оце, подвиг, пропо-
вед, догму, молитву, делање, миси-
ју, монаштво, сво величанство пре-
дања Православне цркве“.

АРХИМАНДРИТ, Емилијан: 
Радујмо се Господу – тумачење 
псалама, превод са грчког Ма-
ја Рашовић. – Манастир Жича: 
2007.- 371. стр.

Псалми Дави-
дови су, пре-
ма многим и 
по с в е ће н и м 
ч и т а о ц и м а 
Библије, њен 
најлепши део, 
барем када 
је реч о Ста-
ром завету. Кроз поетски израз у 
псалмима је датао све – комплетна 
историја спасења, али и лични пе-
чат трагања за Богом, као и успони 
и падови при том путу које је про-
живео нико други, до цар Давид. 
Укупно, псалама Давидових у Све-
том писму има стотину и педесет, 
међутим, архимандрит Емилијан 
не тумачи их све. Истакнимо и то, 
да су псалми у оригиналу писани је-
врејским језиком. Дакле, архиман-
дрит Емилијан читаоцима пружа 
тумачење од стотину и педесет пса-
лама, свега четрнаест, и то: 62, 16, 

109, 87, 80, 89, 83, 37, 18, 102, 117, 76, 
86, 131. За тумачење свих псалама 
потребно је много више простора 
али и зарањања у оригинални ру-
копис, што изискује напоран рад, 
труд и доста времена. Ипак, дело 
које је пред читаоцима биће на ве-
лику корист не само студентима 
теологије, већ и бројним боготра-
житељима који ће, сасвим сигурно, 
у овим тумачењима, напипати још 
једну леству која ће их приближи-
ти ка Неизрецивом. Тек да осетимо 
ритмику и поетику, цитираћемо по-
четак осамнаестог псалма: „НЕБЕ-
СА казују славу Божију, дело Руку 
Његових јавља свод небески. Дан 
дану говори, и ноћ ноћи објављује 
знање. Нема говора нити има речи, 
од којих се не чује глас њихов, и до 
крајева васељене речи њихове. На 
Сунцу је поставио насеље Своје, и 
он као Женик који излази из одаје 
Своје, обрадоваће се као Исполин 
(=Див) да иде путем Својим“.

НИКОЛИЋ, В. Стеван: Краљев
ска уметност – три века слобод
ног зидарства, превод са енгле-
ског Милица Крковић, Ивана 
Катић и Слободан Ранђеновић. 
– Београд: Електа, 2007. – 209.
стр.

Аутор књиге Кра
љевска уметност, 
као дугогодишњи 
активни слободни 
зидар (масон) даје 
нам из прве руке, 
разуме се из масон-
ског угла, одговоре 
на вечита питња о 
масонерији. Разло-
жно и документо-
вано, Николић упознаје читаоца са 
слободнозидарским покретом обја-
шњавајући ко су масони, додајући 
да непријатељи слободних зидара 
желе да их представе као „...тајно 
друштво са мистериозним циљеви-
ма и задацима“ у негативном, заве-
реничком смислу, што према ауто-
ру, није случај. Стеван В. Николић, 
слободни зидар тридесет и трећег 
степена, рођени је Београђанин 
који дуго живи у САД и активан је 
члан Америчке истраживачке ло-
же. Нешто мање од деценије бави 
се проучавањем слободног зидар-
ства. Николићу је пошло за руком 
да једноставним језиком објасни 
апстрактне теме из слободнозидар-
ског учења, као што је, на пример, 
масонска симболика. У масонску 
симболику спада и слободнозидар-
ски алат, кога сачињавају: угломер, 
шестар, висак, либела, полуга, дле-
то, чекић, двадесетчетвороцолни 
лењир и мистрија. Сви наведени 
алати, у овом случају, имају сим-
боличко и метафизичко значење 
стављено у оквир спиритуалне из-
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градње човека, масонског ученика. 
У наставку Николић представља 
масонску одећу. Један од најпозна-
тијих „одевних предмета“ масона 
је масонска кецеља која је, како пи-
ше Николић, бела, и представља 
„симбол чистоте“. Аутор пише о 
степенима у масонерији, као и о об-
редима и ритуалима овог братства. 
Најосновнија хијерархија у масо-
нерији подељена је на три чинио-
ца: ученик, помоћници и мајстор. 
Када је реч о обредима, Николић 
описује како изгледају Древни при-
хваћени шкотски обред, Обред Јор-
ка, Прочишћени шкотски обред, 
Француски обред, Древни и при-
митивни мемфиско – мизраимски 
обред, Шведски обред, Шредеров 
обред и Обред емулације. Аутор 
дочарава почетке слободнозидар-
ског организовања, потом пише 
о једном куриозитету – женама у 
масонским ложама, противници-
ма масонерије, масонском покрету 
у Србији... На крају, приложен је и 
додатак у коме су детаљније обја-
шњени одређени масонски појмо-
ви, као што је масонски календар 
и ложа савршенства; такође, дат је 
и попис чувених масона. Спомену-
ћемо само неке: Салвадор Аљенде, 
сер Винстон Черчил, Марк Шагал, 
сер Александар Флеминг, Јохан 
Волфганг фон Гете, Оскар Вајлд и 
наш Ђорђе Вајферт. Аутор је књигу 
посветио „свим слободним зидари-
ма који су у својој невољи и јаду ра-
сути по земљи или води“.

РАЈКЕНБОРГ, Јан Ван: Долазе
ћи нови човек. – Београд: Рози-
круцијана, 2008. – 339 стр.

Јан Ван Рајкен-
борг је писац 
читавог сета 
књига чије те-
ме су езотери-
ја, херметизам 
и духовност. 
Готово је не-
познат широј 
јавности, с об-
зиром да није комерцијални аутор 
који пишући само повлађује људ-
ској знатижељи. Рајкенборг је осни-
вач и некадашњи велики мајстор 
једног модерног розенкројцерског 
братства, насталог двадесетих годи-
на минулог века у Холандији, чији 
назив је Интернационална школа 
Златног ружиног крста, које делује 
безмало у целом свету, укључујући 
и Србију. Рајкенборг сматра да ово 
братство своје корене вуче од леген-
дарног оснивача средњовековних 
розенкројцера, Кристијана Розен-
кројца који је у Немачкој основао 
ово херметично друштво које је, 
према упућенима – претеча слобод-
них зидара. Споменута Школа сво-
ју потку има и у учењима катара, са 

којима се Католичка црква крваво 
обрачунавала због наводне јере-
си. Последњи катарски патријарх, 
Антоан Гадал, опуномоћио је ову 
Школу и дао јој свој благослов да 
се сматра настављачем катарског 
учења (да подсетимо, реч катари на 
грчком означава – чисте – у духов-
ном смислу). Приређивачи су, изме-
ђу осталог, овако представили овај 
наслов: „Намера ове књиге је да вас 
учини свесним чињенице, да се 
усред обичног човечанства, у свим 
земљама и народима Планете почи-
ње ослобађати један нови народ, 
народ Божији, једно мноштво које 
нико не може да изброји.(...) Као и 
увек, на почетку тог пута одзвања 
опомена: Спознај самога себе. Без 
стварне самоспознаје, продирући 
до темеља сопственог бића, жудња 
за ослобођењем нема ни најмањег 
смисла. Тек када се из новорођене 
свести спозна стварност и из тог 
стања повуку консеквенце, могуће 
је ступити на седмоструки пут који 
је описан у овој књизи“. С обзиром 
на тему која је по својој природи 
симболична на крају је дат и мали 
речник непознатих речи, тако да се 
ово дело може ишчитавати са разу-
мевањем. Истичемо неке од насло-
ва: Буђење атома искре духа, Фаза 
трагања, Чудесни драгуљ, Ментал-
на концепција бесмртног човека, 
истинско духовно сунце, Лудачка 
кошуља природе, Отпор трансфи-
гурацији, Христос и Луцифер, Ру-
жин крст, Узроци људског пада, 
Повратак светла... Пред читаоцима 
је нова књига о старим  знањима ка-
ко се се негује, обликује и усмерава 
људски дух, душа и свест и – како 
се задобија бесмртност о којој су 
нам говорили, свако на свој начин, 
песници, филозофи, сликари, алхе-
мичари, али и „обични“ људи од 
којих овом приликом истичемо 
обућара, чувеног Јакоба Бемеа, ко-
ји је заокупљао пажњу и великана 
руске филозофске мисли, Николаја 
Берђајева.
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СИМЧИЧ, Миро: Тито без ма
ске. – Београд: Младинска књи-
га, 2008. – 309 стр.

Јосип Броз 
Тито је име 
које никог не 
оставља рав-
нодушним. И 
после 28 годи-
на од његове 
смрти о њему 
се говори јед-
нако интен-
зивно. Једни га проглашавају нај-
значајнијом личности 20. века са на-
ших простора, други га сматрају за 

личност која је искористила рат да 
би са следбеницима освојила власт. 
Аутор ове књиге, Симчич Миро је 
рођен у Титовој Југославији. Сећа 
се тренутка када је Тито умро и до-
живео је распад Југославије. Као но-
винар и публициста дуго је радио 
у спољнополитичкој редакцији љу-
бљанског „Дневника“ и мариборске 
„Вечери“. Имао је приступ многим 
документима а књига је настала 
као резултат проучавања архивске 
грађе. Аутор се у овој књизи посеб-
но осврће на однос Словенаца пре-
ма Титу. Из више разлога Тито је 
за Словенце посебно занимљив. По 
речима Милована Ђиласа, Тито се 
најбоље осећао у друштву Словена-
ца. Борису Кидричу, Едварду Кар-
дељу, Борису Крајгеру дао је главну 
улогу у вођењу привредне полити-
ке. Како истиче, аутор се трудио 
да напише поштену књигу о Титу 
и његовој епохи, без улепшавања 
или прикривања података. Читао-
цима оставља да сами процене да 
ли је успео у тој намери. Поглавља у 
књизи имају интересантне наслове: 
Светац или злочинац?, На самрти, 
Смрт у Љубљани, Супруге и жене, 
Ривали, Све убице Другог светског 
рата, У загрљају великог брата, Ти-
това путовања у иностранство...

6
ЈАЊИЋ, Мирко: Јањин прак
тични кувар: зборник најбо
љих рецепата од 1865. до данас: 
150 година народног куварског 
искуства сабраног у преко 1450 
рецепата. – Београд: Computer 
book, 2007. – 538 стр.

За гурмане и 
с л а д о к у с ц е 
којима није ва-
жно да броје 
калорије већ 
им је битан 
укусан оброк 
свакако препо-
ручујемо овај кувар. Књига садржи 
преко 1450 рецепата испробаних 
током 150 година. У овој књизи мо-
жете наћи, поред савремених реце-
пата, и оригиналне рецепте како из 
19. века тако и из прве половине 20. 
века. Ти рецепти су приказани она-
ко како су у своје време објављени - 
без преправки и интервенција било 
које врсте.Од укупно 1453 рецепта, 
104 су из 19. века. Традиционална 
српска јела обогаћена су и јелима 
наших комшијских народа. Посто-
ји неколико поглавља у књизи поде-
љена по врсти јела: Предјела, Чор-
бе, Јела од меса, Јела од теста, Сосо-
ви, Зимница... Аутор Мирко Јањић 
је већину јела сам припремио и 
фотографисао. Неке од рецепата су 
направили његова супруга и прија-

тељи. Зато, ако вас интересује како 
се прави стара српска мућкалица, 
кавкаски ражњићи на жару, коње-
тина на француски начин, мусака 
од пасуља, влашке ћуфте, пуњене 
паприке на мађарски начин, фле-
кице са купусом, или како се топи 
свињска маст, потражите ову књи-
гу, заиста је вредна за сваког коме 
кување и испробавање нових јела 
(а и утврђивање старих рецепата) 
представља задовољство.

КОСТЈУКОВИЧ, Елена: Зашто 
Италијани воле да причају о је
лу, с италијанског превели Ели-
забет Васиљевић и други. – Бео-
град: Паидеа, 2007. – 533 стр.

Престижна награда 
Premio Bancarella del-
la Cucina за 2007, коју 
је ова књига добила, 
довољно говори о њој 
као о једном озбиљ-
ном делу посвећеном 
италијанској кухињи. 
У овој књизи нису да-
ти класични рецепти као што су пи-
ца и шпагете које повезујемо са ита-
лијанском кухињом, већ је приступ 
исхрани другачији. То је пре свега 
књига о кулинарству али и о једној 
земљи и њеној култури, о њеним 
многобројним културама. Ауторка 
књиге нас као изузетан познавалац 
свих разноликости и тајни итали-
јанске кухиње води на своје кули-
нарско путовање, не само да бисмо 
упознали јела већ да бисмо упозна-
ли Италију, коју она упознаје чита-
вог живота. Предговор је написао 
чувени Умберто Еко. Књига пружа 
упознавање са италијанском ку-
хињом у свој њеној разноликости, 
уједно и откривање несагледивих 
разлика, не само у језику већ и у 
укусима, менталитету, људима, 
смислу за хумор, односу према бо-
лу или смрти,... Умберто Еко каже 
у свом предговору да је откривање 
кухиње уједно и откривање душе 
њених становника. Ако се проба 
пијемонтска бања кауда, па онда 
ломбардијска касоела, потом таља
теле на болоњски начин, затим рим
ска млада јагњетина и напослетку 
сицилијанска воћна торта касато, 
уочава се та разноликост. У књизи 
су обрађени региони у Италији: 
Фриули Венеција Ђулија, Венето и 
град Венеција, Трентино Алто Ади-
ђе, Ломбардија, Пијемонт, Лацио и 
град Рим, Кампанија и град Напуљ, 
Сицилија, Сардинија,... са њиховим 
културним карактеристикама и ка-
рактеристичним рецептима. У овој 
књизи нећете наћи тачан рецепт за 
ова божанствена јела већ само наго-
вештаје за ватромет укуса који ће 
вас заголицати да се потрудите и 
нађете оригинални рецепт.
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МИКОЛАЈСКИ, Ендрју: Гајење 
биљака у сенци: неколико јед
ноставних корака до успеха 
– Београд: IPS Media, 2008. – 160 
стр.

Ова књига 
пружа заљу-
б љ е н и ц и м а 
у цвеће идеје 
како да на јед-
ноставан на-
чин претворе 
своју башту у 
место за уживање. Уколико је ваша 
башта у сенци и још нисте прона-
шли одговарајуће врсте биљака ко-
је би успевале у таквим условима у 
овом приручнику можете наћи оби-
ље корисних информација и одго-
вора на питања: како почети, како 
засадити биљке и које врсте биља-
ка, како створити савршене комби-
нације и уредити простор на најбо-
љи могући начин. Ако се успешно 
испланира комбинација биљака из 
баште у сенци се може извући мак-
симум и од мало сунца које се поја-
вљује може се створити узбудљива 
игра сенки и светла. Поред великог 
броја информација, постоји и део 
са корисним веб адресама. Богате 
илустрације чине ову књигу изузет-
ним штивом и посебном посласти-
цом за љубитеље баштованства.

САНХУАН, Глорија: Нискока
лорична исхрана на радном ме
сту. – Београд: ИПС, 2007. – 64 
стр.

У ж у р б а н и 
темпо живота 
намеће и нове 
навике у исхра-
ни. На послу 
смо углавном 
принуђени да 
се хранимо такозваном брзом хра-
ном која је често без и мало хран-
љиве вредности a са великим бро-
јем калорија. Суочавамо се са све 
већим бројем оболелих од болести 
савременог доба као што су дијабе-
тес и хипертензија које су пре све-
га одраз неправилне исхране. Ова 
књига има за циљ да покаже да и 
исхрана на радном месту може би-
ти квалитетна и да припрема такве 
хране не изискује превише слобод-
ног времена. Ауторка је направила 
рецепте који су истовремено и уку-
сни и здрави. Књига је подељена на 
неколико поглавља: Мени за поне-
ти, Намирнице које не гоје, Састој-
ци идеалног оброка, Рецепти, итд. 
Поред комплетног рецепта са фото-
графијом јела и табелом о енергет-
ској вредности оброка, садржају 
протеина, угљених хидрата, масти, 
минералних соли, дат је и користан 
савет у вези са тим оброком. Фото-
графије су у боји тако да пружају 

право задовољство оку. У истој 
едицији објављене су и књиге под 
називом: Сагоревање масти и Ре-
цепти против целулита. Ове књиге 
такође имају за циљ да унапреде и 
побољшају нашу исхрану и уведу 
неке новине у самом схватању фи-
лозофије исхране. Пробајте неки 
од ових здравих оброка: Амерички 
сендвич, Тиквице са рачићима, Не-
мачка салата...

7
ГРОЛ, Милан: Позоришне кри
тике и есеји (приредио др Зо-
ран Т. Јовановић). – Београд: 
Народно позориште у Београду, 
Музеј позоришне уметности Ср-
бије, Позоришни музеј Војводи-
не, Алтера, 2007. – 315 стр, илу-
стровано

Гролова књи-
га подељена 
је на две це-
лине: у првој 
аутор распра-
вља о дома-
ћој, док се у 
другој цели-
ни бави стра-
ном драмом. 
У предговору написаном 1931. го-
дине, аутор истиче да је о српској 
драми писао тако што је предност 
давао значајнијим, признатијим 
и остваренијим писцима; разуме 
се, према свом уверењу. Своја теа-
тарска промишљања Милан Грол 
започиње писањем о Народном 
позоришту и његовој судбини у 
1898. години. Први писац коме по-
клања своју критичарску пажњу је 
Јован Стерија – Поповић, бавећи се 
његовим „Скендербегом“ (драма у 
пет чинова), која је играна у Народ-
ном позоришту 25. марта 1899. го-
дине (премијерно). Дужну пажњу 
посветио је и Ђури Јакшићу, ауто-
ру драме „Сеоба Србаља“, која је 
такође премијерно изведена 1899. 
године у Народном позоришту. 
Након Јакшића следи критичарска 
рефлексија о драми Иве Војнови-
ћа, ,„Allons enfants“. Затим, Грол 
пише о Нушићу, Сремцу, Војисла-
ву Јовановићу, Миливоју Предићу, 
Бори Станковићу… Када је реч о 
страним ауторима, Грол свој кри-
тичарско-есеjистички опус запо-
чиње писањем о драмама Хенрика 
Ибзена, „Поход на север“; Анри Бе-
ка, „Гаврани“; Викторијана Сардуа, 
„Теодора“; Октава Мариба, „Посао 
је посао“; Жана Ерака, „Чика Лебо-
нар“ итд. Поред критичарског про-
мишљања позоришта, аутор се ба-
ви и односом државе према театру 
у Србији. Приређивач и издавач, 
захваљујући госпођи Јелени Грол, 
имали су увид у ауторове рукопи-

се. И не само то: госпођа Јелена узе-
ла је учешћа и у приређивању ове 
значајне књиге.

ЗДРАВКОВИЋ, Милован: Реч
ник основних позоришних 
појмова. – Београд: Народно 
позориште, Алтера, 2007. – 209. 
стр, илустровано, друго проши-
рено издање

Здравковиће-
во дело је пи-
онирско на 
српском јези-
ку и, отуда, не 
треба да чуди 
што се појави-
ла потреба за 
другим, допуњеним издањем овог 
речника. Аутор је стручњак за по-
зоришни маркетинг и продукцију, 
стога је овај речник посебно обога-
ћен објашњењем термина из ових 
области. Такође, Здравковић је и ду-
гогодишњи предавач на Академији 
уметности БК. Управо из тог иску-
ства, настало је ово дело у којем, на 
пример, аутор тумачи шта је „јавно 
позориште“, шта „језуитска драма“, 
шта „колаж“ а шта „клише“ итд. Да-
та су и објашњења појединих сленг 
– израза у позоришту. Здравковић 
је истакао и бројну значајну библи-
ографију која ће корисницима реч-
ника бити од великог значаја. Вред-
не сугестије током рада на речнику, 
аутору су давали Радомир Путник, 
театролог, Бора Григоровић, реди-
тељ и Мирко Жарић, театролог, 
док су Јован Ћирилов и др Зоран 
Т. Јовановић Здравковићев речник 
високо оценили.

ЈОКИЋ, Мирослав: Дизајн зву
ка у драмским уметностим 
(естетска функција звука у по
зоришту – филму – радију – те
левизији). – Београд: Завод за 
уџбенике, 2008. – 155 стр. 

У уводу књи-
ге, аутор обја-
шњава шта је 
звук: „Приро-
да је оличена у 
непрестаном 
покрету свега 
материјалног, 
а стање миро-
вања је привид некретања. Звук је 
један од облика испољавања свеоп-
штег кретања у природи, а тишина 
је привид некретања. Звук је еле-
ментарна појава у природи, као во-
да, као ваздух... и постоји свуда око 
човека чинећи један од облика ис-
пољавања живота“. Како је звук из 
природе, помоћу кога се, према Јо-
кићу, „испољава живот“, доспео на 
драмски ниво: позориште, филм, 
телевизију и радио – и како се обли-
кује, дизајнира, тема је ове студије 

Мирослава Јокића, која неће бити 
интересантна само посленицима 
звука, већ и свим радозналим лич-
ностима које су заинтересоване за 
„испољавање живота“. По дефини-
сању звука, аутор дефинише и му-
зику, наглашавајући да је она „на-
стајала са почецима свести људског 
бића“. Потом описује музику анти-
ке (Грчке и Рима) и средњовековне 
Европе. Истакнућемо наслове не-
ких од тематских целина: Епоха не-
посредног звука у драмским умет-
ностима, Епоха посредног звука 
у драмским уметностима, Дизајн 
звука, Музика у структури драм-
ског дела, Средства и алати у савре-
меном дизајну звука... Рецензенти 
Јокићевог дела су проф. др Петар 
Правица са Академије уметности у 
Београду и Зоран Јерковић, доцент 
на Факултету драмских уметности 
у Београду. Вредно је истакнути да 
понуђена литература, коју је аутор 
користио, представља прави мали 
водич кроз науку о звук када је реч 
о њеном дизајну у позоришту, фил-
му, радију и телевизији.

МАЛЕШЕВИЋ, Драган: Олим
пијске игре. – Београд: ЈРЈ, 
2008. – 95 стр.

Енциклопедија 
„ О л и м п и ј с к е 
игре“ Драгана 
М а л е ш е в и ћ а 
представља свео-
бухватан и теме-
љан водич кроз 
спортска такми-
чења која столе-
ћима инспири-
шу генерације широм планете. Пи-
сац ове добро компоноване и рас-
кошно опремљене енциклопедије у 
уводном делу говори о настанку и 
развоју Олимпијских игара у антич-
ка времена; њиховој обнови, дајући 
притом сажети преглед модерних 
летњих и зимских Олимпијских 
игара. Енциклопедија је пропраће-
на подацима о најуспешнијим спор-
тистима, догађајима, пратећим 
уметничким програмима... Први 
запис о Олимпијским играма дати-
ра из 776. године пре н. ере и то се 
сматра њиховим званичним почет-
ком. Античке игре одвијале су се у 
Зевсовом светилишту, Олимпији, 
на Пелопонезу, и трајале су само је-
дан дан. На програму је била једна 
дисциплина – трчање на стази ду-
гој један стадион. Писац истиче да 
су античке игре утицале на развој 
нових стилова у ликовној и песнич-
кој уметности. Вајари су прикази-
вали енергију покрета, затегнутост 
мишића, а у част олимпијских по-
бедника песници Пиндара и Симо-
нида исписали су стихове. Старе 
Олимпијске игре угушио је рим-
ски цар Теодосије 393. године, јер 
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су као паганске биле у супротности 
са хришћанском религијом. У обна-
вљању модерних Олимпијских ига-
ра (прве су одржане у Атини 1896. 
године) кључну улогу одиграо је ба-
рон Пјер Де Кубертен, који је 1913. 
године дизајнирао пет испреплете-
них обојених (плави, жути, зелени, 
црни, и црвени) олимпијских пр-
стенова који и данас представљају 
један од најјачих културолошких 
симбола.

МИСАИЛОВИЋ, Миленко: Бо
јан Ступица великан театра 
(1910 – 1970). –Београд: Народ-
но позориште у Београду, Музеј 
позоришне уметности Србије, 
Позоришни музеј Војводине, 
Алтера, 2008. – 392 стр, илустро-
вано

У свом пред-
говору за ову 
д р а г о ц е н у 
Мисаиловиће-
ву студију о 
Бојану Ступи-
ци, један од 
доајена срп-
ске театрологије Јован Ћирилов, из-
међу осталог, написао је: „Миленко 
Мисаиловић је сведок Ступичиног 
рада као његов званични помоћни 
редитељ, дакле блиски сарадник, 
у раду на представи „Леде“ у Југо-
словенском драмском позоришту 
1953. године, на врхунцу његових 
стваралачких моћи“. Иза ове Ћири-
ловљеве наизглед успутне опаске 
стоји чињеница да је аутор итека-
ко, из првог плана био упознат са 
Ступичином личношћу и стварала-
штвом. То је велика предност, с об-
зиром да је о овом прослављеном 
редитељу могао да пише и истражи-
вач који није имао тако велику при-
вилегију. Мисаиловић се помену-
том предношћу служи на најбољи 
могући начин, инвентивно и зани-
мљиво. У првом делу књиге аутор 
сагледава Бојана Ступицу као про-
фесора режије и глуме, описујући 
његов први сусрет са студентима 
ондашње „Високе филмске школе“: 
„Гледа нас он срдачно и доброду-
шно, очи му сјаје, а осмех на уснама 
поиграва: види се да је Бојан ганут 
овим сусретом. Као да у себи каже, 
храбрећи се: - Издржаћу и ово(…) 
И прва гласна реченица коју је Бо-
јан оптимистички упутио, окренут 
више редитељској групи, била је: 
- Дакле, и сви ви мислите бити ре-
дитељи“? Из овог кратког цитата 
можемо да се осведочимо у Миса-
иловићеву документарност, инвен-
тивност у изношењу биографских 
чињеница и занимљивом запажа-
њу. Аутор са пуно живих слика 
описује како је Бојан Ступица ства-
ралачки утицао на своје студенте 
у Београду, Загребу и Љубљани. 

Потом: како је режирао Крлежину 
„Леду – комедију једне карневалске 
ноћи“ и још много сличности. По-
следњи део књиге има романтичан 
оквир, његов наслов гласи: „Завр-
шни погледи на Бојана и Миру Сту-
пицу – заједно“. На страницама Ми-
саиловићеве књиге личност Бојана 
Ступице, позоришног, драмског и 
оперског редитеља, радио редите-
ља, филмског и ТВ редитеља, сцено-
графа, костимографа, позоришног 
и филмског глумца, уоквирена је у 
једну занимљиву биографију успе-
шног и необичног човека.

ПОЛ, Тони: Како користити и 
мешати боје/сликарски при
ручник за постизање саврше
не боје, са енглеског превела 
Тодоровић Весна. – Београд: Ва-
лера, 2007. – 128 стр.

Приређивач 
овог сликар-
ског прируч-
ника је Тони 
Пол, искусан 
сликар, педа-
гог и писац. У 
овом делу је дао велики број инфор-
мација које се тичу чудесног света 
сликарских боја. Било да се аматер-
ски бавите сликањем или сте већ 
признати сликар овај практични 
приручник помоћи ће вам да сваки 
пут добијете савршену боју. Књига 
садржи савете о бојама, које сваки 
уметник мора имати у својој пале-
ти, без обзира на омиљени медиј 
и технику сликања. Састоји се из 
неколико дела: Разумевање боја, 
Основне палете, Мешање боја, за-
тим следе Појмовник и Аутори 
слика. Ако вас интересује сликар-
ство приручник ће вам помоћи и 
олакшати бављење овом уметно-
шћу. Све боје имају по неколико 
нијанси, тако, зелена боја има шест 
нијанси: виридијан зелена, хром ок-
сид, зелена земља, кобалтна зелена 
и тамно кобалтна зелена, фталоци-
јан зелена. У комбинацији са дру-
гим бојама добија се огроман број 
фантастичних комбинација. Књи-
га је илустрована дивним фотогра-
фијама познатих сликара платна и 
акварела, осликаних бојама о који-
ма аутор ове књиге пише. 

СИМИЋ, Ненад: Самураји од
јеци ратничког сна – књига 
прва: историја ратничке кла
се. – Београд: ауторско издање, 
2007. – 192 стр, илустровано, 
СИМИЋ, Ненад: Самураји одје
ци ратничког сна – књига дру
га: филозофија ратничке кла
се. – Београд: ауторско издање, 
2008. – 209 стр, илустровано

Све важне моменте из историје рат-
ничке, самурајске класе древног Ја-

пана, Симић 
је представио 
тако да чита-
лац са лако-
ћом може да 
прати матери-
ју и без прет-
ходне обаве-
штености. У 
књизи су да-
ти и биограф-
ски портрети 
значајних рат-
ника. Неки 
од наслова по-
главља гласе: Период Нара, Гемпиј-
ски рат, Инвазија Монгола, Период 
Тикугава, Четрдесет седам ронина, 
Сумрак Шогуната… Самурајска 
субкултура и дан-данас задивљује 
свет: „Што је цвет трешње међу цве-
ћем, то су самураји међу људима“, 
гласи једна пословица. У другом то-
му аутор је, што се види и из насло-
ва, посебну пажњу обратио на фило-
зофију која је пратила самурајску 
праксу.Утицај конфучијанства је 
један од филозофских праваца ко-
ји је дао теоријски оквир практич-
ном самурајском животу. Такође, и 
будизам је у многоме усмерио саму-
рајски живот: овој теми посвећена 
су поглавља У врту зен будизма и 
Однос између конфуцијанства и 
зен будизма, која карактерише ана-
литичност и јасна компарација. 
Нека од поглавља друге књиге гла-
се: Ратничко умеће „доброг умира-
ња“, Кодекс бушидо, Зен будизам и 
стварање самурајске класе, Узрок 
и последица су истоветни, Теорија 
и пракса зазена, Самураји и хомо-
сексуалност… Обадва наслова при-
ближиће читаоцима самурајски 
кодекс, филозофију, историју као 
и личности појединих зен учитеља 
попут Хакуна Јусатанија, Таишена 
Дешимаруа, Кодо Савакија… Књи-
ге су луксузно опремљене и илу-
строване бројним фотографијама, 
тако да у равнотежи са текстом, чи-
не, да нам је Далеки исток барем за 
корак ближи.

ТОЛЕВСКА, Барбара: Позори
шна трупа – Балкан нови по
крет. – Београд: Алтера, 2008. 
– 119. стр, илустровано српско 
– енглеско издање

Циљ позори-
шне трупе 
„Балкан но-
ви покрет“ је 
да истражује 
и афирмише 
т р а д и ц и о -
налне етно 
- сценске срп-
ске и балкан-
ске обичаје. Уз мноштво илустра-
ција у књизи је објашњено шта је 
овај покрет. Оснивачи позоришне 

трупе „Балкан нови покрет“ су глу-
мица Весна Станковић и позори-
шни продуцент Милован Здравко-
вић. На основу исечака из штампе 
и другог материјала, Толевска је 
успешно широј јавности представи-
ла покрет и његове идеје. Традици-
ја слободних позоришних дружина 
и трупа у Србији је богата, сетимо 
се само: „Позоришног игралишта“, 
„Театра националне драме“, „Нове 
осећајности“, „Мимарта“, „Дах теа-
тра“…Ово су само неки од наслова 
представа позоришне трупе „Бал-
кан нови покрети“: „Сан о Балка-
ну“, „Вилинско коло“, „Месечеве 
кћери“, „Магија заветног дрвета“, 
„Биће од светлости“…

ФОЛКС, Л. Џулија: Модерна те
ла, превела са енглеског Ивана 
Ашковић. – Београд : Clio, Би-
блиотека Ars, 2008. – 256 стр.

Кроз живот Мар-
те Грејам, једне од 
нaјзначајнијих пле-
сачица, прати се раз-
вој савремног плеса. 
Историјски гледано 
плесна револуција 
почиње у лосанђе-
леској плесној шко-
ли ,,Денишон” коју 
је основала Р. Сент 
Денис. За узор им служи Исидора 
Данкан која је боснога плесала уво-
дећи нови стил у плес. Савремени 
плес се посматра у светлу нових 
друштвених, и социјалних токова; 
бунт, ослобођење женске сексуал-
ности и стилизација игре. Марта 
Грејам истиче индивидуалност, 
виртуозност, сензуалност облика 
и тела – груди, бокови, извајаност 
ногу. Она је у побуни истрајавала 
до своје седамдесет шесте године 
када је последњи пут наступала. 
И данас игра има репутацију бес-
полности, тако играчице морају 
да намећу свој однос према полу, 
сексу, избору партнера. Жељу за 
променом и бол који проистиче из 
борбе са стереотипима и традицио-
налистичким схватањима Марта је 
приказала у кореографији Оплаки
вање. Соло играчица седи на клупи 
и на себи има врећу – костим који 
онемогућава њено кретање. Лице 
се једва назире док покрети произи-
лазе из торза и одјекују телом пови-
јеним у облику фетуса. тело жели 
да се ослободи, да прихвати своје 
приодне инстикте и осећања.

ШОТ, Бен: Шотова оригинална 
сваштара, са енглеског превела 
Нина Ивановић. – Београд: Ча-
робна књига, 2008. – 158 стр.

Несвакидашње податке и чудесне 
тривијалности Британац Бен Шот 
(рођен 1974. године) прво је саку-
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пио, а потом 
сабрао у зани-
мљиву и духо-
виту књигу под 
називом „Шото-
ва оригинална 
сваштара“. За 
само неколико недеља од објављи-
вања, „Сваштара“ је пронашла ме-
сто на свим светским књижевним 
бестселер листама, а потом је поче-
ла да се преводи на многе језике. 
Књига је дело које је истовремено 
нека врста енциклопедије, речни-
ка, лексикона, алманаха, антологи-
је; то јест неисцрпне ризнице зани-
мљивих ситница. Између осталог 
из „Сваштаре“ можете сазнати да 
је комбинација у покеру „мртвач-
ка глава“ име добила по картама 
које је у рукама држао Дивљи Бил 
Хикок пре него што је убијен за коц-
карским столом; потом у каквим су 
све ђаконијама уживали несрећни 
путници са Титаника... Уз хроно-
лошки побројане драме Виљема 
Шекспира, Шот нам презентира и 
најпознатије увреде из његових де-
ла. У овој књизи може се пронаћи и 
шематски приказ Дантеовог пакла, 
а забележене су и последње речи 
славних личности. Чувени филм-
ски глумац Рудолф Валентино 
рекао је: „Немојте спуштати ролет-
не, добро се осећам. Желим да ме 
поздрави сунце“, док је романсијер 
Џејмс Џонс овоземаљско бивство 
напустио питањем: „Зар ме нико не 
разуме?“. Све у свему, ова оригинал-
на и маштовита колекција битних 
тривијалности, заслужује да нађе 
место у кућним библиотекама.

8
БАКИЋ, Илија: 101 лице фан
тастике. – Београд: Друштво 
љубитеља фантастике Лазар Ко
марчић - Културна мрежа Про
јект Растко, 2008. – 232 стр.

У едицији 
„ Е м и т о р “ 
д р у ш т в о 
љ у б и т е љ а 
фантастике 
„Лазар Ко-
марчић“ обја-
вило је књи-
гу Илије Ба-
кића „101 лице фантастике“. Вели-
ки део књижевног опуса песника, 
приповедача, романсијера и књи-
жевног критичара Илије Бакића, 
везано је за фантастику и авангард-
ну књижевност, нарочито сигнали-
зам. Ова књига састављена је од 
текстова које је Бакић објављивао 
у дневном листу „Дневник“. Књига 
није само информативни лексикон 
о светским писцима фантастич-
не књижевности, већ представља 

Бакићево виђење стваралаштва 
највећих имена које је светској про-
зи даривала епска и научна фанта-
стика. Књига почиње Бакићевим 
виђењем књижевног стваралаштва 
Дагласа Адамса (Адамсова најпо-
знатија књига је „Аутостоперски 
водич кроз галаксију“), а завршава 
се са виђењем српској читалачкој 
публици мање познатих писаца: 
Луис Шајнера, Роберта Шеклија, 
Лушес Шепарда и Џона Ширлија. 
Ова књига притоме не заобилази 
ни фантастичну прозу коју су пи-
сали Џек Лондон, Марк Твен, Вили-
јам Бароуз и Курт Вонегат. Из ове 
есејистичко-информативне књиге 
сазнаћемо и да је проналазач плане-
те Нептун, славни астроном Лавер-
је саветовао свом колеги Камију 
Фламариону да престане да се бави 
науком и потпуно се посвети писа-
њу; као и да је Филип Хозе Фармер 
1952. године са причом „Љубавни-
ци“ у којој је експлицитно описао 
полни однос човека и ванземаљке, 
на велика врата закорачио у свет 
научно-фантастичне прозе. Илија 
Бакић написао је књигу која ће вас 
не само информисати, већ на поје-
диним страницама и забавити.

КИНКЕЈД, Џамејка: На дну ре
ке, превео са енглеског Ален Бе-
шић. – Зрењанин : Агора, Библи-
отека Агора, 2008. – 101 стр.

Ево једне оча-
равајуће књи-
ге. Исконско 
и з г о в о р е н е 
речи које нас 
воде на поче-
так говора. Ре-
чи и њихова 
прва значења. 
Приче варирају између прозе и пое-
зије. Скоро се неухватљиво дотичу 
песма у прози, лирске прозе. Све те 
приче ипак опстају идући рубом 
жанрова. У њима најчешће изоста-
је јединство радње, заплет, карак-
теризација ликова и чвршћа струк-
тура, типична за традиционално 
схваћену кратку причу. Ови фраг-
ментарни, лиризовани састави, у 
којима су наративно-дескриптив-
ни гласови замагљени, флуидни, 
недовољно издиференцирани и где 
слика света није превасходно ми-
метички заснована, више су усред-
сређени на евоцирање одређених 
расположења и атмосфере, те њи-
ховог апстраховања и превођења у 
захтевније симболичке равни.

СОРОКИН, Владимир: Дан 
опричника, превела са руског 
Драгиња Рамадански. – Београд: 
Геопоетика, 2008. – 179 стр.
 
Горка сатира о прошлој или дана-
шњој Русији култног писца Влади-

мира Соро-
кина. Радња 
романа Дан 
о п р и ч н и к а 
смештена је 
у 2028. годи-
ну. Русија 
великог господара и његових суро-
вих послужника. Све се окреће око 
нафте и гаса. Обрачуни са неприја-
тељима Русије тако су сурови што 
још увећава и хипербола писаца. 
Наслов романа Дан опричника дат 
је по негдашњој гарди, сада бисмо 
рекли тајној полицији из шеснае-
стог века која је служила под руком 
Ивана Грозног. Како полулегенда 
каже, били су обучени као монаси, 
јахали црне коње и носили метлу и 
псећу главу на седлима „да очисте и 
оглођу земљу од издајника”. Ова но-
ва гарда двадесет првог века вози 
се у црним мерцедесима и користи 
рачунаре. Они само споља изгледа-
ју као савремени иначе се понаша-
ју као хиљаду година уназад,. Или 
као одвајакада свака тајна полици-
ја. По обичају оштар у критици соп-
ственог друштва, Сорокин овако 
објашњава став о власти: „Русија 
има патолошку наклоност ка влада-
њу зато што већина наших владара 
верује да власт постоји само ако је 
апсолутна. Погледајте само приме-
ре Ивана Грозног и Стаљина.“ Но, 
наравно да ова занимљива и свевре-
менска прича не би имала ефекта 
да није исписана врхунским књи-
жевним стилом: Сорокин као да 
је овде хтео да тестира руски језик 
и да види колико (језик) може да 
издржи. Дан опричника је смешна 
књига о страшним стварима.

БИН Питер: Три генерације 
грчких писаца: увод у дело  Ка
вафиса, Казанцакиса, Рицоса, 
превела са енглеског Соња Васи-
љевић. – Лозница: Карпос, 2007. 
142 стр.

У издању Карпоса изашла је друга 
књига едиције „Панелеион“  која 
се бави искључиво новогрчком 
књижевношћу. Књига обојена есе-
јистичким пером Питера Бина от-
крива нам три грчка писца разли-
читог књижевног сензибилитета. 
Они се толико разликују, да ће се 
кроз ово штиво разоткрити не са-
мо карактеристичне црте сваког од 
њих, него и чудесна разноликост 
новогрчке књижевности. Захваљу-
јући разумљивом али и поетском 
преводу Соње Васиљевић ова књи-
га је већ нашла пут до читалачке 
публике јер је не читају са задовољ-
ством само они који се баве и тео-
ријом књижевности и историјом 
грчке културе већ и они који тек 
почињу да упознају грчку културу 
и желе да обогате слику о Грчкој. 
Питер Бин је на Дармаунт колеџу 

у САД до недавног пензионисања 
предавао енглеску упоредну књи-
жевност. Научну славу је међутим, 
стекао по својим студијама о но-
вогрчкој књижевности. Текстове 
професора Бина англосаксонска 
штампа проглашавала је врхун-
цима савремене америчке научне 
прозе. Одликује га непретенцио-
зан, оштроуман стил, израстао из 
најбољих традиција западне крити-
ке, који успешно примењује на дела 
грчких аутора. Питер Бин пише у 
предговору српском преводу: „Три 
увода која садржи ова књига заи-
ста представљају уводе. Не насто-
је да кажу „ последњу реч“ о овој 
тројици врхунских писаца. (Ово 
последње никад и не треба рећи 
за ствараоце као што су Кавафис, 
Казанцакис или Рицос, који чита-
оцима нуде нове тајне при сваком 
поновном читању.) Питер Бин по-
маже српском читаоцу (а српска 
читалачка публика воли и чита 
Кавафија) поруком да одређене 
Кавафијеве песме треба читати за-
једно пошто чине повезану серију, 
али разоткрива и утицај Ничеа на 
Казанцакиса (1883-1957). Казанца-
кис, аутор „Грка Зорбе“ и „Послед-
њег Христовог искушења“ (по овим 
делима су снимљени и филмови) 
ће после ишчитавања Бинових сту-
дија бити траженији код српске чи-
талачке публике. Казанцакис је и 
један од писаца кога је сопствени ју-
нак из дела (Грк Зорба) надмудрио 
и постао познатији од њега самог.
У књизи „Три генерације грчких 
писаца“ сазнаћете и како је Рицос 
песнички осликао свакидашњи 
живот савремене Грчке, али следе 
и многе полемике и расветљавање 
енигми у односу на ова три писца. 
Уз стихове и критичке опаске ово 
је свакако штиво које заслужује 
пажњу, јер пре свега то су уредно 
сређене и нимало досадне студије. 
Уредници ове књиге су Владимир 
Бошковић (превео предговор срп-
ском издању, биографија и ергогра-
фија П. Бина) и Дејан Аничић.

БОГДАНОВИЋ, Срећко: Поха
ра. – Београд: Партенон, 2007. 
– 237. стр.

Као увод у 
роман, аутор 
се послужио 
речима Јеван-
ђеља: „Оче, 
опрости им, 
јер незнају 
шта чине“. 
А, рецензент, 
Драган Лакићевић, овако је оценио 
Богдановићево дело: „Сложени ко-
лоплет судбине и историје, глупо-
сти и политике – приказује Срећко 
Богдановић кроз речи и дела, при-
зоре и портрете романа Похара. 



Као на длану, читалац види људе 
и догађаје, стваране и имагинарне 
једнако. Историјска позадина тек 
је оквир за морално – психолошке 
и књижевно – уметничке огледе, на 
тренутке виртуозне од бола и сме-
ха у исти мах. То се могло постићи 
својеврсним стилом приповедања 
и раскошним језиком. С аутентич-
ном иронијом, надомак црног ху-
мора, оркестрацијом рељефне ка-
кофоније југословенске и босанско 
- сарајевске травестије – слика Бог-
дановић песму и крик пропадања 
једне земље и многих илузија, али 
и пропадање свеколике човечно-
сти (...)“. Пред читаоцима се налази 
слојевита проза која одсликава на-
ше време, у шта нас уверава и језик 
романа који осцилира између слен-
га и народног говора, у најбољем 
значењу те речи. Тако да читалац 
врло лако може да се идентификује 
са неким од ликова.

ДАВИДОВИЋ, Миле: Како оти
ћи и снаћи се у иностранству. 
– Београд: Чаробна књига, 2008. 
- 336 стр.

Пред читао-
цима је друго 
допуњено из-
дање књиге 
која је 2004. 
године, на 
Октобарском 
Сајму књига 
у Београду, 
од стране недељника „Европа“ про-
глашена за најкориснију књигу: 
Књигу је написао познати српски 
сликар наивац Милета Давидови-
ћа. Миле Давидовић значајан део 
свог живота провео је у иностран-
ству. Пропутовао је кроз више од 
педесет земаља. Поред сопственог 
изузетно богатог искуства, прили-
ком писања ове књиге Давидовић 
је користио стотине сајтова, зва-
ничне публикације амбасада, као 
и искуства бројних српских еми-
граната. Књига није туристички 
водич, већ приручник који садржи 
корисне информације о легалним 
и релативно једноставним начини-
ма одласка у неку од европских, 
односно прекоокеанских држава. 
Између осталог ова књига препу-
на је информација на који начин уз 
минималне трошкове отпутовати 
у иностранство, како пронаћи јеф-
тин смештај у страној земљи, по-
том добити држављанство, стипен-
дију за школовање, или пак отво-
рити оф.шор компанију... Идеју за 
писање и публиковање ове књиге 
сликар Миле Давидовић добио је 
свакодневно слушајући запомага-
ње младих људи, који се не задово-
љавају животним условима, које 
им тренутно пружа Србија, земља 
њиховог рођења. Изузетно значај-

на и корисна књига „Како отићи и 
снаћи се у иностранству“ намење-
на је лицима који сопствену будућ-
ност не виде у земљи у којој су цене 
америчке, а плате афричке.

ВИТОШЕВИЋ-ЋЕКЛИЋ, Неве-
на: Златни пресек душе. – Бео-
град: Арс Либри, 2008. 184 стр

П о д н а с л о в 
овог изузет-
но занимљи-
вог романа је 
– О љубави и 
д у ховно с т и. 
Ауторка је ди-
пломирала на 
Филолошком 
ф а к у л т е т у 
у Београду, на Катедри за општу 
књижевност са теоријом књижев-
ности и магистрирала на Одсеку за 
театрологију Факултета драмских 
уметности. Такође, аутор је шест 
песничких књига, приређивала 
је и књиге за најмлађе. Рецензент, 
протојереј Милош М. Весин, изме-
ђу осталог, о Златном пресеку душе 
написао је: „Ретке су међу нама да-
нас, и све ређе, оне књиге чије стра-
нице човек никада не пожели да за-
твори. Невена Витошевић-Ћеклић 
нам је својом књигом ЗЛАТНИ 
ПРЕСЕК ДУШЕ подарила управо 
једно такво штиво, које се не тек са-
мо чита, него ишчитава. Велелепно 
укомпоновано богатство идеја, сна-
га ерудиције, лепршавост плодоно-
сне маштовитости, али пре свега 
исцелитељска моћ Љубави јесу 
одлике које красе ову књигу чије 
странице заиста не желимо и не мо-
жемо да затворимо“. Роман има се-
дам делова: Парадокс љубави, Није 
свима љубав најважнија, Небеска 
завичајност, Човек је срећан само 
док расте, Изграђивање личности, 
Судбина и слобода и Разнобојна ли-
вада Божја. Међутим, свих седам 
делова, премда се разликују по на-
словима, стапају се у јединствену 
целину, златни пресек, можда баш 
у поглавњу Небеска завичајност? 
Или у неком другом, које ће откри-
ти читалац? Важно је да се златни 
пресек пронађе, на трагање за њим 
– подстиче нас ауторка Златног 
пресека душе, Невена Витошевић 
– Ћеклић. И не само то: ауторка 
нам открива да су љубав и духов-
ност или духовност и љубав једне 
те исте вредности које се испрепли-
ћу и прожимају.

ДЕПЕНТ, Виржини: Кинг Конг 
теорија, с француског превела 
Спаса Ратковић. – Београд: Ла-
гуна, 2008. – 141 стр.

Једна од најконтроверзнијих фран-
цуских романсијерки и филмских 
редитељки Виржини Депент, рође-

на је 13. јуна 1969. године у Нансију. 
За ову уметницу без претеривања 
можемо констатовати да поседу-
је типичну америчку биографију: 
радила је као спремачица, потом 
је била хостеса у једном салону за 
масажу у Лиону, писала порно при-
че и сценарија за порно филмове... 
У средиште савремене француске 
књижевности доспела је у двадесет 
и четвртој години живота, када је 
објавила роман „Кресни ме“. Филм 
који је снимљен по овом роману, 
и који је Депентова режирала у са-
радњи са глумицом Корали Трин 
Ти, такође је изазвао згражавање 
француска јавности. Француска 
романсијерка и филозоф Симон Де 
Бовоар, у својој најпознатијој књи-
зи „Други пол“ 
покушала је да 
открије зашто 
су у једној у 
својој бити ма-
чистичкој кул-
тури – жене 
инфериоран, 
други пол. У 
својој најнови-
јој књизи „Кинг Конг теорија“ , која 
је у Француској објављена пре две 
године, Виржини Депент је на још 
радикалнији начин од Симон де Бо-
воар проговорила о положају жене 
у савременом свету. Отворено и про-
вокативно ова књижевница пише о 
сопственим искуствима силоване 
девојке и уметнице чије књижевно 
и филмско стваралаштво никога 
не оставља равнодушним. Не зази-
рући од провокације, Депентова се 
залаже за неки нови облик фемини-
зма, и за другачији, конкретно анар-
хистички поглед на мушко-женске 
односе. На крају ове контроверзне 
социолошко-есејистичке студије 
Депентова истиче: „Феминизам је 
колективна пустоловина, за жене, 
за мушкарце, и за остале. Револу-
ција која је већ започета. Виђење 
света, избор. Не ради сео томе да се 
мале женске предности супроставе 
малим мушким повластицама, не-
го да се све заједно дигне у ваздух“. 

ДИК, К. Филип: Човек у висо
ком дворцу, са енглеског пре-
вела: Мирјана Рајковић, – Бео-
град: Алнари, 2008. – 334 стр.

У едицији џеп-
них књига 
„Оутлет“ обја-
вљен је један 
од најпознати-
јих научно-
фантастичних 
романа друге 
половине два-
десетог века 
„Човек у висо-
ком дворцу“ Филипа К. Дика. За 
поменути роман Филип К. Дик је 

1962. године добио престижну на-
граду „Хуго“. Филип К. Дик (1928-
1982) превасходно због сопственог 
несређеног приватног живота (же-
нио се пет пута), као и експеримен-
тисања са наркотицима, припада 
категорији контроверзних писаца. 
Био је писац надничар који је свако-
дневно писао, а за своју прозу доби-
јао је изузетно скромне хонораре. У 
периоду од двадесет и осам година 
мукотрпног списатељског рада об-
јавио је четрдесет приповедачких и 
романсијерских књига, од којих су 
поред „Човека у високом дворцу“ 
најпознатија следећа романсијер-
ска остварења: „Сањају ли андрои-
ди електричне овце?“ (по овом рома-
ну Ридли Скот је снимио свој филм 
„Истребљивач“), „Теците сузе моје, 
рече полицајац“, „Тамно скенира-
ње“, „Тотални опозив“ и „Сувишни 
извештај“. Романи Филипа К. Дика 
плене атрактивношћу, свежином и 
оригиналном атмосфером и запле-
тима. Радња романа „Човек у висо-
ком дворцу“ одвија се у Америци, 
у ситуацији у којој су Немачка и Ја-
пан из Другог светског рата изашли 
као победници. Стравичне визије 
алтернативне, односно, паралелне 
историје, коју писац објашњава 
синтагмом „у питању је само један 
ружан сан“, основа је из које изра-
ста акција главних јунака овог ро-
мана: Јеврејина Френка Финка који 
свој прави идентитет скрива под 
именом Роберт Чилдан, и проуча-
валаца Пете књиге Конфучијевих 
мудрости, Јапанца Нобусука Таго-
мија. Сви протагонисти ове Дико-
ве прозе ухваћени су у реалистич-
ки дочарану конструкцију једног 
неоствареног пакла. За Филипа К. 
Дика без претеривања можемо кон-
статовати да је један од највећих пи-
саца научно-фантастичне прозе, 
кога су свету даривале Сједињене 
Америчке Државе. 

ЈАКОВ, Ђорђе: Приче из Дан
ске. – Београд: Народна књига, 
Библиотека Алфа, 2008. – 148 
стр.

Многи наши 
писци су кра-
јем века напу-
стили Србију 
и отишли у 
бели свет, и 
ето почели 
су да ствара-
ју свесветску 
л и т е р ат у р у. 
П о ј а в и л и 
су се нови мотиви, поступци, но-
сталгичне приче. Можда то и није 
страно нашој литератури јер су 
наши ствараоци одувек морали да 
живе у неким другим земљама, њи-
ма страним и да пишу на српском 
или чак на другим језицима. То је 
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тако од Константина из Острови-
це до данас. Међутим, никада није 
било тако добрих писаца који су 
се раштркали по свету. Зато и ево 
нових мотива из Канаде, Америке, 
Данске. Један од писаца укорењен у 
нашу књижевност, у њену најдубљу 
традицију, Ђорђе Јаков објавио је 
књигу Приче из Данске. Наши нови 
наратори, усамљени, у том туђем 
свету, осећају потребу, за писањем, 
за говорењем, за псовањем. Свако 
од наратора чезне за комуникаци-
јом, за речима, језиком, говором.

ЂУРИЧКОВИЋ, Милутин: 
Игра је завршена – Београд: 
Алма 2008. – 115 стр.

Џепна књига афоризама Милути-
на Ђуричковића „Игра је заврше-
на“ или како би се могла назвати и 
„мали уџбеник“ за оне који треба 
да се едукују и опусте са реторич-
ким поштапалицама и опаскама о 
свету који нас окружује, право је 
штиво за ваш лични одмор! Аутор 
М. Ђуричковић у наслову „Игра је 
завршена“ поручује читаоцу да је 
реч о нечему врло провокативном 
и да када су игре у питању (а афори-
зам је и једна мала реторичка игра) 
нема шале. Наслов као окидач је и 
отварач серијала Ђуричковићевих 
афоризама. Милутин Ђуричковић 
је пре ове књиге приредио „Анто-
логију афоризама за децу“ Све све 
али инат“. Афоризам се најчешће 
базира на парадоксу и Милутин Ђу-
ричковић то поштује. Правила су 
јасна: са мало речи много мисли (ко-
је дају критички осврт) а при том 
остати недоречен довољно да чита-
лачка публика отвори своју мисао 
- ону критичку. М. Ђуричковић по-
штује ону латинску: Non multa, ced 
multum! (Не много речи већ много 
рећи!). Афоризми као један вид под-
смеха у Ђуричковићевој књизи ег-
зистирају од благог коментара, по-
некад мудрости, модела градских 
графита, па до сарказма и врцаве 
пошалице. Аутор на почетку свог 
серијала отвара све могућности од-
гонетања афоризма: „Афоризам је 
зрно мудрости за обиље глупости“, 
али онда појачава дозу реторичког 
егзибиционизма и надовезује се 
са другим афоризмом: „Афоризам 
је градски превоз, никад не знаш 
када ће наићи“. Сходно „режи ме 
са смехом“ М. Ђуричковић  прати 
дух једног народа који одговара на 
тешкоће, условно речено управо 
„смехом“. Аутор се бави темама са-
временог човека, од политичких, 
социјалних, односима мушкарца и 
жене, судбином сатиричара и њего-
вих речи. Има горчине у појединим 
афоризмима као: „Са културом је 
лепше. Са хлебом најлепше“. Ђу-
ричковић је на крају саркастичан, 
самокритичан, над нама самима: 

„Често не користимо сва располо-
жива средства. Мозак, на пример“. 
Или: „Шта би сад рекао Филип Ви-
шњић да нас види?!“

ЕРЛЕНД, Лу: Мулеј, превеле са 
норвешког Софија Баланџија, 
Наташа Ристивојевић и Мир-
на Стевановић-Рајковић. – Бе-
оград: Геопоетика, 2008. – 172 
стр.

Девојака Јули-
ја губи у ави-
онској несре-
ћи породицу. 
Остаје сама. 
По савету пси-
хијатра почи-
ње да пише 
дневник. Овај 
роман је дневник осамнаестогоди-
шње девојке и односа света према 
њој. Желећи да јој угоде да превази-
ђе трагедију која ју јуе снaшла људи 
је само замарају. У дневнику каже: 
„Ево сад поново пишем. Не знам за-
што, али то можда није битно. При-
метила сам да ме узроци више не ин-
тересују. Ја само региструјем да се 
нешто догађа“. Заправо ова девојка 
жели да изврши самоубиство. Цео 
систем покушава да је у томе омете. 
Она лети из града у град. Води љу-
бав са одабранима. Тражи болести 
које би је могле убити. Бира места у 
свету у којима је најризичније жи-
вети. Једино је на телефонској вези 
са својом земљом и људима у њој. 
Наслов књиге је Мулеј, онако како 
девојчица изговара реч музеј.

ИВАНОВИЋ, Иван: Аризани. 
– Београд: Политика А. Д. 2008. 
– 260 стр.

Пред читаоци-
ма је једанае-
сто допуњено 
издање рома-
на „Аризани“ 
Ивана Ивано-
вића. Овај ро-
ман први пут 
је објављен 
1982. године. „Аризани“ говоре о 
урушавању једне класичне сељач-
ке породице, чије пропадање пред-
ставља метафору сиромаштва свих 
српских сеоских породица. Главни 
јунак овог романа писаног исповед-
ним тоном, у првом лицу је Сандо 
Аризан. Писац предговора Марин-
ко Арсић Ивков истиче да и поред 
чињенице да главни јунак ове про-
зе поседује „типичну сељачку фи-
лозофију“, романсијер је убацујући 
свог јунака у вртлог историје, од 
једнодимензионалне филозофије 
и просте психологије створио аван-
туристу, бунтовника и политичког 
мислиоца. „Аризани“ јасно доказу-
ју да су бурна историјска збивања 

притискала и давила српски народ, 
тако да ниједна генерација, све и да 
је хтела, није могла да побегне од 
дневно-политичких збивања. Еко-
номски исцрпљена и уздрмана по-
родица Аризановић такође није у 
стању да се супростави „духу новог 
комунистичког сретног доба“. Да 
би се помакли са зачеља, мораће да 
крену путем којим су кренули мно-
ги житељи из Србије, понајвише 
из руралних подручја: у печалбу! 
Син некада имућног сељака Санде 
Аризана бољи живот потражиће у 
Немачкој, земљи која ће у годинама 
које неумитно пристижу, Аризано-
вићима постати друга отаџбина. 
Роман је илустрован уметничким 
делима истакнутог послератног 
српског сликара рођеног у Топлич-
ком крају, у Житном Потоку, Божи-
дара Боже Илића (1919-1993). На 
крају треба истаћи да посебну ди-
мензију „Аризана“ чини колокви-
јални језик моравског села. Језичка 
изворност, речитост и колорит су-
штински доприносе психолошком 
профилу главног јунака ове прозе, 
Санде Аризановића.

ИВАНОВИЋ, Иван: Црвени 
краљ. – Београд: Политика А. 
Д. 2008. – 226 стр.

„ Ц р в е н и 
Краљ“, један 
од најпопулар-
нијих романа 
Ивана Ивано-
вића, први је 
српски роман 
у коме је глав-
ни јунак слав-
ни фудбалер. 
Главни протагониста ове прозе 
Зоран Југовић, односно Џое Кинг, 
у својој, само површно посматра-
но спонтаној исповести, у којој се 
непосредно пред повратак из Аме-
рике; тј. са временске и просторне 
дистанце сећа сопствене бурне 
фудбалске каријере, делује толи-
ко упечатљиво да читалац лагано 
почиње да доживљава његово фи-
зичко присутво. Од прве реченице 
којом почиње исповест јунака ове 
књиге, па до последње, све је напи-
сано тако да се ишчитава у једном 
даху. Роман плени пажњу не само 
целином фабуле, већ и појединим 
епизодама. Као на филмском плат-
ну гледамо успоне и падове не само 
једног фудбалера, већ присуству-
јемо политичкким заблудама које 
је неговало једно поднебље; једно 
доба кога се данас поједини са но-
сталгијом сећају. То што је вољом 
романсијера Зоран Југовић у сре-
дишту свих тадашњих фудбалских 
афера, овом роману и тридесет и 
шест година од његовог објављи-
вања даје посебну драж, што само 
представља додатни мотив да се 

ова проза и у двадесет и првом ве-
ку са нестрпљењем изучава и заво-
ли. Корице и илустрације за шесто 
допуњено издање „Црвеног Краља“ 
урадио је Јакша Влаховић.

ЈАЋИМОВИЋ, Миодраг: Пре
дајте се, Срби, приредио Влади-
мир Димитријевић. – Београд: 
Завод за уџбенике, 2008. – 147. 
стр.

Између корица 
ове књиге налазе 
се приче професо-
ра српског језика, 
који је радио у 
чачанској гимна-
зији у периоду од 
завршетка Другог 
светског рата. Био 
је свештенички 
син, и због тога је проживљавао суд-
бину грађанина другог реда. У пар-
тију, упркос наговарањима, никако 
није хтео. И – зато је плаћао цену... 
Међутим, о свему је писао. Из свог 
угла, испредајући своју истину; с 
обзиром да је Меша Селимовић на 
једном месту истакао – да постоје 
више истина и више правди. Аутор 
предговора нагласио је да је Јаћимо-
вић своју прозу стварао далеко од 
престоничких литерарних кружо-
ка и кланова, тако да приче у овој 
књизу представљају својеврсно от-
кровење. Јаћимовићева проза има 
препознатљиво антикомунистич-
ки оквир. Или, можда прецизније, 
антититоистички, што ће рећи – не 
нужно и антилевичарски. Између 
осталог, Димитријевић је у пред-
говору написао: „Није лако бити 
жив; уз речну струју може да плива 
само жив човек, а низ струју могу 
да пливају и лешеви. Али, профе-
сор Јаћимовић је био спреман да 
плати цену. Зато његова књижев-
ност није пука игра речима, него 
и сведочење о прећуткиваном. 
Она има и духовно – морално зна-
чење; подсећа нас на чињеницу да 
је писац прозван да буде памћење 
заједнице“. Ево неких од наслова: 
Словенци у Бресници, Необрани 
кукуруз, Комуниста, Немачке бом-
бе, Уђи, биће ти лакше, Позив у 
комитет, Стално неподобан, Иде 
Брка, Авангарда Поморавља, Хаџи 
Стана, Велики петак, Бурмански 
шпијун, Кумови... У поглављу „Про-
фесор није крив“, приложени су до-
кументи из истоимене књиге, који 
сведоче о прогону професора Мио-
драга Јаћимовића. Аутор поговора 
је Милош Тимотијевић, из кога из-
двајамо: „Лична сведочанства, се-
ћања, мемоари, документација из 
приватних архива, постају драгоце-
но сведочанство о судбинама обич-
них људи, „малог“ човека у време 
једноумља, затвореног друштва, 
које је строго водило рачуна о гра-
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ницама дозвољеног, и кажњавала 
оне који су јавно исказивали своје 
мишљење различито од званичних 
идеолошких тзв. истина“. 

ЈОВАНОВИЋ, Биљана: Пси и 
остали. – Београд: Народна 
књига – Алфа, 2007. – 172 стр.

Биљана Јова-
новић (1953–
1996), ће дефи-
нитиво бити 
упамћена као 
неко ко је сво-
јом појавом 
касних 70-их и 
почетком 80-
их унео осве-
жење на домаћој књижевној сцени. 
Када је објавила свој први роман 
„Пада Авала“ (1977), унела је пра-
ву пометњу због садржаја који је са 
собом носио нецензурисани језик 
једне савремене и освешћене жене, 
а званична критика дуго је била у 
недоумици. Успела је да предрасу-
дама везаним за женско писање 
супротстави иронију, цинизам и 
пре свега слободу изрицања онога 
што је некада представљало табу 
за сексуалне и идеолошке норме. У 
роману Пси и остали који је први 
пут објављен 1980. године у издању 
Просвете, Биљана ће домаћој књи-
жевној сцени тада, представити 
нов тип књижевне јунакиње, дру-
гачијег сензибилитета и другачије 
психоструктуре – једну бунтовну, 
помало неуротичну жену-девој-
чицу. Иначе, сам роман одише 
хиперсензибилитетом и скоро огу-
љујућим погледом на свет, у ком 
су људске душе („невидљиве мере 
свих ствари“) углавном стешњава-
не, варане, повређиване, угрожава-
не генетиком, самодеструкцијом, 
прошлошћу. Поред романа „Пси и 
остали“ и „Пада Авала“, објавила 
је и роман „Душа јединица моја“ 
(БИГЗ, 1984), збирку песама „Чу-
вар“ (1977), драме: „Ulricke Mein-
hof“, „Лети у гору као птица“ (1983), 
„Централни затвор“ (1992) и „Соба 
на Босфору“ (1996). Објавила је и 
заједничку антиратну преписку (са 
Марушом Кресе, Радом Ивековић 
и Радмилом Лазић) „Вјетар иде на 
југ и обрће се на сјевер“ (1993). Пре-
рана смрт прекинула је стваралач-
ке узлете ове српске књижевнице. 
2006. године поводом обележавања 
10 година од смрти књижевнице, 
званично је установљена и књижев-
на награда „Биљана Јовановић.“

КИНГ, Стивен: Лисина при
ча, са енглеског превео Владан 
Стојановић. – Београд: Алнари 
- ПС. Едитор, 2008. – 494 стр.

У српској културној јавности по-
зната је чињеница да у Америци, 

земљи у којој се књижевни успех 
мери великим тиражима, Стивен 
Кинг припада оним малобројним 
приповедачима и романсијерима, 
чији тиражи већ скоро три и по де-
ценије достижу милионске цифре. 
Сви Кингови јунаци почев од ти-
нејџерке са телекинетичким моћи-
ма Кери Вајт, постепено откривају 
добре, али много чешће мрачније 
стране сопствених личности. У то-
ме се скрива права суштина ужаса, 
зато што је страх најстарија и најја-
ча емоција људске цивилизације. 
Све наведене елементе видимо и у 
најновијем роману Стивена Кинга 
„Лисина прича“ (у Америци роман 
је објављен пре две године) чија је 
радња попут већине Кингових ро-
мана смештена у руралне пределе 
државе Мејн. У „Лисиној причи“ 
Стивен Кинг 
пише да сви 
дугогодишњи 
бракови имају 
два срца: све-
тло и тамно. 
После убиства 
свога супруга 
познатог ро-
мансијера Скота Ландона, Лиси је 
принуђена да се бескомпромисно 
сусретне са мрачним деловима 
сопственог брачног живота. Дуго 
година после Скотове смрти Лиси 
је коначно одлучила да се позабави 
заоставштином свог покојног му-
жа. Док поново прелиставање њего-
ве необјављене рукописе, присећа 
се њихове љубави и заједничког 
живота. У исто време њена сестра 
Аманда доживљава нервни слом, а 
умно поремећени обожавалац про-
зе коју је писао Лисин супруг Џон 
Дули, прети да ће је масакрирати 
ако му не преда све његове руко-
писе. Кингов мејнстрим у језику и 
дијалозима, као и вештим вођењем 
унутрашњих монолога само допри-
носе чињеници, да се и ова најно-
вија Кингова проза, ишчитава у 
једном даху. 

КНЕЖЕВИЋ, Марија: Књига 
утисака. – Београд: Трећи трг, 
2008. – 95 стр.

К н е ж е в и ћ 
Марија (1963, 
Београд) пи-
ше поезију, 
прозу, есеје, 
преводи са 
е н г л е с к о г . 
Поред седам 
књига поези-
је објављених 
у периоду 1994-2007. (за књигу In 
tactum добила је награду Ђура Јак
шић 2006), два романа (Храна за 
псе из 1989. и Екатерини из 2005.), 
ту је и књига есеја Књига о недоста
јању (2003), и превод са енглеског 

три књиге песама америчког песни-
ка српског порекла Чарлса Сими-
ћа. Нова есејистичка књига Марије 
Кнежевић представља избор тек-
стова који су излазили у Политици 
два пута месечно од 2005. до 2007. 
године. Предмет, теме текстова су 
разноврсни и крећу се од дословне 
градске (београдске) свакодневице, 
градски саобраћај, дуго, „дуго као 
врело лето“ затрпавање и крпљење 
рупа на београдским улицама, опа-
сност која вреба пролазнике у мно-
гим деловима града да му уместо 
цигле на „главу“ падне уморни гра-
ђевински радник, до прича о поли-
тичком животу, радио и телевизиј-
ском медијском кичу, али и о ваља-
ним емисијама, књижевном живо-
ту, ситном и крупном криминалу, 
о екологији (нпр. зашто грађани 
Панчева седе у својим становима 
са гас маскама на глави: упечатљи-
ва слика која би била смешна, хумо-
ристичка проза, да није тужна, да 
не кажемо и трагична). Кад је реч 
о књижевности кроз више есеја као 
лајтмотив се провлачи тужаљка о 
нечитању, небризи инститиција и 
издавача (који од објављивања и 
продаје књига живе) за књигу. Па-
радигматичан је пример есеј 007 
где ауторка не жалећи телефонске 
импулсе и своје гласне жице „анке-
тира“ књижарске раднике у књижа-
рама на потезу Славија – Калемег-
дан питањем да ли поседују књигу 
песама Незнан Новице Тадића 
(књига је добила угледну награду 
Меша Селимовић за 2006, издавач 
Завод за уџбенике, Београд) са је-
динственим одговорима, немају ту 
књигу, и, што делује помало апока
липтички, нису чули ни за књигу, 
ни за дотичног песника (узгред Но-
вица Тадић већ четири деценије об-
јављује своју поезију). С друге стра-
не, неколико Кнежевићкиних есеја 
могу се читати као вредне кратке 
приче (Гитариста на мосту), путо-
пис (Српски путник).

ЛАКИЋЕВИЋ, Драган: Штап 
светог Саве – легенде.- Бео-
град: Азбука, 2006. – 110. стр, 
илустровано; фотографије, Сла-
вомир Матејић

Штап светог Саве – легенде, мо-
же да се назове правом ризницом 
знања за малишане (и не само њих) 
о првом српском архиепископу и 
просветитељу. Књига се састоји од 
педесет и пет прича у којима је све-
ти Сава дочаран као дечак, монах, 
просветитељ... Књига је опремљена 
у тврдом повезу, штампана на лук-
сузном папиру док је текст пропра-
ћен бираним фотографијама и илу-
страцијама на којима су приказани 
светитељи, манастири као и цркве-
на орнаментика. Такође, у књизи 
су дате и две мапе: једна показује 

путовања све-
тог Саве, док 
дуга указује на 
границе Хер-
цеговине до 
1859. године тј. 
земље Херцега 
светог Саве. 
Драган Лаки-
ћевић као вешт приповедач и ро-
мансијер, малишанима је предста-
вио изузетну личност и харизму 
Светог Саве прецизно и јасно, али 
са одмереном и лепом речју, која 
ће бити, сигурно, дубоко усађена 
у бића многих девојчица и дечака. 
Савиних Српчића. И не само то: 
текст прича је етички поучан, хри-
шћански (не клерикално) ангажо-
ван и педагошки осмишљен (то се 
посебно, и лепо, примећује у при-
чи „Дечаково име“). Комбинација 
фотографије, илустрације и текста 
тако је усклађена, да књига у цело-
сти оплемењује дечији ум, душу и 
поглед, те подстиче малишане на 
добра дела. Ову значајну књигу тре-
бало би да има свака (српска) кућа 
као и све школске библиотеке. Не 
треба заборавити ни на бројну ди-
јаспору!

ЛУКИЋ, Мирослав: Пасија по 
Амарилису. – Пожаревац: Цен-
тар за културу, 2008. – 327 стр.

Мирослав Лукић 
(1950, Мишљено-
вац код Пожарев-
ца, дипломирао на 
Филолошком фа-
култету у Београ-
ду) по много чему 
је особена књижев-
на личност. Пише 
и објављује поези-
ју, прозу, књижев-
не студије и есеје, саставља анто-
логије, активан је и као издавач 
(основао 1983. едицију Заветине). 
Стваралачки рад кроз више жанро-
ва све више је „одомаћена“ појава 
код савремених писаца. Али, код 
неких „путеви“ кроз различите 
жанрове не дају уједначен квали-
тет. Рецимо, код Лукића у вредно-
сном смислу кореспондирају њего-
ве песме са прозом. Роман Пасија 
по Амарилису поседује сложену 
композицију која се грана у више 
фабулативних токова. Сходно томе 
укрштају се и рачвају неколико на-
ративних поступака који дочарава-
ју више приповедних светова: свет 
једне породице, улоге епизодних 
ликова, монолошки интелектуал-
ни пасажи главног лика, професо-
ра и „неоствареног“ књижевника 
Филипа Сенковића, његовог брата, 
а у овом богатом романескном тка-
њу као складно уклопљене делове 
итекако препознајемо поступке 
карактеристичне за тзв. романе 
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тајне, или детективско-полицијску 
прозу. У центру заплета налази се 
камерна породична прича о брач-
ном пару Сенковић, самоубиству 
супруге и личној потрази за крив-
цима коју подузима њен муж Фи-
лип, сумњајући да је реч о убиству. 
Изразито је упечатљив лик његове 
таште, која се садистички иживља-
ва на старијој кћери Августини, 
мајци два мала сина (зет Филип у 
очајању напушта стан), са којом 
живи, „пребацујући сву мајчинску 
нежност“ на млађу кћер и другог 
зета, који су, узгред двоструко и 
троструко стамбено и материјално 
ситуиранији. Тешку психолошку 
причу, Лукић успева да контроли-
ше и како смо рекли успешно је из 
„породичног круга“ психолошког 
преводи на друге равни. Кроз ду-
ховни профил Филипа Сенковића 
и фрагменте његовог рукописа под 
насловом Књига мог живота (овде, 
између осталог, имамо „књигу у 
књизи“) улазимо у раван интелек-
туалне прозе, а кроз мистерију по-
водом Августинине смрти, у нешто 
убрзанију нарацију и напете дијало-
шке пасаже. Лукић је успео да раз-
личите елементе грађе уклопи и 
напише занимљив роман из савре-
меног живота, дубински улазећи у 
ликове потомака тзв. „црвене бур-
жоазије“ са Дедиња, до успешних 
„транзиционих“ Срба и света који 
је маргинализован.  

МАЈЕР, Стефани: Сумрак, с ен-
глеског превела Теа Јовановић. 
– Београд: Евро-Ђунти, 2008. 
– 434 стр.

Својим првим 
романом „Су-
мрак“ америч-
ка књижевни-
ца Стефани 
Мајер настави-
ла је да следи 
пут који су већ 
трасирале протагонисткиње једног 
од најкомерцијалнијих жанрова ан-
глосаксонске књижевности, хоро-
ра: Ен Рајс, Кети Коџе, Луси Тејлор, 
Лорел К. Хамилтон, Попи З. Брајт... 
У средишту ове прозе су емотивни 
и породични проблеми са којима 
се среће главна протагонисткиња 
овог романа Изабела Свон. Своно-
ва је принуђена да напусти градић 
Феникс у Аризони, и пресели се 
код оца у Форкс, кишовиту и ма-
гловиту варошицу на обали Паци-
фика, која је позната као најсумор-
није место на територији САД. У 
поменутој провинцијској забити 
свако свакога познаје, тако да Бела 
не може да сакрије сопствене „кли-
начке“ комплексе и неспретност. 
Само најлепшем ученику гимна-
зије у Форксу, Едуарду Калену, јед-
ном од четворо деце из самотњачке 

хируршке породице, о којој круже 
многе стравичне али непотврђене 
приче, Белине класичне тинејџер-
ске неспретности нимало не смета-
ју... Ако се Ен Рајс серијалом „Вам-
пирске хронике“ прославила тако 
што је прва у историји жанровске 
књижевности вампире описала 
као људска бића са врлинама и ма-
нама, Стефани Мајер ће у историји 
књижевности остати упамћена као 
романсијерка која је на сугестиван 
начин исписала љубавну сторију 
између обичне „смртне“ девојке и 
вампира, и то вегетаријанца! При 
томе Мајерова поштује основну 
матрицу савремених љубавних ро-
мана где су препреке до коначног 
спајања са вољеним бићем на први 
поглед непремостиве!

МАЛЕР, К. Хедвиг: Мала кра
љица крзна. – Београд: И. П. До-
бар наслов, 2008. – 198 стр.

Хедвиг Курц 
Малер (1867- 
1950) је немач-
ка романси-
јерка, која је 
читалачкој пу-
блици најпо-
знатија по љу-
бавним романима. Прву приповет-
ку написала је у шеснаестој години 
живота. Њен дебитантски роман 
„Светло и сенка“ објављен је 1904. 
године. Од тада па све до смрти, 
Хедвиг Курц Малер карактерише 
огромна продуктивност: током бо-
гате књижевне каријере исписала 
је чак 208 романа и новела. Својом 
прозом Хедвиг Курц Малер показу-
је способност креирања атмосфере 
и смисао за лако, неусиљено припо-
ведање. Њену компактну и хомо-
гену прозу карактеришу слични, 
малтене идентични мотиви: љубав-
на прича усред неповољних соци-
јалних околности. Главни јунаци 
„Мале краљице крзна“, кћи богатог 
трговца крзном из Монтреала Пете-
ра, Винфред Хартау, и предузимљи-
ви Рудолф Салтен заједничким сна-
гама боре се против интрига које 
прете да угрозе њихову постојану 
љубав. Посматрано из данашње 
перспективе ромасијеркини ставо-
ви о мушко-женским односима изу-
зетно су конзервативни. Међутим, 
и после педесет и осам година од 
смрти, проза ове немачке књижев-
нице још увек привлачи читалачку 
публику.

МАКАРТИ, Кормак: Нема зе
мље за старце, с енглеског пре-
вели Милан Шећеровић и Вук 
Шећеровић. – Београд: BeoBo-
ok, 2008. – 269 стр.

Кормак Макарти (рођен као Чарлс 
Макарти 1933. године) је романси-

јер кога аме-
рички књижев-
ни критичари 
п р е в а с ход но 
због минима-
листичке ре-
ченице којом 
обилује његова проза, називају 
Фокнером новог доба. Најпозна-
тији његови романи су „Сви лепи 
коњи“, „Пут“ (за овај роман про-
шле године Макарти је награђен 
Пулицеровом наградом) и „Нема 
земље за старце“. Роман „Нема зе-
мље за старце“ браћа Џоел и Итан 
Коен претворили су у филм који 
је награђен троструким Оскаром. 
Жанровски посматрано Макартије-
ва проза је трилер у коме вербална 
егзатност и интегритет личности, 
као и сам живот, бивају угрожени 
разулареним насиљем трговаца 
наркотицима. Левелин Модс наила-
зи на пикап око којег на све стране 
леже лешеви. У њему проналази 
пакет хероина и торбу „тешку два 
милиона долара“. Похлепно узима 
новац, чиме покреће ланчану ре-
акцију страховитог насиља које се 
поштовањем моралниох норми не 
може обуздати. Макартијева проза 
поготово када слика зло оличено у 
главном негативцу мистериозном 
професионалном убици Антону 
Шугару, покреће бројне фундамен-
талне социјално-филозофске пору-
ке у вези са људском егзистенцијом 
и односом према смрти. Најважни-
ја питања о смислу и апсурдности 
живота која у овом роману поста-
вља Макарти, преламају се кроз 
лик остарелог шерифа Бела, који 
је тотално изгубљен због правила 
која диктира савремени свет суро-
вости.

МАРУКАМИ, Харуки: Кад пад
не ноћ, превела са јапанског На-
таша Томић. – Београд: Геопое-
тика, 2008. – 150 стр.
 
Још једну 
књигу култ-
ног јапанског 
писца обајви-
ла је Геопое-
тика. До сада 
су објављене 
Спутник љу
бави, Играј, 
играј играј, Норвешка шума. Када 
падне ноћ је роман чија се радња 
дешава једне ноћи. Дешавање је 
временски изнијансирано од поно-
ћи до зоре. Јунаци књиге су једна 
девојка, студенткиња кинеског, 
која не жели те ноћи да се врати ку-
ћи, њена сестра која живи у сну и 
не може да се пробуди, претучена 
проститутка, Кинескиња, један му-
зичар, жене из хотела за вођење љу-
бави, човек који је претукао Кине-
скињу, разни уређаји – ТВ, мобил-

ни, апарати за слушање музике. На 
крају један од јунака, слуша Бахову 
композицију за клавир у извођењу 
Иве Погорелића.

МЕСУД, Клер: Царева деца, 
превела са енглеског Вања Смо-
је Главашки. – Београд : Моно и 
Мањана, 2008. – 421 стр.

Друштво са фа-
култета, троје 
њих, Марина 
Твејт, Данијела 
Минкоф и Џу-
лијан Кларк, 
улазе у нови 
живот наста-
вљајући своје 
дружење и после окончања студи-
рања. Овај роман се бави њиховим 
амбицијама, љубавима, тежњи ка 
успеху. Сво троје од њих потичу 
из различитих средина, међутим 
жељни су успеха. Марина је ћерка 
чувеног оца, друштвеног активи-
сте и научника, Данијела жели да 
се бави филмом, а Џулијус жели да 
се бави критиком. Поред њихових 
живота, циничних односа (Даније-
ла је љубавница Марининог оца), у 
роману се уједно слика и интелекту-
ално њујоршко друштво. Оно што 
је занимљиво, Марин Твејт се бави 
и ратом у Југославији. Све чешће у 
романима који се објављују у ино-
странству узгред, или аналитично 
помињу и ратови на овим терито-
ријама. Књига се завршава напа-
дом на две куле у Њујорку.

МИКЉА, Душан: Nеw York, Бе
оград. – Београд: Лагуна, 2008. 
– 216 стр.

У свом најно-
вијем роману 
„NEW YORK, 
БЕОГРАД“ но-
винар, драм-
ски писац, 
романсијер и 
путописац Ду-
шан Микља го-
вори о новим 
урбаним, образованим, предузи-
мљивим и самосвесним припадни-
цима српске емиграције, која ни у 
чему не заостају за својим вршња-
цима. За разлику од претходног 
исељеничког таласа који је у свет 
одлазио „трбухом за крухом“, мла-
ди људи данас напуштају земљу 
сопственог рођења превасходно 
због немогућности да се њихов 
труд и знање сразмерно вреднују. 
Душан Микља је радњу своје најно-
вије приче лоцирао у 1999. годину. 
Његова проза презентирана је у 
епистоларној форми, у виду и-мејл 
писама три младе девојке, Јелене, 
Катарине и Марије, које су се сти-
цајем околности пронашле у Њу 
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Јорку. Свака од њих казује сопстве-
ну причу. Заједничка жеља им је да 
остану и опстану, прижељкујући 
фамозну „зелену карту“. Катарина 
се из формалних разлога удаје за 
Џона, који је хомосексуалац, док Је-
лена покушава да омогући долазак 
свом вољеном Тихомиру. Марија 
је растрзана између жеље да види 
озбиљно болесног оца у Београду 
и немогућности да због законских 
ограничења то и оствари. На сенти-
ментално-носталгичан, и помало 
хуморан начин, најновија проза Ду-
шана Микље бави се вечном темом 
емиграције, али при томе битно 
одудара од уобичајених и стерео-
типних представа о нашим људима 
који су одлучили да срећу потраже 
у „белом свету“. На крају треба ис-
таћи, да је ова књига за овдашње 
појмове имала неуобичајени развој-
ни пут: прво је написана као сцена-
рио по којем познати позоришни 
редитељ Никита Миливојевић сни-
ма свој дебитантски играни филм, 
а потом је поменути текст читао-
цима презентиран у књишком об-
лику.

НЕНИН, Миливоје: Слатка 
књига. – Београд: КИЗ Алтера, 
2008. – 115 стр.

Миливоје Не-
нин (1956, Лок, 
Бачка, профе-
сор Филозоф-
ског факул-
тета у Новом 
Саду) књижев-
ни критичар 
и историчар 
књижевности, у свом досадашњем 
научном раду приредио је дваде-
сетак књига из српске књижевне 
традиције и почев од 1990. објавио 
је девет књига од којих истичемо 
Светислав Стефановић, претеча 
модернизма (1993, 2007), Српска 
песничка модерна (2007). Читао-
це Слатке књиге, с једне стране 
дубоко ће замислити ситнији али 
и крупнији пропусти аутора (ма-
хом Ненинових колега по струци), 
материјалне и озбиљне методоло-
шко-критичке грешке које је Не-
нин уочио у њиховим књигама. С 
друге, Ненинов стил, иронични, 
духовити коментари поводом тих 
грешака, у есејима (огледима) ове 
„слатке“ књиге који често подсећа-
ју на кратке приче интелектуалне 
оријентације (ликови су писци, тео-
ретичари, критичари, њихова дела, 
итд.) не требају да буде сујету „до-
такнутих“ аутора. Ненинова науч-
но-хумористичка каскада просто 
разгаљује љубитеље књижевности, 
као да читамо Домановића, Нуши-
ћа, Ковачевића, Свифта или Иљф 
и Петрова. Занимљиви су осврти 
на Дневник 1941–1951. Александра 

Тишме, његов наставак 1942–2001. 
под еминентно српским насловом 
(као, уосталом и сама реч еминент
но) Sečaj se večkrat na Vali, те Тишми-
не епистоларне прозе. Ништа мање 
„релаксирајуће“ су анализе предго-
вора Леона Коена његовој Антоло
гији српске лирике 1900–1914 (2001) 
у којој састављач поред кључних 
антологија српске поезије 20. века: 
Антологије новије српске лирике 
Богдана Поповића из 1911, Зорана 
Мишића из 1956, необјашњиво и 
за средњошколце превиђа (забо-
равља, није чуо за њу) Антологију 
српског песништва Миодрага Па-
вловића из 1964. (доживела пуно 
издања), и друго, према Ненину, 
не може се озбиљно писати о том 
периоду без „дијалога“ са књигом 
Драгише Витошевића Српско пе
сништво 19011914 (1975). На крају, 
аутор истиче да је већину текстова 
Слатке књиге објавио у књижевној 
периодици протеклих година.

ПЕЈЧИЋ, Јован: Основ, окви
ри, праг – Облик и реч крити
ке 3. – Пожаревац: Браничево, 
2008. – 228 стр.

Јован Пејчић (1951, Бошњаце код 
Лесковца, предаје Српску књижев-
ност 20. века на Филозофском фа-
култету у Нишу), на специфичан 
начин организује своје критичар-
ске, есејистичке и огледе из исто-
рије књижевности у књиге. Поред 
Огледа, 1, 2 и 3 (наслови Тајна и 
крст. Појмови из 1994, Знамења и 
знаци. Појмови из 2000. и Профил и 
длан. Појмови из 2003), кад је реч о 
књижевним критикама, пред чита-
оцима је трећа књига (прва Облик и 
реч критике из 1994, друга Књижев
ни свет – кри
тичка свест. 
Облик и реч 
критике 2 из 
2004) чије је 
методолошко 
у п о р и ш т е 
к њ и ж е в н а 
критика као 
део науке о 
књижевности. Најстарији текст у 
књизи потиче из 1976. (Ка поетици 
афоризма, Књижевна реч, Београд, 
мај 1976) а најновији из 2007. У тре-
ћој књизи подељеној на четири 
круга и додатке, први отвара тео-
ријски текст о природи критике 
и њеним различитим видовима 
Испитивати, значи – вредновати 
са поднасловом Критика и одговор
ност, следе текстови Мислилац, ту
мач, писац о различитим видовима 
укупног дела професора Николе 
Милошевића, о делу Радомира Кон-
стантиновића, Свако је од нас у сво
јој ћелији сам прецизна је критичка 
прича о „најразноврснијим имаги-
нацијама“ Исидоре Секулић (негде 

долази до изражаја снага мислио-
ца, негде дар песника, у трећим ис-
куство мистика, или таленат припо-
ведача, машта путописца), а наслов 
текста о књижевно-научном раду 
Драгише Витошевића (1935-1987) 
довољно је речит Изузетан истра
живач, задивљујуће дело, целину 
завршава анализа текста Владете 
Јеротића о Милану Ракићу. У дру-
гом кругу су текстови о дадаизму 
и српском доприносу том покрету 
од стране Драгана Алексића (1901-
1958), о књизи Хиљаду и једна реч из 
2005. Мирослава Јосића Вишњића, 
„животима“ у више жанрова рома-
на Живео живот Тола Манојловић 
из 1966. тада двадесетдвогодишњег 
Моме Димића, Ка поетици афори
зма, Драма о Нишу – драма у Нишу. 
Овде припада и текст о македон-
ској књижевности у београдском 
часопису Дело (1955–1992). Трећи 
круг чини шест текстова о збирци 
песама Саше Х. Танчића Записан 
свршиће се свет (1973), поеми Евро
па на роговима бика (2004) Стани-
ше Нешића, те о књигама Ивана 
Лаловића, професора историје 
Радоша Љушића, роману Косте Ло-
занића Слике из живота Миљкови
ћа (акценат је на драматуршком и 
мозаичком поступку организаци-
је текста) и књизи песама вајара и 
писца Балше Рајчевића Узвишени 
силазак. Завршни круг са подна-
словом Препоруке указује на књи-
ге Добривоја Јевтића Парабола о 
звону, Тихомира Нешића Хајдучки 
кладенац и друге приче, о две књиге 
Радована Поповића, Станише Воји-
новића (ови текстови су из рецензи-
ја на књиге аутора), док се текстови 
Антологија српског пјесништва у 
Босни и Херцеговини друге половине 
20. вијека, приредили Живко Мале-
шевић и Анђелко Анушић и Море 
око Београда, антологија песама о 
Београду Слободана Зубановића, 
чији је један од критеријума осим 
вредносног био да изабрани песни-
ци буду рођени Београђани; Пејчић 
истиче/хвали строге Зубановићеве 
критеријуме код избора и песника 
и њихових песама, први пут обја-
вљују. Завршни текст треће књиге 
књижевно-критичких погледа на 
дела из традиције и дела која ће вре-
меном (можда) постепено улазити 
у српско књижевно наслеђе, пред-
ставља Пејчићева анализа тзв. ус-
пелог интервјуа на примерима ин-
тервјуа Александра И. Поповића у 
књизи Разговори (2004). Са трећим 
делом свог пројекта Облик и реч 
критике Јован Пејчић је уз општа 
разматрања проблематике књижев-
не критике (налазе се у све три књи-
ге), обухватио преко 60 аутора из, 
како рекосмо, књижевне класике, 
до наших савременика који новим 
делима могуће улазе у „вечно“ вре-
ме националне књижевности.

СЈАОЛУ, Гуо: Кинескоенгле
ски речник за заљубљене, пре-
вела са енглеског Мина Илић – 
Београд: Моно и Мањана, 2008. 
– 270 стр.

Једна топла 
књига која је 
написана ис-
квареним ен-
глеским. Чита 
се брзо и без 
даха. Читалац 
може бити и 
збуњен да се 
таквим јези-
ком може написати успела књига. 
Кинескиња долази у Лондон да 
би учила енглески. Зближава се с 
једним Енглезом који постаје њен 
љубавник. Сав њихов неспоразум 
извире из двеју различитих култу-
ра и непознавања језика. Културо-
лошка разлика ствара и различите 
сцене хумора, наиве, смеха. Млада 
девојка кроз језик упознаје другачи-
је обичаје, себе, своје тело и односе 
међу људима.

СТАНКОВИЋ, Милован: О че
му сања цвеће. – Нови Сад: Про-
метеј, 2008. – 93. стр

С т а н к о в и ћ 
(1969) иза се-
бе има већ 
две књиге 
поезије као 
и два прозна 
о с т в а р е њ а . 
За роман Све 
о породици 
Фулер добио 
је награду „Исидора Секулић“. 
Премда је дипломирао на Електро-
техничком факултету у Београду, 
бављење књижевношћу доживља-
ва као врло озбиљан ангажман. 
Драшко Ређеп, рецензент Станко-
вићеве књиге О чему сања цвеће, 
између осталог написао је: „Пред 
нама је један од оних отпадника 
који своју јерес никако не крију. 
Баш обрнуто, скоро флагелантски, 
жртвено, као у ускршњем ритуалу 
на Филипинима, све се то збива у 
сумњичавим преиспитивањима, у 
апоријама зимске, јануарске воде 
која, ипак, не успева да угаси тајни 
пламен“. Између корица ове књиге 
стихова налазе се шездесет и девет 
песама без наслова, обележене су 
само редним бројевима. Да ли бро-
јеви крију симболику или не, остаје 
на читаоцу да открије? Испод броја 
14 стоји: „Када смо последњи пут 
причали о бојама/ Свет је био је-
динствена слика/Сада га дете држи 
у рукама и игра се/Знам да не посто-
ји страх/Ни мрак није злослутан и 
страшан/Тамо где одлазимо/Тамо 
су мир и спокој/ И тамо су све ду-
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ше које се рађају/ О како је небо ми-
ло/ И како су сви дани једна велика 
борба/Вечерас се молим и смрт ми 
је пријатељ“.

СУРИ, Манил: Доба Шиве, пре-
вела са енглеског Јадранка Ђе-
рић. – Београд: Моно и Мања-
на, 2008. – 452 стр.

У роману Доба 
Шиве описује 
се Индија по-
сле стицања 
независности. 
Индија са свим 
својим контра-
дикторности-
ма. Религијски 
сукоби који се распламсавају и уни-
штавају многе људе и њихову имо-
вину. Жена која је главна јунакаки-
ња на дан независности упознаје 
свог будућег мужа. Психолошки 
гледано то је роман о сазревању 
главне јунакиње, њеној слободи, 
удаји и рођењу сина у оној Индији 
после стицања независности. Соци-
лошки гледано главна јунакиња по-
тиче из богате породице. Њен отац 
је власник штампарије. Оженио се 
десетогодишњом девојчицом чији 
су родитељи били власници шума. 
Она се из богате породице удаје у 
сиромашну породицу. Описује се 
њен живот у једној и другој поро-
дици и њена борба за сопоствени 
статус између сестара у једној и бра-
ће њеног мужа у новој породици. 
Топло испричана прича о новој Ин-
дији, њеној религији, психологији 
жена и сујеверју.

СИМОНОВИЋ, Саша: Косово 
 једна љубавна прича. – Бе-
оград: Народна књига, 2008. 
– 173. стр.

С и м о н о в и ћ 
слика љубав-
ну причу јед-
ног младог, 
с а в р е м е н о г 
пара, коју сме-
шта у оквире 
актуелне ко-
совске кризе, 
успешно пра-
тећи како професиналне околно-
сти али и личне дилеме, раслабљују 
ову љубавну везу. Како је истакнуто 
у рецензији, Косово – једна љубав
на прича је „популарно написан 
љубавни роман, чије вредности се 
крију у једноставној причи и одго-
варајућем језику, али и убедљивој, 
реалистичној слици важних моме-
ната из наше недавне прошлости“. 
Такође, аутор је прилично вешто, 
попут ширења концентричних кру-
гова, спојио локалне и универзал-
не моменте у свом романсијерском 
поступку. Како је то истакао Карл 

Попер - сваки текст садржи димен-
зије којих аутор није свестан и - ко-
је проширују планирани контекст. 
Роман је објављен у библиотеци 
„Савремени српски писци“, уред-
ник је Васа Павковић. Саша Симо-
новић рођен је 1968. године. Бавио 
се новинарством, писао је за вели-
ки број дневних и недељних нови-
на. Живи и ради у Аранђеловцу, 
где руководи Центром за културу. 
Косово – једна љубавна прича је 
Симоновићев први роман.

ТИМЧЕНКО, Николај: Мисао, 
реч – судбина: античке теме, 
приредио Илија Марић. – Бе-
оград: КИЗ Алтера, Лесковац: 
Задужбина Николај Тимченко, 
2008. – 333 стр.

З а х в а љу ј у -
ћи старању 
Задужбине и 
сарадњи са 
београдским 
и з д а в а ч е м 
изашла је че-
тврта књига 
из рукописне 
заоставштине Николаја Тимченка 
(1934, Лесковац – 2004, Лесковац. 
Овај свестрани аутор (књижевни 
критичар, историчар, есејиста, фи-
лозофски писац) за живота је обја-
вио више књига и велики број тек-
стова у свим значајнијим српским 
и југословенским часописима. 
Библиографија штампаних радова 
Николаја Тимченка броји преко 
1200 ауторских јединица, а руко-
писна заоставштина садржи више 
томова есејистичких и монограф-
ских радова. У овој књизи приређи-
вач је Тимченкове радове на антич
ке теме разврстао на три групе: фи-
лозофске рефлексије о истакнутим 
античким мислиоцима (Питагора 
– први философ, Хераклитов логос, 
Демокрит – први моралиста, Ко 
квари грађане и омладину: Сократ 
или његове судије, Сократова смрт, 
итд. уз додатак Доситеј и Сократ 
у коме се успоставља могућност 
једне паралеле између српског про-
светитеља и античког великана). 
Другу целину чине књижевни огле-
ди о појединим античким писцима 
и њиховим делима (разматрање 
митске приче о Орфеју, Сапфина 
лепота и страдање, Мотивација 
у Есхиловом „Агамемнону“, текст 
Трагичка равнотежа, О Еурипиду 
и његовом „Хиполиту“, два текста о 
Овидију у Томима, итд.), док трећи 
део Радионица критичара доноси 
критичке приказе преведених књи-
га, опет, из античке филозофије и 
књижевности: о књизи Мирослава 
Марковића Филозофија Херакли
та Мрачног (Нолит, 1983), Миха-
ила Ђурића Крхко људско добро 
(БИГЗ, 2002), Бранка Бошњака Грч

ка филозофска критика Библије 
(Напријед, 1971), Јана Кота Једење 
богова (Нолит, 1974), те књигама 
свог „учитеља“ хеленисте Милоша 
Н. Ђурића и есејима Анице Савић 
Ребац Хеленски видици (СКЗ, 1966). 
Књигу завршавају информативан 
поговор приређивача Илије Мари-
ћа, кратка биографија Н. Тимченка 
и Преглед имена.

ТОДОРИЋ, Марковић, Теодор: 
Мрвице са песничке трпезе. – 
Београд: ИПА Мирослав, 52 стр.

Теодор Марко-
вић Тодорић је 
по уметничкој 
вокацији пре 
свега песник 
(објавио чети-
ри књиге пое-
зије од 1994.), 
да би нас овом 
књигом изненадио већ самим на-
словом. Мрвице са песничке трпезе 
су ауторов избор афоризама, анег-
дота и сентенци. У аутопоетичком 
поговору Тодорић истиче да је „као 
и са вишком дневног хлеба“ одла-
гао све што није нашло места у сти-
ховима, а то су управо ове кратке 
прозне форме чији је корен у на-
родној књижевности. Аутор није 
следбеник/заговорник искључиво 
иронично-саркастичних поступа-
ка које користи већина савремени-
ка. Реч је о креативном споју хума-
нистичке и теолошке духовности 
(Тодорић је дипломирао историју 
уметности у Београду, похађао 
предавања на Богословском фа-
култету, објавио већи број есеја и 
студија о иконама војвођанских зо-
графа и савремених иконописаца), 
што га чини особеним афористи-
чарем, што не умањује уметничку 
вредност његових кратких форми. 
Напротив! Наведимо неке: „Учени 
смо да и теологијом скривамо Бо-
га“, „Моћ поезије је када си пјан без 
вина и очаран без жене“, „Пошту-
јем купус, јер он је тата сарми“, „Ка-
же капетан морнару: не пљуј на мо-
ре, оно храни, као и њива“, „И међу 
људима влада Закон спојених судо
ва; зато је и мени боље када је теби 
добро“. Наведени примери указују 
на специфичан спој тзв. „чистог“ 
афоризма, али и сентенце (мисао, 
изрека која се понавља у разним 
приликама), а већи број обимнијих 
записа припада анегдоти.

ТОДОРИЋ, Марковић, Теодор: 
Свет песме. – Београд: ИПА Ми-
рослав, 52 стр.

Као и у књизи афоризама, сентен-
ци и анегдота Мрвице са песничке 
трпезе објављеној истовремено кад 
и Свет песме, аутор на крају збирке 
прави својеврсни аутопоетички са-

мои н т е рвј у. 
Питања су ње-
гова као и од-
говори. Ово је 
веома важно 
нагласити јер 
се у, рецимо 
тако, теоријском образлагању соп-
ствене поезије открива ауторово 
песничко вјерују, његови ставови о 
уметности, писању, односу живот-
не свакодневице и песничког дожи-
вљаја/проосећања исте. Свакодне-
вица је и унутрашњи „рад“ мисли и 
спољашња реалност у којој се живи 
и на коју песник реагује поезијом. 
Књига је подељена на три циклу-
са, у питању је слободан стих, али 
поједине песме имају специфичан 
ритам карактеристичан за рели-
гиозну поезију, почев од Библије, 
византијског и српског средњове-
ковног песништва, до српских кла-
сициста, или једног Момчила На-
стасијевића кога уз светог владику 
Николаја Велимировића и Јустина 
Поповића, сам писац помиње. Тако 
у песми Барка на детињој сузи у све 
три строфе препознајемо ритам мо-
литве („Погледај нас Господе,/изво-
ре воде живе/и отвори благо срце 
Своје,/да бисмо и ми сагледавали/
тело изранављено Твоје,/за живот 
света“, 1. строфа). Али, то је само 
један чинилац Тодорићеве поезије. 
Како каже, води светован живот, 
али истовремено цитира мисао оца 
Павла Флоренског: Где нема анти
номије (напетости) нема ни вере.

TОМАШЕВИЋ, Бошко: Плодо
ви похода – conquistador, Бео-
град: Народна књига – Алфа, 
2008. – 203. стр.

Бошко Тома-
шевић је пи-
сац, песник, 
есејист. Поред 
к њ и ж е в н о г 
стваралаштва 
бави се тако-
ђе и науком 
о књижевно-
сти, теоријом 
интерпрета-
ције као и хер-
менеутиком. Својих првих песнич-
ких радова, написаних у надреали-
стичком духу се одрекао. Касније, 
ствара поетику битног песништва, 
која се темељи на Хајдегеровој фи-
лософији битног мишљења. У том 
периоду, стварао је упоредо и пе-
сништво које је било окренуто раз-
говору песништва са делима дру-
гих аутора и мислилаца. Ту своју 
модификовану поетику, назвао је: 
Песништво Библиотеке (интертек-
стуално песништво). У том домену 
поетике издао је неколико књига, 
издвајамо неке од њих: Картези-
јански пролаз (1989), Целан-студи-
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је и друге песме (1991), Предео са 
Витгенштајном и друге рушевине 
(1995). Између 1994. и 2004. године, 
настаје тзв. „песништво искуства“, 
нова песничка матрица, која се те-
мељи на ауторовом разумевању 
песништва као извесног показива-
ња човековог односа према сваки-
дашњим бивствовањем на земљи 
и ту-бивствујућем. Збирка песама 
„Плодови похода – conquistador“ 
једна је од збирки песама насталих 
из „песништва искуства“ и такође 
је врхунац његовог досадашњег пе-
сничког пута. Са песничке марги-
не, као изабраног простора, аутор 
се у овој књизи обрачунава са идо-
лима трга у српској савременој ли-
рици и одговарајућим поетикама, 
али и властитим песничким залу-
тима. Бошко Томашевић је члан 
аустријског и француског ПЕН-а, 
Societe des Gens de Lettre de France, 
Европске Академије наука и умет-
ности.

ЋУЛАФИЋ, Влајко: Небеска 
тапија. – Београд: Партенон, 
2008.- 57 стр, цртежи Предраг 
Драговић, ЋУЛАФИЋ, Влајко: 
Утва златокрила. – Београд: 
Партенон, 2007. – 57 стр, црте-
жи: Предраг Драговић

Небеска тапи
ја је живо све-
дочанство, раз-
уме се поетске 
природе, да су 
српски песни-
ци на почетку 
двадесет и пр-
вог века Косо-
во и Метохију 
имали у крви, 
срцу и духу, да 
су живели и пе-
вали из свете 
земље Грача-
нице, Дечана, 
Патријаршије. 
Влајко Ћула-
фић рођен је осамнаестог јануара 
1957. године у Горњим Лугама, код 
Андријевице. Завршио је гимнази-
ју у Беранама а Филолошки факул-
тет (Одсек за општу књижевност и 
теорију књижевности) у Београду. 
Објавио је књиге поезије: Прокле
тије, О, Јове, реци, Узглавница, 
Доба без јеванђеља, Утва злато
крила као и збирке афоризама 
– Зечји трн, и Полотина. Одабра-
не песме под насловом Доба без 
јеванђеља објавио је 2005. године. 
Награђен је признањем „Вуко Бе-
заревић“ за сатиричну причу, а до-
био је и награду „Бошко Пушоњић“ 
Удружења новинара Црне Горе за 
најбољу репортажу. Издвајамо сти-
хове: „Слушам вас, одавно,/ Слу-
шам вас, непрестано,/ Одзвања 
глас ваш, силни, у слуху вјекова мо-

јих,/ И гледа, одавно,/ Гледа вас не-
престано,/ Око вјекова мојих,/ Око 
недремано,/ И око фреске са зиди-
на Грачанице,/ Симонидино око 
ископано,/ Док телалите: ташти, 
надмени, упарађени.../ Како ће ту-
ђе да буде (и други да је посвоји),/ 
Та Земља у којој је све моје,/ И сви 
моји,/ И мртви и нерођени,/ Земља 
на којој сам, једино пред Богом, па-
дао ничице,/ И којом, једном Он, 
господарио је“. Тема стихова Влајка 
Ћулафића у збирци Утва златокри
ла је, како је то приметила Мили-
ца Краљ, национално-патриотске 
природе: „Тешко пострадање срп-
ског народа, његов ход по ивици 
историјских и политичких поно-
ра, међусобни расколи и заваде, 
несналажење у новим глобалним 
процесима... сву ту невеселу збиљу 
песник Влајко Ћулафић заокружу-
је и смешта у оквире сонета, у Утву 
златокрилу, песму, која, попут оне 
птице из наше народне епике, своја 
златна крила шири над боголиким 
народом...“. Овако звучи прва стро-
фа једног од сонета: „У доба ово 
срамно, доба лажи и силе,/ Безбож-
ја, безакоња, хаоса и монструма,/ 
Доба бездушја, крви, и помрачења 
ума,/ У коме нас, по пучини, жде-
ру харибде, сциле“... О овој збирци 
стихова, на последњим странама, 
своја запажања забележили су: Мо-
мир Војводић, Милица Краљ и Бла-
гоје Нешовић.

ХАРВУД, Роналд: Преобраће
ње, Енглеска трагедија, Кола
борација, превео са енглеског 
Ђорђе Кривокапић. – Београд: 
Нолит, Београд: Фонд Милан 
Ђоковић, Београд: КИЗ Алтера, 
2008. – 238 стр.

Пред нашим читаоцима су три но-
ве драме Роналда Харвуда, писца 
врхунских дела европске драмске 
литературе друге половине 20. ве-
ка ( нпр. драма Гардеробер из 1980, 
На чијој страни из 1993). Прва дра-
ма у књизи Малерово преобраћење 
(Mahler s Conversion) из 2001. трети-
ра животне и уметничке проблеме 
композитора и музичара Густава 
Малера. Кроз релативно камерну и 
личну причу, Харвуд прелама нека 
од многих питања прошлог века. 
Драма је утемељена на историјско-
биографским моментима, односно, 
чињеници да је Малер, Јеврејин по 
националности и вери, 1897. годи-
не у Хамбургу прешао у римокато-
личку веру. Та „конверзија“ му је 
три месеца касније донела место 
диригента бечке опере (сетимо 
се српских официра у аустроугар-
ској војсци који су за прелазак из 
православља у римокатолицизам 
награђивани брзим напретком у 
каријери, тј. генералским чинови-
ма, случаја Михаила Булгакова у 

Совјетској Русији, и многих дру-
гих). У свему, у свом вољеном Бечу, 
Малер не осећа антисемитизам и 
поред очигледних доказа које му 
предочавају пријатељи. Једностав-
но, жели да га сматрају музичарем 
света. Драма Енглеска трагедија из 
2002. доноси причу о једној енгле-
ској породици из врха друштвене 
и политичке лествице. Тензија је 
грађена на различитим каракте-
рима и погледима на друштво два 
сина сер Леполода Ејмрија, члана 
кабинета владе Винстона Черчила 
током Другог светског рата. Време 
догађања је година 1945. и Европа 
се дели на победнике и побеђене. 
У светлу тога син Џон Ејмри је 
у дубокој колизији. Због говора 
на немачком радију, после слома 
Трећег рајха, доспева у заробљени-
штво италијанских партизана, да 
би у Енглеској суђен за велеиздају. 
И поред добре воље своје околине 
(огорчен на лабуристе, које сматра 
комунистима, на америчку владу, 
на Јевреје и бољшевике), он пред 
судијом у једној реченици признаје 
све тачке оптужнице и трагично за-
вршава од руке краљевског џелата. 
Трећа драма Колаборација из 2007. 
опет тематизује уметничке и личне 
дилеме. С једне стране је Стефан 
Цвајг, аустријски Јеврејин, у време 
између два рата (и дан данас) врло 
читан писац, који заједно са женом 
у бразилском избеглиштву 1942. 
извршава самоубиство, с друге му-
зичар Рихард Штраус коме Цвајг 
треба као писац либрета за опере, а 
који истовремено сарађује са немач-
ким врхом те компонује химну за 
Олимпијске игре у Берлину 1936. 
Опет, узалудан је вапај старог музи-
чара: „Да ли мислите да је моја иде-
ја водиља помисао да сам Немац? 
Да ли верујете да је Моцарт компо-
новао као „Аријевац“? Ја познајем 
само два типа људи: оне с талентом 
и оне без њега“. Све три драме, ви-
димо, из ових назнака, у први план 
истичу етичност и њено повлачење 
под страшним притиском идеоло-
шких, верских, политичких пред-
расуда које су харале 20. веком уни-
штавајући милионе људи.

ЧАПРИЋ, Влајко: Искре, и бук
тиње. – Београд: Књижевно дру-
штво Свети Сава, 2008. – 424 
стр.

Ч а п р и ћ е в а 
књига стихова 
представља из-
узетак по мно-
го чему, између 
осталог и по 
броју страна, 
с обзиром да 
се књиге поезије данас углавном 
штампају минималистички. Сто-
га, Искре, и буктиње представља-

ју својеврсни спев од десет пева-
ња. Први део сачињавају наслови: 
Дрен и метовина, Свилени конац, 
Плодови ноћи, Конак на бачијама, 
Србија моја и твоја. Из првог дела, 
испод наслова Свилени конац, на-
лазе се стихови: „Сунце моје,У јату 
Звезданом./ Пролазим одсељеним 
Селом; (Срећем успомене)./ Моли-
тве и ћутање, Догоревају./ Мешају 
се Токови; Кроз наше Протицање./ 
(...) У поглављу Прилози налазе се 
и одређени прозни текстови Влајка 
Чапрића, као и осврт књижевника 
Станише Нешића на Чаприћеву 
претходну књигу, Неверица ума и 
разума. Рецензент књиге коју пред-
стављамо, Искре, и буктиње је Ми-
лосав Буца Мирковић.

ЧАПРИЋ, Влајко: Срби, и Ср
бија. – Београд: Књижевно дру-
штво Свети Сава, 2007. – 326. 
стр.

Аутор пого-
вора ове пе-
сничке књиге, 
Милосав Буца 
Мирковић, из-
међу осталог, 
истакао је: „У 
свим својим 
о б ј а в љ е н и м 
и још необјављеним, песничким 
књигама, плакетима, збиркама, 
циклусима... Влајко Чапрић пева о 
земаљској и небеској Србији у којој 
се живи по свим Крајевима и свим 
Крајинама“... Између корица ове Ча-
прићеве књиге налази се четрнаест 
певања. Издвајамо неке од наслова 
певања: Србима, Србији и човечан-
ству; У сјају лепоте; Мајке, Југовић-
ке; Словари, и Чобани; Генетски 
код... Из једанаестог певања, Своји, 
са својима, издвајамо стихове: „Сто-
пе Изнад и Испод (Ходанице).../ Ду-
боке, Меке, Далеке.../ Са зида Сли-
ка Сенчи време./ Глас, Очи, Траја-
ње.../Дочек и Испраћај.../ Застало 
Око, Светли!/ Читајући Чаприћеве 
стихове, откривамо великог посве-
ћеника поетског израза.

ЧОЛОВИЋ, Филип: У ђавољој 
кожи. – Београд: Стубови кул-
туре, Библиотека Минут, 2008. 
– 179 стр.

После две књиге поезије (Земља и 
крв и Камена светслост), Филип 
Чоловић објављује кратки роман 
у познатој библиотеци минут. Но-
винар културне рубрике, добија за-
датак да интервјуише познатог пи-
сца. Жели да изнесе појединости из 
свог живота баш њему, новинару 
коме је у последњем рату страдала 
породица. Писац је бивши логораш 
из Другог светског рата који се про-
славио романом о логорима. Радња 
романа се плете око пишчевог жи-
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вота, логоро-
вања писања, 
испуњена ци-
татима о лите-
ратури, фило-
зофији и пси-
хологији, да би непрестано лебдело 
оно ужасно питање са Дахауских 
процеса у бившој Југославији, како 
сте ви преживели када је било тако 
ужасно у логорима.

9
БЈЕЛАЈАЦ С. Миле: Генерал 
Драгиша Пандуровић – жи
вот и сведочења. – Београд: Ин-
ститут за новију историју Срби-
је, Београд: КИЗ Алтера, 2007. 
– 502 стр, фотографије

У предговору приређивач књиге на-
води основне биографске податке 
српског и југословенског официра, 
дивизијског генерала, у Априлском 
рату 6. 4.–17. 4. 1941. команданта 
Триглавске дивизије Југословенске 
војске. Пандуровић је рођен 1885, 
у селу Сењу поред Ћуприје, умро 
у Немачкој 1951. У Оснабрику му 
је споменик на српском гробљу ко-
ји су му подигли његови питомци 
54. класе Војне академије. Први део 
књиге (9-93. стране) под називом 

Драгиша Пандуро
вић у свом времену 
чини текст Милета 
С. Бјелајца који пред-
ставља хронологију 
живота и рада Пан-
дуровића (поглавља 
Породичне прилике, 
На војничкој стази, 
Ратовања 1912–1920, 
На мирнодопским 

фронтовима, Априлски рат и заро
бљеништво, Вратити се или оста
ти), иза тога следи Библиографија 
радова Драгише Пандуровића (изме-
ђу осталих два текста о видовима и 
„управи“ пешадијске ватре (пушке 
и пушкомитраљези) у ратовима 
1912. до 1918, објављеним 1926. у 
стручним гласилима). Други део 
књиге садржи оригиналне тексто-
ве Д. Пандуровића. Ту спадају од-
ломци из ратног дневника Првог 
балканског рата 1912. и сачувани 
изводи из дневника 1917–1918. Сле-
де: Девет дана у Словенији – исто
ријат Триглавске дивизије, детаљ-
ни описи заробљавања команде 
дивизије у Новом Месту по паду 
Загреба и проглашењу НДХ 10. 4. 
1941, боравак у логору у Нинбер-
гу (1942–1943), затим у Оснабрику 
до априла 1945. (Последњи голгот
ски дани у заробљеништву – од 
30. марта до 5. априла 1945. или 
Савезници – анте портас). Заро-
бљенички дани југословенских ге-
нерала, официра, нижих официра 

и војника у Оснабрику писани су 
документовано и без литерарних 
претензија, али управо детаљна 
фактографија, свакодневни живот 
у логору, описи ситуација и лич-
ности, пружају релативно верну 
слику заробљеничких година. По 
слому Немачке, Пандуровић се ни-
је вратио у Југославију где су му 
1941. остали жена Драгица и кћери 
Оливера и Радмила, а разлоге свог 
останка у Немачкој објашњава у Ис
повести (495-511. страна, писано 
28. 11. 1945. у Voerde, Kreis Schwelm, 
Westfalien). Упутни су за данашње 
читаоце, али и историчаре и поред 
до сада мноштва свдочанстава и до-
кумената, Пандуровићеви тексто-
ви: Зашто смо побеђени за 12 дана 
у априлу 1941. године, Војска је оруђе 
политике, а никако обратно, Под 
којим су условима отпочеле опера
ције 6. априла: Дванаестодневне 
операције, Катастрофе наше кроз 
историју морају најзад дати прак
тичне поуке, које указују да је Пан-
дуровић осим разумевања ратних 
вештина, и те како поседовао широ-
ке интелектуалне погледе кад су у 
питању појединац, народ, полити-
ка, држава, не само, у овом случају, 
српски и остали јужнословенски 
народи који су се први пут уједини-
ли 1918, други пут 1945. године.

ДЕЛИГРАД – од устанка ка не
зависноти. – Београд: Инсти-
тут за новију историју, Библи-
отека Зброници радова, 2007. 
– 418 стр. Зборник радова са ме-
ђунарадног скупа одржаног 2. 
септембра 2006. године у Алек-
синцу.

Књига коју чи-
талац има у ру-
кама резултат 
је рада научног 
скупа Делиград 
1806. – Српско
турски рат, 
1876, који је ор-
ганизован поводом обележавања 
две стотине година од значајних 
историјских догађаја из Првог срп-
ског устанка и сто тридесет година 
од ратова за ослобођење Србије. На 
скупу се научно разматрала пробле-
матика из овог периода српске про-
шлости. Иако је о овој теми већ уве-
лико писано у историјској науци, 
намера организатора Скупа је била 
да се поново размотре историјска 
збивања у најзначајнијем раздобљу 
српске историје у деветнаестом ве-
ку, од Првог српског устанка до ра-
това за ослобођење седамдесетих 
година. Присуство истраживача 
из иностранства омогућило је да 
се смисао појединих, већ позна-
тих, чињеница може боље разуме-
ти нарочито у међусобној корела-
цији у једној историјској целини. 

Учестовали су др Михаил Белов, 
др Јарослав Вишњаков, др Андреј 
Шемјакин, Русија. Из наше земље 
учествовали су Др Ема Миљковић, 
академик Чедомир Попов, Бранко 
Богдановић и други. Најзначајни-
је обележје ових седам деценија је 
стремљење Срба да се најпре осло-
боде непосредног османског роп-
ства, обнове своју државу и обезбе-
де у њој самосталан развој друштва 
насилно прекинут крајем средњег 
века а затим да заокруже национал-
ни корпус у етничким границама. 
На овом заједничком пројекту оку-
пили су се Скупштина општине 
Алексинац, сестринство манасти-
ра Свети Стеван у Липовцу, Завод 
за уџбенике и наставна средства, и 
Историјски музеј Србије. 

ЛИПКОВСКИ, Трајко: Четири 
тиранске године. – Београд: 
Завод за уџбенике, 2008. – 243 
стр.

После завр-
шетка Другог 
светског рата, 
нова, или како 
су је још зва-
ли, Титова Ју-
гославија, ни-
је имала однегован и припремљен 
дипломатски кадар. Дипломате из 
Краљевине Југославије или нису 
хтеле да се прихвате дипломатског 
заната, или су били проглашени 
неподобнима; највероватније да се 
та неподобност заснивала на идео-
лошкој основи. Трајку Липковски 
(1924–1997), премда је хтео да сту-
дира технику, другови су препору-
чили да упише Дипломатску школу 
при Правном факултету у Београ-
ду, чији задатак је био да образује 
нову генерацију дипломата. Први 
дипломатски задаци које је Липков-
ски обављао у иностранству били 
су везани за конзулате некадашње 
ФНРЈ у Солуну, Братислави и Ис-
танбулу. Након Турске, Липковски 
службује у Москви и Прагу, потом 
се враћа у Београд где ради као на-
челник у ССИП-у, да би 1975. годи-
не постао амбасадор СФРЈ у Тира-
ни, у којој проводи четири године. 
Управо те „тиранске године“ тако 
да кажемо, изродиле су мемоаре 
Трајка Липковског који се читају 
са лакоћом и знатижељом. Важно 
је истаћи да је Липковски био ам-
басадор у Албанији у време када 
су односи са овом државом били и 
те како „затегнути“ с обзиром да је 
тада донесен и Устав СФРЈ који је 
југословенску федерацију поделио 
на шест република и две покраји-
не. Такође, то су и године иреденти-
стичког покрета на Косову и пароле 
– „Косово – република“. Наводимо 
неке од наслова који представљају 
и прецизан водич кроз ово важно 

мемоарско дело, које ће, савим си-
гурно, бити извор сазнања истори-
чарима када је реч о овом периоду: 
Југословенски и Енверов прилаз ју-
гословенско-албанским односима, 
Предизборни говор Енвера Хоџе 
– лето 1974. године, Енвер Хоџа у 
Амбасади СФРЈ, Прво реферисање 
у Београду, Албанија – Кина, Први 
разговори у дипломатском кору... 
Мемоари Трајка Липковског прем-
да су дуго чекали на објављивање, 
ипак, угледали су светлост дана – и 
представљају одлично тумачење ју-
гословенско тј. српско-албанских 
односа – поготово данас када је 
спор са косовским Албанцима до-
стигао свој врхунац. Предговор је 
сачинио ауторов син, Александар 
Липковски.

ТОШ, Џон: У Трагању за исто
ријом, превела са енглеског Ксе-
нија Тодоровић. – Београд: Clio, 
Библиотека Полис, 2008. – 392 
стр.

Некад се само из 
поговора може 
одредити циљна 
група којој је на-
мењена ова књи-
га. Међутим, ова 
књига има дале-
ко шири значај. 
Историја је као 
тема врло дуго би-
ла присутна у ме-
дијима, посебно после текста Крај 
историје, Фукујаме. Када се стиша 
медијска бука која се намеће често 
са позиција силе и величине поједи-
них земаља или мислилаца, долази 
време да се окренемо правим науч-
ним радницима. Поред окретања 
класичним вредностима историје, 
документима и изворима, историј-
ској свести и грађи, ова књига се 
бави и политичком историјом. Она 
у двадесетом веку доживљава свој 
развој и успех. Повремено постаје 
и главна тема историје. Затим писа-
ње историјског текста и његово ту-
мачење. И сама историја после Со-
сирове анализе језика почиње да 
анализира свој језик. И не само да 
се истражује историјски текст већ 
и одлике историчара. Затим ути-
цај постмодернизма на историју, 
Фукова и Деридина истраживања. 
Докле допиру границе историјског 
знања, као и односа друштвених те-
орија и историје, и других друштве-
них наука, као и историјски текст 
према усменом предању, чини ову 
књигу комплетном.
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Предраг Радосављевић, Александра 
Вучинић и Слађана Ристић



П Е Р И О Д И К А
ГРАДИНА  часопис за књижевност, умет-
ност и културу, број 23. 2008, издавач: Ни-
шки културни центар, часопис излази шест 
пута годишње, главни уредник Зоран Пе-
шић – Сигма, адреса редакције: Булевар Зо-
рана Ђинђића 37. 18000 Ниш, Е-маил: gradi-
nankc@verat.net, стр 197.

У рубрици Границе про
зе, најновији број до-
носи причу Арифа ел 
– Хатиба Човек и дрво. 
У истој рубрици следе 
прозни записи Фрање 
Петриновића Градски 
голубови, Иване Димић 
Кобне речи и Ивана Бу-
латовића Манитуља. 
У блоку посвећеном 
поезији заступљени су: Спиро Врето са поемом 
Неповедано, Лука Прошић са стиховима чији на-
слов је Време, анђели и сан, Никола Тодоровић 
са песмом Доле међу мртвима... Есеји се налазе 
у рубрици Линкови. Торил Мон пише о томе шта 
је жена?-пол, род и тело у феминистичкој теори-
ји, Јелена Шерман пише о кинематографији. На-
слов њеног текста је Балкански мит западне ки
нематографије. Следи и низ осталих есејистич-
ких прилога. Своје критичарске прилоге у овом 
броју објавили су: Момчило Радић који пише о 
поетици Спира Врета, Душица Ристин разми-
шља о румунској књижевности, њеном аутохто-
ном духу и универзалности, Раша Попов износи 
свој став о „осовинама историје“ које су приказа-
не у – афоризмима Слободана М. Стефановића, 
Виолета Вучетић пише о критичарској књизи 
Слободана Владушића Портрет херметичара у 
транзицији. Већ традиционално, аутор уводног 
текста је главни уредник, књижевник Зоран Пе-
шић – Сигма.

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ 3. – Крушевац: Графич-
ко-издавачки центар Албос, 2008. – 119 
стр.

Крушевачки недељник 
Град шесту годину из-
лажења обележио је 
објављивањем треће 
књиге кратких прича, 
али овога пута из доме-
на фантастике, научне 
фантастике и хорора. 
Овом књигом помену-
ти недељник наставља 
континуитет сопствене издавачке продукције, 
која се наслања на стални конкурс за кратку пи-
сану прозну форму на страницама овог недељ-
ника. Избор фантастике, научне фантастике 
и хорора као жанра оцењен је као драгоцен за 
писце који су добили могућност објављивања, 
али и читалачку публику којој је представљен 
значајан део српске прозне књижевне сцене. У 
овој књизи налазе се кратке приче Миливоја 
Анђелковића, Илије Бакића, Лауре Барне, Вла-
димира Лазовића, Ивана Нешића, Ота Олтва-
њија, Тамаре Лујак, Дејана Огњановића, Уроша 
Петровића, Споменке Стефановић, Тање Милу-
тиновић, Лидије Беатовић, Кристине Пејчић, 
Александре Ђуричић, Иване Милаковић, Ранка 
Трипковића, Биљане Матељан, Адријана Сарај-

лије, Горана Сегединца... Сви прозаисти чије су 
приче објављене у овој књизи, показали су да 
им није недостајало стваралачког надахнућа, а 
после склапања корица ове књиге читаоцима се 
оставља могућност да пронађу сопствене фанта-
стичне светове.

ГОДИШЊАК – Катедре за српску књижев
ност са јужнословенским књижевности
ма. – Београд: Филолошки факултет Универ-
зитета у Београду, Друштво за српски језик 
и књижевност Србије, 2007. – 420 стр.

Годишњак Катедре за српску књижевност са 
јужнословенским књижевностима (Катедра об-
ухвата две студијске групе: 05 – за српску књи-
жевност и језик и 06 – зa српску књижевност са 
општом књижевношћу) посвећен је успомени 
на професора др Јована Деретића (1934, Орахо-
вац код Требиња – 2002, Београд) који је после 
стицања дипломе на Групи за југословенску 
књижевност са светском књижевности Фило-
зофског факултета 1958. године, цео свој радни 
век провео на Филолошком факултету (од 1962. 
је асистент, од 1969. доцент, 1976. изабран за ван-
редног професора, а 1981. стиче звање редовног 
професора). Биографску студију о Јовану Дере-
тићу, писану као део пројекта историје Катедре 
за српску књижевност, у форми енциклопедиј-
ске одреднице, прило-
жио је мр Ненад Нико-
лић у којој акцентује 
основне постулате про-
фесоровог научног ра-
да. Реч је о различитим 
методолошким фазама 
(духовно-историјски 
метод, увођење струк-
турализма у књижевну 
историју, књижевнои-
сторијске синтезе и си-
стематизације, херменеутика) у књигама: Доси
теј и његово доба (1969), Композиција Горског ви
јенца (1969, 1996), Поетика Доситеја Обрадови
ћа (1974), Огледи из народног песништва (1978), 
Српски роман 1850-1950, и другим. Највише па-
жње посвећено је Деретићевој Историји српске 
књижевности (1983, 1996) која представља врху-
нац књижевноисторијског система Јована Дере-
тића. Данас и прва и друга недовршена верзија 
професорове Историје представљају класично 
дело српске културе, које се користи за школске 
историје књижевности и кроз популарна изда-
ња Кратке историје књижевности. Своје радо-
ве успомени на дело професора Деретића при-
ложио је већи број истакнутих научника кроз 
поглавља Огледи и студије (Нада Милошевић 
Ђорђевић, Јован Пејчић, Славко Петаковић, 
Драгана Грбић и други), Из историје Катедре 
(Драгана Вукићевић, Васо Милинчевић), Кате
дра у 2006/2007. години и Оцене и прикази.

ЗЕНИТ, магазин за књижевност, уметност 
и филозофију, број 8. година, 2008. – Издава-
чи: Конрас д.о.о. и Драслар партнер. – Глав-
ни и одговорни уредник, Срђан Станишић; 
e-mail – zenit@konras.com, стр. 127

Најновији број Зенита доноси, између осталог, и 
причу Пола Остера, Хроника индијанаца из пле-
мена Гвајаки (Остер је добро познат нашој чита-
лачкој публици захваљујући роману Њујоршка 
триологија). Потом, наш истакнути преводилац 
са мађарског језика, Сава Бабић, аутор је ин-

тервјуа са Миклошем 
Хубаиом, мађарским 
драмским писцем. А, 
Умберто Еко, у својим 
белешкама из свако-
дневице, пише под на-
словом Не-други који 
греши – о томе да ли су 
Црвене бригаде радиле 
праву ствар што су се 
бориле против мултинационалних компања... 
Када је реч о српској књижевности, Петар В. Ар-
бутина за овај број Зенита урадио је интервју 
са Владиславом Бајцем, књижевником и издава-
чем, власником „Геопоетике“. У својој колумни 
Двотачка, Михаил Наумович Епштајн пише о 
Русији под насловом: Егзистенција или држа-
ва у падежу инструментала... Тема броја овог 
Зенита гласи: Крај образовања. О савременом 
образовању размишљају и пишу: Иван Јовић је 
аутор текста Чиновници и таленти; Дејвид Бле-
кер промишља о овој теми испод наслова - Обра-
зовање као нормативна димензија философске 
херменеутике. Блекер је један од најзначајнијих 
америчких филозофа педагогије и образовања. 
Остали аутори су Јури Борјев, Николас Барлс, 
Анри Жиру...

КИКИНДА SHORT је 
часопис за кратку при-
чу учесника Фестивала 
кратке приче у Кикин-
ди. Пре свега овај фе-
стивал је усмерен на 
млађе ауторе, и оне ко-
ји су се афирмисали то-
ком осамдесетих година. За кратко време фести-
вал је успео да постане озбиљан, да окупи младе 
људе из Србије и света. У овом броју су причама 
заступљени Горан Петровић, Србија, Милена 
Камерић, Босна и Херцеговина, Мима Симић, 
Хрватска, Енико Дарабош, Румунија, Шејла 
Шехабовић, Босна и Херцеговина, Марко Видој-
ковић, Србија, Александра Чворовић, Босна и 
Херцеговина, Васа Павковић, Србија, Слободан 
Тишма, Србија, Дарио Рукавина, Хрватска, Ан-
гел Игов, Бугарска, Иван Потић, Србија, Денис 
Микан, Црна Гора, Петер Ландерл, Аустрија, 
Ксавер Бајер, Аустрија, Ана Рајер, Аустрија. Ова-
кви фестивали, а и часописи су важни за успех 
кратке приче.

ЉУДИ ГОВОРЕ – часопис за књижевност 
и културу, бр: 1. 2008. – 192 стр, изд: Nea pu-
sblishing 447 Milverton Blup. Toronto, главни 
и одговорни уредник Радомир Батуран, e-
mail: baturan@rogers. com
 
Циљ новопокренутог ча-
сописа за српску књижев-
ност и културу „Људи 
говоре“ је да осветли зна-
чајне а недовољно уочене 
појаве у српској култури, 
као и да оствари већу по-
везаност писаца између 
матице и расејања. Први 
број овог часописа који је 
илустрован уметничким сликама Невенке Рај-
ковић доноси прегршт занимљивих и провока-
тивних прилога, од којих се издвајају текстови 
Драгослава Михаиловића, Бориса Лазића, Ми-
ла Ломпара, Предрага Р. Драгића Кијука, мек-
сичког књижевника Енрике Хозе Лопеса Агила-
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ра, и Миливоја Сребра који на занимљив начин 
разоткрива антисрпску делатност француског 
филозофа Бернара Анрија Левија. Посебну па-
жњу треба обратити на есеј Радомира Батурана 
„Зашто Београд прећуткује београдског писца 
Светозара Влајковића?“ Прозу и поезију у овом 
првом броју објављују Светозар Влајковић, Сло-
бодан Тишма, Горан Петровић, Васа Павковић, 
Раде Симовић, Никола Маловић, Новица Та-
дић, Радмила Лазић, Зоран Костић, Злата Ко-
цић, Оливера Доклестић и Андреј Базилевски 
чије је стихове са руског језика превела Мирја-
на Булатовић. У рубрици „Прећутана историја“ 
Весна Пешић говори о провокативним књигама 
историјске тематике, које објављује издавачко 
предузеће „Пешић и синови“.

MONS AUREUS – часопис за књижевност, 
уметност и друштвена питања, број 19, го-
дина 6. 2008, издавач: Народна библиотека 
Смедерево, адреса редакције: Карађорђева 
5, 11300 Смедерево, е-mail: smedbib@eunet.
yu, главни и одговорни уредник Драган Мр-
даковић.

Часопис смедеревске 
библиотеке у новом 
броју објављује нове пе-
сме Ранка Рисојевића, 
Небојше Деветака, Са-
ше Радојчића, Зорана 
М. Мандића, Алексан-
дре Пајовић Манић, 
Дејана Богојевића и Бо-
ривоја Вукомановића. 
Рубрика Скриптори
јум доноси прозу Сергеја Станковића, Милиса-
ва Миленковића и сећање/причу Александра Ј. 
Ристића Косово и један прекинут песников лет 
посвећен сенима песника Ивана Тодоровића 
(1971–1998). Блок књижевне критике посвећен је 
новим књигама Риста Василевског (Сушт), Ви-
де Огњеновић (Прељубници), Ларисе Инић (књи-
га колумни Sex&Provincija), Пауна Петронијеви-
ћа (1936–1962) Пребело једро у избору Милијана 
Деспотовића, Наташе Бајић (Поглед са седмог 
спрата), Драгана Великића (Руски прозор). У 
броју читамо и разговор Бојана Арсеновића са 
младим преводиоцем Драшком Рогановићем 
поводом његових превода стрипова, хорор фан-
тастике, серијала о Харију Потеру и других књи-
га. У рубрици Фокус читамо соцолошку студију 
Звездане Рајковић Насиље у породици, целина 
Баштина објављује причу Чеде Поповића (1866, 
Смедерево – 1911, Београд), док број затвара сту-
дија Александре Вранеш Информациона писме
ност у фокусу етике.

MONS AUREUS – часопис за књижевност, 
уметност и друштвена питања, број 20, го-
дина 6, 2008, издавач: Народна библиотека 
Смедерево, адреса редакције: Карађорђева 
5, 11300 Смедерево, е-mail: smedbib@eunet.
yu, главни и одговорни уредник Драган Мр-
даковић

У рубрици Орфејевим трагом поезију објављују 
Анела Ђанели (Италија), Весна Ацевска (Маке-
донија), Елка Њаголова (Бугарска), Илеана Урсу 
(Србија), Маја Гјерек (Хрватска), Сања Ж. Недељ-
ковић (Србија). Скрипторијум доноси приче Ма-
ри Бејл (Аустралија), Рајка Лукача, одломак из 
необјављеног  романа Тамаре Јецић. За Аристо
телов дурбин пишу Ала Татаренко, Владислава 

Гордић Петковић, Или-
ја Бакић, Александра 
Барањош, и други. У 
Симпосиону читамо раз-
говор Саше Важића са 
књижевником Ђоком 
Стојчићем, за рубрику 
Фокус пише Бошко То-
машевић, за Баштину 
Драгољуб Перић (Кази
вања Смедереваца и до
сељеника са територије смедеревске општине), 
у рубрици Добро Градимир Стојковић пише о 
дометима поезије и прозе за децу Дејана Алек-
сића, а број затвара текст Виолете Стојменовић 
О корисности и штети информационе писмено
сти за живот.

ОМАЈА – приче тајанства и маште, bр 2, 
2008. – 145 стр, издaвач: Удружење уметника 
„Завет“, Велика Плана, главни и одговорни 
уредник Миланче Марковић, бр тел: 065/55-
21-592, 011/ 28-93-513, e-mail: omaja@verat. 
net

„Омаја“ је књижевни 
часопис чија је основна 
делатност изучавање 
српске фолклорне фан-
тастике. Сама реч ома
ја између осталог озна-
чава и злог духа, приви-
ђење које се јавља ноћу 
у глуво доба, али и у да-
нима препуним магле. 
Други број овог занимљивог књижевног часопи-
са посвећен је вилама. У овом броју са есејистич-
ким текстовима и причама посвећеним оностра-
ним мистериозним дешавањима заступљени су: 
Драган Ристић, Ивана Весић, Миле Јанковић, 
Милета Јакшић, Раде Вучићевић, Златимир 
Пантић, Горан Вучковић, Радмило Анђелковић 
и Данијел Рељић, Споменка Стефановић, Дра-
гана Лазаревић, Зоран Стефановић, Миланче 
Марковић, Васо Пештерац, Саша Хаџи Танчић, 
Драгана Бошковић, Ивана Милаковић, Слави-
ца Вукасовић, Владимир Лазовић, Бранислав 
Голднер, Горан Скробоња, Љуба Дамњановић, 
Иван Павић, Тихомир Јовановић, Илија Бакић, 
Михајло Орловић, Драгиша Васић, Мато Блаже-
вић, Јасмина Николић Тодоровић, Александар 
Марковић, Ги де Мопасан, Милан Шећеровић. 
Мирослав Јокић и други.

ПАНЧЕВАЧКО ЧИТАЛИШТЕ, број 12, 
мај 2008, година 7. издавач: Градска библи-
отека Панчево, Немањина 1, 26000 Панче-
во, е-mail: paknjiga@biblioteka-pancevo.org.
yu, 94 стране, излази полугодишње (мај и 
новембар), главни и одговорни уредник Го-
ран Траиловић

Као и у претходним бројевима и овај број богат 
је прилозима чији је главни акценат библитечки 
„живот“ који подразумева осим рада српских 
библиотека, библиотека у окружењу, у Европи, у 
свету, и стручне радове домаћих и страних ауто-
ра о новим библиотечким, информационим и ор-
ганизационим чиниоцима везаним за књигу и 
њене кориснике. Уводни текст је написао дирек-
тор Градске библиотеке Панчева, књижевник 
Немања Ротар, у коме се сумирају резултати ра-
да Библиотеке у 2007. (65 000 корисника, педесет 
књижевних сусрета, трибина, предавања, ликов-

них изложби, купљено 2 500 књига, а откупом 
Министарства културе добијено 1325 књига) 
и плановима за текућу 2008. годину. Број доно-
си интервју са професором Питером Брофијем 
(професор у Манчестеру, нашој јавности познат 
по књизи Библиотеке у 21. веку), који је одржао 
два предавања у Народној библиотеци Србије, 
октобра 2007). Александра Вићентијевић из Деч-
јег одељења Библиотеке града Београда пише 
о Сајму дечјих књига у Болоњи, Драгана Сабо-
вљев (Градска библиотека Зрењанин) пише о че-
твртој верзији БИСИС пакета, из пера Валерије 
Стефановић представљен је рад семинара о би-
блиотекама у савременом окружењу, одржаног 
у Народној Библиотеци Новог Пазара, децембра 
2007. Поводом пожара 
у Власотинцу (текст 
Изгорела библиотека у 
Власотинцу) пренето 
је саопштење Полициј-
ске управе Лесковца, 
и зрењанинске библио-
теке која ће се укључи-
ти у сваку акцију обна-
вљања књижног фонда 
нове власотиначке би-
блиотеке. Међу приказима нових књига (Дејан 
Вукићевић: Дело 19551992 – библиографија, др 
Павле Илић, др Оливера Гајић, др Миланка 
Маљковић Криза читања, Илејн Свенонијус Ин
телектуална основа организовања информаци
ја, превод Љиљане Ковачевић, Клио, Београд, 
2007) и садржаја нових бројева часописа (Библи
отекар, Бележница (Бор), Глас библиотеке (Ча-
чак), Библиотечки путоказ (Нови Сад), приказа-
ни су и бројеви Новина београдског читалишта 
(Библиотека града Београда) октобар-децембар 
2007. и јануар-фебруар 2008. Ликовне прилоге 
мајског броја Панчевачког читалишта чини из-
бор из радова графичарке Милице Бјелановић и 
графичара Душка Кирћанског.

ПРИЧА – часопис за причу и приче о при-
чама, број 2 и 3, година 2. март – јун 2008, 
190 страна, издавач Књижевно друштво 
Свети Сава, адреса редакције: sirrecyu@
yahoo.com, часопис излази четири пута го-
дишње, главни уредник Слободан Стојади-
новић

Двоброј новопокрену-
тог часописа који ће 
према замисли редак-
ције објављивати до-
маће и стране приче/
приповетке, као и есеји-
стичке, критичке и тео-
ријске текстови о овој 
прозној форми доноси 
нове приче домаћих 
прозаиста: Јовице Аћи-
на, Ђорђа Писарева, 
Драгише Калезића, Небојше Ћосића, Дивне Вук-
сановић, Зорана М. Бундала, Мире Поповић, 
Малише Станојевића, Менсура Ћатића, Зорана 
Пешића, Михајла Спасојевића, Јане Растегорац, 
Ферида Мухића. У блоку страних аутора засту-
пљени су Премчад (Индија, хинду језик), Абдусе-
тар Насир (Ирак), Ана Гавалда (Француска), Ар-
кадиј Аверченко (Русија), Мартин Армстронг, 
Гинтер Зојрен (Немачка), Густав Х. Груђински 
(Пољска), Василис Зиогас (Грчка), Кан Кикући 
(Јапан) и Ахмет Атлан (Турска). У белешкама 
о нашим и наведеним страним писцима дате 
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Шта познати читају?
СТЕФАН АРСЕНИЈЕВИЋ

филмски редитељ:

КАД ПОРАСТЕМ БИЋУ 
 КОРТАСАР!

П Е Р И О Д И К А
су и белешке о преводиоцима. Број затварају 
критичко-теоријски текстови Васе Павковића 
о савременој српској приповедачкој продукци-
ји, са акцентом на прошлу, 2007. годину, уз кон-
статацију да добре приповедачке књиге немају 
одјек у јавности као чак и просечни романи. 
Други критички текст потписује Михајло Пан-
тић дајући „панорамски поглед“ на савремену 
српску приповетку, али сежући од њеног првог 
„златног доба“ реализма (Лаза К. Лазаревић, Си-
мо Матавуљ, Стевана Сремац), преко модерне 
(Бора Станковић, Вељко Петровић, Исидора 
Секулић, С. Винавер), послератног првог мо-
дернизма (Иво Андрић, М. Црњански, Драгиша 
Васић, Растко Петровић), те другог модернизма 
(Владан Десница, Миодраг Булатовић и низ 
других писаца) до млађих, од којих су неки и 
заступљени у двоброју о коме пишемо. За поче-
так, озбиљан и вредан часопис посвећен нашој 
и светској причи.

ПОЕЗИЈА, часопис за поезију и теорију 
поезије, број 41, година 2008. – Оснивач и 
уредник, Милутин Петровић. – Издавач: 
Друштво Источник(011 3286 590), 192. стр

Најновији број поези-
је отвара песма Фер-
нанда Песое, „С оне 
стране другог океана“ 
у преводу са португал-
ског Јасмине Нешко-
вић. Реч је о песми 
коју потписује Песоин 
загонетни Хетероним, 
Коељо Пашеко. Ево и 
стихова: „У грозничавом сећању бивствовања 
с оне стране другог океана/Постoјала су стања 
неког јаснијег и чистијег живљења/И привиди 
неког града са бићима/Не нестварним већ бле-
дим од немогућности/Био сам портал те јалове 
визије а сећања су била само жеља за њима(...)“ 
Надаље, у преводу са француског који је сачи-
нио Дејан Илић, Поезија доноси стихове Фи-
липа Жакотеа као и есеј Жана Старобинског о 
Жакотеовој поезији. Потом, следи поезија са-
времене белгијске песникиње Каролине Копе у 
преводу Борислава Радовића као и есеј, сећања, 
на песника Милоша Комадину. Посебно место у 
овом броју заузима целокупна преписка између 
два велика песника, Паула Целана и Нели Заксa, 
вођена у периоду од 1954. до 1969. године. Препи-
ску са немачког превео је и пропратну белешку 
написао Бајрам Личина.

СВЕТИОНИК, часопис за књижевност, кул-
туру и уметност, број 7. Der Leuchtturum - II 
Faro – Le Phare, година 2, мај 2008, главни 
и одговорни уредник Тасић Миодраг; sveti-
onik-ch@hotmail.com стр 19

Милорад Грбовић припремио је у овом броју 
инспиративан текст о Стевану Стојановићу 
Мокрањцу, српском чувеном композитору и 
творцу Руковети. Потом, следи текст о српским 
писцима у Нобеловој библиотеци и занимљив 
осврт на стваралаштво и личност Лазе Костића. 
Радисав Ивић Раде објављује причу, афоризме 
Илија Стаменовић, Драган Ј. Ристић, Милан С. 
Трновица поезију Слободан Бранковић (бави 
се и научним радом, докторирао историју кул-

туре), Елеонора Лутан-
дер. Постхумно је при-
казана промоција књи-
ге афоризама Павла 
Тончића. Лист је једно 
од гласила Срба у Швај-
царској, али објављује 
прилоге и из других зе-
маља и земље матице.

УНУС МУНДУС – часопис за уметност, на-
уку и културу, Едиција за еволуцију духа, 
број 30, 291 страна, 2008 – издавач: Нишки 
културни центар, адреса редакције: Буле-
вар Зорана Ђинђића 37. 18000 Ниш, главни 
и одговорни уредник Стеван Бошњак

Боривоје А. Р. Јо-
вановић, под на-
словом Свет вир
туелних квантних 
ентитета, пише о 
квантним пољима 
и њиховим процеси-
ма, и све објашњава 
формулама и гра-
фичким прикази-
ма. На крају текста, 
аутор је приложио и 
библиографију, углавном са енглеског и руског 
говорног подручја. Александар С. Томић аутор 
је текста Чији је Руђер Бошковић, у коме се изно-
си дилема: да ли је овај прослављени Дубровча-
нин Србин или Хрват? Премда је Бошковић Ср-
бин католичке вере, његов секретар Томанини 
у писму дубровачком Сенату поводом Бошкови-
ћеве смрти, казао је да је он „грађанин Европе“ и 
„највећи син Дубровника“. Такође, Александар 
С. Томић у следећем тексту пише још о „најве-
ћем сину Дубровника“ под насловом – Руђер Бо
шковић и откриће урана. О Земљиним путања-
ма пишу Ђуро Коруга и Александар С. Томић, 
текст је опремљен бројним формулама, скицама 
и графичким приказима а на крају је понуђена 
и библиографија са руског говорног подручја. 
Други део часописа носи наслов Есеји о Богу у ко-
ме су заступљена размишљања Милана Нешића 
– преломљена кроз науку. Наслов првог текста 
гласи: Теза или о модификацији каузалности, са 
поентом извученом у поднаслову – „Највеће је 
чудо што се чуда не догађају“. Један од наслова 
гласи: Филозофија природе или Бог на испиту. У 
наставку следе рефлексије Драгана Ристића под 
насловом Огледи о померању менталне тачке: је-
дан од поднаслова је – „Ко помера вашу ментал-
ну тачку?“ Следе размишљања Стевана Бошња-
ка чији наслов је О суштинама, где се између 
осталог поставља питање шта би било „Када би 
Бог згуснуо простор запремине, рецимо хиљаду 
кубних светлосних година, најпразнијег међуга-
лактичког вакуума – може и милијарду за љуби-
теље мање критичне густине – у опкладу да би 
од тог простора створио повећу Планету“, сма-
тра Бошњак И, за сам крај, у рубрици Перископ, 
Жељко Филиповић у тексту Срби и Вук разми-
шља о српском писму. Прва реченица текста гла-
си: „Срби су једини народ на свету који је насео 
на подвалу да он има два писма“. Разуме се, реч 
је о томе да ли је и латиница равноправно срп-
ско писмо као и ћирилица. 
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За своје краткометражне документарне и игране филмо
ве Стефан Арсенијевић добио је више од тридесет наци

оналних и интернационалних признања, укључујући и две 
Златне плакете града Београда. Његов кратки играни филм 
(А)торз ија“ за који је сценарио написао Абдулах Сидран, на 
Берлинском филмском фестивалу награђен је „Златним 
медведом“; потом наградом Европске филмске Академије, 
а у категорији краткометражног играног филма био је но
минован за Оскара. Радња Арсенијевићевог дебитантског 
дугометражног играног филма „Љубав и други злочини“ 
смештена је на Новом Београду, делу града у коме битише 
Аница (тумачи је Аница Добра) жена у касним тридесетим 
годинама. Незадовољна сопственим животом, одлучује да 
украде новац од свог љубавника криминалца, и заувек оде 
из Србије. Њене планове ремети деценију млађи комшија 
(глуми га Вук Костић) који јој изненада изјави љубав. Аничи
ни планови убрзо се претворе у неизвесност, као што су то 
и стихови песме „Бесаме мућо“ 
„љуби ме, љуби ме снажно као да 
сутра никада неће доћи, љуби ме 
јер се плашим да ћу сутра бити 
далеко од тебе. Поменути стихови 
константно прате радњу филма. 
Младог филмског редитеља Сте
фана Арсенијевића питамо који 
писци „највише леже“ његовом 
уметничком сензибилитету?

Књига којој се увек враћам је 
роман „Школице“ Хулија Кортаса
ра. Кад порастем бићу Кортасар! Јако ми је близак тај његов 
свакодневни надреализам; та помереност у којој реалност 
поприма неку другу унутрашњу логику. Када ми је тешко 
насумице отворим „Школице“ и читам их. Углавном прона
ђем одговоре на питања која су ме тог тренутка мучила.
Савремена балканска верзија „Школица“ је „Природни ро
ман“ Георгија Господинова. Ова проза о љубави и животу, 
представља вешти спој фикције и реалности. Управо сам 
прочитао роман Џонатана Тропера „Како разговарати са 
удовцем“. То је један од најдуховитијих и најлуциднијих 
савремених романа који ми је после дуго година доспео у 
шаке. По овом роману волео бих да снимим филм! Чини ми 
се да наши издавачи норвешким приповедачима и роман
сијерима не придају довољно значаја. Био бих сретан када 
би се на српском језику објавила збирка прича великог нор
вешког прозаисте Села Аскилсена „Ништа за ништа“. Ова 
књига која представља избор из свих Аскилсенових припо
ведачких књига, изузетно је цинична, оштра, беспоштедна 
и урнебесна.

Цинизам спрам света у коме битишемо, карактерише 
изузетно духовит роман норвешког писца млађе генераци
је Ерланда Луа „Доплер“. Не бих желео да будем неправедан 
ни према домаћим прозаистима: роман „Комо“ Срђана Ва
љаревића је књига која се не испушта из руку, и после скла
пања корица имате осећај да сте се са писцем непрекидно 
дружили месец дана, уживајући у вину и тражењу балкан
ског смисла живота на врху брда у Италији.

Ваљаревићева проза је аутентична, суптилна и истини
та. На крају препоручио бих и први роман Трумана Кепота 
који је објављен тек пре три године „Summer Crossing“ (Лет
ња раскрсница). Овај дебитантски роман једног од највећих 
америчких романсијера и драмских писаца Трумана Кепота 
није преведен на српски, међутим оригинал се може про
наћи у неким нашим књижарама. Труман Кепот исписао је 
бриљантну прозу о одрастању током једног лета, саврше
ног стила са интригантним, неуобичајеним заплетом.

Душан Цицвара

Приредили: Небојша Ћосић, Душан Цицвара, 
Тања Јанковић, Славољуб Марковић, Предраг 

Радосављевић и Слађана Ристић
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Филолог, фолклориста, етнолингвиста, 
теоретичар књижевности и прево-

дилац, др Дејан Ајдачић објављује тексто-
ве о словенском фолклору, фантастици и 
научној фантастици 
на свим релевантним 
светским језицима. Др 
Дејан Ајдачић рођен 
је у Београду 22. 01. 
1959. године. На Фило-
лошком факултету у 
Београду дипломирао 
1984. године, магистри-
рао две године доцни-
је, докторирао је 2002. године. У отаџбини 
је радио прво као секретар Вукове заду-
жбине, а потом као уредник у београдској 
Универзитетској библиотеци. Тренутно жи-
ви у Украјини.

Сергеј Васиљевич Лу
кјањенко писац сери
јала „Ноћна стража“, 
постао је глобални фе
номен. Како објашња
вате феномен овог 
писца? Колико је Лу
кјањенко својим ства
ралаштвом допринео 
ренесанси словенске 
научнофантастичне 
прозе?

- Лукјањенко је писац но-
вих генерација и омлади-
не склоне фантастици ко-
ја сада формира своје би-
блиотеке на основама са-
времених сазнања и пре-
окупација. Али, он није 
усамљен, будући да су у 
руској фантастици по-
пуларни бројни аутори, 
међу којима и Лукјањен-
ков коаутор Владимир 
Васиљев. Успех „Ноћне 
страже“ крунисан је успешном филмском 
верзијом, што је довело до тога да се и по 
Лукјањенковим осталим романима снима-
ју нови филмови. Не треба сметнути са ума 
велику сцену фантастичне прозе, посебно 
у Русији и Пољској. Интересантни су аутор-
ски двојци: брачни пар Марина и Сергеј 
Дјаченко, Олег Ладижански и Дмитриј Гро-
мов – Олди Зорич. У Пољској је популаран 
Анжеј Сапковски, а у Русији Марина Семјо-
нова чији су романи преведени и у Србији. 
Ако се говори о ренесанси словенске фанта-
стике онда треба говорити о издавачима ко-
ји поново објављују огроман број наслова 
у великим тиражима; о интересовању фи-
лолога, филмских радника, читалачке пу-
блике... када је реч о препороду словенске 
фантастике тренутно доминира фантазија. 
Сам Лукјањенко објављивао је и киберфан-
тастику, хорор, научну фантастику, уз раз-
личите међужанровске комбинације.

Ове године навршава се 150 година од 

рођења Драгутина Ј. Илића, писца прве 
научнофантастичне драме у историји 
светске књижевности „После милион 
година“ што је послужило као повод да 
се 2008. година, прогласи годином срп
ске фантастике. И поред те чињенице 
не чини ли вам се да овдашња академ
ска и књижевна елита још увек исказу
је потцењивачки однос, не само према 
научној фантастици, већ уопште према 
жанровској књижевности?

- Када је реч о научној фантастици и одно-
су тумача књижевности и професора према 
овом жанру проблем постоји у обостраном 
„неповерењу“ тумача и писаца. Након злат-
них времена када су издавачки послови ка-
да је фантастика у питању код нас били у 
успону дошло је до пада. Тешко је разумети 
зашто су се писци жанровски оријентисане 
фантастике самоизоловали. То је коинци-
дирало са употребом термина „тривијални 
жанрови“ који је потекао из немачких ака-

демских кругова па су се писци који су не-
говали ту врсту прозе нашли у запећку, и 
поред чињенице да су неки значајни роман-
сијери попут, Борисава Пекића, написали 
неколико књига са жанровским преливом. 
Неспремност писаца жанровске провини-
јенције да уоче та дела, као и дела других 
писаца који су се отворили према фантасти-
ци није им донела користи. Идеја о години 
српске фантастике служи на част њеним 
творцима, члановима друштва „Лазар Ко-
марчић“. Лично се радујем што се појавило 
толико нових и обновљених издања посве-
ћених фантастици. Успеси који су већ зади-
вљујући дају наде да се у будућности могу 
очекивати још већа достигнућа на пољу 
српске фантастичне и научно-фантастичне 
књижевности.

На Универзитетима у 
Крагујевцу и Новом Са
ду изучава се научно
фантастична књижев
ност. Зашто се на бео
градском Филолошком 
факултету касни по том 
питању?

- У Београду је на Фило-
лошком факултету Зо-
ран Живковић држао 
курс креативног писања. 
Фантастика се као део 
историје књижевности 
на разним катедрама 
изучава у Београду. На-
равно, питање је мере 
која зависи од професо-
ра колико ће пажње по-
клонити одређеним пи-
сцима и њиховом умет-
ничком стваралаштву у 
оквиру самог наставног 
програма. Тај однос има 
и своје личне аспекте. 
Ако узмете у обзир чиње-

ницу да у Новом Саду предаје србиста Сава 
Дамјанов и англиста Зорица Ђерговић, а у 
Крагујевцу англиста Александар Б. Недељ-
ковић биће вам јасно да и склоности самих 
предавача имају значајну улогу. По мом ми-
шљењу начин побољшања у односу према 
жанровској књижевности, лежи у већој и 
квалитетнијој књижевној продукцији, али 
и у освешћенијем ставу према књижевној 
критици и тумачима књижевности као нау-
ке. Људима који активно учествују у промо-
цији фантастичне и научно-фантастичне 
књижевности благонаклоно саветујем да 
распишу неку награду за најбољи студент-
ски и пост-дипломски рад, да организују 
трибине на којима би се расправљало о тер-
минолошким и књижевно-историјским пи-
тањима уз учешће стручњака са темељним 
филолошким знањима, као и да активније 
учествују у културном животу изван самог 
друштва „Лазар Комарчић“.

Душан Цицвара 

ИДЕЈА О ГОДИНИ СРПСКЕ ФАНТАСТИКЕ СЛУЖИ 
НА ЧАСТ ЊЕНИМ ТВОРЦИМА

Сто педесет година од рођења 
Драгутина Ј. Илића, писца прве 

научнофантастичне драме у 
историји светске књижевности 

„После милион година“ (драма је 
први пут објављена 1889. године) 

послужило је као повод да се 2008. 
година прогласи годином српске 

фантастике. Тим поводом  
разговарамо са познаваоцем  

научнофантастичне  
и фантастичне књижевности, 

доцентомлектором на катедри 
славистике Института филологије 

Кијевског националног  
универзитета  

др Дејаном Ајдачићем.
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ТИРНАНИЋ, Богдан: ЦРНИ ТА
ЛАС; – Београд, Филмски центар Ср-
бије, 2008. – 211 стр.

Најновија књига публицисте и колумни-
сте Богдана Тирнанића „Црни талас или 
прилози за паралелну историју некада-
шњег југословенског филма“ представља 
допуњено и проширено издање фељтона 
који је Тирнанић почетком осамдесетих 
година двадесетог века објављивао у не-
дељнику НИН. У поменутом фељтону 
популарни Тирке више се бавио тајним 
животом југословенске кинематографије 
који се водио по комитетским канцелари-
јама и судским ходницима, него целуло-

идним остварењима из епохе тзв. „црног 
таласа“. У једној од филмских креација 
из тог периода писац ове књиге такође 
је активно учествовао, али не као филм-
ски критичар, односно новинар. Наиме, 
у историји кинематографије бивше СФРЈ, 
Богдан Тирнанић остаће запамћен као 
први глумац који је наг прошетао испред 
камере. Учинио је то у контроверзном 
филму Желимира Жилника „Рани ра-
дови“, филму који је 1969. године на Бер-
линском филмском фестивалу освојио 
„Златног медведа“. А редитељи о чијим 
филмским судбинама пише Тирнанић, 
попут Живојина Павловића, Пурише 
Ђорђевића, већ поменутог Жилника, 
Александра Саше Петровића и Душана 
Макавејева, у тадашњој југословенској 
кинематографији произвели су феномен 
који можемо назвати епохом ауторског 
филма. Књигу „Црни талас“ Богдан Тир-
нанић почиње првим забрањеним фил-
мом у некадашњој Брозовој СФРЈ: оства-
рењем сценаристичко-редитељског тан-
дема Југослав Ђорђевић – Радивоје Лола 
Ђукић „Језеро“, а завршава филмом који 
на симболичан начин говори о крвавом 
распаду Брозославије: „Лепа села лепо го-
ре“ Срђана Драгојевића. Најновија књига 
Богдана Тирнанића заслужује да пронађе 
место у библиотекама, не само оних који 
се професионално баве филмом, већ свих 
трагача за скривеним порукама и тајним 
догађајима којима је обиловала филмска 
историја самоуправног социјализма, 
поготово због чињенице да једанаест по-
главља са епилогом, иако привидно нео-

бавезно писани, пружају целовиту слику 
не само историјата југословенске кине-
матографије, већ и нечасног понашања 
многих филмских стваралаца према коле-
гама који су се усудили да преко филмске 
уметности сруше тих година важеће, за-
цртане друштвене табуе.

РИСТИЋ, Јован: ТУЂИН 3; ЈЕДАН НЕ
ЗАСЛУЖЕНИ КОШМАР; – Београд, 
Емитор, 2008. – 94. стр.

За разумевање студије Јована Ристића, 
прво треба истаћи да је први део филма 
„Осми путник“ у режији Ридлија Скота 
снимљен 1979. године. Оно што је запо-
чело као класична хорор прича о поса-
ди свемирског брода који добија незва-
ног монструозног госта, претворило се 
у блокбастер серијал који је обележио 
осамдесете године двадесетог века. Први 
део филма „Туђин“ (Alien) као и његов 
номинални наставак у режији Џејмса Ка-
мерона, извршили су огроман утицај на 
филмску продукцију. Књига „Туђин3; Је-
дан незаслужени кошмар“ представља са-
мо мањи део амбициозније и свеобухват-
није студије коју је о филмском серијалу 
„Осми путник“ намеравао да испише но-
винар агенције „Бета“, прозни писац и ди-
ректор фестивала српског филма фанта-
стике, Јован Ристић. Ова књига која се ис-
кључиво бави наставком два неоспорна 
класика када је у питању филмска научна 
фантастика, „Осми путник“ редитеља 
Ридлија Скота и Џејмса Камерона, чита 
се као уџбеник о начину размишљања 
холивудских продуцената које можемо 

илустровати старом холивудском посло-
вицом: „Холивуд своје сценаристе добро 
плаћа, али за те паре као псе искоришћа-
ва“. Наиме од концепта наставка као тра-
диције својственој холивудској филмској 
продукцији, преко начина развоја једног 
целулоидног остварења кроз бројне сце-
наристичке поставке Јован Ристић не 
само да сецира савремене холивудске 
методе рада, већ дубоко залази у питања 
аутономног ауторског посматрања одре-
ђеног филмског пројекта. Из ове књиге 
будући сценаристи, сниматељи, редите-
љи и продуценти имају шта да науче о фи-
нансијским конструкцијама које владају 
холивудским студијима.

Душан Цицвара

ФИЛМСКА ПУБЛИЦИСТИКА Предлог за превод

Песник светлости и сенке
Хуан Рамон Хименес (1881–1958) чувени шпански песник 

и нобеловац (награда му је додељена 1956. године) сво-
јим песништвом на изузетно инвентиван начин закорачио 
је у свет неизрецивог, певајући о најтананијим нијансама 
сопственог бића које је, према самом Хименесу, у нескладу 
са принципима одржавања равнотеже између дуалности 
као што су светлост и сенка, живот и смрт, добро и зло... Та-
кође, Хименес пева о правој природи људског бића, сумња-
јући у свој сопствени идентитет и личност, покушавајући 
да је усклади са вишим принципима постојања.

Природна стварност неупрљана тековинама цивилиза-
ције, којој Хименес стреми – за њега је једина и апсолутна 
егзистенцијална истина!

Стихови Хуана Рамона Хименеса објављени су на срп-
ском језику сада већ далеке 1977. године минулог века, у 
издању „Рада“. Стихове је са шпанског превела Надежда За-
рубица-Милекић, у препеву Раше Ливаде. Од тада, у виду 
књиге, стихови овог великана, нажалост, нису објављива-
ни. Књига је штампана са насловом „Ја нисам ја“. Наиме, 
наслов је преузет од истоимене песме. Песме у којој је Хи-
менес посумњао у самога себе, певајући: „Ја нисам ја. Неви-
дљив сам који поред мене ходи,/ кога некад назрем, некад 
заборавим./ Онај који ћути када зборим, који прашта када 
мрзим, који иде куд не идем,/ који ће остати усправан када 
умрем“.

Према Херману Хесеу, „песников задатак није да показу-
је пут, већ да буди чежњу“. Хименес, попут осталих песни-
ка којима је својствен поетски херметизам, отвара врата 
метафизичког света презирући овај, за кога је Шопенхауер 
казао да је „само наша представа и да у њему ниједна исти-
на није необорива и сигурна“.

Песма „Зенит“, из поменуте књиге стихова, свакако, „бу-
ди чежњу“: „Ја нећу бити ја, смрти, док ми са животом не 
утаначиш савез,/ и допуниш све, док се моја полутка светла 
не ужлеби у полутку сенке, док не будем вечна равнoтежа у 
уму света./ Каткад, прва полутка мене зрачи, каткад друга 
полутка заборавља./ Ја нећу бити ја, смрти док Ти, кад дође 
ред на Тебе, не оденеш у бледе кости моју душу“.

Освестивши своје више Ја, Хименес жели да га поведе 
у свет Светла. Ево стихова из песме „Рука спрам светла“: 
„Шта смо до танка врећа костију и крви, чак и од игле ги-
немо,/ ал у нама тече семе које изван нас пушта једну леп-
тирицу,/ сву од светлости и само од сенке,/ и само нашу, 
без коже, без мреже и оклопа,/ без шансе да буде ловина 
ичег људског ил божанског,/ биће не рањиво, онострано и 
као свет обилно, што свет испуњава, слободно, бескрајно,/ 
што свет испуњава, али, и излазећи из њега, у вис, у немо-
гуће“.

Ритмови света које је успоставио човек, Хименесу, ба-
рем, у властитом песничком свету, страни су. О томе нам 
говори песма „Слово Адама страсног Хименеса“: „Прње 
уместо вена, насип уместо грања, лежај уместо стења,/
кров уместо облака, огледало уместо воде, каква грозота! 
Уместо да ходамо голи, и прсима сечемо траве и лежимо на 
стени и смејемо се под небом и љубимо у води,/каква грозо-
та! Обучени смо, свила нас дели, гуше јастуци, покривају 
цеви, удвајају огледала“.

Успоставити изгубљену равнотежу, досегнути зенит, по-
вести себе у „немогуће“, постати поново целина, космичка 
целина, део је тема из песничког опуса Хуана Рамона Хи-
менеса. 

Склоњен од кише у једној антикварници, са мирисом 
мемле и старих књига, нађох ову Хименесову збирку пе-
сама, које одавно нема у књижарским излозима… А када 
је штампана тираж јој је био двадесет хиљада примерака. 
Ново време захтева нови превод, ново издање и, што да не 
– нови одабир стихова.

Стваралачки мото Хуана Рамона Хименеса словио је „За 
мањину, заувек“, за елиту духа.

Када сам изашао из ове помало волшебне антикварни-
це, киша је још по мало ромињала. О, како би јој се Химе-
нес само обрадовао…

Пеђа Радосављевић
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Данијела Камбасковић Sawers: Путовање. – Београд: Балкански 
књижевни гласник, 2008. – 101 стр.

Данијела Камбасковић Sawers (1971, Бе-
оград, дипломирала и магистрирала ен-
глески језик на Филолошком факултету 
у Београду, 2008. узела докторат из рене-
сансе поезије и теорије жанра на Униве-
зитету Macquarie у Сиднеју) после прве 
књиге поезије Атлантида из 2006 (изда-
ње краљевачке Повеље) објављује своју 
другу песничку књигу. Већ чињеница да 
је прву објавио угледан српски издавач 
опредељен за књиге поезије указала је 
да се ради о талентованом аутору. Њено 
филолошко научно образовање није сметња да пише добру лирику, 
разумљиву и приступачну. Песникиња то додатно потврђује стихови-
ма друге збирке Путовање, и без обзира на просторну удаљеност од 
матице, многобројним песмама у српској интернет и штампаној пери-
одици. Ауторка припада млађој песничкој генерацији на коју читаоци 
и књижевна критика ваљају да обрате пажњу и подрже је.

Енес Халиловић: Листови на води. – Београд: Балкански књижев-
ни гласник, 2008. – 69 стр.

Књига Листови на води у издању Бал
канског књижевног друшта – Балканског 
књижевног гласника представља допуње-
но издање првог (Просвета, 2007). Ово 
је трећа књига младог ствараоца (1977, 
Нови Пазар) и агилног књижевног после-
ника у књижевном издаваштву. Поред 
поезије Халиловић објавио је две књиге 
прича (2004. и 2006, обе у Београду) и 
драму In vivo (2004). У појединим песма-
ма Халиловић иновативно укршта циви-
лизацију Хеладе и Рима са нашим добом. 
Ту је и више песама из личне и породич-
не „историје“ лирског субјекта. Једна од карактеристика свих песама 
збирке јесте лирска прича/нарација о неком догађају из кога се разви-
ја рефлексивност, коментар, па и поука. У Халиловићеве песме као да 
је уписана и наново оживљена традиција балканске народне лирике, 
епике и прозе, али и приче, изреке, поуке ововремених старих и му-
дрих људи које упија песничко чуло претварајући их у лирске бисере.

Едуард Прангер: Плес на жици. – Београд: Балкански књижевни 
гласник, 2008. – 125 стр.

Пред читаоцима је прва књига Едуарда 
Прангера о коме, осим фотографије у бе-
лешци о писцу, немамо других података. 
О овој у сваком погледу изврсној колек-
ција кратких прича, зналачки и упутно 
пише Лудвиг Бауер. Приче су из свакодне-
вице, објективног приповедача одликује 
једноставност и чистоћа стила, а њихо-
вој животности, ликовима који као да су 
живи људи умногоме доприноси њихов 
говор. Говор ликова је у функцији карак-
теризације, мисаоног оквира, њихових 
преокупација. Прангер умешно користи 
комбинацију књижевног штокавског са кајкавским и чакавским (нпр. 
сусрет двојице Загрепчана пореклом из Далмације, који после „друге-
треће“ чаше вина настављају разговор завичајним дијалектом). Приче 
које као да „пресликавају“ стварност представљају велики допринос 
савременој хрватској прози.

Раде Јарак: Пустиње. – Београд: Београдски књижевни гласник, 
2008. – 88 стр.

Раде Јарак (1968, Дубровник, академски сликар) објавио је почев од 
2001. до 2006. четири романа, збирку прича и две књиге поезије. Ако 

судимо по роману Пустиње не сумња-
јући у вредност Јарковог сликарства, 
у једној личности стекла су се два та-
лента: ликовни и књижевни. Роман Пу
стиње аутор у поднаслову одређује па-
радоксалним термином „фикционална 
аутобиографија“, уверен да је немогуће 
написати „апсолутну“ аутобиографи-
ју, да уметност речи увек мења реалије. 
Причу у првом лицу нам прича одрасли 
приповедач који кроз сећање оживљава 
време проведено у Дубровнику, посебно 
присно истичући ликове тетке и дунда 
(тече) са којима је провео највише вре-
мена. Јаркова реченица је дуга и одмерено дескриптивна, нарација је 
успорена и кад се ради о драматичним ситуацијама. На више места пи-
сац истиче Кишов роман Башта, пепео као иницијалну капислу да се 
и он опроба у евокацији детињства. Други пол евокацији чине године 
последње деценије прошлог века и данашњица.

Душан Гојков: Албум фотографија. – Бе-
оград: Балкански књижевни гласник, 
2008. – 180 стр.

Душан Гојков 
(1965, Београд) 
је од пре неку 
годину осни-
вач и председ-
ник Балканског 
књижевног дру
штва и главни 
уредник (са ни-
зом регионал-
них из бивше 
Ј у г о с л а в и ј е) 
интернет ча-
сописа Балкански књижевни гласник. 
Објавио је десетак књига различитог 
жанра (кратке приче, роман, драмати-
зовани радиофонски есеји, драма). Ал
бум фотографија је друго издање исто-
именог романа из 2003 (Народна књи-
га). Роман је подељен на прву књигу 
под насловом Слепи путник 19911992 
у коме београдски новинар Лазар напу-
шта Југославију почетком оружаних 
сукоба, али га „тешка прича“ о распаду 
земље прати од Атине, европских гра-
дова, до Америке. Карактеристичан је 
детаљ који говори о медијским мани-
пулацијама, када француски туриста 
сазнавши да је младић из Југославије а 
бела девојка из Јужноафричке Републи-
ке, закључује: „Логично, двоје фаши-
ста заједно“. То није галски хумор, него 
људска глупост. Како може припадник 
малих народа који су против фашизма 
дали готово два милиона жртава бити 
фашиста, за разлику од његовог, много-
милионског, француског. Друга књига 
романа носи наслов Године мрмота 
19911993 и прати Лазара по повратку 
у Београд и наставка рада у матичној 
радијској редакцији. Ко нема кратко 
памћење зна да се ради о инфлаторним 
годинама. Сугестиван роман, кратких, 
често телеграфских реченица о не тако 
далекој прошлости.

Н. Ћосић 

ИЗДАЊА БАЛКАНСКОГ КЊИЖЕВНОГ ГЛАСНИКА

Храм, у небу

Под
  куполом
        небеском...

Душе
    у родослову
          поређане

*

Чини ми се,
   многе су ми
         знане!

Торањ, и Авала
(2008)

Нове звезде
     врве око
              торња...

Запиткују
          где се
             зачамао

Помрчина
        беше
             зацарила,

Међ људима
        а и небесима.

*

Зар Светињу
       у прах
           претвористе.

Ништаријо
        с краја
               миленија!

Влајко Чапрић
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СПИСАК ЗАХВАЛНИЦА ИЗДАВАЧИМА И ПОЈЕДИНЦИМА
Наставак

- АГЕНЦИЈА МАТИЋ – Београд 
- AKIA M. princ – Београд 
- АРХИВ СРБИЈЕ – Београд 
- АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ – Београд 
- БАЛКАНСКИ ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ  
  ИНИЦИЈАТИВЕ 
- БЕОГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ЉУДСКА ПРАВА 
- БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ – Нови Сад 
- БЕОКЊИГА – Београд 
- БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА 
- БОЖИДАР СТАМАТОВИЋ
- BOOKLAND – Београд 
- ВЕЛИБОР НИКОЛЧИЋ 
- ВЕСНА МАЈХЕР
- ВЕСНА МИЛОШЕВИЋ
- „ВИШЊИЋ“ – Панчево
- ВОЈНИ МУЗЕЈ – Београд
- В. РЕЏИЋ
- ГАМБИТ
- ГЕОКАРТА - Београд 
- ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „В. П. ДИС“ - Чачак
- DERETA – Београд
- ДОМ КУЛТУРЕ ИВАЊИЦА

- ДОМ МОЛИТВЕ - Пећ - Нова Гајдобра 
- ДОБАР НАСЛОВ – Београд

- ДРАГАНИЋ – Београд
- ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И 
КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ – Београд

- DRASLAR PARTNER – Београд 
- Д. ЂЕНОВИЋ 

- Д. РИСТЕВСКИ
- Д. СТАНКОВИЋ
- Ђ. ЦВЕТИЧАНИН 

- ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА

- ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. 
КОЛАРЦА – Београд

- ЕПАРХИЈА РАШКО-
ПРИЗРЕНСКА – Манастир 
Грачаница

- ЕПОХА – Пожега
- IKONOS

- IMPRIMATOR – Сремска Митровица
- ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
- ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ 
ЛЕКОВИТОГ БИЉА „ДР ЈОСИФ 
ПАНЧИЋ“

- ИНСТИТУТ ЗА СРПСКУ КУЛТУРУ –   
  Приштина – Лепосавић
- ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ
- ИНТЕРПРЕС – Београд 
- ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ШУМАДИЈЕ
- ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СРЕМ 
- IPS MEDIJA – Београд 
- ЈАСЕН – Београд
- ЈЕВРЕЈСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
- ЈЕХОВИНИ СВЕДОЦИ
- КАРПОС – Лозница
- KLET – Београд
- КЊИЖЕВНА ЗАЈЕДНИЦА
- КЊИЖЕВНО ДРУШТВО „СВЕТИ САВА“  
  Београд
- КОМИТЕТ ПРАВНИКА ЗА ЉУДСКА ПРАВА
- КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР – Београд 
- KULTURNI CENTAR BEOGRADA 
- ЛЕГЕНДА К. Д. – Чачак 
- ЛИО - Горњи Милановац 
- LOGOS ART – Београд 
- ЛОМ – Београд 
- ЉИЉАНА НАСТИЋ 
- МАНАСТИР ЖИЧА 
- МАНАСТИР СВЕТО ВАЗНЕСЕЊЕ 
- МАТИЦА ИСЕЉЕНИКА СРБИЈЕ – Београд
- МЕЂУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧКИ
  МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ  
– Београд
- МУЗЕЈ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ 
   СРБИЈЕ – Београд
- МИЛОШ КРАМАРШИЋ 
- М. АНТОНИЈЕВИЋ 
- М. ДЕРЕТИЋ 
- МОНАХИЊА МАКРИНА 
- М. ПАНТИЋ
- М. СТАНКОВИЋ 
- НАРОДНА БИБЛИОТЕКА АРИЉЕ 
- НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ВУК 
   КАРАЏИЋ“ – Крагујевац 
- НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ЈАГОДИНЕ 
- НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „РАДИСЛАВ
  НИКЧЕВИЋ“
- НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАГУЈЕВАЦ
- НАРОДНИ МУЗЕЈ ЛЕСКОВАЦ
- НАРОДНИ МУЗЕЈ ТОПЛИЦЕ – Прокупље
- НАЦИОНАЛНИ МУЗЕЈ ЗАЈЕЧАР
- NADBISKUPSKI ORDINARIJAT
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- НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 
- ОГРАНАК ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
- PI-press – Београд
- PORTALIBRIS – Београд 
- ПОЕТА
- ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД – Београд
- П. ИЛИЋ
- PHAROS
- РАДИО БЕОГРАД
- РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ   
  СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ – Београд
- RIVEL KO
- Р. ЖИВАНОВИЋ 
- Р. МИЛАНОВИЋ
- Р. СМИЉКОВИЋ 
- SANIMEX
- СВЕТОЗАР Н. ЈОВАНОВИЋ 
- SIL BOOKS – Београд 
- СЕЗАМ МЕДИКО – Београд
- СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК – Београд 
- SOTERIA – Београд
- СРПСКО НУМИЗМАТИЧКО ДРУШТВО 
- СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА  
  СРЕМСКА 
- СТУДИО СТРУГАР 
- СРПСКА ШКОЛА – Београд

- УДРУЖЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНУ ИСТОРИЈУ
- УДРУЖЕЊЕ ЈУЖНИХ СЛОВЕНА
- УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ 
– Београд 
- УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
- УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
- УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА    
  „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ – Београд
- УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
- UNICEF
- УТОПИЈА – Београд 
- ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ‘’БРАЋА   
  КАРИЋ’’
- „FILIP VIŠNJIĆ“ – Београд 
- ХРИШЋАНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 
- CARITAS
- ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНЕ И    
   БЕЗБЕДОНОСНЕ ПОСЛОВЕ
- ЦЕНТАР ЗА ИЗУЧАВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ 
– УКРОНИЈА – Београд
- ЦЕНТАР ЗА МИТОЛОШКЕ СТУДИЈЕ – Рача 
– Београд
- ЦЕНТАР ЗА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА 
САНУ И УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
- ШТАМПА – Чачак 
- ШУМАДИЈСКЕ МЕТАФОРЕ

СВЕТА СРПСКА ЦАРСКА ЛАВРА МАНАСТИР ХИЛАНДАР БИЋЕ 
БЛАГОДАРНА СВАКОМ ПРИЛОЖНИКУ КОЈИ СВОЈУ ЛИЧНУ БИБЛИТЕКУ 

ЗАВЕШТА БИБЛИОТЕЦИ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА.  
Тел: +302377023797 Факс: +302377023494

Новчану помоћ Библиотеци манастира Хиландара можете приложити на 
рачуне: ДИНАРСКИ РАЧУН: 250 2615061 83 позив на број: 598 (EFG Eurobank, 
Београд) ПРИМАЛАЦ: ЗАДУЖБИНА СВЕТОГ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА 
СВРХА: ПРИЛОГ ЗА ОБНОВУ БИБЛИОТЕКЕ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА 
ДЕВИЗНИ РАЧУН: ACCOUNT (IBAN) No: GR64 0110 8220 0000 8225 1600 068 

BENEFICIARY CUSTOMER: HOLY MONASTERY HILANDAR, MOUNT ATHOS, 
GREECE WITH: NATIONAL BANK OF GREECE S.A., ATHENS, GREECE SWIFT 

(BIC): ETHNGRAA Све информације о начинима помоћи можете добити на 
телефон +302377023797 или на факс +302377023494 Фотокопију уплатнице за 

помоћ библиотеци послати на адресу: HOLY MONASTERY HILANDAR (Библио
тека), MOUNT ATHOS, 63086 KARYES, GREECE или на факс +302377023494



48 49

Ја благодаћу Божијом, научен благо-
честивим догматима и у свему следу-
јући Светој н Католичанској Цркви, 
верујем и исповедам да је Бог и Отац 
једини беспочетан и безузрочан, и из-
вор и узрок Сина и Духа: јер од Њега 
се рађа Син и од Њега исходи Дух, и 
Син ништа не придодаје исхођењу, 
као ни Дух рођењу, или (другим ре-
чима) јер су оба происхођења заједно 
(αμα τους προοδους) и један са дру-
гим, како уче богослови Оци. Јер зато 
се и говори да Дух Свети исходи кроз 
Сина, тојест са Сином, и као Син, ма-
да и не на начин рођења као Он. А за 
Сина не говори се да је рођен кроз 
Духа, да би име Сина показивало свој 
сходни однос (према Оцу), да се не 
помисли да је Он Син Духа. За Духа 
се говори да је (Дух) Сина зато што 
Му је својствен по природи и што се 
кроз Њега јавља и даје људима, а Син 
нити јесте нити се назива (Сином) 
Духа, по Григорију Ниском. Ако пак 
израз: кроз Сина исходи објављује 
узрок (бића Св. Духа), како то говоре 
нови (= новатари) богослови, а не то 
да Он кроз Њега просијава и јавља се 
и уопште сапроисходи, и сапутствује 
(συμπαρομαρτειν = као сапутник) са 
Њим, по богоглагољивом Дамаскину, онда 
не би сви по реду богослови изричито изу-
зимали од Сина узрок: један говорећи: “Је-
дини извор, то јест узрок, надсуштаственог 
Божанства јесте Отац, и тиме се разликује 
од Сина и Духа” (Св. АРЕОПАГИТ); а дру-
ги: “Једини нерођени и једини извор Божан-
ства је Отац” (Св. АТАНАСИЈЕ), тојест једи-
ни је узрок као што је и једини безузрочан; 
трећи пак говори: “Све што има Отац има и 
Син, осим узрока” (тј. својства бити узроч-
ник - Св. ГРИГОРИЈЕ Богослов); а четврти 
каже да и Римљани “не чине Сина узроком 
Духа” (Св. Максим); а пети опет да “Једини 
узрочник је Отац” (СВ. ДАМАСКИН), и 
на другом месту: “Сина не називамо узроч-
ником, ни Оцем”, и опет на другом месту: 
“Оно што је својствено извору, узроку, ро-
дитељу - то припада једино Оцу”. И овај 
најбогословскији Дамаскин, стављајући 
“кроз” (δια) у односу Сина, не би искључи-
вао оно “од (εκ = из), кад говори у 8. глави 
свог Богословља: “Не говоримо да је Дух 
од (εκ) Сина, но називамо Га Духом Сина 
и исповедамо да се кроз (δια) Сина јавља и 
даје нама”; и у 13. глави он исти говори: “(На-
зива се) Дух Сина не као да је од (εκ = из) 
Њега, него кроз Њега од Оца исходи јер је 
Отац једини узрочник”. При крају пак своје 
Посланице Јордану он каже: “Дух воипоста-
сни (ενυποστατον = који ипостасно посто-
ји), Који је происхођен и произашао од Оца 
(εκπορευμα και προβλημα του Πατρος), кроз 
Сина пак, но не од Сина, јер је Дух уста Бо-

жијих, Који објављује Реч (Логоса)”. У бесе-
ди пак на боготелесни погреб Господњи он 
вели: “Дух Свети је Бога и Оца, као од Њега 
исходећи, Који се назива да је и (Дух) Сина, 
као кроз Њега јављен и даван твари, али не 
од Њега имајући биће”. Очевидно да пред-
лог “кроз” (δια), тамо где Он показује узроч-
но посредништво и ближи узрок, како желе 
Латини, свакако је тада једнак по значењу 
са предлогом “од” (εκ = из), и једно друго за-
мењује у употреби, као нпр.: “Добисмо чове-
ка кроз Бога” (1 Мојс. 4, 1), то јест “од Бога”; 
или: “муж кроз жену” (Гал. 4, 4), то јест: “од 
жене”. Отуда, кад се (код Отаца) искључује 
предлог “од” (εκ = из), јасно је да се тиме ис-
кључује и узрок. Остаје дакле да се, према 
начину сажетог богословља, говори у том 
смислу да Дух Свети исходи од Оца кроз Си-
на, зато што, исходећи од Оца, кроз Сина се 
пројављује или познаје или просијава или 
сазнаје као јављен. “Јер Он (=Дух), вели ВА
СИЛИЈЕ ВЕЛИКИ (38. Писмо), има ту ка-
рактеристичну ознаку свог ипостасног свој-
ства да се познаје после Сина и заједно са 
Сином и да од Оца има биће”. Тиме, дакле, 
он хоће да каже да “кроз Сина” значи “са Си-
ном” се познаје јер не приписује се овде ни-
какво друго својство Духа у односу према 
Сину него да се заједно с Њим познаје, и не 
неко друго (својство) у односу према Оцу 
него то да од (εξ = из) Њега има биће. Ако, 
дакле, лично својство треба да одражава 
оно чије јесте лично својство, онда Дух Све-
ти нема неки други однос према Сину него 

то да се познаје заједно са Сином, као 
што у односу према Оцу - да од Њега 
има биће. Тако, дакле, Дух Свети од 
Сина није постао нити има биће, јер 
шта би спречавало говорити да Дух 
Свети исходи кроз Сина, као што се 
говори: “све кроз Сина постаде” (Јн. 
1, 3). Но ово (последње) стварно се и 
говори, те предлог “кроз” стоји уме-
сто предлога “од (из)”. Оно пак (за Св. 
Духа) уопште нема, нити би ко могао 
негде наћи текст да се каже тако (да 
Дух исходи кроз Сина) без Оца, не-
го се говори “од Оца кроз Сина”. Но 
ово не садржи неопходност да се Си-
ну приписује узрок, и зато израз “од 
Сина” нигде се савршено не налази и 
јасно је недопустив (απαγορευται = за-
брањен је).

2. Што се тиче изрека западних Ота-
ца и Учитеља, које приписују Сину 
узрок Духа, ја нити их знам - јер и 
нису биле никада преведене на наш 
језик, нити су биле одобрене од Васе-
љенских Сабора - нити их примам, 
чврсто убеђен да су изврнуте и фал-
сификоване и имају много додатака, 
како свуда у многим другим књига-
ма, тако и у оној Седмог Васељенског 

Сабора, коју су јуче и недавно изнели Лати-
ни, у којој је у Символу, који се налазио у 
саборској Одлуци, био додатак (тј. Filioque). 
Кад је то читано какав је стид обузео њих, 
знају они који су присуствовали тада. Но 
они (= западни) Оци нису писали ништа 
супротно Васељенским Саборима и њихо-
вим заједничким догматима, нити уопште 
несагласно Источним Учитељима, нити њи-
ма несходно (ανακολυθα= недоследно), као 
што се доказује многим другим њиховим 
изрекама. Зато такве опасне изреке о исхо-
ђењу Светога Духа ја одбацујем, и саглаша-
вајући се са Св. Дамаскином не говорим да 
је Дух од Сина, ако би било ко други то и 
говорио. Нити говорим да је Син узрочник 
и изводитељ (προβολεα) Духа, да не би уво-
дио другог узрочника у Тројици, и отуда би 
се разумевала (= схватала) два узрочника и 
два начела. Јер овде бити узрочником није 
својствено суштини, да би било заједничко 
за (сва) Три Лица, и зато Латини никако и 
никаквим начином не могу избећи два на-
чела све док буду Сина називали начелом 
Духа. Начело пак јесте лично (πρσωπικον = 
персонално својство) и њиме се разликују 
Лица (међу Собом у Светој Тројици).

3. У свему, дакле, следујући иза Светих и Ва-
сељенских Седам Сабора и (следујући) на 
њима просијавшим богомудрим Оцима, ја 
“Верујем...” (и даље наводи цео Никеоцари-
градски Символ вере).[2]

Светога Митрополита Ефескога Марка Евгеника

Исповедање праве вере
које је изложио у Флоренцији на сабору са Латинима[1]

Кареја, дрвени 
крст на зиду
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4. Свом душом примајући и и чувајући ово 
свештено учење (μαθημα) вере и Символ, из-
ложено I и II Сабором и утврђено и потврђе-
но од осталих Сабора, примам и чувам, при-
хватам и целивам уз речених Седам Сабора 
и онај Сабор који је био сабран после њих 
за време благочестивог цара Василија Ромеј-
ског и свјатјејшег Патријарха Фотија, и који 
је био назван Осмим Васељенским,[3] који 
је у присуству легата блаженог папе Старога 
Рима Јована (VIII) Павла и Евгенија еписко-
па и Петра презвитера и кардинала - санк-
ционисао и потврдио Седми Васељенски 
Сабор и одредио да се исти приброји Сабо-
рима бившим пре њега, затим васпоставио 
свјатјејшег Фотија на његов престо, и осу-
дио и анатемисао, као и пре њега Васељен-
ски Сабори, оне који се дрзну новотворити 
неко додавање или одузимање или уопште 
промену у напред реченоме Символу. “Јер 
ако неко, каже се, мимо овог свештеног 
Символа дрзне се писати други или дода-
вати или одузимати, и дрзне се назвати то 
оросом ( = дефиницојом вере) нека буде осу-
ђен и извргнут из целокупне хришћанске 
заједнице”. То исто односно овог додатка у 
Символу говори још опширније и јасније и 
Папа Јован у посланици свјатјејшем ФОТИ-
ЈУ. Тај Сабор је издао такође каноне, који се 
налазе у свим канонским књигама (= збор-
ницима).

5. Према одлукама, дакле, овога и пре њега 
бивших Сабора, судећи да треба сачувати 
свештени Символ вере ненарушен, онако 
како је издан (ως εξεδοθη), и примајући 
оно што су они примили а одбацујући оно 
што они одбацују, никада нећу примити у 
општење оне који су се дрзнули да додају у 
Символ новачење о исхођењу Духа Свето-
га, све док они остају при таквом новачењу. 

“Јер који општи са одлученим од општења, 
каже се, нека и сам буде одлучен” (канон II 
Антиохијског сабора). И божанствени Зла-
тоуст, тумачећи речи: “Ако вам ко пропове-
да Еванђеље друкчије него што примисте, 
нека буде анатема” (Гал. 1, 9), говори: “Није 
рекао (Апостол): ако би вам објавили нешто 
супротно или све извртали, него: ако вам 
благовесте и нешто малено мимо онога што 
сте примили, или би нешто (случајно) изме-
нили, - анатема да буде”. И исти (Светитељ) 
говори: “Потребна је икономија, тамо где 
се не преступа закон” (Οικονομητεον εωθα 
μη παρανομητεον). И Василије Велики у Под
вижничким (правилима) говори: “Јавно от-
падање од вере и знак гордости јесте: или 
одрицати нешто из написанога, или уводи-
ти нешто из ненаписанога. Јер Господ наш 
Исус Христос говори: “Овце моје глас мој 
слушају”, и пре тога вели: “а за туђином не 
иду, него беже од њега, јер не познају гласа 
туђега” (Јн. 10, 34). И у Посланици монаси-
ма пише (Св. ВАСИЛИЈЕ): “Ако се неки чи-
не као да исповедају здраву веру, но опште 
са другачије мислећима (= са јеретицима), 
такве ако после опомене не престану, не са-
мо да их не треба имати у општењу, него их 
ни браћом не називати.” И пре њих Богоно-
сац Игњатије у Посланици божанственом 
Поликарпу Смирнском вели: “Сваки који 
говори мимо онога што је установљено, ма-
кар био и веродостојан, макар и постио, ма-
кар и био девственик, макар и чуда чинио, 
макар и пророковао, нека ти буде као вук у 
овчијој кожи, пошто ради на пропасти ова-
ца”. И шта треба много говорити? Сви Учи-
тељи Цркве, сви Сабори и сва Божанска 
Писма саветују нас да бежимо од другачије 
мислећих (τους ετροφονας = јеретика) и да 
избегавамо општење са њима. Зар ја, дакле, 
презревши све њих, да пођем за онима ко-

ји под маском лажног мира призивају да се 
ујединимо са онима који су искварили све-
штени и божански Символ, и Сина уводе 
као другог узрочника Светога Духа? Остале 
пак њихове заблуде, од којих је и једна само 
довољна да нас удаљи од њих, остављам за 
сада.

Да ми се не деси то никада, о Утешитељу 
Благи, да не одступим толико од себе и од 
здравих мисли, него да држећи се Твога уче-
ња и Тобом надахнутих Блажених мужева 
(= Св. Отаца), присајединим се Оцима мо-
јим, односећи одавде, ако ништа друго, он-
да - Православље (την ευσεβειαν)!

(Patrologia Orientalis, t. 17, str. 435  442) 
Превео: Еп. Атанасије

Објављено у књизи ЖИВО ПРЕДАЊЕ У ЦРКВИ, 
Епископ Атанасије,1998, стр. 318  324.

НАПОМЕНЕ:
1. Превод је по грчком тексту, јер нам се чини ла Л. 

Погодин, ради јасноће иначе врло тешког текста, 
преводи донекле опширније. (Иначе, Погодин, 
све текстове Св. Марка користи по издању Mgr. L. 
Petit, Patrologia Orientalis, t. 171923. 

2. Наравно, без додатка “и од Сина” у 8. члану тог 
Символа вере. Међутим, у једном од рукописа 
(преписа) тог МАРКОВОГ Исповедања Никејско-
цариградске Праве вере у Светога Духа, неки је 
Латин или латиномислећи дрско додао “и од 
Сина”, тј. Филокве! - из чега се види колико су 
глупи били ти фалсификатори! 

3. Реч је о великом ФОТИЈЕВОМ Сабору одржаном 
880. године у Св. Софији, који осуђује Филиокве 
н забрањује сваки додатак Символу вере. Српски 
канониста епископ Никодим МИЛАШ такође 
сматра овај Сабор Осмим Васељенским (види 
његов чланак у “Хришћанском животу” - 1925. г.)

Кареја, зграда Протата



Бранислав Нушић: Хајдуци, 200 страна, 
Пут око света, 200 страна, Аутобиографи
ја, 256 страна. – Београд: Српска књижевна 
задруга, 2008.

Српска књижевна задруга у својој традицио-
налној библиотеци Мали забавник обрадо-

вала је поклонике добре књиге и „смеха нашег 
насушног“ објављивањем три књиге Бранисла-
ва Нушића (1864–1938) класика српске комедије 
20. века. Пред читаоцима су поновљена издања 
романа за децу и омладину Хајдуци, Пут око све
та – чудновати 
доживљаји Јованче 
Мицића, Јагодин
ца, у десет слика, 
с певањем и игра
њем и Аутобио
графија. Књиге су 
луксузно опремље-
не са заштитном 
кутијом и у духу 
овог доба модер-
низованим надна-
словом Трилогија 
Супер Нушић. У 
свом предговору 
роману Хајдуци 
датираном 1. окто-
бар 1933. Нушић 
пише о поводу за 
писање романа. 
Наиме, приликом 
једне посете пријатељу затекао је децу како 
читају једну његову књигу „која никако није 
намењена деци“. Пошто је објаснио да књига 
није написана за њих, деца га упућују да напи-
ше нешто и за њих. Писац им даје реч да ће на-
писати под условом да не читају књигу с којом 
их је затекао.

Предговор се завршава речима: „Ако се 
моји мали читаоци из ове приче немају чему 
научити, извесно је да ће се имати чему насме-
јати. Највише, можда, мени. Ја ћу се томе њихо-
вом смеху радовати, јер дечји смех је највећа 
радост старости“. Иза ових речи следе непо-
новљиве странице романа, омиљене лектире 
млађег, али и омладинског узраста послератних 
генерација Југославије. Ликови су дечаци Жика 
Дроња, Миле Врабац, Сима Глуваћ, Мита Трта, 
Лаза Цврца, сам аутор, и најстарији међу њима 
Чеда Брба. Већ у првом поглављу На храстовом 
стаблом Нушић са великим упливом комике 
оцртава ликове малих протагониста романа, 
порекло надимака, али и кратке фрагменте из 
школског живота. Издвојићемо један дијалог 
(између многих) који између осталог дочарава 
Нушићев комички поступак (Једном га учитељ 
трећег разреда баш питао отворено: „Бога ти, Че-
до, што ти долазиш у школу, што не седиш код 
куће?“ – „Па седео бих господине – вели Чеда 
– али мајка ми каже: „Бога ти, Чедо, што ти се-
диш код куће, што не идеш у школу?“ па ја као хо-
ћу да послушам мајку“. – А шта ти каже отац?“ 
– „Отац каже: „Бирај синко, ја л школа, ја л да 
цепаш дрва!“ – „А ти?“ – „А ја изабрао школу, 
боље школа него него да цепам дрва!“ – „Па кад 
је боља школа, Чедо, онда што не учиш?“ – пита 
учитељ. „Е, кад би учио – вели Чеда – онда не би 
била боља школа!“). Комични дијалози, комич-

ко приповедање ђачких догодовштина, индиви-
дуализација „малих“ људи и лагано формирање 
карактера, хумористички коментари водећег 
приповедног гласа (сам аутор) основа су смеха 
које изазивају Хајдуци. Увод у заплет чини фик-
тивни двобој, управо између Чеде, који воли да 
штити физички слабије ученике, развијеног осе-
ћаја за правду и силног Матамуте (деца док слу-
шају како се Чеда хвали у машти тај двобој поре-
де са сукобом Марка Краљевића и Мусе Кесеџи-
је), Чедина свађа са газдом код кога је шегртовао 
и одлука да се „одметне“ у хајдуке. Поводом те 

одлуке писац развија широку 
дигресију о хајдуцима, с једне 
стране као заштитницима на-
рода (Станоје Главаш, Хајдук 
Вељко Петровић, али и стари-
ји из усмене епике), с друге, о 
новијим: „у хајдуке се одмећу 
зли људи, који учине какав 
злочин па би хтели да избегну 
казну“. У наставку романа раз-
вија се прича о ђачкој хајдуч-
кој дружини, „првој борби“ и 
осталим шумским обичајима, 
са „драматичним“ расплетом 

у поглављима Потера, Там
ница и родитељском „дочеку. 
Својим хумором и осталим 
карактеристикама овај роман 
и после седамдесет година пле-
ни пажњу младих.

Аутобиографија је, такође, 
класика српске хумористичке 
прозе. Од првих редова пред-
говора, Нушић сам жанр ауто-
биографије подвргава урне-
бесном смеху: „Али се мени предговором ваља 
оправдати што сам предузео овај посао – писа-
ње биографије – којим се обично баве пропали 
политичари, прогнани владари, беспослени пен-
зионери, дворске даме и чланови академије нау-
ка. (...) Па како сваки академик мора да изради 
своју аутобиографију – и како је нашим академи-
цима за тај посао потребно по неколико година, 
па их има који су и умрли а тај толико велики и 
важан посао нису довршили, те се ни дан-данас 
не зна ни о њиховом животу ни и њиховом раду 
на науци – то сам одлучио да за времена прибе-

рем грађу за свој животопис“. Већ из ових редо-
ва претпостављамо да је Нушићев „животопис“ 
све само не озбиљан, документаран, мемоарски 
текст, чак и кад се ради о војсци, односно, Ну-
шић је учествовао као каплар у бици на Слив-
ници (пораз српске војске од бугарске): „Најпре 
ту што сам доајен српских каплара, а затим што 
смо Наполеон и ја два најзнаменитија каплара 
у европским војскама. Наполеон је знаменит 
што је своју капларску титулу заменио цар-
ском, а ја по томе што своју капларску титулу 
пуних четрдесет година нисам никојом другом 
заменио“. На срећу по српску и светску књижев-
ност. Нушић, дакле, у односу на жанр заузима 
искључиво хумористички однос и тако пише 
чињенице од свог рођења (Од рођења до првога 
зуба), одрастања (Од првога зуба до панталона), 
прве батине, дечја радозналост, родитељски и 
рођачки планови о дететовој будућности (Отац 
је поново изјавио: „Тај ће на вешалима заврши-
ти“, стр. 37): ковач, официр, чиновник, поштар, 
професор... ту је и школовање, љубави од прве 
до дванаесте, тринаеста је постала пишчева же-
на. Аутобиографија се завршава Поговором мак-
симално комично интонираним (дијалог писца 
и младог погребног предузетника) као што су 
такви предговор и сав текст дела. Књига је, по-
новимо, ремек-дело хумористичке прозе.

Трилогију Супер Нушић завршава комедија 
у десет слика о путовању Јагодинца, трговца 
Јованче Мицића око света. Наречени је добио 
срећку Норвешког међународног саобраћајног 
друштва за пут око света, и својом одлуком да 
се одважи на такав пут, поделио породицу, род-
бину, пријатеље, град на више странака као да 
су у питању „општински избори“. Кроз слике 

следе сцене из Пе-
ште, воза. У четвр-
тој слици Јованча 
присуствује избо-
ру председника 
републике у Њу-
јорку, пета сли-
ка атмосферу на 
броду (дијалог са 
Србином, Хрва-
том и Словенцем 
који играју карте), 
шеста представља 
Бахамска остр-
ва на којима су 
до „врхунца раз-
вијене партијске 
страсти... седма је 
слика светковине 
кљукања на Танга 
Острвима, осма о 
кинеском акци-

онарском друштву за извоз чаја, девета носи 
назив Персијски уставни дани до завршне и 
свечаног дочека прво с параћинске затим дета-
љан протокол церемоније јагодинског дочека, 
уз неизбежног ћурана на подварку. Све је дато у 
непоновљивом „нушићевском“ стилу.

Можда највећи српски хумористички писац 
20. века овом трилогијом, као измишљеном за 
леп и разгаљујући поклон у облику књиге, на се-
дамдесетогодишњицу од своје физичке смрти, 
духовно је поново међу нама.

Небојша Ћосић

НОВО У БИБЛИОТЕЦИ МАЛИ ЗАБАВНИК
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Београдски састав Абонос, у ову, 2008. годину, 
улази са својим новим, званичним ЦД синглом 

Урлик, који представља својеврсну најаву за њихов 
дугосвирајући студијски албум. Марија Докма-
новић и Јакша Влаховић, о тренутном раду групе 
и плановима, оствареним успесима и наградама, 
ексклузивно говоре за Новине Београдског чита
лишта

Као бенд, Абонос, део сте музичке индустри
је. Ваш однос са њом, став и степен имплика
ције?

Јакша: Сматрам да индустрија за рок музику овде 
не постоји. Све што смо као група урадили, уради-
ли смо потпуно сами. Наш први албум смо издали 
под етикетом „Породична мануфактура“, то јест 
као самостално издање и испромовисали смо га 
максимално, опет сами, боље него што би то било 
ко други урадио за нас. Ликовно-графички смо га 
обликовали Марија и ја, тако да је Абонос албум 
првенац једно комплетно наше ауторско дело које 
је већ раритет на тржишту јер је издат у симболич-
ном тиражу од 500 примерака. Спот смо такође 
снимили без буџета, уз помоћ наших пријатеља. 
Срећом има и добрих људи у понеким медијима ко-
ји промовишу домаћу рок/метал музику, али то се 
не може назвати индустријом. Ово радимо из енту-
зијазма, а за узврат добијамо, наклоност и похвале 
од фанова. Уложени новац, време и енергију ника-
да нећемо повратити, али исплатило се. Уморни је-
смо, али још увек не одустајемо...
Марија: Ми нисмо део домаће музичке индустри-
је, а да јесмо вероватно би многе ствари биле лак-
ше по нас. Прискочиле нам јесу у помоћ неке ино-
стране мање издавачке и дистрибутерске куће пре-
ко којих смо успели да продамо већи део наших 
дискова (www.soniccathedral.com www.ttmanage-
ment.worldbreak.com www.nocturnalempire.de iтд). 
Волели бисмо да не мора баш све да се посматра 
кроз исту призму и да се искључиво игра по кли-
шеу који наводно добија.

Живети и форсирати свој готик/опера стил 
у оквиру широког дијапазона метал жанра, у 
Србији данас. Успева ли вам? Осећате ли да не 
припадате овдашњем музичком координат
ном систему?

Јакша: Форсирамо оно што није стандардно, 
уобичајено и просечно. Од самог старта намера 
нам је била да направимо симбиозу различитих 
метал жанрова, средњовековне српске музике, ре-
несансне музике... И дефинитивно нам је успело, 
направили смо свој јединствен пре-
познатљив стил који могу слушати и 
тврдокорни метал фанови али и људи 
који немају везе са метал музиком. Екс-
тремност у границама, не просечност, 
потпуна аудио визуелна посвећеност, 
то је оно што нас издваја. Није довољ-
но само добро свирати, већ комплетан 
утисак, а то је оно што имамо. Већ смо 
ишли корак даље у концертном изво-
ђењу на нашем првоаприлском само-
сталном концерту из 2006, о коме се 
још увек прича и на који смо веома 
поносни јер смо успели да направи-
мо мултимедијални хепенинг који се 
састојао од музике, видео радова и 
сценографије, чији смо сами аутори, 
и перформанса маскираних глумаца. 
Дакле одговор на питање је: да, успева 
нам јер се не ограничавамо.
Марија: Многе ствари се најлакше и 
најбоље уводе на мала врата. Мислим 
да има све више младих који ће посе-
ћивати Коларац недељом у подне.

Социјалполитичка ангажованост 
у вашим текстовима. Има ли је? 
Зашто?

Јакша: Не, до сада је није било, а да ли 
ће, не знам, можда. Текстови су, као и 
музика, тренутна лична експресија, 
тако да се некад и сами изненадимо 

шта смо написали. Можда некад из нас и исплива 
неки ангажовани текст. То је оно од чега смо поку-
шавали да побегнемо и да одемо у неки други свет 
бар на кратко. Хоћемо и остале поклонике наше 
музике да поведемо са нама на тај пут, нажалост, 
са повратком.
Марија: А замисли да је без повратака? Па, макар 
и у ово наше сивило. Бар смо безопасни, за сада. Ту 
и тамо излети нам нека илустрација, карикатура 
на ту тему. Наравно да свако од нас има свој неки 
став према стварима, појавама и ситуацијама са ко-
јима се поздрављамо сваког дана. Неки од тих буду 
преточени у 2Д, неки и у 3Д, неки добију сасвим 
другу димензију, а неки буду ослобођени свих ди-
мензија. Таква је ствар са тим чудним биљкама, 
тзв. ставовима.

Неспутана и нескривена духовност мисаоних 
склопова. Философска нит. До којих дубина? 
Докле се може ићи а не претерати?

Јакша: Понекад и треба претерати, да би био при-
мећен, али опет не треба увек бити сувише личан, 
неразумљив и затворен само у свој свет. Треба на-
ћи одређену дозу мисаоних склопова, не превише 
конфузних али не и сувише буквалних, на прву 
лопту. То је тешко. Ту симбиозу мисли ставити у 
флашу и не просипати… већ је разбити! Врло је ва-
жан начин на који се ствари представљају: ефект-
но, сигурно и без устручавања.
Марија: Ово све звучи као рецепт за добру кари-
катуру. Осећај приликом стварања је врло сличан. 
Исто оно узбуђење и нестрпљење. Идеја мора да 
буде јасна, а остаје трајно у запећку ако није и до-
вољно гласна.

Пробијање језичких и културних баријера.
Текстови су вишејезични. Тематика? Инспи
рација?

Јакша: Доминантни језик у нашим песмама је 
наравно-српски. Енглеског има понегде, понеки 
рефрен или строфа. На следећем албуму ће бити 
исто тако, с тим што ће српски бити још више за-
ступљен. Ми смо већ искусан бенд и способни смо 
да реалано сагледамо ситуацију. Ми припадамо 
овде и хоћемо да нас људи разумеју, а не да нас пре-
воде, док је странцима , опет, баш то интересанто, 
што певамо на матерњем, њима страном и егзотич-
ном језику. У песмама све више поред устаљеног 
метал звука, форсирамо нашу стару средњовеков-
ну музику, етно мотиве, оно што смо започели на 
првом албуму сада надограђујемо. И то није бежа-
ње од страног тржишта већ понуда нечег новог, њи-

ма страног и неистраженог. Ми им то нудимо, а то 
они и хоће. Тематика стихова је разноврсна, лична 
размишљања, духови предака, имагинарне приче, 
словенска митологија. Инспирација је у тематици.
Марија: А тематика је, опет, у зависности од ин-
спирације! Хахаха. Језика има разних. Користимо 
их као боје, као зачине и са пуно слободе. Песме су 
скуп атмосфера добијених мешањем различитих 
мелодија и језика. Наравно у првом плану је наш 
матерњи језик и фолклор из кога смо поникли. Та-
ко је и нама драже, а опет, многима са стране је и 
занимљивије. Налетали смо на сајтове где се посе-
тиоци истих труде да преводе текстове наших пе-
сама на енглески и тако науче по коју реч на њима 
веома егзотичном српском језику. Можда се баш 
тако брег постепено рони?

Изашао је ваш ЦД сингл „Урлик“. Повод?
Јакша: Повод је излазак књиге „Ока да не изгубим 
дах“ Милана Б. Поповића, треће књиге из трило-
гије „Бољи од свог живота“, за коју сам радио ли-
ковно-графичку опрему (корице и илустрације). 
Текст песме „Урлик“ је из друге књиге те трилогије. 
Сингл ЦД са песмом „Урлик“ ће бити саставни део 
књиге, ко купи књигу директно од аутора или од 
нас преко сајтова www.MolitvaTetoviranogSrca.com 
или www.abonosband.com добиће и ЦД који иде 
уз књигу и тако имати комплетан уметнички до-
живљај и ужитак. Тај ЦД сингл је повратак групе 
АБОНОС у јавност и најава предстојећег албума на 
коме се увелико ради. Ово је прилика да заинтере-
совани чују нешто ново од нас, пре изласка другог 
албума. Пауза је била дуга, да подсетимо, деби ал-
бум „Абонос“ је изашао у децембру 2004. Многи су 
се питали: где су, шта раде, јел су живи... Живи су, 
и враћају се јачи него икад. Са урликом!
Марија: Што да не. Занимљива је била сама та иде-
ја симбиозе и фузије две уметничке гране, два сен-
зибилитета, два миљеа која су се одвојила од оног 
хекланог, што стоји на телевизору.

Поред бављења музиком, која је ваша основ
на делатност и професија?

Јакша: Основна наша делатност и професија, Ма-
ријина и моја, је примењена графичка уметност, 
што подразумева илустрацију, графички дизајн, 
карикатуру... Радили смо разне пројекте и учество-
вали на многобројним домаћим и међународним 
изложбама. Чланови смо УЛУПУДС-а (Удружење 
ликовних уметника примењених уметности и ди-
зајнера Србије). Нови басиста Томаш Љумовић је 
такође графички дизајнер. Од књига које сам ли-

ковно-графички опремио издвојио бих већ 
поменуту трилогију поезије „Бољи од свог 
живота“ Милана Б. Поповића, књигу афори-
зама „Кум царује, младост дрогу ваља“, неко-
лико уџбеника и дечјих сликовница за Завод 
за уџбенике... За књигу „Само за рђаву децу“ 
Душка Радовића, сам добио на прошлогоди-
шњем (2007.) Сајму књига плакету-признање 
за најбољу илистрацију, коју додељује Удру-
жење примењених уметника Србије (УЛУ-
ПУДС). Објављујем илустрације и карикату-
ре у НИН-у, Вечерњим новостима, L’Моndе 
Дiplomatiquе... На прошлогодишњем конкур-
су карикатуре „Пјер“ (највећи конкурс кари-
катуре код нас), Марија је освојила трећу 
награду. Нас двоје смо осмисли комплетан 
визуелни идентитет (омоти, логои, плакати, 
мајице...) како нашег тако и неких других 
бендова. Ја сам радио омоте за групе Flush, 
Draconic, Рибља Чорба, Бомбардер (бенд у 
коме свирамо нас двојица из Абоноса: буб-
њар Милан Јанковић и ја). Марија је радила 
омот за групу Seraphim (где се појављује и 
као гост у две нумере). Моје радове може-
те видети на интернету: www.jaksavlahovic.
com или www.artwanted.com/jaksavlahovic а 
све везано за АБОНОС погледајте на www.
abonosband.com или www.myspace.com/abo-
nos. Велико хвала свима који се интересују 
за наше аудио или визуелно стваралаштво и 
подржавају наш рад.

Милан Б. Поповић

У КРОШЊАМА АБОНОСА: КРЕАТИВНИ УРЛИК!
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О Д Е Љ Е Њ Е  У М Е Т Н О С Т И

DreDDup – CD Future porn machine Insurrection/Dark 
revolution

Овде понуђен, у свих својих 18 нумера-индастријал сазвучјем обо-
јен а енергетски, гитарским пасажима у многоме настројен-сни-

мљени материјал новосадске четворке DreDDup, доследно говори да се 
може бити у тренду, чак и онда, када се делује изван њега. Ма колико 
то у први мах деловало и неочекивано, неке (читај: многе, многоброј-
не) паралеле би се могле повући са двојицом аутора/састава у истом 
тренутку, који се стилски разликују али суштински, заправо поклапају, 
стапају у истој тачки општег планетарног а музичког координатног си-
стема. Можда баш у акту овог састава-DreDDup. Са једне стране андер-
граунд опције групације DreDDup, имамо философију Trent Reznor-а 
и његових ранијих радова са Nine inch nails и метафизику и препозна-
тљив, ма колико то у први мах изгледало неспојиво, музички бекграунд 
Марилyн Мансона и његових следбеника, са друге стране ове, угодно 
нарезане, дословце црне, ЦД плоче. Можда се и кључна, опоро горка 
текстуална црта и нота, ових момака а у једној својој појавности, крије 
и може подвести под једну исту стиховну оштрицу која је остала трајно 
забележена, да се не изразим некако рогобарно-усечена- у тринаестом 
(да ли је то случајно?) звучном доку-
менту на албуму и гласи: Bring the 
noise / Fuck this world I don’t want to 
stay now. / Како год да било, уз забе-
лежени, неоспорно контролисани, 
агресивни грув на диску, уз пратеће 
(и претеће), специфичне, заиста ин-
спиративне, халуциогене илустра-
ције на унутрашњости буклета, ова 
сасвим реална и ововремена, благо 
брутална пустоловина или трип, 
свеједно је, може вам се допасти. И 
највероватније - хоће!

Red wave to the blocks – CD Lets take a trip together

Трио Red wave to the blocks својим промотивним материјалом позивају 
на једну прилично маштовиту рокенрол вожњу, неоптерећену трендо-

вима и ин фазонима као суштински битним, већ натопљену личним убе-
ђењем и специфичном једноставношћу презентовања основне изражајне 
поруке. По свом соптвеном признању али и по понуђеном енергетском оти-
ску, на оштрој и невероватној граници која спаја и раздваја сензибилитете 
попут (поново разједињених) Velvet revolver (што је у инспиративном сми-
слу данас реткост и изузетно похвално) и Nine Inch nails (што је учестало и 
помало досадно). Четири композиције, од којих су две ове године настале 
- The Spider Song i Lets Take A Trip Together - укључујући и на тренутке не-
што динамичнији документ Departed, са свим ритмичким одступањима и 
занимљивим аранжманским решењима уз које и очигледан минимализам 
у приступу, па чини се и делимично и у продукцији - који не потискује по-
себност аутора и квалитет овог акта- не оставља слушаоца равнодушним. 
Чак и онда када поставе - и себи и вама- кључно питање попут оног: знате 
ли како је бити пот пуно празан дубоко у себи? - Red wave to the blocks, иако 
више осенчени пре него ли сиви, и мистично мелодични пре него ли мрач-
ни - не делују испразно, нити мрачно утопијски. На сасвим добрим рок 
основама, упловљени у гот атмосферични миље, вешто бежећи од тренда а 

дајући свој печат чак и у аранжманским 
решењима који у први мах могу делова-
ти позајмљено, говорећи у првом лицу 
и не стидећи се исповедног у смислу 
свеопштег а искреног; додатно бесни и 
дисторзирани као нпр. u Butterfly in the 
storm, ови престонички музичари делу-
ју сигурно, оправдавајући ток мисли да 
њихов дугосвирајући ЦД који најављују, 
неће бити узалудан - већ смислено осми-
шљен. Прилично другачије!

Милан Б. Поповић

ИЗЛОЖБА СЛИКА СЛОБОДАНА АМАНОВИЋА 
„У ПЛАВОМ КРОЗ ВРЕМЕ“ У ГАЛЕРИЈИ  
АТРИЈУМ БГБ, 12–23. АВГУСТА 2008.

Камен, непролазан и инспиративан. Камен, кућа, 
дом, родно место, огњиште. Све окамењено успо-

менама. Ентеријер дворишта, куће – обележје једне 
породице и времена које је ту негде изгубљено, а које у 
срцу носе само они које дотакне зуб судбине, као печат, 
вихор рата и пролазност плаветнила где попут сна са 
носталгијом сећају се маслина, кошћеле, марина, барки 
тихе увале и пристаништа...

Изгубљене приче још уткане у неке далеке и снене 
очи (Огњиште писца, Камене куће у Далмацији, Поди
нарју...)

Као пролећни мирис распрши се експресивни пејсаж, 
крајолик пред нама и запахне нас свежином Грочанска 
улица у Београду, Код Цветкове пијаце... Ту је и снажна 
белина једног јутра и Земун под снегом. Све је плаво 
кроз време које као река тече и сећање као лет лептира, 
као талас мора. Све измиче и нестаје, само остају снови, 
успомене и емоција транспонована на платну кроз бо-
ју, звучан колорит, енергичан и пастозан потез (Будва, 
Столив, Посељане, Бура у Голубићу, Рибарска магаза... 
nature morte са јастогом и шкарпином.)

ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКИХ ПОВЕЗА КЊИГА АУТОРА АЛЕКСАНДРА  
ЋЕКЛИЋА У ГАЛЕРИЈИ АТРИЈУМ БГБ, 26. 08. – 8. 09. 2008.

Одељење уметности је организовало изложбу уметничких 
повеза књига аутора Александра Ћеклића. Александар 

Ћеклић се бави од 1992. године повезом и рестаурацијом књи-
га, као и марморирањем хартије.

Анонимни уметници су вековима настојали да из душе 
искрено и са емоцијом искажу своју креацију и тако оставе 
сопствени траг. У тишини манастирске ћелије дрворесци су 
резали „печатили“ свете образе, иконописци сликали иконе, 
а књиговесци даривали рухо књигама.

Генерације још увек траже изражајне и стилске путеве да 
своју идеју, имагинацију и креацију било као скулптуру, сли-
ку, икону или артефакт преточе у вечност. То са успехом чини 
и Александар Ћеклић који се београдској публици предста-
вља на изложби са 39 радова-повеза књига насталих у послед-
њих шест година.

А. Ћеклић ради класичне и модерне повезе књига у јуне-
ћој и јарећој кожи. У раду класичних повеза књига Ћеклић 
користи технику кожног реза и слепог отиска у српскови
зантијском стилу док модерне повезе књига ради техником 
кожног мозаика. Ћеклић ради композиције са рафинманом, 
чисто, сведено, редуковано на симбол знак, визуелни код.  
Синтеза у којој се медитација писца и ликовна идеја уметни-
ка-књиговесца спајају у обради јединсвеног арте-факта резул-
тат су њиховог двојног сензибилитета. Ћеклићеви уметнички 
повези књига су уникати. Поједини примерци књига су врхун-
ске занатско-уметничке креације. Рафинман достојан да одра-
зи писану мисао. Плод фантастичног подухвата – умеће зана-
та и уметности који од књиге чини драгоцено дело...

Пред нама је стваралац који енергијом свог духа говори 
кроз визуелни садржај књиге. Његова визија дизајна књига 
је уочљива, допадљива и често интригантна. Његов естетски 
набој ношен је маестрално кроз ручно рађене креације. Ин-
спирисан етно културом Ћеклић ради и дизајн у стилу народне орнаментике повезујући 
садржај са насловом. Та спона је везана за традицију где долази до изражаја умешност у 
симболици, те на волшебан начин рељефном структуром продире у тајне стварајући илу-
зију патине изражену кроз време.

Данас у доба високих „хај“ технолгија и нових медија, када се књига трансформише 
у друге електронске и дигиталне медије, ова изложба представља прави ужитак за све 
библиофиле.

Мирјана Савић
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5. Наши корисници

Корисници су важни, они оправдавају по-
стојање јавне библиотеке. Број корисника 

је најважнија статистика у јавним библиотека-
ма: нема корисника, нема библиотеке. Кори-
сници дају библиотеци њен разлог постојања, 
и кроз своје кориснике библиотека има утицај 
на друштво.

Један од главних библиотечких задатака је 
да унапреди промене у размишљању и духу 
својих корисника. Извештај Улога библиоте-
ка у модерним друштвима каже: „Изазов мо-
дерним друштвима је да се основни ресурс, 
знање, развија из информација у веома инди-
видуалане, несталне и непредвидиве процесе. 
Њиме се не може командовати. Ипак друштва 
могу подржати овај развој, на пример, нудећи 
приступ културним и научним богатствима. 
У информационом добу, овај покрет духа је ва-
жнији за друштво више него икад пре.“

Јавна библиотека такође образује и подржа-
ва вештине које су грађанима неопходне да би 
били активни чланови друштва. Могућност 
читања и писања је једна од тих вештина и јав-
не библиотеке су увек имала водећу улогу у по-
државању читања.

Иако се суочавамо са новим проблемима 
које захтевају писани текстови у новим обли-
цима, морамо бити више забринути за образо-
вање него за форму у којој је текст објављен. 
Да ли деца још увек уче да читају правилно? 
Шта је са старијом популацијом? Да ли људи 
могу читати и разумети ван механичког пре-
познавања речи? Читање и писање је основна 
друштвена вештина и потребна је сваком ак-
тивном грађанину.

У ствари, са свом том новом информацио-
ном технологијом, наш концепт описмењава-
ња мора бити проширен. Морамо направити 
корак од описмењавања до „медијације“, што 
укључује не само вештину описмењавања ве-
зану за медије већ и могућност коришћења 
Интернета, мобилних телефона и осталих тех-
ничких ствари које су грађанима свакодневно 
потребне. Зато што постоји велики број како 
информација тако и дезинформација, критич-
ко разумевање мора бити истакнуто као есен-
цијални део медијације.

Када анализирамо наше кориснике, тежи-
мо да их класификујемо или према годинама 
или према начину на који користе библиоте-
ку: читаоци новина, слушаоци музике, позајм-
љивачи књига. Кориснике такође посматрамо 
као људе из комшилука који долазе из заједни-
це која се налази око библиотеке.

Са наплативим електронским материјали-
ма такође се сусрећемо са новим захтевима 
групе корисника. Стопа лиценце често зави-
си од потенцијалног броја корисника. Да би 
постигле споразум са власницима лиценци, 
јавне библиотеке морају дефинисати који (ако 
не сви) од њених корисника могу користити 
електронски материјал као и питање где они 
то могу остварити. Да ли ће материјал бити 
доступан и повременим посетиоцима или ту-
ристима? Да ли је коришћење преко мреже у 
кући корисника дозвољено? У Северној Евро-
пи овај проблем је решен помоћу стварања 
националних уговора, у којима држава има ак-
тивну и делимично финансијску улогу. У Хо-
ландији овај модел је допуњен регионалним 

уговорима. У САД, ипак, уговори су сведени 
на индивидуалне библиотеке иако са користе 
и државни уговори.

У Србији смо на прагу овакве праксе и пред 
нама је дуг и мукотрпан пут за постизање спо-
разума, уговора, лиценци да би смо рентира-
ли и ову врсту материјала.Али и то морамо 
кренути.

Високообразовни ниво наших корисника 
не огледа се само у захтевима које постављају 
својој библиотеци већ и у начину како они ви-
де различите типове библиотека. У свету мре-
жне повезаности, зидови између истраживач-
ких и јавних библиотека су нестали.

Корисник мреже може посетити обе. У нор-
дијским земљама, на пример, где су истражи-
вачке библиотеке свима отворене, корисник 
може лично ићи у оба типа библиотеке, и мно-
ги то чине. Ти корисници су обично студенти, 
а може ли постојати неко са више потреба за 
специјализоване информације. То ме доводи 
до закључка да мора бити више сарадње изме-
ђу јавних и истраживачких библиотека.

6. Библиотекари и књижничари и ...

Дилема једног веома успешног менаџера:
„Постоје два аспекта стручности библио

течког персонала: вештине и умешност. Обу
ка може пружити потребне професионалне 
вештине, док је умешност углавном урођена и 
лична. Могла бих доказати да на наш начин 
рада наша умешност утиче више него наше 
вештине. А ми знамо, наравно, да библиоте
кари широм света имају углавном исту уме
шност.

Сигурно је било важно за развој библиотека 
да има особље истог образовања и порекла. То 
је помогло да се стабилизују професионалне ве
штине и захтев за образованим особљем. То је 
начин на који је изграђен систем јавне библио
теке. Али у временима великих промена, као 
сада, када се вредности друштва генерално 
мењају, било би добро имати мало разновр
сности.

Бар би у великим библиотекама морало би
ти небиблиотекара чија уметност и циљеви 

одговарају нашим али чије су вештине разли
чите.

Ево једног примера: верујем да тајна успеха 
у брзом увођењу информационе технологије у 
Градску библиотеку Хелсинкија лежи у људи
ма који су своју алтернативу војној обавези од
радили у библиотеци. Многи од њих су прави 
специјалисти за информациону технологију. 
Њихова умешност уклопила се веома добро 
са нашом иако су, будући мушкарци и са раз
личитим вештинама, у почетку били страна 
врста међу претежно женским библиотекари
ма. Број ових младих људи био је мањи од 10 
међу 500 чланова особља, али колико њих је 
имало потребне сличне вештине.

Електронски материјал захтева неке но
ве професионалне вештине у библиотекама. 
Заједно са куповином физичких објеката као 
што су књиге, библиотеке ће у будућности ку
повати и приступ електронским изворима, за 
које су потребна лиценцна одобрења. Библио
текари обучени за набавку нису се још навикли 
на овај вид куповине, и обука је неопходна.

У многим земљама, проблем малих плата 
у јавним библиотекама биће све гори. Профе
сионални информатичари сада имају веома 
широк избор. Најпожељнији послодавац више 
није јавно финансирана библиотека. Њихове 
вештине у проналажењу и организацији инфор
мација се ових дана веома траже и боље пла
ћају у комерцијалном свету; као на пример у 
медијима, издавачким кућама, технолошким 
и биохемијским компанијама... где год је посао 
заснован на информацијама и знању. Како да 
одговоримо на овај изазов“ (Maia Berdson, 19 go
dina direktor Gradske biblioteke Helsinki, Nagra
da Bila i Melinde Gejts, Nagrada gradonačelnika 
Helsinkija, budžet 32 miliona evra itd.)

Мислим да је ће ускоро ова проблематика 
бити и наша.

Размишљање о ових шест елемента првора-
зредни је задатак менаџера јавних библиотека 
у свету а и код нас. Менаџмент, управљање и 
јасан смер пута, који увек води само ка основ-
ном питању, шта корисници од нас очекују а 
шта добијају?

Јасмина Нинков

Информационе потребе корисника као елемент менаџмента јавних библиотека (3)

Оство Кинказан, Јапан 
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Стилистика текста се руководи чисто практичним зада-
цима: пред говорником или оним који пише стоји циљ 

да на најбољи начин, тачно, у пуној мери и успешно прене-
се жељени садржај, да искаже своје мисли, састави текст. 
Стилистика је дужна да кориснику језика помогне у томе, 
тј. обавезна је да укаже на градивни материјал, на типове ар-
хитектонских схема, на облике и методе организације; али 
да би то остварила, она треба да поседује одговарајућа сред-
ства помоћу којих се описују и класификују те типолошке 
схеме, облици и методи. Када се њима располаже, могу се 
помоћу стилситичке анализе у самом тексту издвојити од-
говарајуће форме. Међутим, неопходно је разрадити опште 
принципе за такво стилистичко истраживање. Како каже 
Г. Солганик стилистички приступ претпоставља истражи-
авње функционисања (начина коришћења) текста и његов-
вих јединица као прозне строфе (сложене синтаксичке це
лине, пасуса), фрагмента, параграфа, мањег или већег дела 
текста; стилске специфичности разних типова текста 
(говора); услова и средства изражајности текста. Пошто је 
текст сложено, многострано и вишеслојно образовање, то је 
потпуно стилистичко описивање могуће једино при узима-
њу у обзир свих његових, у крањем случају лингвистичких 
аспаката. Квалитет текста, односно његова стилистичка по-
себност зависи од структуре говора (прво, друго, треће ли-
це), од учешћа у говору једног, два или више лица (монолог, 
дијалог, полилог), од разнообразности говора (видови туђег 
говора), од карактера везе међу самосталним реченицама 
(текстови са ланчаним, паралелним, спојним везама); од 
конкретних функција текстова (описивање, приповедање, 
расуђивање), од припадности овом или оном функционал-
ном стилу (функционално-стилска типологија), од инди-
видуалних манира аутора, парцелисања текста на пасусе и 
других фактора. Треба имати у виду да се текст, како сматра 
Ј. Лотман, конструише по одређеним принципима, на при-
мер: принцип понављања делује у поезији, а принцип комби
нације у прози.

У основи методолошке анализе текста налази се идеја о 
јединству садржаја и форме као о две нераздвојно повезане 
и дијалектички условљене стране језичког (говорног) про-
извода. Циљеви овакве анализе могу допуштати повремено 
условна издвајања елемената форме или садржаја, али и у 
том случају неопходно је да се не испушта из вида њихово 
јединство, односно њихове особине узајамности у текстови-
ма разних типолошких облика. Из произашлог јединства 
садржаја и форме, факта садржајности форме и уобличено-
сти садржаја неизбежно следи то да је стилистичка анализа 
дужна уважавати оформљеност садржаја, тј. откривати 
структуру текста. На крају методика стилистичке анали-
зе се усмерава не само на језичке факте, него и на начине 
њихове организације и међусобне везе и односе. Отуда треба 
имати у виду да текст није збир, већ производ, организација 
језичких елемената, тако да је с те стране неопходно и врши-
ти анализу. У центру пажње стилистичке анализе не истиче 
се стилистичка (или општелингвистичка) карактеристика 
јединица, но на првом месту структурни принципи тек
ста, а на другом, конструктивне методе. Све је ово веома 
важно при разматрању (анализи) било које врсте текста, а 
посебно књижевно-уметничког. Таква анализа није ништа 
друго до анализа језичке основе текста. За њу није важна 
историја језичких јединица колико историја њихове употре-
бе, у ствари историја текста. Зато она изучава како у тексту 
функционишу граматичке, лексичке и синтаксичке једини-
це. Ова грана стилистике је дужна дати одговор на питање 
– како је сачињен текст? Њу посебно интересује функциони-
сање језичких средстава у тексту, односно зашто су у датом 
случају употребљене такве лексеме, такве фразе, такви изра-
зи, такве синтаксичке конструкције, а не друге – и зашто су 
за истраживање одређене мисли у одговарајућим условима 
неопходна та језичка средства, и таква њихова организаци-
ја, а не нека друга, како је истицао Ј. Степанов.

Када је у питању форма и њен однос према садржају, 
сасвим је разумљиво да се они у књижевно-уметничким 
текстовима изражавају у много сложенијем облику него 
што је тај однос остварен у некњижевним текстовима. Ме-
ђутим, у овима другим владају упрошћенији (унутрашњи) 
односи међу елементима, а тиме и саме непосредне везе 
језика и садржаја, у ствари језичких средстава и њима из-
раженог садржаја. Ово обавезно води ка упрошћавању 
форме и ствара могућност да се лакше одреде структурни 
облици. За разлику од књижевно-уметничких форми (нпр. 
песме, приповетке, новеле, бајке, басне, романа), у другим 
сферама језичке делатности постоје такви ликови форме 
које је лакше запазити и описати. У језичкој делатности ко-
ја служи за свакодневне потребе формални облици текста 
у приличној мери су одређени и устаљени (на синхроном 
плану), што дозвољава извесну стандардизацију (пошто је 
за штампање устаљених образаца основни текст унапред 

припремљен). Оба крајња поларитета форма књижевно-
уметничког општења и форма свакодневне комуникације 
– захтевају засебне приступе. Отуда се према В. Водинцову, 
основном сфером, основном базом стилистике текста јавља 
језик масовне комуникације.

У процесу преласка стилистичке анализе са службених 
и научних текстова на књижевно-уметничке повећава се 
значај индивидуалних особености ауторског обликовања. 
Ови други текстови имају додатни елеменат који се испоља-
ва у емоционално-уметничкој структури. То значи да се у 
њима трансформише логичка структура која одржава реал-
не везе и односе употребљених појмова. Отуда се у форми 
у књижевном тексту придаје много већа важност у односу 
на ону насталу у сфери говорних актова. Понекад звучи три-
вијално када се каже: промени форму – значи разрушити, 
разградити литерарни текст. Ова констатација се не односи 
само на дискурс писан у облику стиха, него и прозне књи-
жевне текстове. Друга је ствар са некњижевним жанровима: 
службено писмо, научно-популарни чланак, новинска вест 
– који могу бити исказани на свој, лични, неуобичајени на-
чин. Истина, и они при таквој трансмисији много губе, али 
задржавају главно – основну мисао аутора, идеју текста, са-
држај. Међутим, промена форме књижевно-уметничког тек-
ста доводи до губљења њеног основног садржаја, извртања 
главне идеје. Више пута је указивано на то да је идеја књи-
жевног дела (текста, дискурса) веома специфична и да није 
само производ вантекстовних елемената (биографије, дру-
штвеног живота писца), него да је уткана у текст и да подсти-
че на њега. Зато је стилистичка анализа важна не сама по 
себи, она је чак неопходна како би се на парви начин доку-
чио, открио, схватио смисао, садржај, идеја – јер омогућава 
да се удубимо и унесемо у суштину књижевно-уметничког 
текста. Схватити суштину књижевног дела значи схватити 
битну, доминирајућу противуречност ускладиштену у саму 
структуру и све оно што је одређује. У књижевном тексту 
готово увек је успостављено унутрашње несагласје између 
материјала и форме. Обично се дешава да се материјал (пре 
свега језички) супротставља одређеним својим својствима 
свим напорима аутора да искаже оно што жели. Сасвим је 
извесно да се оваква противречја реализују у виду компо-
зиционог поступка контраста због чега се најчешће о њему 
и говори када се врши анализа текста. Међутим, понекад 
се не узима у обзир то да се контраст јавља у различитим 
облицима, како на плану садржаја, тако и на плану изра-
за. Он се претежно реализује антонимичним везама речи 
(нпр.: црн – бео; леп – ружан; велики – мали). Остварен на 
садржинском плану, он се може појачавати стилистичким 
контрастом. То је заправо удубљивање у суштину ствари, 
при чему се у структуру контраста доводе појмови који по 
самом значењу нису дијаметрално супротни. Реч је о окази-
оналним, контекстуалним, антонимима (планина – долина; 
гора – море).

Навешћемо таква два примера из српске поезије.

(1) Брда горе и планине,
  И ви стене ту поносне,
  Кланци, лузи и долине,
  Реке, врела, луке росне!
  Кад вас гледам, ал’ ми годи
  Благо мени да се роди’!
  (Радичевић Б., Руковети).

(2) Отишли су мирно не знајући куда
 Прешли преко поља, кланаца и гора,
 И орлове наше проносили свуда
 Од прагова својих до далеких мора
  (Пандуровић С., Песме).

У примеру (1) римовани пар планине – долине на први 
поглед не означава дијаметралну супротност, чак би се мо-
гло рећи да представља појмовну разлику, јер планинa зна-
чи „веће узвишење које се истиче изнад околног земљишта и 
на којем обично има више врхова“, док лексема долина озна-
чава „издужено удубљење, нижи део земљишта, обично дуж 
неког воденог тока“. Међутим, ако се у разматрање укључи 
и поетски контекст у којем су ове риме употребљене, онда 
ће се запазити да је скоро цела строфа изграђена на ланцу 
антонимских опозиција (брда, горе, планине – кланци, лузи, 
долине), које су засноване на визуелној, просторној опозици-
ји (горе – доле). У примеру (2) у римованом пару гора – мора 
(који је често коришћен од стране српских песника), тако-
ђе две речи нису речнички антоними, него контекстуални, 
јер не изражавају дијаметралну супротност, што показују и 
њихова значења: лексема гора (значи исто што и планина, 
односно) „веће узвишење које се истиче изнад околног земљи
шта и на којем обично има више врхова“, лексема море озна-
чава „водено пространство, маса слане воде за разлику од 

копна на површини земље“. У конкретном случају, а то нам 
показује и сам контекст катрена, влада више контрастив-
них парова (поља – гора, кланци – гора, мора – гора), који 
исказују опозицију: доле – горe. Пар прагова – гора има зна-
чење опозиције: блиско – далеко. Ипак, ова се рима може и 
друкчије протумачити, јер контрастност, колико зависи од 
окружавајућег контекста, толико зависи и од осећања за ан-
тонимију. Имајући ово у виду, а у зависности од ближег кон-
текста римовани пар: горe – море означава и супротности, 
као земља – вода (односно, течно – чврсто), смрт – живот, 
и тако даље.

Какав смисао може да има одређена компликованост 
коју исказује књижевни текст – питао се својевремено В. 
Вноградов. Он сматра да приказивање догађаја с позиција 
непосредног посматрања усиљава и подвлачи реалистич-
ки тон и стил измишљених сцена, стварајући илузију о 
директном одразу стварности. Ако се изузме субјективна 
призма ликова, повећава се објективна тачност, веродо-
стојност измишљеног. Једино у сазнању општег принципа 
структурирања књижевног дела могуће је правилно одреди-
ти функције сваког елемента или сваке компоненте текста. 
Без овога незамисливо је правилно схватање идеја, смисла 
целокупне књижевне творевине (приче, романа, песме) или 
њених делова. И баш ка томе, како предлаже В. Водинцов, 
треба да буде управљена стилистичка анализа. Потпуно је 
исправна тврдња да филозоф говори силогизмима, песник 
– облицима и сликама, а да обојица теже једном те истом. 
Први доказује, други показује, а оба убеђују, први логичким 
путем, други сликом. Уопште узев, док обично развијање 
теме (као и целог текста) указује на сложену структуру, 
где основна мисао произилази из несвакидашњег односа 
присутних компонената. Отуда је могуће да се изврше раз-
личите измене у неуметничким текстовима (без бојазни да 
се промени теза), али такве операције у уметничком тексту 
обавезно воде ка разграђивању његове конструкције.

Начини коришћења језичких средстава у књижевним 
делима одређени су основним принципима њихове стили-
стичке организације. То значи да стилистичко проучавање 
књижевно-уметничке творевине као целине не може бити 
плодоносно без анализе композиције. Међутим, истражи-
вања композиције захватала су само појединачне пробле-
ме, тако да данас нема неке опште систематизације нити 
класификације композиционих типова. Истина, било је 
одређених покушаја да се издвоје композициони облици 
код неуметничких текстова, па и код књижевно-уметничке 
литературе, на пример: линијска композиција, степенаста 
композиција, паралелна композиција, концентрична компо
зиција. Ипак, када су у питању књижевно-уметничка дела, 
нема строго тачних, прецизних, одређених композиционих 
модела – о којима се без проблема може говорити, као што 
је то случај са научним или публицистичким текстовима. 
Сматра се да је то производ специфичности уметничке ком-
позиције. Нема основе за тврдњу да само прекиди, убрзани 
темпо, понављања при излагању доприносе сложености 
композиције уметничког текста. У књижевно-уметничкој 
литератури остварују се разноврсни, динамични односи ме-
ђу различитим субјективним сферама: аутором, ликовима, 
приповедачем. Делокруг аутора се испољава у оријентацији 
на норму књижевног језика, ликова на дијалог (директни 
говор), необавезно укључивање разговорно-народних и ди-
јалекатских елемената. Сфера приповедача је веома широка 
и може се потпуно или делимично подударати са сфером 
аутора и ликова. У неким случајевима (текстовима) припо-
ведач је назначен, а у другим његово присуство поприма 
особите манире, стилистичке карактеристике приповеда-
ња. У зависности од односа аутор – приповедач, Водинцов 
издаваја четири композиционо-стилистичка вида: (1) при-
поведач није именован и стилистички није издвојен, припо-
ведање долази од аутора; (2) приповедач је именован, али 
није стилистички издвојен; (3) приповедач није именован, 
али је стилистички издвојен – простонародна или књижев-
на лексика, експресивна синтакса и др.; (4) приповедач је 
именован и стилистички је издвојен.

Говорећи о позицијама аутора, приповедача и ликова, 
Б. Успенски је разделио њихове углове посматрања и дао 
им потпуно самосталне функције и значења. Субјективно, 
ауторско приповедање повезано је или са ликовима или 
са приповедачем. У вези с тим могуће је открити и говор-
не и конструктувне типове субјективизације, усмереност 
од једоставних и очевидних ка сложеним и замаскираним 
случајевима поимања субјекета. Нормално, много је лакше 
издвојити директан (непренесен) говор (дијалошке или 
монолошке исказе ликова). Стилистичка, лексичко-грама-
тичка и графичка издиференцирност овог говорног типа 
придаје му већу одређеност и дозвољава супротстављање 
приповедања и дијалога. Сви други типови не одликују 
се таквом одређеношћу и разматрају се обично као форме 

Милосав Ж. Чаркић

Стилистичка анализа књижевног текста



54 55

помешане, сливене са ауторским приповедањем. Мимо 
дијалога и монолога (непренесен говор) учешће ликова 
може бити укључено у приповедање на два начина: (1) као 
унутрашњи говор и (2) као неличнодиректан говор. Сама 
двојност (унутрашњи монолог и директан исказ) прибавља 
му својеврсну специфичност. Издвајању овога типа треба 
захвалити Б. Успенском, који је разматрајући случајеве не-
лично-директног излагања указао на супротне појаве – ка-
да се преносе осећања, мисли ликова (јунака), али се о њима 
говори у трећем лицу једнине.

У посебну групу спадају форме експресивне субјективи-
зације приповедања; то су облици лексичкосемантичке и 
граматичкосинтаксичке изражајности. На плану лексич-
ко-семантичке изражајности употребљавају се разнород-
ни ликови мотивисани перцептивним способностима. На 
плану граматичке изражајности ефекат је прелазак са пер-
фекта (индикативно прошло време) на историјски презент 
(релативно прошло време). У знатно мањој мери се користе 
синтаксичка изражајна средства, чија је употреба условље-
на семантичким развијањем сижеа. Побочно, симболичко 
значење речи представља област субјективно-експресивне 
синтаксе. Изражајна средства којима се одсликавају осе-
ћања ликова могу бити не само ритам, интонација, паузе, 
поступци поређења и поступци дистрибуције реченица, 
него и редослед речи, као и других синатаксичких форми, 
низање везника. Тако се узбуђеност лика може, на синтак-
сичком плану, представити инверзијом реченичних дело-
ва, понављањем везничких знакова. Видови формалногра-
матичких веза у репликама су многообразни, пренесене 
(фигуративне) форме скоро да нестају. У непосредној сми-
саоној узајамности у овим облицима изражавања посебно 
до изражаја долазе различити поступци понављања. Они 
се могу испољавати и у виду вишекратне употребе једне 
речи (или групе речи) у промењеним њеним формама или 
са удвајањем синтаксичких конструкција из претходне ре-
плике, као и повезивањем више реплика (узастопних или 
на растојању) помоћу разноврсне лексике или неког општег 
семантичког гнезда (нпр. Марија; она; позната глумица; ди
ва позоришних дасака итд.). Понављање се може остварити 
и једноставним одговором на питање (нпр. – Ко је код куће? 
– Код куће су само деца).

Проблем логике и језика је многоаспектан. Све области 
које имају било какву везу са вербалним делатностима одра-
жавају се у језику, изражавају се кроз језик. Уколико је обим-
нији текст, утолико су сложеније његове јединице. У начину 
тражења решења сложених и спорних стилистичких пита-
ња могуће је, између осталог, обратити се и формалној ло-
гици за помоћ. Изучавањем и уопштавањем практичних за-
конитости функционисања текстова у давним временима 
бавила се реторика. Она се као класична наука одликовала 
строгошћу и тачношћу, а уз то и давала одговоре на питања 
која су данас веома актуелна. Реторика се служила логиком, 
психологијом, граматиком при организацији говора, тек-
ста. Први степен реторичке разраде говора састојао се у од-
ређивању теме, издвајању и указивању на саодносе општих 
питања и конкретних факата, правилном установљавању 
основног пункта проблема који су чекали хитна решења. До-
казивање је могло имати различите путеве, али су се мора-
ли указати логички ходови, међу којима је посебна пажња 
посвећена општим местима. Она су се користила за емо-
ционално-реторичко истицање: то су била размишљања о 
уважавању човека, закона, господара итд. У самом центру 
интересовања реторике била су питања композиције. Оту-
да потиче подела текста на четири основна дела: иступање, 
излагање, доказ, закључак. Детаљизација, рашчлањавање на 
елементе имало је два основна циља: (1) створити утисак 
потпуности, искоришћености излагања и (2) емоционално 
обојити излагање. Стварајући текст, писац има намеру да 
читаоцу нешто саопшти, да га заинтересује за нешто, да га 
убеди у нешто. Зато је у сваком тексту априори успостављен 
саоднос двају аспеката: логичкосадржајног, сакривеног иза 
речи – што, у чему, чиме, како; и психолингвистичког, из-
раженог речима – саопштити, заинтересовати, убедити. 
Осим саодноса текст – стварност, потребно је имати у 
виду саоднос комуникатор – текст – адресат. Овде је ва-
жна узајмна веза између свих чинилаца у комуникационом 
процесу, без чега стилистичка анализа не би била успешна. 
На пример, заинтерсовати захтева допуну чиме, убедити 
не постоји без у шта. Циљ, интенција захтева не само избор 
одређених факата него и њихово адекватно осветљавање, 
односно тражи да се на примерен начин организује говор, 
условљава одређену композицију и одбир језичких средста-
ва. О комуникативној стратегији давних тридесетих година 
прошлога века писао је Л. Виготски. Једна мисао не рађа се 
из друге мисли, него из мотивирајуће сфере сазнања, која 
обухвата склоност и потребу, интересе и побуде, афекте и 
емоције. Иза мисли стоји афективна и вољна тенденција. 
Она само може дати одговор на последње – зашто – у ана-
лизи мишљења. Стварно и потпуно схватање туђих мисли 
биће могуће онда када откријемо њену суштину, афектив-
но-вољну позадину.

У последње време све је очигледнија неопходност новог 
осмишљавања и разраде проблема класичне реторике. Све 

одважније себи крчи пут један правац који се назива – но
ва реторика, а која се базира на последњим достигнућима 
стилистике у изучавању различитих текстова, жанрова, 
говорних актова. Са аспекта стилистичких идеја у области 
нове реторике делује Grupa 5 из Лијежа, коју чине аутори 
Центра за поетске студије Универзитет у Лијежу. Идеја о 
општој реторици, аналогна је идеји од општој стилисти
ци, стилистици која би могла бити примењена на сваки 
појединачни случај, односно на сваку посебну област. Ме-
ђутим, може се поставити питање – да ли је потребна нова 
реторика и шта је она? По свему ономе што чини нову ре-
торику, она се може назвати и стилистиком, која је дужна 
да састави завршни део граматике, виши ниво синтаксе. 
Ова виша синтакса треба да садржи у себи следећа погла-
вља: (1) реченице и периоде; (2) тропе; (3) опште квалитете 
стила – чистоту, јасност, одређеност, једноставност и њи-
хов однос према изразу. У глави о реченицама и периодима 
требало би да се објасне опште, логички засноване мисли о 
основним формама говора; у периодима треба да доминира 
силогизам, затим обраћање пажње на постојање спољашње 
и унутрашње форме. Таква стилистика, стилистика текста 
у чији центар долази учење о композицији, треба да буде ва-
жан саставни део савремене опште стилистике. Без решења 
проблема логичко-композиционе и композиционо-стилис-
тичке организације говора биће веома отежано даље изуча-
вање уметничких и неуметничких текстова. На овакву по-
мисао долазили су многи лингвисти. Док структура постаје 
све више хомогеном (регуларном, једнородном), дотле сам 
језик развија функционалну хетерогеност (стилско раслоја-
вање, све разноврснију типологију говора), која фиксира и 
регламентира његову способност да испуни разнообразне 
и веома сложене потребе комуникације. При томе стили-
стика све даље одлази од стилова језика, а прилази стило-
вима говора (општења). Данас се стилистици, како тврди В. 
Костомаров, намеће задатак преласка од диференцијације 
језичких средстава ка принципима избора и композицији 
општег материјала, организацији индивидуалних исказа 
у кореалацији са типологијом говорних актова, њиховим 
садржајем и условима настанка. Отуда би требало да се сти-
листичка анализа текста непосредно окреће проблемима 
које диктира говорна пракса, и она као таква требало би да 
данас привлачи све већу пажњу великог броја лингвиста (и 
других истраживача), јер открива нове могућности у фило-
лошким истраживањима не само књижево-уметничког тек-
ста него и свих других врста текстова.
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Стилистичка анализа књижевног текста
У процесу преласка стилистичке анализе са службених и 
научних текстова на књижевно-уметничке повећава се 
значај индивидуалних особености ауторског обликовања. 
Ови други текстови имају додатни елеменат који се испоља-
ва у емоционално-уметничкој структури. Отуда се форми 
у књижевном тексту придаје много већа важност у односу 
на ону насталу у сфери говорних актова. Идеја књижевног 
дела (текста, дискурса) веома је специфична и није само 
производ вантекстовних елемената (биографије, друштве-
ног живота писца), него је она уткана у текст и подстиче на 
њега. Зато је стилистичка анализа важна и неопходна како 
би се на прави начин докучио, открио, схватио смисао, са-
држај, идеја – јер она омогућава да се удубимо и унесемо 
у суштину књижевно-уметничког текста. Схватити сушти-
ну књижевног дела значи схватити битну, доминирајућу 
противуречност ускладиштену у саму структуру и све оно 
што је одређује. У књижевном тексту често је успостављено 
унутрашње несагласје између материјала и форме. Обично 
се дешава да се материјал супротставља одређеним својим 
својствима свим напорима аутора да искаже оно што жели. 
Оваква противречја се реализују у виду композиционог по-
ступка контраста, који се претежно реализује антонимич-
ним везама речи (нпр.: црн – бео; леп – ружан; велики – ма
ли). Остварен на садржинском плану, он се може појачавати 
стилистичким контрастом, којим се уводе нови појмови ко-
ји по самом значењу нису дијаметрално супротни: а то су 
оказионални, контекстуални антоними (планина – долина; 
гора – море).

ДАМЈАНОВ, Сава: Апокрифна 
историја српске (пост)модерне. – Бео-
град, Службени гласник, стр 219

У целости, књигу о 
којој је реч, најбоље 
објашњава наслов 
предговора: Истори-
ја српске књижевно-
сти у новој перспек-
тиви. На само неко-
лико страна напред 
следи закључак из-
веден, такође, из на-
слова – Постмодер-
низам није (књижев-
ни) злочин. Надаље, 
аутор пише о томе како би Венцловић чи-
тао Павића? и – зашто србска књижевност 
нема Раблеа? А уредник Гојко Тешић, изме-
ђу осталог истакао је: „Апокрифна истори-
ја српске (пост)модерне Саве Дамјанова 
јесте ново читање традиције, увек изазов-
но – као стваралачка провокација, као но-
ва прича у форми научног текста; и поле-
мичка, и откривалачка, интерпретативно 
острашћена, пуна чудесних питања која 
нам српску књижевну баштину приказују 
у посдамјановском новом светлу. Читаће-
те са заносом о постмодернизму који (ни) 
је злочин“... Дакле, реч је о интригантној, 
актуелној, али и важној књизи за савреме-
ну српску књижњвност.

ПАЛЕЖ, књижевни алманах. – Глав-
ни и одговорни уредник Коста Лоза-
нић. – Обреновац, Књижевни клуб 
„Обреновац“ (www.knjizevniklubobre-
novac.org) 2007. стр 434

Последњи број Пале
жи, у рубрици У спо-
мен, уместо увода 
– доноси записе и 
рефлексије Велибо-
ра Јовановића, рође-
ног Обреновчанина. 
Потом, следи текст 
Павла Б. Николића 
о разним занимљи-
востима: првој теле-
фонској говорници 
у Обреновцу, Софији Лорен, солунцима... 
На страницама резервисаним за поезију, 
могу да се прочитају стихови Владимира 
Андрића, Станимира Васића, Ивана Ђу-
рића, Косте Миловановића... Са прозом, 
у овом броју заступљени су Драган Бабић 
са причом „Чамац“, Мирослав Вељковић, 
Ненад Калабић, Коста Лозанић, Живорад 
Павловић... Када је реч о есеју, скрећемо 
пажњу на рад Зорице Бабић „Љубав у То-
скани“ – стварање „новог жанра“. Потом, 
следе рубрике Књижевна критика и Прика-
зи, у којима се читаоцима представља са-
времена домаћа и преведена књижевност, 
разуме се, из угла критичара. Ту су и стра-
не посвећене хумору... као и рубрика Пре-
води у којој могу да се прочитају прозни 
записи Ги де Мопасана, Итала Калвина, 
Луиђија Пирандела...

П.Р.
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42

Спектакл је ступањ на којем роба успева 
да колонизује читав друштвени живот. 

Комодификација није само видљива: ми 
више не видимо ништа друго. Свет који ви-
димо је свет робе. Модерна економска про-
изводња проширује своју диктатуру како 
просторно, тако и по интензитету. У мање 
индустријализованим регионима, њена 
владавина се већ испољава кроз присуство 
неколико престижних роба и империјали-
стичке доминације наметнуте из индустриј-
ски развијенијих региона. Њихов друштве-
ни простор непрестано се застире новим 
слојевима робе. С напретком „друге инду-
стријске револуције“ отуђена потрошња 
постаје исто толико дужност маса, колико 
и отуђена производња. Читав друштвени 
продати рад постаје тотална роба, чији не-
престани обрт мора бити одржаван по сва-
ку цену. Да би се то постигло, ова тотална 
роба мора бити враћена у фрагментираном 
облику исто тако фрагментираним поједин-
цима, који су потпуно одсечени од целине 
производног процеса. У том циљу специја-
лизована наука доминације разбија се на 
читав низ даљих специјализација, као што 
су социологија, примењена психологија, ки-
бернетика и семиологија, које су задужене 
за надгледање саморегулације сваке фазе 
тог процеса.

44

Спектакл је непрекидни Опијумски рат 
који се води зато да би присилио људе 

да изједначе добра са робама, а задовољ-
ство са пуким преживљавањем, које шири 
свој домен по сопственим законима. Потро-
шачко преживљавање мора стално да шири 
свој домен управо зато што увек подразуме-
ва осећање оскудице. Повећано преживља-
вање никада не долази до разрешења; не 
постоји тачка у којој би се његово ширење 
зауставило, јер оно потпуно припада доме-
ну оскудице: оно може да позлати сирома-
штво, али не и да га превазиђе.

49

Спектакл је наличје новца. Спектакл је и 
сам апстрактни, општи еквивалент за 

све врсте роба. Али, док је новац доминирао 
друштвом као израз опште еквиваленције 
– средство за размену различитих добара 
чије се намене не могу поредити – спектакл 
се јавља као модерна допуна новца: израз 
света робе као целине, који служи као оп-
шти еквивалент за све што тај свет може да 
буде и што може да постигне. Спектакл је 
новац који може само да се гледа, јер је у ње-
му сва употребна вредност већ размењена 
за тоталитет апстрактних представа. Спек-
такл није само слуга лажне корисности, већ 
је и сам лажна употреба живота.

54

Спектакл је у исто време уједињен и по-
дељен, као и само модерно друштво. 

Свако појединачно јединство заснива се 
на насилним поделама. Али, у спектаклу и 
сама ова контрадикција долази у сукоб са 
својим изокренутим значењем: поделе које 
представља су израз општег јединства, док 
је јединство које представља израз опште 
подељености.

Овом изложбом Библиотека града обе-
лежила је 40 година од Студентских 

демонстрација које су захватиле не само 
Европу, већ и читав свет и тако посталe пла-
нетарни феномен. Ова догађања још увек 
побуђују интересовања историчара, социо-
лога, филозофа, уметника... Живећи у раз-
личитим друштвеним системима, капита-
лизму и социјализму, млади људи касних 
шездесетих година на свим деловима плане-

те, од Америке и Јапана, преко Француске, 
Немачке, Пољске, Аустрије, Југославије по-
бунили су се против постојећих система 
тражећи више слободе, једнакости, прав-
де...Код нас, социјалистичко самоуправља-
ње изневерило је њихова надања. „Липањ-
ска гибања“ нису донела битније промене, 
али нису, за увек, изневерила ни наде мла-
дих у бољи и праведнији свет.

Изложбу Студентски протест 1968. годи-
не Библиотека града Београда приредила 
је као мултимедијални пројекат. Поред фо-
тографија и докумената који су подсетили 

на догађаје из 1968. године (први протести 
у Студентском граду, обрачун са милици-
јом код Подвожњака, зборови студената на 
факултетима, трибине и зборови у двори-
шту Капетан Мишиног здања, записници и 
стенографске белешке са 41. седнице Извр-
шног комитета ЦКСКЈ) били су изложени и 
забрањени бројеви листова и часописа „Сту-
дент“, „Видици“, „Дело“....као и оригинални 
студентски прогласи билтени и резолуци-

је. Била је то прилика да се подсетимо и на 
уметност тога доба: књижевност, ликовне 
изложбе, трибине, филмове, позоришне 
представе...

Пред бројним посетиоцима изложбу је 
отворио Ђорђије Вуковић, главни и одго-
ворни уредник Студента из ‘68.

Аутор пројекта је Олга Красић-Марјано-
вић, дизајн и припрема за штампу урадила 
је Снежана Рајковић.

Изложбу прaти каталог са хронологијом 
догађаја из Jуна ‘68 и прилозима Предрага 
Марковића, Мишка Шуваковића, Срђана 

Вучинића, Ђорђија Вукови-
ћа и Олгe Красић-Марјано-
вић, као и ЦД на коме су 
забележени звучни записи 
догађања који се чувају у Ар-
хиву Радио Београда.

Пројекат је реализован 
под покровитељством Скуп-
штине града Београда. То-
ком октобра, у организаци-
ји Министарства културе 
и Министарства дијаспоре 
Изложба ће бити отворена 
у нашем културном центру 
у Паризу.

Олга Марјановић

Изложба Библиотеке града Београда

ЈУНИ ‘68
СТУДЕНТСКИ ПРОТЕСТ У БЕОГРАДУ

СПЕКТАКЛ    (Тезе из књиге „Друштво спектакла“)
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СТОЈАНОВИЋ ПАНТОВИЋ, Бојана, 
Оштар угао; есеји, критике, полемике. 
– Зрењанин: Агора, 2008.

У својој четвртој и досада 
можда најпровокативнијој 
к р и т и ч ко - е с е ј и с т и ч ко ј 
књизи, Бојана Стојановић 
Пантовић, једна од наших 
најистакнутијих и најакту-
елнијих критичарки, бави 
се текућом песничком про-
дукцијом, али нуди и нова 
читања запостављених аспе-
ката дела савремених песни-
ка, као и есеје о културолошком статусу српске 
поезије данас. Кроз полемичке текстове везане 
за њену контроверзно прочитану песничку па-
нораму Неболомство објављену у Загребу 2006. 
године, која је изазвала не само опречне реакци-
је у хрватској већ особито у српској књижевној 
јавности, а овде се објављују први пут, ауторка 
износи аргументе у одбрану критичког мишље-
ња о поезији управо из позиције онога коме је 
изузетно стало да разуме конкретне механизме 
и специфичности поетског писма. Због тога Б. 
Стојановић Пантовић у надахнутом и лично 
интонираном предговору наглашава да ће по-
једини текстови бити усмерени ка одређеним 
феноменима нашег књижевног живота, чиме 
се упућује и на позиционирање, етику и полити-
ку појединих актера актуелне српске књижевне 
сцене (песници, издавачи, књижевна удружења, 
уредници часописа, новинари, критичари, уни-
верзитетски професори). Четири поглавља књи-
ге кореспондентна су са посебним идеолошко-
културним оквиром у којем је настало српско 
песништво последње две деценије („У потрази 
за целином“, „Запостављена читања“, „На руше-
винама (пост) модерног“ и „Мојим критичари-
ма“). Ауторка изоштреним критичарским сензо-
рима најпре нуди увиде у општија, синтетичка 
и проблемска питања везана за положај и статус 
модерне српске књижевности и поезије (нпр. 
текстови „О положају српске књижевности да-
нас која се пише у четири државе“ и „Духовна 
вертикала Kосовског завета (тумачења и мани-
пулације)“, да би потом у есејима о поезији и 
лирској прози А. Вукадиновића, И. Растегорца, 
М. Максимовића, Б. Милановића, Н. Вујчића и 
других), указала и на њихову повезаност са мла-
ђом песничком сценом. Критички прикази књи-
га (Д. Смиљанића, Љ. Симовића, С. Митровића, 
Н. Тадића, Т. Крагујевић, К. Јамасаки, С. Неши-
ћа, Д. Алексића, А. Ристовић и др.) који су прет-
ходно махом објављени у листу „Политика“, 
упућују и на једну могућу тематско-смисаону 
типологију која функционише трансгенерациј-
ски. Коначно, неколико изврсних и духовито 
написаних текстова-одговора на нападе којима 
је ауторка била изложена готово две године, по-
тврђују Бојану Стојановић Пантовић као неза-
висан, откривалачки и флексибилан критички 
дух који увек уважава плуралност критеријума 
поводом тумачења и вредновања конкретног 
аутора, поетике и песничког рукописа.

СТОЈАНОВИЋ ПАНТОВИЋ, Бојана,  
Заручници ватре. – Краљево: Народна  
библиотека „Стефан Првовенчани“, 2008.

После запаженог песничког првенца Бескрајна 
(КД „Свети Сава“, 2005), нова збирка Заручни
ци ватре конципирана је доследно као лирска 

проза, односно књига прозаида, чиме ауторка 
даје и свој изузетан стваралачки допринос овом 
жанру који је својевремено афирмисала у првој 
антологији српских песама у прози Српске про
заиде (2001), али и кроз своје бројне теоријске 
есеје о природи поменуте врсте. Троделни руко-
пис (циклуси „Девојка на мосту“, „La tempesta“ 
и „Отпослати глас“) може се читати на нивоу по-
јединачних фрагмената, микро прича, путопи-
сних песама у прози, згуснутих културолошких 
есеја, дијалога и „чисте“ лирике, али се перципи-
ра и као својеврсни лирски роман у којем поједи-
ни мотиви и топоси имају функцију лајтмотива 
(тело, други/другост, град, глас, лице, језик, пу-
товање, љубав,растанак,сан,смрт). Стога се пу-
тописни подстицај Заручника ватре увек дожи-
вљава имајући у виду двополност и амбивалент-
ност жанра песме у прози, гранајући се уједно 
из једног детаља, слике или призора, увек у из-
ненађујућим смеровима, узвратним правцима 
и односима, духовним, асоцијативним и визуел-
ним „досада везама непосма-
траним“. Отуда и несумњиво 
суматраистичко исходиште 
ове особене књиге, као и по-
тресна запитаност о смислу 
патње, људске и стваралачке, 
егзистенцијалној тескоби оса-
мљене, али не и отуђене жене 
која многе призоре слика бр-
зим, прецизним и метафо-
рички богатим потезима, 
који ходочаснику у друге земље (Немачка, Ита-
лија, Француска, Тунис, Турска, Грчка) дозвоља-
ва да се осећа присно, као код куће, записујући 
глас носталгије, јер увек чезне за својим завича-
јем и атмосфером родног града,Београда („Ви-
зантијска токата“, „Лили Марлен“, „Небо над 
Берлином“, „Кафкино двориште“, „Дворишта, 
сенке“). Један посебан тематски и стилски круг 
чине прозаиде са мотивима „преране сахране“, 
растанка, мртвих љубавника, ониричких визија 
еротике и смрти, сновидних слика тела као ра-
зореног, празног града. Скениране негде у дуби-
нама подсвести, оне искрсавају попут сабласне 
игре сенки, у вечном преплитању ероса и тана-
тоса у којем се артикулише многоструки иден-
титет жене, али и њена андрогиност, чежња за 
идеалном половином („Трапезаста соба“, „Ноћ-
ни гост“, „Бели хотел“, „Тађу из Хамамета“).Овај 
рукопис зато читамо као узбудљив и потресан 
појмовник пролазности, управо кроз амплиту-
де говорних исказа.Своје „ја“ ауторка измешта 
у различите стилске и временске перспективе, 
преображавајући га у сва три лица једнине, па и 
множине, мењајући и притом и пол/род (нпр. из-
ванредне прозаиде у мушком роду инспирисане 
Поовим причама: „Отпослати глас“, „Гавранова 
љубавница“, „Зазидана јабука“, „Кад дуси полу-
де“, као и „Шапат са јужних страна“). Ипак, у сла-
ву љубави, чак и када је изложена пропадању, 
раздвајању и немости, ауторка својом књигом 
у целости као да приноси неку врсту своје лич-
не нафоре „посмртних почасти“ магичним сја-
јем свог стилског мајсторства, културолошком 
имагинацијом и профињеним интертекстуал-
ним прожимањима не само са бројним књижев-
ним текстовима, већ и са музичким, ликовним, 
филмским, историјским, религијским и фило-
зофским цитатима. А она су ту да још више дра-
матизују тензију и аутентичност „унутарњег пу-
тописа“ кроз интуитивно, мелодиозно досезање 
суматраистичких свеповезаности.

Тања Јанковић
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Друштво које је у исто време спектакл, не 
доминира неразвијеним подручјима само 
путем економске хегемоније; оно домини-
ра њима и као друштво спектакла. Чак и 
када изостаје одговарајућа материјална 
основа, модерно друштво осваја друштвену 
површину свих континената различитим 
средствима спектакла. Оно поставља позор-
ницу за локалну владајућу класу и облику-
је њен програм. Осим што буди жудњу за 
псеудодобрима, спектакл нуди и различите 
облике лажне револуције за локалне рево-
луционаре. Бирократски режими неких 
индустријализованих земаља имају своје 
посебне облике спектакла, али и они су са-
мо део тоталног спектакла, који сам себи 
служи и као лажна опозиција и као стварна 
подршка. Чак и ако локални спектакли раз-
вију неке посебне облике тоталитарне спе-
цијализације у области друштвене комуни-
кације и контроле, са становишта система 
као целине те специјализације играју само 
улогу која им је додељена у оквиру глобалне 
поделе спектакуларних задатака.
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Спектакуларне поделе сакривају једин-
ство у беди. Ако се различити облици 

истог отуђења међусобно боре под маском 
непомирљивих антагонизама, онда је то за-
то што сви они почивају на стварним, али 
потиснутим контрадикцијама. Спектакл 
постоји у концентрисаном и распршеном 
облику, у зависности од конкретног обли-
ка сиромаштва кога у исто време сакрива и 
одржава. У оба случаја, то је увек иста слика 
срећног склада окруженог очајем и ужасом, 
непомично средиште беде.
Ги Ернст Дебор

*
Ги Ернст Дебор је рођен 28. децембра 1931. го-
дине, у Паризу. Живео је и деловао интензивно, 
а најпознатије дело му је „Друштво спектакла“ 
(1967). Припадао је генерацији која је, након 
свог доприноса побуни из маја 1968., без већих 
тешкоћа нашла своје место у организацији мо-
дерног спектакла. Остало је нејасно шта се тач-
но догодило у ноћи, 30. новембра 1994. године. 
Званична верзија каже да је Дебор извршио са-
моубиство, испаливши себи метак у срце. Четр-
наест година после ове трагичне ноћи нејасноће 
су остале неразјашњене.

СПЕКТАКЛ    (Тезе из књиге „Друштво спектакла“)



„Друго тело“ - Милорад Павић
ново допуњено издање (Евро-
Giunti, 2008.) формат 13x20,  
латиница, броширано, 289 стр

„Друго тело“ је љубавни роман који се 
протеже кроз четири века, од XVIII до 
XXI века, а радња се одиграва у Београ-
ду, Венецији и Сент Андреји у Угарској 
XVIII века. Јунаци трагају за телом које је 
имао Христос, а које је приказано на фре-
скама. Теолошки овај „побожни роман“ како гласи поднаслов, 
даје ново читање Библије на три нивоа. Прво, Павић разматра 
Христову шетњу после смрти, дакле, између устајања из гроба 
и Вазнесења на небо. Ту се прави и мапа Христових путовања 
после смрти и васкрснућа и њена порука, исписана када се та 
путовања схвате као слово исписано на Земљи:«Буди срећан 
колико год можеш!» Друго, открива се како је Анђео тешио Хри-
стоса пред разапињање на крст и треће, показује се шта је Хри-
стос радио пред Вазнесење на небо. Овај последњи део аутор 
је додао свом роману као засебно поглавље. Роман „Друго те-
ло“ је ведар, динамичан и пун хумора, а поред осталог, читаоцу 
нуди практичне одговоре, као на пример, шта је Христос јео по-
сле устајања из гроба? Можемо ли и ми тако да се прочистимо? 
Духовно и телесно?

МАЊЕ ОД ТРИ - Ивана Кузмановић
Формат 13x20, броширано, латиница. 185 стр.

После изузетног успеха романа „Ле-
мурова љубав“ (три издања за годину 
дана), магија љубавне приче се наста-
вља и гради сопствени микрокосмос. 
„Мање од три“ очараће све генерације 
читалаца оба пола и већ му се смеши 
судбина бестселера. Главна јунакиња 
Уна одлучује да прекине вишегодишњу 
самоћу, која је уследила након болног 
разочарења и изненадног престанка 
љубавне везе. Патња кроз коју је про-
шла открила јој је нове дубине, а неогра-
ничене могућности појавиле су се када 
је нестао страх од бола. Порасла је и Унина способност да даје и 
прима и зато није нимало чудно што је у свој свет привукла Фи-
липа, особу са врлинама које до сада ни код једног мушкарца 
није открила. Најљубавнија љубавна прича могла је да почне 
(додуше не без препрека), оповргавајући старо веровање да су 
„све праве љубави тужне“. Напротив, обиље радости и среће, 
отварање према животу и људима и буђење Божанске искре 
у нашим душама је оно што нам права и дубока љубав дарива. 
Ово је роман који у живот враћа веру, да би донела наду а нада 
искрилила љубав. Љубав каква се може наћи једино у романи-
ма - искрена и велика, последња и прва. Слила се из самог жи-
вота међу корице ове књиге. 

Књига-звонце
идеја: Андреа Дами
аутор текста: Ана Казалис, Силвија Д’Акиле
аутор илустрација: Тони Волф
-21x21цм, књиге са звуком, 14 стр, пун колор, 
ћирилица

Зврррррр! Меди звони телефон! Динг-донг! Корња-
ча поштар испоручује још једно писмо! Представља-
мо вам четири нова наслова са сјајним илустрацијама 
и посебним звуцима који ће најмлађе у потпуности 
увући у магичан свет ових симпатичних животињица 
и њихових авантура...
наслови у овој едицији:

Зри зри, цврчак певач
Меда и његов телефон
Корњача, брзи поштар
Пију пију, тражим маму

Фарма 
идеја: Андреа Дами
аутор текста: Силвија Д’Акиле
аутор илустрација: Тони Волф
24,5x24,5цм, лускузно издање са звучним ефек-

тима и гласовима жи-
вотиња, 40 стр, пун 
колор, ћирилица

На једном помало 
скривеном месту посто-
ји једно чаробно сеоско 
имање које тек треба да 
откријете а које крије 
мноштво симпатичних 
становника... Не верује-
те нам? Онда вас позивамо да прелистате странице 
ове књиге, да чујете гласове домаћих животиња и да 
се кроз симпатичне стихове упознате са њиховим на-
викама, сазнате шта воле а шта не воле да једу и где и 
с ким живе... Књига која ће сигурно одушевити и децу 
али и њихове родитеље!

Минут за причу
идеја: Андреа Дами
аутор текста: Ана Казалис
аутор илустрација: 
Мат Волф
24,5x24,5цм, луксузно 
издање са плишаним 
корицама, 48 стр, пун 
колор, ћирилица

У Срећном Селу живи 
мноштво симпатичних 
другара: обућар кен-

гур, сликарка бубамара, ној водоинсталатер, дабар 
инжењер и многи други. Ова нежна књига вам до-
носи духовите причице о њиховим доживљајима, 
причице за које је потребно одвојити сасвим мало 
времена, само један минут... и то онај веома посебан 
минут, непосредно пре него што склопимо очи и про-
шапућемо: лаку ноћ....

Лафонтенове басне
- формат: А4, 116 стр, тврди повез, пун колор, 
ћирилица

Класичне, непоновљи-
ве приче, личности и око-
лина поново су ту: све је 
толико живо да нам се, 
док читамо, чини да се 
пред нашим очима разми-
че завеса неке позорнице 
на коју излазе личности 
које говоре, мисле и осе-
ћају и изазивају наше 
одобравање или неодо-
бравање. Ту је лав, вечити 
краљ, сигуран и надмен; 
магарац који не може без господара; трапави и при-
глупи медвед, плашљиви зец и препредена лисица... 
Иако је Лафонтеново време одавно прошло, одређе-
не карактере и личности можемо срести и данас па 
је то штиво и даље актуелно и може много да пружи 
младим читаоцима. 

Моји пријатељи, моје љубави
аутор: Марк Леви
преводилац: Владимир Д. Јанковић
формат: 13x20 цм, стр, броширано,  
латиница

Иако светом владају 
предрасуде о нетрпе-
љивости Француза и 
Британаца, један од нај-
читанијих писаца Фран-
цуске, Марк Леви, сво-
јим примером показује 
да живимо у неким са-
свим другим временима 
– његов дом је, наиме, 
у Лондону, иако пише на француском и иако у 
домовини има милионске тираже својих књи-
га. Код нас једва познат, тек окрзнут у причама 
што долазе из земље Гала, не либи се да у своје 
јунаке удахне живот престонице Уједињеног 
краљевства. Роман Моји пријатељи, моје љуба
ви смештен је тако у срце модерног и изразито 
животног западног Лондона – Кензингтона, 
Челзија, Фулама, Портобело роуда и чувеног, 
филмом занавек овековеченог, Нотинг Хила. 
Наслов, позајмљен од једне шансоне чувеног 
Шарла Азнавура, као да кроз целокупни роман 
носи звуке и стихове париских улица и булева-
ра, без да ико од јунака запевуши нешто с оне 
стране Ламанша

Мистика
аутор: Аманда Квик
преводилац: Александар Станковић
формат: 13x20 цм, 364 стр, броширано, 
латиница

Богато и плодно лите-
рарно стваралаштво 
Аманде Квик је добро 
познато и веома попу-
ларно код српске чи-
талачке публике. Евро 
Гиунти је још пре десе-
так година превео и 
публици представио 
неколико њених насло-
ва, а сада је поново увршћујемо у свој каталог, 
започињући са реиздањима већ објављиваних 
дела. Роман Мистика у препознатљивом стилу 

и руху доноси велику, архетипску љубавну при-
чу о љубави славног витеза и племените али 
несрећне даме, прожету тајнама, легендама и 
мистичним предсказањима. Радња, смештена 
у средњевековну Енглеску након норманског 
освајања, води кроз величанствене замке и 
дворце, витешке турнире и крваве обрачуне, 
племенитост и дивљаштво. У средишту приче 
је млада Алиса, неправедно заточена са братом 
након мистериозне смрти њихових родитеља, 
од стране рођака који јој је преотео имовину. 
Све се у њеном животу, међутим, преокреће ка-
да у замак стиже чувени и свирепи Хју Немило-
срдни, познат и као Мрачни витез. Хју је убеђен 
да Алиса поседује нешто што само њему припа-
да... У познатом маниру Аманде Квик, пред нама 
дефилује велики репертоар добрих и лоших ли-
кова, упознајемо живот у замковима средњег 
века, достојанство виших и муку нижих слојева, 
али и све изазове света заточеног између части, 
витештва, религије и сујеверног веровања.

Бели краљ
аутор: Ђерђ Драгоман
преводилац: Марија Тот Игњатовић
формат: 13x20 цм, 232 стр, броширано, 
латиница

БЕЛИ КРАЉ је други ро-
ман младог мађарског 
писца Ђерђа Драгома-
на, с којим је освојио 
две престижне награде 
у својој земљи. Овај ро-
ман је приповест о вре-
менима која су остала 
иза нас, али чији траго-
ви увек остављају могућ-
ност за њихово ускрснуће. Бели краљ је, запра-
во, шаховска фигура која једном дечаку доноси 
срећу.Од тренутка када се та шаховска фгурица 
нађе у његовом џепу, она поприма симболичну 
улогу у дечаковом животу, јер он почиње чвр-
сто да верује да га нико више не може победити 
у дечјим играма, али ни у чудноватом свету који 
га окружује – свету који је извор бескрајне радо-
сти, али и озбиљног неразумевања. На тренут-
ке опоро и болно Драгоман представља дожи-
вљаје дванаестогодишњег дечака чији је отац 
одведен на васпитно поправни рад, осумњичен 
да је радио против државе. Патња је стање које 
веома често гони на убрзано сазревање, како 
ментално тако и емоционално. Иако га називају 
периодом безбрижности, у овом роману види-
мо да детињство често може да оптерети, на-
рочито ако је реч о периоду одумирања једног 
ригидног и строгог режима. Роман Бели краљ 
је за само две године преведен на више од два-
десет језика.

Димитрија Туцовића 41, Београд
тел: 3446618, 334619, факс: 2445926
redakcija@evro-giunti.com
www.evro-giunti.com





Упознајте се са авантурама најстрашнијег, најхвалиса-
вијег и најплашљивијег капетана Гугуленцета и његове 
верне дружине. Сазнајте све о Боди Чиоди, Милету Пи-
лету и најмудријем од свих, бродском малом, Томици.

Уживајте у авантурама на броду Црно Прасе, навијај-
те за капетана Гугуленцета док се крије од најгорег од 
свих гусара, његовог крвног непријатеља, Даде Црне 
Браде.

Запловимо заједно уз предивне гусарске приче Џона 
Рајана.

Право из најгушћих шума Перуа стиже и 
код нас!

Откријте како је Меда Педингтон стигао 
у Лондон и како је добио то необично име. 
Уживајући у његовим авантурама упозна-
ћете породицу Браун, госпођу Бирд и не-
избежног господина Карија. Сазнајте како 
све своје проблеме Педингтон решава уз 
сендвич са мармеладом, и откријте зашто 
се никада не одваја од свог шешира.

Ове приче Мајкла Бонда о смешним и 
простодушним ликовима и о њиховим зго-
дама и незгодама, са препознатљивим цр-
тежима, очарале су децу и одрасле широм 
света.

Добрачина 30
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СЛИКА

Поред прозора у 
трпезарији пла-
нинарског дома 
виси слика са 
призором који 
се види кроз про-
зор: смарагдно 
језеро у којем се 
огледају околне 
планине. Слика је тридесет седам година 
висила на истом месту, а онда је нестала и 
нико није могао да је нађе. Две године ка-
сније, непромењена, слика се појавила на 
истом месту на којем се увек налазила. Ни-
какви трагови и отисци нису на њој откри-
вени, али зато у планинарском дому готово 
никада нема слободних лежајева. Сви дола-
зе с надом  да ће слика поново нестати упра-
во када они буду тамо.

РИТАМ КАЛИПСА

Сви смо устали у ишчекивању химне, али 
оркестар је засвирао калипсо. И није само 
свирао, већ и играо. Цео оркестар, укључу-
јући диригента, сложно је играо калипсо, и 
убрзо се тај ритам преселио на нас, провла-
чио се кроз наше руке и ноге, гнездио се у 
стомацима и стражњицама, и онда нам се 
придружио почасни вод, дипломате на три-
бинама, деца са цвећем, чак је и посада ави-
она сишла на писту, а затим су и председ-
ници почели да цупкају, прво наш, потом 
њихов, па онда заједно, држећи се за руке, 
и тада су и телевизијски сниматељи почели 
да се њишу, не испуштајући камере, тако да 
је слика на телевизијским екранима широм 
земље треперила и скакутала, али нико се 
није пожалио, нико није телефонирао, ни 
тада ни касније, па ни много касније, када 
су чак и чланови оркестра тврдили да се то 
није десило.

МАШИНА

Моја пријатељица не верује у машине. Кад 
год оде код некога у посету, она прво оби-
ђе стан и броји машине. Увек се најдуже за-
држи у кухињи. Разне сецкалице, миксери, 
тостер, апарат за кафу, електрични отварач 
за конзерве, машина за млевење меса – све 
то она пажљиво бележи. Тамо где има пре-
више машина више се никада не враћа. 
Питање је дана, сматра моја пријатељица, 
када ће машине завладати светом. Наша је-
дина шанса, тврди она, јесте да се вратимо 
обичним стварима: авану и оклагији, вар-
јачама и ножевима, спужвама и прахери-
ма. Ноћу, док сви спавају, она лежи будна 
и ослушкује. Повремено устаје да провери 
машину за прање веша, да се увери да ни-
је кренула према излазу. Примирена, враћа 
се у кревет, али када напокон заспи, сања 
небо као огромну машину за производњу 
облака.

ПРАВО ЈАЧЕГ

Дечак силази у двориште са парчетом хле-
ба у рукама. Хлеб је намазан џемом од шум-
ских јагода и дечак се већ унапред радује 

његовом укусу. У дворишту му, међутим, 
прилази дечак са трећег спрата, старији и 
јачи од њега, и без речи му узима парче хле-
ба из руке. Загризе га, намршти се и пљуне. 
Фуј, јагоде! каже и баци хлеб на земљу, у 
прашину.

ПРИЧА О РОДИТЕЉИМА

Писац данима покушава да напише причу 
коју жели да посвети својим родитељима, 
тачније речено: сенима својих родитеља, 
јер они су одавно умрли, али нешто га оме-
та, не дозвољава му да почне, а када ипак на-
зре прву реченицу, она се распадне пре него 
што стигне до половине. Помишља да су за 
све криви врапци и голубови који се тиска-
ју на огради терасе, устаје и тера их, сасвим 
узалудно, јер они се враћају чим им окрене 
леђа. Нема му друге, закључује писац, него 
да направи страшило. Одлази у собу и вра-
ћа се са старим очевим шеширом, мајчином 
шареном хаљином и ципелама са високом 
штиклом. Док их некако качи на метлу, учи-
ни му се да чује мајчин глас – Ово је прича, 
сине, каже глас – али када се писац осврне, 
угледа само своју сенку на зиду.

ПРЕДСТАВА

У тој представи један глумац се све време 
налази на сцени, али седи без покрета, нем, 
сагнуте главе и са лицем у длановима. Ни-
ко од осталих глумаца му се не обраћа, ни-
ко га ни на који начин не помиње, нико му 
не прилази. Међутим, када преостане још 
само пет минута до краја представе, он на-
гло скаче, почиње да урла и да се залеће на 
изненађене гледаоце. Гледаоци вриште, не-
ки устају, неки беже из сале, а има и оних ко-
ји се свађају са глумцем и упућују му најго-
ре псовке. Ако се то деси, глумац почиње да 
плаче, не престаје, па чак и када се спусти 
завеса, његов плач допире из дубине позо-
ришта и траје све док гледалиште не остане 
потпуно празно. 

МАРАМИЦЕ

Никада ме ниси волела, каже син остарелој 
мајци, увек си имала лепе речи за моју сестру 
и млађег брата, али не и за мене, као да ја ни-
сам постојао, као да сам био мање вредан 
од њих, као да си желела да ме заборавиш. 
Мајка не одговара. И зашто сада ћутиш, пи-
та син, зашто нешто не кажеш, зашто ме не 
разувериш? Мајка ћути. Или је, можда, на-
ставља син, све доиста онако како ја кажем? 
Мајка вади марамицу, брише углове очију. 
А не, каже син, те крокодилске сузе чувај за 
неког другог. Он отима мајци марамицу, ба-
ца је на под и гази ногама. Мајка из рукава 

извлачи другу марамицу и поново брише 
углове очију. Син шчепа марамицу, али она 
му се измигољи из руке и побегне испод фо-
теље. Син се чуди, одмахује главом. То није 
могуће, каже. Јесте, каже мајка, наравно да 
јесте. И вади трећу марамицу која јој се ма-
зи око прстију као мали бели пас.

ВОЛГА

Градимир зажмури и спусти прст на мапу. 
Сагињемо се и гледамо. Волга, каже Злата. 
Градимир пита: Волга, јеси ли сигурна? На-
равно, одговара Злата, Волга, питај кога год 
хоћеш. Волга, узвикује Михајло; Волга, до-
даје, Мила; Волга, Волга, Волга, допире са 
свих страна. Градимир отвара очи, подиже 
прст и опрезно завирује испод њега. Ствар-
но Волга, каже, и шта сад?

ЧУЛО МИРИСА

Ваздух је данас пун усхита, задовољно изја-
вљује медицинска сестра док намешта стар-
чев кревет. Мени мирише на упозорење, од-
говара старац и покушава да јој увуче руку 
између бутина. Медицинска сестра га пље-
сне по руци и каже да му је чуло мириса са-
свим у реду. Људи ваших година, каже она, 
не само да немају чуло мириса, него многи 
уопште немају нос. Старац истог трена опи-
пава свој нос. Мој је на месту, каже старац. 
Ви сте прави неваљалац, узвраћа медицин-
ска сестра, насмеши се и оде. Сам у соби, 
старац још дуго њуши своје прсте. 

ПРЕПОЗНАВАЊЕ

Када не одемо у школу, седимо у парку. До-
вукли смо једну клупу између грмља и бо-
рова тако да нас нико не види док ходамо 
главном алејом. Пушимо, понекад пијемо, 
понекад гутамо неке таблете, једемо кики-
рики и сисамо тврде бомбоне. У подне сви 
постајемо нервозни и немирни, неки већ та-
да иду кући, иако је најлепши део онда када 
се часови заврше и сви ученици изађу на-
поље. Ми стојимо по страни, не померамо 
се, никоме не прилазимо. Ако смо некоме 
потребни, они ће прићи нама. Онда се поја-
вљују наставници и жамор престаје. Настав-
ници пролазе поред нас без речи, праве се 
да нас не виде. То је у реду, кажемо, и боље 
је да нас не виде, јер када нас буду угледали, 
биће касно.

КАУБОЈ

Каубој је толико дебео да коњ одбија да га 
носи. Пасе траву, маше репом и тргне се ка-
да га каубој подбоде мамузама, али се ипак 
не покреће. С нескривеном сетом присећа 
се времена када су каубоји били високи и 
витки, тако да их није ни осећао у седлу. А 
како су тек галопирали! Јурили су, уверен је 
коњ, брже од метка. Затвара очи и мисли на 
Индијанце, на кола са арњевима, на девојке 
које су брзо постајале жене. За то време, кау-
бој не мисли ни на шта. Повремено подбоде 
коња или га подстиче пробраним речима, 
али онда му то досади и само ћутке посма-
тра залазак сунца који му никада није био 
даљи.

Давид Албахари

РИТАМ  
КАЛИПСА
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