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У два де се том ве ку љу ди се ра ђа ју пред рат, 
за вре ме ра та и по сле ра та, а нај че шће из-

ме ђу два ра та. По јам ко ји усво јен као ва жан 
пе ри од, по себ но у ли те ра ту ри. До рис Ле синг 
је ро ђе на 1919, Жан-Ма ри Ги став Ле Кле зио 
1940, а Ор хан Па мук 1952. До рис Ле синг је 
ро ђе на у Ке ман ша ху, у Ира ну. Убр зо се пре-
се ли ла у Ју жну Ро де зи ју, да на шњи Зим баб ве. 
Јед но вре ме је та мо жи ве ла. Жан-Ма ри Ги-
став Ле Кле зио ро ђен је у Ни ци. За вре ме ра та 
жи вео је Афри ци, у Ни ге ри ји. За јед нич ка би-
о гра фи ја дво је но бе ло ва ца је Афри ка. Ор хан 
Па мук је ве зан за род ни град, за Ис тан бул. 
На пи сао је и књи гу под тим име ном. Суд би-
не љу ди од ре ди ла су два ве ли ка ра та, Пр ви и 
Дру ги. У књи га ма До рис Ле синг и Жан-Ма ри 
Ги став Ле Кле зи оа рат за у зи ма по себ но ме сто. 
Има ли још не чег за јед нич ког у њи хо вим би о-
гра фи ја ма? Исто ри ја ко ја се не мо же из бе ћи: 
ре во лу ци ја, Тур ска ка к ву опи су је Ор хан у Ис-
тан бу лу, Пр ви свет ски рат и гра до ви Мек си ко 
Си ти, И стан бул и Лон дон.

ЛЕ КЛЕ ЗИО, Жан-Ма ри Ги став: Афри ка нац, 
пре вод с фран цу ског Ми на Ак сен ти је вић-Hé-
mard. – Бе о град: Ne&Bo, 2005

Пет на ест го ди на по што је 
од еми нент них кри ти ча ра 
ча со пи са Ли ре про гла шен за 
нај бо љег пи сца Фран цу ске, 
Жан-Ма ри Ги став Ле Кле зио 
до би ја Но бе ло ву на гра ду. Ко-
лек ци ја лир ске про зе под на-
зи вом Афри ка нац об ја вље на 
је код нас 2005. На рав но, да 
ва жне књи ге ви ше не мо гу 
при ву ћи па жњу. Ме диј ска и 
ре клам на кам па ња до ми ни ра у кре и ра њу тр жи шта а 
вред но сти се тек са гле да ва ју ка да не ко од ауто ра до-
би је Но бе ло ву на гра ду. Та ко је би ло и са овим но бе-
лов цем. Афри ка нац је бри љант на ко лек ци је лир ске 
про зе. На ра тор де чак ко ји се се ћа и пре и спи ту је де-
тињ ство. Дру ги свет ски рат и бек ство из Евро пе, Ни-
це, у Афри ку. Сло бо да ко ју ну ди Афри ка. Од ла зе ћи у 
Афри ку де ца су сре ћу оца стран ца и њи хо ви од но си су 
не при ја тељ ски. Опи су ју ћи свог оца, ле ка ра у бри тан-
ској Гва ја ни, ње гов жи вот, фо то гра фи је ко је на чи нио 
на ре ка ма, он сам од ла зи та мо, по сле мно го го ди на. 
Дру жи се с Ин ди јан ци ма и фо то гра фи ше исте ре ке. А 
он да фо то гра фи је до но си оцу.

ЛЕ СИНГ, До рис: Ал фред и Еми ли, пре вод са ен-
гле ског Та ма ра Вељ ко вић Бла го је вић. – Зре ња-
нин: Аго ра, 2008.

Ро ман До рис Ле синг ко ји је 
тек об ја вљен у Лон до ну од мах 
је пре ве ден и об ја вљен у Ср би-
ји. Из да вач ка ку ћа Аго ра ко ја 
је за ступ ник за Ср би ју пла ни-
ра об ја вљи ва ње иза бра них де-
ла ове ен гле ске спи са те љи це. 
Ро ман Ал фред и Еми ли по чи-
ње опи сом жи во та јед ног ме-
ста уда ље ног од Лон до на и о суд би на ма љу ди, ре кло 
би се кла сич но, да би се на не кој од стра на ро ма на пре-
ки нуо; ро ман се пре ки да на 35 стра ни. На ра тор се по и-
сто ве ћу је са ауто ром. Аутор ка ме ња по сту пак. Уво ди 
ауто би граф ско у ро ман.
Ово се де ша ва ло 1916. У ствар ном жи во ту, мом оцу 
је сле по цре во пу кло баш пре бит ке на Со ми, што 
му је спа си ло жи вот, јер ни је по ги нуо са остат ком 
ње го ве че те. Вра ћен је у ро во ве, а шрап нел ко ји га је 
по го дио у де сну ногу спа сао га је од бит ке код Па ше
ни тла. „Имао сам при лич но сре ће“, умео је да ка же. 
Али, ка сни је, „То јест, ако ти је то што си жив 
то ли ко битно.„
Не по сто ји са мо свет при че већ по сто ји и дру га при-
ча ко ју мо же мо на зва ти ствар ност. У дру гом де лу ро-
ма на, у об ја шње њу, на во ди љу де из ствар но сти, уже 
по ро ди це – оца, мај ке ко ји су по слу жи ли за ства ра ње 
ли ко ва у ро ма ну. Пр ви свет ски рат у ко ме је ра њен 
њен отац. Остао је ин ва лид. Ње на мај ка, ме ди цин ска 
се стра, по ста ла је ње го ва же на. Жи вот на фар ми не где 
у Афри ци.

ПА МУК, Ор хан: Цр на књи га, пре вод с тур ског 
Мир ја на Ма рин ко вић – Бе о град: Ге о по е ти ка, 
2008.

Ју на ци Цр ног сне га, сва ко при-
ча сво ју при чу, и плус то га ју-
нак је град Ис тан бул, онај Ис-
тан бул ко ји пре по зна је мо из 
ауто би о граф ске про зе Ор ха-
на Па му ка, про дав ни це, рад-
ни ци, ње го ва ку ћа у ко јој је 
од ра стао, ро ђа ци, тет ке, стри-
че ви. Пи та ње двој ни ка ко је је 
ма е страл но из вео у ро ма ну Бе ла твр ђа ва, по но во се 
по ста вља. Га луп, је дан од ју на ка ро ма на, по се ћу је бра-
та од стри ца Xелала ко ји пи ше ко лум не у но ви на ма. 
По чи ње да се пред ста вља као Xелал. Ра зни љу ди му 

ша љу сво је при че, при че о не кој дру гој исто ри ји Тур-
ске ко ју би Xелал об ја вљи вао у но ви на ма. Ви ди се јед-
на по де ље на Тур ска. Она ко ја те жи Евро пи и ње ним 
оби ча ји ма и она ста ра Тур ска у ко јој ње ни умет ни ци 
пра ве фир гу ре ста ре Тур ске и сме шта ју их под зе мљу 
у на ди да ће ус пе ти да спре че свет ску за ве ру ко ја же ли 
да уни шти Тур ску и до ве де но ву чи ји ће ста нов ници 
ше та ти псе и но си ти ки шне ман ти ле. Отац је од лич
но ви део да на ша исто ри ја тра је, нај зад, под зе мљом, 
да је под зем ни жи вот знак кра ја над зе маљ ског кра ха, 
да су ход ни ци чи ји се је дан по је дан део отва ра пре ма 
на шој ку ћи и под зем ни про ла зи што вр ве од ске ле та 
– исто риј ске при ли ке ко је тре ба да жи вот и сми сао 
на ђу с ли ци ма ствар них су гра ђа на ко је са мо ми ства
ра мо. Рад ња ро ма на де ша ва се у бур но вре ме ка да се 
вр ши евро пе и за ци ја. Тур ци не же ле да бу ду то већ 
не што дру го. Из ми сли ли су ре во лу ци ју и од ба ци ли 
пи смо.

ЛЕ КЛЕ ЗИО, Жан-Ма ри Ги став: Дијего и Фри
да, пре вод с фран цу ског Ми на Ак сен ти је вић-
Hémard. – Бе о град: Ne&Bo, 2005.

Нај пре исто риј ски кон цепт. 
Мек си ко у вре ме ре во лу ци је 
и по сле ре во лу ци је. Све оно 
што до но си ре во лу ци ја пре 
све га за нос, по кре та ње ма са. 
Фри да се ра ђа са исто риј ским 
вре ме ном - мек сич ком ре во лу-
ци јом и ста са ва и од ра ста са 
њом. За тим, кул ту ро ло шки 
кон цепт: и Фри да и Ди је го од-
ра сли су у па ла нач кој кул ту ри 
где су обо је има ли ин те ре сантан од нос пре ма мај ци. 
Ви ше су би ли ве за ни за до ји ље не го за сво је мај ке. До-
ји ље су би ле Ин ди јан ке. За њих су Ин ди јан ке оста ле 
по јам чи сто те, ле по те и иско на. По сле ре во лу ци је нај-
ва жни ји град по ста је Мек си ко Си ти. Об на вља ње ста-
ре кул ту ре и вра ћа ње ко ре ни ма Мек си ка. Ствар ност 
ро ма на су из већ по зна тих бе ле жа ка Ди је га, но вин-
ских чла на ка и пи са ма; час при ча Ди је го, час ње го ва 
се стра, час но вин ска бе ле шка. По сле фил ма Фри да, 
на шој чи та лач кој пу бли ци тре ба ло би да бу де по знат 
жи вот Фри де Ка ло и Ди је га Ри ве ре, али у књи зи ће 
су сре сти то ли ко пи кант них де та ља и по да та ка да ће 
би ти за чу ђе ни. У свим књи га ма не ста је је дан ста ри 
свет и ра ђа се но ви: Но ви Ме ски ко, но ва Тур ска, но ва 
Ен гле ска. Со ци ло шки дру штво се ме ња, слу жав ке по-
ста ју рад ни це у фа бри ка ма. Се ља ци вој ско во ђе. Умет-
ни ци увек по бу ње ни.

С. М.

Нобеловци

Ро ма неск но и би о граф ско
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Енциклопедија српског народа

За вод за уџ бе ни ке по ја вљу је се пред чи та-
лач ком пу бли ком с дру гим ен ци кло пе-
диј ским из да њем. Прет ход не го ди не 

иза шло је Школ ско све зна ње, ен ци кло пе диј-
ски пр ве нац у на шем обра зо ва њу, а ове пре-
да је мо чи та о ци ма јед но том ну Ен ци клопеди ју 
срп ског на ро да. Обра зла га ти по тре бу за оваквим 
де лом би ло би су ви шно, по го то во ка да се зна 
да још не ма мо кла сич ну на ци о нал ну ен ци кло пе-
ди ју, на ко јој се по о дав но ра ди. Тај не до ста так 
у срп ској кул ту ри де ли мич но ће упот пу ња ва ти 
Ен ци клопеди ја српског на ро да.

Дру штво срп ске сло ве сно сти по ку ша ло је 
још 1863. го ди не да ура ди оп шту ен ци кло пе ди-

ју. По том су у вре ме Пр вог свет ског ра та, са ци-
љем да осна же и оправ да ју иде ју ју го сло вен ског 
ује ди ње ња, срп ски научни ци у Лон до ну и Па ри зу 
по кре ну ли рад на Ју го словен ској ен ци кло п е ди ји 
(1917). Про фе сор Уни вер зи те та Ста но је Ста но је-
вић, је дан од уче сни ка ове за ми сли, об но вио је 
ову иде ју и ус пео да пу бли ку је че тво ро-том ну 
На родну ен ци кло п е ди ју срп скохр ват скослове
нач ку, Бе о град – За греб, 1925–1929 (ћи ри лич-
ко и ла ти нич ко из да ње), пре штам па ну 2000. 
го ди не. Циљ „На род не ен ци кло пед ије„ је сте, пи-
сао је Ста но је вић, да „из не се све што се зна и има 
да ка же о на шем на роду и о те ри то ри ји на ко јој 
он ста ну је, у про шло сти и у са да шњо сти, у свим 
прав ци ма и у сва ком по гле ду„, и до дао: „она ће 
би ти сли ка на ше кул ту ре и на шег је дин ства„. 
По том је 1937. го ди не у Бе о гра ду изашло и јед-
но том но Све зна ње, са же то ен ци кло пе дијско 
де ло оп ште те ма ти ке. По ред ен ци кло пе диј ских 
из да ња Лек си ко граф ског за во да у За гре бу, пре 
све га осмо том не Енцикло п е ди је Југо сла ви је, вред-
не, ко ри сне али и спор не у мно гим од ред ни ца ма 
ко је се од но се на срп ски на род, уз то иде о ло шки 
обо је не, за вре ђу је по мен и Про све ти на ен ци кло п
е ди ја, Бе о град, 1978. са слич ним про пу сти ма.

По тре ба за ви ше том ном Српском ен ци кло
п е ди јом осе ћа се одав но и на то ме ра ди део на-
уч ни ка Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти и 
Ма ти це срп ске, ви ше од јед не де це ни је. За ко ном 
о Срп ској ен ци кло пе ди ји (2005) при сту пи ло се 
од го вор ни је овом по слу и треба ло би уско ро 
оче ки ва ти пр ви од де сет то мо ва. За вод за уџ бе-
ни ке упу стио се у овај де ли ка тан, му ко тр пан 

и ни ма ло јед но ста ван по сао фор ми ра-
ју ћи струч ну ре дак ци ју. Од мно штва 
про бле ма са ко ји ма се су о ча ва ла ре-
дак ци ја основ ни је био опре де ље ње за 
јед но том ну ен ци кло пе ди ју с уна пред 
од ре ђе ним бро јем стра на, че му смо 
при ла го ди ли на ше по гле де и кон цеп-
ци ју овог про јек та. Обим јед но том не 
енцикло пе ди је ста вљао нас је у број-
не ди ле ме, пре све га у по гле ду бро ја 
и оби ма од ред ни ца, за сту пље но сти 
илу стра тив ног ма те ри ја ла и сл. Од го-
вор ност за уно-ше ње или из о ста вља-
ње не ке лич но сти или пој ма, као и за 
обим од ред ни ца сно се уред ни ци над-
ле жне области и од го вор ни уред ник.

Ре дак ци ја се упра вља ла пре ма 
уста ље ним прави ли ма при из ра ди 
ен ци кло пе ди ја, ка ко у по гле ду из бо-
ра лич но сти под од го ва ра ју ћим име-
ном или пре зи ме ном, та ко и у по гле ду 
ра да на оп штим од редни ца ма. Тру ди-
ли смо се да одр жи мо од го ва ра ју ћи 
од нос из ме ђу од ред ни ца оп штих и 
лич них, да ју ћи пред ност оп штим, ко-
ли ко је то би ло до пу сти во. Си стемом 
упут ни ца чи та о ци се упу ћу ју на те ме 
ко је су у не по сред ној ве зи с оним што 
тра же и што их за ни ма.

Као и у сва кој на ци о нал ној ен ци-
кло пе ди ји, та ко је и у овој пред ност 
да та све му што је у ве зи са српским на-

ро дом, ње го вом те ри то ри јом и кул ту ром у нај-
ши рем зна че њу, као и на род но сти ма ко је жи ве 
у на шој др жа ви. По том сле де од ред ни це ко је се 
од но се на ју го сло вен ске на ро де, да нас и др жа ве, 
али и све оне на ро де и др жа ве са ко ји ма смо ус по-
ста ви ли раз не врсте са рад ње. Ни смо за не ма ри-
ли ни срп ско ра се ја ње.

Ен ци кло п е ди ја срп ског на рода је про из вод 
нашег опре де ље ња, мо гућ но сти и бри ге о соп-
стве ној на ци ји и гра ђа ни ма Ср би је. Пре да је мо 
је чи та о ци ма на ко ри шће ње, уве ре ни у оправ-
да ност ње не по ја ве. У ње но на ста ја ње угра ди ло 
је свој труд 292 ауто ра, ко ји су об ра ди ли 7.836 
пој мо ва, а све то пра ти 1.548 илу стра тив них 
при ло га (фо то гра фи ја, сли ка, историј ских и 
ге о граф ских ка ра та, гра фи ко на, та бе ла и сл.), 
спи сак скра ће ни ца...

За хвал ност ду гу је мо мно гим по је дин ци ма и 
устано ва ма, пре све га они ма ко ји су оба вља ли 
овај по сао с во љом и мно го тру да. Ду жност ми 
је да упу тим ре чи по себ не за хвал но сти шу ма диј-
ском епи ско пу го спо дину Јо ва ну и се стрин ству 
ма на сти ра Ди во сти на, ко ји су нам омо гу ћи-
ли да у дво днев ном ми ру до вр ши мо азбуч ник 
Ен ци клоп  еди је сри ског на ро да, као и На родном 
му зе ју и Исто риј ском му зе ју Ср би је на усту пље-
ном илу стра тив ном ма те ри ја лу.

Бе о град, 2008.
Ро ђе ње Пре све те Бо го ро ди це

Ра дош Љу шић, глав ни  
и од го вор ни уред ник

Ду го оче ки ва на Ен ци кло пе
дија срп ског на ро да, пр ва 
та кве вр сте, об ја вље на је у 
јед ном обим ном то му по 
прин ци пи ма и ме то до ло ги-
ји ен цикло пе ди сти ке. Док 
не до би је мо ви ше том ну ен-
ци кло пе ди ју, ова ће би ти 
по у здан во дич и прак ти чан 
при руч ник из свих обла сти 
ен ци кло пе диј ског са гле да-
ва ња бо гат ства срп ске исто-
ри је, кул ту ре, лич но сти и 
дру гих обла сти. На Ен ци кло-
пе ди ји је ра дио уре ђи вач ки 
од бор: Ра дош Љу шић, глав-
ни и од го вор ни уред ник, у 
следећем саставу Ја сми на 
Ми ла но вић, Је ле на Да ви до-
вић-Ко ла ров, Су за на Ра јић, 
Де ја на Оцић, Ра до мир Ј. По-
по вић, Дра ган Ха мо вић и 
Ду шан Ива нић. Ср бо бран 
Бран ко вић био задужен за 
обла сти спорта, ма сме ди ја и 
из да вач ку делатност; Бран-
ко Ву јо вић за обла сти ли ков-
на умет ност, ар хи тек ту ра, 
по зо ри ште, ба лет, му зи ка и 
филм; Љиља на Га ври ло вић 
за обла сти ге о гра фи ја, ге о ло-
ги ја, исе ље ни штво, ме те о ро ло ги јау и ру-
дар ство; Дра га на Гња то вић за обла сти 
еко но ми је и фи нан си ја; Ду шан Ива нић 
за обла сти књи жев ност, исто ри ја кул-
ту ре и фи ло ло ги ја; Жи ван Ла зо вић за 
о бла сти фи ло зо фи ја, те о ло ги ја, пра во, 
со ци о ло ги ја, пси хо ло ги ја и пе да го ги ја; 
Алек сан дар Лип ков ски за обла сти ма-
те ма ти ка, фи зи ка и елек тро тех ни ка; Бу-
ди мир Па вло вић за обла сти ме ди ци на, 
ве те ри на, фар ма ци ја, сто ма то ло ги ја, хе-
ми ја и би о ло ги ја; Су за на Ра јић за обла-
сти исто ри ја, ет но ло ги ја и ар хе о ло ги ја. 
Пред го вор Ра до ша Љу ши ћа са др жи 
ме то до ло шки при ступ из ра ди ове ен-
ци кло пе ди је и са жет исто ри јат срп ске 
ен ци кло пе ди сти ке, те га ов де до но си мо 
као са же так це ле ен ци кло пе ди је.

Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да / глав ни и од го вор ни уред ник Ра дош Љу шић; гру па ауто ра.  
Бе о град : За вод за уџ бе ни ке. 2008. – 1278 стр.
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У би бли о те ци Пра во слав но ис ку ство 
иза шло је дру го до пу ње но из да ње, 
са да већ кла сич ног де ла ико но ло шке 

ли те ра ту ре и уоп ште, свет ске и цр кве не 
исто ри је умет но сти. Пр во из да ње об ја вље-
но је 1982. у из да њу Се ми на ра Све тог Вла ди-
ми ра. Ово из да ње, пре ма ре чи ма из да ва ча, 
из да то је уз ак тив но уче шће про фе со ра Ле о-
ни да А. Ус пен ског (је дан од нај у ти цај ни јих 
ико но пи са ца и ико но ло га 20. ве ка; Ње го ву 
Те о ло ги ју ико не у два то ма та ко ђе је об ја вио 
St. Vla di mirs Press, а код нас Ма на стир Хи-
лан дар).

Књи гу отва ра те о ло шки текст Вла ди-
ми ра Ло ског Пре да ње и пре да ња. Аутор у 
оп штим цр та ма нај пре раз ма тра 
од нос ка но на Све тог Пи сма и Пре
да ња Цр кве, ко је се де ли на ви ше 
из во ра: од ака та ва се љен ских и 
по ме сних са бо ра, де ла Све тих Ота-
ца, ка нон ских од ред би, ли тур ги ја, 
ико но писа до бла го ча сти вих оби-
ча ја. Ло ски под вла чи раз ли ку из-
ме ђу ка нона Све тог Пи сма и Пре
да ња Цр кве, али и ука зу је да их не 
тре ба ко ре ни то раз два ја ти, јер се 
у оба слу ча ја ра ди о про по ве да ној 
ре чи. У том све тлу Ло ски ка же да 
ико не де лу ју на људ ску свест по-
сред ством чу ла по ка зу ју ћи исту 
нат чул ну исти ну естет ским из ра-
зи ма, као и то да ра ци о на лан еле-
мент ни је стран ико но пи су: „гле-
да ју ћи ико ну, ми пре по зна је мо 
ло гич ку струк ту ру, дог мат ски са-
др жај ко ји од ре ђу је ње ну ком по зи-
ци ју„. У на став ку ка же да је Пре да
ње Цр кве од ре ди ло да се „по шту ју 
све те ико не на шег Спа си те ља Ису-
са Хри ста истом ча шћу ко јом се по-
шту је и Књи га све тог Је ван ђе ља. 
Јер, као што за хва љу ју ћи пи сме ни-
ма (сло ви ма) књи ге, сви ми на ла зи-
мо Спа се ње, исто та ко де ло ва њем 
бо ја на сли ци сви љу ди, ка ко уче ни 
та ко и не у ки, на ла зе ко рист у то ме што је 
на њи ма сви ма до ступ но„ (22. стр.). Уз ово, 
до да ће мо и пр ву ре че ни цу из Предго во ра 
Ти ту са Бурк хар да: „Умет ност ико на је све-
та умет ност у пу ном сми слу те ре чи„. Сле-
де два по гла вља тек ста Ле о ни да Ус пен ског. 
Пр вим, Сми сао и је зик ико на (25–48. стр.), 
услов но ре че но, Ус пен ски „ула зи„ у су штин-
ска ре ли ги о зна и естет ска пи та ња ве за на за 
уло гу ико не у Цр кви, по ла зе ћи од чи ње ни-
це да ико не ко ји ма су се мо ли ли вер ни ци у 
пр вим ве ко ви ма хри шћан ства ни су до пр ле 
до нас, али се о њи ма зна из Цр кве ног Пре да
ња и исто риј ских за пи са. Пре да ње бе ле жи 
пр ве ико не из вре ме на Хри ста и не по сред-
ног пе ри о да по сле ње га. Те ме сли ка у ра но-
хри шћан ским ка та ком ба ма 1. и 2. ве ка н. 
ере, по ред але го риј ских пред ста ва си дра, 
ри бе, јаг ње та, укљу чу ју низ сли ка из Ста-
рог и Но вог за ве та. Основ ни прин цип ове 
ра не хри шћан ске умет но сти је сли ков но 
из ра жа ва ње уче ња Цр кве, пред ста вља њем 
„кон крет них до га ђа ја из све те исто ри је и 
ука зи ва њем на њи хов уну тар њи сми сао„ 
(26. стр.). Овим тек стом Ус пен ски де таљ но 
из ла же и спор из ме ђу ико но бра ни те ља и 
ико но бо ра ца. Та ко је све ти Ва си ли је Ве ли-
ки у сво јој 17. рас пра ви на дан све тог му че-
ни ка Вар ла а ма за пи сао: „По диг ни те се пре 

ме не, ви ико но пи сци све тих за слу га... до пу-
сти те да ме осво је ва ше сли ке ва ља них де ла 
му че ни ка! (...) До зво ли те и Ис тра жи те љу 
бор бе, Хри сту, да бу де при су тан на ва шим 
сли ка ма„. Исто ве тан став има и све ти Нил 
Си нај ски (умро 430. или 450.) ка да са ве ту је 
Олим пи о до ру са ко ји је са гра дио цр кву, да 
до пу сти ру ци умет ни ка да ис пу ни обе стра-
не цр кве сли ка ма из Ста рог и Но вог За ве-
та. У дру гом тек сту Тех ни ка ико но пи са ња 
Ус пен ски ис ти че да се код раз ма тра ња са др-
жа ја и зна че ња ико не, под ра зу ме ва њен ли
тур гиј ски ка рак тер, не за ви сно од сред ства 
ко јим је из ве де на, не за ви сно да ли је ико на 
сли ка на, уре за на у др ве ни или ка ме ни но-
си лац или из ве де на у фре ско-тех ни ци или 
мо за и ку. Ов де он ис ти че да је ипак ме то да 
ко ја са др жи нај ра зно вр сни је мо гућ но сти 
и нај ви ше од го ва ра сми слу и свр си ико не, 
ико но пи са ње јај ча ном тем пе ром. Реч је о 
тех ни ци ко ја има свој из вор, мно го ве ко ва 
пре на стан ка ико не, у ду бо кој ан ти ци. За-
тим из соп стве не и прак се са вре ме ног ико-
но пи са ња, Ус пен ски чит ким сти лом пи ше 
о тех нич кој стра ни ико но пи са ња.

Че твр то по гла вље под на сло вом Основ
не ико не са др жи тек сто ве Л. Ус пен ског и 
В. Ло ског о пре ко 30 основ них ико на. Као 
при ме ри у ана ли зи узе те су ма хом грч ке и 

ру ске ико не ста ри јих и но ви јег пе ри о да. По-
гла вље отва ра ана ли за Икон ста са из пе ра 
Ус пен ског, на при ме ру икон ста са у цр кви 
Све та Со фи ја у Нов го ро ду, ико но стас је из 
16. ве ка. Цр те жом је да та и схе ма: 1. Цар ске 
две ри: а и а/1 при каз Бла го ве сти, б, в, г и 
д: на сли ка ни је ван ђе ли сти, 2. Тај на ве че ра, 
3. Сту бо ви Цар ских две ри са све тим Оци ма 
Ли тур ги ча ри ма, 4. Ико на Хри ста или до га-
ђа ја или осо бе ко јој је цр ква по све ће на, 5. 
Ико на Бо го ро ди це, 6. и 7. Се вер на и ју жна 
вра та са ико на ма аран ђе ла или све тих ђа-
ко на, 8 и 9. Дру ге ико не. 10. Чин – Ди е сис, 
11. Ико не ли тур гиј ских пра зни ка, 12. Ред 
про ро ка, 13. Ред па три јар ха. Сле ди за се бан 

текст са илу стра ци ја ма по све ћен 
Све тим (Цар ским) две ри ма, за тим 
Ико на ма Хри ста (текст В. Ло ског) 
са две ико не/ре про дук ци је: Не ру
ко тво рен образ, 24х20 cm, ру ска 
ико на, 20. век, Цр ква Све та тро ји-
ца, Ван вес, Па риз и Хри стос Све
др жи тељ, ру ска ико на, при пи са на 
15. ве ку, 100х78 cm, Му зеј умет но-
сти Ме тро по ли тен, Њу јорк. Сле де 
тек сто ви о ико на ма Исус Све др жи
тељ, Ико не Бо го ро ди це, Бо го ро ди це 
зна ме ња, Бо го ро ди це Одиги три је, 
Бо го ро ди це Смо лен ске, Бо го ро ди це 
Ка зан ске, Бо го ро ди це Вла ди мир
ске и ни за дру гих уз оба ве зан при-
свој ни при дев. Ту су и тек сто ви са 
ре про дук ци ја ма ико на Све тог Јо-
ва на Пре те че (јед на ру ска и јед на 
грч ка ико на), ар хан ђе ла Ми хај ла 
(Бал кан, око 1600, 63,5 х 35,5 cm, 
фо то гра фи ја: The Tem ple, Gal lery, 
Лон дон), апо сто ла Пе тра и Па вла, 
је ван ђе ли ста Лу ке и Јо ва на, све тог 
епи ско па Авра ма (коптска ико на, 
7. век, чу ва се у му зе ју Кај зер Фри
дрих у Бер ли ну), све тог Гри го ри-
ја Па ла ме (грч ка ико на, ка сни 14. 
век) и дру гих све ти те ља. По гла вље 
за тва ра текст Ми неј ске ико не (не ко-

ли ко све ти те ља гру пи са них за јед но, вр ста 
ових ико на ство ре на је у Ви зан ти ји, у вре ме 
Ва си ли ја Дру гог 963–1025.) са ана ли зом ру-
ске ми неј ске ико не с кра ја 15. ве ка из Нов го-
род ске шко ле ико но пи са ња.

Пе то, за вр шно по гла вље ове ви ше стру ко 
дра го це не књи ге за на шу кул ту ру, но си на-
зив Основ ни пра зни ци и тре ти ра ико не по-
све ће не њи ма. Ико не пра зни ка, уз про прат-
ни текст, по ре ђа не су у скла ду са Цр кве ном 
го ди ном: Ро ђе ње Пре све те Бо го ро ди це (Ма-
ла Го спо ји на), По ди за ње Ча сног Кр ста (Кр-
стов дан), По кров Пре све те Бо го ро ди це, Ва ве
де ње Пре све те Бо го ро ди це, Ро ђе ње Го спо да 
(Бо жић), Кр ште ње (Бо го ја вље ње), Сре те ње 
Го спод ње, Бла го ве сти, По ди за ње Ла за ра (Ла-
за ре ва су бо та, Вр би ца), Ула зак Го спо да Ису
са Хри ста у Је ру са лим (Цве ти), Рас пе ће (Ве-
ли ки пе так), Си ла зак у Ад (Вас крс), Ми роно
сни це на гро бу, Сред ња пе де сет ни ца (Пре-
по ло вље ње, сре да, че твр та не де ља по сле 
Вас кр са), Ваз не се ње Го спод ње (Спа сов дан), 
Пе де сет ни ца, Све та Тро ји ца, Ду хо ви, Пре о
бра же ње Го спод ње, Ус пе ње Пре све те Бо го ро
ди це (Ве ли ка Го спо ји на). Књи гу за вр ша ва ју 
Ин декс илу стра ци ја (ре про дук ци је у бо ји), 
Ин декс илу стра ци ја у тек сту, Ода бра на ли
те ра ту ра и До дат на ли те ра ту ра.

Н. Ћо сић

У СВЕ ТУ 
ИКО НА

Ле о нид УС ПЕН СКИ, Вла ди мир ЛО-
СКИ: Сми сао ико на, пре ве ли са ен-
гле ског др Ви о ле та Цвет ков ска Оцо-
ко љић и Ју го слав Оцо ко љић. – Бе-
о град, НК Ја сен, 2008. – 221 стра на, 
фор мат 24 cm, илу стра ци је у бо ји
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Во ји слав, МА ТИЋ: Ма на стир Кру ше дол, 
Но ви Сад, Пла то не ум, 2007. – 64 стра не, 
илу стро ва но

Ма на стир Кру ше дол је нај зна чај ни ји срп ски 
ма на стир из пр ве по ло ви не 16. ве ка. Ње гов 
кти тор је де спот Ђор ђе Бран ко вић (по то њи 
ар хи е пи скоп Мак сим). Ма на стир ска цр ква 
(Бла го ве штен ска цр ква) на ста ла је у пе ри о ду 
1509–1512, ар хи тек тон ски при па да тра ди ци ји 
Мо рав ске шко ле. Кад је реч о сли кар ству, осим 
фре ско пи са ња ко је по сиг на ту ра ма ука зу ју на 
грч ке мај сто ре са Све те го ре (жи во пис је по-
тра јао два ве ка), у го ди на ма по сле 1750, пре-
ко оште ће них фре са ка из ве де на је ком плет на 
ба рок на ком по зи ци ја уља ним бо ја ма. Књи га 
са др жи и тек сто ве о зво ни ку, ка пе ли, ко на ци-
ма, ико но ста су, оста лим ста ри на ма: ки вот са 
мо шти ма све те по ро ди це Бран ко ви ћа, пе ча те. 
Тек сто ве на нај ква ли тет ни јем па пи ру пра те, 
из у зет но тех нич ки ус пе ли цр те жи и фо то гра-
фи је ма на стир ске ар хи тек ту ре, сли кар ства и 
оста лих ре ли кви ја.

Во ји слав, Ма тић: Ма на стир Хо по во, Но ви 
Сад, Пла то не ум, 2007. – 64 стра не, илу стро-
ва но

Ма на сти ри Ста ро и Но во Хо по во пре ма до са-
да шњим ис тра жи ва њи ма на ста ли су из ме ђу 
1486. и 1502. го ди не. Ње гов осни вач је де спот 
Ђор ђе Бран ко вић. Ма на сти ри се тре ти ра ју 
као јед на це ли на с об зи ром на то да су по ве-
за ни истим име ном, да имају истог оснивача 
и патрона, као и заједнички живот. Као и по-
во дом Кру ше до ла, аутор нај пре да је ис црп ну 
исто ри ју ма на сти ра, за тим де та љан при каз 
ар хи тек ту ре, сли кар ства и ни за дру гих чи ње-
ни ца у вези са жи вотом ма на сти ра. То ком ове 
де це ни је пред у зе ти су те мељ ни ра до ви на об-
но ви оба ма на сти ра, што је пре до че но ни зом 
го то во „тро ди мен зи о нал них„ фо то гра фи ја 
Во ји сла ва Ма ти ћа, Дра го љу ба За му ро ви ћа, 
Бо ја на Хох ње ца, Ду ша на Ву ји чи ћа, ре про дук-
ци ја из Фон да га ле ри је Ма ти це срп ске из Но-
вог Са да, Му зе ја Срп ске пра во слав не цр кве у 

Бе о гра ду, те По кра јин ског За во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре.

Ол га, Ми кић: Ма на стир Бо ђа ни, Но ви 
Сад, Пла то не ум, 2007. – 64 стра не, илу стро-
ва но

Ма на стир Бо ђа ни на ла зи се ју жно од Сом бо-
ра, из ме ђу се ла Вај ска и Бо ђа ни. У увод ном 
тек сту аутор ка да је ле ген ду о на стан ку ма на-
сти ра, од но сно о „не ком тр гов цу из Дал ма ци-
је„ Бог да ну, ко ји се на том ме сту из ле чио и до-
био до зво лу од кра ља Ма ти је да са гра ди храм 
по све ћен Ва ве де њу Бо го ро ди це. За тим је да та 
исто ри ја ма на сти ра (од тур ског по ко ра ва ња 
Ма ђар ске 1526) до да нас. Ар хи тек тон ски цр-
ква је јед но брод на гра ђе ви на за све де на по лу о-

бли ча стим сво дом са ве ли ким окру глим ку бе-
том. Жи во пис у цр кви по ти че из 1737. и де ло 
је Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа. По пут дру гих ма-
на сти ра, са да су и Бо ђа ни до би ли ре пре зен та-
тив ну књи гу са исто ри ја том, ар хи тек ту ром, 
сли кар ством и оста лим чи ни о ци ма ве за ним 
за ма на стир.

Јо сип, фра Шпе хар: Фра ње вач ки са мо стан 
у Ба чу, Но ви Сад, Пла то не ум, 2008. – 64 
стра не, илу стро ва но

По пут прет ход них књи га би бли о те ке Кул тур
но на сле ђе но во сад ског из да ва ча и ову отва ра 
ге о граф ска кар та са основ ним ко ор ди на та ма 
и из гле дом ма на сти ра ко ји је пред мет књи ге. 
На по чет ку је дат да на шњи из глед са мо ста-
на у Ба чу, ко ји по ти че из вре ме на из град ње 
од 1734. до 1768. и има све од ли ке ба рок ног 
гра ди тељ ства. Ме ђу тим, пре ма ре чи ма фра Јо-
си па Шпе ха ра овај са мо стан као гра ђе ви ну и 
ин сти ту ци ју мо же мо пра ти ти још од 12. ве ка, 
до ста ри јег на сле ђа: би ску пи је у Ба чу осно ва-
не по чет ком 6. ве ка. Би ску пи ју је осно вао 528. 
над би скуп Са ло не (Сплит) Хо но ри је Дру ги, а 
ви зан тиј ски цар Ју сти ни јан под вр га ва је 535. 
Ми тро по ли ји Ju sin ti ni jae Pri mae (да нас Ско-
пље), ра ди учвр шћи ва ња се вер не гра ни це 
свог цар ства. Као Во ји слав Ма тић и Ол га Ми-

кић, фра Јо сип Шпе хар ме то до ло шки се др-
жао исто риј ске при че, осо би на ар хи тек ту ре, 
уну тра шње ре ли ги о зне де ко ра ци је, збир ке 
ста рих пред ме та и оста лих чи ње ни ца у вези 
са ре ли ги о зним и кул ту ро ло шким на сле ђем.

Во ји слав, Ма тић: The mo na stery of Gr ge teg, 
пре вод на ен гле ски Бран ко Мом чи ло вић. 
– Но ви Сад, Пла то не ум, 64 стра не, илу стро-
ва но

Тре ћа мо но граф ска књи га Во ји сла ва Ма ти ћа 
о фру шко гор ским ма на сти ри ма по све ће на је 
Гр ге те гу. Пре ма ле ген ди ма на стир је осно вао 
де спот Вук Гр гу ре вић, из на род ног пре да ња 
по зна ти ји као Змај Ог ње ни Вук. Мо но гра фи ја 
са др жи ви ше па но рам ских цр те жа и фо то гра-
фи ја Гр ге те га из раз ли чи тих пе ри о да, фо то-
гра фи је икон оста са, ре про дук ци је по је ди нач-
них сли ка (ико не ко је је сли као Урош Пре дић 
то ком 1901–1902), као и пред ме та из при ме ње-
не цр кве не умет но сти. Књи га са др жи ре про-
дук ци је ви ше зна чај них лич но сти из срп ске 
кул ту ре у сво ји ни ма на сти ра.

Ла зар, РА КИЋ: Фру шко гор ски ма на сти ри 
– у исто ри ји срп ског на ро да, Но ви Сад, 
Пла то не ум, 2007. – 64 стра на, илу стро ва но

У увод ном тек сту аутор ис ти че ка ко не ки пи-
сци Фру шко гор је на зи ва ју тре ћа Све та го ра, 
по сле Ато ске и Си нај ске. Књи га са др жи у 
оп штим цр та ма исто риј ску ге не зу на стан ка 

ма на сти ра и њи хо во „ве ко ва ње„ до на шег до-
ба. Ту су фо то гра фи је свих ма на сти ра, али и 
ба кро ре зи За ха ри ја Ор фе ли на, Хри сто фо ра 
Же фа ро ви ћа, из бор из фре ско пи са, уља ног 
зид ног сли кар ства, по је ди нач не пор тре те 
зна чај них лич но сти срп ске цр кве, исто ри је 
и кул ту ре, из бор са крал них пред ме та из да-
на шњих ма на стир ских ри зни ца, као и за ову 
при ли ку „по зајм ље них„ пред ме та из ви ше му-
зе ја и га ле ри ја.

Сла во љуб Мар ко вић

Фрушкогорски манастири
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Фјо дор Со ло губ

Жмур ке
Ле ноч ки на со ба је све тла, ле па и ве се ла. Ле ноч ка је 

див на. Ни ко не ма, ни ти је имао, ни ти мо же да има 
та кво де те. Се ра фи ма Алек сан дров на, Ле ноч ки на ма-
ма, си гур на је у то. Ле ноч ки не очи су цр не и круп не, 
обра зи ру ме ни, усне као ро ђе не за по љуп це и смех.

Ле ноч ка је је ди ни ца. Сва ки њен по крет оду ше вља-
ва ма му. Ка ко је ле по др жа ти Ле ноч ку на кри лу, ми ло-
ва ти је, осе ћа ти под ру ка ма ма лу де вој чи цу, жи вах ну 
и ве се лу по пут пти чи це!

У ства ри, Се ра фи ма Алек сан дров на је ве се ла са мо 
у деч јој со би. Са му жем је хлад на. Мо жда и за то што 
он сам во ли хлад но ћу – хлад ну во ду, хла дан ва здух. 
Увек је свеж и хла дан, са хлад ним осме хом на ли цу, а 
сву да ку да про ла зи као да стру ји не ка ква хлад но ћа. 

Не сље те ви, Сер геј Мо де сто вич и Се ра фи ма Алек-
сан дров на, ни су се узе ли ни из љу ба ви ни из ра чу на, 
већ за то што је та ко ред. Млад чо век од три де сет и пет 
и мла да де вој ка од два де сет и шест го ди на – обо је из 
истог дру штва и до бро вас пи та ни – са ста ли су се: ње-
му је до шло вре ме да се же ни а њој да се уда. Се ра фи-
ми Алек сан дров ној се чак чи ни ло да је за љу бље на у 
у свог ве ре ни ка: био је еле ган тан и са мо у ве рен, увек 
озбиљ ног из ра за у си вим, па мет ним очи ма, и са бес-
пре кор ном не жно шћу је ис пу ња вао ве ре нич ке оба-
ве зе. Сер геј Мо де сто вич ни је осе ћао за љу бље ност и 
ни је му би ло на ро чи то ле по не го тек при јат но, што се, 
уоста лом, мо гло ре ћи за све у ње го вом јед но лич ном 
и уме ре ном жи во ту. Не го ва на о чи та, цр но ма ња ста ве-
ре ни ца др жа ла се по ма ло сти дљи во, са ве ли ким осе-
ћа њем ме ре. Ни је му на ро чи то ста ло до ми ра за, али 
би ло је ле по зна ти да и она има по не што. Он је имао 
до бре ве зе а она углед ну и ути цај ну род би ну. Јед ном, 
злу не тре ба ло, то је мо гло до бро до ћи. Увек ко рек тан 
и так ти чан, Не сље тев ни је пре бр зо на пре до вао у слу-
жби, да му дру ги не би за ви де ли, али ни пре спо ро, да 
он не би за ви део дру ги ма.

На кон вен ча ња Сер геј Мо де сто вич ни је ни је дан 
је ди ни пут сво јим по на ша њем дао по во да да же на по-
сум ња у ње го ву вер ност. Ка сни је, ка да је Се ра фи ма 
Алек сан дров на већ за труд не ла, Сер геј Мо де сто вич 
је имао не ке про ла зне аван ту ре. Ка да је то са зна ла, 
Се ра фи ма Алек сан дров на се ни је, на сво је чу ђе ње, 
по себ но огор чи ла: оче ки ва ла је де те са уз бу ђу ју ћим 
осе ћа њем ко је је ис кљу чи ва ло све дру го.

Ро ди ла се де вој чи ца. Се ра фи ма Алек сан дров на 
по све ти ла се бри зи око ње. У по чет ку је ра до сно са-
оп шта ва ла му жу све по је ди но сти Ле ноч ки ног жи во-
та. Али је уско ро при ме ти ла да је Сер геј Мо де сто вич 
слу ша без осо би тог ин те ре со ва ња, са мо из уста ље не 
љу ба зне на ви ке. Се ра фи ма Алек сан дров на по че да се 
све ви ше оту ђу је од ње га. За во ле ла је де вој чи цу свом 
сво јом не за до во ље ном стра шћу, као што дру ге же не, 
кад учи не по гре шан из бор, ва ра ју сво је му же ве са слу-
чај ним мла дим љу ди ма. 

У деч јој со би би ло је све тло и ве се ло...
- Ма ми це, да се игра мо жмур ке – зо ве Ле ноч ка, 

сме шно те па ју ћи. Се ра фи ма Алек сан дров на се не жно 
и га ну то осме ху је док Ле ноч ка трч ка ра, тап ка ју ћи по 
те пи си ма буц ма стим но жи ца ма, и кри је се иза кре ве-
ти ћа. 

- Уја, ма ми це – ви ка ла би, из ви ру ју ћи уми ља то.
- Где је мо ја де вој чи ца? – пи та ла би ма ма, пра ве ћи 

се да је не ви ди. 
Ле ноч ка се за це њи ва ла од сме ха у свом скло ни-

шту. За тим би се по ка за ла, ма ма би је узи ма ла на ру ке 
и ра до сно уз ви ки ва ла:

- А, ту је мо ја Ле ноч ка, ту је!
Ду го и гла сно сме ја ла се Ле ноч ка ко пр ца ју ћи се у 

ма ми ним бе лим ру ка ма.
- Са да се ти, ма ми це, са криј – ре кла би, умор на од 

сме ја ња.
Ма ма би то бо же кре ну ла да се са кри је. Ле ноч ка би 

се окре ну ла као да не гле да, кри шом мо тре ћи.
- Уја, де вој чи це!
Ле ноч ка тр чи по со би, пре тва ра ју ћи се, као ма ло-

пре ма ма. 
- Где је мо ја ма ма? Ов де ни је, ни ов де ни је – го во ри-

ла би за ви ру ју ћи у све угло ве. 
Ма ма је ста ја ла, за у ста вив ши дах, са гла вом на сло-

ње ном на зид, сва раз ба ру ше на. На ру ме ним усна ма 
јој је по и гра вао бла же ни, уз бу ђе ни осмех. 

Да ди ља Фе до сја, на из глед глу па али до бра же на, 
гле да ла је го спо ђу сме ју ље ћи се, са оним, за њу уоби-
ча је ним, из ра зом, као да не ма ни шта про тив го спод-
ских за ни ма ци ја, и ми сли ла у се би: „И ма ти се, по гле 
са мо, за ја пу ри ла, као ма ло де те.„

Ле ноч ка је све бли же ма ми. Ма ми но ср це уда ра 

сна жно и убр за но, она се све ви ше уно си у игру, све 
ја че при би ја уза зид, др же ћи се за ко су. Ле ноч ка вир ну 
и ври сну од ра до сти.

- На шла сам те! – ви че, ву ку ћи ма му на сре ди ну 
со бе. Ори се сре ћан смех, Ле ноч ка за гњу ру је гла ву у 
ма ми но кри ло, и не ве што, те па ју ћи, из го ва ра ре чи.

Сер геј Мо де сто вич се упра во при бли жа ва деч јој 
со би. Кроз при тво ре на вра та чу је смех, ра до сне уз ви-
ке, јур ња ву, бу ку. Хлад но али љу ба зно се осме ху ју ћи, 
ула зи, свеж и ус пра ван, бес пре кор но оде вен, ши ре ћи 
око се бе дах чи сто ће, све жи не и хлад но ће. Ушао је 
усред нај жи вље игре и све их збу нио. Чак се и Фе до сја 
за сти де ла, и због се бе и због го спо ђе. Се ра фи ма Алек-
сан дров на на мах по ста при вид но мир на и хлад на, то 
рас по ло же ње пре ђе и на де вој чи цу, она пре ста де да се 
сме је и ћут ке се за гле да у оца.

Сер геј Мо де сто вич пре ђе по гле дом пре ко со бе. 
Ов де је све при јат но: на ме штај је леп и еле ган тан, Се-
ра фи ма Алек сан дров на бри не о то ме да де вој чи ца од 
нај ра ни јег де тињ ства бу де окру же на ле пим ства ри ма; 
оде ве на је Се ра фи ма Алек сан дров на еле гант но и с 
уку сом, све са истим ци љем – да Ле ноч ки бу де ле по. 
Са мо јед но Сер геј Мо де сто вич не одо бра ва – што му 
је же на ско ро увек у деч јој со би...

- Хтео сам не што да ти ка жем... Знао сам где ћу те 
на ћи... - ре че он снис хо дљи во се осме ху ју ћи.

Иза ђо ше за јед но. Про пу шта ју ћи Се ра фи му Алек-
сан дров ну кроз вра та свог ка би не та, Сер геј Мо де сто-
вич рав но ду шно, као ус пут и не при да ју ћи зна ча ја 
сво јим ре чи ма, ре че:

- Не по ми шљаш да би ма лој ко ри сти ло да не бу де 
стал но у твом дру штву? Раз у меш, да де те осе ти да има 
и сво ју лич ност – об ја сни он у од го вор на за чу ђе ни 
по глед Се ра фи ме Алек сан дров не. 

- Она је још та ко ма ла...
- Уоста лом, то ја са мо та ко, то је мо је скром но ми-

шље ње... Не ин си сти рам, та мо је ва ше цар ство...
- Раз ми сли ћу – од го во ри же на, осме ху ју ћи се, као 

и он, хлад но и љу ба зно. И они по че ше раз го вор о не-
чем дру гом.

2
Уве че је да ди ља при ча ла со ба ри ци и ку ва ри ци 

ка ко се ма ла го спо ђи ца игра жмур ке: по кри је ли це и 
вик не „уја„.

Ста ра ку ва ри ца Ага фја, ко ја је во ле ла о све му да 
раз гла ба, од мах ну гла вом а ли це јој по ста стро го и 
пре кор но.

- То што се го спо ђа игра, ни по бри ге – ре че - али 
то што се го спо ђи ца са кри ва не ће на до бро иза ћи.

- А за што? – ра до зна ло ће Фе до сја.
Ње но до бро, ру ме но ли це од ра до зна ло сти до ђе 

као ли це др ве не лут ке.
- Па ни је до бро – по но ви убе дљи во Ага фја – ни ка-

ко не ва ља.
- Но? – за пит ки ва ше Ага фја све ра до зна ли је. 
- Кри је се, кри је, док се не са кри је – му клим гла сом 

ре че Ага фја, бо ја жљи во по гле да ју ћи пут вра та.
- Је зик пре гри зла – упла ши се Фе до сја.
- Па зи шта сам ре кла – са мо у ве ре но ће Ага фја – то 

је си гу ран пред знак.
Тај пред знак је ста ри ца, мо же би ти, са ма из ми сли-

ла, и тек са да, сва ва жна, по ве ро ва ла у ње га.

3
Ле ноч ка спа ва а Се ра фи ма Алек сан дров на се ди у 

сво јој со би и ма шта. У ње ним ма шта њи ма Ле ноч ка је 
пр во слат ка де вој чи ца а он да љуп ка и див на де вој ка 
– али увек, за сва вре ме на, оста ја ла би ма ми на Ле ноч-
ка. 

Се ра фи ма Алек сан дров на ни је ни при ме ти ла ка да 
је Фе до сја ста ла пред њу. 

- Го спо ја, о го спо ја – по зва ова ти хо, дрх та вим и 
уз бу ђе ним гла сом.

Се ра фи ма Алек сан дров на се тр же.
- Шта тре ба, Фе до сја? Не што с Ле ноч ком?
Она бр зо уста де из фо те ље.
- Ни шта, го спо ја – од гво во ри Фе до сја, ма шу ћи 

ру ка ма да би се го спо ђа уми ри ла и се ла. – Ле ноч ка 
спа ва, Бог је чу вао. Не го ћу вам ја, зна те, дру го не што 
ка за ти. Ле ноч ка нам се стал но са кри ва а то не ће иза-
ћи на до бро...

Фе до сја је гле да ла го спо ђу очи ма не по крет ним и 
за о кру гље ним од стра ха.

- За што то ни је до бро? – упи та Се ра фи ма Алек сан-
дров на – Ни шта не раз у мем.

- Па та ко, ни је до бро, не тре ба – ре че Фе до сја док 
јој је ли це из ра жа ва ло не по ко ле бљи ву уве ре ност.

- Го во ри ја сно, мо лим те – су во јој на ре ди Се ра фи-
ма Алек сан дров на – ни шта не раз у мем.

- Па та ко, го спо ја, има јед на пред знак – сне би вљи-
во по ја сни Фе до сја.

Глу по сти – ре че Се ра фи ма Алек сан дров на.

Ни је хте ла ви ше да слу ша. Ка кав сад пред знак? По-
ста јој не то ли ко стра шно ко ли ко не у ме сно да је јед на 
су је ве ри ца уз не ми ри.

- Знам ја да го спо да не ве ру ју у то, али ка жем вам, 
ни је до бар знак – ту роб но ће Фе до сја – све се кри је, 
све се кри је го спо ђи ца...

Од јед ном за пла че, је ца ју ћи.
- Кри је се, кри је, па ће се и са кри ти, ан ђе о ска ду-

ши ца, у хлад ну ре чи цу – го во ра ше она, бри шу ћи су зе 
ке це љом и ис тре са ју ћи нос.

- Где си то чу ла? – стро го, про му клим гла сом упи-
та Се ра фи ма Алек сан дров на.

- Ага фја – од го во ри Фе до сја – а она зна...
- Зна вра га – ср ди то ре че Се ра фи ма Алек сан дров-

на, же ле ћи, оче вид но, да се од бра ни од из не над ног не-
ми ра. – Ка кве су то глу по сти. Мо лим те да ми убу ду ће 
не до ла зиш са та квим из ми шљо ти на ма. Иди сад.

Фе до сја, увре ђе на и су мор на, изи ђе.
Ка ква глу пост, Ле ноч ка да умре, ми сли ла је Се ра-

фи ма Алек сан дров на, тру де ћи се ра зу мом да са вла да 
осе ђај зеб ње и ужа са. Те же не из сво је не у ко сти ве ру ју 
у све и сва шта. Из ме ђу деч је игре и ду жи не жи во та не 
мо же би ти ни ка кве по ве за но сти. Те ве че ри се тру ди-
ла да се не чим за по сли, али ми сли су јој се не пре ста но 
вра ћа ле на то да Ле ноч ка во ли да се са кри ва...
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Сле де ћег ју тра, об у зе та ра до сним бри га ма о Ле ноч-

ки, Се ра фи ма Алек сан дров на за бо ра ви на ју че ра шње 
Фе до сји не ре чи. Ка да је ушла у деч ју со бу, Ле ноч ка се 
већ би ла са кри ла под сто и оту да ви ка ла „уја„. Се ра фи-
ма Алек сан дров на се од јед ном упла ши. И ма да је од-
мах пре ко ре ла се бе због тог нео сно ва ног, су је вер ног 
стра ха, ни је при хва ти ла игру. Тру ди ла се да па жњу 
де те та од вра ти на не што дру го.

Ле ноч ка је по слу шно де те. Ра ди све што ма ма ка-
же. Али ма ло-ма ло па се се ти сво је оми ље не игре. Ка-
ко јој са мо не до са ди јед но те исто – да за тва ра очи 
и са кри ва ли це. Мо жда код ње ни је, ми сли ла је Се ра-
фи ма Алек сан дров на, раз ви је на ра до зна лост пре ма 
спо ља шњем све ту, као у дру ге де це? Ако је та ко, да то 
ни је знак сла бо сти ор га ни зма? За че так не све сног од-
би ја ња да се жи ви? И са ма по ми сао на игру жмур ке 
по ста јој муч на. Тим муч ни ја што јој се ипак игра ло 
- не што је ву кло да се или са ма кри је или да тра жи сво-
ју Ле ноч ку. Бе ше је стид пред Фе до сјом и пред са мом 
со бом што је на пре чац пре ки ну ла са игра њем. Му че-
ћи се као због не ка квог гре ха за ко ји знаш да се не сме 
чи ни ти а ипак га чи ниш, Се ра фи ма Алек сан дров на 
је не ко лико пу та са ма от по чи ња ла игру скри ва ли ца. 
Бе ше то те жак дан.
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Ле ноч ка се спре ма да спа ва. Очи јој се скла па ју од 

умо ра док се пе ње у свој кре ве тић. Ма ма је по кри ва. 
Ле ноч ка пру жа сво је не жне ру чи це да за гр ли ма му. 
Ма ма се на ги ње над њу. Ле ноч ка, сва сне на, по љу би 
ма му и спу сти гла ву на ја стук. Са крив ши ру ке под јор-
ган, про ша пу та:

- Ру чи це, уја.
Мај чи но ср це за мре. Ле ноч ка ле жа ше та ко ма ла и 

ти ха. Уз сла ба шан осмех за тво ри очи и са свим ти хо 
ре че:

- Очи це, уја.
А за тим још ти ше:
- Ле ноч ка, уја.
Са овим ре чи ма је за спа ла, при ти ска ју ћи образ 

уз ја стук. Мај ка ју је по сма тра ла не жно и за бри ну то. 
„Ја сам мај ка. Зар ја да је не од бра ним?„ За ми шља ла је 
нај ра зли чи те не во ље ко је мо гу сна ћи де те. Те но ћи се 
ду го мо ли ла али стреп њу ни је ода гна ла.
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Про ђе не ко ли ко да на. Ле ноч ка је на зе бла. Се ра фи-

ма Алек сан дров на је би ла од сут на пар са ти, да ди ља 
ни је па зи ла и Ле ноч ка се за и гра ла крај отво ре ног 
про зо ра. Но ћу се ја ви тем пе ра ту ра. Чим је Се ра фи ма 
Алек сан дров на угле да ла вре лу, не мир ну, на па ће ну Ле-
ноч ку, на ум јој па де зло слут но зна ме ње – и Се ра фи му 
Алек сан дров ну на мах об у зе оча ја ње.

По зва ше ле ка ра, учи ни ше све што тре ба у та квим 
слу ча је ви ма – али на сту па ло је оно не из бе жно. Се ра-
фи ма Алек сан дров на је по ку ша ла да се те ши на дом 
у оздра вље ње. Ка да ће се опет сме ја ти и игра ти њих 
две? Али, то јој се учи ни нео ства ри вом сре ћом. Ле ноч-
ка је сла би ла из ча са у час.

Ле кар и Сер геј Мо де сто вич пре тва ра ли су се да су 
спо кој ни, да не би упла ши ли Се ра фи му Алек сан дров-
ну. Њи хо ва не ис кре на ли ца из бе зу мљи ва ла су је баш 
као и Фе до сји но зло слут но је ца ње и пре ба ци ва ње:

- Скри ва ла се, Ле ноч ка, скри ва ла...
Ми сли Се ра фи ме Алек сан дров не бе ху сму ше не 

– она ни је схва та ла шта се око ње де ша ва.
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Ле ноч ка је сва го ре ла и по вре ме но па да ла у бу ни-
ло. Ка да би до ла зи ла све сти, под но си ла је бол са не-
жном крот ко шћу и осме хи вала се, да ма ми ца не по ми-
сли да је озбиљ но бо ле сна.

По сле три да на Ле ноч ка је са свим ма лак са ла. Али 
ни је схва та ла да уми ре.

Гле да ла је у мај ку за му ће ним очи ца ма и те па ла је-
два чуј ним гла сом:

- Уја, ма ми це, тра жи ме.
Се ра фи ма Алек сан дров на са кри ли це иза за ве се 

кре ве ти ћа. Жа ло сни је од то га не бе ше ни че га.
- Ма ми це! – по зва опет.
Се ра фи ма Алек сан дров на се на же над њу. Сво јим 

мут ним очи ма Ле ноч ка по след њи пут по гле да мај чи-
но бле до и очај но ли це.

- Ма ми ца је бе ла – про ша пу та.
По там не бе ло ма ми но ли це. Ле ноч ки све по ста де 

там но. Сте же ру чи ца ма крај јор га на и шап ну:
- Уја.
Не што јој за пе у гр лу. Ле ноч ка отво ри и за тво ри 

по бле де ле усне и умре...
 Чуд но оту пе ла, Се ра фи ма Алек сан дров на оста ви 

Ле ноч ку и иза ђе из со бе.
- Ле ноч ка је умр ла – са оп шти му жу му клим гла-

сом.
Сер геј Мо де сто вич пре бле де. По ра зио га је стра-

шни мир на ли цу Се ра фи ме Алек сан дров не. 
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Ле ноч ку по ло жи ше у ма ли ков чег. Се ра фи ма Алек-

сан дров на ста ја ше и гле да ше у мр тву кћер. Сер геј 
Мо де сто вич при ђе, те ше ћи је уоби ча је но бри жним 
ре чи ма и по ку ша ва ју ћи да је од ве де од ков че га. Она 
се сме ши ла.

- Ти са мо иди. Ле ноч ка се игра. Сад ће она.
- Си ма, дра га, не мој да му чиш се бе – ша па том је 

го во рио Сер геј Мо де сто вич – тре ба се по ми ри ти са 
суд би ном. 

- Сад ће она – твр до гла во по но ви Се ра фи ма Алек-
сан дров на зу ре ћи у ма лу по кој ни цу.

Сер геј Мо де сто вич се освр те: пла шио се све га не-
при стој ног и сме шног.

- Си ма, дра га – ка за – то би би ло чу до а чу да се 
да нас не де ша ва ју. 

Из ре кав ши ове ба нал не и не у ме сне ре чи, Сер геј 
Мо де сто вич ма гло ви то осе ти да оне не од го ва ра ју 
оно ме што се ов де од ви ја. Узе же ну под ру ку и па жљи-
во је од ве де од ков че га. Се ра фи ма Алек сан дров на се 
ни је опи ра ла. Ли це јој бе ше спо кој но, очи су ве. Оти де 
у деч ју со бу и оби ђе сва ме ста где се Ле ноч ка не ка да са-
кри ва ла. Са ги ња ла се за ви ру ју ћи под сто или кре вет, 
и ве се лим гла сом до зи ва ла:

- Где је мо ја де вој чи ца? Где је мо ја Ле ноч ка?
По тра зи ни је би ло кра ја. Фе до сја је уту че но се де ла 

у углу. Из не на да јек ну:
- Кри ла се, кри ла, Ле ноч ка, ан ђе о ска ду ши ца.
Се ра фи ма Алек сан дров на за дрх та, за ста де, по гле-

да је у не до у ми ци, за пла ка и по ла ко иза ђе из деч је 
со бе...
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Сер геј Мо де сто вич је жу рио са са хра ном. Бри ну-

ло га је же ни но по на ша ње. Схва тао је да је Се ра фи ма 
Алек сан дров на стра шно по тре се на из не над ном не-
срећом и, пла ше ћи се за ње но пси хич ко ста ње, сма-
трао је да Ле ноч ку тре ба што пре са хра ни ти.

Тог ју тра се Се ра фи ма Алек сан дров на по себ но све-
ча но обу кла. У со би се ску пи ло мно го све та. Са не ком 
те жи ном у гла ви упу ти се Се ра фи ма Алек сан дров на 
пре ма од ру. Ле ноч ка као да се осме хи ва ла. Мај ка по ло-
жи образ на иви цу ков че га и шап ну:

- Уја, де вој чи це.
Де вој чи ца не од го во ри.
У то по че не ка кво ко ме ша ње, ту ђа и су ви шна ли ца 

на го ше се над Се ра фи му Алек сан дров ну, не ко је при-
др жа. Ле ноч ку не куд по не со ше.

Се ра фи ма Алек сан дров на се ус пра ви, сму ше но уз-
дах ну и по зва:

- Ле ноч ка!
Од но се ње ну де вој чи цу. Она се из бе зу мље но ба-

ци за ков че гом. За др жа ше је. Она се оте ту ра до вра та 
кроз ко ја су од но си ли Ле ноч ку, се де на под и гле да ју-
ћи за њом до вик ну:

- Ле ноч ка, уја!
За тим про мо ли гла ву кроз вра та и по че да се сме-

је.
Де вој чи цу су жур но од но си ли од мај ке. Ту жна по-

вор ка по ста де на лик на бек ство...

1896.

С ру ског пре ве ла  
Дра ги ња Ра ма дан ски 

Сло бо дан Вла ду шић, Пор трет хер ме не у ти ча ра у 
тран зи ци ји, Днев ник, Но ви Сад, 2007, На про ма ји, 
Аго ра, Зре ња нин, 2007.

Пре да вач, хер ме не у ти-
чар, кри ти чар Сло бо дан 

Вла ду шић при па да екс клу-
зив ној гру пи са вре ме них 
ства ра ла ца ко ја не при ста је 
на (до бро вољ но) из гнан ство 
срп ске књи жев но сти у ге то 
про сеч но сти и ба на ли за ци је. 
Ње го ве две књи ге у ко ји ма се 
ба ви про ми шља њи ма о тек-
сто ви ма са вре ме не срп ске 
књи жев но сти и тек сто ви ма 
ко ји већ при па да ју исто ри ји 
књи жев но сти, стога су ко ли-
ко по треб не и ну жне то ли ко и су ви шне и у по зи ци ји 
ко ја још ви ше пот цр та ва уса мље ност њи хо вог ауто ра 
у кон тек сту са вре ме не срп ске књи жев ност и кул ту ре.

По треб не су и ну жне јер не по сто ји ни шта ни ква-
ли те том (а и кван ти те том) што до ла зи из обла сти те-
о риј ско-кри тич ког про ми шља ња и пи са ња са чи ме 
би се ове две књи ге тре нут но мо гле по ре ди ти, а исто-
вре ме но су су ви шне јер не ма рав но прав ног гла са са 
ко јим би аутор Сло бо дан Вла ду шић мо гао да за поч не 
пра ви (књи жев ни, има ли по тре бе на гла ша ва ти?) ди-
ја лог. А без ди ја ло га не ма ни пра вих по ме ра ња у обла-
сти пи са ња о књи жев но сти. Оту да су сви раз го во ри 
у овим књи га ма раз го во ри са „...’при ја те љи ма из про-
шло сти’ у чи јем би дру штву та уса мље ност би ла ма ње 
бол на„, ка ко сам аутор у Пред го во ру Пор трет хер ме
не у ти ча ра у тран зи ци ји и бе ле жи, не ја ди ку ју ћи, али 
и не прав да ју ћи се.

Мо же се и не што дру га чи је ре ћи: ако је у филм ској 
умет но сти филм нај пре да вао ри мејк не ког фил ма, за-
тим адап та ци ју књи жев ног тек ста и стри па да би се 
са вре ме ни то ко ви усме ри ли ка ви део игра ма, он да 
је Сло бо дан Вла ду шић не ко ко већ (филм ским реч-
ни ком ре че но) са да раз ми шља шта је сле де ћа ета па у 
раз во ју фил ма. Ако је ово по ре ђе ње не ја сно, да би пот-
пу но укло ни ли дво сми сле ност или не ја сност увод ног 
ко мен та ра, нај лак ше је ци ти ра ти са мог ауто ра ко ји 
у пред го во ру Пор тре та ка же: „...мо ји тек сто ви при-
па да ју жан ру те о риј ске фу ту ро ло ги је ко ја на сто ји да 
прет по ста ви фе но ме не бу дућ но сти, укљу чу ју ћи ту и 
лик и ети ку бу ду ћег хер ме не у ти ча ра„.

Струк ту ра књи ге Пор трет хер ме не у ти ча ра у 
тран зи ци ји пре ма ре чи ма са мог ауто ра те жи да по-
стиг не „... ’ор ган ско’ је дин ство тек сто ва ко ји су у њу 
увр ште ни„. Осим Пред го во ра, ова књи га сту ди ја 
oбухвата и де вет тек сто ва ко ји те ма ти зу ју сле де ће фе-
но ме не: пре кид пи са ња, мо да, ап со лут ни иден титет 
и ме та мор фо зе, пер цеп ци ја, ур ба но са мо при ка зи ва-
ње, ди пло мат ски жар гон, во ља за моћ, не моћ при че 
и при по ве да ња, тра ди ци ја и пре да ја и ху ма ни стич ки 
тај минг.

Два тек ста „из ла зе„ из окви ра исто ри је срп ске 
књи жев но сти: текст ко ји раз ма тра фе но мен мо де у 
Ев ге ни ју Оње ги ну и текст ко ји об ра ђу је фе но мен ху-
ма ни стич ког тај мин га у Не са вр ше ном вр ту Цве та на 
То до ро ва.

Оста ле сту ди је об ра ђу ју тек сто ве (по је дан) Си ме-
о на Пи шче ви ћа, Цр њан ског и Пе ки ћа и Иве Ан дри ћа 
(че ти ри тек ста). Ни јед на од сту ди ја не ба ви се ис кљу-
чи во јед ним (у Пред го во ру озна че ним) фе но ме ном, 
ма да на сло ви ја сно на ја вљу ју са др жај сту ди је.1 Њи хо-
ва по ве за ност сло же ни ја је и ком плек сни ја и мо гу ће 
их је раз ма тра ти и пра ће њем оних та ча ка у сту ди ја ма 
ко је се пре кла па ју и укр шта ју (што не зна чи да се до-
слов но по на вља ју већ се на до гра ђу ју и про ши ру ју у 
сва кој сту ди ји). Ка ко су слич но сти и ве зе из ме ђу сту-
ди ја ви ше знач не, оне исто вре ме но ја сни је пот цр та ва-
ју во љу ауто ра да про го ва ра ју ћи на раз ли чи те те ме и 
у раз ли чи том оби му не из гу би фо кус и не уда ље се од 
оно га до че га му је нај ви ше и ста ло. Ба ви ти се чи та-
њем, ту ма че њем, вред но ва њем тек сто ва без по тре бе 
да се они пре це њу ју или пот це њу ју, већ да се њи хо-
во ме сто, уло га и вред ност са гле да ју уну тар си сте ма 
књи жев но сти и кул ту ре, под јед на ко је ва жно као и 
од го во ри ти на пи та ње шта ти тек сто ви (сва ки за се бе 
и уну тар ши рих ве за и ути ца ја) мо гу са вре ме ним чи-
та о ци ма, да нас, да пру же.

Од ред ни ца да нас, ва жна је за раз у ме ва ње ка ко тек-
сто ва у књи зи На про ма ји, ко ји су кра ћи (29 тек сто ва) 
јер су на пи са ни за днев не но ви не и књи жев не ча со пи-
се, та ко и за раз у ме ва ње тек сто ва у књи зи Пор трет 
хер ме не у ти ча ра у тран зи ци ји, ко ји чи не сту ди је на-
ста ја ле за не ке дру ге при ли ке и дру гим по во ди ма. Иза 
од ред ни це, да нас, не кри је се ома шка ни ти не мар ност 
оно га ко ји ства ра (оче ку је се, на и ме, да сту ди је, кри ти-
ке и есе ји са др же из ра зе и тер ми не ко ји су „не у трал-

ни„ и „ван вре мен ски„), обично, већ упра во сна жна 
са мо свест (а ово је и је дан од ва жних атри бу та ли ка 
и ети ке бу ду ћег хер ме не у ти ча ра) ауто ра ко ји се кла ди 
на бу дућ ност, пре мо шћа ва ју ћи од ред ни цу про шлост 
(а то зна чи из бе га ва ње ар хи ви ра ња), ко ју кри тич ки 
текст не ми нов но за до би ја чи ном штам па ња.

Је дан од нај о ри ги нал ни јих и нај за ни мљи ви јих 
(кра ћих) тек сто ва „О есе ју го во ре ћи„ пе да го шки је 
при мер ка ко на пи са ти есеј. То што је ово есеј о есе ју 
не зна чи да је те о рет ског ка рак те ра већ да прак тич-
но де мон стри ра ка ко из ра ста ње лир ског ре зул та та 
јед не ло гич ке опе ра ци је (ова ко Киш де фи ни ше есеј) 
мо же да се из ве де та ко да да је прак ти чан ре зул тат и 
у ди сци пли ни ко ја при мар но не ма као ре зул та те сво-
га ис тра жи ва ња прак тич не до при но се на у ци. Ка да у 
фор ми сту ди је „Ан дри ће ва пе да го ги ја„ про го ва ра о 
„оба ве зу ју ћој из град њи вла сти тог иден ти те та„ да би 
се до го ди ла но ва пре да ја (сим бо лич ка пре да ја ча ше), 
осим што још јед ном де мон стри ра прак ти чан ре зул-
тат не ек спе ри мен тал не ди сци пли не по сред но да је и 
два атри бу та ли ка и ети ке бу ду ћег хер ме не у ти ча ра-
ин ди ви ду ал ни ен ту зи ја зам и од ва жност. Оба атри-
бу та Сло бо дан Вла ду шић по твр ђу је сво јим књи га ма 
па оту да онај ко ји се кла ди на бу дућ ност већ је сте 
бу ду ћи хер ме не у ти чар, не за то што „ње го во 
вре ме тек до ла зи„ не го за то што се већ да нас 
на ла зи у бу ду ћим тек сто ви ма хер ме не у ти ча-
ра као по ла зна и не за о би ла зна ре фе рен ца.

Струк ту ра књи ге На про ма ји рас по ре-
дом тек сто ва у три за себ не це ли не и Пред-
го во ром (ко ји је исто вре ме но и По го вор и 
Епи лог) гра ди ор ган ско је дин ство тек сто ва 
ко ји ди јаг но сти ци ра ју и оно што је „здра во„ 
и „бо ле сно„ и оно што је са оне стра не бо ле-
сти и здра вља.

Че ти ри есе ја ко ја чи не пр во по гла вље ба-
ве се исто ри јом нај но ви је срп ске књи жев но-
сти (пи та ње нео ри а ли стич ких тен ден ци ја у 
мла ђој срп ској про зи), фе но ме ни ма по др жа ва ња књи-
ге и фон да ци ја, од ре ђе ње ле по те укљу чи ва ња и по нов-
но де фи ни са ње на ци о нал не кул ту ре.

Дру го по гла вље чи не че ти ри есе ја о про зи Све ти-
слав Ба са ре, Са ве Да мја но ва, Сло бо да на Ти шме и Зо-
ра на Жив ко ви ћа. Два есе ја те ма ти зу ју и фе но мен гра-
да у срп ској про зи као стал ној те ми ко јој се Сло бо дан 
Вла ду шић и у ни зу дру гих при ка за вра ћа бе ле же ћи ис-
црп не и про ми шље не ко мен та ре. Та ко се те ма гра да ја-
вља и као те ма пи са ња бу ду ћег хер ме не у ти ча ра. Атри-
бут ур ба ног ин тер пре ти ран је у тек сто ви ма Сло бо да-
на Вла ду ши ћа као по јам ко ји не при па да ис кљу чи во 
син хро ниј ској рав ни већ се ди ја хро ниј ски пре по зна је 
као део по е ти ке и исто ри је свет ске књи жев но сти. За-
ни мљив при мер и до бра илу стра ци ја спо соб но сти са-
мо и спи ти ва ња по ка зу је се и на при ме ру раз ма тра ња 
те о риј ског пој ма плу та ју ћег су бјек та ко ји се у есе ји ма 
о про зи Све ти сла ва Ба са ре и Са ве Да мја но ва пред ста-
вља у кон тек сту пост мо дер не по е ти ке да би се исти 
по јам у Пред го во ру Пор тре та сме стио у кон текст 
раз ма тра ња по зи ци је ли ка и ети ке хер ме не у ти ча ра 
(да кле не пи сца) у тран зи ци ји. Не при хва та ње изо ло-
ва но сти и од би ја ње да се бе огра ни чи јед ним на чи ном 
ми шље ња екс пли ци ра но је као ја сан и не двосмислен 
из бор ауто ра Сло бо да на Вла ду ши ћа, па се мо же чи та-
ти и као јед на од по вла ште них те ма, уз те му гра да, у 
ње го вим тек сто ви ма.

Тре ћи део чи ни 29 при ка за са вре ме не срп ске про-
зе. По след ња ре че ни ца Пред го во ра књи ге На про ма ји 
и по след ња ре че ни ца по след њег при ка за зна чењ ски 
и сим бо лич ки фор ми ра ју лук ко ји из но си не дво сми-
слен став о од но су ети ке и есте ти ке и под вла че де мар-
ка ци о ну ли ни ју/цр ту.

Пред го вор Пор тре  та отва ра слут њу пре ки да пи-
са ња, а по след њи текст о Ан дри ће вој про зи за вр ша-
ва се ту ма че њем пре ки да пи са ња на при ме ру ро ма на 
Омер па ша Ла тас. Ка да у књи зи На про ма ји ту ма чи 
про зу Мир ја не Но ва ко вић осо бе ност аутор ки ног 
дис крет ног ху мо ра Сло бо дан Вла ду шић име ну је као 
по се бан вид „бри ге за чи та о це„. До пу штам се би учи-
та ва ње же ље да је слут ња пре ки да пи са ња осо бен вид 
иро ниј ског про во ци ра ња са го вор ни ка, па да се раз-
ма тра ње ћу та ња као оп ци је од но са ка са вре ме ној срп-
ској књи жев но сти ипак не ће ре а ли зо ва ти. Јер ако би 
се до го ди ло да глас бу ду ћег хер ме не у ти ча ра за ћу ти, 
бо јим се да би то зна чи ло да га срп ска књи жев ност ни 
не за слу жу је.

Маријана Милошевић

ИЗБОР КРИТИЧАРА Пре да ва ња пре да ва ча или о оно ме 
ко ји се кла ди на бу дућ ност

1 О функ ци ји и зна че њу на сло ва тек сто ва обе књи ге Сло бо да на Вла-
ду ши ћа мо гао би се на пи са ти и за се бан есеј ко ји би не дво сми сле но 
по ка зао ка ко је овај аутор уро њен у свет књи жев но сти и ствар но-
сти, тј. ка ко го во ре ћи о те о ри ји не гу би из ви да кон крет ност и ка-
ко уме и у крат ким фор ма ма (чи стим есен ци ја ма) да се по и гра ва и 
сво јим зна њи ма и оче ки ва њи ма чи та ла ца. Аутор у тек сту „На слов 
на сло вља ва ња„ о Ан то логи ји нај бо љих на сло ва Ср ђа на В. Те ши на 
про го ва ра и о овој те ми.
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ОР БО ВИЋ, Ма ри ја: Ис пу њен жи вот: би о би
бли о гра фи ја Си ни ше Па у но ви ћа. – Ча чак: 
Град ска би бли о те ка „Вла ди слав Пет ко вић Дис„, 
2008. – 382 стр.
 
Град ска би бли о те ка „Вла ди слав Пет ко вић Дис„ из 
Чач ка об ја ви ла је биоби бли о гра фи ју „Ис пу њен жи-
вот„, као 14. књи гу еди ци је „За ви чај на би бли о гра фи-
ја„, по све ће ну зна чај ном за ви чај цу Си ни ши Па у но ви-
ћу (1903–1995), углед ном ви ше де це ниј ском но ви на ру 
„По ли ти ке„, књи жев ни ку, пре во ди о цу са бу гар ског 
и ко лек ци о на ру умет нич ких сли ка ко је је са брао у 
Ма лу Га ле ри ју. Аутор би о би бли о гра фи је је Ма ри ја 
Ор бо вић, би бли о те кар-са вет ник За ви чај ног оде ље ња 
Град ске би бли о те ке. Ре цен зен ти су проф. др Ра ди во је 

Ми кић и проф. др Алек сан дра 
Вра неш, а уред ник Да ни ца 
Ота ше вић. Из да ва чи су Град-
ска би бли о те ка и по ро ди ца Па-
у но вић. У пр вом де лу књи ге, 
кроз по гла вља „Жи во то пис„, 
„Но ви нар ство као суд би на„, 
„Књи жев на оства ре ња„, „Пре-
во ди лач ки рад„ и „Ма ла га-
ле ри ја Си ни ше Па у но ви ћа„, 
аутор је на осно ву број не би-
бли о теч ке гра ђе, до ку ме на та 

и фо то гра фи ја при ка зао бу ран Па у но ви ћев жи вот, 
али и кул тур не и исто риј ске при ли ке тог вре ме на, 
што да је по се бан зна чај овој књи зи. У дру гом де лу 
об ја вље на је оп се жна би бли о гра фи ја са 1362 би бли о-
граф ске је ди ни це. Би бли о гра фи ју тво ре три це ли не: 
спи сак ра до ва Си ни ше Па у но ви ћа у књи га ма и пе ри о-
ди ци, ли те ра ту ра о Па у но ви ћу и ње го ви ра до ви на бу-
гар ском је зи ку. На кра ју књи ге дат је Ре ги стар ауто ра 
са 568 име на и Ре ги стар на сло ва ли сто ва и ча со пи са, 
ко ји са чи ња ва 125 на сло ва. Овим де лом, из дво је ним 
из ри зни це Ле га та Си ни ше Па у но ви ћа ко ји ба шти ни 
Град ска би бли о те ка, за ви чај се оду жио јед ној ин те ре-
сант ној и бо га тој ства ра лач кој лич но сти, ко ја је има-
ла ви ше не го „ис пу њен жи вот„.

НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Оли ве ра, ОР БО ВИЋ, Ма ри ја: 
Про чи та не го ди не Од Друж ства Чи та ња Срп
скоСла вен скиј Но ви на до Град ске би бли о те
ке „Вла ди слав Пет ко вић Дис„ 1848–2008. – Ча-
чак: Град ска би бли о те ка „Вла ди слав Пет ко вић 
Дис„, 2008. – 67 стр.

Ка та лог из ло жбе по во дом 160 го ди на Би бли о те ке у 
Чач ку до но си пре сек исто риј ског раз во ја ор га ни зо-
ва ног чи та ли шта и дру гих кул тур них ак тив но сти 
од Друж ства Чи та ња Срп ско-Сла вен скиј Но ви на из 
1848. до да на шње Град ске би бли о те ке „Вла ди слав 
Пет ко вић Дис„. Исто ри јат пра ти осни ва ње Дру штва, 
пе ри од од по кре-
тања Чи та ли шта 
до Пр вог свет-
ског ра та, рад 
ча чан ске гра ђан-
ске чи та о ни це 
и књи жни це из-
ме ђу два свет ска 
ра та, вре ме под 
оку па ци јом и 
рад би бли о те ке у 
пр вим де це ни ја ма на кон Дру гог свет ског ра та, све до 
уна пре ђи ва ња по сло ва ња на кра ју 20. ве ка. По себ ни 
одељ ци по све ће ни су Би бли о те ци да нас, зна чај ним 
ле га ти ма и пре сти жној пе снич кој ма ни фе ста ци ји Ди-
со во про ле ће, ко ја ове го ди не на вр ша ва 45 го ди на по-
сто ја ња. Уз оби ље вред них до ку ме на та из ар хив ских 
из во ра, као и фо то гра фи ја ко је го во ре о зна чај ним 
лич но сти ма, до га ђа ји ма и ак тив но сти ма у про те клих 
160 го ди на, „Про чи та не го ди не„ све до че о ве ли ком 
кул тур ном успе ху и зна ча ју Би бли о те ке, ко ји оства-
ру је тим од 27 за по сле них, упр кос чи ње ни ци да уста-
но ва ра ди у две згра де и не ма свој кров над гла вом. 
Број не се о бе, не ре шен ста тус и струч ни иза зо ви би ли 
су са мо мо тив за из ла зак у но ве сфе ре де лат но сти про-
ис те кле из све сло же ни јих зах те ва ко ри сни ка, због ко-
јих Би бли о те ка и по сто ји.

ГЛАС БИ БЛИ О ТЕ КЕ – ча со пис за би бли о те-
карство, број 14, 2007, 312 стра на, из да вач Град-
ска би бли о те ка „Вла ди слав Пет ко вић Дис„, 
Го спо дар Јо ва но ва број 6, 32 000 Ча чак, 032 340 
960, bdis@ptt.yu, главни и одговорни уредник 
Даница Оташевић

За последњих пет година излажења 
у новој редакцији, захваљујући 
квалитету прилога, актуелности 
тема и истраживачком и савре-
меном погледу на струку, часопис 
„Глас библиотеке„ је избио у сам 
врх српских библиотечких часопи-
са. Нови, 14. број доноси текстове 
у шест рубрика: „Мрежа„, „Угао„, 
„Наслеђе„, „Поглед„, „Библиогра-
фија„ и „Извештај„. „Мрежа„ у 
више текстова разматра теме дигитализације доку-
мената и електронски приступ библиотечкој грађи 
у јавним библиотекама. Радови смештени у тематс-
кој целини „Угао„ баве се анализом посебне грађе у 
фондовима библиотека, као и захтевима и интере-
совањима одраслих корисника. Рубрика „Наслеђе„ 
доноси прилоге из историје Библиотеке и књижевне 
прошлости чачанског краја, „док „Поглед„ садржи 
приказе актуелних књига. Нови број „Гласа библио-
теке„ завршава се Прилозима за чачанску библиогра
фију, које традиционално припрема Марија Орбовић, 
и извештајем о делатности Библиотеке у 2007. Инте-
ресантно је напоменути да су чачански библиотекари 
аутори укупно једанаест од деветнаест објављених 
радова. За „Глас библиотеке„ пишу: проф. др Алек-
сандра Вранеш (Београд), Јасминка Ђурић (Пожега), 
Гордана Ђилас (Нови Сад), Бојана Вукотић (Београд), 
Марина Митрић (Београд), Драгослава Радаљевић 
(Ужице), Слободан Љ. Ђуровић (Београд), и библи-
отекари чачанске библиотеке: Марија Орбовић, Да-
ница Оташевић, Маријана Матовић, Богдан Трифу-
новић, Оливера Недељковић, Биљана Мијаиловић, 
Мирко Дрманац и Наташа Поповић.

КОПИЦЛ, Владимир: Совин избор. – Чачак: Градска библиотека 
„Владислав Петковић Дис„, 2008. – 117 стр. 

У издању Градске библиотеке „Владислав Петковић 
Дис„ изашла је књига изабраних песама Владимира 
Копицла под насловом „Совин избор„, са поговором 
Саше Радојчића под насловом „Од фолка до рока 
– цитатно песништво Владимира Копицла„. Као 
34. наслов у библиотеци „Књига госта„, која доноси 
изабране и нове песме добитника Дисове награде, 
ова књига се појављује у оквиру 45. Дисовог пролећа, 
чији је Копицл лауреат. У четири циклуса нашло 
се укупно 60 песама, које представљају Копицлов 
песнички опус од неоавангардистичких почетака 
до данас. Песнички поступак који се ослања на 
обилно коришћење културолошких цитата и парафраза, остварених у очекивано 
иронијском тону, основна је карактеристика његове поезије. Он користи цитатну 
грађу из масовне културе и медија и од ње прави асоцијативне низове, са циљем да 
језичком мимикријом оствари иманентну критику начина говора нашег времена. 
По речима писца поговора, „загонетка коју његова поезија настоји да обелодани, 
није, дакле, загонетка песничког облика, него загонетка искуства које се песнички 
уобличава„.

МАТОВИЋ, Маријана: Најбољи свет. – Чачак: Градска библиотека 
„Владислав Петковић Дис„, 2008. – 34 стр.

Каталог пратеће изложбе 45. Дисовог пролећа у Чачку посвећен је Владимиру 
Копицлу, добитнику Дисове награде за 2008. годину. Садржи кратку песникову 
биографију, мали избор из поезије, као и библиографију (објављена песничка и 
есејистичка књижевна дела, приређивачки и преводилачки рад, заступљеност 
поезије и есеја у антологијама и зборницима, стваралаштво у периодици, 

проза у зборницима, поезија у антологијама и периодици на страним језицима, 
избор литературе о стваралаштву Владимира Копицла у књигама и периодици, 
уметнички рад, позоришни рад, избор интервјуа, избор из референсне литературе). 
Поменути садржај је илустрован са обиљем документарне грађе из личне архиве. 
Аутор каталога и пратеће изложбе је мр Маријана Матовић, библиотекар-саветник 
у Научном одељењу Градске библиотеке у Чачку, а графички дизајн изложбе и 
каталога дело су Мирослава Марића и агенције „SELECT„ из Чачка. 

ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ – годишњак песничке манифестације „Дисово 
пролеће„, број 39 (45. Дисово пролеће), 2008, 50 страна, издавач Градска 
библиотека „Владислав Петковић Дис„, Господар Јованова број 6, 32 000 
Чачак, 032 340 960, bdis@ptt.yu, главни и одговорни уредник Даница Ота-
шевић

Нови број часописа „Дисово пролеће„ посвећен је Владимиру Копицлу, песнику 
из Новог Сада и овогодишњем добитнику Дисове награде. Темат о Копицлу до-
носи традиционални интервју са лауреатом који потписује главна уредница ча-
сописа Даница Оташевић, избор из његове поезије и критички суд чланова Ди-
совог жирија Богдана А. Поповића, Гојка Божовића и Саше Радојчића. Као што 
је већ постало трајно опредељење редакције, часопис трага за новим историјским 
сведочанствима о Дисовом животу и стваралаштву, као и бројним другим зави-
чајним темама. Посебну пажњу привлаче прилози о до сада непознатој Дисовој 
песми „Лепота„ из 1908, једној италијанској студији о Дису и необичном одговору 
Бранка Ћопића из 1981. на предлог да постане добитник Дисове награде. Дат је 
поглед на некадашњи „Дисов гласник„, „Чачак виђен очима путописаца„, поводом 
шест векова од првог писаног помена имена града, као и преглед обележавања 160 
година од отварања читалишта у Чачку. Ту су и бројни прикази књига и часописа 
у издању Градске библиотеке, сећања на песнике Војислава Илића Млађег и Рашка 
Јовичића, хронологија културно-просветне делатности ове установе која спада у 
неколико најактивнијих на културној мапи Србије, као и резултати свих књижев-
них конкурса у оквиру 45. Дисовог пролећа.

Би бли о те ка „Вла ди слав Пет ко вић Дис„ – Ча чак
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ИЗЛОГНОВИХКЊИГА
УДК: 0 – оп шта гру па, 1 – фи ло зо фи ја, пси хо ло ги ја, 2 – ре ли ги ја, те о ло ги ја,

3 – дру штве не на у ке, 5 – ма те ма ти ка, при род не на у ке,
6 – при ме ње не на у ке, ме ди ци на, тех ни ка, 7 – умет ност, спорт, ра зо но да,

8 – лин гви сти ка, књи жев ност, 9 – ге о гра фи ја, би о гра фи ја, исто ри ја

1
БА ДИ ЈУ, Ален: Пре глед ме та по ли
ти ке, пре вод са фран цу ског Ра до-
ман Кор дић. – Бе о град: Ин сти тут 
за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри-
ју, Бе о град: Фи лип Ви шњић, 2008. 
– 110 стр.

Аутор је фран цу ски 
фи ло зоф и ма те-
ма ти чар, је дан од 
нај ре пре зен та тив-
ни јих ми сли ла ца 
да на шњи це. Члан 
је ра ди кал но ле ве L’Or ga ni sa tion Po li ti-
que. По знат је и по то ме што је ор га ни зо-
вао про те стни скуп про тив НА ТО бом-
бар до ва ња Ср би је 1999. го ди не. Ба ди ју 
ова ко де фи ни ше „ме та по ли ти ку„: „Под 
„ме та по ли ти ком„ ја раз у мем учин ке ко-
је фи ло со фи ја мо же да из ве де у се би и 
за се бе, из оно га, по че му је су по ли ти ке 
ми шље ња. Ме та по ли ти ка се су прот ста-
вља по ли тич кој фи ло зо фи ји, ко ја твр-
ди да, по што по ли ти ке ни су ми шље ња, 
фи ло зоф тре ба да ми сли по ли ти ку„.
Из два ја мо не ке од на сло ва: По ли ти ка 
као ми шље ње: де ло Сил ве на Ла за ри са, 
Исти на и прав да, Ран си јер и апо ли тич
ност, По ли ти ка као про цеду ра исти не. 
Да на шње ге не ра ци је мла дих ја пи-по-
ли ти ча ра ни из да ле ка не ма ју ја ка по-
ли тич ка уве ре ња као што су их има ли 
Ти то ви ди си ден ти – ше зде се то сма ши 
или Ми ло ше ви ће ви кон ку рен ти, а о 
спрем но сти на жр тво ва ње, и да не го-
во ри ма. Мла ди ја пи-по ли ти ча ри, у 
осно ви сво јих би ћа, не ма ји по ли тич ки, 
већ по слов ну дух; што ће у бу дућ но сти 
пред ста вља ти ве ли ку пра зни ну у срп-
ској ели ти. Књи га Але на Ба ди јуа не ма 
за циљ да оспо ри по ли ти ку као ак ци ју, 
на про тив – већ је њен циљ да под се ти 
да је из во ри ште по ли ти ке ипак у иде ја-
ма, а не у тр го ви ни.

БА РЕТ, Си рил: Лу двиг Вит ген
штајн, пре вео са ен гле ског Ан дреј 
Јан дрић. – Бе о град: Clio, Би бли о те-
ка Арс, 2008.
 
Књи гу јед ног од 
нај зна чај них фи-
ло зо фа два де сет ог 
ве ка, при ре ди ли 
су ње го ви сту ден-
ти. Пре да ва ња и раз го во ри о есте ти ци, 
пси хо ло ги ји и ре ли ги о зном ве ро ва њу 
по из бо ру те ма за у зи ма ју по себ но ме-
сто у Вит ген штај но вом опу су; они при-
па да ју по зној фа зи, иако су по са др жа ју 
срод ни ји спи си ма из та ко зва ног пре ла
зног пе ри о да. Пр ве вер зи је по је ди них 
ми сли и ар гу ме на та мо гу се про на ћи у 
пре да ва њи ма ко је је Вит ген штајн одр-
жао 1932–1933, не ко ли ко го ди на пре не-
го што је за по чео рад на Фи ло зоф ским 
ис тра жи ва њи ма. За ни мљи во је да ни 

та да ни је раз два јао пи та ња из есте ти ке, 
пси хо а на ли зе и ре ли ги је: оно што је, 
пре ма ње го вом ми шље њу, за јед нич ко 
за те три обла сти је сте да ни јед на на у ка 
и не са др жи узроч на об ја шње ња, иако 
нам се че сто чи ни да је та ко. Овим пре-
да ва њи ма за о к ру жу ју се по је ди не Вит-
ген штај но ве те ме.

КИ СТЕН МА ХЕР, Ти ки и ЗАЈ ВЕРТ, 
Ј. Ло тар: Ка ко да по јед но ста ви те 
свој жи вот, са не мач ког пре ве ла 
Љи ља на Во лић. – Бе о град: Ча роб-
на књи га, 2008. – 273 стр.

У са вре ме ној пси-
хо ло ги ји успе ха 
на пре дак у ра ду и 
до бро оба вљен по-
сао ве зу је се за три 
чи ни о ца: од лу ка 
да се не што учи ни, 
рад на оства ре њу и пра ће ње по ме ну тог 
учин ка. Ка те го ри ји по пу лар них при-
руч ни ка ко ји по ма жу чи та о ци ма да 
се што без бол ни је осло бо де сва ко днев-
них стре со ва, при па да и књи га Ка ко 
да по јед но ста ви те свој жи во т. Књи га 
је у Не мач кој у про те клих не ко ли ко де-
це нија би ла нај про да ва ни ји прак тич ни 
при руч ник. Бо гат прак тич ним тех ни-
ка ма за по јед но ста вљи ва ње рад них оба-
ве за, бри ге о здра вљу и ме ђу људ ским 
од но си ма, про грам је са ста вљен од се-
дам тех ни ка. Пру жа прак тич не са ве те 
нео п ход не за во ђе ње ис пу ње ног жи во-
та и осло ба ђа ња од пси хо со мат ских бо-
ле сти са вре ме ног до ба по пут нер во зе, 
стре са и пре оп те ре ће но сти.

МИЛ СТЈУ АРТ, Џон, Пот чи ње ност 
же на, пре вод са ен гле ског Ива на 
Ми ли во је вић. – Бе о град: Слу жбе-
ни гла сник, 2008. – 192 стр.

Џон Стју арт Мил је по зна ти ли бе рал-
ни ми сли лац. Мно ги сло бо до ум ни и 
сло бо до љу би ви ду хо ви на дах њи ва ли 
су се ње го вом рас пра вом „О сло бо ди„. 
Пре во ди лац овог де ла, Ива на Ми ли-
во је вић у по го во ру је ис та кла: „Де сет 
го ди на пре не го што ће на пи са ти свој 
есеј о пот чи ње но сти же на, Џон Стју арт 
Мил об ја вио је 1859. го ди не рас пра ву 
„О сло бо ди„, ко ја не са мо да је би ла на 
из ве стан на чин увод у ка сни ји есеј и по-
ну ди ла број не пој мо ве ко ји ће оста ти ка-
рак те ри стич ни и за Ми ло во све у куп но 
де ло, већ је, што је мо жда нај ва жни је, 
по ну ди ла и уни вер-
зал ну дру штве но-
те о риј ску плат фор-
му из чи јег ће се 
јед ног од аспе ка та 

раз ви ти „Пот чи ње ност же на„(…)„. 
Иако је ова књи га оби мом не ве ли ка, 
ите ка ко је зна чај на не са мо као при лог 
исто ри ји људ ске ми сли, већ и као ак ту-
ел но шти во ко је мо же да се иш чи та ва 
у окви ри ма да на шњих ре ла ци ја му шка-
рац – же на.

3
АН ЂЕЛ КО ВИЋ, Дра го мир: Срп
ски на ци о нал ни ма зо хи зам. – Бе о-
град: Ал те ра, 2008. – 289 стр.

Под на слов ове ви ше 
не го ин три гант не 
књи ге есе ја има ак ту-
ел ни оквир: Од ју го
сло вен ства до евро а
тлан ти зма. Ре цен-
зент Бран ко Ру дан о књи зи је, из ме ђу 
оста лог, на пи сао: „Аутор кроз при зму 
кон крет них по ли тич ких до га ђа ја и 
лич но сти го во ри о на шим ма на ма и 
сла бо сти ма; о оно ме што нас спре ча ва 
да учи ни мо на шу зе мљу нор мал ни јом 
и ста бил ни јом. А оно што као цр на, зло-
коб на нит по ве зу је ве ћи ну тек сто ва, то 
је фе но мен срп ског ма зо хи зма. Фе но-
мен ко ји има мно штво сво јих по јав них 
об ли ка, и ко ји је при су тан и код на ци-
о на л но као и код ана ци о нал но на стро-
је них Ср ба„. Аутор је ро ђен у Мо скви 
1971. го ди не, где је за вр шио основ ну 
шко лу. Сред њу шко лу и фа кул тет за вр-
ша ва у Бе о гра ду; ди пло ми рао је исто-
ри ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту и ма-
ги стри рао ме наџ мент на Фа кул те ту за 
ин тер на ци о нал ни ме наџ мент. Срп ски 
„ма зо хи зам„ у ко ји чи та лац тре ба тек 
да се уве ри или не, аутор об ја шња ва и 
опа ском Јо ва на Д у чи ћа: „Ср би су на род 
ма зо хи стич ки и ола ко за бо ра вља ју„. Да 
на пра ви мо па ра ле лу Ан ђел ко ви ће вих 
есе ја у овој књи зи, са књи гом Пе ђе Ра-
до са вље ви ћа „Ђин ђић из ме ђу Ло јо ле 
и Кро пот ки на„, у ко јој Ра до са вље вић 
та ко ђе, при ка зу је срп ски пси хо ло шки 
про фил ко ји је Ђин ђић оце нио као ка-
мен спо ти ца ња срп ског раз вит ка. Ове 
две књи ге, уз нај но ви ју књи гу Ду ша на 
Ко ва че ви ћа „Два де сет срп ских по де-
ла„, из у зет но лу цид но уво де чи та о ца у 
пре де ле срп ске на ци о нал не све сти у ко-
јој тре ба тра жи ти узрок та ко број ним 
на ци о нал ним по ср ну ћима.

АН ТО НИЋ, Сло бо дан, Кул тур ни 
рат у Ср би ји. – Бе о град, За вод за 
уџ бе ни ке, 2008. стр. 266

Ан то нић на вр ло ја сан али и ду бо ко 
осми шљен на чин са гле да ва срп ску са-

вре ме ну дру штве ну, 
по ли тич ку и кул тур-
ну стварност. Ево не-
ких од на сло ва: Б92 
и вас пи та ње срп ске 
ел и те, Др жа ва као 
плен, Ан ти кле ри кал-
ни де мо хри шћа ни, 
Хри шћан ски ан ти гло ба ли зам, Ве не ци-
јан ска ко ми си ја и ћи ри ли ца, Ср би ја у 
НВО Уто пи ји... Без за је дљи вог али сва-
ка ко вр ца вог ду ха, Ан то нић је у овој 
књи зи на сли као сво је вр сну па но ра му 
срп ске сва ко дне ви це, ко ја ће по слу жи-
ти пи сци ма са вре ме не срп ске исто ри је 
као не за о би ла зан из вор.

Сту ди је кул ту ре (гру па ауто ра) 
при ре ди ла Ђор ђе вић Је ле на. – Бе-
о град: Слу жбе ни гла сник, 2008. 
– 646 стр.

Пред чи та о ци ма је ка пи-
тал но де ло о људ ској кул-
ту ри у нај ши рем сми слу 
те ре чи, об у хва та ју ћи и 
по јам суб кул ту ре или 
пот кул ту ре – да кле по-
себ не гру пе уну тар офи ци јел не струк-
ту ре дру штва. При ре ђи вач ове из у зет-
но сту ди је, Је ле на Ђор ђе вић, у уво ду је 
ис та кла и ово: „Уоби ча је но је да сва ки 
го вор о кул ту ри за по чи ње про бле мом 
де фи ни са ња и кон ста та ци јом да га је 
не мо гу ће раз ре ши ти, јер је кул ту ра не-
у хва тљи ва, про мен љи ва и у вре ме ну и 
у про сто ру. То ме до при но си чи ње ни ца 
да по јам кул ту ре но си на сла ге зна че ња 
ко ја су се та ло жи ла по след ња два и по 
ве ка, у раз до бљу ка да кул ту ра по чи ње 
да се иден ти фи ку је као по се бан по јам 
ко ји се од но си на од ре ђе ну, ма ње или 
ви ше ауто ном ну област„. Ево и не ких 
име на ауто ра, као и те ма: Ме тју Ар нолд 
је за сту пљен са сво јим есе јем Кул ту ра 
и анар хи ја, Френк Реј монд Ли вис пи ше 
о ма сов ној ци ви ли за ци ји и ма њин ској 
кул ту ри, Ми шел Фу ко аутор је тек ста 
Исто ри ја сек су ал но сти, Кор нел Вест 
је за сту пљен са тек стом Но ва кул тур на 
по ли ти ка раз ли чи то сти, док је Жан 
Фран соа Ли о тар аутор есе ја Пост мо дер
но ста ње и низ дру гих ауто ра.

ЈО ВА НО ВИЋ, Бо јан, Пр кос и инат (ет
ноп си хо ло шке сту ди је). – Бе о град, 
За вод за уџ бе ни ке, 2008. стр. 302

Сво ју сту ди ју Јо-
ва но вић пре ла ма 
кроз до стиг ну ћа Јо-
ва на Цви ји ћа ка да 
је реч о срп ској ет-
ноп си хо ло ги ји. Шта 
усло вља ва срп ски 
по сло вич ни инат и 
пр кос, до брим де лом об ја шња ва овај 
оглед. Из два ја мо не ка од по глав ља: Ана-
то ми ја ја ва шлу ка, Кул ту ра жр тво ва ња 
и са мо жр тво ва ња, За јед нич ко осе ћа ње 
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ту ге и ме лан хо ли је, Вожд и ње го ви уста-
ни ци у све тлу и сен ци сво јих на ра ви, 
Там не цр те мен та ли те та у огле да лу на-
род них по сло ви ца... За хвљу ју ћи овој 
Јо ва но ви ће вој књи зи, на ша исто ри ја 
не са мо што ће нам по ста ти ја сни је, већ 
ћемо ја сни је са гле да ва ти и мо гу ћа ре ше-
ња срп ског на ци о нал ног пи та ња.

СТА МА ТО ВИЋ, Де сан ка, Књи га у 
Сви ла јн цу (прет плат ни ци и са ку
пља чи прет пла те). – Сви ла јнац, Ре-
савс ка би бли о те ка, 2008. стр. 124

Из ме ђу оста лог, у Уво ду 
ове књи ге сто ји: „Сва до-
са да шња ис тра жи ва ња 
ар хив ске гра ђе, пи са них 
и пу бли ко ва них из во ра, 
као и ре зул та та раз ли чи-
тих обла сти раз во ја Сви-

ла јн ца и око ли не, по себ но исто ри је 
обра зо ва ња, про све те и кул ту ре ни су 
да ли од го вор на пи та ње ка да је пр ва 
књи га до шла у Сви ла ј нац, ко ја је то 
књи га би ла и ко ме је прип а да ла„. Аутор-
ка се упра во у ба ви ла овом те мом: ко су 
би ли пр ви прет плат ни ци и са ку пља чи 
прет пла те за књи ге и ли те рар не ча со пи-
се у Сви ла јн цу? У том пе ри о ду у Бе чу се 
штампала „Да ни ца„ и оста ли књи жев-
ни ча со пи си. На при мер, као ре зул тат 
ис тра жи ва ња, Де сан ка Ста ма то вић до-
шла је до по да та ка ко су би ли прет плат-
ни ци на од ре ђе не књи ге и ча со пи се из-
ме ђу 1818. и и 1890. го ди не.

5
АМА ТО, Џо зеф: Прах, пре ве ла са 
ен гле ског Та тја на Би жић. – Бе о-
град: Clio, 2008.
 
Ваљ да је жи вот овај 
наш по чео пра хом. 
На ста ли смо из 
пра ха би блиј ског. 
Ова књи га се ба ви 
исто ри јом пра ха. 
По и ма ње пра ха, не-
ви дљи вог од чо ве ко вог на стан ка до да-
нас. Шта је зна чио прах у исто риј ском 
и по сти сто риј ском вре ме ну? За пра во, 
у ста ром до бу, као и сред њем ве ку. Тек 
раз во јем тех ни ке, про на ла ском ми кро-
ско па, прах до би ја са свим дру га чи ји 
зна чај, као и оно што је до та да би ло 
не ви дљи во. Са да се от кри ва је дан дру-
ги свет – свет ми кроор га ни зма и прах 
до би ја са свим дру га зна че ња. Свет ко ји 
је до та да био не по знат чо ве ку по ста је 
за ни мљи ви ји и не прест ано под врг нут 
ис тра жи ва њу.

ЈАН ЧИЋ, Ра ди ша и СТО ЈА НО ВИЋ, 
Да ни ло: Еко ном ска бо та ни ка. – За-
вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2008.

Еко ном ска бо та ни ка је уџ бе ник не са-
мо сту ден ти ма већ и из вор зна ња обич-
ним чи та о ци ма о мо гућ но сти ма ко ри-
шће ња би ља ка и њи хо вих про из во да 

у нај ра зли чи ти је 
свр хе. Ле по опре-
мље ни лек си кон у 
ово мо дер но до ба ко је све ви ше при да је 
зна ча ја еко ло ги ји, здра вом на чи ну ис-
хра не и ле че њу при род ним пу тем, да се 
ко ри сти ти и иш чи та ва ти сва ко днев но. 
По ред струч ног зна ња – о гра ђи би ља-
ка, при мар ним и се кун дар ним ме та бо-
ли ти ма би ља ка, ге не тич ки мо ди фи ко-
ва ним биљ ка ма, пру жа нам се на увид 
и упо зна ва ње би ља ка ко је има ју прак-
тич ну при ме ну. Мо же мо сте ћи основ на 
зна ња о ко ри сно сти жи та ри ца, во ћа, по-
вр ћа, за чи на, ле ко ви тих би ља ка, они ма 
од ко јих се спра вља ју без ал ко хол ни и 
ал ко хол ни на пи ци, о ду ва ну и опој ним 
дро га ма. Биљ ке су при сут не и у ко зме-
ти ци и пар фи ме ри ји као и у ме ди ци ни 
и фар ма ци ји. Атрак тив ност ове књи ге 
до брим де лом по ти че од фо то граф ског 
уме ћа јед ног од ауто ра Да ни ла Сто ја но-
ви ћа.

Основ не еко ло шке и струк тур но 
про из вод не ка рак те ри сти ке ти
по ва шу ма Ђер да па и Та ре. – Бе о-
град: Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли-
ке Ср би је, Шу мар ски фа кул тет Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, На ци о нал ни 
парк Ђер дап, На ци о нал ни парк Та-
ра, 2007. – 234 стр, илу стро ва но

Збор ник ра до ва 
об у хва та до би је не 
ре зул та те ис тра-
жи ва ња у пе ри о ду 
2005–2007. у окви-
ру исто и ме ног 
про јек та. Основ ни 
са др жај про јек та чи ји су де ло ви тек сту-
ал но, та бе лар но и илу стра тив но за сту-
пље ни у књи зи од но сио се на: ис тра жи-
ва ње еко ло шких осо би на по по је ди ним 
це но е ко ло шким гру па ма у ци љу де фи-
ни са ња еко-је ди ни ца на ло ка ли те ти ма 
ГЈ Че за ва на Ђер да пу и на по је ди ним ло-
ка ли те ти ма На ци о нал ног пар ка Та ра. 
Ак цен то ва на су пе до ло шка и фи то це-
но ло шка ис тра жи ва ња, ра зно вр сност 
ти по ва шума на ло кал ном ни воу, по-
себ но рет ких, угро же них, ре ликт них 
и ен де мич них вр ста др ве ћа, жбу ња, 
при зем не фло ре, ства ра ње основ не ти-
по ло шке мре же Та ре, Зве зде и Цр ног 
Вр ха и оста ло. Ре зул та ти са оп ште ни у 
збор ни ку прак тич но се мо гу ко ри сти-
ти у пла ни ра њу упра вља ња при род ним 
по тен ци ја ли ма у ло кал ним усло ви ма 
кроз стра те шке и опе ра тив не пла но ве. 
Тек сто ве је при ло жио ве ћи број ин же-
ње ра, ма ги ста ра и док то ра на у ка.

6
МИ ЛА НО ВИЋ, Д. Бо шко: Основ
на шко ла у Сир чи – јед но сто ле ће 
(1893–1993). – Кра ље во: Ко ми но 
трејд, 2008.

150 мо но гра фи ја о шко ла ма у Ср би ји до-
пу ни ла је и ово го ди шња мо но гра фи ја о 

Сир чан ској шко ли Бо шка Д. Ми ла но-
ви ћа. Овај вид до ку мен то ва них књи га 
пред ста вља ве ли ки до при нос исто ри ји 
пе да го ги је на на шем тлу и зна ча јан при-
лог Пе да го шком му зе ју у Бе о гра ду. Пра-
те ћи је дан век школ ства у Сир чи, се лу 
бли зу Кра ље ва, ко је се спо ми ње још у 
13. ве ку у Жич кој хри со ву љи, са зна ће мо 
чи ње ни це о ви со ком ни воу обра зо ва ња 
и уме шно сти он да шњих учи те ља, ко ји 
су че сто уно си ли но ви не знат но хо де ћи 
ис пред свог вре ме на. Та ко је већ по чет-
ком про шлог ве ка 
Дра го мир Ми ла но-
вић др жао ча сове у 
при ро ди упо зна ју-
ћи де цу са бла гом 
род ног кра ја. Три 
учи те ља три пе да го-
шке ме то де. Про кла-
ма ци ја Хер бар то ве пе да го шке шко ле 
и доц ни је ан ти хер бар тов ског обра сца 
под у ча ва ња, ка ко би ло, из овог се о ског 
хра ма на у ке из ла зи ли су зна њем снаб де-
ве ни уче ни ци од ко јих су мно ги по сти-
гли зна чај не успе хе у жи во ту – док то ри 
на у ка, ма ги стри, из да ва чи, но ви на ри...
Број не фо то гра фи је до ку мен та ра зних 
вр ста при ку пио је аутор Б. Д. Ми ла но-
вић али је фак та на до гра дио при ча њем 
и аутен тич ним све до че њи ма ка ко сво-
јим та ко и нај ста ри јих жи вих уче ни ка 
ове шко ле. Ду хо ви ти ко мен та ри ин жи-
ње ра Бо шка пред во де оп шту жи вост 
ду ха ђа ка се ља на и чи не мо но гра фи ју 
ин те ре сант ним шти вом јер по ред исто-
риј ских чи ње ни ца, крат ке исто ри је срп-
ског на ро да овог кра ја, а са мим тим и 
цен трал ног ме ста сва ког на се ља – шко-
ле, пе да го шких пре гле да, има мо вр цав, 
жив го вор. 

СИ МИЋ, Сло бо дан: Све о де пре си
ји. – Зре ња нин : Аго ра, 2008.

У уво ду ове књи-
ге ко ја је азбу ка 
де преси је ја сно су 
за цр та ни ци ље ви. 
Иако је де пре си ја 
јед на од нај ра спро-
стра ње ни јих бо ле сти у по пу ла ци ји, о 
њој има вр ло ма ло до ступ них ин фор ма-
ци ја на срп ском је зи ку. У би бли о те ка ма 
се мо гу на ћи или уџ бе ни ци и струч на 
ли те ра ту ра, ко ја је ма ње ра зу мљи ва 
про сеч ном чи та о цу, или се ра ди о по пу-
лар ној пси хо ло ги ји. Књи га је кон ци пи-
ра на у фор ми пи та ња и од го во ра на сва 
кључ на пи та ња из обла сти де пре си ја па 
ће те мо ћи да са зна те шта је де пре си ја, 
за што на ста је, ка ко се ма ни и фе сту је, 
и ка ко се ле чи. У овој књи зи је нај пре 
ја сно де фи ни сан сам по јам. Де пре си ја 
је одво је на од дру гих пој мо ва као што 
су жа лост, ту га. За тим је ука за но на 
би ло шке и пси хо со ци јал не осно ве де-
пре си је. По уч на, ујед но и вр ло ко ри сна 
књи га у вре ме ка да се та кве књи ге вр ло 
рет ко об ја вљу ју.

ХО КИНГ, Сти вен: Цр не ру пе и бе
бе ва се ље не, са ен гле ског пре вео 

Зо ран Жив ко вић, – Бе о град: Ал на-
ри, 2008. – 191стр.

Књи га чу ве ног ен-
гле ског фи зи ча ра 
Сти ве на Хо кин га, 
са ста вље на је од 
три на ест есе ји стич-
ких тек сто ва ис пи-
са них у раз до бљу од 
ше сна ест го ди на: 
из ме ђу 1976. и 1992. го ди не. Есе ји ко ји 
се на ла зе у књи зи кре ћу се у ра спо ну 
од ауто би о граф ских цр ти ца, до по ку-
ша ја да нам пре до чи ка ко се осе ћа ка-
да се по ме не реч Ва се ље на! Књи га се 
за вр ша ва пре пи сом тон ског де ла јед не 
од нај ста ри јих Би би си је вих ра дио еми-
си ја Пло че за пу сто остр во, ко ја се кон-
ти ну и ра но еми ту је од 1942. го ди не. У 
овој књи зи Сти вен Хо кинг рас пра вља 
о за ми шље ном вре ме ну, о про це су у ко-
ме цр не ру пе ства ра ју бе бе Ва се ље не, 
као и о на по ри ма на уч ни ка да ство ре 
је дин стве ну те о ри ју ко ја би от кри ла 
све тај не све ми ра. Сти вен Хо кинг, фи-
зи чар ко ји је још то ком сту ди ја обо лео 
од ами о тро фич ке ла те рал не скле ро зе, 
та ко ђе из но си и соп стве но ви ђе ње ово-
зе маљ ског бив ство ва ња, као и „жи во та 
по сле жи во та„.

ХАН ЛОН, Мајкл: Во дич кроз на уч
ну ди вљи ну – де сет пи та ња на ко
је на у ка не мо же да од го во ри, пре-
вод са ен гле ског Ве сна Пе тро вић. 
– Бе о град: Де ре та, 2008. – 207 стр.

На у ка, по зна то је 
– не ма аде кват не 
од го во ре на сва пи-
та ња о при ро ди и 
за ко ни ма жи во та. 
У Во ди чу кроз на
уч ну ди вљи ну, да-
то је де сет при ме ра 
ра зних вр ста ми сте ри ја ко је на уч ни ци 
– тек тре ба да ре ше… „На у ка је пу на зја-
пе ћих ру па, сло но ва у рад њи људ ског 
раз у ме ва ња, ко ји јед но став но не ће да 
не ста ну(…)„. Ис ти че мо не ка од по гла-
вља: За што је вре ме та ко увр ну то, Мо-
гу ли да жи вим веч но, Да ли је све мир 
жив, Мо же мо ли ствар но да бу де мо 
си гур ни да је па ра нор мал но глу пост, 
Шта је, у ства ри, ствар ност… Све до ци 
смо да је „на у ка„ мно го пу та мо ра ла да 
ре ви ди ра соп стве на „ве ро ва ња„. И нај-
ве ћи на уч ни ци при зна ју да је жи вот 
ве ли ка ми сте ри ја. До ду ше, на у ка има 
од го во ре на мно га пи та ња ко ја по чи њу 
са „ка ко„; ме ђу тим, од го вор на пи та ње 
„за што„, на у ка из бе га ва да да је, а по је-
ди ни на уч ни ци и са ми ка жу да је по сао 
на у ке упра во да об ја шња ва то „ка ко„ 
док је по сао ре ли ги је и фи ло зо фи је да 
се ба ви пи та њем „за што„.Аутор је је дан 
нај у спе шни јих бри тан ских на уч них пу-
бли ци ста. По ред дру гих књи га на пи сао 
је и чу ве ни Ауто сто пер ски водич кроз 
га лак си ју.



10 11

7
ЈО КИЋ, Мом чи ло: Од но си с јав но
шћу у спор ту. – Ва ље во: Аген ци ја 
Ва ље вац, 2008. – 291 стр.

Пред чи та о ци ма 
је књи га по зна тог 
спорт ског но ви-
на ра и тре нут но 
од го ворног уред ни-
ка днев ног ли ста 
„Спорт„, Мом чи-
ла Јо ки ћа. Јо кић, ина че пи сац књи га 
„Станко вић, осмех на се дам је зи ка„ 
(књи га го во ри о жи во ту и ра ду јед ног 
од нај зна чај ни јих срп ских спорт ских 
функ ци о не ра, ко ји је пу не че ти ри де це-
ни је био пр ви чо век свет ске ко шар ке, 
Бо ри сла ву Бо ри Стан ко ви ћу) и „Без 
гра ни ца Бо ра Ми лу ти но вић„, до бит-
ник је на гра да „Злат но пе ро Љу би ше 
Ву ка ди но ви ћа„ и Удру же ња књи жев-
ни ка Ср би је „Ра до је До ма но вић„ ко ја 
му је до де ље на за ли те рар ни до при нос 
спорт ском но ви нар ству. Нај но ви ја књи-
га за по чи ње ре чи ма јед ног од нај кон-
тро верз ни јих мул ти ме ди јал них умет-
ни ка два де се тог ве ка Деј ви да Бо у ви ја 
„бу дућ ност не по сто ји, ми је са ми ства-
ра мо„, пру жа нам де таљ не ин фор ма ци-
је о на стан ку и раз во ју pu blic re la ti o ns 
(PR) у спор ту. Нај ве ћа вред ност књи ге 
Мом чи ла Јо ки ћа ле жи у чи ње ни ци да 
нам је пи сац хи рур шки пре ци зно пре-
зен ти рао ком плек сан од нос струч них 
мар ке тин шких ти мо ва с јав но шћу, ко ји 
не са мо у спор ту као гло бал ном фе но ме-
ну, већ и у дру гим дру штве ним обла сти-
ма (по ли ти ка, еко но ми ја, кул ту ра) по-
ста је све до ми нант ни ји. У увод ној ре чи 
Јо кић ис ти че да сво јом нај но ви јом књи-
гом ни је же лео да соп стве но но ви нар-
ско ис ку ство сти ца но то ком две и по де-
це ни је ста ви у пр ви план и са мим тим 
функ ци ји пи а ра до де ли дру го ра зред ну 
уло гу. Због пре вас ход не еду ка тив не 
уло ге књи гу би тре ба ло да про чи та ју 
не са мо они ко ји ма је ба вље ње спор том 
основ на про фе си о нал на де лат ност, већ 
због оби ља сли ко ви тих и атрак тив них 
ин фор ма ци ја сви ми сле ћи љу ди.

8
АЛ БА ХА РИ, Да вид: Брат. – Бе о-
град: Сту бо ви кул ту ре, 2008.
 
Чи та о ци ко ји су 
чи та ли ро ма не Да-
ви да Ал ба ха ри ја, 
Пи ја ви це, Лу двиг, 
из ње го ве зре ле 
фа зе, жељ но ће до-
че ка ти но ви ро ман 
Брат. Ал ба ха ри се већ дав но од ре као 
фраг мен тар но сти ка да је ство рио је дан 
од нај бо љих ро ма на осам де се тих Цинк. 
Са да пи ше ду ге ре че ни це без па су са, та-
ко да по ла ко увла чи чи та о ца у рад њу ро-
ма на. Чи та о ци из Да ви до ве зре ле фа зе 

већ су се на у чи ли стр пље њу при ли ком 
чи та ња.

АР СИЋ, Љу би ца: Ман го. – Бе о-
град: Ла гу на, 2008.
 
Чим поч не те да чи-
та те ро ман Ман го 
од мах ће те при ме-
ти ти да се ра ди о 
вр сном пи сцу. Љу-
би ца Ар сић по ла ко 
уво ди чи та о ца у 
рад њу ро ма на. Три же не се сре ћу... И 
он да аутор ка по чи ње да ства ра њи хо ве 
ли ко ве. Го спо ђа Лин да, ди пло ми ра ни 
би о лог, Та ња ко ја је по сле смр ти му-
жа, ње ног про фе со ра, оста ла удо ви ца, 
фе минст ки ња Ду шка, оп сед ну та здра-
вим жи во том и ме ди та ци ја ма. У на шој 
са вре ме ној ли тер ту ри про за Љу би це 
Ар сић за у зи ма по себ но ме сто. Ње на 
еро ти ка, од нос пре ма љу ба ви, сек су, 
си му ла ци ја кич жан ро ва на ру ша ва ју 
иди личну слику о пи са ца на коју су на-
ви кли сре до веч ни чи та о ци. По себ но се 
ис пи ту је од нос са вре ме не же не пре ма 
њој са мој, пре ма дру штву у ко ме жи ви, 
и пре ма пој мо ви ма ко ји од ре ђу ју тра ди-
ци о нал но схва та ње же не у дру штву; по-
ро ди ца, де вој ка, мај ка.

АТА НА СИ А ДИС, Та сос: Пре сто на 
дво ра на, пре ве ле са грч ког Пер се-
фо ни По по вић и Дра га на Фи ли по-
вић. – Бе о град: Пер се фо ни По по-
вић, Дра га на Фи ли по вић, Чи го ја 
штам па, 2007. – 362 стр.

Ро ман Пре сто на 
дво ра на (об ја вљен 
1969) сло же на је 
ро ман си јер ска на-
ра ци ја ко ја укр шта 
по сле рат но до ба са 
вре ме ном и до га ђа-
ји ма из 2. свет ског 
ра та. Рад ња се зби ва на јед ном остр ву 
ки клад ског ар хи пе ла га и кон цен три ше 
око ли ко ва не ко ли ко грч ких по ро ди ца. 
Реч је о љу ди ма ак тив но укљу че ним у 
ло кал ну власт (гра до на чел ник, ње го ва 
де ца), по сла ни ку у атин ском пар ла мен-
ту, ње го вом си ну Лу ка су Де лон ги су 
ко ји се по сле бри љант но за вр ше них 
сту ди ја пра ва у Ати ни за мо на шио на 
Све тој Го ри и ко ји се по сле пе то го ди-
шњег бо рав ка у јед ном од ма на сти ра 
вра ћа ку ћи с на ме ром да на сле ди оца 
у адво кат ским и по ли тич ким по сло ви-
ма. Од но сно, вра ти све тов ном жи во ту 
и кан ди ду је за по сла ни ка ти ме на сле ђу-
ју ћи ду гу по ро дич ну тра ди ци ју. Јед на 
од те ма Ата на си а де со вог ро ма на упра-
во је при ват ни, дру штве ни и по ли тич-
ки жи вот ста ри јих и њи хо ве тек ста са-
ле де це. Дру га ве ли ка те ма је сте грех и 
мо гућ ност искре ног по ка ја ња раз ви ја-
на кроз лик пре бо га тог „Шве ђа ни на„ 
Јар ла Гу став со на ко ји же ли да сво је бо-
гат ство ста ви на рас по ла га ње ло кал ној 
вла сти ра ди на прет ка остр ва. У рас пле-
ту рад ње Гу став сон от кри ва свој пра ви 

иден ти тет. Ње го ва про шлост сим бо ли-
зу је чо ве ко ву веч ну кри ви цу и мо гу ћи 
опро штај гре хо ва. Ка да је ро ман пре ве-
ден на не мач ки до че кан је са из у зет ним 
по хва ла ма. Књи жев ни кри ти чар Уве 
Шта мер опи сао га је као је дан „од нај-
зна чај ни јих са вре ме них европ ских ро-
ма на„, док је Карл Ол ма по ред ис црп не 
ана ли зе де ла у ро ман на звао „еп ским 
де лом по ми ре ња на ро да„.

БЕР КЛИ, Џон: Па ла та сме ха, пре ве-
ла са ен гле ског Ири на Ву ји чић – Бе-
о град: Де ре та, 2008.

Пи сац ове књи ге 
радио је као сло-
бод ни илу стра тор 
де чи јих књи га. Жи-
вео је и ра дио у ра-
з ним гра до ви ма на 
ра зним кон ти нен-
ти ма. Сид неј, Хонг 
Конг, Лон дон и род ни Даблин. Он да се 
од лу чио да се и сам опро ба као пи сац. 
Де чак ко ји је по бе гао из си ро ти шта 
жи ви у бу ре ту. То је бу ре ис под др ве ћа 
та ко да не ки сне. Јед но га да на у град до-
ла зи цир кус Оску ро. До ла зак цир ку са 
ни ко не при ме ћу је осим де ча ка Мај лса. 
На ра но, цир кус је при ма мљив за све де-
ча ке и та ко и за Мај лса. У цир ку су има 
све га од акро ба та до жи во ти ња. Од та-
да по чи ње аван ту ра де ча ка, и ње го ви 
до жи вља ји. Књи га је на пи са на ле пим 
је зи ком, сло је ви та је, та ко да се чи та са 
ужи ва њем.

ГУ ЊА ЧА, Дра жан: И не бо је за љу
де. – Пу ла: Ли бро, 2007. – 184 стр.

Дра жан Гу ња ча (1958, Сињ, био офи цир 
рат не мор на ри це ЈНА, да нас прав ник у 
Пу ли) пи ше по е зи ју, ро ма не и дра ме. 
По сле ро ма на и дра ма ко ји ма је тре ти-
рао ис кљу чи во рат ну те ма ти ку де ве де-
стих, у но вом де лу пи ше о по че ци ма 
сед ме де це ни је (1960. и да ље), од но сно 
о пр вом га стар бај тер ском та ла су из Ју-
го сла ви је у Не мач ку. Ли ко ви Лу ке и Ма-
ри на из Си ња, Цр но гор ца Ра до сла ва, 
Бе о гра ђа ни на Ла за ра, њи хо во дру же ње 
и жи вот у Не мач кој 
сна жно су и успе-
шно умет нич ки ин-
ди ви ду а ли зо ва ни. 
Низ њи хо вих пси-
холо шких ка рак те-
ри сти ка и оста лих 
жи вот них си ту а ци-
ја у Не мач кој аутор да је рав но прав но 
кроз при зму објек тив ног при по ве да ча, 
а оно што по себ но пле ни је су ди ја ло зи 
ко ји ма се упра во по сти же ка рак те ри за-
ци ја ли ко ва. Епи ло гом ро ма на аутор 
до во ди суд би не сво јих ли ко ва до „кра-
ја„. У ро ма ну се ве што укр шта ју на ту-
ра ли стич ки по ступ ци са пост мо дер ни-
стич ким па са жи ма. Ко ри стан по го вор 
о основ ним ка рак те ри сти ка ма Гу ња чи-
ног ро ма на, на пи сао је Рас ти слав Дур-
ман, књи жев ник из Но вог Са да.

ИВА ЊИ, Иван: Ста љи но ва са бља. 
– Бе о град: Сту бо ви кул ту ре, 2008. 
– 241 стр.

Иван Ива њи (1929, Зре ња нин) 
при су тан је ви ше од по ла ве ка 
у срп ској књи жев но сти (обја-
вио је 11 ро ма на, 3 књи ге при-
по ве да ка, 2 књи ге по ли тич ке 
пу бли ци сти ке, збир ку есе ја, 
та ко ђе, овај књи жев ник је пре вео ви ше 
де се ти на књи га са не мач ког и ма ђар-
ског на срп ски, и ве ћи број књи га са 
срп ског на не мач ки). У ро ма ну Ста љи
но ва са бља пи сац отва ра још увек за 
пра во суд не ор га не Ср би је не за вр ше ну 
при чу о смр ти дво ји це гар ди ста на стра-
жар ском ме сту топ чи дер ске ка сар не. 
Вој на ис тра жна ко ми си ја је утвр ди ла 
да је је дан гар ди ста због сва ђе пу цао на 
дру гог, да би за тим из исте пу шке убио 
се бе. Ци вил на ко ми си ја је не ги ра ла 
тврд њу о „ва тре ној„ сва ђи и до шла до 
за кључ ка да је реч о уби ству гар ди ста. 
Не ко „тре ћи„ је уби ца. Ро ман раз ви ја 
не ко ли ко па ра лел них при ча, при чу о 
са бљи (уни кат оп то чен дра гим ка ме-
њем и ди ја ман ти ма, ко пи је ко је се из ла-
жу и про да ју ко лек ци о на ри ма) ко ју је 
Ста љин по кло нио Ти ту за за слу ге у 2. 
св. ра ту), о екс пе ри мен ти ма и „тр го ви-
ни„ Те сли ним „зра ци ма смр ти„, ту су 
и ре а ли је из жи ве, пре сне да на шњи це 
Ср би је, али и све та. Ро ман Ста љи но ва 
са бља, из ме ђу оста лог, ка ко на оп штем 
те мат ско-идеј ном пла ну, та ко и на „за-
нат ском„ (ком по зи ци ја, ли ко ви, фа бу-
ла, ак ту ел но: фик ци о нал но: до ку мен-
тар но: суд ско прав но) по ка зу је ка ко се 
је дан пи сац „ста ри је„ ге не ра ци је „сна-
шао„ с јед не стра не у ра ди кал но из ме-
ње ним усло ви ма др жа ве у ко јој жи ви, 
опет, с дру ге, те о риј ске, са про ме на ма 
мо де ла пи са ња, на ра ци је код но ви јих 
срп ских пи са ца.

ИЛИЋ, К. Ми лош: При че о пи ву. - 
Бе о град: Ла гу на, 2008. – 232 стр

Ми лош К. Илић 
ро ђен је 1987. го-
ди не у Пан че ву. 
Крат ке при че пи ше 
од пет на е сте го ди-
не жи вота. У овој 
де би тант ској при-
по ве дач кој књи зи Ми ло ша К. Или ћа 
око сница свих при по ве да ка је пи во као 
пи ће ко је зна да пру жи уте ху, али и да 
по кре не на ак ци ју бун тов ног, не при ла-
го ђе ног на ра то ра и ли ко ве из ње го вог 
окру же ња. Отво ре но, без дла ке на је зи-
ку, не бе же ћи од про во ка ци је, де ле ћи 
при по вет ке на оне од 033 ли тра и оне 
од 05, пи сац го во ри о са мо на пр во чи-
та ње три ви јал ним про бле ми ма: ко ли-
ко је те шко у де вет ују тру у цен тру Бе-
о гра да по пи ти фла шу пи ва; по том ка ко 
се кроз ви зу ру пив ске фла ше пре ла ма 
ствар ност и об ра чу на ва са ла жним при-
ја те љи ма, као и са де вој ка ма ко је у сво-
јој би ти не зна ју шта же ле. По ред при-
по ве да ка „Так си ста„, „Ку пе„, „Ме тал не 
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дој ке„, „Бу ђе ње„, чи та о ци би тре ба ли 
да обра те па жњу и на по след њу при по-
вет ку ко ја се на ла зи у овој за ни мљи вој 
књи зи „Ме тла, ком би не зон и шкри па ва 
ко ли ца„. У овој при чи Ми лош К. Илић 
у дра ма тур шком сми слу на зрео на чин 
раз от кри ва суд би ну рад ни ка Град ске 
чи сто ће Тар за на, ње го ве екс цен трич не 
пив ске са пут ни ке и та јан стве ни пред-
мет на сме тли шту ко ји ће га од ве сти до 
же не у ко ју ће се за љу би ти. Ово је књи га 
ко ја про го ва ра о чо ве ко вим тра гич ним 
лу та њи ма у по тра зи за љу ба вљу, ис ку-
пље њем и спа сом од про клет ства.

ЈАН КО ВИЋ, Вла ди мир Џет: Го ди
не на 6. – Бе о град: Ла гу на, 2008. 
– 376 стр.

До ку мен та ри стич-
ка про за по зна тог 
во ди те ља бе о град-
ског „Ра ди ја 202„ и 
јед ног од нај по зна-
ти јих чла но ва рок-
бен да „Цр ни би се ри„ го во ри о то ме 
ка ко је на стао а по сте пе но и не ста јао 
ро кен рол у Бе о гра ду. По пу лар ни Џет 
овом књи гом нам пру жа соп стве но ви-
ђе ње ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, 
то јест вре ме на ка да је реч „свир ка„ зву-
ча ла ма гич но, и ка да се на сва ку пло чу 
с по што ва њем гле да ло. Из ове књи ге 
за пам ти ће мо пр ве му зич ке по чет ке не-
дав но пре ми ну лог ро ман си је ра и драм-
ског пи сца Ми ла на Оклоп џи ћа, по том 
и пр ве ко ра ке ко је су на чи ни ли Бо ба 
Сте фа но вић, Зо ран Ми шче вић, Ло ки-
ца Сте ва но вић, Пе тар По по вић, Дра го 
Мли на рец, Ибри ца Ју сић, Јо си па Ли-
сац, на рав но и са мих „Цр них би се ра„, 
ко ји су на ов да шњу му зич ку сце ну сту-
пи ли под па ро лом „Sky is li mit„. Са зна-
ће мо и ка ко су се „Цр ни би се ри„ про ве-
ли на сни ма њу култ ног фил ма из епо хе 
„цр ног та ла са„ „Кад бу дем мр тав и бео„ 
ре ди те ља и про за и сте Жи во ји на Па вло-
ви ћа. На не по сре дан и искрен на чин 
пи сац до ча ра ва иде а ле и стре мље ња ро-
кен рол ге не ра ци је ко ја је у пра вом сми-
слу те ре чи ме ња ла свет, као и ат мос фе-
ру не за бо рав них игран ки, фер ту ча, 
еми си ја Ра дио Лук сем бур га, и пр вих 
ле то ва ња без ро ди тељ ске кон тро ле.

ЈО ВИ ЧИЋ, Дра го љуб: Чу ва ри шу ме. 
– Бе о град: Ла гу на, 2007. – 352 стр.

Но ва књи га Дра-
го љу ба Јо ви чи ћа 
(1964, Ша бац, ака-
дем ски сли кар и 
ма ги стар те а тро ло-
ги је, об ја вио књи-
гу лир ске про зе У 
до слу ху са со бом) 
пред ста вља при јат но из не на ђе ње за љу-
би те ље жан ра еп ске фан та сти ке. Аутор 
у на по ме ни на гла ша ва они ма ко ји пр-
ви пут чи та ју књи гу да не пре по ру чу је 
пра ће ње фу сно та за јед но са основ ним 
тек стом. Ис ку сни ји и упућенији чи та о-
ци што се тиче пи та ња исто ри је (реч је 

о сред њем ве ку и пре пли та њу исто риј-
ских чи ње ни ца из тог до ба са на шим 
вре ме ном, по не где до слов но, а че шће 
на асо ци ја тив но-ко но та тив ном пла ну), 
мо гу и па ра лел но чи та ти на ра ци ју и ма-
њу и ши ру ци тат ност фу сно та. Основ-
ни текст је при ча о из оп ште ни ци ма ра-
зних вр ста ко је вла сти ра зних др жа ва 
Евро пе сред њег ве ка про те ру ју у шу му 
ко ја би се, за кљу чу је мо из тек ста, при-
бли жно мо гла на ла зи ти на про сто ри ма 
да на шње Че шке, Сло вач ке, ју го и сточ не 
Не мач ке. Ти љу ди у сво јој шу ми пра ве 
пра ви ма ли рај на зе мљи. Пи сац за и ста 
не оску де ва у ма шти и де скрип тив ној 
ве шти ни. Ро ма неск ни за плет на ста је 
ка да вла сти, тзв. нор мал ни свет, по ста-
је љу бо мо ран због иди лич ног, ар ка диј-
ског жи во та, оних ко је су про гла си ли 
не по жељ ним. Фу сно те су ту, су штин-
ски да илу стру ју зло чи не и не прав ду. 
Чи не их из во ди из де ла мно гих свет ски 
по зна тих на уч ни ка, (Жак ле Гоф, То мас 
С. Сас: „Да би се не ко про гла сио лу дим, 
би ло је до вољ но да је на пу штен, си ро ма-
шан, те да га ро ди те љи или дру штво не 
же ле„, ци тат из књи ге Про из вод ња лу
ди ла, Ду шан Кец ма но вић, „Бен џа мин 
Раш, отац аме рич ке пси хи ја три је, пре 
200 го ди на је твр дио да они љу ди ко ји 
су не за до вољ ни аме рич ким по ли тич-
ким си сте мом бо лу ју од ду шев не бо-
ле сти ко ју је на звао анар хи ја (...), Жан 
Пол Кле бер: „Аустри ја је Ци га не ста ви-
ла ван за ко на... од 1514. про го не их из 
Швај цар ске... У Пољ ској их про го не чи-
та вог ве ка (...) из књи ге Цига ни, Ми шел 
Фу ко, Но ам Чом ски, Арон Гу ро вич) и 
ни за дру гих

КАЛ ДЕ РОН, Еми ло, Твор че ва 
ма па, пре вод са шпан ског Сан дра 
Не шо вић. – Бе о град: Де ре та, 2008. 
– 291 стр.

Еми лу Кал де ро ну 
по шло је за ру ком 
да на пи ше сја јан 
три лер. Дво је сту-
де на та ле пих умет-
но сти сти ца јем 
окол но сти – би ва ју уву че ни у си ту а ци-
ју ко ја по ди же адре на лин. Хо зе Ма ри ја 
сту дент ар хи тек ту ре и Мон це, мла да 
Ка та лон ки ња, од ли чу ју да про да ју од-
ре ђен број књи га из би бли о те ке. Ме ђу-
тим, је дан од на сло ва „скри ва ми сте ри-
о зну тај ну за ко јом тра га ју на ци сти, али 
и Ва ти кан – же ле ћи да је укло ни по сва-
ку це ну„. Од тог мо мен та, у жи во ти ма 
Хо зеа и Мон це све је дру га чи је – „отво-
ре на је Пан до ри на ку ти ја„… По ла зе ћи 
од јед не ствар не и ре ал не чи ње ни це, ро-
ман ожи вља ва Рим из пе ри о да Дру гог 
свет ског ра та, на ци стич ку оку па ци ју 
глав ног гра да Ита ли је, као и езо те рич-
на убе ђе ња јед ног од нај и стак ну ти јих 
во ђа Тре ћег Рај ха, за ко ја се ис по ста-
ви ло да су би ла пре суд на за рас плет 
Дру гог свет ског ра та. Еми ло Кал де рон 
ди пло ми ра ни је исто ри чар. Аутор је 
не ко ли ко исто риј ских есе ја и збир ки 
при ча за де цу. Кал де ро нов пр ви ро ман 

Твор че ва ма па по ред Шпа ни је, би ће за 
са да об ја вљен у још три на ест зе ма ља.

КР КО ВИЋ, Ми ли ца, Ма ла књи га 
о по чет ку. – Бе о град: Ме та фи зи ка, 
2008. – 154 стр.

Пред чи та о ци ма је пр ви ро ман Ми ли це 
Кр ко вић, али не и пр ва књи га. На и ме, 
Кр ко ви ће ва је и аутор ка књи ге при ча 
„Мач са вр ше ног ви те за„. Ва жно је ис-
та ћи да је ро ман „Ма ла књи га о по чет-
ку„ об ја вљен не дав но и на ен гле ском 
је зи ку у из да њу њу јор шке из да вач ке 
ку ће „Lux mun di„. У ро ма ну аутор ка 
ис по ве да сво је тра га лач ке по ри ве ка 
све ту ап со лут ног и ко нач ног. Се бе је 
по ку ша ва ла да на ђе у ра зним за до вољ-
стви ма као и у раз ли чи тим, а у осно ви 
истим, ду ховним ста за ма… У пред го-
во ру, аутор ка је ис та кла: „На кра ју сам 
схва ти ла да мо јим је зи ком по нај ви ше 
го во ре Хер мес и Пла тон и да мо ја, још 
од де тињ ства вер на дру га ри ца Би бли ја, 
ка да је оба сја ма гич на светлост ал хе-
ми је, от кри ва мно ге скри ве не и див не 
при че„. Ро ман по ред то га што от кри ва 
уну тра шњи свет аутор ке, от кри ва и чи-
тав ком плекс ду хов них сло је ва ко ји су 
се у ви ду раз ли чи тих удру же ња ја вља-
ли то ком исто ри је чо ве чан ства. Та ко ђе, 
у од ре ђе ном сми слу, „Ма ла књи га о по-
чет ку„ мо же да се чи та и као днев ник 
(то ка све сти) тра га о ца за ко нач ним 
од ре ђе њем ко је је на ме ње но чо ве ку од 
пра ско зор ја људ ске исто ри је.

ЛА ЗИЋ, Бо рис: Пе сме лу та ња и се
те. – Бе о град: Књи жев но дру штво 
Све ти Са ва, 2008. – 61 стр.

Ла зић је срп ски 
књи жев ник из ди-
јаспо ре, Фран цу-
ске. Тре нут но је за-
по слен на Сор бони 
као про фе сор срп-
ског је зи ка. По ред 
по е зи је пи ше про-
зу, есе је и освр те на 
стрип – ства ра ла штво. Пе сме лу та ња 
и се те су че твр та Ла зи ће ва књи га по е-
зи је. Збир ка се са сто ји из три це ли не: 
Спа ше не пе сме, Вра тих се у бла жен дан 
и тре нут и час и По ву чен у ти ши ну, у 
прах по сто ши. Ево и сти хо ва из пе сме 
О крат ком да ху: „Ове се ре че ни це са-
жи ма ју,/ ши ре/ по пут та ла са,/ ве тра 
да шка/ дах овај/ дах ја сне и крат ке је/ 
мо ли тве,/ не ка у те би пе ва ју ве тар и 
сен, не ка је пле са/ дрх та ња, го вор/ не ка 
је лак/ опор, наг (…)„ У пе сми Лав Ни
ко ла је вич, Ла зић на не што дру га чи ји 
на чин пе ва: „Сла ба шна твар:/ Во ља чо-
ве ко ва./ Из на ћи сна ге,/ да се бу де ве ран 
се би, оста не по стра ни,/ По стра ни од 
све ти не (…)„ Јед на од пре по зна тљи вих 
ка рак те ри сти ка Ла зи ће ве по е зи је и по е-
ти ке уоп ште је, ре флек сив ност: ду бо ка, 
при род на, искре на, не фи ло зоф ска, већ 
чи сто пе снич ка. Ре флек сив ност ко ју мо-
же сва ко, ба рем јед ним де лом, да осе ти 
и у свом би ћу, прем да је Ла зи ће ва по е-

зи ја у од ре ђе ном сми слу и хер ме тич на, 
по го то во на ни воу је зи ка и вер си фи ка-
ци је, што се при ме ћу је и у ње го вој пр-
вој пе снич кој књи зи По ср ну ћу.

ЛА КО ВИЋ, Б. Алек сан дар: Днев
ник ре чи – есе ји и при ка зи срп ске 
пе снич ке про дук ци је 2006–2007. 
– Бе о град: Фи лип Ви шњић, 2008. 
– 365 стр.

 Алек сан дар Б. Ла-
ко вић (1955, Пећ, 
ди пло ми рао и спе-
ци ја ли зи рао ин тер-
ну ме ди ци ну) пи ше 
по е зи ју (6 књи га 
пе са ма од 1992. до 2004,), есе је (3 књи ге 
од 2000. до 2006.), при ре дио ан то ло ги ју 
пе са ма о Хи лан да ру (Хи лан дар је, 2004.) 
Сво јом но вом књи гом есе ја и при ка за 
са вре ме не срп ске пе снич ке сце не Ла ко-
вић је по мно го че му за ду жио и чи та о це 
и ауто ре о чи јим је књи га ма пи сао. Ра-
ди се о зре лом, ана ли тич ком по ступ ку 
ко ме овај кри ти чар и есе ји ста под вр га-
ва 26 пе снич ких књи га из 2006. и исто 
то ли ко из про шле, 2007. Им пре сив но, и 
ка да је са мо број књи га у пи та њу. Код 
мно гих ауто ра Ла ко вић се у уво ду освр-
ће и на њи хов прет ход ни рад, ста тус у 
са вре ме ној кри ти ци, од јек код чи та ла-
ца и низ дру гих осо бе но сти по је ди ног 
ауто ра. На ве шће мо не ке од пе сни ка о 
чи јим књи га ма из 2006. аутор пи ше (До-
бро слав Сми ља нић, Ми ро љуб То до ро-
вић, Ву ји ца Р. Ту цић, Та ња Кра гу је вић, 
Та тја на Осреч ки, Сло бо дан Зу ба но вић, 
Да рин ка Је врић, Ми ло сав Те шић, Бра-
ти слав Ми ла но вић, Но ви ца Та дић, 
Не бој ша Ва со вић, Жив ко Ни ко лић, 
Да ни ца Ву ки ће вић, Гој ко Бо жо вић, 
Ра ша Ли ва да, Оли ве ра Не дељ ко вић, 
и дру ги). Ауто ри са књи га ма из 2007. 
го ди не су: Ми о драг Па вло вић, Ср ба 
Ми тро вић, Алек Ву ка ди но вић, Ма ти ја 
Бећ ко вић, Пе тар Цвет ко вић, Ми лу тин 
Пе тро вић, Ма ри ја Ши мо ко вић, Ду шко 
Но ва ко вић, Ва са Пав ко вић, та ко до 25. 
и 26. књи ге не што мла ђих, Не на да Јо ва-
но ви ћа и Ене са Ха ли ло ви ћа. Ова књи га 
је из бор и књи га и ауто ра ко ји су до са да-
шњим де лом сте кли пре по зна тљив глас 
у жи вом то ку срп ског пе сни штва.

Ма ле тић, Гор да на: Пти це оста ни
це. – Бе о град: Бу кленд, 2008. – 240 
стр, илу стра ци је Је ле не Ра чић

У књи зи ПТИ ЦЕ ОСТА НИ ЦЕ, ан то ло-
ги ји срп ских умет нич ких бај ки ко ју је 
при ре ди ла Гор да на Ма ле тић за сту пље-
на су 43 ауто ра са 56 ода бра них бај ки. 
У пред го во ру Г. Ма ле тић нај пре се ба-
ви де фи ни са њем жан ра и раз ли ка ма 
из ме ђу на род не и пи са не бај ке, као и 
спе ци фич но сти ма и исто риј ским раз-
во јем ове дру ге. Ис ти че ути цај бај ки на 
ду хов ни раз вој де те та. За тим го во ри о 
по че ци ма аутор ске бај ке у Ср би ји, ис-
тра жу је ко ји су се пи сци ба ви ли њо ме у 
19. и 20. ве ку. Из бор за по чи ње ре пре зен-
та тив ним оства ре њи ма осам ауто ра ко-
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По че так ра да Би бли о те ке гра да ве
зан је за од лу ку Упра ве ва ро ши Бе о
гра да, ко ја је до не се на 1929. го ди не, 
и ко ја је на ла га ла осни ва ње би бли
о те ке. За он да шњег управ ни ка име
но ва на је Ма ри ја Илић  Ага по ва, 
од та да, би бли о те ка је про ла зи ла 
кроз нај ра зли чи ти је пе ри о де и 
тран сформа ци је, ме ђу тим, од ка да 
сте Ви на че лу Би бли о те ке гра да, чи
та о ци али и ши ра кул тур на јав ност 
при ме ти ли су зна чај но по бољ ша ње 
ра да би бли о те ке, ка ко сте то по сти
гли?

Хва ла на ле пим ре чи ма о мом ра ду, али 
је то и ком пли мент сви ма за по сле ни ма у 
Би бли о те ци, а њих је, у свим оп штинским 
би бли о те ка ма и оде ље њи ма око три ста. 
На рав но, наш рад не би био та ко ви дљив 
да нам ни је у су срет из ла зио и град Бе о-
град, а за ових се дам го ди на то се по себ-
но од ра зи ло у на бав ци књи га, об но ви 
обје ка та, на ме шта ја, ра чунар ској опре-
ми. Кад сам до шао на ме сто ди рек то ра у 
ју ну 2001. го ди не, имали смо 60.000 упи-
са них чи та ла ца, а да нас се тај број, на го-
ди шњем ни воу кре ће од 110.000-120.000. 
Би бли о те ка гра да не сме по ста ти па стор-
че и на ре пу кул тур них уста нова.

С об зи ром на ве ли ки број би бли о теч ких 
де лат но сти и сек то ра, од про мо ци ја и 
три би на до оде ље ња пе ри о ди ке и от ку
па књи га, ка ко Вам по ла зи за ру ком да 

син хро ни зу је те рад свих би бли о теч ких 
де лат но сти и слу жби?

Ја у ша ли по не кад ка жем да је мој по сао ди-
рек то ра сли чан ди рек тор ском по слу у не кој 
уља ри, ше ће ра ни и слич но. Ве ро ват но би се 
и на та квом ме сту сна шао. Има те је дан ве о ма 

сло жен ор га ни зам с пет на ест оп штин-
ских би бли о те ка, с ви ше оде ље ња, пре-
ко се дам де сет огра на ка, и на ва ма је да 
бр зо ре а гу је те, ис пра вља те гре шке и на 
од го вор но ме сто по ста ви те љу де ко ји 
хо ће да ра де, да има ју иде је. Ми слим да 
ова кав си стем ор га ни за ци је тре ба и да-
ље за др жа ти, да оп штин ским вла сти ма 
не тре ба да ти ве ћи сте пен од лу чи ва ња, 
јер би се мо гло де си ти, да не ке оп штин-
ске би бли о те ке бу ду све де не на са мо 
је дан огра нак. По сто је ћу мре жу тре ба 
са чу ва ти по сва ку це ну.

Има ју ћи у ви ду да сте Ви и по зна ти срп
ски књи жев ник, где се укр шта ју и где 
се ра зи ла зе у Ва ма пи сац и пр ви чо век 
Би бли о те ке гра да?
По сао је по сао, као и сва ки дру ги, не ма 
мно го ве зе с мо јим књи жев ним ра дом. 
Не мам пра во на али би, ни као пи сац, ни 
као ди рек тор. Ре зул тат у јед ном и у дру-
гом по слу не сме би ти на ште ту дру гог.

У нај кра ћем: Ка ква је суд би на књи ге, 
би бли о те кар ства и чи та ња уоп ште у 
бу дућ но сти, с об зи ром на вир ту ел не 
тех но ло ги је, и ко је не про чи та но де ло 
сто ји пред Ва ма као иза зов?

Не ку кај мо над књи гом. Као пред сед ник Ко-
миси је за от куп књи га, сва ки пут се изнeнадим 
ко ли ко стиг не по ну да и ра зно вр сних на сло-
ва. Штам па ју се ваљ да за то што се и чи та ју и 
купују.

Предраг Радосавље вић

Библиотека града Београда данас
Разговор са директором БГБ Јо ваном Ра ду ло вићем
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По чет ком 2008. го ди не у 
елек трон ској учи о ни ци 

Би бли о те ке „Ђор ђе Јо ва но вић“ на 
Ста ром гра ду фор ми ран је обра зов ни цен тар у 
ко ме је одр жа на обу ка за ко ри шће ње БИ СИС-а на 
по чет ном ни воу, чи ме је за по чео сре ди шњи део 
ре а ли за ци је II фа зе им пле мен та ци је БИ СИС-а у 
јав ним би бли о те ка ма Бе о гра да. Овом обу ком об-
у хва ће но је 32 струч на рад ни ка из свих 16 оп штин-
ских би бли о те ка. Укуп но је одр жа но 60 са ти обу ке 
на кон че га су ство ре не су мо гућ но сти за при ме ну 
сте че них зна ња у ре ал ним усло ви ма на те ре ну, у 
фон до ви ма цен трал них оп штин ских би бли о те ка.

Сле де ћи ко рак био је ин ста ла ци ја ло кал них 
ра чу нар ских мре жа у цен трал ним оп штин ским би-
бли о те ка ма, ин ста ла ци ја сер ве ра и кли јент ских 
рад них ста ни ца и на кра ју тест ни унос у ба зу. За ви-
сно од тех нич ких мо гућ но сти ло ка ци је до но вем-
бра је у свим цен трал ним оп штин ским би бли о те-
ка ма омо гу ћен је ADSL-a, ка блов ски или бе жич ни 
при ступ ин тер не ту.

У мре жи оп штин ских би бли о те ка Бе о гра да 
зва нич но је за по чео ду го оче ки ва ни про цес ауто-
ма ти за ци је би бли о теч ког по сло ва ња 23. ја ну а ра, 

ка да је Би бли о те ка „Иси до ра Се ку лић“ на Сав ском 
вен цу стар то ва ла са те сти ра њем. До та да при ча о 
ауто ма ти за ци ји је за ве ћи ну ко ле га би ла ду го го ди-
шњи мит ко ји је ко нач но по стао ствар ност. Од 24. 
ја ну а ра и у оста лим оп штин ским би бли о те ка ма за-
по че то је са ин ста ла ци јом опре ме и те сти ра њем.

Би ло је по треб но 40 да на да се раз ви ју ме ха ни-
зми и сер ви си ко ји ће омо гу ћа ва ти ауто ма ти зо ва-
ну раз ме ну из ме ђу глав ног сер ве ра у Би бли о те ци 
гра да Бе о гра да у Кнез Ми ха и ло вој 56 са оста лим 
сер ве ри ма у цен трал ним оп штин ским би бли о те-
ка ма. За по тре бе мре же БГБ на Уни вер зи те ту у 
Но вом Са ду раз ви јен је си стем за ауто ма ти зо ва-
но ажу ри ра ње ло кал них („ма лих“) ба за и њи хо ву 
син хро ни за ци ју са („ве ли ком“) ба зом БГБ. Си стем 
је по де шен та ко да се ауто мат ски ра ди ар хи ви ра-
ње по сто је ћих ба за, у ло ка лу, у од ре ђе но вре ме, 
на кон ис те ка рад ног вре ме на. Та ко ђе, ар хи ва свих 
ба за чу ва се и на не за ви сној уда ље ној ло ка ци ји. 
За тим се сва ког пет ка на кон рад ног вре ме на ге не-
ри ше ин кре мен тал на да то те ка у БГБ, ко ја са др жи 

са мо про ме не на ста ле у ба зи прет ход не не де ље. 
По том, си стем ин же њер по кре ће по сту пак ажу ри-
ра ња сер ве ра у оп штин ским би бли о те ка ма та ко 
што се ажу ри ра се кун дар на ба за на сер ве ру. Ако 
се, на кон син хро ни за ци је, у при мар ној ба зи на ла-
зи не ки за пис из се кун дар не ба зе ко ји је у ме ђу-
вре ме ну пре тр пео би ло ка кве из ме не он се ауто-
мат ски ажу ри ра у при мар ној ба зи. На овај на чин 
је обез бе ђе но да се ауто мат ски из вр ши из ме на за-
пи са у свим ба за ма уко ли ко је до шло до про ме не 
тог за пи са у БГБ.

На кон те сти ра ња овог по ступ ка у обра зов ном 
цен тру за по че ло се са ин ста ла ци јом у цен трал ним 
оп штин ским би бли о те ка ма. Пр во фор ми ра ње ло-
кал не ба зе за по че ло је 18. мар та у Би бли о те ци 
„Пе тар Ко чић“ на Вра ча ру пре у зи ма њем за пи са из 
ба зе БГБ у ло кал ну ба зу и до да ва њем ло ка циј ских 
по да та ка (сиг на ту ра и ин вен тар ни број). По сту пак 
пре ла ска на ствар ни унос по да та ка сле ди ле су би-
бли о те ке на ошти на ма: Сав ски ве нац - 8. апри ла, 
Зве зда ра - 10. апри ла, Со пот - 23. апри ла, Ла за ре-
вац - 8. ма ја, Ра ко ви ца - 20. ма ја, Ба ра је во - 11. ју на, 
Чу ка ри ца - 24. ју на, Зе мун - 1. ју ла, Мла де но вац - 4. 
ју ла, Но ви Бе о град - 9. ју ла, Во ждо вац - 8. сеп тем-
бра, Ста ри град - 10. сеп тем бра и Гроц ка сре ди ном 
де цем бра.

Унос у ба зу се вр ши „de vi su“, од но сно са књи-
гом у ру ци. Струк ту ра ин вен тар ног бро ја је та ква 
да има 11 ци фа ра где су пр ве две ре зер ви са не за 
од ре ђе ну оп шти ну, дру ге две за вр сту гра ђе, од но-
сно у књи гу ин вен та ра, а оста лих се дам ме ста за 
те ку ћи број. На овај на чин је обез бе ђе но да се у би-
бли о те ка ма на те ри то ри ји Бе о гра да не мо гу на ћи 
два иста ин вен тар на бро ја без об зи ра на оп шти ну 
или вр сту би бли о теч ке гра ђе. Ова кав си стем је ус-
по ста вљен као нео п хо дан пред у слов за пре ла зак 
на за јед нич ку ба зу цир ку ла ци је.

Упо ре до са уно сом фон да ко ји је ин вен та ри сан 
у ли сним књи га ма ин вен та ра за по че ло се и са пре-
ла ском на ауто ма ти зо ва но ин вен та ри са ње но во-
при спе лих пу бли ка ци ја. Ово под ра зу ме ва за тва-
ра ње ли сних књи га ин вен та ра, руч но пи са них и 
пре ла зак на њи хо во штам па ње из ба зе по да та ка. 
Би бли о те ка на Сав ском вен цу је за по че ла са пре-
ла ском на ауто ма ти зо ва но ин вен та ри са ње 5. ју на, 
а би бли о те ке на Вра ча ру и Зве зда ри 9. од но сно 17. 
ју на, на кон че га су и оста ле би бли о те ке сле ди ле 
овај по сту пак.

По се бан ре жим пре ла ска на БИ СИС од ре ђен је 
за Би бли о те ке „Ми лу тин Бо јић“ - Па ли лу ла и „Вла-
да Ак сен ти је вић“ - Обре но вац. С об зи ром да су 
обе би бли о те ке има ле не ки об лик ауто ма ти за ци је 
би бли о теч ког по сло ва ња пре уво ђе ња БИ СИС-а 
би ло је по треб но из вр ши ти пре ба ци ва ње (ми гра-
ци ју) за пи са из по сто је ћих си сте ма, из WIN ISIS-а 

(Па ли лу ла) и „Мољ ца“ (Обре но вац). Би бли о те ка 
„Ми лу тин Бо јић“ стар то ва ла је са уно сом ло ка-
циј ских по да та ка 19. мар та. У Би бли о те ци „Вла да 
Ак сен ти је вић“ је дру га чи ја си ту а ци ја јер је софт-
ве ром „Мо љац“ об у хва ће на и цир ку ла ци ја ко ја је 
већ не ко ли ко го ди на у функ ци ји у мре жи обре но-
вач ке би бли о те ке. На пра вље не су про це ду ре за 
ми гра ци ју ка ко ба зе за пи са, та ко и ба зе цир ку ла-
ци је, а пла ни ра но је да се пре ла зак из ве де син хро-
ни зо ва но и исто вре ме но у чи та вој мре жи то ком 
2009. го ди не.

На сер ве ри ма је ин ста ли ран Li nux ди стри бу ци-
ја Fe do ra Co re 6, док на рад ним ста ни ца ма мо же 
да бу де и Fe do ra Co re 7. Ком пле тан ин ста ли ран 
софт вер је open sor ce та ко да је у пот пу но сти бес-
пла тан и ле га лан за ко ри шће ње. Са став ни део ди-
стри бу ци ја Fe do re је и Open of  ce ко ји је за ме на за 
Mic ro soft Of  ce па кет и омо гу ћа ва за до во ља ва ње 
свих основ них по тре ба у овом сми слу. Осим то га, 
си стем се по ка зао као вр ло ста би лан, от по ран на 
ви ру се, има ју ћи у ви ду да се ра ди о ра чу на ри ма 
ко ји се пре ко ло кал них ра чу нар ских мре жа на ла-
зе у стал ном ин тер нет окру же њу. У по гле ду софт-
ве ра у до са да шњем ра ду ни је би ло озбиљ ни јих 
про бле ма. Је ди ни про бле ми су на ста ја ли ка да је 
до ла зи ло до не пла ни рих пре ки да у снаб де ва њу 
елек трич ном енер ги јом. У то ку 2009. пла ни ра на 
је ин ста ла ци ја SMART UPS-oва ко ји би тре ба ло да 
за шти те сер ве ре од па да на по на и не стан ка елек-
тич не стру је.

По сло ве око ко ор ди на ци је, обу ке струч них 
рад ни ка и пре гле да ња ба за од ма ја ме се ца пре у зе-
ла је Мир ја на Ђа пић, ди пло ми ра ни би бли о те кар-
ин фор ма ти чар.

Би бли о те ка „Пе тар Ко чић“ на Вра ча ру је за вр-
ши ла унос за пи са и отва ра њем за пу бли ку (16. 
ок то бра) на кон ре но ви ра ња за по че ла ауто ма ти-
зо ва ну цир ку ла ци ју би бли о теч ке гра ђе. За вр шен 
је унос за пи са у ба зу Би бли о те ке „Вук Ка ра џић“ на 
Зве зда ри ко ја ће на кон ре но ви ра ња про сто ри ја 
та ко ђе за по че ти са ауто ма ти зо ва ном цир ку ла ци-
јом. На кон за вр шет ка уно са ло ка циј ских по да та ка 
за је ди ни це ко је се на ла зе у фон ду по че так ауто ма-
ти зо ва не цир ку ла ци је мо же се оче ки ва ти и у дру-
гим цен трал ним оп штин ским би бли о те ка ма.

Пре ла ском на ова кву цир ку ла ци ју за о кру жу је 
се по сту пак пре ла ска на ауто ма ти зо ва но би бли о-
теч ко по сло ва ње. У елек трон ском об ли ку у ло ка-
лу и пу тем ин тер не та би ће до ступ ни ка та ло зи, а 
елек трон ски ће се вр ши ти ин вен та ри са ње би бли-
о теч ке гра ђе, во ди ти ста ти сти ка о на бав ци и ко ри-
шће њу фон да а по сто ја ти еви ден ци ја ко ри сни ка.

Предраг Ђукић
помоћник директора БГБ  

за библиотечку делатност

Име Би бли о те ка гра да Бе о гра да сва ко га пр во 
асо ци ра на Оде ље ње за рад са ко ри сни ци

ма. То је ср це на ше ку ће не пре ста но из ло же но очи-
ма  јав но сти:

•	 Магацин књига општег фонда
•	 Позајмни део  такозвани «пулт»
•	 Читаоница опште и референсне 

литературе
•	 Електронска читаоница
•	 Књиговезница

чи не ње го ву је дин стве ност.

Го ди шње се у Би бли о те ку гра да Бе о гра да упи ше 
око 12.000 ко ри сни ка, што је 5% ви ше у од но су на 
2007. го ди ну. У то ку го ди не кроз Оде ље ње про ђе 
бли зу 100.000 ак тив них чи та ла ца и они по зај ме око 
200.000 књи га (по да ци су из 2008. го ди не).

Оде ље ње за рад са чи та о ци ма је по бро ју за по-
сле них нај број ни је оде ље ње, са укуп но два де сет-
дво је за по сле них: 7 би бли о те ка ра, 14 књи жни ча-
ра и 1 књи го ве сцем, а од не дав но има мо и ма ги стра 
би бли о те кар ства.

Нај ве ћи део фон да сме штен је у ОП ШТЕМ МА ГА-

ЦИ НУ ко ји са др жи ви ше од 500.000 при ме ра ка књи га 
од но сно 350.000 по је ди нач них на сло ва свих обла сти 
људ ског ства ра ла штва - ту су де ла из фи ло зо фи је, 
ре ли ги је, дру штве них и при род них на у ка, ме ди ци-
не, на уч но-по пу лар не ли те ра ту ре, до ма ће и стра не 
књи жев но сти, књи га на стра ним је зи ци ма, ак ту ел-
ним на сло ви ма као и кла сич ним де ли ма свет ске књи-
жев но сти, исто ри је и др. од са вре ме них до оних об ја-
вље них пре сто ти нак го ди на. Про шле и ове го ди не 
фонд Оде ље ња за рад са ко ри сни ци ма до пу њен је 
ве ли ким бро јем но вих на сло ва.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД СА КОРИСНИЦИМА

Имплементација БИСИС-а у 2008. години

Позајмно одељење
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ПО ЗАЈМ НИ ДЕО - „ПУЛТ“ чи не елек трон ски и 
ли сни ка та ло зи, као и по ли це са нај но ви јим, нај чи-
та ни јим и на сло ви ма ко ји се пре по ру чу ју чи та о ци ма 
-по пу лар ни „сло бод ни при ступ фон ду“. Ов де сва ко 
мо же да пре ли ста и ода бе ре књи гу по сво јој же-

љи. Осим то га, у сва ком тре нут ку ко ри сни ци ма 
је на рас по ла га њу струч на и про фе си о нал на по моћ 
би бли о те ка ра - ин фор ма то ра.

Фонд ЧИ ТА О НИ ЦЕ ОП ШТЕ И РЕ ФЕ РЕН СНЕ ЛИ ТЕ-
РА ТУ РЕ чи ни око 10.000 на сло ва - ен ци кло пе ди ја, 
реч ни ка, при руч ни ка, лек си ко на, атла са... Све пу бли-
ка ци је у овом фон ду ни су по зајм ног ти па, од но сно 
не мо гу се од не ти ку ћи на чи та ње. Ко ри сни ци ма је 
омо гу ће но њи хо во ко ри шће ње у са мој чи та о ни-
ци, опре мље ној са 40 чи та о нич ких ме ста, као и фо-
то ко пи ра ње и ске ни ра ње од ре ђе них де ло ва. Сва ко 
ме сто је опре мље но за упо тре бу и ко ри шће ње соп-
стве них 1ар (ор ра чу на ра. Ко ри сни ци ма је на рас по ла-
га њу 12 са ти днев но и нај ве ћим де лом го ди не тра жи 
се «ме сто ви ше».

ЕЛЕК ТРОН СКА ЧИ ТА О НИ ЦА пр ва је чи та о ни ца 
ове вр сте у Бе о гра ду. Пру жа мо гућ ност ко ри шће-
ња ра чу на ра не са мо чла но ви ма Би бли о те ке, 
већ и оста лим за ин те ре со ва ним гра ђа ни ма. Ко ри-
сни ци ма су на рас по ла га њу 7 умре же них ра чу на ра 
са опре мом: слу ша ли ца ма, АВ81 ин тер нет ко нек ци-

јом, мо гућ но шћу ко ри шће ња 
штам па ча са сва ког ра чу на ра, 
као и услу ге фо то ко пи ра ња, 
ин тер нет сер ви са, пре гле да ња 
елек трон ске по ште, ске ни ра ња и 
ова ра чу нар ска опре ма се не пре ста-
но оса вре ме њу је. Услу ге елек трон ске чи та о ни це у 
то ку јед ног ме се ца ко ри сти пре ко 1.000 на ших су-
гра ђа на, а у при лог то ме го во ре по да ци из 2008. 
го ди не из ко јих се ви ди да се број ко ри сни ка у по ре-
ђе њу са 2006. и 2007. го ди ном утро стру чио.

У КЊИ ГО ВЕ ЗНИ ЦИ се «вра ћа ју у жи вот» де ли мич-
но оште ће не књи ге, нај че шће оне нај по пу лар ни је 
и нај ви ше по зајм љи ва не, али и дру га ста ра, рет ка и 
вред на из да ња, по ве зу ју се пе ри о дич не пу бли ка ци је 
и ра зни ма те ри ја ли за по тре бе дру гих оде ље ња, из-
ра ђу ју ко ри це, ку ти је, фу тро ле за ди пло ме... Све по-
ме ну то из ра ђу је се руч но и ква ли тет но. Го ди шње 
се у књи го ве зни ци по ве же око 1.500 књи га и пре ко 
500 то мо ва но ви на и ча со пи са. Ова кав на чин ра да 
сва ка ко из и ску је струч ност, ен ту зи ја зам и ве ли ку љу-
бав пре ма књи зи.

Мо дер ни за ци јом услу га и ква ли те том, у вре-
ме ну ко је је пред на ма, на сто ја ће мо да и да ље иде-
мо у ко рак са же ља ма и по тре ба ма на ших ко ри сни ка, 
јер са мо кроз тим ски рад ис пу ња ва мо сво је жи вот но 
опре де љење.

На да Јел кић

Портрет Одсека за културне програме и пројекте, 
издаваштво и маркетинг, уз кроки о „минулом 
раду“ (2008)

Основни задаци

Из ни за ак тив но сти Од се ка за кул тур не про гра-
ме и про јек те, из да ва штво и мар ке тинг Би бли о те-
ке гра да Бе о гра да по себ но би се мо гле из дво ји ти 
не ко ли ке: про јек то ва ње раз вој не и ку лу тур не по-
ли ти ке Би бли о те ке, од но си са јав но шћу, про грам-
ске ак тив но сти на ме ње не гра ђа ни ма, мар ке тин-
шко про мо ви са ње би бли о те ке, књи ге и чи та ња и 
из да вач ка де лат ност.

При раз вој ном усме ра ва њу Би бли о те ке Од-
сек се ру ко во ди прин ци пи ма мо дер ни за ци је и 
стан дар ди за ци је Би бли о те ке у скла ду са ви со ким 
стре мље њи ма нај ве ћих европ ских јав них би ли о те-
ка. У скал ду с тим, Од сек је по себ но ра дио на уса вр-
ша ва њу сај та Би бли о те ке. По кре нуо је кре и ра ње 
и ажу ри ра ње ар хи ва звуч них за пи са под на зи вом 
Ко има уши, не ка чу је. На и ме, на Ин тер нет стра на-
ма Би бли о те ке, на адре си www.bgb.org.yu, за по че-
то је по ста вља ње звуч них за пи са нај ин те ре сант-
ни јих пре да ва ња одр жа них у овој уста но ви. На тај 
на чин је по се ти о ци ма сај та омо гу ће но да „ски ну“, 
сни ме на свој ра чу нар и слу ша ју све оне про гра ме 
ко ји им се учи не ин те ре сант ним. Овим се, сви ма 
они ма ко ји ни су у мо гућ но сти да до ђу у Би бли о те-
ку и ужи во ис пра те од ре ђе ни кул тур ни до га ђај, 
омогућaва да то учи не на по сре дан на чин. При ре-
а ли за ци ји ове иде је на ро чи то су се има ле на уму 
осо бе са оште ће ним ви дом као и осо бе са те жом 
по кре тљи во шћу, ко ји ма је на овај на чин олак ша на 
до ступ ност пре да ва њи ма ко ја би мо жда во ле ли 
да чу ју. На рав но, на овај на чин се и сту ден ти ма 
пру жа мо гућ ност да до пу не сво ја зна ња из од ре-
ђе них обла сти, а и свим гра ђа ни ма ко ји жи ве ван 

Бе о гра да да је је дан ма ли 
исе чак из кул тур ног жи во-
та глав ног гра да. Тре нут но, 
ба за са др жи око 50 за пи са, 
ме ђу ко ји ма из два ја мо пре-
да ва ња из ци клу са Ед гар 
Алан По, Ви ли јам Блејк – Вен
ча ње не ба и па кла, Фи ло зоф
ски раз го во ри, Мај сто ри 
ре жи је, Шек спир иза огле да
ла, Кон цеп ту ал ни аспект 
умет но сти и поп кул ту ре, 
Исто ри ја љу бав ни ца... 

Ура ђе на је и ла ти нич на 
веб пре зен та ци ја Би бли о-
те ке, као и пре зен та ци ја на 
ен гле ском је зи ку, на ме ње-
на стра ним ин сти ту ци ја ма 
и стран ци ма уоп ште. Ово 
је пред у слов за ус по ста вља-
ње чвр шће са рад ње са ино-
стра ним Би бли о те ка ма.

Од но си са јав но шћу се 
те ме ље на чвр стој по ве за-
но сти и стал ној са рад њи са 
свим ти по ви ма ме ди ја. Циљ 
ове са рад ње је јав но огла ша ва ње свих де ша ва ња 
у Би бли о те ци и кре и ра ње по зи тив не сли ке о Би-
бли о те ци.

Про грам ске ак тив но сти ко је ор га ни зу је Од-
сек мо гу се по де ли ти на стал не про гра ме и по-
себ не про јек те. Стал не про гра ме чи не књи жев ни 
су сре ти, пре да ва ња, кон фе рен ци је за но ви на ре, 
пред ста вља ња књи га, три би не, кон цер ти, драм-
ски и филм ски про гра ми, из ло жбе књи га... За ове 
на ме не Би бли о те ка рас по ла же Рим ском дво ра
ном, Га ле ри јом Атри јум у хо лу Би бли о те ке, Ву ко
вом са лом, Чи та о ни цом Oдељења умет но сти. Бо га-

тим кул тур ним про гра мом Би бли о те ка под сво је 
окри ље оку пља ре но ми ра не књи жев ни ке, на уч не 
рад ни ке и ин те лек ту ал це из број них кул тур них и 
на уч них обла сти. Го то во сва ве ли ка име на срп ске 
кул ту ре би ла су и је су ње ни го сти. Та ко ђе, нај ве ће 
из да вач ке ку ће у зе мљи, као и ре дак ци је мно гих 
углед них књи жев них ча со пи са, пред ста вља ју сво-
ја но ва из да ња упра во у Би бли о те ци гра да Бе о гра-
да. Ти ме ова уста но ва би ва ну кле ус кул тур ног жи-
во та пре сто ни це.

Од по себ них про је ка та ко је је Од сек ре а ли зо-
вао у 2008. го ди ни из дво ји ли би смо ак ци ју „Ми 

Ми смо у библиотеци!
Маркетинг

Слободан 
приступ фонду
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Мул ти ди сци пли нар на де лат ност Оде ље ња 
умет но сти у 2008. го ди ни би ла је из у зет но 

ин те зив на и са др жај на. По ред основ не де лат но-
сти, оба вља ња струч но би бли о те кар ско-ин фор-
ма тив ног ра да у чи та о ни ци, на из да ва њу књи га и 
ра ду са ко ри сни ци ма фон да умет но сти, би бли о те-
ка ри су би ли ан га жо ва ни и на ор га ни зо ва њу број-
них и ра зно вр сних кул тур но-умет нич ких про гра-
ма на три би ни „Умет ност“: на уре ђи ва њу и во ђе њу 
про мо ци ја књи га, пре да ва ња, кон це ра та, у ра ду 
га ле ри је „Атри јум“ на по сло ви ма ку сто са из ло-
жби (по став ка из ло жбе), пи са ња ли ков не кри ти ке 

и отва ра ње из ло жбе. У овом пе ри о ду ор га ни зо ва-
но је 106 про гра ма: 29 про мо ци ја, 50 пре да ва ња, 
21 из ло жба и 6 кон це ра та.

Бе о град ска јав ност је има ла при ли ку да на овој 
три би ни слу ша број на пре да ва ња по је ди нач на и у 
ци клу си ма на ших ис так ну тих струч ња ка, ака де ми-
ка, про фе со ра Уни вер зи те та, исто ри ча ра и те о ре-
ти ча ра умет но сти, ар хе о ло га, му зи ко ло га... У јав но-
сти су по себ но би ли за па же ни сле де ћи ци клу си и 
ју би ле ји: „Умет нич ке збир ке у на шој зе мљи“ где 
су се по зна те умет нич ке га ле ри је пред ста ви ле са 
сво јим збир ка ма по пут: Спо мен збир ка Па вла Бе-
љан ског и Га ле ри ја Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, 
Га ле ри ја сли ка „Са ва Шу ма но вић“ у Ши ду, Ме мо ри-
јал ни му зеј „Ми ле на Па вло вић Ба ри ли“ у По жа рев-
цу, Збир ка Му зе ја на ив не умет но сти у Ја го ди ни, 
Га ле ри ја са вре ме не ли ков не умет но сти у Ни шу 
итд. Ци клус „Ве ли ки свет ски пут ни ци“ зна чај не 
лич но сти ко је су оста ви ле свом оте честву умет-
нич ке, ет но ло шке, ар хе о ло шке, при род њач ке и 
дру ге збир ке или вред не за пи се, за тим ци клус 
„Па но ра ма те о риј ске ар хе о ло ги је“ (са рад ња 
са Фи ло зоф ским фа кул те том, од сек ар хе о ло ги ја). 
Пре да ва ња по све ће на ју би ле ји ма: „Сто го ди на 
хо те ла Мо скве“, „Ма на стир Жи ча и срп ска умет-
ност“, а по себ но ис ти че мо по след ње пре да ва ње 
пок. ака де ми ка Де ја на Ме да ко ви ћа „Зна чај Кар ло-
вач ке ми тро по ли је у исто ри ји срп ског на ро да“, 
за тим пре да ва ње „Зна чај му зи ке у бо го слу же њу“ 
Љу бо ми ра Мла де но ви ћа, „Кон цеп ту ал на умет-
ност“ проф. др Ми шка Шу ва ко ви ћа, као и пре да-
ва ње „Сли кар ска шко ла Ки ри ла Кут ка у Бе о гра ду 
1895-1900.“ На три би ни „Умет ност“ про мо ви са не 
су сле де ће књи ге: „Пут до књи ге“ ауто ра Ми ле та 
Гро зда ни ћа, мо но гра фи је умет ни ка: Мар ка Му ра-
та, Да ни це Јо ва но вић, Ко сте Бра ди ћа, Дра ги ше Об-
ра до ви ћа, Ане Бе шлић, Сло бо да на Со ти ро ва итд. 
Окру гли сто “Ал тер на тив на ар хи тек ту ра“ одр жан 
је по во дом об ја вљи ва ња ен ци кло пе ди је ар хи тек-
ту ре Сло бо да на Мал ди ни ја. 

На пла тоу ис пред Би бли о те ке већ тра ди ци о-
нал но се у окви ру свет ског да на му зи ке ор га ни зу-
је про ме над ни кон церт. Ове го ди не је на сту пао ан-

самбл Ли бри ко. Ор га ни зо ва но је и му зич ко ве че 
Зо ра на Пе тро ви ћа „Ком по зи ци је за кла вир“, као и 
ве че по све ће но Ду ша ну Тр бо је ви ћу по во дом про-
гла ше ња за хит 2007. ком по зи ци је “Што се бо ре ми-
сли мо је“ у из во ђе њу ма е стра Тр бо је ви ћа. Сво јом 
де лат но шћу у Га ле ри ји Би бли о те ке, са рад њом са 
срод ним ин сти ту ци ја ма и пу тем про мо ци ја но вих 
књи га би бли о те ка ри оде ље ња да ли су до при нос 
ка ко у обо га ћи ва њу фон да умет нич ких де ла и фон-
да књи га та ко и у по пу ла ри са њу фон да. У фонд и 
да ље при сти жу књи ге из ле га та проф. др Ка та ри-
не Ам бро зић и ле га та Ми ро љу ба То до ро ви ћа.

Кул тур но-обра зов на де лат ност Оде ље ња у про-
те клом пе ри о ду би ла је вр ло оп се жна са ве ћим 
бро јем ра зно вр сних мул ти ме ди јал них про гра ма 
на три би ни „Умет ност“ и у Га ле ри ји „Атри јум“. 
Оства ре на је ме ђу на род на са рад ња са Мек сич ким 
му зе јем аква ре ла „Al fre do Gu a ti Ro ho“ из гра да 
Мек си ко (из ло жба и пре да ва ње) ди рек то ра му зе ја 
Бе а трис Га мин де, за тим срп ско-фран цу ска са рад-
ња у обла сти ар хе о ло ги је, као и про грам у окви ру 
„Да на фран ко фо ни је“. И ове го ди не је на ста вље-
на са рад ња са Дру штвом при ја те ља Фран цу ске и 
Дру штвом срп ско-фран цу ског при ја тељ ства кроз 
кул тур но-обра зов не про гра ме, као и са рад ња са 
Дру штвом при ја те ља Све те Го ре Атон ске. Ви ше од 
де сет го ди на се на на шој три би ни одр жа ва ју про-
гра ми овог дру штва. Сви про гра ми су би ли до бро 
по се ће ни и ме диј ски про пра ће ни. Би бли о те ка ри 
су за сва ки про грам при пре ма ли ин фор ма ци је за 
све ме ди је у гра ду, а че сто су и са ми би ли при сут-
ни у ме ди ји ма оба ве шта ва ју ћи на шу јав ност о до-
га ђа ји ма у Би бли о те ци.

ГА ЛЕ РИ ЈА АТРИ ЈУМ БГБ

Оде ље ње умет но сти БГБ је успе шно ре а ли зо ва-
ло ве ли ки број са мо стал них и груп них из ло жби ре-
но ми ра них до ма ћих и стра них умет ни ка уз струч-
ну реч афир ми са них ли ков них кри ти ча ра и те о ре-
ти ча ра умет но сти. По ред ли ков них ор га ни зо ва не 
су и ју би лар не из ло жбе и из ло жбе ве за не за књи гу 
и пи сце. Из ло жбе су би ле до бро ме диј ски про пра-
ће не и по се ће не. Би бли о те ка ри су ак тив но уче-
ство ва ли у ра ду Га ле ри је „Атри јум“ на по сло ви ма 

Одељење уметностисмо у би бли о те ци“, као и две 
сту диј ске из ло жбе по све ће не 
Сту дент ским про те сти ма 1968. 

и Иси до ри Се ку лић.
Ак ци ја „Ми смо у би бли о те ци“ 

ре а ли зо ва на је та ко што су 23. апри-
ла, на Свет ски дан књи ге, јав не лич но сти из све та 
умет но сти, кул ту ре и по ли ти ке „ра ди ле“ два са та 
у Би бли о те ци на Оде ље њу за рад са ко ри сни ци ма 
– услу жи ва ле чи та о це, упи си ва ле и у Би бли о те ку, 
да ва ле пред ло ге за чи та ње и раз го ва ра ле са ко ри-
сни ци ма о књи га ма. Тај рад ко ор ди ни ра ли су про-
фе си о нал ни би бли о те ка ри на ше ку ће.

Слав ни би бли о те ка ри 23. апри ла би ли су: Ра да 
Ђу ри чин, Вје ра Му јо вић, Рам бо Ама де ус, Ле он ти-
на, Го ри ца Мо јо вић, Зо ран Жив ко вић, Ива на Авж-
нер... Ак ци јом смо же ле ли да на за ни мљив и ино-
ва ти ван на чин по пу ла ри зу је мо књи гу и чи та ње, 
као и да раз би је мо фа му о не га тив ним сте ре о ти-
пи ма пер цеп ци је би бли о те ка ра.

У ју ну је отво ре на из ло жба по све ће на сту дент-
ском про те сту 1968. ко јом смо же ле ли да на при-
ме рен на чин ак цен ти ра мо је дан од нај зна чај ни јих 
со ци јал них до га ђа ја 20. ве ка и ње го ве од ра зе на 
Бе о град ском уни вер зи те ту. У но вем бру је у га ле-
ри ји Би бли о те ке отво ре на из ло жба по све ће на 
жи во ту и ства ра ла штву Иси до ре Се ку лић. Упри-
ли че на је по во дом обе ле жа ва ња 50 го ди на од 
смр ти књи жев ни це ко ја је сво јим спи са тељ ским, 
уре ђи вач ким и пре во ди лач ким ра дом у Ср би ју, у 
пр вој по ло ви ни 20. ве ка, до но си ла и раз ви ја ла дух 
европ ске и свет ске књи жев но сти. 

Ове и пред ход не из ло жбе и да ље на и ла зе на 
ве ли ко ин те ре со ва ње број них би бли о те ка и сла-
ви стич ких цен та ра у све ту. Ка та ло зи и ма те ри ја ли 
у елек трон ском фор ма ту пре ко ме ђу на род не раз-
ме не На род не би бли о те ке Ср би је ши ре при чу о 
на шој кул тур ној ба шти ни и са вре ме ним то ко ви ма 
ства ра ла штва.

За хва љу ју ћи Ми ни стар ству за ди ја спо ру ко ја 
је ма те ри јал но по мо гла про је кат и Ге не рал ном 
кон зу ла ту Ре пу бли ке Ср би је у То рон ту из ло жбе 
о Бо ри сла ву Пе ки ћу и Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју го-
сто ва ле су то ком ок то бра у Ка на ди. Ма те ри ја ли су 
пре ве де ни на ен гле ски, а из ло жбе и да ље оби ла зе 
и на ше шко ле и клу бо ве у ди ја спо ри, али се ор га-
ни зу ју и за Ка над ску јав ност.

У са рад њи са Оде ље њем за раз вој би бли о теч-
ке де лат но сти, ини ци ра ли смо по ста вља ње ин тер-
ак тив ног из ло га, са вре ме ног ин фо пул та ко ји отва-
ра ту ри стич ко-кул тур но-ин фор ма тив ни по глед 
на Бе о град. И Би бли о те ку гра да, на рав но.

У зна ку са вре ме но сти кре ћу се и на ши пла но ви 
и на ме ре за 2009. го ди ну. Али о то ме не ки дру ги 
пут. А до та да, МИ СМО У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ. А ви?

Марјан Маринковић

Изложба о 1968.

Читаоница одељења 
уметности

Галерија Атријум
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Календар аКтивности у 2008. години

И по ред пра знич ног рас по ло же ња, 2008. го ди-
на је за Од сек за уна пре ђе ње би бли о теч ке де лат-
но сти по че ла рад но и ди на мич но. Ја ну ар је био 
у зна ку из ра де Из ве шта ја Би бли о те ке гра да Бе о-
гра да за 2007. го ди ну и планирањa ак тив но сти за 
го ди ну пред на ма.

У окви ру по сло ва ко је Од сек оба вља, у овој го-
ди ни ак це нат је ста вљен на над зо ре огра на ка оп-
штин ских би бли о те ка Бе о гра да и струч но уса вр-
ша ва ње би бли о те ка ра, као и уче шће на ло кал ним 
и ме ђу на род ним струч ним ску по ви ма.

Акре ди то ва ни се ми нар „Би бли о теч ко по сло ва-
ње – на пред ни се ми нар за школ ске би бли о те ка ре“ 
одр жа ван је у пе ри о ду од фе бру а ра до ју на у пет 
на вра та, укљу чу ју ћи и го сто ва ње у Ре ги о нал ном 
цен тру у Ужи цу. Се ми нар је ре а ли зо ван у са рад њи 
са Фон дом пе ри о ди ке, Оде ље њем за об ра ду и би-
бли о граф ска ис тра жи ва ња и Од се ком за кул тур не 
про јек те и про гра ме, из да ва штво и мар ке тинг.

У истом пе ри о ду одр жан је јед но днев ни ин тер-
нет курс за по чет ни ке за за по сле не у мре жи БГБ. 
Курс је по ха ђа ло 45 по ла зни ка у шест гру па.

На Осмом се ми на ру вир ту ел не срп ске би бли-
о теч ке мре же пред ста ви ли смо те ме „Блог БГБ“ и 
„Кре ди би ли тет елек трон ских из во ра“.

Ју ни је обе ле жен ску пом „Би бли о нет 2008“ у 
ор га ни за ци ји За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср-
би је, на ком смо го во ри ли о кон цеп ту „Би бли о те-
ка гра да Бе о гра да 2.0“. 

У ју лу су при ку пље ни и об ра ђе ни по да ци о 
по сло ва њу оде ље ња, од но сно оп штин ских би бли-
о те ка у мре жи БГБ за пр вих шест ме се ци 2008. го-
ди не, на осно ву че га је из ра ђен из ве штај.

У ор га ни за ци ји и ре а ли за ци ји Од се ка, ру ко во-
ди о ци оп штин ских би бли о те ка про шли су обу ку 
за ажу ри ра ње ин тер нет стра ни ца сво јих би бли о-
те ка.

Ав густ је био у све тлу ме ђу на род не са рад ње. 
Го ди шња кон фе рен ци ја ИФЛА-е је одр жа на у Кве-
бе ку у Ка на ди, где је Би бли о те ка гра да пред ста-
вље на дво ја ко. Ве сна Вук сан је те мом «На рас кр-
шћу: би бли о те ке и тех но ло ги је» у сек ци ји «Ме наџ-
мент и мар ке тинг у би бли о те ка ма» пред ста ви ла 
ор га ни за ци о ну струк ту ру Би бли о те ке, као и са вре-
ме на оства ре ња у веб окру же њу. С дру ге стра не, 
по стер пре зен та ци ја „Ствар но чи там, не глу мим“ 
при ву кла је огром ну па жњу уче сни ка овог ску па 

– чак то ли ко да је по стер не стао без тра га.
Сеп тем бар је био ре зер ви сан за из ра ду Про-

гра ма ра да Би бли о те ке гра да Бе о гра да за 2009. 
го ди ну.

Одр жан је са ста нак са пред сед ни ци ма ак ти ва 
школ ских би бли о те ка ра, на ко ме је пред ста вљен 
но ви се ми нар „Школ ски су пер би бли о те кар – ве-
шти не за по не ти“, ко ји је акре ди то ван од стра не 
За во да за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та-
ња за школ ску 2008/09. го ди ну.

Уче ство ва ли смо као пре да ва чи на ску по ви ма 
„Са вре ме на би бли о те ка – европ ски стан дар ди у 
прак си“ (Ба ња лу ка) са те мом „Стан дар ди – ба у ци 
или до бре ви ле“, и „Елек трон ска би бли о те ка“ (Фи-
ло ло шки фа кул тет, Бе о град), са те мом „W@P при-
ступ он лајн ка та ло зи ма“.

У са рад њи са Ин сти ту том за тран сфу зи ју кр-
ви Од сек је у ок то бру ор га ни зо вао јед но днев ну 
ак ци ју до бро вољ ног да ва ња кр ви у Би бли о те ци 
гра да Бе о гра да. Укуп но 65 осо ба се при ја ви ло за 
ову ак ци ју, а ме ђу су се на шли и за по сле ни у Би-
бли о те ци.

Ор га ни зо ван је окру гли сто са То дом Ка тле ром, 
го стом ску па „Елек трон ска би бли о те ка“, где се ди-
ску то ва ло о јав ним би бли о те ка ма у Аме ри ци и 
Ср би ји.

Ге ралд Лајт нер, пред сед ник асо ци ја ци је EBLI-
DA, одр жао је пре да ва ње о ра ду ове зна чај не ор-
га ни за ци је.

Још јед ном је Би бли о те ка гра да Бе о гра да пред-
ста вље на на ме ђу на род ном ску пу „Гло ба ли за ци ја 
и ме наџ мент ин фор ма ци ја“ одр жа ном у но вем
бру у Со фи ји, Бу гар ска, са те мом „Веб окру же ње 
и јав не би бли о те ке – Би бли о те ка гра да Бе о гра да 
пред иза зо вом“.

Пр ва грч ка кон фе рен ци ја о јав ним би бли о те ка-
ма одр жа на је у Ати ни по чет ком де цем бра, где је 
пред ста вљен си стем јав них би бли о те ка у Ср би ји, 
са по себ ним освр том на Би бли о те ку гра да Бе о гра-
да.

Одр жан је пр ви у ни зу се ми на ра „Школ ски су-
пер би бли о те кар – ве шти не за по не ти“. Се ми нар је 
ре а ли зо ван у са рад њи са Деч јим оде ље њем, Фон-
дом пе ри о ди ке, Оде ље њем за об ра ду и би бли о-
граф ска ис тра жи ва ња и Од се ком за кул тур не про-
јек те и про гра ме, из да ва штво и мар ке тинг.

Пу штен је у рад Ин тер ак тив ни из лог, ко ји омо-
гу ћа ва про ла зни ци ма да се пре ко из ло га згра де 
у Кнез Ми ха и ло вој 56 ин фор ми шу о кул тур ним 

де ша ва њи ма у Бе о-
гра ду.

Пре драг Ђу кић 
до бит ник је ово го ди-
шње на гра де Би бли-
о те кар ског дру штва 
Ср би је „За пис“ ко ја 
се до де љу је по је-
дин цу за слу жном за 
раз вој би бли о теч ко-
ин фор ма ци о не де-
лат но сти и би бли о те-
кар ства.

По ред на ве де них 
ак тив но сти, за по сле-
ни у Од се ку су то ком 
го ди не ре дов но оба-
вља ли над зо ре над 
ра дом јав них, школ ских и спе ци јал них би бли о те-
ка, пру жа ли струч ну по моћ, ре ги стро ва ли би бли о-
те ке, при ку пља ли по дат ке за ба зу Мре же би бли о-
те ка Ср би је, одр жа ва ли са стан ке са ру ко во ди о ци-
ма оп штин ских би бли о те ка, при су ство ва ли број-
ним ску по ви ма из обла сти кул ту ре, уче ство ва ли 
у из ра ди На цр та стан дар да за јав не би бли о те ке у 
Ср би ји и кре и ра ли бло го ве Би бли о те ке (blogche-
bgb.blog spot.com, in fobgb.blog spot.com) и те мат-
ски во дич кроз свет ин тер не та - Lib gu i des (bgb.
lib gu i des.com).

Сва ко днев но се ра ди ло са ко ри сни ци ма фон да 
струч не би бли о те кар ске ли те ра ту ре, а у не ко ли ко 
на вра та је ор га ни зо ва на прак са за сту ден те би бли-
о те кар ства и ин фор ма ти ке.

иза Ку ли са

Свој не скро ман до при нос у по сло ва њу Од се ка за 
уна пре ђе ње би бли о теч ке де лат но сти у 2008. го ди-
ни да ли су:

•	 По	моћ	ник	ди	рек	то	ра	за	би	бли	о	теч	ку	де	лат
ност Пре драг Ђу кић,

•	 шеф	Од	се	ка	за	уна	пре	ђе	ње	би	бли	о	теч	ке	де
лат но сти Ве сна Вук сан, и

•	 би	бли	о	те	ка	риин	струк	то	ри	 Ја	смин	ка	 Ела
ко вић, Ли ди ја Вра неш-Дре но вац, Сми ља То-
дор че вић и Мир ја на Ђа пић.

Весна Вуксан
шеф Одсека за унапређење библиотечке 

делатности БГБ

Одсек за унапређење библиотечке делатности

ку сто са из ло жби (по ста вља ња из ло жби), пи са ња 
ли ков них кри ти ка и отва ра ња из ло жби. Го во ри 
са отва ра ња из ло жби, ли ков не кри ти ке и крат ки 
умет нич ки есе ји об ја вље ни су у умет нич ком ча со-
пи су „Ли ков ни жи вот“ и у „Но ви на ма бе о град ског 
чи та ли шта“.

Про шле го ди не ор га ни зо ва на је 21 из ло жба, 
од то га 20 ли ков них из ло жби и јед на ју би лар на 
- по све ће на ра ду БГБ, од то га две груп не, 18 са мо-
стал них: Бо жић на ху ма ни тар на из ло жба сли ка и 
ико на Ма ри је Ба јић, две из ло жбе по све ће не књи-
зи - умет нич ком по ве зу књи ге Алек сан дра Ће
кли ћа, и из ло жба др Ми шка Шу ва ко ви ћа и др 
Не ђе Ма и да „Књи	га	и	ча	со	пис	као	умет	нич	ки	
рад  од аван гар де до умет но сти у до ба кул ту
ре“, ма ги стар ска из ло жба “Vi deo kil led the ra dio 
star“ Со	ње	 Ки	ћо	вић, стра не из ло жбе: из ло жба 
мек сич ких сли ка ра по во дом „Свет ског да на аква-
ре ла“ и из ло жба ме ђу на род не ли ков не ко ло ни је 
Ко	жа,	Ртањ	2007. (ра до ви на пер га мен ту и па пи-

ру), ауто ра про јек та мр Ле по са ва Ми ло ше вић Си-
би но вић, за тим из ло жба по зна тог ма ке дон ског 
умет ни ка Гли го ра Че мер ског. Ор га ни зо ва на је и 
из ло жба сли ка и цр те жа „Ме ди те ран и Па но ни ја“ 
на ше по зна те умет ни це Ко	се	Бок	шан,	ко ја жи ви 
и ства ра у Па ри зу, као и из ло жба фо то гра фи ја Ми
ли је Бе ли ћа. На из ло жба ма су углав ном, пре зен-
то ва на де ла умет ни ка кла сич ног, тра ди ци о нал ног 
ли ков ног про се деа, ис ка за на са вре ме ном ре то-
ри ком-во ка бу ла ром. Та кве су и из ло жбе Сил ве 
Ву јо вић, Вла да на Тер зи ћа, Стан ка Зе че ви ћа, 
Сло бо да на Со ти ро ва, Сло бо да на Ама но ви ћа, 
Бра ни сла ва Ма ке ша, Љу би са ва Ми лу но ви ћа, 
Дра ги ша Об ра до вић, Ва си ли ја До ло вач ког и 
Ко	сте	Бра	ди	ћа.

Би бли о те ка-ри зни ца и храм кул тур ног, култ-
ног и ду хов ног, спо на тра ди ци је и ул тра мо дер-
не тех но ло ги је тру ди се да бу де отво ре на за све 
умет ни ке ко ји има ју шта да по ну де, кроз умет нич-
ко ка зи ва ње у свим прав ци ма и стре мље њи ма 

од ви зу ел ног, фи ло зоф ског, 
ре то рич ног, књи жев ног... до 
оног што је трен... ак ту ел ност, 
ефе мер ност до га ђа ња. Га ле ри-
ја је отво ре на за за сва кре та ња 
и тра же ња у прак си и све сти, ре ал-
ног и над ре ал ног, ко ја но се ино ва ци је са ви зу ел но 
есте тич ким вред но сти ма у ра спо ну од тра ди ци о-
нал не умет но сти до нај са вре ме ни јих стру ја ња и 
фе но ме но ло ги ја и но вих ме ди ја. Умет нич ки са вет 
га ле ри је: ака де мик Ду шан Ота ше вић, пред сед ник 
Са ве та, Јо ван Ра ду ло вић, ди рек тор БГБ, Ни ко ла 
Мир ков, ди рек тор ТВ Бе о град, Ве сна Ма риц ки 
– Осто јић, исто ри чар умет но сти и Мир ја на Са вић, 
исто ри чар умет но сти. Би бли о те ка ри Оде ље ња 
умет но сти сво јим ра дом до при но се да Га ле ри ји 
АТРИ ЈУМ сте ће леп углед и по ста је не за о би ла зан 
део кул тур ног ми љеа глав ног гра да.

Мир ја на Са вић

Читаоница одељења периодике

Фонд одељења периодике
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На кон тро го ди шњег ра да на 
при ку пља њу, сре ђи ва њу, си-

сте ма ти за ци ји и об ра ди би бли о теч ких 
фон до ва и му зеј ских пред ме та, 11. ја ну а ра 1931. го ди-
не, са осве ће њем и све ча ним отва ра њем, са пр вом 
из ло жбом за ви чај не ли те ра ту ре и пр вом из ло жбом 
деч је књи ге, за по че ла је рад пр ва јав на би бли о те ка 
у Бе о гра ду.

За раз ли ку од ве ћи не европ ских зе ма ља, ко је су у 
XIX ве ку већ пред ста вља ле раз ви је не и ор га ни зо ва не 
др жав не и дру штве не за јед ни це, Ср би ја се тек осло ба-
ђа ла ви ше ве ков ног роп ства, за о ста ло сти и не зна ња, 
спо ро и му ко трп но је из гра ђи ва ла др жа ву и ње не 
ин сти ту ци је, по ди за ла шко ле и кул тур не уста но ве, 

на сто ја ла да ухва ти ко рак са про све ће ном Евро пом, 
угле да ју ћи се на њу и ње на до стиг ну ћа. На пре дак и 
раз вој у свим обла сти ма по ли тич ког, дру штве ног и 
кул тур ног жи во та, за по чет три де се тих го ди на XIX ве-
ка, до при нео је да се у Ср би ји по ред дру гих осну је 
и ве ћи број обра зов них и кул тур них уста но ва, као 
и ви ше би бли о те ка. Осим На род не би бли о те ке, Би-
бли о те ке Ли це ја, Би бли о те ке Дру штва Срб ске сло ве-
сно сти, фор ми ра не су и би бли о те ке при по је ди ним 
ми ни стар стви ма и уста но ва ма.1 Све ове би бли о те ке, 
би ле су на ме ње не од ре ђе ним гру па ма ко ри сни ка, а 
фон до ви при ла го ђе ни њи хо вим зах те ви ма.

Пр ви по ку шај отва ра ња јав них би бли о те ка у Ср-
би ји, учи њен је по угле ду на европ ске зе мље, осни-
ва њем чи та ли шта. До бро вољ но удру же ни гра ђа ни, 
ма хом ин те лек ту ал ци, али и тр гов ци и за на тли је ће 
за хва љу ју ћи члан ским уло зи ма, обез бе ђи ва ти ре дов-
ну на бав ку но ви на и књи га. У со ци јал но-исто риј ском 
по гле ду, по ја ва чи та о ни ца, чи та ли шта и у све ту и код 
нас по сле ди ца је ства ра ња чи та лач ке пу бли ке, ста са-
ва ња мла дих обра зо ва них љу ди ко ји у не до стат ку јав-
них би бли о те ка не мо гу да за до во ље сво је по тре бе 
за књи гом и ин фор ма ци ја ма о зби ва њи ма у све ту. И 
иако су чи та ли шта би ла при ват на удру же ња, ипак су 
би ла под кон тро лом др жа ве и од го ва ра ју ћих ми ни-
стар ста ва.

До 70-тих го ди на XIX ве ка чи та ли шта су има ла ути-
цај и у Бе о гра ду и дру гим сре ди на ма Ср би је, а Ми ни-
стар ство про све те, уче ни по је дин ци и оп шти не би ли 
су све сни тог ути ца ја, те су њи хо вом ини ци ја ти вом по-
че ле да се осни ва ју др жав не јав не би бли о те ке. Та ко 

је на пред лог Јан ка Ша фа ри ка, би бли о те ка ра На род-
не би бли о те ке, фор ми ра на Јав на би бли о те ка у Кра гу-
јев цу, чи ји су фонд чи ни ли су ви шци На род не би бли о-
те ке.2 На ред них го ди на у осно ва не су у и оп штин ска 
би бли о те ка при Гим на зи ји у Кру шев цу (1869)3 и Јав на 
би бли о те ка у Ни шу (1895/1904).4 На жа лост, све ове би-
бли о те ке др жа ва ни је до вољ но по др жа ла.

По че так XX ве ка до нео је зна чај не про ме не у по ли-
тич ком и кул тур ном жи во ту Ср би је. Све ве ћи број ин-
те лек ту а ла ца, по ли ти ча ра, про фе со ра уни вер зи те та 
и књи жев ни ка ис ти ца ло је по тре бу осни ва ња јав них 
би бли о те ка. Не ки од њих, по пут Сто ја на Но ва ко ви-
ћа5 ука зи ва ли су на сте пен не бри ге о књи зи и би бли-
о те ка ма. До бро сав Ру жић (1901)6 и Ва са Ца ри че вић 
(1906)7 пи са ли су о зна ча ју јав них би бли о те ка, пред-
ста вља ју ћи њи хов рад у раз ви је ним зе мља ма, да ју-
ћи упут ства за осни ва ње, устро ја ва ње и ру ко ва ње 
би бли о те ка ма. Го ди не 1904. Ми ни стар ство про све те 
и цр кве них де ла до не ло је и Пра ви ла о на род ним 
књи жни ца ма са чи та о ни ца ма Кра ље ви не Ср би је,8 а 
за тим и на ред бу да се све школ ске би бли о те ке пре-
тво ре у јав не, али ни пра ви ла ни 
на ред ба ни су ни су има ле оба ве-
зу ју ћи ка рак тер, па је овај по ку-
шај ства ра ња јав них би бли о те ка 
остао без успе ха.

На кон до но ше ња За ко на о 
На род ној би бли о те ци у Бе о гра-
ду,9 1901. го ди не тре ба, услов но 
ре че но, у срп ском би бли о те кар-
ству ис та ћи два па ра лел на то ка, 
пр ви из ра жен кроз по крет Кул-
тур на ли га,10 ко ји су 1909. го ди не 
осно ва ли про фе со ри Бе о град-
ског уни вер зи те та и у то ку не ко-
ли ко го ди на фор ми ра ли око 150 
књи жни ца и чи та о ни ца ши ром 
Ср би је; и дру ги ко јим Ми ни стар-
ство про све те, на пред лог ми ни-
стра Ан дре Ни ко ли ћа и ука зи ма 
Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа од ја ну а ра и апри ла 1909. го ди-
не по кре ће осни ва ње др жав них јав них би бли о те ка у 
Ср би ји, пр во у Не го ти ну и Пи ро ту, а за тим и у За је ча-
ру, Алек син цу, Ја го ди ни и Ло зни ци.11

Јед но је из ве сно, да ни по крет Кул тур на ли га, ни 
Ко ми си ја ко ја је фор ми ра на на кон кра ље вог ука за са 
за дат ком да сни ми ста ње у окру зи ма и оп шти на ма ка-
ко би се упо зна ли са усло ви ма за отва ра ње јав них би-
бли о те ка, ни су ан ке ти ра ле Оп шти ну гра да Бе о гра да 
о по тре ба ма и мо гућ но сти ма осни ва ња јав не би бли о-
те ке у пре сто ни ци. У ис тра же ној ар хив ској гра ђи и пу-
бли ко ва ним из во ри ма, као ни у ра до ви ма Љу бо ми ра 
Дур ко ви ћа-Јак ши ћа, пр вог хро ни ча ра Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да, не ма од го во ра на ово пи та ње.

Ипак тре ба на гла си ти да је још 1894. го ди не, на 
Го ди шњој скуп шти ни Дру штва и упра ве Бе о град ске 
чи та о ни це, до не та од лу ка да се у слу ча ју пре стан ка 
ра да и по сто ја ња овог Дру штва фон до ви до ма ћих и 
стра них ча со пи са, но ви на, књи га, сли ка, за ви чај на и 
ну ми зма тич ка збир ка, усту пе Бе о град ској оп шти ни, 
за фор ми ра ње јав не би бли о те ке.12 Иако не ма пи са них 
до ка за, али ни је би ло ни ка да ни опо врг ну то, сма тра 
се да је део тих фон до ва при пао Оп шти ни. Мо гу ће је 
да је од лу ка Дру штва и упра ве Бе о град ске чи та о ни це 
би ла у осно ви иде ја оп штин ских од бор ни ка Дра ги ше 
Лап че ви ћа и Во ји сла ва Ма рин ко ви ћа да 1906. го ди не 
по кре ну по ди за ње На род ног до ма са са ла ма, би бли-
о те ком и чи та о ни цом,13 као и тек ста ше фа Оде ље ња 
за со ци јал ну по ли ти ку Оп шти не бе о град ске, Ђор ђа 
Гру ји ћа, ко ји ин си сти ра на по тре би осни ва ња јав не 
(на род не) би бли о те ке ко ја „...тре ба да омо гу ћи свим 

дру штве ним сло је ви ма јед но га на ро да про све ћи ва-
ње...”14 Све ове ини ци ја ти ве ни су на и шле на по др шку, 
та ко да се до кра ја ра то ва не по ми ње осни ва ње јав не 
би бли о те ке у Бе о гра ду.

Оп шти на се ни је огла ша ва ла, али су у оп штин ским 
бу џе ти ма из два ја на сред ства за би бли о те ку, ко ја је 
слу жи ла ис кљу чи во оп штин ским слу жба ма, а на ла-
зи ла се при Од се ку де ло вод ства Ад ми ни стра тив ног 
оде ље ња, што по твр ђу је и из ве штај из 1927. го ди не у 
ко ме пи ше да ... „Овом од се ку при па да и Оп штин ска 
би бли о те ка”, ко ја по ве ли чи ни и струк ту ри фон да, 
не сре ђе но сти и не по сто ја њу ре ги стра не за слу жу је 
ни ка кву па жњу ... „Ова кво ста ње има се што ско ри је 
по пра ви ти, и уто ли ко пре што је пре сто нич ка Оп шти-
на ду жна да рас по ла же јед ном до бро уре ђе ном и 
бо га то снаб де ве ном би бли о те ком”.15 Овај из ве штај, 
ре фе рат Ђор ђа Гру ји ћа, пре ма ко ме је је дан од за да-
та ка Кул тур ног од се ка Оде ље ња за со ци јал ну по ли-
ти ку Оп шти не бе о град ске да „осни ва и одр жа ва Оп-
штин ски Му зеј, Јав ну Цен трал ну књи жни цу Оп шти не 
Бе о град ске, као и јав не књи жни це и чи та о ни це и по 

ре јо ни ма ове Оп шти не, ста ра ју ћи се да по спе ци јал-
ним пра вил ни ци ма бу де и упра ва и рад ових, пре ма 
ци ље ви ма и ме то да ма дру штве на про све ћи ва ња га-
ран то ва но” и „до оснут ка Оп штин ског Му зе ја и Цен-
трал не Јав не Оп штин ске књи жни це во ди овај Од сек 
еви ден ци ју и ста ра се о књи га ма, о де ли ма из струч-
не или ле пе књи жев но сти, - о пред ме ти ма умет нич ке 
и исто риј ске вред но сти, по кло ње них Оп шти ни или 
ку пље них на ра чун ове оп шти не, а по спе ци јал ном 
пра вил ни ку”,16 као и чла нак оп штин ског од бор ни ка 
Мил. Ст. Цвет ко ви ћа ко ји обра зла же да ...„за про све-
ћи ва ње на род них ма са у кул тур ном све ту по сто је ра-
зни ме то ди и ра зна сред ства. Јед но од тих сред ства 
ис ти чу се на род не, од но сно оп штин ске књи жни це. 
Ова квих књи жни ца има го то во у сви ма кул тур ним 
европ ским цен три ма и ве ћим гра до ви ма, ко је ко ри-
сно слу же на ме ње ном ци љу...

Циљ ових књи жни ца би био да под ми ру ју по тре-
бе ду шев ног и ин те лек ту ал ног жи во та пре сто нич ког 
гра ђан ства, ко је ни је ка дро да сво јим скром ним сред-
стви ма до те под ми ре до ђе а у ко је по гла ви то спа-
да ју сит ни тр гов ци, за на тли је, до ма ћи це, рад ни ци, 
итд...”17 За оства ри ва ње ових ини ци ја ти ва фор ми ран 
је Од бор Об ла сног школ ског од бо ра у са рад њи са На-
род ним уни вер зи те том и об ја вљен је апел Оде ље ња 
за со ци јал ну по ли ти ку Оп шти не у ко ме се ка же да је „ 
... јед на рак-ра на у на шим про свет ним ак ци ја ма, што 
не ма јав них књи жни ца, при сту пач них сви ма...

Ва ља од ра слој омла ди ни, ва ља рад ни ци ма и рад-
ни ца ма омо гу ћи ти до бру књи гу, да би свој ум и ср це 
са чу ва ли од су ви ше отров ног ути ца ја ули це и ка фа-

Из исто ри је пр ве јав не би бли о те ке у Бе о гра ду
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на; ва ља до ве сти у деј ство ма су оних књи га, ко је са-
да ле же не ис ко ри шће не по та ва ни ма и за ба че ним 
ор мани ма...

Ми се, с то га, обра ћа мо сви ма ко ји има ју књи ге и 
не чи та ју их, сви ма дру штви ма ко ја има ју сми сла за 
до бру и ле пу књи гу и це не вас пит ни зна чај до бре 
књи ге да по ра де ме ђу со бом и ја ве овом Оде ље њу, 
по кло нив ши књи ге за гор њу свр ху, и ра ди за јед нич-
ко га до го во ра: ка ко да се ова ак ци ја про ши ри и уду-
би у ко рист осни ва ња цен трал не јав не књи жни це у 
Бе о гра ду”.18 Све ове ини ци ја ти ве, по твр ђу ју да је пи-
та ње о осни ва њу јав не би бли о те ке, као цен трал не, и 
оп штин ских књи жни ца по свим квар то ви ма Бе о гра-
да, већ би ло са зре ло.

Ак тив но сти Од бо ра Об ла сног школ ског од бо ра и 
На род ног уни вер зи те та, Апел упу ћен свим по је дин-
ци ма, ху ма ни тар ним и про свет ним дру штви ма и уста-
но ва ма, има ли су успе ха и пр ве књи ге по че ле су да 
при сти жу. Суд Оп шти не гра да Бе о гра да на осно ву За-
ко на о оп шти на ма и Уред бе о из ме на ма и до пу на ма 
овог За ко на, до нео је 4. ок то бра 1928. го ди не ре ше-
ње да се при Оде ље њу за со ци јал ну по ли ти ку Оп шти-
не бе о град ске осну је Од бор гра ђа на као де ле га та 
ху ма ни тар но-со ци јал них и про свет них дру шта ва и 
уста но ва у Бе о гра ду ра ди при ку пља ња књи га за фор-
ми ра ње јав не би бли о те ке. Од бор је са ве то да вац и по-
ма гач Со ци јал но-кул тур не сек ци је овог Оде ље ња, а 
члан ство у Од бо ру је по ча сно.

Сва ки нов ча ни при лог од гра ђан ства и до бро тво-
ра имао се упо тре би ти за Јав ну књи жни цу, и сто га је 
осно ван Фонд Јав не књи жни це у Бе о гра ду при Оп-
шти ни бе о град ској.

Ово ре ше ње, ко је су пот пи са ли пред сед ник Оп-
шти не др Ко ста Ку ма ну ди, пот пред сед ник др Ко ста 
Јо ва но вић и кме то ви Р.[aјко] Ст. Ми ћић, М.[ихајло] 
Фи ли по вић, В. Кр стић и Д.[обривоје] М. Бог да но вић, 
мо же се сма тра ти пр вим зва нич ним ак том Оп шти не 
гра да Бе о гра да о осни ва њу јав не би бли о те ке. Исто-
ри чар Би бли о те ке гра да Бе о гра да, Љу бо мир Дур ко-
вић-Јак шић сма тра да је да тум до но ше ња ре ше ња, 4. 
ок то бар 1928. го ди не уства ри да тум осни ва ња Би бли-
о те ке, што би ина че, пре ма прак си ве ћи не европ ских 
би бли о те ка, би ло и при хва тљи во.19

Из у зет но ве ли ко ан га жо ва ње око до но ше ња овог 
ре ше ња и од лу ке о фор ми ра њу Јав не књи жни це 
у Бе о гра ду, има ли су кмет Рај ко Ст. Ми ћић и про фе-
сор Ђор ђе Гру јић, ко ји је био и ини ци ја тор две кон-
фе ренци је о про бле ми ма и на чи ну ор га ни зо ва ња 
Би бли оте ке.

За вр шну уло гу у по гле ду осни ва ња Оп штин ске 
би бли о те ке имао је Ми ло слав Сто ја ди но вић, ко ји 
је на ме сто пот пред сед ни ка Оп шти не до шао 1929. 
го ди не. Уочив ши ве ли ки број књи га по раз ли чи тим 
оде ље њи ма Оп шти не, сма трао је да су до вољ не за 
фор мал но фор ми ра ње би бли о те ке, и ка ко је и сам ка-
сни је пи сао аде ква тан ар гу мент пред Су дом и од бо-
ром Оп шти не, за од бра ну сво је од лу ке, та ко је, пре ма 
ње го вим ре чи ма Оп штин ска би бли о те ка по ста ла „… 
без ика квих по себ них фор мал но сти, од ре ђе них од лу-
ка и во ти ра ња, прет ход них спе ци јал них кре ди та, већ 
спон та но, ско ро не при мет но, јед ним не чуј но-ево лу-
тив ним пу тем и ре ше но шћу да се до кра ја ис тра је на 
по слу ње ног осни ва ња”.20

У оп штин ском бу џе ту за 1929. го ди ну би ла су из-
дво је на ре дов на сред ства за Би бли о те ку, али пр ви 
пут и за ме сто би бли о те ка ра, те је на ини ци ја ти ву Ми-
ло сла ва Сто ја ди но ви ћа за би бли о те ка ра по ста вље на 
Ма ри ја Илић-Ага по ва, ре ше њем Су да Оп шти не гра да 
Бе о гра да, број 12261 од 6. ју на 1929. го ди не.21 Срећ на 
окол ност је што је за пр вог би бли о те ка ра по ста вље-
на Ма ри ја Илић-Ага по ва ко ја је би ла до вољ но обра-
зо ва на, те је ус пе ла да на нај бо љи на чин ис ко ри сти и 
спро ве де у де ло на пред не ста во ве про фе со ра Ђор ђа 
Гру ји ћа, ко ји се за ла гао за осни ва ње оп штин ске цен-
трал не књи жни це, са по треб ним ре он ским књи жни-
ца ма,22 за „јав ну књи жни цу аме рич ко-ен гле ског ти-
па”, као сло бод ну јав ну књи жни цу где „сва ки чи-
та лац мо же сам узе ти са ра фо ва и пул то ва књи ге 
ко је хо ће да чи та у чи та о ни ци”, да за „све ка те го-
ри је гра ђа на, без раз ли ке кла се, про фе си је шко-
ло ва ња, по ла, при пад но сти ово ме или оно ме 
пле ме ну и уз ра сту да бу де при влач на и ко ри сна. 
При ступ да бу де у њу лак, без ве ли ких це ре мо ни-
јал них ле ги ти ма ци ја, а да је ипак књи га са чу ва на 
од евен ту ал них не са ве сних чи та ла ца”.23

Од 8. ју на 1929. го ди не, ка да је сту пи ла на ду-
жност, до 11. ја ну а ра 1931. го ди не ка да је оба вље-
но осве ће ње и све ча но отва ра ње Оп штин ске 
би бли о те ке и Му зе ја, Ма ри ја Илић-Ага по ва је 
оба ви ла огро ман по сао на при ку пља њу, сре ђи-
ва њу, си сте ма ти за ци ји и об ра ди би бли о теч ких фон-
до ва и му зеј ских пред ме та. Упо ре до са ор га ни зо ва-
њем и сре ђи ва њем фон до ва обе ин сти ту ци је, Ма ри ја 
Илић-Ага по ва из ра ди ла је и Про грам ра да Оп штин-
ске би бли о те ке и иако ни је са чу ван, прет по став ка 
је да упра во он чи ни са др жи ну чла на ка О мо дер ним 
би бли о те ка ма24 и Ме то де са вре ме них оп штин ских 
на род них би бли о те ка25 об ја вље них у Оп штин ским 
но ви на ма.

Оп штин ској би бли о те ци и Му зе ју усту пље на је 
јед на про сто ри ја у згра ди Оп шти не гра да Бе о гра да, 
у ули ци Узун-Мир ко вој број 1, где је на два сто ла и не-
ко ли ко ор ма ра био сме штен цео би бли о теч ки фонд 
од око 7000 књи га, ко ли ко их се сли ло у Би бли о те ку 
у то ку 1929. и 1930. го ди не, где су при сти за ле књи ге и 
об ра ђи ва ни и иден ти фи ко ва ни му зеј ски пред ме ти.

У то ку ра да на сре ђи ва њу и об ра ди фон до ва, 
Ма ри ја Илић-Ага по ва ни је одо ле ла и већ по чет ком 
1930. го ди не офор ми ла је ма лу деч ју би бли о те ку од 
око 300 књи га – пр ву ове вр сте у Ср би ји и Кра ље ви-
ни Ју го сла ви ји.

Кра јем 1930. го ди не нај ва жни-
ји и нај ве ћи по сло ви на ор га ни-
за ци ји Оп штин ске би бли о те ке 
и Му зе ја би ли су за вр ше ни, фон-
до ви су ин вен та ри са ни, об ра ђе ни, 
кла си фи ко ва ни и по че ло се ми сли ти 
о се лид би и отва ра њу за јав ност. Би бли о те ка и Му зеј 
при вре ме но су, од лу ком Су да и Од бо ра Оп шти не гра-
да, сме ште ни у из најм ље не про сто ри је у Ули ци Кра-
ља Пе тра број 26, што је би ло при ме ре но за рад ових 
две ју уста но ва.

Са осве ће њем и све ча ним отва ра њем Оп штин ске 
би бли о те ке и Му зе ја одр жа ним 11. ја ну а ра 1931. го-

ди не, са пр вом из ло жбом 
за ви чај не ли те ра ту ре и пр-
вом из ло жбом деч је књи ге, 
за по че ла је рад пр ва јав на 
би бли о те ка у Бе о гра ду, 
струч но ор га ни зо ва на, на 
са вре ме ним прин ци пи ма 
свет ског би бли о те кар ства. 
Њен це ло ку пан рад и раз-
вој у пр вим го ди на ма, за 
вре ме ра та, у по сле рат ном 
пе ри о ду, до на ших да на, 
био је увек окре нут пре ма 
по тре ба ма гра ђа на Бе о гра да, свих бе о град ских оп-
шти на, свим сло је ви ма дру штва.
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У про грам кул тур не ма ни фе-
ста ци је Да ни Бе о гра да са-
рад ни ци Би бли о те ке гра да 

Бе о гра да укљу чи ли су се књи гом 
Бе о град над Ду на вом, пре ма кар
то граф ским из во ри ма XVI–XIX ве
ка, ко ју да нас пред ста вља мо. Већ 
на пр ви по глед књи га пле ни па-
жњу ле пим из гле дом, на сло вом 
и фор ма том, ко ји су у скла ду са 
ода бра ним из бо ром нај леп ших 
при ме ра ка кар то граф ске збир ке 
Аћи мо вић из Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да. Сле де ћи одав но по-
зна ту прак су ве ли ких европ ских 
би бли о те ка да се си сте мат ски 
об ја вљу ју ка та ло зи по себ них 
фон до ва, ме ђу ко ји ма су збир ке 
ка ра та на пр вом ме сту, овим ре-
пре зен та тив ним из да њем у бо ји, 
ви со ког ква ли те та из ра де, Би бли-
о те ка гра да Бе о гра да не са мо да 
је ухва ти ла ко рак са оста лим слич ним уста но ва-
ма, већ је обез бе ди ла ис так ну то ме сто.

Књи га са др жи кра так увод и ре про дук ци-
је два де сет се дам ка ра та. На по ле ђи ни сва ког 
при мер ка кар те на ла зи се ње го ва ка та ло шка 
об ра да, уз ко ју су до да те и на по ме не ан ти ква ра 
од ко је га је кар та при ба вље на. Tек ст је дво је зи-
чан, на срп ском и ен гле ском је зи ку. Све је ура-
ђе но са па жњом и бри жљи во, па ни су из о ста ли 
на кра ју спи сак ода бра не ли те ра ту ре, по ре кло 
че ти ри илу стра тив на де та ља са ка ра та ко ји се 
по ја вљу ју на ко ри ца ма, на по чет ку и на кра ју 
књи ге, чи ме је број ре про ду ко ва них ка ра та у 
ства ри уве ћан на два де сет осам.

На пред њој ко ри ци књи ге с пра вом је ре про-
ду ко ва на кар та, ко ја је мо жда нај вред ни ји део 
збир ке Аћи мо вић, рет ка у би бли о теч ким и му-
зеј ским збир ка ма, јед на ко као и у ко лек ци о нар-
ским. Пред ста вља IV сег мент кар те ауто ра Пе-
тра Бер та, ко ју је из ра дио пре ма рим ској пут ној 
кар ти на зва ној Та бу ла Пој тин ге ри ја на, је ди ном 
са чу ва ном при мер ку рим ске кар то гра фи је. Осо-
бе ни из ду же ни из глед, у об ли ку свит ка ко ји је 
ши рок 0,34 и дуг 6,75 m, кар та ду гу је на ме ни, jer 
при ка зу је пут ну мре жу це ло га Рим ског цар ства. 
Пр во бит но је на ста ла у II ве ку, до пу ње на је и ре-
ви ди ра на кра јем IV и по чет ком V ве ка, a ко пи ра-
на je на је да на ест де ло ва пер га мен та 1265. го ди-
не у ма на сти ру у Кол ма ру. Ту ко пи ју про на шао 
је и при сво јио Кон рад Цел тес (Би кел или Пи кел, 
1459–1508), ху ма ни ста и пе сник на беч ком дво-
ру. Кар ту је за ве штао те ста мен том 1508. го ди не 
ро ђа ку Кон ра ду Пој тин ге ру, оба ве зав ши га да 
је об ја ви. То се, ме ђу тим, до го ди ло тек по сле де-
вет де це ни ја. Пр ви пут је де ло ве кар те об ја вио 
Јо хан Мо рет 1591. го ди не у Ан твер пе ну, а по том 
и це лу кар ту де цем бра 1598. го ди не у истом гра-
ду. У по се ду по ро ди це Пој тин гер кар та је оста ла 
до 1714. го ди не, а да нас се чу ва у На ци о нал ној 
би бли о те ци у Бе чу (Co dex Vin do bo nen sis 324). 
На ли сту свет ске ба шти не Уне ска ста вље на је 
2007. го ди не.

Пе тер Берт (Pe trus Ber ti us, 1565–1629) по ти че 
из Флан дри је, шко ло вао се у Ам стер да му и био 
је по ста вљен за про фе со ра ма те ма ти ке и би бли-
о те ка ра на Уни вер зи те ту у Лај де ну. По знат је по 
из да њу Пто ле ме је ве Ге о гра фи је, за сно ва ном на 
Мер ка то ро вом из да њу из 1578. го ди не. Од 1618. 
пре се лио се у Па риз и по стао зва нич ни ко смо-
граф кра ља Лу ја XI II. Сма тра се да је око 1606. 
го ди не из ра дио и об ја вио сво ју ва ри јан ту Та бу-
ле Пој тин ге ри ја не, чи ји че твр ти сег мент пред-
ста вља ов де ре про ду ко ва ни при ме рак. Ко пи ја 
Пој тин ге ро ве кар те ура ђе на је ве о ма до бро и 
до ста вер но, али је Берт, у скла ду са оби ча јем 
сво га вре ме на, пла нин ске вен це при ка зао у 

ви ду ни зо ва сен че них кр тич ња ка. На кнад но су 
руч но обо је не ли ни је мор ских оба ла и цр ве ном 
бо јом на гла ше ни ва жни пу те ви, чи ме је кар та 
оште ће на и из гу би ла је пр во бит ну чи тљи вост. 
Рим ски град Син ги ду нум, да на шњи Бе о град, 
при ка зан је ви ње том са две ку ле на глав ном пу-
ту ко ји је во дио из Ри ма пре ко Акви ле је за Кон-
стан ти но пољ.

Пет ка ра та при па да ју про дук ци ји раз ли чи-
тих европ ских кар то граф ских шко ла и ра ди о-
ни ца ко ја се за сно ва ла на кар та ма из Ге о гра фи је 
грч ког ко смо гра фа II ве ка Кла у ди ја Пто ле ме ја. 
Од 1477. го ди не до кра ја XVI ве ка об ја вље но је 
пре ко три де сет из да ња об но вље не Пто ле ме-
је ве Ге о гра фи је. На стр. IX је Пе та кар та Евро пе 
не по зна тог ауто ра, ра ђе на око 1700. го ди не, по 
угле ду на слич не кар те зна ме ни тог хо ланд ског 
кар то гра фа Абра ха ма Ор те ли ја (1572–1598), чи-
ја је кар та Да ки је и Ме зи је ре про ду ко ва на на 
стр. XI II. Об ја вље на је у Ан твер пе ну 1595. го ди-
не. Сле ди кар та Или ри ка (на стр. XV) Пе тра Бер-
та, коjа по ти че из ње го вог атла са об ја вље ног 
1610. го ди не. На кар ту су уне ти са вре ме ни по да-
ци о на се љи ма, на при мер Bel gra do (Бе о град) 
и Semlyn (Зе мун). На истим ан тич ким осно ва ма 
за сни ва ју се Но ва кар та Евро пе (стр. XXXI II), ко-
ју је об ја вио Едвард Велс у Окс фор ду 1701. го-
ди не, а ве ро ват но jу je из ра дио Џон Се некс. На 
њој је Бе о град озна чен као Al ba Gre ca. Тој вр сти 
ка ра та при па да и кар та под на сло вом Ста ри и 
но ви опис Па но ни је и Или ри ка хо ланд ског ге о-
гра фа Фи ли па Клу ве ра, об ја вље на 1667. го ди не, 
као и кар та Па но ни је, Ме зи је, Да ки је и Или ри ка, 
лондон ског гра ве ра Ри чар да Си ла из 1780. го ди-
не, иако је на њој при ка зан ре љеф на са вре ме-
ни на чин.

Вред ност исто риј ских из во ра са са вре ме ним 
по да ци ма има ју при мер ци ре ги о нал них ка ра та 
за сту пље ни у књи зи, као што су Кар та Угар ске 
ма ђар ског исто ри ча ра и кар то гра фа Ја но ша 
Жам бо ки ја (Jo han nes Sam bu cus, 1531–1584), об-
ја вље на у Бе чу 1579. го ди не; за тим кар та Сла
во ни је, Хр ват ске, Бо сне и Дал ма ци је во де ћег 
кар то гра фа XVI ве ка Гер хар да Кре ме ра Мер ка-
то ра (1512–1584), об ја вље на у по зни јем из да њу 
Јо ха на Јан со на у Ам стер да му 1631. го ди не, као 
и Мер ка то ро ва кар та Вла шке, Ср би је, Бу гар ске 
и Ро ме је, из ен гле ског из да ња око 1635. го ди не. 
На кар ти Угар ске ко ја је на ста ла у фран цу ској 
кар то граф ској ра ди о ни ци Ни ко ле Сан со на 
1660. го ди не, Бе о град је ис так нут дво стру ким 
на зи вом, као Bel grad и је дин стве но, мо гу ће и 
по гре шно, као Stul we is sen burg (Сто ни Бе о град). 
До ста са вре ме них де та ља са др жи и кар та Угар
ске хо ланд ског из да ва ча Пи те ра Ван де ра из 
1683. го ди не, из ра ђе на пре ма но вим по да ци ма, 
на ко јој су на зна че не гра ни це Ср би је ко ји ма су 

на ју гу об у хва ће ни При шти на, Ја-
ње во, При зрен, Ђа ко ви ца и Пећ.

Осам при ло га у књи зи са др же 
пла но ве и ве ду те Бе о гра да. На по-
је ди ним су при ка за не рат не си ту-
а ци је, као што је Осва ја ње Београ
да 18. ав гу ста 1688. го ди не, ко је 
је из ра дио не мач ки кар то граф Га-
бри јел Бо де нер (1634–1727), и ко-
је је об ја вље но у Ауг сбур гу 1690; 
за тим кар та око ли не Бе о гра да и 
план са мог гра да, под на сло вом 
Рас по ред вој ске под Бе о гра дом 
14. ав гу ста 1717. го ди не, не по зна-
тог ауто ра, ко ја са др жи и ви ше 
бе ле жа ка и ва жних об ја шње ња. 
За сту пље не су и две раз ли чи те 
сли ке Бе о гра да у вре ме аустриј-
ске оп са де гра да 1717. го ди не, ко-
је је из ра дио чу ве ни хо ланд ски 
кар то граф Јо хан Бап ти ста Хо ман 
(1664–1724), и об ја вио у Нир нбер-

гу 1720. го ди не. Ве ду та гра да Бе о гра да и план 
са око ли ном по ја вљу ју се на кар ти из 1788. го-
ди не не по зна тог фран цу ског ауто ра, на ко јој су 
озна че на ме ста вој них су ко ба око гра да од XV 
ве ка до 1739. го ди не. По след њи у књи зи је план 
Бе о гра да из 1802. го ди не ко ји је ен гле ски из да-
вач Џон Луф ман свр стао у сво ју збир ку ода бра-
них пла но ва гра до ва. У на по ме ни је на зна че но 
да је Бе о град сна жно утвр ђе ни град, се ди ште 
јед ног од че ти ри тур ска сан џа ка та Ср би је, ко ји 
има ве о ма по го дан по ло жај за тр го ви ну.

Из бо ром ре про ду ко ва них ка ра та у књи зи 
ни је за не ма рен европ ски кон текст Ср би је и Бе-
о гра да. Но ва кар та Тран сил ва ни је, не по зна тог 
хо ланд ског ауто ра из 1720. го ди не, окру же на је 
ни зом ве ду та раз ли чи тих европ ских гра до ва, 
ме ђу ко ји ма је и Бе о град. Ле па ве ду та Бе о гра да 
по себ но је ис так ну та, по ред Те ми шва ра, на кар-
ти Европ ске Тур ске Хер ма на Мо ла, Хо лан ђа ни на 
ко ји је жи вео и ра дио као кар то граф у Лон до ну, 
ко ја је об ја вље на 1734. го ди не.

 Кар то граф ска збир ка Аћи мо вић пред ста-
вље на је и са не ко ли ко при ме ра ка ре ги о нал них 
ка ра та са за ни мљи вим са вре ме ним са др жа јем, 
као што су кар та Угар ске, ко ју је из ра дио фран цу-
ски кар то граф Жорж Ле Руж 1743. го ди не и че ти-
ри пре глед не кар те Европ ске Тур ске у ве ли кој 
раз ме ри, ко је су об ја ви ли лон дон ски из да ва чи 
Џон Ха ри сон 1784. го ди не, Ро берт Ло ри 1801, Ка-
дел и Деј вис 1803. и Џон Рап кин 1850. го ди не.

Као што по ка зу ју ре про дук ци је у књи зи, све 
кар те и пла но ви ве о ма су до бро са чу ва ни, има-
ју ви со ку кар то граф ску вред ност и ква ли тет, 
а то по ка зу је да су бри жљи во и зна лач ки са ку-
пља ни. Об ја вље ни на до сто јан на чин, по ста ју 
до ступ ни раз ли чи тим вр ста ма ис тра жи ва ња, 
ко ја до дат но под сти че и ди ги тал ни об лик пред-
ста вља ња књи ге на свет ском пла ну. Мо же мо 
са мо по же ле ти да књи га Бе о град над Ду на вом, 
о ко јој да нас говоримo, бу де пр ва у ни зу ко ји ма 
ће би ти ка та ло шки об ра ђе на и об ја вље на це ло-
куп на кар то граф ска збир ка Аћи мо вић ко ја се 
чу ва у Би бли о те ци гра да Бе о гра да. По ред оста-
лог, оства ри ва ње та квог по ду хва та, као пра ва 
ме ра ста ра ња о ле га ти ма и збир ка ма, одр жа ла 
би и под ста кла не са мо при ват но ко лек ци о ни-
ра ње пи са них и штам па них рет ко сти, већ и пре-
да ју вред них збир ки ин сти ту ци о нал ној об ра ди, 
ста ра њу и об ја вљи ва њу.

Го вор др Гор да не То мо вић на про мо ци ји књи ге: Бе о
град над Ду на вом, пре ма кар то граф ским из во ри
ма XVI–XIX ве ка, уред ник Љу би ца Ћо ро вић, са рад ни-
ци Ли ди ја Тон тић, На да Ар бу ти на, Би бли о те ка гра да 
Бе о гра да, 2008, Рим ска дво ра на Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да, су бо та, 19. април у 19. ча со ва 2008.

Бе о град над Ду на вом
пре ма кар то граф ским из во ри ма XVI–XIX ве ка
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ји су ства ра ли пре Зма ја. По том сле де и 
оста ли. Пр ви је за сту пљен Ла за Ко стић 
са бај ком „Че до ви ли но„ из 1861. го ди-
не. За тим сле де Јо ван Гр чић Ми лен ко, 
Ни ко ла Ђо рић, Бра ни слав Ну шић, 
Или ја Ву ки ће вић, Сте ван Бе ше вић, 
Бра на Цвет ко вић и Ми ли ца Јан ко вић. 
По сле Зма ја, Да ни ца Бан дић ства ра као 
из ра зи ти при по ве дач, а по том и Ђор ђе 
Глу мац, Де сан ка Мак си мо вић и Бо жи-
дар Ко ва че вић, та ко ђе вр сни пи сци бај-
ки. Да ље се да је увид у рад ча со пи са за 
де цу из 19. и 20. ве ка и бај ке ко је су у 
њи ма из ла зи ле. Та ко ђе се на во де нај и-
стак ну ти ји пи сци бај ки код нас и го во-
ри о ути ца ји ма, као и о тен ден ци ја ма у 
пи са њу са вре ме них бај ки. При ре ђи вач 
за кљу чу је да је ње гов циљ био да да све-
о бу хват ни ји по глед на до ма ће ства ра ла-
штво и ука же на не до вољ но по зна те и 
не пра вед но за бо ра вље не ауто ре.

МИЉ КО ВИЋ, Пре драг: Ха фа и Па
цов или Ка ко је про па ла ЈНА. – Бе-
о град: Књи жев но дру штво Све ти 
Са ва, 2008. – 47 стр.

Из бе ле шке о пи сцу 
са зна је мо да је Пре-
драг Миљ ко вић 
ро ђен на Сре те ње 
„сре ди ном про-
шлог ве ка у ср цу 
Срби је, па ма ло де-
сно„ (об ја вио ро ман До ђа во ла и на траг, 
На род на књи га, 2003). Као и бе ле шка 
пу не су ду ха, књи жев ног та лен та и уме-
ћа две ду же при че ко је чи не књи гу под 
за јед нич ким на сло вом. У пр вој аутор 
нас кроз лик Па цо ва (на ди мак Но во бе о-
гра ђа ни на из бло ка 45) во ди кроз чу де-
сан сплет до га ђа ја ве зан за тзв. „веч но 
жен ско„ или че жњу за жен ском ле по-
том. Јед на је же на про ла зе ћи атин ским 
тр гом сво јом ле по том „ве о ма„ за ми сли-
ла Со кра та, исту под име ном Ани ка 
сре ће мо на Бал ка ну по чет ком 19. ве ка, 
за тим у Чи ка гу 1927, у ба ру где је се део 
Ла ки Лу ћи ја но, Ва шинг то ну, нај зад у 
ме ха ни Да ле ка зо ра где пе ва вој ни ци-
ма, Ср би ма, Хр ва ти ма, Му сли ма ни ма, 
то ком пр ве рат не по ло ви не про шле де-
це ни је. Исто вре ме но ира ци о на лан и ре-
а лан за плет от кри ва сло же ност и по бе-
ду мо рал ног у ли ку Па цо ва ко ји по сле 
ин стру мен та ла „Ни зам ског ра стан ка„, 
без Ха фи ног пе ва ња, од ла зи да жи ви 
под но Су ве пла ни не. Дру га при ча Ка ко 
се рас па ла ЈНА ис при ча на је ур не бе сно 
ху мо ри стич ком на ра ци јом, умет нич ки 
убе дљи вом, и вр ло рет кој у са вре ме ној 
књи жев но сти. На да мо се да ће но ве 
Миљ ко ви ће ве при че би ти на ви со ком 
ни воу као ове две.

НЕ НА ДИЋ, Ви да, Zoo Call Lon don. 
– Бе о град, Де ре та, 2008. – 257 стр.

Овај ро ман је на гра ђен при зна њем 
„Ми ро слав Де ре та„ за 2008. го ди ну, 
ко је до де љу је из да вач ка ку ћа „Де ре та„. 
„У ро ма ну је пред ста вље но сен ти мен-
тал но пу то ва ње кроз вре ме и про стор 

ко је ка рак те ри ше 
по е ти ка са др жај-
не и не по штед не 
отво ре но сти„, ис-
та кли су ре цен зен-
ти овог ро ма на. Исто вре ме но, ро ман 
оди ше „при гу ше ном еро тич но шћу„ и 
пред ста вља „Пи кар ски ама нет јед ној 
ге не ра ци ји и јед ном вре ме ну, јед ној 
не при лич ној при ли ци или при лич ној 
не при ли ци Ср би је, Евро пе и све та. 
Хра бро, уз бу дљи во, нео п те ре ће но, без 
тре ме од сва ког стил ског мо де ла, чит ко 
– у јед ном цу гу„. Ви да Не на дић (1968) 
ро ђе на је у Ужи цу. Ди пло ми ра ла је на 
По љо при вред ном фа кул те ту у Зе му ну 
1988. го ди не. Ми сли, пи ше и пре во ди 
на срп ском и ен гле ском је зи ку. Од 1990. 
го ди не жи ви у Лон до ну. До са да је об ја-
ви ла и две збир ке по е зи је: „Пра ши на 
од за бо ра ва„ и „У из ма гли ци се ћа ња„. 
У сва ком слу ча ју, овај ро ман Ви де Не на-
дић је јед на сли ка и је дан за пис о вре-
ме ну у ко ме жи ви мо и, сва ка ко, пред-
ста вља де лић ли те рар ног мо за и ка ко га 
ства ра ју са вре ме ни по сле ни ци срп ске 
књи жев но сти. Спе ци фич ност ства ра-
ла штва Ви де Не на дић је што жи ви и 
пи ше у ди ја спори.

НЕ ШИЋ, Зла та: За по лар је. – Бе о-
град: Књи жев но дру штво Све ти 
Са ва, 2008. – 48 стр.

У пре сти жној би-
бли о те ци Пе снич
ка ма ну фак ту ра 
(уред ник пе сник 
Жив ко Ни ко лић) 
Бе оград ске ма ну
факту ре сно ва 
(од 2004. до да нас 
пе снич ке књиге, из ме ђу оста лих, об-
ја ви ли су Та ња Кра гу је вић, Да ни ло 
Јо ка но вић, Кри сти на Лугн, Бо ја на Сто-
ја но вић Пан то вић, Ни на Жи ван че вић, 
Зо ран Ми лић, Не ма ња Ми тро вић, 
Мир ко Ма га ра ше вић и дру ги афир ми-
са ни пе сни ци сред ње ге не ра ци је) Зла та 
Не шић (1956, Ме лен ци) об ја вљу је сво ју 
ше сту пе снич ку књи гу (пр ва је из 1998). 
Аутор ка књи гу ор га ни зу је кроз 33 не на-
сло вље не лир ске пе сме од де се так до 
два де сет сло бод них сти хо ва. Јед на од 
ка рак те ри сти ка пе са ма је укр шта ње 
раз ли чи тих мо ти ва из при ро де (од ко-
смо ло шких: зе мља, во да, ва здух, ва тра, 
до крат ких опи са је се њих, лет њих мо-
ти ва: „ула зи мо у зда ња/од па пра ти и 
ла хо ра/и сва нас шу ма пра ти„, 5. пе сма, 
или „у ру бо ви ма сеп тем бра/сен ка са ку-
пља зву ке/але јом ке сте но ва и ти ши не„ 
) са пси хо ло шким ста њи ма чо ве ка (лир-
ског су бјек та ко ји ре ги стру је и при ро ду 
и сво ја рас по ло же ња. Ре цен зент књи ге 
Ми лош Зу бац књи гу За по лар је ви ди 
као сре ди шњи део мо гу ће пе снич ке 
три ло ги је чи ји је по че так у књи зи Ку ћа 
у ко јој се ни ко не сме је (2005) кон ста ту-
ју ћи „док се пред на ма оства ру је је дан 
свет, у јед ном жи во ту, пе сни ци су уве-
ли ко за гле да ни у бу ду ће„. Скло на и 
струк тур ним, ло гич но и се ман тич ким 

раз вој ним ме на ма, по ред шест пе снич-
ких књи га, Зла та Не шић је об ја ви ла две 
књи ге у ко јој се ком би ну ју пе сме и при-
че, те књи гу крат ких при ча Љу ди че ка
ју бродо ве. За по лар је се мо же до жи ве ти 
(чи та ти) и као јед на ду жа пе сма са чи ње-
на од 33 кра ће.

ОПА ЧИЋ, Зо ра на: Ал хе ми чар при
по ве да ња Ста ни слав Кра ков. – Бе-
о град: Учи тељ ски фа кул тет, 2007. 
– 221 стр.

Осно ву књи ге о „ал хе ми ји„ Кра ко вље-
вог при по ве да ња чи ни ма ги стар ски 
рад од бра њен 2005. на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Је дан од нај за па-
же ни јих за чет ни ка аван гар де у срп ској 
књи жев но сти из ме ђу два свет ска ра та, 
при пад ник уту ље не ба шти не у ве ћем 
де лу дру ге по ло ви не 20. ве ка, Кра ков 
све ви ше при вла чи па жњу мла ђих ис-
тра жи ва ча. Јед ну од нај це ло ви ти јих 
сту ди ја о ње го вом опи су до са да на пи-
са ла је Зо ра на Опа чић. При ме њуј ћи 
са вре ме ну ме то до ло ги ју ис тра жи ва ња 
књи жев ног тек ста, исто вре ме но по е ти-
зу ју ћи кроз на сло ве соп стве ни стил, 
стро гу на уч ну тер ми но ло ги ју, аутор ка 
у увод ном де лу од ре ђу је ме сто С. Кра-
ко ва у кон тек сту аван гард не про зе ње-
го вог вре ме на, да ју ћи сво је вр сну ти по-
ло ги за ци ју ње го вог опу са ко ју де ли на 
фик ци о нал на де ла и ме мо ар скоисто
ри о граф ску про зу. У цен трал ном де лу 
сту ди је па жња је по све ће на ро ма ни ма 
Кроз бу ру и Кри ла, са ино ва тив ним 
сег мен ти ма (по пут по гла вља Мо тив 
кри ла у аван гард ној књи жев но сти, 
Филм ско при по ве да ње, На лич је ра та 
– ху мор ис под ве ша ла, Ерос и Та на тос: 
два ви да истог). По се бан ис тра жи вач-
ки на пор ви дан је у ре кон струк ци ји 
Кра ко вље вих нео бја вље них пе са ма у 
про зи, на ђе них у ру ко пи сној за о став-
шти ни, као и ана ли за но ве ла (Ал хе ми ја 
при по ве да ња – вра та у дру ги свет). Од 
из у зет ног зна ча ја су и аутор ки на раз ма-
тра ња Кра ко вље ве пу то пи сне про зе, 
као и ме мо ар ско-исто ри о граф ског ком-
плек са у де ли ма На ше по след ње бор бе и 
мо ну мен тал ног Жи во та чо ве ка са Бал
ка на (са ис пи ти ва њем дво смер ног од-
но са фик ци о нал ног и до ку мен тар ног), 
што пре ма за кључ ним раз ма тра њи ма 
аутор ке пред ста вља до при нос, овог ма-
ње по зна тог сег мен та ства ра ла штва С. 
Кра ко ва, срп ској књи жев но сти у це ли-
ни. Ве ли ка ин вен тив ност про зе Ста ни-
сла ва Кра ко ва, овом сту ди јом по ка зу је 
се у свом ра зно вр сном и из у зет но мо-
дер ном све тлу.

ПО ТЕР, Алек сан дра: Па зи шта же
лиш... мо жда ти се и оства ри. – Бе-
о град: Ал на ри, 2008.

„У жи во ту мо гу да вам се до го де са мо 
две тра ге ди је: Јед на је да не до би је те 
оно што же ли те, а дру га је да то до би-
је те„. Овим ци та том Оска ра Вајл да ру-
ко во ди ла се Алек сан дра По тер пи шу ћи 
ро ман тич ну ко ме ди ју „Па зи шта же-

лиш...„. Бри тан ска вер зи ја „Сек са и гра-
да„ је пред ва ма. Уз све по мод не де та ље 
ко је ус хи ћу ју и му шки и жен ски свет 
прот ка не ху мо ром (бри тан ским) Хе дер 
Ха мил тон (глав на ју на ки ња) ће вас за-
си гур но по ву ћи у свет књи ге у ко јој, 
за ми сли те, ру жи ча сти сно ви по ста ју 
ја ва а то те шко па да не свик ну тој осо би. 
Да кле ако сте „ло ше сре ће„ у жи во ту те 
ни сит не же ље ко је вам сва ког да на па-
да ју на па мет не мо же те да ре а ли зу је те 
ево шар мант не, ду хо ви те и у искре ном 
то ну на пи са не књи ге ко ја ће вам би ти 
до бра дру га ри ца за раз би бри гу. 

ПО ПОВ, Ра ша: Ка ко на пи са ти нај
го ру пе сму. – Бе о град: Из да вач ка 
књи жа ра Ју го и сток Д.ОО: 2008. 
– 188 стр.

 Књи га „Ка ко на пи-
са ти нај го ру пе сму„ 
по зна тог пе сни ка, 
при по ве да ча, ра-
дио и ТВ но ви на ра 
и глум ца Ра ше По-
по ва пред ста вља про ши ре но и из ме ње-
но из да ње исто и ме не књи ге об ја вље не 
пре три на ест го ди на. Сам Ра ша По пов 
је дан је од нај о ри ги нал ни јих умет ни ка 
на ов да шњим про сто ри ма. Под на слов 
овог нај но ви јег По по вље вог за бав ног 
и ла пи дар ног шти ва гла си „Прак тич но 
упут ство за пи са ње шкарт по е зи је„. Јер 
док иро нич но тра га за иде ал ном рђа-
вом пе смом, Ра ша По пов у ства ри про-
го ва ра о пра ви ли ма пи са ња пе са ма ко је 
над жи ве соп стве не твор це. Иза ху мо-
ри стич ког на сло ва овог трак та та о по-
е зи ји на слу ћу ју се де це ни је пи шче вих 
ства ра лач ких му ка са од го ва ра ју ћим 
ре чи ма. Овом књи гом крат ки есеј Ра ше 
По по ва „Ка ко пе снич ки про го во ри ти„ 
ко ји је на пи сан пре три на ест го ди на, 
по стао је за о кру же ни пу то пис кроз не-
пред ви ди во и про тив реч но цар ство 
по е зи је. 

РА ДО ВА НАЦ, Га ро ња, Сла ви ца: 
Срп ско усме но по ет ско на сле ђе 
Вој не кра ји не – у за пи си ма 18, 19. 
и 20. ве ка. – Бе о град: аутор, Чи го ја 
штам па, 2008. – 599 стра на.

Сла ви ца Га ро ња 
Ра до ва нац у свом 
При сту пу са др жа ју 
књи ге ис ти че не ко-
ли ко ва жних мо ме-
на та за есте ти ку, 
те о ри ју, књи жев ну 
исто ри ју ко ли ко срп ске усме не по е зи је, 
то ли ко ши ре гле да но за усме ну (на род-
ну) књи жев ност Ју жних Сло ве на и це лу 
сла ви сти ку. Јед но је осврт на „ка нон„ 
Ву ко вог са ку пљач ког и за пи си вач ког 
ра да по во дом по е зи је (збир ке Срп ске 
на род не пје сме). На и ме, по ред про сто ра 
где је Вук бо ра вио (Ср би ја у гра ни ца ма 
Пр вог и по сле Дру гог устан ка, Бо ка Ко-
тор ска и Цр на Го ра, Срем) аутор ка на-
гла ша ва да по сто је ре ги је на ко ји ма је 
срп ски на род жи вео а њи хо во ства ра ла-
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штво Вук С. Ка ра џић у ве ћој ме ри ни је 
узео у об зир. Реч је о фол клор ном на сле-
ђу Бо сне и Хер це го ви не, Вој не Кра ји не, 
про сто ри да на шње Ис точ не Ср би је и 
Ју жне Ср би је са Ко со вом и Ме то хи јом 
о че му све до че за пи си ску пља ча ре ги
о нал них збир ки, на ста ја ли од кра ја 
19. ве ка, па до дру ге по ло ви не 20. ве ка. 
Из тих збир ки уви ђа мо да је на це лом 
срп ском ет нич ком про сто ру одр жа ва-
на кла сич на усме на пе сма ујед на че них 
вред но сти, са ло кал ним обе леж ји ма а 
„ко ја ни је има ла сре ћу да се на ђе не са-
мо у Ву ко вим збир ка ма, већ и у штам па-
ном об ли ку пред сво је вре ме ним ли цем 
јав но сти„. Кад је реч о Вој ној кра ји ни 
нај ра ни ју са ку пљач ку де лат ност оба-
вља ју Ђор ђе Рај ко вић и Ни ко ла Бе го-
вић ко ји је ди ни сво је ра до ве од мах пу-
бли ку ју. Ту су, не што ка сни је Ма ној ло 
Бу ба ло Кор ду наш (1891–1897) а тек ру-
ко пи сна за о став шти на Ми ла на Об ра-
до ви ћа и Си ме Ми ле у сни ћа са те ре на 
За пад не Сла во ни је до но си рас ко шан 
увид у ста ње усме не пе сме Вој не кра ји-
не. Ту су и Бран ко Му шиц ки („срем ска 
вој нич ка кра ји на„, 1875), до но ви јих, 
Ми ло ша Шка ри ћа („ба нат ска кра ји на„, 
1910), Дра го љу ба Алек си ћа (1932), Стан-
ка Опа чи ћа Ћа ни це, са ме Сла ви це Г. 
Ра до ва нац (1987, пе сме За пад не Сла-
во ни је). Аутор ка сту ди је ис ти че да је 
основ на ка рак те ри сти ка усме ног ре ги о-
на Вој не Кра ји не пре вас ход но лир ски и 
ба ла дич ни по ет ски ре пер то ар. Та ко ђе, 
ра ди се о пе сма ма пе ва ним у ко лу, без 
ин стру мен тал не прат ње, на од ре ђе ну 
ме ло ди ју. Пр ви део књи ге: Фол клор на 
ба шти на Ср ба Вој не кра ји не, Сла во-
ни је и Сре ма у де ли ма пу то пи са ца и 
ет но гра фа 18. и 19. ве ка, О нај ста ри јем 
ру ко пи су Вој не Кра ји не (Ер лан ген ски 
ру ко пис, од стра не при ре ђи ва ча Гер хар-
да Ге зе ма на да ти ран око 1720, ло ка ци ја 
се вер но од Са ве, при бли жно За пад на 
Сла во ни ја). У дру гом де лу (207–404) 
ис тра жу је се лир ски ре пер то ар. Тре ћи 
део (407–557) ана ли зи ра лир ско-еп ске 
пе сме, ба ла де и ро ман се. На кра ју књи-
ге сле де Из во ри, Ли те ра ту ра, При ло зи. 
У сво јој ре цен зи ји др Ду шан Ива нић, из-
ме ђу оста лог, пи ше да овај ре ги он не ма 
раз ви је ну „кла сич ну гу слар ску еп ску 
пје сму„, већ до ми на ци ју пје сме од ко ла. 
Књи гом др Сла ви це Га ро ње Ра до ва нац 
бит но је обо га ће на сли ка лир ских и 
лир ско-еп ских мо ти ва на ше на род не 
књи жев но сти и це ле сла ви сти ке.

РАЈ ЧЕ ВИЋ, Бал ша: Пу то ка зи че
жње. – Бе о град: Ал те ра, 2008.

Пре ко де сет књи га 
пе са ма Бал ше Рај-
че ви ћа до пу њу ју 
ње го во ша ро ли ко 
умет нич ко де ло. 
Јер Рај че вић се 
ис ка зао и као про-
за ист, есе јист, кри-
ти чар, скулп тор, 
сли кар, те о ре ти чар умет но сти. Че жња 
као по себ но ста ње ду ха мо же прет хо ди-

ти љу ба ви. Пр ва пе сма Сан ка зу је да је 
че жња као и сни ва ње са ма по се би бит-
на а по е зи ја је ту да је за шти ти од иг но-
ран ци је са вре ме ни ка. Је зик Бал ши не 
љу бав не по е зи је је у ра спо ну од тра ди-
ци о нал ног до тех ни ци стич ких ис ка за. 
Би ло да је не по сто ја на, ома мљу ју ћа, 
об ма на, би ло да се ра ди о ко смич ким 
ди мен зи ја ма, љу бав је ин спи ри са ла 
све стра ног умет ни ка да се по ду хва ти 
нај те жег – да од нај ста ри је те ме по е зи је 
из ну ди но во.

РИ СТИЋ, Сла ђа на: Се зо на соб них 
вр то ва. – Бе о град: Bo ok & Mar so, 
2008. – 143 стр.

По сле за па же них 
књи га по е зи је (Све
ми ло сти во во да, 
1997, Пре по зна ва ње 
му зе, 2002) и књи-
ге при ча за де цу 
Ка ко смех ле чи ки ја ви цу (2006), Сла ђа-
на Ри стић (1958, Па ра ћин) об ја ви ла 
је књи гу крат ких при ча. Са мо сво јан 
лир ски глас при су тан у књи га ма по е-
зи је, ка рак те ри ше збир ку при ча Се зо
на соб них вр то ва. До га ђа ји, ли ко ви, 
за па жа ња раз ли чи тих при по вед них 
гла со ва, обич но-нео бич не си ту а ци је, 
би ра на лек си ка и ат мос фе ра ко ја до бар 
део Ри стић ки них при ча при бли жа ва 
по ет ској про зи, не ке су од од ли ка ових 
при ча. Свет „ка мер них при зо ра из 
жи во та јед не по е те се. Ста ри за на ти, 
да ле ка ча роб на остр ва, ан ђе ли, пар фе-
ми и сли кар ска плат на с ко јих се сме-
ше има ги нар ни љу бав ни ци, те ма ли 
кућ ни љу бим ци и сит ни це из обич ног 
жи во та„ (део из за па жа ња Див не Вук-
са но вић по во дом при ча), оне о би че ни 
при зо ри сва ко дне ви це (Знак про ле ћа, 
Осве та фри зер ке у афир ма ци ји, Оглед о 
жен ском пи сму и дру ге), све уокви ре но 
ори ги нал ним про зним пи смом чи ни 
Ри стић ки ну књи гу ле пом но ви ном у са-
вре ме ној срп ској про зи.

РУ ДАН, Не бој ша: Да ро ви лу ди ла. 
– Но ви Сад: Про ме теј, 2008. – 280 
стр.

„Да ро ви лу ди ла„ су 
тре ћи ро ман Не бој-
ше Ру да на, ко ји жи-
ви и ства ра у Тре-
би њу. Мо за ич ка 
струк ту ра нај но ви-
јег Ру да но вог ро ма на цен три ра на је око 
не сва ки да шњег књи жев ног ли ка Ди ми-
три ја Ста ни ву ка ко ји у сва ком по гле-
ду од у да ра од сре ди не у ко јој би ти ше, 
и ко ју је пи сац за ми слио као ве зив но 
тки во соп стве не на ра тив не тво ре ви не. 
По свим про вин циј ским ме ри ли ма сре-
ди не у ко јој жи ви, прем да са вр шен слу-
жбе ник, Ди ми три је Ста ни вук је „луд 
чо век„ ко ји на иро ни чан и сар ка сти чан 
на чин пре и спи ту је ег зи стен ци јал ну 
пра зни ну дру гих ли ко ва са ко ји ма иг-
ром слу ча ја до ла зи у до дир. На су прот 
глав ном ју на ку ове про зе на ла зе се ка-

рак те ри ко ји оте ло тво ра ва ју ма те ри јал-
ну, мо рал ну и плот ску по ср ну лост без и-
ме ног гра ди ћа у ко ји је пи сац сме стио 
рад њу свог ро ма на. Не бој ша Ру дан пси-
хо ло шке про фи ле соп стве них ју на ка 
кре и ра уз по моћ нај ра зли чи ти јих иде-
ја. Сви ју на ци ове про зе ка рак те ри шу 
се ди ја ло шким су че ља ва њи ма ко ја се 
кре ћу у ра спо ну од иро ни је и ци ни зма, 
па до не у о би ча је не озбиљ но сти. На тај 
на чин пи сац нај бо ље про го ва ра о пси-
хо ло шким и мо рал ним то ну ћи ма ју на-
ка ко ји ма је суд би на до де ли ла са мот но 
по сто ја ње у си ви лу не и ме но ва ног про-
вин циј ског гра ди ћа.

СИ МЕ У НО ВИЋ, Гор да на: Под но 
мир ног сна. – Бе о град: Књи жев на 
ака де ми ја, 2008. – 55 стр.

Гор да на Си ме у но-
вић (1963, Бе о град) 
об ја ви ла је че твр ту 
збир ку пе са ма. Но-
ве пе сме на сти ли-
стич ком (стил ском) 
пла ну од ли ку је све-
ден стих, од но сно, 
крат ка лир ска пе сма у ко јој се спон та-
но/про ми шље но у кре а тив ном про це су 
про жи ма ју ре флек си ја о не че му (уз дах, 
бес, грех, ја бу ка, ја го да, храст, осмех...) 
у ко јој лир ски су бје кат/пе сник от кри ва 
сво је „угло ве„ про ми шља ња и до жи-
вља ва ња. У пе сми До ри јан Греј ус пе ло 
су сти хо ви ма ожи вље ни идеј ни пла но-
ви Вајл до вог „лар пур лар ти стич ког„ 
ро ма на Сли ка До ри ја на Гре ја. Аутор ка 
уоча ва про бле ме на ре ла ци ји ле по та-
умет ност-ствар ност и ка же: „...ума ло 
да се истин ски об ра ду јем./Кад.../укр-
ште ни пу те ви (уоби ча је но)/до бро, зло, 
ле по, зло/по ка за ше ми се„... У ве ћи ни 
пе са ма пе сни ки ња кри тич ки, скеп тич-
ки „осве тља ва„ си ту а ци је и пој мо ве, 
не кад па ра док сал но бол но: „Са ма же на 
у по сте љи/да ли је ра ју ми ла?„ (из пе сме 
Грех). Па ра диг ма ти чан при мер по ет-
ски уоб ли че не ми са о но сти је че тво ро-
до ел на пе сма Стре лац (стре лац је пр во 
нео д лу чан, за тим га ђа и по га ђа ме ту, 
нај зад, све ње го ве стре ле по га ђа ју циљ, 
1. и 2. пе сма, сле ди упо зо ре ње по во дом 
гор до сти/охо ло сти/сла ве: „Про гу та ће 
те соп стве на глад„, за вр шни стих 3. пе-
сме и „рас плет„ у 4. пе сми, усло жњен 
при каз по ра за стрел ца услед не за си те 
гла ди (сла ва, моћ, охо лост, пре ко ра че-
ња hi bri sa).

СЕ ВЕ РО ВИЋ, Ми ле на: Бај ке. – Бе-
о град: НИП Обра зов ни ин фор ма-
тор, 2008. – 127 стр.

Аутор књи ге за де цу „Бај ке„ је по во ка-
ци ји пе сник, па се и у овој књи зи осе ћа 
пе снич ко пе ро. Ово ни су бај ке са мо за 
нај мла ђе већ и за ста ри ју чи та лач ку пу-
бли ку. У аутор ки ној књи зи ће те на и ћи  
на кла сич ну фор му бај ке али и са вре-
ме ну ко ја ди ше мо дер ним еле мен ти ма. 
Ми ле на пи ше бај ке по тра ди ци о нал-
ном кљу чу али и од сту па од ње га. Има 

мит ских еле ме на та и по је ди не бај ке су 
пра ве бал кан ске ле ген де. Аутор ка је да-
ла не што и од ме та фо рич ног и лич ног 
ви ђе ња, им пре си ја о не ком до га ђа ју 
(као у при чи „Бо жић на при ча„ где је 
лик аутор ки на ба ка). И оно што ову 
бај ко ви ту ча роб ну слов ну ку хи њу М. 
Се ве ро вић чи ни је умет нич ки из раз и 
то у по је ди ним бај ка ма, јер аутор ка се 
осла ња и на про ве ре не ет но мо ти ве. 
Све га ће ту ма ли чи та о ци про на ћи: ин-
те ре сант ну при чу о да ни ма у не де љи 
(да ни су као љу ди, као по себ ни ли ко-
ви), бај ку као ле ген ду о све том Са ви и 
па сти ри ма али и из ма шта ну мо дер ну 
при чу о то ме ка ко Пи но кио гле да цр та-
ће Вол та Ди зни ја, Са зна ће те по не што и 
о сло вен ским бо го ви ма али и мо ле ку ли-
ма, ме се цу, зве зди Да ни ци, о ли ку ви ле 
све мир ке, гра ду шко ља ка, раз бу ди ће 
вас по ма ло стра шна бај ка о ста бљи-
ци па су ља, али и она дру га о сва ђи и 
над ме та њу сне жне Сне жа не и бо ги ње 
про ле ћа Ве сне. Јед на од нај леп ших Ми-
ле ни них бај ки је „При ча о Хар фи„ јер 
са др жи све по треб не еле мен те у гра ђи 
ове књи жев не фор ме и оно нај ва жни је, 
то пло ис пу ња ва ср це чи та о ца по ру ком 
да до бро и љу бав увек по бе ђу ју.

СКА ЛИ, Џејмс: За пи си лу та ли це, 
са ен гле ског пре ве ла Ста ни сла ва Ла-
за ре вић. – Бе о град: Удру же ње књи-
жев ни ка Ср би је; 2008. – 128 стр.

Пе сник, књи жев ни 
кри ти чар и пре во-
ди лац Џејмс Ска-
ли про шле го ди не 
био је уче сник 44. 
Бе о град ских ме ђу-
на род них су сре та 
пи са ца Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. 
По по врат ку у Аме ри ку на пи сао је књи-
гу „За пи си лу та ли це„ ко ја нам омо гу ћа-
ва да са ме се бе са гле да мо дру га чи јим 
очи ма. За срп ске књи жев ни ке зна чај но 
је ка ко Ска ли по сма тра ам би јент и од-
но се ко ји вла да ју ме ђу пи сци ма оку пље-
ним у Удру же њу књи жев ни ка Ср би је. 
У Бе о град је Ска ли до пу то вао са пе сни-
ком, про фе со ром и из да ва чем Алек-
сан дром Сен ди јем Теј ло ром, ко ји је у 
мла до сти био стра стве ни след бе ник 
бит-ге не ра ци је, и ко ји је на про пу то ва-
њу по Ср би ји био не ка вр ста Ска ли је-
вог „гу ру а„. Ме ђу тим, Ска ли је ва про за 
ни је кла си чан пу то пис. Пре вас ход но 
због ду хов не ра до зна ло сти ко ју пи сац 
ис ка зу је, ову књи гу мо же мо свр ста ти 
у не ку вр сту хи брид не, ин те лек ту ал не 
про зе ко ја се са па жњом иш чи та ва. Ска-
ли је во ви ђе ње ко сов ско-ме то хиј ске си-
ту а ци је по ка зу је нам да је ову про зу 
ис пи сао еру ди тив ни ин те лек ту а лац 
ли бе рал них схва та ња ко ји не под ле же 
ме диј ским ма ни пу ла ци ја ма. Са из у зет-
ним осе ћа јем за де таљ ко ји овој про зи 
пру жа нео п ход но по треб ну ко ло рит-
ност, Ска ли нам до ка зу је да је и успе-
шан пор тре ти ста. Кроз лик но ви нар ке 
днев ног ли ста „По ли ти ка„ Ма ри не Ву-
ли ће вић ко ја у „За пи си ма лу та ли це„, 
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пред ста вља дра ма тур шко ве зив но тки-
во, Ска ли про го ва ра о про фе си о нал-
ним и емо тив ним ди ле ма ма са ко ји ма 
се су сре ћу обра зо ва не де вој ке ко је су 
од ра ста ле у су ро вом вре ме ну санк ци-
ја и изо ла ци је. О све му у шта се осве-
до чио Џејмс Ска ли је оста вио не са мо 
и сти но љу бив већ и у естет ском сми слу 
ре ле ван тан траг. 

СРЕ ЗО ЈЕ ВИЋ, Ду шан: Злат ни да си 
и дру ге пе сме, при ре ди ли: Ми ли вој 
Не нин и Зо ран Ха џић. – Бе о град: 
Слу жбе ни гла сник, 2008. – 87 стр.

Пе сме Ду ша на 
Сре зо је ви ћа (1886–
1916) по де ље не су 
у две це ли не. Пр ву 
це ли ну чи ни збир-
ка „Злат ни да си„ ко-
ју је пе сник о свом 
тро шку об ја вио са да већ да ле ке 1912. 
го ди не у Кра гу јев цу. Дру гу це ли ну чи-
не пе сме ко је је Сре зо је вић об ја вљи вао 
по ча со пи си ма, а ко је се ни су на шле и 
спо ме ну тој збир ци. У окви ру ове збир-
ке Сре зо је ви ће вих сти хо ва, штам па на 
је и пе сма Не бра ним да се се ћаш, за ко ју 
се сум ња ло да је ње го ва, ме ђу тим, по у-
зда но је утвр ђе но да ју је он ис пе вао и 
за пи сао. Ево сти хо ва из те пе сме: „Не 
бра ним да се се ћаш/Ме не, кад про ђу ле-
та/Сна жним ма хом;/У бур ном, пла хом 
/Жи во ту кад за цве та/И те би сре ћа-/Да 
сласт ве ћа/Бу де - , за бо рав све му дај:/
Кад сун цем ли шће за тре пе ри/И бле сне 
рас ко шни му сјај/Ја зи ми ми сли за лу-
пим две ри„. Ова пе сма је про на ђе на у 
спо ме на ру Со фи је Слав ко вић-Ми нић, 
пе сни ко ве се стри чи не; пе сму је пр ви 
пут об ја вио Дра гу тин Ог ња но вић у 
књи зи „Тра гич ни ви зи о нар Ду шан Сре-
зо је вић„ 1972. го ди не. Из ме ђу оста лог, 
при ре ђи ва чи збир ке „Злат ни да си и 
дру ге пе сме„, о Сре зо је ви ћу су на пи са-
ли: „Би ло је у Сре зо је ви ћа не ке чуд не 
чи сто те – он ко ји је, ако је ве ро ва ти ње-
го вим са вре ме ни ци ма, сми шљао ма ши-
ну ко ја ће сма њи ти ко ли чи ну зла у све-
ту, жи вео је по не кад као да тог зла не ма 
(као да је ма ши на по че ла да де лу је)…„ 
Ду шан Сре зо је вић је ро ђен у Ја го ди ни. 
Ди пло ми рао је књи жев ност на Фи ло-
зоф ско-исто риј ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду. Бог дан По по вић 
је у „Ан то ло ги ји но ви је срп ске ли ри ке„ 
из ру ко пи са увр стио Сре зо је ви ће ву пе-
сму Уну тра шњи ди ја лог, ко ја се на ла зи 
и у збир ци.

СТЕ ВА НО ВИЋ, Ми ли ја: Ја бу ка 
над ка пи јом. – Ва ље во: Ма тич на 
би бли о те ка „Љу бо мир Не на до-
вић„, 2008.

Спој ис точ њач ке пе снич ке тра ди ци је и 
му дро сти прот ка не ху мо ром са мо ти ви-
ма са свим до ма ћег под не бља оства рио 
је Ми ли ја Сте ва но вић у дво је зич ној 
књи зи ха и ку сти хо ва. Пре вод на ен гле-
ски Да ни је ле Т. Бо го је вић ова пло тио је 
срп ску ја бу ку на ка пи ји из ме ђу Ис то ка 

и За па да. Осо бе но-
сти на шег фол кло-
ра до ве ле су ауто-
ра до фор ми ра ња 
соп стве ног пе снич ког из ра за са до ми-
нант ним уоча ва њем не сва ки да шњег и 
нео бич ног. Ква ли тет књи зи да је опе ва-
ње оби ча ја и ду хов ног жи во та Ср ба с 
ет но ло шког ста но ви шта. Од тра ди ци о-
нал ног до са вре ме ног кре ће се Сте ва но-
вић не за бо ра вља ју ћи му дрост Ис то ка 
и ко мер ци јал ност За па да до тру нив ши 
сти хо ви ма то пли ну сло вен ске ду ше.

СТО ЈА НО ВИЋ, Ми ро љуб: Људ ско 
ли це исто ри је у књи жев но сти. 
– Бе о град: Сла ви стич ко дру штво 
Ср би је, 2007. – 236 стр.

На по чет ку сво је књи ге Ми ро љуб Сто-
ја но вић (1936, Др жи на код Пи ро та, 
док то ри рао на Фи ло зоф ском фа кул те-
ту у Ско пљу са те зом Књи жев но де ло 
Ста ле та По по ва) ис ти че да је об ја вљи-
ва ње јед ног књи жев ног де ла са мо по 
се би књи жев но-исто риј ски фе но мен и 
ка да се не ба ви исто риј ском те мом, да 
чак и она де ла у ко ји ма ауто ри за о би-
ла зе исто ри ју, ко ји се су прот ста вља ју 
те о ри ји о дру штве ној усло вље но сти 
књи жев но сти исто рич на су, те је и са ма 
бе зи сто рич ност исто рич на. Али, Сто ја-
но вић се упра во у сво јим сту ди ја ма ба-
ви пи та њем шта се до га ђа са исто ри јом 
ка да пи сац на мер но узи ма исто риј ску 
те му. Пре ма на сло ви ма сту ди ја реч је 
о срп ској усме ној 
и умет нич кој књи-
жев но сти и ма ке-
дон ској умет нич кој 
књи жев но сти. За вр-
шна сту ди ја Ро ман 
о вла сти ана ли зи ра 
ро ман Бра ни сла ва А. Ми хај ло ви ћа Те
фе рич под Вар де ни ком где је ак це нат на 
по сле рат ном из ви то пе ра ва њу про кла-
мо ва них иде а ла ко му ни стич ких во ђа. 
Би о би бли о гра фи ју док то ра Ми ро љу ба 
Сто ја но ви ћа са чи ни ла је Да ни је ла Ко-
ста ди но вић (16 књи га, око 250 огле да, 
сту ди ја, кри ти ка, са ма ке дон ског пре-
вео на срп ски шест књи га). За крај, ау-
тор на по чет ку ис ти че да су све сту ди је 
у овој књи зи чи та не и об ја вље не у окви-
ру про је ка та Књи жев ност и исто ри ја и 
Књи жев ни жи вот на ју го и сто ку Ср би је 
у 19. и 20. ве ку (ре а ли за то ри СА НУ и 
Уни вер зи тет у Ни шу).

ТВАЈ НИНГ, Џејмс: Дво гла ви орао, 
са ен гле ског пре ве ла Љи ља на Пе-
тро вић. – Бе о град: Ал на ри, 2008. 
– 343 стр.

Ле ген дар ни нов чић „Дво гла ви орао„ из 
1933. го ди не ужи ва ста тус нај це ње ни јег 
нов чи ћа на све ту. Чуд но ва та оди се ја ове 
злат не ко ва ни це ко ја у Твај нин го вом 
три ле ру по кре ће се ри ју ми сте ри о зних 
уби ста ва, за по че та је то ком три де се тих 
го ди на два де се тог ве ка, у вре ме ве ли ке 
еко ном ске кри зе ко ја је за хва ти ла Аме-
ри ку, а окон ча ла се ју ла 2002. го ди не. 

На и ме, та да је на 
јед ној аук ци ји „Дво-
гла ви орао„ про дат 
за не ве ро ват ну сво-
ту од осам ми ли о на 
до ла ра. За хва љу ју-
ћи сво јој уни кат но-
сти нов чић је де це ни ја ма био на ме ти 
ве штих и ин те ли гент них кра дљи ва ца, 
као и рев но сних аге на та тај них слу-
жби. Глав на ју на ки ња ове про зе Џе ни-
фер Бра ун је ам би ци о зна слу жбе ни ца 
Фе де рал ног ис тра жног би роа. Ро ман 
„Дво гла ви орао„ де би тант ска је књи га 
по зна тог ен гле ског бан ка ра и ме на џе ра 
Џеј мса Твај нин га.

ХО СЕ И НИ, Ха лед: Хи ља ду чу де
сних су на ца, са ен гле ског пре вео 
Ни ко ла Пај ван чић, – Бе о град: Ла гу-
на, 2008. – 368 стр.

Нај но ви ји ро ман 
пи сца бест се ле ра 
„Ло вац на зма је ве„ 
Ха ле да Хо се и ни ја, 
чи ја је рад ња сме-
ште на у Ка бу лу, у 
сво јој би ти пред ста-
вља пор трет јед не ра ње не зе мље. Ова 
сто ри ја о јед ном не ми ло срд ном вре-
ме ну, не сва ки да шњем при ја тељ ству и 
не у ни шти вој љу ба ви, по ка зу је нам да 
ве ли чи на исто риј ских зби ва ња у до ди-
ру са тзв. обич ним љу ди ма и њи хо вим 
суд би на ма, нај че шће но си не ви дљи ву 
али ду бо ку тра ге ди ју. Глав ну ју на ки њу 
ове про зе Ма ри јам ро ди те љи у пет на е-
стој го ди ни жи во та уда ју за три де сет 
го ди на ста ри јег Ра ши да. Две де це ни је 
доц ни је, у зе мљи ко ја убр за но то не у 
про паст, по ро дич на тра ге ди ја по га ђа 
пет на е сто го ди шњу Леј лу ко ја би ва при-
ну ђе на да на пу сти соп стве но ог њи ште, 
и при сту пи Ма ри ја ми ном не срећ ном 
до ма ћин ству. Ка ко вре ме про ти че у 
Ав га ни ста ну на власт до ла зе та ли ба ни. 
Ули це Ка бу ла је че од пу шча них паљ би 
и де то на ци ја, а жи вот се пре тва ра у 
очај нич ку бор бу про тив не ма шти не, су-
ро во сти и стра ха. Сво јим рас ко шним 
је зи ком, то пли ном и зре ло шћу Ха лед 
Хо се и ни ожи вља ва сво бо га ство жи-
во та јед не за ме диј ске по сле ни ке због 
ви ше де це ниј ских рат них зби ва ња ег зо-
тич не сре ди не, и ње них суд бин ски чвр-
сто по ве за них жи те ља.

ЦИ ДИЛ КО, Ве сна, Сту ди је о по е
ти ци Вас ка По пе. – Бе о град: Слу-
жбе ни гла сник, 2008. – 258 стр.

При ли ком ту ма че-
ња По пи ног пе сни-
штва аутор ка се 
придр жа ва прин-
ципа ин тер пре ти-
рања са мог Вас ка 
По пе, ко га је ис та-
кла на по чет ку књи ге: „Ни ка да не тре ба 
смет ну ти са ума: кљу че ви пе сни штва 
су у са мим пе сма ма, не из ван њих„. У 
овој сту ди ју о По пи ној по е зи ји аутор ка 

је пи са ла о те ма ма, мо ти ви ма и струк ту-
ри ци клу са пе са ма Васка По пе. Та ко ђе, 
ана ли зи ра ни су ме трич ки, стро фич ки 
је зич ки, сим бо лич ки и стил ски еле мен-
ти. По том, дат је и ком па ра тив ни при-
каз на род не књи жев но сти, фол кло ра 
и По пи не по е зи је. Сту ди ја о по е ти ци 
Вска По пе је, у ства ри, док тор ска те за 
аутор ке на ста ла на Уни вер зи те ту у Ге-
тин ге ну у Не мач кој из ме ђу 1980. и 1985. 
го ди не. Дво де це ниј ско ка шње ње аутор-
ка при пи су је сво јој (не)ажур но сти – чи-
ји је за да так био да књи гу пре ве де на 
свој ма тер њи је зик. За хва љу ју ћи сту ди-
ји Ве сне Ци дил ко, По пи на по е зи ја ко ја 
сло ви за хер ме тич ну и сим бо лич ну, 
по ста ла је ба рем ма ло раз от кри ве ни ја, 
осве тље ни ја, та ко да ће је ње ни по кло-
ни ци – во ле ти још ви ше.

ЧА У ШИ, Му за фер: Пред ста ве 
су бо том уве че. – Ул цињ: Пли ма, 
2008. – 166 стр.

Му за фер Ча у ши (1959, Бар, ди пло мирао 
жур на ли сти ку у Са ра је ву, жи ви и ра ди 
у Ул ци њу) у зре лим го ди на ма об ја вљу је 
сво ју пр ву књи гу при ча. Си гур но ће 13 
при ча пр ве це ли не Пу ним га сом у круг 
мно ге ро ђе не у ше стој де це ни ји про-
шлог ве ка под се ти ти на од ра ста ње у 
ма њим ме сти ма бив ше Ју го сла ви је, као 
што је ма е страл но при ка за но у се ри ји 
Гр лом у јаго де од ра ста ње у Бе о гра ду тог 
до ба. Ре чи ти су већ на сло ви при ча Мо
је пр ве фар ме ри це, Чи ка Ми ло ва но ва 
ри зни ца (о де ча ку ко ји пре 
про дав ца штам пе до ла зи 
пред ки оск да ку пи По ли ти
кин за бав ник, ко га је учи те-
љи ца пре по ру чи ла, али и 
на ра мак стри по ва Фан том, 
Блек Сте на, Загор, Рип Кир
би), Та ко је пла ка ла Иси до
ра (о ве ли ком хи ту Ра де та 
Вуч ко ви ћа, док де чак уза луд тра жи 
сингл са пе смом Ми ки ја Је вре мо ви ћа 
Ако јед ном срет неш Ма ри ју ко ји се рас-
про дао за три да на), Друг Ти то и ја, и 
дру ге. Дру га це ли на од 10 при ча (Ка па 
на вр во де, Бом баш и љу бав ник, Да ле ко 
је Ма  да га скар, Ђе и де ова Бо ја на, и дру-
ге) ус пе ло до ча ра ва жи вот ул цињ ских 
ри ба ра и по је ди них „нео бич них„ ли-
ко ва „ма лог ме ста„. У ди ја ло гу ул цињ-
ских ри ба ра ко ри сти се њи хов жар гон, 
раз ли чит од бу дван ских, но вљан ских, 
или се вер ни је дал ма тин ских, све до 
истар ских ри ба ра. При че Му за фе ра Ча-
у ши ја пи са не нај чи сти јим књи жев ним 
срп ским је зи ком, пра ва су ли те рар на 
но вост при сти гла из Ул ци ња за ју жно-
сло вен ско чи та тељ ство, и ши ре, ако бу-
ду пре ве де не.

ЏОРЏ, Ели за бет: У на руч ју зла, са 
ен гле ског пре ве ла Ти ја на Па ре за-
но вић. – Бе о град: Ча роб на књи га, 
2008. – 332 стр.

Ро ма ни у чи јем сре ди шту су до жи вља-
ји ин спек то ра Ско тланд јар да То ма са 
Лин ли ја и ње го ве са рад ни це Бар ба ре 
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Шта по зна ти чи та ју?
ТИ ХО МИР СТА НИЋ:

ЦР	ЊАН	СКИ	ЈЕ	 
НА	ЛИК	ТЕ	СЛИ!

Хеј верс, под 
на зи вом „Ми-
сте ри је ин спек-
то ра Лин ли ја„, 
пред ста вља је дан од нај по пу лар ни-
јих де тек тив ских се ри ја ла на све ту. 
Са рад њом сме ште ном у ти пич ном 
ен гле ском се о ском окру же њу, уз бу-
дљи вим за пле ти ма и жи во пи сним 
ли ко ви ма, ро ма ни Ели за бет Џорџ 
спа да ју у сам врх ан гло сак сон ске 
кри ми на ли стич ке про зе. Бри тан-
ски књи жев ни кри ти ча ри ову ро-
ман си јер ку сма тра ју на след ни цом 
Ага те Кри сти. Пре ма се ри ја лу „Ми-
сте ри је ин спек то ра Лин ли ја„ ББЦ 
је сни мио исто и ме ну те ле ви зиј ску 
се ри ју, ко ја је у зе мља ма Европ ске 
уни је сте кла ве ли ку по пу лар ност.

9
АР СИЋ, Ире на, Срп ска пра во
слав на цр ква у Ду бров ни ку до 
по чет ка два де се тог ве ка. – Бе о-
град, Арс Ли бри, 2007. – 185 стр.

Ста нов ни штво 
Д у  б р о в  н и  к а 
с л о  в е н  с к о г 
по ре кла при-
па да ло је са 
јед не стра не 
Ри мо ка то лич-
кој и са дру ге стра не, Срп ској пра-
во слав ној цр кви. Зна тан број Ср ба, 
та ко ђе, при па дао је рим ској цр кви; 
овом при ли ком споме ну ће мо са мо 
Ру ђе ра Бо шко ви ћа на уч ни ка и при-
пад ни ка је зу ит ског ре да. Без об зи-
ра на вер ску ша ре но ли кост ду бро-
вач ког гра ђан ства, срп ска цр ква је 
осно ва на тек 1790. го ди не. Аутор ка 
овог де ла, из ме ђу оста лог, у Са
жет ку ис та кла је и ово: „Срп ски 
вла да ри су ве ко ви ма би ли у ве зи са 
сло бод ним гра дом Ду бров ни ком, 
ко ји је те ри то ри ју сво је ре пу бли ке 
за о кру жио ку по ва њем и до би ја-
њем зе ма ља од по гра нич них срп-
ских вла да ра. Исто та ко, ве ко ви ма 
се пра во слав но ста нов ни штво, из 
ду бро вач ког за ле ђа, у по тра зи за 
хле бом, али и ми ром од тур ског зу-
лу ма, сли ва ло у Град. Ме ђу тим, зна-
но је да је ду бро вач ки Се нат, ма да и 
че сто не по ко ран зах те ви ма пап ске 
ку ри је, до слов но за бра њи вао дру ге 
ве ро и спо ве сти, сем др жав не, ка-
то лич ке, у сво јој ре пу бли ци. Али, 
но ва вре ме на, сла бље ње др жа ве, 
при ли ке по Фран цу ској ре во лу ци-
ји, про ме ни ле су по ред оста лог, и 
ово. Већ 1790. Ср би пра во слав ци 
су се ор га ни зо ва ли као за себ на цр-
кве на оп шти на, на осно ву за ко на 
о брат стви ма, па је та ко и фор мал-
но осно ва на Срп ска пра во слав на 
цр кве на оп шти на у Ду бров ни ку. 
Али, на сто ја ње да се из гра ди храм 
у окви ру зи ди на Гра да, као и ус по-
ста ви ре дов на слу жба, од но сно 

обез бе ди бо ра вак све ште ни ка, тра-
ја ло је ду го. У то се укљу чи ла и Ру-
си ја, пре ко свог кон зу ла и дру гих 
ве ли ко до стој ни ка. Ме ђу тим, тек 
је На по ле о но вим де кре том вeрска 
сло бо да за до би је на. Та ко је у Цр-
кви на По са ту, још у вре ме Ре пу бли-
ке, за сно ва на слу жба, са стал ним 
све ште ни ком (…)„. Са же так књи ге 
штам пан је и на ен гле ском је зи ку. 
У При ло гу, дат је по пис све ште ни ка 
ко ји су слу жбо ва ли у Ду бров ни ку, 
као и учи те љи ца и учи те ља ко ји 
су ра ди ли у шко ли при Срп ској 
пра во слав ној цр кви у Ду бров ни ку. 
По том, да та је и хро но ло ги ја ва-
жни јих до га ђа ја, док је у На по ме ни 
ис так ну то, да су за ис тра жи вач ке 
по тре бе при ли ком пи са ња књи ге, 
ко ри шће ни ар хив ски спи си и до ку-
мен та са чу ва на у ар хи ву Цр кве не 
оп шти не Бла го ве штењ ске цр кве у 
Ду бров ни ку.

КА ПЛАН, Ми шел: Ви зан ти ја, 
пре вео са фран цу ског Бран ко 
Ра кић. – Бе о град: Clio, 2008.

Мо же се овај текст на пи са ти са мо 
ци ти ра њем, али нај пре би о гра фи-
ја. Ми шел Ка план је про фе сор ви-
зан тиј ске исто ри је на Уни вер зи те-
ту Па риз I Сор бо на и по ча сни пред-
сед ник овог уни вер зи те та. Пред-
сед ник је Фран цу ске асо ци ја ци је 
за ви зан тиј ске сту ди је, бла гај ник 
Ме ђу на род ног ко ми те та за ви зан-
тиј ске сту ди је и ди рек тор Ла бо ра-
то ри је за ви зан тиј ску исто ри ју при 
пре сти жном Цен тру за исто ри ју и 
ци ви ли за ци ју Ви зан ти је и Бли ског 
Ис то ка. На пи сао је ви ше књи га и 
за па же них сту ди ја, ме ђу ко ји ма из-
два ја мо ње го ву ка пи тал ну сту ди ју 
по све ће ну љу ди ма и зе мљи у Ви зан-
ти ји од 6. до 11. ве ка и збир ку чла-
на ка о гра до ви ма и се лу у Ви зан ти-
ји. При ре ђи вач је ви ше те мат ских 
збор ни ка ко ји се ба ве ши ро ким 
спек тром те ма из ви зан тиј ске исто-
ри је, од ис тра жи ва ња све ти те ља и 
све ти ли шта пре ко збор ни ка о све-
то сти до сту ди ја о од но си ма ма на-
сти ра и сна га дру штве не и по ли тич-
ке мо ћи у Ви зан ти ји. Ова се књи га 
мо же чи та ти дру га чи је од на чи на 
ка ко су чи та о ци до са да на у чи ли да 
чи та ју. За то на по чет ку књи ге сто ји 
упу ство за чи та ње. Књи гу мо же те 
чи та ти ре дом, по гла вље по по гла-
вље, ка ко би сте до би ли све о бу хват-
ну сли ку о ви зан тиј ском дру штву; 
на пи са на је и та ко да чи та лац у 
њој мо же бр зо да про на ђе (и из ву-
че) пре ци зне ин фор ма ци је о те ми 
ко ја га за ни ма. На по чет ку сва ког 
по гла вља на ла зи се увод ко ји те му 
књи ге смешта у но ви кон текст и 
осве тља ва је но-
вим све тлом, 
и л у  с т р у  ј у  ћ и 
ти ме ме ња ње 
дру штва и мен-

та ли те та у Ви зан тиј ском цар ству; 
да ко ри сти те ин декс за хва љу ју ћи 
ко јем, кроз чи та ву књи гу, мо же те 
при ку пи ти и зна тан број до дат-
них ин фор ма ци ја о не ком оп штем 
пој му, струч ном тер ми ну, па чак и 
од ре ђе ној лич но сти. За хва љу ју ћи 
ода бра ној би бли огра фи ји, у пр во 
вре ме мо же те ко ри сти ти не дав но 
об ја вље на дела и та ко от по че ти ис-
тра жи ва ње. Нај зад, сли ке, кар те и 
илу стра ци је по мо ћи ће вам да ви зу-
е ли зу је те и бо ље за пам ти те же ље не 
ин фор маци је.

ОБА МА, Ба рак: Сно ви мо га 
оца – при ча о ра си и на сле ђу, 
пре вод са ен гле ског Ве сна Џу ве-
ро вић и Ја сна Си мо но вић. – Бе-
о град: Евро ђун ти, 2008. – 471 
стр.

Књи ге ко је су 
пи са ли по ли ти-
ча ри у фор ми 
ме мо а ра, ауто-
би о гра фи ја или 
јед  но  с т а в н и х 
освр та от кри ва ју све или ни шта. 
Вр ло че сто су пи са ни због лич не 
про мо ци је или за ра де. Ипак, оне 
су дра го це не јер их пи шу ак те ри 
исто ри је, а из ме ђу „све„ и „ни шта„ 
по сто ји ме ђу про стор – чи та ње из-
ме ђу ре до ва. Књи га Ба ра ка Оба ме 
Сно ви мо га оца – при ча о ра си и 
на сле ђу на пр ви по глед от кри ва 
„све„, по том, ка да се сло же чи та-
лач ки ути сци, по ми сли мо да нам 
не от кри ва „ни шта„ и тек ка да поч-
не мо да по ве зу је мо од ре ђе на по-
гла вља, схва та мо да ова Оба ми на 
књи га зах те ва да се чи та „из ме ђу 
ре до ва„. У овој књи зи Оба ма от-
кри ва исти ну о се би, свом по ре клу 
(отац му је из Ке ни је, цр нац; мај ка 
му је бе ле пу ти). По том, ак ту ел ни 
пред сед ник САД пи ше о бор би аме-
рич ких цр на ца, ра сним су ко би ма, 
Мар ти ну Лу те ру – Кин гу, сту ди ја-
ма, по ли тич ком успо ну… По за вр-
шет ку сту ди ја мла ди Ба рак Оба ма 
тра га за соп стве ним иден ти те том, 
пут га во ди ка оче вој род ној гру-
ди, Ке ни ји… Из ме ђу ко ри ца књи-
ге Ба ра ка Оба ме на и ла зи мо и на 
чи тав низ ко ри сних ин фор ма ци ја 
уокви ре них у ауто ро ве ко мен та ре 
о ли ци ма и на лич ји ма по ли тич ког, 
еко ном ског, кул тур ног и све у куп-
ног жи во та у САД. Књига Сно ви 
мо га оца – при ча о ра си и на сле ђу, 
са свим сигур но, још ду го ће да при-
вла чи чи та лач ку па жњу, јер ко ли ко 
до ју че, би ло је на за ми сли во да цр-
ни чо век и то му сли ман ског по ре-
кла (Оба ма је хри шћа нин) по ста не 
пред сед ник САД.

При реди ли: Сла ђа на Ри стић, 
Не бој ша Ћо сић, Ду шан Ци цва ра, 

Предраг Радосављевић, Тања  
Јан ко вић и Сла во љуб Мар ковић

Пре осам го ди на, као умет нич ки ди рек тор 
На род ног по зо ри шта Ре пу бли ке Срп ске, глу-

мац Ти хо мир Ста нић оку пио је сво је ко ле ге и од-
вео их на тур не ју по род ном кра ју. Не дав но је то 
по но во учи нио, али ово га пу та као глу мац и про-
ду цент срп ског кан ди да та за Оска ра, нај но ви јег 
фил ма „Тур не ја„ Го ра на Мар ко ви ћа. Овај филм 
го во ри о глум ци ма ко ји „те зга ре„ у ра том за хва-
ће ним те ри то ри ја ма не ка да шње СФРЈ. Ти хо мир 
Ста нић (ро ђен 1961.го ди не у Ше шков ци ма,оп-
шти на Лак та ши, код Ба ња Лу ке) ши рој јав но сти 
по стао је по знат за хва љу ју ћи ТВ се ри ји „Пад ди-
на сти је Обре но вић„, у ко јој је ту ма чио лик кра-
ља Алек сан дра Обре но ви ћа. Ме ђу тим за би бл-
и о те ка ре и пи сце нај за ни мљи ви ја је чи ње ни ца 
да је Ти хо мир Ста нић у глу мач ком сми слу ове ко-
ве чио и не ке за срп ски на род зна чај не књи жев-
ни ке: у ТВ се ри ји сце на ри стич ко-ре ди тељ ског 
тан де ма Ми ло ван Ви те зо вић – Ђор ђе Ка ди је вић 
ту ма чио је ли ко ве Са ве Мр ка ља и Јо ва на Сте ри је 
По по ви ћа. У ТВ дра ми 
„Сно хва ти це„ глу мио 
је Бран ка Ра ди че ви ћа. 
А у ТВ фил мо ви ма „Рај„ 
и „Зна ко ви„ Пе тра Зе ца 
до ча рао нам је ли ко ве 
Ми ло ша Цр њан ског и 
Иве Ан дри ћа.

Пи та мо по зна тог 
по зо ри шног, те ле ви-
зиј ског и филм ског 
глум ца Ти хо ми ра Ста-
ни ћа без ко јих књи га 
не мо же да за ми сли 
соп стве ну умет нич ку 
сва ко дне ви цу:

- Да не не мо гу да 
за ми слим без по е зи је Ми ло ша Цр њан ског и ро-
ма на Иве Ан дри ћа. До ду ше, ка да је Цр њан ски у 
пи та њу, сва ко днев но иш чи та вам и ње гов ро ман 
„Днев ник о Чар но је ви ћу„. Ми слим да у по е зи ји 
Ми ло ша Цр њан ског по сто ји не ко та јан стве но 
по и ма ње и схва та ње све та на на чин на ко ји је 
то ка да су тех нич ке на у ке у пи та њу, чи нио Ни-
ко ла Те сла. Ту ве зу ко ју као глу мац свим сво јим 
би ћем осе ћам, још увек не мо гу да на пра ви на-
чин от кри јем. Глу ме ћи Цр њан ског у ТВ фил му 
„Рај„, че сто сам у се би ту го вао ње го ву суд би ну 
ту ђин ца, до шља ка у бе ли свет, у ко ме је осим 
но стал ги је за род ним кра јем у ду ши, пре вас ход-
но због сва ко днев не бор бе за оп ста нак ти ња ла 
по ти ште ност. Код Иве Ан дри ћа нај ви ше ме при-
вла чи ње го ва у стил ском сми слу из бру ше на и 
до са вр шен ства до ве де на ре че ни ца. Од са вре-
ме них пи са ца во лим ро ма не Ср ђа на Ва ља ре ви-
ћа „Днев ник дру ге зи ме„ и „Ко мо„. Ва ља ре вић је 
је дан од нај зна чај ни јих кре а то ра ми ни ма ли стич-
ке про зе; про зе ко ју су ан гло сак сон ској ро ман си-
јер ској и при по ве дач кој књи жев но сти про сла ви-
ли Ви љем Фок нер, Ер нест Хе мин гвеј и Реј монд 
Кар вер. Тре нут но чи там нај но ви ју књи гу Го ра на 
Мар ко ви ћа „Ма ле тај не„ у ко јој се го во ри о ре ал-
но сти ба вље ња по зо ри штем и фил мом, то јест 
из у зет но те шким про фе си ја ма где по сма тра чи 
са стра не про на ла зе гла мур та мо и где не по сто-
ји. У „Ма лим тај на ма„ нај ви ше ме је при ву кло 
Го ра но во ви ђе ње пред ста ве „Че ка ју ћи Го доа„. 
Зна чај ове Бе ке то ве дра ме за ов да шњу по зо ри-
шну сце ну, до тог тре нут ка са мо сам на слу ћи вао. 
Са овом књи гом Мар ко вић ми је по мо гао да Бе-
ке то во ап сурд но че ка ње пре ци зно де фи ни шем. 
Ка да је Го ран Мар ко вић у пи та њу не би тре ба ло 
за о би ћи ни из у зет но ду хо ви ту про зу ко ја се иш-
чи та ва у јед ном да ху: „Че шка шко ла не по сто ји„. 
У овом на по је ди ним стра ни ца ма но стал гич ном, 
али ни ка ко па те тич ном про зном шти ву, Го ран 
Мар ко вић на су ге сти ван на чин опи су је соп стве-
не сту дент ске пра шке го ди не.

Ду шан Ци цва ра
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ПЕРИОДИКА
НА ШЕ СТВА РА ЊЕ – ча со пис за књи жев ност, умет-
ност и кул ту ру, 2007. бро је ви 1 – 4. Из да вач: Ле ско-
вач ки кул тур ни цен тар, глав ни уред ник Ди ми три је 
Та сић ( kultcent@nad lan u.com) стр. 201

Овај те мат ски број (по све ћен књи-
жев ној ди ја лек то ло ги ји) отва ра 
текст Не дељ ка Бог да но ви ћа „Ди ја-
лек то ло шка на у ка„ и ди ја ле кат ска 
књи жев ност, док на ред ни текст 
Жар ка Бо шња ко ви ћа „За што је 
по треб но из у ча ва ње и по зна ва ње 
ди ја лек то ло ги је„, ар гу ме но ва но 
оба ја шња ва по тре бу за овом ди-
сци пли ном. Јор дан Мар ко вић пи-
ше о ле ско вач ком го во ру и срп ској 
ди ја лек то ло ги ји, а Рад ми ла Жу гић 
у тек сту „Ди ја лект у елек трон ским 
ме ди ји ма„ раз ма тра ови те му на мо-
де ран на чин. Ра да Сти јо вић аутор 
је тек ста „Ди ја ле катска лек си ка 
Ми ха и ла Ла ли ћа и књижевни је-
зик„. У ру бри ци На сле ђе, про зу су 
оба ја ви ли: Ра до сав Сто ја но вић, Са-
ша Сто ја но вић, Дра ган Ра до вић, 
Са ва Ди ми три је вић… Док су нај-
но ви ји број „На шег ства ра ња„ сво јом по е зи јом улеп-
ша ли Гор да на То мић-Ра до је вић, Зо ран Ву чић, Де јан 
Ђор ђе вић… 

БЕ О ГРАД СКИ КЊИ ЖЕВ НИ ЧА СО ПИС, 2008. број 
12. – Из да вач: Књи жев но дру штво „Хи пер бо ре ја„, 
глав ни уред ник Ми ло ван Мар че тић ( hi per bo re ja @e u-
net.yu) стр. 215

При ча Ми хај ла Пан ти ћа штам па-
на на са мом по чет ку ча со пи са „Ко-
ла чи, ба лет и оста ле об ма не„ обе-
ћа ва чи та лач ко ужи ва ње. Ру бри ка 
Жи вот пе сни ка до но си текст Гре-
је ма Ро ба „Рем бо ов до ла зак у Па-
риз„ и „Бри сел ски ин ци дент„, док 
је у ру бри ци Ту ма че ња об ја вљен 
текст Пе те ра Сло тер дај ка „Сфе ре, Ме ху ро ви (Чи та ње 
ми сли; О ра зли ци иди о та и ан ђе ла; Исти на анал фа бе-
та)„. Та ко ђе, при ка за не су и но ве књи ге: Вла ди сла ва 
Гор дић-Пе тро вић пи ше о књи зи Ви де Ог ње но вић „На-
су прот про ро чан ству„, Ти ја на Спа сић о де лу Мир ка 
Ко ва ча „Град у зр ца лу„, Пре драг Бра јо вић о оства ре-
њу Кр сте По пов ског „Та та„... По во дом сто го ди шњи це 
смр ти Ра до ја До ма но ви ћа об ја вљен је такст Ду ша на 
Ива ни ћа „Крик про тив по кор но сти, беш ча шћа и бе-
сми сла„. За нај но ви ји број Бе о град ског књи жев ног 
ча со пи са пи са ли су још и Ото Хор ват, Не ма ња Ми тро-
вић, То маж Ша ла мун, Сло бо дан Јо ва но вић…

СВЕ СКЕ, ча со пис за књи жев ност, умет ност и кул ту-
ру, 2008. број 89. глав ни уред ник Ми лан Ор лић. – Из-
да вач: „Ма ли Не мо„ (offi ce@mal ine mo.rs ) стр. 211

Број отва ра при ча Пре дра га Црн ко ви ћа 
„Ча ра пан ке са Зве зда ре„, по том сле ди, та-
ко ђе про зно остваре ње Је ле не Тин ске, „Ку-
ћа„. Об јав ље на је и по е зи ја Алек сан дра 
Па тро ва, Алек сан дра На вроц ког, Ел ка Ње-
го ло ва… На да ље, Ми лан Ра ду ло вић пи ше 
о ди ле ми да ли је књи жев но де ло ду хов ни 
и (или) кул тур ни „про из вод„, На да Ман-

дић-Спа со је вић са гле да ва опус Ду брав ке Угре шић, 
а Алек сан дар Б. Ла ко вић пи ше о књи зи сти хо ва Ми-
о дра га Па вло ви ћа „Рај ске из ре ке„. За нај но ви ји број 
„Све ски„ пи са ли су још и Бра јан Кларк, На да Ко ва че-
вић, То ми слав Сте ва но вић, Зо ри ца Ба бић, Ле на Ан-
де шун, Иво Фр бе жар, Зла то је Мар ти нов, Ли Но вак, 
Та ма ра Гру јић…

ПЕ СНИЧ КЕ НО ВИ НЕ, лист за пе ва ње и ми шље ње, 
2008. број 66. – Из да вач: Кул тур но – про свет на за јед-
ни ца Бе о гра да (draga n mraovic@yahoo.com), глав ни 
уред ник, Дра ган Мра о вић, стр. 70

У ру бри ци Ри зни ца свет ске књи жев но сти дат је осврт 
на ве ли ког не мач ког књи жев ни ка Јо ха на Вол фган га 
Ге теа. Пе сму лин ке ја, чу ва ра ку ле, из дру гог де ла „Фа-
у ста„, пре вео је и пре пе вао Бра ни мир Жи во ји но вић. 
А, у ру бри ци Ри зни ца срп ске по е зи је при ка зан је део 
пе снич ког пор тре та Ми ла на Ра ки ћа, тач ни је штам па-
на је ње го ва чу ве на пе сма „Си мо ни да„ ко ја да нас мо-
же да се из но ва иш чи та ва и у кљу чу ак ту ел них де ша-

ва ња на Ко со ву. Та ко ђе, штам па на 
је и ру ко пи сна вер зи ја ове чу ве не 
Ра ки ће ве пе сме. По том, сле ди дру-
ги на ста вак ка зи ва ња Ми ле та Не-
дељ ко ви ћа, При ча о Пе снич ким 
но ви на ма, у ко јем аутор до ча ра ва 
ва жне мо мен те из про шло сти овог ли ста. Об ја вље на 
је и пе сма Ђо ке Сто ји чи ћа „Не мој ни шта на си лу„, као 
и сти хо ви Да ре Ра до је вић, Је ле не Ми хај ло вић и Ма ри-
је Би шоф. Ср ба Иг ња то вић пи ше о књи зи по е зи је „Ко-
жа од ре чи„ Зо ра на Ми ло са вље ви ћа, док је у ру бри ци 
Мла ди пе сни ци штам па на по е зи ја Ми ла на Б. По по ви-
ћа. Овај број се за вр ша ва са по е зи јом Пре дра га Бог да-
но ви ћа – Ци ја и Ада ма Пу сло ји ћа.

СА ВРЕ МЕ НА СРП СКА ПРО ЗА; Збор ник бр: 20, го-
ди на 2008. – глав ни и од го вор ни уред ник: Ве ро љуб 
Ву ка ши но вић, 270 стр из да вач: На род на би бли о те ка 
Је фи ми ја – Тр сте ник

Пред чи та о ци ма је два де се ти број 
збор ни ка по све ће ног 24. књи жев-
ним су сре ти ма „Са вре ме на срп ска 
про за„ ко је су ла ни (9. и 10. но вем-
бра) одр жа ни у Тр сте ни ку. Пр ви 
део овог збор ни ка са др жи из ла га-
ња ко ја го во ре о књи жев ном ства-
ра ла штву Ми ло ва на Да ној ли ћа. 
У пр вом де лу под на зи вом „Књи-
жев ни пор трет Ми ло ва на Да ној ли ћа„ по ред Да ној-
ли ће вог екс по зеа, сво јим ка зи ва њи ма о књи жев ном 
де лу овог пи сца за сту пље ни су: Ра ди во је Ми кић, 
Мар ко Не дић, Ми о драг Ра до вић, Са ња Бо шко вић и 
Ми ле та Аћи мо вић-Ив ков. Де јан Ву ки ће вић при ре-
дио је Да ној ли ће ву селек тив ну би бли о гра фи ју. На 
окру глом сто лу је ди не књи жев не ма ни фе ста ци је у Ср-
би ји по све ће ној са вре ме ним то ко ви ма срп ске про зе 
го во ри ло се о по ет ској про зи ко ју ства ра ју срп ски ро-
ман си је ри, при по ве да чи и пе сни ци. Уче шће на овом 
окру глом сто лу узе ли су: Ми лош Пе тро вић, Ми ло ван 
Да ној лић, Ра ди во је Ми кић, Ми хај ло Пан тић, Да ни-
ца Ан дре је вић, Ми ле та Аћи мо вић Ив ков, Сла ђа на 
Илић, Ми ли во је К. Јо ва но вић, Бо јан Јо вић и Мар ко 
Не дић. Чи та лач ку па жњу при ву ћи ће и бе се да ко ју је 
по зна ти књи жев ник из Вра ња Ми ро слав Це ра Ми хај-
ло вић из ре као на отва ра њу из ло жбе „Че ти ри де це ни је 
Бо ри не не де ље„. Ју би лар ни, два де се ти број збор ни ка 
„Са вре ме на срп ска про за„ ли ков но је опре мио Иван 
Ве лич ко вић.

ОМА ЈА – при че та јан ства и ма ште, број 3, 2008 – 67 
стр, Из да вач: Удру же ње Умет ни ка „За вет„, Ве ли ка 
Пла на, глав ни и од го вор ни уред ник Ми лан че Мар-
ко вић, бр тел: 065/ 55-21-292. 011/28-93-513, е-mail: 
o maja@v erat. ne t 

У тре ћем бро ју књи жев ног ли ста 
„Ома ја„ чи ји је циљ об ја вљи ва-
ње при ча, есе ји стич ких тек сто ва 
и ли ков них при ло га ко ји у се би 
са др же мит ске еле мен те из фол-
клор не срп ске фан та сти ке, сво јом 
про зом за сту пље ни су: Дра ган Ри-
стић, Сте ва на Сре мац, Ду шан Ми-
јај ло вић-Ад ски, Ра де Ву чи ће вић, Ја сми на Ни ко лић-
То до ро вић, Го ран Скро бо ња, Ти хо мир Јо ва но вић, 
Ива на Ми ла ко вић, Дра гу тин Илић, Ми ле Јан ко вић, 
Бо ри во је Пе кић, Зла ти мир Пан тић, Бра а ни слав Голд-
нер, Или ја Ба кић, Дра га на Бо шко вић и Ми ло ван Да-
ној лић. Нај но ви ји број „Ома је„ до но си и есеј Ду ша на 
Ци цва ре „Ђа во и ње гов ше грт: Од Са ве Са ва но ви ћа 
до Ђор ђа уго сти те ља„, ко ји го во ри о исто ри ја ту хо-
ро ра у срп ској про зи. По ме ну ти есеј пр ви пут је об ја-
вљен 1996. го ди не у ча со пи су „Све ске„ и пред ста вља 
је дан од пр вих тек сто ва у срп ској књи жев ној пе ри о-
ди ци, ко ји са раз у ме ва њем го во ри о пи сци ма ко ји на 
ов да шњим про сто ри ма пи шу фан та стич ну и хо рор 
прозу.

БРАНИЧЕВО 12 / 2008.

Не дав но је из штам пе иза шло „Бра-
ни че во„ 1-2/2008. Ре дак ци ју чи не: 
Би ља на Ми ло ва но вић Жи вак 
(глав ни и од го вор ни уред ник), Би-
ља на Ан до нов ска и Бо јан Чо лак. 
Ча со пис за др жа ва кон цеп ци ју 
као и у прет ход не че ти ри го ди не, 
са стал ним ру бри ка ма. У ру бри ци за по е зи ју об ја вље-
не су пе сме Пе тра Ма то ви ћа, Вла ди ми ра Стој ни ћа, 
Је ли це Ки со, Та ње Ада мо вић и Ива не Ру са лић. Про за 
до но си при че Ве сне Ка пор, Ни но сла ва Ра до ји чи ћа, 
Сне жа не Ми ло је вић, Ан ђел ка Ер де ља ни на, Дра га на 

Ман ди ћа и Ра то ми ра Са ви ћа. У ру бри ци за пре во де 
Ми ро слав Б. Ми тро вић пре во ди две при че са вре ме-
ног арап ског про за и сте Фа хри ја Ка у ва ра. Ски ца за 
пор трет по све ће на је Ми ла ну Де дин цу, а до но си 
но ви из бор по е зи је и не ко ли ко но вих по гле да Је ле не 
Ми лин ко вић и Ду брав ке Бо у ше, на књи гу Од не ми ла 
до не дра га. Су о ча ва ња до но се при ка зе Ива на Ра до са-
вље ви ћа (о ро ма ну Ру ски про зор), Дра го љу ба Пе ри ћа 
(о збир ци пе са ма Ло вац на гри ње); Вла ди ми ра Стој-
ни ћа (о ро ма ну ПХ); Алек сан дра Дра ку лић и Стан ко 
Кр жић се ба ве Ан ди ће вом на градом, а Вла ди мир Стој-
нић НИНовом на гра дом за про шлу го ди ну. У овој ру-
бри ци су об ја вље ни и тек сто ви Дра га на Ђор ђе ви ћа, 
Ми ло са ва Бу це Мир ко ви ћа и Је ле не Са вић. Ру бри ка 
Есеј о глум цу до но си пет ра до ва ко је је жи ри ода брао 
за пу бли ко ва ње: Ива на Бе кја ре ва (на гра ђе ног пр вом 
на гра дом), Ане Рад ми ло вич (на гра ђе не дру гом на гра-
дом), Ле ле Ли кар (на гра ђе не тре ћом на гра дом), за тим 
Не ве не Ми лен ко вић и Зла те Ђе рић. Ру бри ка Под лу
пом до но си на уч не ра до ве Алек сан дре Дра ку лић, 
Бо ја на Чо ла ка, Де ја на Ва си ћа и Ан дре ја Мар ко ви ћа, 
а у ру бри ци за кул ту ру пи шу Та тја на Жив ко вић, Ви о-
ле та То мић, Еми на Јо вић, Сми ља на Ђор ђе вић, Бо јан 
Чо лак и Дра шко Ста но је вић. На ко ри ци је сли ка Јо ва-
на Би је ли ћа, По трет књи жев ни ка Ми ла на Де дин ца 
(1926). Ча со пис има 250 стра ни ца.

БРА НИ ЧЕ ВО – ча со пис за књи жев ност и кул ту ру, 
број 3-4, 2008, 198 стра на, го ди на из ла же ња 44., из-
да вач: Цен тар за кул ту ру По жа ре вац, адре са: Јо ва на 
Шер ба но ви ћа 1, 12000 По жа ре вац, те ле фо ни пла сма-
на: 012 541-351, 522-481, е-mail: czkpo@ptt.rs, czkpo@
ms012.net, web: www.czkpo.co.rs, глав ни и од го вор ни 
уред ник Алек сан дар Лу кић

Са јам ски број Бра ни че ва до но си 
но ве пе сме Гор да не Ђи лас, пе сме 
Ане Сан то ли ку и до у пре во ду Дра-
га на Мра о ви ћа, при по вет ке Зо ра-
на Мир ко ви ћа Бе смрт ни ци и Ва се 
Пав ко ви ћа Та же на ме не во ли, есеј 
Зо ра на М. Ман ди ћа Сми сао пи са
ња – ма ли есеј о не по ре ци во сти, од-
лом ке из књи ге че шког фи ло зо фа 
Ка ре ла Ко си ка Мо сто ви пре ко европ ске ри је ке и дру ги 
спи си (из да ње Цен тра за кул ту ру По жа ре вац), ту је не-
ко ли ко при ка за на но ве књи ге. За ни мљи во је пи са ње 
но ви на ра Зо ра на Си ми ћа у тек сту Ју ли ти ка (114–148), 
ње гов го вор на про сла ви го ди шњи це днев ног ли ста 
По ли ти ке 25. ја ну а ра 2001. под на сло вом Ово је је ди на 
ку ћа у ко јој све тли кад не ма Стру је (алу зи ја на на ди-
мак Дра га на Ха џи Ан ти ћа, глав ног уред ни ка По ли ти
ке до 6. 10. 2000), а цео део је од ло мак из Си ми ће ве 
књи ге Срп ски па ци јент, еди ци ја Бра ни че во) об ја вље-
на за ово го ди шњи бе о град ски Са јам књи га. На кра ју 
су штам па ни усло ви кон кур са за на гра ду Го спо ђин 
вир (по сла ти по 3 при мер ка књи ге по е зи је, ро ма на, 
есе ја/огле да) до 31. 12. 2008. на у за гла вљу на ве де ну 
адре су Цен тра за кул ту ру По жа ре вац), као и основ ни 
по да ци о књи га ма ко ју је овај из да вач об ја вио (ISBN 
број, број стра ни ца, це на књи ге, на слов на ко ри ца). Ча-
со пис ће из ла зи ти 4 пу та го ди шње.

ПАНЧЕВАЧКО ЧИТАЛИШТЕ, часопис градске 
библиотеке Панчево, број 13, 2008. стр. 154

Но ви број Пан че вач ког чи та ли-
шта до но си не ко ли ко за ни љи вих 
тек сто ва о би бли о те кар ству: Би-
бли о те ке, зна ње и де мо кра ти ја; 
Јав не слу жбе у би бли о те ка ма; 
Фи нан си ра ње јав них би бли о те ка 
у Ср би ји: из ме ђу по тре ба и мо гућ-
но сти; Ти, би бли о те кар? Сва ка 
част... Об ја вље ни су и при ло зи ко-
је из два ја мо: Вој ло вач ки пе ри од исто ри је пан че вач ке 
књи ге, При лог за би бли о гра фи ју ра до ва В.А. Мо ши-
на, На род ни му зеј у Пан че ву, Об ли ко ва ње ви зу ел ног 
иден ти те та при је пољ ске би бли о те ке, Тра го ви ма оца 
Јо си фа... Ва жно је скре ну ти па жњу и на текст Зо ра на 
Здрав ко ви ћа Елек трон ска би бли о те ка (Сед ма ме ђу-
на род на на уч на кон фе рен ци ја би бли о те кар ског дру-
штва Ср би је) као и на ру ко пис мр Дра га на Са бо вље-
ва За јед ни ца ма тич них би бли о те ка Ср би је (Сед ни ца 
скуп шти не За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је). 
Из ме ђу ко ри ца овог бро ја на ла зи се још за ни мљи вих 
тек сто ва о би бли о те кар ству, кул ту ри и пи са ној ре чи 
ко ја још увек одо ле ва с об зи ром на мо дер ну тех но ло-
ги ју.

При ре ди ли: Сла ђа на Ри стић, Не бој ша Ћо сић,  
Ду шан Ци цва ра, Предраг Радосављевић, Тања  

Јан ко вић, Марина Млађеновић и Сла во љуб Мар ковић
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Зо сим По пац: Про зор – (до – жи ве ти), Фи лип 
Ви шњић, Бе о град, 2008.

Зо сим По пац је књи жев ни псе у до-
ним Зо ра на По па ди ћа (1975, Сме де-
ре во) при пад ни ка мла ђе ге не ра ци-
је срп ских пи са ца. Но ву Поп че ву 
књи гу чи ни пре ко сто ти ну за пи са/
фраг ме на та раз ли чи те ду жи не. По-
во дом и фор ме и са др жа ја Про зор 
је хи брид но де ло у ко ме се склад но 
до пу њу ју за пис, ме ди та ци ја, есе ји-
стич ка и на ра тив на про за. Пре ма 
ре чи ма пи сца по го во ра На цр та ти 

про зор на зи ду иза о блач не со бе др До бри во ја Ста но је-
ви ћа, од до ми ни ра ју ћих ми сли о смр ти и „на је зде„ 
не га тив ног, на ра тор се осим свог тек ста „бра ни„ и 
свр хо ви тим ци та ти ма јед ног Хам ва ша, Ва ле ри ја, вла-
ди ке Ни ко ла ја, Е. Фин ка, Му зи ла, Бер ђа је ва, Па ун да 
и дру гих. Је дан од стил ских и са др жај них ква ли те та 
ове до бре и ори ги нал не књи ге је и низ ста рих ре чи и 
ауто ро вих ко ва ни ца (на кра ју књи ге дат је гло сар).

Алек сан дар Га та ли ца: Бе о град за стран це, Фи-
лип Ви шњић, Бе о град, 2008.

Пред чи та о ци ма је до пу ње но из да-
ње књи ге при по ве да ка Алек сан дра 
Га та ли це (1964, Бе о град), афир ми-
са ног про за и сте, пре во ди о ца и му-
зич ког кри ти ча ра. У сре ди шту има-
ги на ци је, дру гим ре чи ма, „глав ни 
лик„ овог пу та је Бе о град у раз ли-
чи тим вре мен ским пе ри о ди ма. Та-
ко при ча Ве штац у Бе огра ду 1525. 
спа ја њем до ку мен тар ног са фик-
тив ним от кри ва суд би ну „пр вог„ 

бе о град ског ве шца, чи је је „ве шти ча ре ње (умео је да 
сми ри и нај ва тре ни је ја ни чар ске ждреп це пред пот ки-
ва ње при ти ском на је дан коњ ски нерв, ple xus cer vi co-
bras hi a lis) об ја шње но „на уч ним по ступ ци ма„ тур ске 
им пе ри је. Ту је и Бе о градски гњу рац 1804, Чо век ко ји је 
про да вао смрт 1997, Ја сам ле ген да 2005, до де ве те при-
че Дво бој 2008. Од лич на и ду хо ви то на пи са на књи га 
ко ја Га та ли чи но при по ве да ње пред ста вља у нај бо љем 
све тлу.

Ива на Ха џи По по вић: На Ха дри ја но вом тра гу, 
Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2008.

У свом пе том ро ма ну Ива на Х. 
По по вић сво јим има ги на тив ним 
„кљу чем„ спа ја вре ме ан тич ког 
Ри ма, тач ни је сег мен те вла да ви не 
им пе ра то ра Ха дри ја на са на шим 
до бом. Но си о ци рад ње су ли ко ви 
раз ли чи тих ге не ра ци ја, а ме ста у 
ко ји ма се „за пли ће„ и „рас пли ће„ 
ро ман си јер ска на ра ци ја су да на-
шњи Беч, Сре бр но је зе ро код Ве ли-
ког Гра ди шта, Ви ми на ци јум (по ред 

да на шњег Ко стол ца) у Тра ја но во и Ха дри ја но во до ба 
по ред Сир ми ју ма (Срем ске Ми тро ви це) нај ве ћи град 
на тзв. ду нав ском ли ме су. Се лек тив ним при сту пом 
ста ри јој, али и но ви јој исто ри ји (вре ме „Бри он ског 
пле ну ма„, ме то де и де ло ва ња УДБ-е), усред сре ђу ју ћи 
се на „при ват ну„ при чу сво јих ли ко ва, аутор ка је на-
пи са ла за ни мљив ро ман.

Да ни ца Ди ко вић Ћур гуз: Пу то ва ње без кра ја, 
Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2008.

Да ни ца Д. Ћур гуз је по при ро ди свог по сла у ду жим 
вре мен ским пе ри о ди ма жи ве ла у ино стран ству, по-

себ но у Па ки ста ну и 
Швед ској. По ред ње них 
прет ход них књи га, есе ја 
о књи жев но сти, ро ма на 
Се ћа ње на страх (1999), 
књи ге раз го во ра са пи-
сци ма (2002) са да смо до-
би ли спе ци фич но де ло 
ко је др Ђор ђи је Ву ко вић 
с пра вом од ре ђу је као 
ро манпу то пис. Глав ну 

пу то пи сну осу књи ге чи не Па ки стан и град Ка ра чи. У 
тај ши ро ки пу то пи сни део (исто ри ја, кул ту ра, ре ли ги-
ја, по ли ти ка) утка не су им пре си је и при че чи ји су про-
та го ни сти из све та та да шње ју го сло вен ске и свет ске 
ди пло ма ти је. Аутор ка успе шно спа ја ши ри план кул-
ту ро ло шког са ми кро си ту а ци ја ма/при ча ма из жи во-
та кон зу ла, ам ба са до ра, њи хо вих по ро ди ца. А ту је и 
то ком осме де це ни је 20. ве ка по де ла на Ис ток и За пад, 
где су ју го сло вен ске ди пло ма те од стра не „за пад них„ 
(СФРЈ је та да је ди на европ ска зе мља у По кре ту не свр-
ста них) тре ти ра не као „ду бок„ ис ток, што је и тач но 
по сма тра но у од но су на гри нич ки нул ти ме ри ди јан 
(15–20 сте пе ни у од но су на Гри нич). Али он да је „ис-
ток„ и нај ве ћи део Евро пе.

Ма ри на Ко стић: Три бра та и Ма ри ја, Фи лип Ви-
шњић, Бе о град, 2008.

У свом тре ћем ро ма ну 
аутор ка пи ше „са гу„ о 
две бе о град ске по ро ди-
це са Бул бу де ра. Вре мен-
ски ра спон об у хва та 
вре ме пред 2. св. рат, 
сам рат (рат на зби ва ња 
се ве зу ју ис кљу чи во за 
Бе о град, сем ис ко ра ка 
на Ко па о ник и по ги би ју 
јед не че те Бе о гра ђа на 

из са ста ва 24. срп ске ди ви зи је, те ин ди рект на при ча 
о Срем ском фрон ту) и пр ве го ди не по сле сло ма фа ши-
зма. У жи жи су јед на бе о град ска не мач ка и срп ска по-
ро ди ца. Из два ја се лик Не ми це Је ле не Шварц ко ја се 
усу дом рат них при ли ка не уда је за Са ву Вра ни ћа пред-
рат ног ју го сло вен ског пи ло та (пре жи вео Април ски 
рат, ле тео за РАФ и аме рич ко рат но ва зду хо плов ство, 
као аме рич ки пи лот пен зи о нер вра тио се у Ју го сла ви-
ју и, за див но чу до, био по што ван од но вих ко ле га пи-
ло та и но ве вла сти). Су штин ски, Ма ри ја је оли че ње 
до бро те и љу ба ви, у њој жи ви искон ски по зи тив ни 
жен ски прин цип љу ба ви пре ма по ро ди ци и же ља да 
по том ци бу ду срећ ни. Због тих осе ћа ња/на че ла тр пи 
жр тве, али јој се све у крај њем ис хо ду вра ћа до брим.

Сло бо дан Ман дић: Не кр ште ни да ни, Фи лип 
Ви шњић, Бе о град, 2008.

Аутор свој ро ман ор-
га ни зу је кроз два ме-
ђу соб но из у кр шта на 
пла на. Је дан је о То до-
ру Ви шњи ћу уче сни ку 
„Хер це го вач ког устан-
ка„ против Ту ра ка и ње-
го вим по том ци ма. Ова 
ра ван ро ма на тре ти ра 
и тзв. „пр ву ко ло ни за ци-
ју„ у Вој во ди ну (Ба нат) 
по сле Првог светског ра-

та и „дру гу„ по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та. Јед на 
од стил ских ка рак те ри сти ка овог пла на је упо тре ба 

ди ја лек тал ног/ло кал ног го во ра са ма лог про сто ра 
око пла ни не Го ли је (у Цр ној Го ри), око ли не Ник ши-
ћа, Гац ка, Не ве си ња (да на шња Хер це го ви на). Дру ги 
план, тек сту ал но и ком по зи ци о но рав но пра ван пр-
вом, у оп штим цр та ма и „упо је ди на че ним„ при ча ма 
пра ти жи вот и суд би не „по ду нав ских Шва ба„ на се ља-
ва них у вре ме ца ри це Ма ри је Те ре зи је на та да пу сти 
и мо чвар ни про стор од да на шњег срп ског Ба на та до 
да на шњег Те ми шва ра. За јед нич ки жи вот са Ср би ма, 
Ма ђа ри ма и Ру му ни ма, за по том ке пр вих не мач ких 
„пи о ни ра„ за вр шио се кра јем Другог свет ског ра та, 
од но сно, исе ља ва њем из Ју го сла ви је у Не мач ку. О 
овој те ми, усме на пре да ња, не мач ки и срп ски исто ри-
ча ри ре кли су сво ју реч, а Ман дић успе ва да је пре ве де 
у су ге стив ну ли те ра ту ру.

Фри дрих Ни че: Пи сма мај ци – из бор из пе ри о
да 1850–1888, са не мач ког пре ве ла Ја сми на Бу ро-
је вић, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2008.

Ни че о ва пи сма мај ци у 
из да њу срп ског из да ва-
ча об ја вље на су пре ма 
не мач ком из да њу из 
2007. Ка ко са зна је мо из 
по го во ра Луд ге ра Лит-
ке ха у за, ме ђу мно гим, 
нај че шће при сним, 
рет ко огор че ним, сва-
ђалачким пи сми ма, ко је 
су фи ло зо фи и књижев-
ни ци пи са ли мај ка ма, 

Ни че о ва пи сма за у зи ма ју по себ но ме сто осве тља ва ју-
ћи при ват не, али до брим де лом и ин те лек ту ал не/фи-
ло зоф ске од но се Ни чеа са мај ком и се стром Ел зом. 
Ко по зна је де ло и по ма ло жи вот Фри дри ха Ни чеа из 
ових пи са ма ће и те  ка ко мо ћи да упот пу ни сли ку о 
ве ли ком и кон тро верз ном фи ло зо фу.

Мла ден Ве ско вић: Ме сто вред но при че – Раз
ме шта ње фи гу ра 2 – кри ти ке и огле ди о са вре
ме ној срп ској про зи, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 
2008.

Књи га пред ста вља на-
ста вак пр ве Ве ско ви ће-
ве књи ге (Раз ме шта ње 
фи гу ра, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад, 2003). Оно 
што ће мо уочи ти ка да 
скло пи мо ње не ко ри це 
је сте су пер и ор но те чан, 
јед носта ван и про хо дан 
стил и кад је реч о те-
жим те о риј ским про бле-
ми ма. Та чи ње ни ца овог 

кри ти ча ра ра ди кал но одва ја од „школ ских„ пре пи си-
ва ча зна чај них али и „тренд те о ре ти ча ра„, од оних 
срп ских кри ти ча ра ко ји ви со ко пар ним реч ни ком су-
штин ски го то во ни шта не ка жу о де лу о ко ме пи шу, 
ко ји ма је до тич но де ло са мо „по ли гон„ за соп стве не 
„ме та фи зич ке про јек ци је„. Ве ско вић је у књи зи оку-
пио тек сто ве већ об ја вље не у пе ри о ди ци. На бро ја ће-
мо не ке од пи са ца о чи јим књи га ма Ве ско вић пи ше: 
Све тла на В. Јан ко вић, Иван Ива њи, Да ни ло Ни ко лић, 
Мар ко Па о ви ца (кри ти чар ко ји та ко ђе не при па да 
„ме та фи зич ким пре пи си ва чи ма„), Ми ло сав Те шић, 
Д. Ал ба ха ри, Ми хај ло Пан тић, С. Ба са ра, Ми ле та Про-
да но вић, Ми ло ван Мар че тић, А. Га та ли ца, Звон ко Ка-
ра но вић, Игор Ма ро је вић, Ср ђан Ва ља ре вић, до мла-
ђих, Алек сан дар Ју го вић (1975), Ми о мир Пе тро вић 
(1972), Ни ко ла Ма ло вић.

Не бој ша Ћо сић

БИ БЛИ О ТЕ КА ТА ЛАС 



26 27

Х ЕРА ЛДИК А И СРБИ
Рад на овој књи зи за по чео 

је до ста дав но, пре све га 
као ис тра жи ва ње по је ди-

нач них те ма ко је су за о ку пља ле 
мо ју па жњу то ком ви ше од по ла 
ве ка. Око сни цу ње ног са др жа ја, 
ме ђу тим, пред ста вља не ре а ли зо-
ван про је кат ве ли ке хе рал дич ке 
из ло жбе ко ја је тре ба ло да бу де 
по ста вље на у ор га ни за ци ји Му-
зе ја при ме ње них умет но сти у 
Бе о гра ду, и у чи јој је при пре ми 
уче ство ва ла зна чај на ску пи на 
струч ња ка ко ји ма је ова те ма 
бли ска (проф. др Сми ља Мар ја-
но вић Ду ша нић, проф. др Алек-
сан дар Па ла ве стра, др Мар ко 
Попо вић, проф. Че до мир Ва сић, 
др Ву ја дин Ива ни ше вић, арх. 
Дра го мир Ацо вић). До ре а ли-
за ци је те из ло жбе ни је до шло, 
али је за њу био на пи сан ве ћи 
део тек сто ва и за њих до би је на 
по зи тив на ре цен зи ја од стра не 
ака де ми ка Си ме Ћир ко ви ћа. По-
гла вља за по тре бе обим ног ка та-
ло га ко ја сам та да на пи сао (Пре
хе рал дич ки пери од, Крс та шки 
ра то ви и нас та нак хе рал ди ке, 
Хе рал ди ка мо ти ва и фраг мен ти 
по гла вља о об но вље ној срп ској 
хе рал ди ци, као и тек сто ви о ре га ли ја ма, 
пре и по сле то га об ја вљи ва ни фраг мен-
тар но у ра зним пу бли ка ци ја ма) по слу жи-
ла су ми као око сни ца да до пи шем но ва 
по гла вља и до пу ним пр во бит ни ру ко пис. 
Ре зул тат је ова књи га.

Ње на основ на вр ли на је оби ље по да та-
ка ко ји ће, на дам се, по слу жи ти као пу-
то каз или основ за да ља ис тра жи ва ња 
они ма ко ји – за раз ли ку од ме не – за то 
бу ду има ли сна ге, во ље и вре ме на. Ње на 
основ на сла бост је упра во то исто оби ље 
по дата ка ко је ће мно ге збу ни ти, не ке ири-
ти ра ти, не ке раз о ча ра ти. Прет по ста вљам 
да ће чи ње ни ца да је не ким зна чај ним те-
ма ма у овој књи зи по све ће но упа дљи во 
ма ње про сто ра не го што би се то мо гло 
оче ки ва ти би ти по себ но спор на. Ра ди се, 
пре све га, о те ми век си ло ло ги је и Илир
ских гр бов ни ка. Што се век си ло ло ги је ти-
че, на сто јао сам да по пу ним са мо ону зја-
пе ћу пра зни ну за ко ју у на шој на у ци не ма 
за са да до вољ но пу бли ко ва них ква ли тет-
них те о рет ских ра до ва и ис тра жи ва ња, 
а од но си се на митринзич ну ве зу хе рал-
ди ке и век си ло ло ги је, али сам у по гле ду 
исто ри о гра фи је стао на ста но ви ште да ту, 
за хва љу ју ћи пи о нир ском тру ду Дра га не 
Са мар џић, сто ји мо знатно бо ље не го на 
дру гим под руч ји ма. Њен те мељ ни рад о 
на шим вој ним (и не са мо вој ним) за ста ва-
ма за са да је у свом до ме ну не пре ва зи ђен 
и не за о би ла зан за сва ко га ко га ова те ма 

ин те ре су је, и те шко би му се, у књи зи ова-
квог спек тра, мо гло ишта до да ти или од у-
зе ти. У по гле ду Илир ских гр бов ни ка, ко ји 
се по ми њу, ана ли зи ра ју или ко мен та ри шу 
у го то во сва ком по гла вљу ове књи ге, ве-
ру је мо да се сва ки озбиљ ни ји труд на из у-
ча ва њу тра го ва срп ске сред њо ве ков не хе-
рал ди ке мо ра, не из о став но, за сни ва ти на 
по зна ва њу Илир ских гр бов ни ка и ра до ва 
Со ло вје ва, Мат ков ског и Па ла ве стре. У 
овој је књи зи са др жај и ре зул тат њи хо вих 
ис тра жи ва ња Илир ских гр бов ни ка ва зда 
при су тан, и за то се Илир ским гр бов ни ци-
ма у књи зи не ба ви мо као те мом већ као 
из во ром ко ји је да ле ко од то га да му пре-
ти пресу ши ва ње. Не дав но „вас кр сну ће“ 
ру ко пи са бр 13 („7. Бе о град ски“, од но сно 
Бо ре ли јев или Ву ко сла ви ћев гр бов ни к) из 
та ме уве ра ва ме да ће мо се те ми Оху му че-
ви ће вог па ра док са још ду го вра ћа ти и на 
ње му пре и спи ти ва ти по зна ва ње соп стве-
не про шло сти.

Мно ги ма ду гу јем за хвал ност на по мо-
ћи, са ве ти ма, по да ци ма, кри ти ци и по др-
шци. То се по себ но од но си на др Алек сан-
дра Па ла ве стру, др Мар ка По по ви ћа, др 
Сми љу Мар ја но вић-Ду ша нић, др Ву ја ди-
на Ива ни ше ви ћа, исто ри ча ре Мар ка Дра-
шко ви ћа и Злат ка Мла ди ће ви ћа, по том 
мр Ду ша на Баб ца, проф. Че до ми ра Ва си-
ћа, као и на ува же не и не пре жа ље не при-
ја те ље ко ји су се пре се ли ли у веч ност, а ме-
ђу њи ма на ро чи то на чла но ве Срп ског хе-
рал дич ког дру штва Ко сту Ти мо ти је ви ћа, 

Ра до ми ра Сто ли цу, Џо на Гу до ла, 
Ми лу Пи ле тић и Ка мен ка Дил бе-
ра. По себ ну за хвалност ду гу јем 
сво јој по ро ди ци на стр пље њу то-
ком овог ду гог пи са ња, и још ду-
же при пре ме за пи са ње.

Кри ви цу за про пу сте, пре ви де, 
не тач но сти и по гре шне за кључ ке 
сно сим сам.

Из предговора
Дра го мир М. Ацо вић

ХЕРАЛДИКА И СРБИ / Драгомир М. Ацовић. – Београд: Завод за уџбенике, 2008. – 797 стр.

МОРИС ШАПАЗ
СЛУЖБА МРТВИМА

(одломак)
*

Ти знаш да живети не могу
без љубави.
Замало се убих као дете.
Каква се иронија крије у тузи!
И на свему Теби захваљујем.

REQUIEM

На крчми бејаше знак: ајкула.
Вечити просјај траве.
Тишину слушам.
Ка чему си то стремило, срце?
Не ишти више да будеш вољено.

ЗБОГОМ

Свако у себи носи своје врхове ледне.
Црн сам од смрти,
a од месечине плав.
Овај ме трен нападају живи:
oдакле та потреба да имаш садруга
битнијег од сваког брата?
Бежи,
oслободи се,
надај ce.

Они машу својим марамицама.
Будите, већ од данас, сенке.

Препев Борис Лазић
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ИЗА ЗОВ НО НА СЛЕ ЂЕ ЗА БО РА ВЉЕ НИХ ФИЛ МО ВА  
ИЗ СРП СКЕ КИ НЕ МА ТО ГРА ФИ ЈЕ

Збор ник: „НО ВИ КА ДРО ВИ” – Бе о град, Клио; – 403 стр; при ре ди-
ли: Де јан Ог ња но вић и Иван Ве ли са вље вић

Би бли о те ка „Арс” из да вач ког пред у зе ћа „Клио” кон ци пи ра на је 
као си сте мат ско тра же ње од го во ра на мно ге не до у ми це у про су-

ђи ва њу ре зул та та умет нич ке прак се. А је дан од те мељ них за да та ка 
еди ци је „Арс Си не ма” је да чи та о ци стек ну те о риј ске , кри тич ке и 
исто риј ске уви де у ства ра лач ку прак су филм ских умет ни ка.Књи га 
„Но ви ка дро ви-скрај ну те вред но сти срп ског фил ма” на нај бо љи мо-
гу ћи на чин укла па се у кон цеп ци ју ове би бли о те ке по све ће не свим 
умет нич ким до стиг ну ћи ма. По ла зе ћи од ста ва да се по ми ња ње срп-
ског фил ма ме ђу пу бли ком мла ђе ге не ра ци је све ло са мо на не ко ли-
ко на сло ва ко ји се че сто еми ту ју на тв про гра ми ма, на ме ра при ре-
ђи ва ча ове књи ге Де ја на Ог ња но ви ћа, филм ског и књи жев ног кри-
ти ча ра, пре во ди о ца, есе ји сте, ро ман си је ра и пре да ва ча на Ни шком 
уни вер зи те ту, и Ива на Ве ли са вље ви ћа, ко лум ни сте,филм ског кри-
ти ча ра и ре ди те ља, би ла је да по но во пре и спи та ју на сле ђе срп ског 
фил ма са на гла ском на за по ста вље ним филм ским ре ди те љи ма. Том 
при ли ком реч скрај ну ти чи та о ци не би тре ба ли да по сма тра ју са мо 
у по ли тич ком кон тек сту, ма да се и по ме ну тим зна че њем у сво јим 
есе ји ма ба ве пи сци за сту пље ни у овој књи зи.

Ра ди се о по нов ном вред но ва њу умет-
нич ких до ме та аут сај де ра чи је се ства ра-
ла штво не из у ча ва на фу илм ским шко ла-
ма и на Ака де ми ја ма. Јед ни су скло ње ни 
у стра ну као ре жим ски ре ди те љи из вре-
ме на са мо у прав ног со ци ја ли зма по пут 
је ди них ре ди те ља чи сте (срп ски ве стерн 
и кри ми филм) жан ров ске про ви ни јен ци-
је Жи во ра да Жи ке Ми тро ви ћа и Ми о ми-
ра Ми ки ја Ста мен ко ви ћа. Дру ги су би ли 
бун ке ри са ни по пут Жи во ји на Па вло ви ћа 
(филм „По вра так” ко ји је сни мљен по ро-
ма ну сли ка ра и пи сца Са ве Јо ки ћа „Ру ке 
на ре шет ка ма”) и Јо ва на Јо ва но ви ћа док 
се ства ра ла штвом по је ди них ре ди те ља 
до да на шњег да на ни ко од исто ри ча ра 
фил ма и филм ских кри ти ча ра ни је озбиљ-
ни је по за ба вио. Нај бо љи при мер за по ме-
ну ту те зу пред ста вља ју игра ни фил мо ви 
на ме ње ни мла ђим уз ра сти ма Јо ва на Ран-
чи ћа („Де чак и ви о ли на”, „По след ња тр ка”, „Ма хо ви на на ас фал зу” 
и „Сун цо кре ти”)чи ји филм ски опус у те мат ском и идеј ном сми слу 
пред ста вља јед ну ко хе рент ну це ли ну. Есеј о Ран чи ће вом филм ском 
ру ко пи су на пи са ла је Кри сти на Ђу ко вић.

Књи га по чи ње сту ди јом „Срп ски хо рор филм из ме ђу ме та фо ре и 
ствар но сти” Де ја на Ог ња но ви ћа, а за вр ша ва се есе јом Ива на Ве ли са-
вље ви ћа „У ква ру, по бу њен, од ба чен:По раз ин те лек ту ал ца у фил мо-
ви ма Ми ло ша Ра ди во је ви ћа”. Чи та о ци би тре ба ли да обра те па жњу 
и на ссле де ће тек сто ве: „Ма пе Апо ка лип се:Кич ма Влат ка Ги ли ћа у 
све тло сти да на шњег ис ку ства” Ср ђа на Ву чи ни ћа, „Ко кан Ра ко њац: 
Па ра бо ла о за зи да ни ма” Ми ло ша Ђор ђе ви ћа,као и на есеј о квир 
еле мен ти ма у срп ском фил му Ол ге Ди ми три је вић. Урош Сми ља-
нић у „Но вим ка дро ви ма” от кри ва нам прет пан ков ски сен зи би ли-
тет де би тант ског игра ног фил ма Јо ва на Јо ва но ви ћа „Млад и здрав 
као ру жа”, док Ми лош Цвет ко вић про го ва ра о за бо ра вље ном би се-
ру срп ске ки не ма то гра фи је, ко ји го во ри о осве ти:фил му „Ба ла да о 
сви ре пом” Ра ди во ја Ло ле Ђу ки ћа. Књи га „Но ви ка дро ви- скрај ну те 
вред но сти срп ског фил ма” на иде а лан на чин пред ста вља нај но ви ју 
ге не ра ци ју филм ских кри ти ча ра, ро ђе них се дам де се тих и по чет ком 
осам де се тих го ди на два де се тог ве ка. Ова књи га пре вас ход но је на-
ме ње на фил мо фи ли ма мла ђе ге не ра ци је , за ко је пра ве умет нич ке 
вред но сти из срп ске ки не ма то гра фи је пред ста вља ју то тал ну не по-
зна ни цу. Због те чи ње ни це не ки но ви клин ци о срп ском фил му го-
во ре као о не че му без и деј ном, пре ва зи ђе ном и до сад ном.

У књи зи „Но ви ка дро ви скрај ну те вред но сти срп ског фил ма” сви 
ко ји на тај на чин раз ми шља ју про на ћи ће до ка зе за са свим су прот-
ну те зу ко ја гла си: срп ска Ки не ма то гра фи ја у сво јој би ти пре пу на 
је хра брих и ква ли тет них фил мо ва, ко је су кре и ра ли умет ни ци са 
зна њем и ви зи јом.

Душан Цицвара

На ово го ди шњем Сај му књи га ме ђу број ним на сло ви ма на шла се и 
про зна тво ре ви на Оина Ко фле ра „Ле ген да о нај го рем де ча ку на 

све ту”, ко ју је са ен гле ског је зи ка пре ве ла Да ја на Ми ло ва нов. Са ма по 
се би ова вест не би за вре ђи ва ла па жњу, да ни је у пи та њу тре нут но нај-
мла ђи про фе си о нал ни пре во ди лац у на шој зе мљи. На и ме , Бе чеј ка Да ја-
на Ми ло ва нов ста ра је са мо пет на ест го ди на. За ни мљи ва је сто ри ја на 
ко ји је на чин ова пред у зи мљи ва и сна ла жљи ва уче ни ца пр вог раз ре да 
Бе чеј ске гим на зи је до би ла ан га жман у јед ном од нај ре но ми ра ни јих из-
да вач ких пред у зе ћа бе о град ској „Ла гу ни”.

– Пред крај школ ске го ди не по че ла сам да раз ми шљам шта бих мо гла 
да ра дим пре ко лет њег рас пу ста, а да то не бу де се зон ски по сао по пут 
бер бе ја бу ка. По ми сли ла сам: знам до бро ен гле ски и за што соп стве но 
зна ње не бих ис ко ри сти ла? На сај ту „Ла гу не” ви де ла сам кон курс за пре-
во ди о це и при ја ви ла се. До би ла сам проб ни текст ко ји сам бр зо пре ве ла 

и по сла ла им на зад. Уред ни ци из „Ла гу не” по зва ли су је по том да по-
ла же тест у окви ру кон кур са ка ко би хо но рар но ра ди ла за њих. Иако 
им је при зна ла да је ста ра са мо пет на ест го ди на, чел ник ове ку ће Де јан 
Па пић по ру чио јој је да му ње не го ди не ни ма ло не сме та ју.

Пи та мо тре нут но нај мла ђег пре во ди о ца у на шој зе мљи Да ја ну 
Ми ло ва нов,на ко је је про бле ме на и ла зи ла при ли ком ра да на пре
во ду ро ма на „Ле ген да о нај го рем де ча ку на све ту”?

– По те шко ће су углав ном би ле ве за не за на чин на ко ји ћу се из ра зи-
ти. Увек сам се пи та ла да ли то зву чи пре ви ше не при род но, да ли зву чи 
де чи је,ка ко би то тре ба ло да зву чи, да ли је при ро дан ред ре чи... На рав-
но, би ло је и по те шко ћа ка да сам на и ла зи ла на не ке ре чи за ко је не по-
сто је пре ци зни пој мо ви у на шем је зи ку, ме ђу тим то сам ре ша ва ла ко ри-
шће њем син таг ми. По што ми је ово би ло пр ви пут, у сва ком тре нут ку 
ми сли ла сам да то што ра дим не ва ља. На кра ју ре зул тат је био пот пу но 
су про тан- ка же за Но ви не Бе о град ског Чи та ли шта гим на зи јал ка ко ја је 
ен гле ски је зик по че ла да учи то ком бо рав ка у вр ти ћу.

Пи са ни и елек трон ски ме ди ји све ви ше го о во ре о то ме ка ко мла ди 
љу ди све ма ње чи та ју. За ни ма ло нас је ка ко нај мла ђи пре во ди лац 
на ов да шњим про сто ри ма гле да на овај фе но мен?

– Сла жем се да да нас, на жа лост,уче ни ке оку пи ра све дру го сем до бре 
књи ге. Што се оба ве зног школ ског шти ва ти че,ми слим да је све што чи-
та мо до бро ода бра но,јер су то књи ге ко је би сва ки чо век тре ба ло да про-
чи та, ма да ми слим да су по раз ре ди ма по гре шно рас по ре ђе не. По сто је 
мно ге књи ге ко је уче ни ци мо ра ју да про чи та ју у пр вом раз ре ду сред ње 
шко ле, а чак и ста ри јим ге не ра ци ја ма те шко су ра зу мљи ве. Кон крет-
но као при мер на во дим Хо ме ро ву „Или ја ду”. Ми слим да та кве књи ге 
пре па да ју уче ни ке и то је раз лог због ко јег они сти чу пред ра су де пре ма 
свим књи га ма, и што не же ле да чи та ју. Не ми слим да би дра стич но тре-
ба ло про ме ни ти стан дард ну школ ску лек ти ру.Мо жда би са мо тре ба ло 
до да ти не ка са вре ме ни ја де ла, ко ја има ју ве ли ку умет нич ку вред ност. 
Књи ге ко је чи та мо као оба ве зну лек ти ру ни су пре ва зи ђе не,јер је њи хо-
ва вред ност ван вре мен ска. Ме ђу тим, уче ни ци ма се књи ге мо гу при бли-
жи ти са мо на је дан на чин: На жа лост, сва ко ће пре про чи та ти књи гу 
ка да му при ја тељ ка же да то ура ди,не го про фе сор или пак не ко ко је 
де це ни ја ма ста ри ји. За то ми слим да су уче ни ци ко ји чи та ју је ди ни ко ји 
соп стве не при ја те ље мо гу да при бли же књи га ма.

За ни мљи во је ис та ћи да Да ја на Ми ло ва нов по ред ен гле ског је зи ка, 
обо жа ва при род не на у ке. На спи ску ње них при о ри те та пр во су сту ди је 
мо ле ку лар не би о ло ги је,а доц ни је би же ле ла да спе ци ја ли зи ра ге нет ски 
ин же ње ринг.

НАЈ МЛА ЂИ ПРО ФЕ СИ О НАЛ НИ ПРЕ ВО ДИ ЛАЦ, 
ПРИ ПАД НИК ИН ТЕР НЕТ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈЕ

ФИЛМСКА ПУ БЛИ ЦИ С ТИ К А

Ка дар из фил ма „Деч ко ко ји 
обе ћа ва” ре ди те ља Ми ло ша 
Ми ше Ра ди во је ви ћа/
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Ан ђел ко Ану шић: Сла ва и по ру га, На род-
на би бли о те ка Сте фан Пр во вен ча ни, Кра-
ље во, 2008.

Но ва књи га пе-
са ма Ан ђел ка 
Ану ши ћа (1953) 
и с т о  в р е  м е  н о 
је и но ви „им-
пулс„ ра зно-
ли ко сти са вре-
ме не срп ске и 
ју жно сло вен ске 
пе снич ке сце не. 
Књи га са др жи 
пре ко 60 пе са ма 
у ко ји ма пе сник 
н а  и з  м е  н и ч  но 
с у  ш т и н  с к и 

по јача ва и сма њу је/ути ша ва опо зит ни од нос 
из ме ђу „сла ве„, „сла вље ња„ и „по ру ге„, „ку ђе-
ња„. У раз ли чи тим „сла вље њи ма„ до ми ни ра 
иро ни ја, а по ру ге/пре ко ри упу ће ни су ко ли ко 
исто риј ским усу ди ма срп ског на ро да, то ли ко 
ан тро по ло шком устрој ству, не са вр ше но сти чо-
ве ка и ње го ве ци ви ли за ци је. Исто риј ска при ча 
код сва ког до брог пе сни ка има дру га чи је ли це: 
„Сла ви те гла ву на ра ме ни ма:/Чи о ду у бо жи јем 
сто гу/Мо гло се де си ти/Да је ју трос не на ђеш„, 
по че так пе сме Гла ва. Ве ћи број пе са ма ди рект-
ни је го во ри о ја се но вач кој тра ге ди ји то ком 2. св. 
ра та (пе сма Др жа ва) и но ви јим ко лек тив ним/на-
ци о нал ним не во ља ма (За ви чај, Се о бе, Ку пу сна 
чор ба, Мит: „Сад смо са дру ге стра не/Са ку ћом 
а без зе мље/Са зе мљом а без ку ће„). У њи ма не ма 
иро ни је. Из њих иси ја ва ју бол и гор чи на.

Ран ко Па вло вић: Пје сни ков прах, На род-
на би бли о те ка Сте фан Пр во вен ча ни, Кра-
ље во, 2008.

Пред чи та о ци-
ма је де се та пе-
снич ка књи га 
Ран ка Па вло ви-
ћа (1943) ко ји 
пи ше и про зу 
(12 збир ки при-
по ве да ка, три 
ро ма на, про зу 
и по е зи ју за де-
цу), дра ме за 
де цу и од ра сле. 
Аутор је збир ку 
ком по но вао у 
че ти ри це ли не, 

а те мат ско-мо тив ска ра ван це ле збир ке тре ти ра 
пе снич ко уме ће и пе сни ков „алат„. У пр вој це ли-
ни то су ре чи, у дру гој сти хо ви, тре ћа ко ја но си 
на слов Пје сма у на ста ја њу од но си се на пе сму 
као це ли ну, док по след ња уво ди и лик пе сни ка и 
раз ви ја га кроз ви ше аспе ка та („Све те же ди шем. 
Су же не брон хи о ле/не да ју ва зду ху да про дре у 
плу ћа,/у кр ви је све ма ње ки се о ни ка,/па ка ко 
он да та ко из глад ње ла/раз но си по оне мо ћа лом 
ти је лу/сје мен ке сло ва и кли це ри је чи„, из пе сме 
Ју тар њи ка шаљ). Већ афир ми са ни пе сник но-
вом књи гом обо га ћу је свој опус и ра зно вр сност 
и из ра жај ност са вре ме не срп ске по е зи је.

Ми лош Ми ли шић: Спо кој кра ја, На род на 
би бли о те ка Сте фан Пр во вен ча ни, Кра ље-
во, 2008.

Осма књи га пе са ма Ми лоша Ми ли ши ћа (1958) 
по де ље на је на це ли не Је зик не му штих и Траг. 
Пр ва це ли на/ци клус са др жи пе сме у ко јој се укр-
шта ју про шлост и са да шњост из сва ко дне ви це 
лир ског су бјек та. За ви чај ни мо мен ти, од ме ре-
ним, по ма ло ба ла дич ним то ном не што ви ше су 
ис так ну ти у пе сма ма Гро бље на Че мер ну, Дим
кићи („Об ја вље но је у чи ту ља ма/Да је умро ста-
ри При зре нац Дим кић/Да ле ко од род ног гра да и 

кућ ног пра га,/У 
из  бе  гл и  ш т ву„ 
(...) „Во лео сам 
Мир ја ну Дим-
к ић, /по кој ни-
ко ву кћер„...), 
Слон кне за Ми
ло ша. У пе сми 
по ко јој је збир-
ка на сло вље на 
чи та мо и сти хо-
ве: „У том спо-
ко ју/Ни ко ви ше 
не пи ше пе сме,/

Ни шта се не ми че,/Осим што по не кад/Уз дах ну 
зи до ви со бе/За зи да них вра та„. Ли ри ка но ве Ми-
ли ши ће ве књи ге ис пе ва на сти ша ним, мол ским 
то ном, до ча ра ва низ „сен за ци ја„ из сва ко дне ви-
це лир ског су бјек та.

Ми лан Ву чи ће вић: Од бле сци, На род на би-
бли о те ка Сте фан Пр во вен ча ни, Кра ље во, 
2008.

Ми лан Ву чи ће вић (1957) об ја вио је у пе ри о ду од 
1995. до 2005. че ти ри књи ге и ти ме на ја вио свој 
„ула зак„ у са вре ме ну књи жев ност. Сво ју пе ту 
књи гу на фор мал ном пла ну ор га ни зо вао је кроз 
це ли ну Одлом ци, ку ти ја са чи ње ну од пет де ло-
ва (пр ви са др жи де сет ну ме ри са них пе са ма, дру-
ги шест, итд.). Дру ги део Од бле сци (тка ње то ко
ва све сти) фор мал но је ду жа пе сма у про зи. Из 
све га уви ђа мо ве ћу ком по зи ци о ну и те мат ску 
по ве за ност свих пе са ма са дво стру ким сло гом: 
оби чан слог и вер зал. Јед на од ка рак те ри сти ка 
пе са ма и пе сме у про зи Од бле сци је сте сре ћан 
спој де скрип тив ног и ре флек сив ног („ко шар ка
шки те рен у лет ње ве че, шу шта ње ку ку ру за иза 
наг ну те жи ча не ограде: угље вље дру гог све та ко је 
све тлу ца и тре пе ри као ова ви дљи ва са зве жђа„, 
из пе сме 8. текст, обруч, или: „...да, за и ста, од лу-
чих, фо то ко пи ра ћу је, бес ко нач ност: дуж огра де 
искри ле су на сла га не да ске, тра ве омам но тре пе-
ри ле, ду бље ра се њи ва ле оно ј е с а м„... из пе сме 
9. но вем бар, се ћа ње).

Ото Хор ват: Пу то ва ти у Ол мо, На род на би-
бли о те ка Сте фан Пр во вен ча ни, Кра ље во, 
2008.

Ото Хор ват (1967) пи ше и пре во ди по е зи ју са 
ма ђар ског, не мач ког и ита ли јан ског. Пе сни ков 
де би 1987. књи гом Где на ста је шу ма био је ви ше 
не го успе шан јер је књи га у ја кој кон ку рен ци ји 
овен ча на Бран ко вом награ дом. Од та да, за јед но 
са Пу то ва њем у Ол мо, аутор је об ја вио 7 књи-
га по е зи је. Књи га је по де ље на на пет це ли на. У 

це лина ма Но ви 
пре пе ви и Пре
не се на зна че ња 
„ин ти  ми сти ч-
ка де скрип тив-
ност„ о де та љи-
ма из сва ко дне-
ви це, ма хом из 
при ро де и град-
ске „при ро де„ 
успе шно се на 
ко но та тив ном 
пла ну „ута па„ у 
ци ви ли за циј ске 
и исто риј ске мо ти ве. Та ко у пе сми Естер гом 
аутор ће из при че о оцу ко ме је јед но јаг ње би-
ло је ди ни друг у се лу на пи са ти: „Рат ру ше ви не 
глад смрт/Мој отац је жи вео пе де сет осам го ди-
на/и ни је по дру ги пут ви део спо ме ну ту че твор-
ку„. По след њи ци клус Гла со ви (Can ti) са др жи 16 
не на сло вље них пе са ма и пред ста вља ко хе рент-
ну лир ску при чу. Ци клус Кар па чо, Број гел&Co. 
до но си низ лир ских фа сци на ци ја по је ди ним де-
ли ма слав них ре не сан сних сли ка ра.

Ни ко ла Вуј чић: Звук ти ши не, На род на би-
бли о те ка Сте фан Пр во вен ча ни, Кра ље во, 
2008.

Већ од пр ве књи-
ге Та јан стве ни 
стре лац из 1980. 
Ни ко ла Вуј чић 
(1956, Ве ли ка 
Гра ду са код Си-
ска) на мет нуо се 
кри ти ча ри ма и 
чи та о ци ма који 
пра те са вре ме-
ну по е зи ју. Чи-
ни ло се да аутор 
пр вом књи гом у 
ве ћој ме ри по се-
ду је ин ди ви ду а ли зо ва ни по глед на свет, ни шта 
ма ње на из ра жај не мо ћи је зи ка у ко ме се „пе снич-
ки„ бо ра ви. Али, по ред свих уоче них ква ли те та, 
да се оста ло са мо на тој књи зи и кре ну ло у дру ге 
књи жев не жан ро ве, ми да нас не би пи са ли о Вуј-
чи ће вој по е зи ји. Сле де ће књи ге Но ви при ло зи 
за ауто би о гра фи ју (1983), Ди са ње (1988), Чи сти
ли ште (1994, на гра да Бра ћа Ми цић) и Пре по зна
ва ње (2002, Зма је ва на гра да) са мо су по твр ђи ва-
ле по себ ност овог ауто ра и утвр ђи ва ле ње го во 
ме сто у но ви јој срп ској по е зи ји. Об ја вљи ва њем 
иза бра них пе са ма под ок си морон ским на зи вом 
Звук ти ши не до би ли смо при ли ку да це ло ви ти-
је са гле да мо тро де це ниј ски пе снич ки рад овог 
пе сни ка, са да већ, услов но ре че но, при пад ни ка 
сред ње ге не ра ци је пи са ца. Чи та њем иза бра них 
пе са ма уви ђа мо, и кон стан те Вуј чи ће вог до жи-
вља ја све та и ње го ву је зич ку по себ ност у тре-
ти ра њу ауто ном но сти (по себ но сти) по ет ског 
уоб ли ча ва ња истог, и ло гич но, не ми нов не ме не 
(про ме не) на стил ском и са др жин ском пла ну. 
Упу тан и тер ми но ло шки ра зу мљив по го вор 
Сли ка и ти ши на Ва се Пав ко ви ћа ко ри сти ће чи-
та о ци ма ко ји се пр ви пут сре ћу са Вуј чи ће вим 
до са да шњим опу сом.

Н. Ћо сић

ЕДИ ЦИ ЈА ПО ВЕ ЉА

БИ БЛИ О ТЕ КА ПО Е ЗИ ЈА, ДА НАС
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Др Ду шко Ло пан дић
Ди на сти је ко је су вла да ле 
Евро пом
(за ни мљи ви ро до сло ви)

Књи га об у хва та 
важ не исто риј ске чи-
ње ни це пре зен то ва-
не на ква ли те тан али 
и по пу ла ран на чин. 
Сва ки текст у књи зи 
оби лу је про ве ре ним 
и ре ле вант ним исто-
риј ским по да ци ма. 
Не тре ба за не ма ри ти ни ли те рар ну ди мен-
зи ју тек ста ко ја опи са ним до га ђа ји ма и 
лич но сти ма да је од ре ђе ну до зу жи во сти. 
По је ди ни вла да ри и чла но ви њи хо вих по ро-
ди ца осве тље ни су као љу ди спе ци фич ног 
ка рак те ра, ко ји не би до шао до из ра жа ја да 
се аутор за др жао са мо на пу ком пре гле ду 
исто риј ских чи ње ни ца. Пре зен то ва ну гра-
ђу пра те ода бра не илу стра ци је у пу ном ко-
ло ру.

Јенс-Мар тин Ерик сен
Опа сна лет ња игра
Пре вод са дан ског: Пре драг Црн ко вић

По сле бо рав ка у за-
тво ру Јо на тан Свид се 
вра ћа на род но остр-
во. Ту га че ка љу бав-
ни ца Ки ра, али и њен 
не у ра чун љи ви муж 
Мунк, ло кал ни на сил-
ник. Јо на тан и Ки ра 
са ња ју о то ме да по бег-
ну за јед но. Али, док 
се исти на пре тва ра у лаж, су коб Јо на та на и 
Мун ка по ста је не из бе жан.

Мар ко Ва ле ри је Мар ци јал
Увек епи гра ми
Пре вод и бе ле шке: Гор дан Ма ри чић

Но ви пре вод Мар-
ци ја ло вих епи гра ма, 
по зна тих по за је дљи-
вој рим ској ду хов но-
сти, не ми ло срд ни јој 
од оне грч ке, углађе не 
и ур ба не.

Ра до ман Кор дић
Же ља. По че так ми шље ња

Ни ка да про блем 
же ље, од ка да је по ста-
вљен – а по ста вљен је 
с по чет ком све сти, с 
по чет ком озбиљ ног 
ми шље ња чо ве ка, са 
по ја вом људ ске же ље 
– ни је иза звао то ли ко 
ин те ре со ва ње као у 
по след ње две де це ни-

је XX ве ка. Об ја вље не су де се ти не књи га 
о же љи. Ово (по нов но) от кри ва ње же ље, у 
не ку ру ку и са ме же ље, као пр во от криће, у 
књи зи Ра до ма на Кор ди ћа от кри ва оно што 
би же ља мо гла да бу де а што ни је пре ци зно 
име но ва но. У то ме је је дан од глав них до при-
но са ове сту ди је ис тра жи ва њу те ми же ље и 
ње ног од но са према по чет ку ми шље ња.

Мр Љу бин ка Сав чић
Њу јорк у фил мо ви ма  
Мар ти на Скор се зеа: ана ли зе  
ло ка ли стич ких си ту а ци ја

Ука зи ва њем на зна-
ков не по тен ци ја ле, 
ова књи га успе ва да 
ство ри уни вер зал ни 
обра зац чи та ња град-
ског про сто ра у би ло 
ком филм ском/уни-
вер зал ном тек сту.

Са вр ше но те о риј-
ско про ми шља ње, пре ци зна ар гу мен та ци ја, 
за ни мљи ва те ма и сту ди је слу ча ја стал но су 
пра ће не пит ким и акри бич ним сти лом из-
ла га ња ко ји обе ћа ва да ће књи га на ћи број-
не обо жа ва о це Њу јор ка, чи ји је екран ски 
од раз у нашим са зна њи ма и за ми шља њи ма 
за ме нио онај пра ви а у скла ду са си му ла кра-
тив ним до бом у ко ме жи ви мо.

Де јан Ог ња но вић
Сту ди ја стра ве: есе ји  
о хо рор жан ру

Хо рор жа нр у срп-
ској сре ди ни до са-
да ни је био пред мет 
озбиљ ног про у ча ва-
ња.

Нај че шће иг но ри-
сан, ре ђе пот це њи ван 
или на па дан, углав-
ном је био пре пу штен 
за ни ма њу ама те ра, или ус пут ним на по ме-
на ма код рет ких озбиљ них про у ча ва ла ца. 
Све ден на фу сно ту или спо ред ну уло гу у 
ра до ви ма о дру гим те ма ма, хо рор је тре ти-
ран или као не што што се под ра зу ме ва па 
не зах те ва де фи ни са ње, или као не што што 
и не за служу је ду бље ис тра жи ва ње. У сва-
ком слу ча ју, би ло да се о хо ро ру го во ри ло 
с раз у ме ва њем или без раз у ме ва ња, он сâм 
је остао не де фи ни сан. Об је ди ње не, оп ште 
сту ди је о по е ти ци, есте ти ци и фи ло зо фи ји 
хо ро ра као жан ра на срп ском је зи ку – не ма. 
„Сту ди ја стра ве„ је по ку шај да се та пра зни-
на бар до не кле по пу ни.

Алек сан дар Мар чи ћев
Сви жи во ти За ха ри ја  
Не у зин ског

Ко је убио За ха ри ја Не у зин ског? Да ли је 
За ха ри је Не у зин ски, за и ста, мр тав? Ко је, 

за пра во, био З. Н.? Да 
ли је З. Н., уоп ште, по-
сто јао?

Од го во ре на ова 
пи та ња по тра жи те у 
ро ма ну је дин стве не 
струк ту ре и стил ске 
вир ту озно сти – у пр-
вом де лу „вај сбур шке 
три ло ги је“ Алек сан-
дра Мар чи ће ва, про шло го ди шњег до бит ни-
ка на гра де „Ма ли Не мо„.

Про чи тај те ро ман ко ји је од би ло де вет из-
да ва ча и за ко ји је са мо „Ма ли Не мо“ имао 
слу ха и хра бро сти.

Упо знај те пи сца за ко јег је Макс Ајх ман 
ре као да пи ше „као Бор хес на сте ро и ди ма„.

Алек сан дар Но ва ко вић
Келт ска при ча

Ме ђу ква ли тет-
ним ра до ви ма са 
ово го ди шњег кон-
кур са за на гра ду 
„Ма ли Не мо„, у 
оштрој кон ку рен ци-
ји, ро ман „Келт ска 
при ча„ се на мет нуо 
као нај у спе ли је де ло 
и пред ста вља пра во 
осве же ње до ма ће ро ма неск не про дук ци је.

По се жу ћи за фор мом пи кар ског ро ма на 
оса вре ме ње ног еле мен ти ма фан та сти ке, 
скру пу ло зно ко ри стећи еру ди ци ју, при-
родне и бр зе ди ја ло ге, Но ва ко вић при ча о 
ге не ра ци ји ро ђе ној 70-их го ди на два де се-
тог ве ка.

Еле мен ти ур ба ног ро ма на и фан та сти ке 
има ги на тив но и ве што се пре пли ћу за хва-
љу ју ћи ин вен тив ној па ро ди ји ми та, сло-
вен ског и келт ског. Та, услов но го во ре ћи, 
иро ни за ци ја омо гу ћу је ду бље зна че ње при-
по ве да ња ко је тран сцен ди ра ван ли те рар ну 
упо тре бу ми та.

Штам па ње књи ге по др жао је COIN 
D.О.О. из Пан че ва (www.coin.rs).

Ле ла Мар ко вић
Бај ке за ла ку ноћ

Ју нак „Бај ки за ла-
ку ноћ„ мо же да по ста-
не сва ко од нас. Са вре-
ме не те ме, ам би јент 
пре по зна тљи ве сва ко-
дне ви це, за ни мљи во 
при по ве да ње, на пе-
тост и не из ве сност, 
нео сет но увла че чи та о-
ца у бај ко вит свет нео-
бич них до га ђа ја. Да 
ли ће ју на ци ус пе ти да ис пу не све за дат ке 
и ре ше све про бле ме, шта се за и ста до гађа-
ло на пу ту „пре ко се дам го ра и се дам мо ра„ 
– са зна ће те у овој за ни мљи вој и на да све чи-
тљи вој књи зи.

МАЛИ НЕМО
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Већ у пред го во ру ко-
ји ујед но из ла же и 

са жет са др жај ове књи-
ге, аутор упу ћу је на две 
ње не ди мен зи је. Пр во 
је ду хов но и исто риј ско 
насле ђе Ср ба у Ма ђар-
ској, а дру га је ма те ри-
јал ни спо ме ни ци и лич-
но сти ко је су кроз вре ме 
те спо ме ни ке ства ра ли. 
По јам ко јим је књи га 
име но ва на је ме та фо ра 
на ста ла у XIX ве ку, а 
под на слов „Спо ме ни ци 
срп ског на ро да“ бли же 
од ре ђу је ову ко ва ни цу 
и упу ћу је на по гла вља 
ко ја сле де. У сва ком 
слу ча ју, „Гор ња зе мља“ 
ду хов ни је спо ме ник 
тра ја ња ду ха и жи во та 
Ср ба ко ји су у се о ба ма 
до пр ли до крај њег се ве-
ра тих се о ба, од но сно 
до про сто ра да на шње 
Ма ђар ске. Ка ко „Гор ња 
зе мља“ ни је ге о граф ски 
по јам, ње ну ге ограф ску 
уте ме ље ност од ре ђу ју 
спо ме ни ци, од но сно, ка-
ко и аутор ка же: „Све је 
на ста ја ло бла го да ре ћи 
се о ба ма.“

M.M.

Јед но је тач но: и пре да ње и исто ри ја вра-
ћа ју се ћа ње на дав не срп ске се о бе у „Гор њу 
зе мљу“. А па нон ске се о бе су још од тих вре-
ме на срп ска суд би на. Се о ба је би ло то ли ко 
да им се број не мо же утвр ди ти. Нај број ни је 
су те кле Ду на вом, па је та европ ска ре ка би ла 
срп ска пу те во ди тељ ка. По том су се ста ри Рас-
ци ја ни раз ли ли по рав ни ци Хун га ри је. Она 
је чуд не стран це, у та дав на вре ме на, нај че-
шће го сто љу би во при ма ла. Зна не пле ми ће 
и вла сте лу, ка сте ла не, мар то ло зе, шај ка ше, тр-
гов це, ра та ре, али и ду хов ни ке, пре пи си ва че 
књи га, за на тли је, зо гра фе и све оне ко ји су 
он де оста ви ли трај ни је успо ме не.

Ова књи га вра ћа исто риј ски по глед у 
про те кле ве ко ве у ко ји ма су се пре пли та ли 
и та ло жи ли ра зни не кад дра ма тич ни до га ђа-
ји и њи хо ве по сле ди це, али, ипак, о не да ћа ма 
ко је су пра ти ле ра се ље ни срп ски на род ов де 

не ће би ти ре чи, мо жда тек уз гред. Та по ли-
тич ка исто ри ја срп ског на ро да у Угар ској 
углав ном је по зна та. Мо је чи та о це, на слу ћу-
јем, пре вас ход но за ни ма жи вот срп ског на-
ро да на крај њем се ве ру се о ба и све оно што 
су својом уме шно шћу и да ро ви то шћу та мо 
оства ри ли.

Већ и сам по глед на би ло ко ји од срп-
ских пра во слав них хра мо ва у Сен тан дре-
ји, Бу дим пе шти, Је гри, ма на сти ру Срп ском 
Ко ви ну, ма на сти ру Гра бов цу, Сто ном Бе о гра-
ду, Ба ји, Се ге ди ну, али и у се ли ма у ко ји ма су 
Ср би не ка да би ли мно го људ но при сут ни, 
и у ко ји ма су са гра ди ли и укра си ли ди вот-
не „ба рок не“ за ду жби не, по твр ди ће ути-
сак о њи хо вом кул тур ном и умет нич ком жи-
во ту. Та кав ути сак мо же се нај пре сте ћи баш у 
Сен тан дре ји, ка ко у ње ним хра мо ви ма, та ко и 
у Му зе ју Епар хи је бу дим ске, бо га тој би бли о-
те ци и дра го це ном ар хи ву. А ду хов ни успон 
срп ског на ро да у „Гор њој зе мљи“ од ра зио се 
по том и у спи са тељ ству, по књи га ма пе ча та-
ним у Ти по гра фи ји пе штан ског Уни вер зи те-
та у Бу ди му, осо би то у го ди на ма осни ва ња и 

ра да Ма ти це срп ске у Пе шти.
Све је на ста ја ло бла го да ре ћи 

се о ба ма. Овај спис је при лог 
том при се ћа њу на вре ме ко је 
ни је из гу бље но, као што ни 
срп ско при су ство у овим кра је-
ви ма ни је би ло уза луд но. Оста-
ла је ба шти на као нај леп ше све-
до чан ство, укра ше но де ли ма 
не за бо рав них ли ко ва срп ске 
књи жев но сти и умет но сти.

Че сто се при се ћа мо про шло-
сти Ср ба у ста рој Угар ској, он да 
ка да иш чи та ва мо исто риј ске 
спи се и хро ни ке, али и ка да 
по не што ис кр сне из ма штом 
укра ше ног „про сто на род ног“ 
– ка ко би Вук ре као – пре да-
ња, што увек де лу је као чу де-
сни ша пат из ду би не ве ко ва. 
Ва ља га, по не кад, ослу шну-
ти. Та кав ша пат усме не по-
ве сни це мо гао се до ско ра 
чу ти у овим кра је ви ма. - Да 
је срп ски де спот Сте фан Ла-
за ре вић, син ко сов ског му че-
ни ка кне за Ла за ра, са сво јом 
сви том и угар ском двор ском 
го спо дом „лов ло вио“ у шу ма-
ма пи ли шких бре го ва, по ви-
ше Сен тан дре је. Као угар ски 
др жав ни до сто јан стве ник, 
но си лац нај ве ћег кра ље вог 
ор де на „Зма јев ред“, Сте фан 
Ла за ре вић је из свог Бе о гра-
да ре дов но до ла зио на др жав-
не са бо ре угар ског плем ства. 
Од кра ља Жиг мун да до био 
је, ка ко за пи са Кон стан тин 

Фи ло зоф, ве ли ке по се де, руд ни ке и се ла, али 
и па ла ту у Бу ди му, ода кле је по фе у дал ном 
ри ту а лу и про то ко лу оди ста мо гао ло ви ти 
у сто лет ним шу ма ма-ко шут ња ци ма, из над 
Сен тан дре је, пре ма Ви ше гра ду. О то ме по-
сто ји и „на род на исто ри ја“ ко ју сам слу шао 
од ста рог Сен тан дреј ца, на Паш ри јар хо вој 
во ди, дав не 1970. го ди не ка да сам у Сен тан дре-
ји пр ви пут бо ра вио. И ста рац ми ре че: „Исти-
на је то да је де спот Сте фан ов де ‘лов ло вио’ као 
што је исти на да је па три јарх Ар се ни је III Чар-
но је вић из на ше Сен тан дре је на овај из вор из-
ла зио, и као што ова во да ве ко ви ма те че.“

Да ли је ово пре да ње опреч но исто риј-
ској ве ро до стој но сти? На род ној тра ди ци ји 
ни је упут но до кра ја ве ро ва ти, али ве ли-
ки је грех пре да ти је за бо ра ву. Јер, из ме ђу 
тан ког пре ди ва пре да ња и по у зда ног тка ња 
ис то рије – он да ка да не до ста је чвр шћа по тка 
гра ђе – те шко је раз ма ћи ни ти, че сто се до ди-
ру ју, ста па ју.

Дин ко Да ви дов
из пред го во ра

Гор ња зе мља:
спо ме ни ци на ро да срп ског  
/ Дин ко Да ви дов. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2008 (Бе о град : Гра фи проф). – 289 стр.
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PARIS – AH, РОДИНА!

Радивоју Станивуку,
Песнику „Ритмова мегалополиса“

Читао сам стихове Дединчевог брата
У „Антологији песништва српске авангарде“ Гојка Тешића
Књигу бројева коју је Ђорђе Костић објавио – већ тај податак
По себи делује фантастично - у Калкути, седамдесет и седме године
Прошлога века (а пола века након што их је песник записао)

Читао сам. Одликује га пажљив однос према језику, израз је
на трагу реченичне градње Боре Станковића, Момчила Настасијевића,
један истински језички, музички домашај. Како се певало некад!
Како се с малим бројем класичних, иностраних, језика, како се с малим
Бројем сусрета памћења вредних, живи сад!

Од низа младића чији су умови били тад опијани, рецимо, Паризом,
На Сен Жермену, у хотелу »Луизијана«, истрајаваше, без гласа, ко пастиш,
Себе сама, отмени Албер Косри, написао ми је лепу посвету на примерку
Својих сабраних дела, на Салону књига, код Версајске капије,
Посвету као одаслату с Оне стране свега,

Сећам се црно-белих фотографија Емила Сиорана у издању Quаrtо,
Gаllimаrd, на једној, мудрац седи на клупи Луксембуршког парка
Мотри на голубове, пише брату да се Париз растегао
чудовишно, прекомерно, да до првог села (где ћутке ствара Ирац
Самјуел Бекет) треба ићи читавих шездесет километара – дуж Марне

Која таји мирисе далеких поља, која једва да човека и изведе из града
К далекој сеоској шуми, ка готици равни, заселака,
Сетих се тога док сам се с женом возио у правцу Моа, разгледајући куће, насеља,
Тронут стварношћу мочвара и шибља на путу за Вер,
Ганут тромошћу живља што креће се надомак приградских насеља

Тронут властитом чежњом за прибежиштем, ма каквим,
Покренут темељном потребом да се одмакнем, од света,
Од средишта. То пролеће буђаше чежњу, а чежња покрет, све силе бића
К томе устремих: одавде поћи. Насукани о стварност, о свакодневље,
Још кусасмо плавет и шаш, док ниједан дар овога града нам не бејаше више близак.

Возисмо кроз удаљена приградска насеља – кроз предграђа самих предграђа,
Кроз села негдашња, кроз чудовишни свршетак Мегалополе – кроз блокове
Монфермеја (Козете, Тенардјеа) и Клишија (оног, који се налази под шумом
И тако је именован) до Зида, под којим још кољу позне возаче
Периферијских аутобуских линија, до Зида, за којим, нагло, се прекида Град,

До Зида, за којим, још свевласно је биље, и растиње, као некад.

Радивој Станивук је овде стварао „Ритмове мегалополиса“, овде изгарао,
На чежњи, на гневу, Раде, песник братимљења, песник сапатништва, Нижњих је био
Глас, блистави ум, интелектуални лирик, наставник, пријатељ. Певаше, кусајућ
Опори хлеб изгнанства – из Огњене земље, из себе сама. Од себе, к другима,
Од других, к себи – одагнан. Стишаван (у црне дане црне Морије), но несаломив,

нескрхан.

Данило Киш писао памфлете постхумно коришћене за блаћене свега српског,
хрватског,

Свег – што Отклон је од средишта. Посмртна улога Данила Киша – улога/опомена!
– његова је

Париска оставштина, ситан зупчаник у велебном механизму империјалног 
подређивања другог, другојачег – о, на шта спаде Wеltlitеrаtur под перима

Милана Кундере и БХЛ-а!
О, Париз –Паланка Данијеле Казанове! Сусрети, познанства, милодар

(Енергија свих што љубише овај град и себе, загледани у себе, у граду том), он таји 
Вредност ових простора. Место тих сусретања, место препознавања и разликовања.
Пративши, тако, „Путовање Алвара Роселоа“ Роберта Болања, из његове
збирке прича и полемичких списа „Неподношљиви гаучо“, запазив запис
О јунаковом сусрету с клошаром на обали Сене, наједном јави се

Одвратност, гађење, на баналност, на истрошеност овог крајичка света, света клишеа,
Просину нагло, свест о томе да ово, овде, где битишемо,
И није друго него један од тих средњовековних градова чије обележје творе
Уске улице и торњеви катедрала (као сведочанства о вековечном стремљењу увис,
О стреловитом паду који следи), архитектонска потка која се бескноначно

Удваја изван париских прстенова, укруг, и све даље, на све стране, опојна (но, 
данас, све немља, неразговетнија, готика), успон, негда, из изгнаничког глиба, 
везови витих камених ступова, ко низови пружених руку сељака, калфи, плебејаца, 
ко низови сублимираних,
Апстрахованих шумских стабала и грана, флоралних мотива што
Ускрснуће нам, опет, кроз Нову уметност да приме нас у спиље париских подземних

Меандара, у крте стабљике метро станица, јарко црквени пупољци цветова који
горе, који горе и

За нас, који примају нас, који горе и гасну и за нас и који хтели би по нама да се распу,
Ко латице да по нама падну, о стабљике винуте над несносним
Смрадом париских подземних спиља кроз које дан за даном и мој дух се купа 
„Опојна монотонија метала, мрамора и воде“, ох, опојност је сливника, барица,

Тамних кишобрана који се отварају или склапају, склапају се или отварају, над
стубиштима,

Под јарким, стакленим, свијеним цветовима (о, то прво цвеће, те прве, најраније
слике, та свест,

Код трогодишњег детета, та свест о цвећу које не мирише) над гротлима, под
месинганим,

Ливеним, оградама, у бледом, ранојутарњем, просјају замашћених керамика, фајанси.
Монотонија, истоветна, коначна.

Читајући „Путовање Алвара Роселоа“ Роберта Болања,
Сину, да, баналност миљеа удвајаног строгим поретком ствари, удвајаног, тако,
До у недоглед. Бодлер то прозре. Бодлер прозре досаду, тих истоветних, призора.
Бодлер прозре обману, крах. Из тих разлога га читамо, целог – мада је у крхотинама.
Из истих разлога читамо Игоа, мада је – крхотина.

Јер, одиста – ужасне ли помисли сад – да Њих није, шта би то разликовало Париз
Од Моа, од Руана, од Анверса или града, било којег, у земљи, која се
Стере од Шартра до Ремса? У земљи, дакле – било којој (свих Бувара, свих Пекишеа)?
Лек баналности – то су тражили, за њиме чезнули сви
Који су хитали амо, амо – до свести, до самосвести. Ил залудних опирања

Свакој блуди, свакој обмани. Из тих Га разлога славимо, у целини – маколико да јест
Од крхотина саздан. Анотације, фусноте, забелешке на маргини болећивих
цветних опијата – то смо, и таква, дела су наша. Били ми радражљиви ко псета или

нујни
Као клошар који згрева свој ум на вину заборава – од вина заумља
Пјани смо ми, чеда Његова.

Исцелизирани језик подесан је за један извештај. Недовршени, недостатни, изнудиће
Чисте дарове страсти. Нити је коришћење првог знак универзалности, нити певање
На другом белег осредњости. На једном и на другом сневах, и не бих у томе први
(Јер ја сам, као ја, и битан и небитан). На размеђи овога и онога, на танушној пређи, 
слутих: Једнако племенито је бити саучесник игре дотицања, колико игре

одступања.

Језици – то је дисање Духа. А Дух дише куда хоће, по мери страсти, по мери глади
Свакога од нас. Стварасмо ли завичајну поезију ? О завичај, детињства су наша, 
и језици детињстава наших ! Завичај, то је сусрет с дететом негдањим, то је ход у 
сусрет себе самог, буђеног – ход у срет паслика, искри, заумља, на ма каквим да су

језицима! 
Језици, пламени дари, још носе у себи млаке дахове мајки, а сашаптавања с њима

Отварају двери бездани ума, бездани, многоструких, ја ! Волшебници – црпите из 
детињстава ваших ! Цизелирајте, брусите – свеједно вас други саздадоше.
Париз је био Византија Старих, средиште збивања – пре но у себи пренуше Ромејска
Наслеђа. У сусрет њима (као у сусрет себи) дођоше наши амо. Зато, овде се родисмо.
Парадокс наслеђа готика је заптивена сред блокова. Парадокс, неразрешен, до данас.

Једнако уху певаху Змај, Молијер, Лафонтен. Једнако битно развијаху слух. Сред
блокова.

Певање је дисање духа, листање предања, понирање у само сопство снатрења.
Молох ме гута, Молох бљује, свакога јутра. У коме, и ја сам, латица Езре Пануда.
А Усура, Усура коб нам, до данас ! Чувајте се, да извештај ваш не буде од користи
Идеолозима ! Песник је сабрат патника. Не зупчаник Молоховог механизма.

Прозрев, схватив тај свет, чему стрепња? Кварц, минерал, кристал таје одаје скрите.
Простране, истоветне, перспективе, што граде палате. О, алгебарски ум верујућих

катедрале
Сазда, и то није најмањи од људских парадокса: беше тама над безданом Милиона
Неутврђених – кротише сенке: кротив, у прах се расуше. Ипак: чврстом грађом 
витих струкова портала, капитела, ступова, рефлексијом сунца за нутарња

озарења, то себе и нас озарише.

Париз, априла 2008.
Борис Лазић


