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На насловној страни: Л. Н. Толстој 1887, Јасна Пољана, аутор Иља Јефимович Рјепин

Васко Попа – песма о Деси Керечки

Есеј о Де си Ке реч ки – на пи сао Вас ко По па

ЗА ВЕ РА ЦВЕ ЋА

Нај зад сте и ви, ко ји жи ви те у овој гво зде ној шу ми, до би ли дав но 
са ња ни по зив да иза ђе те не ку да. У не ки дру ги свет.

Су де ћи по пр вим ути сци ма, ре кли би сте да ов де при су ству је те 
не ком не пре кид ном вен ча њу. Пред вас из ла зе, јед на за дру гом, де-
вој ке у цвет ним ха љи на ма и са цвет ним кру на ма на гла ви и цвет-
ним кри ли ма на ра ме ни ма. Ви со ки цве то ви, ви ши од њих, чи тав 
на род цве то ва окру жу је их и пра ти их и за ру ку во ди. С вре ме на на 

вре ме, пред нас из ла зе цве ћем овен ча ни па ро ви. И мла ди ћи су, као 
и њи хо ве де вој ке, у цве ће оде ве ни и цве ћем окри ла ће ни.

Гле да те ове, бо јом, об ли ком и ми ри сом цве ћа опи је не ле по ти це 
и ле по та не, и ми сли те: то су мла де и мла до же ње ко ји ова мо до-
ла зе на вен ча ње. Њих овен ча ва не ви дљи ва Мај ка Цве ћа. Они су 
по кло ни ци цве то љу бља. Од то ли ке сил не и ду бо ке при вр же но сти 
на че ли ма цвет но сти, они су и са ми по ста ли цве то ли ки. Они су 
уве ре ни да ће им, по сле об ре да вен ча ња би ти до де ље на суд би на 
цве ћа, кру ни са на ми ри сном бес те ле сно шћу, не ви дљи во шћу и  не-
при ко сно ве но шћу.

Жва ће те ко мад ки се лог гро жђа ко ји сте, по на ви ци, по не ли од 
ку ће, из гво зде не шу ме, и пи та те се: ка кав је ово свет у ко јем је цве-
ће до шло на власт? Ка кви су то љу ди ко ји су при ста ли да ко ра ча ју 
ко ра ком цве ћа, да го во ре је зи ком цве ћа, да пи шу азбу ком цве ћа? 
Ка кав ли је то свет ко ји се у ле по ти за вр ша ва?

На пу шта те ову та јан стве ну све ча ност и овај свет ко ји вам ни-
ка ко не из би ја из гла ве. Вра ћа те се по ла ко ку ћи, у сво ју гво зде ну 
шу му, и за кљу чу је те да не што тре ба пред у зе ти.

Да, ша пу ће те се би, крај ње је вре ме да не што озбиљ но пре ду зме-
те. Да се не што ле по пре ду зме – што би ре кла она Мај ка Цве ћа.

НЕ БЕ СКЕ ЛИ ВА ДЕ ДЕ СЕ КЕ РЕЧ КИ-МУ СТУР

Ис так ну та умет ни ца, Де са Ке реч ки-Му стур, са ма је би ла ин спи ра-
ци ја мно гим дру гим ар ти сти ма. Ни је без раз ло га Вас ко По па по-
све тио пе сму и есеј овој не до ку чи во искре ној Мај ци Цве ћа.

Ро ђе на 1936. у Ба тај ни ци, Ака де ми ју ли ков них умет но сти за вр-
ши ла је у Бе о гра ду 1962. у кла си про фе со ра Не дељ ка Гво зде но ви ћа. 
Члан је Улуса и Ладе.

Го спо да ри ца „чу де сног све та сна и ја ве“ сте кла је ме ђу на род ну 
сла ву. Осим што пе дант ним ра дом и сло же ним тех ни ка ма го ди-
не исли ка ва на плат на, ба ви се и илу стро ва њем књи га. О по е тич-
но сти ње них илу стра ци ја за ду го су се ис пре да ле бај ке по пут оних 
ко је је за о де ну ла у ли ков но ру хо. Гро зда на Олу јић, на при мер, ни је 
мо гла а да се не освр не на сно ли кост Де си них де ла у есе ју „Де вој ке 
у цвет ном ко смо су“.

Ни је ни ма ло чуд но што сли кар ка, ван ред не ли ков не кул ту ре, 
са мо свој на и за гле да на пођед на ко у срп ску Ви зан ти ју и у на род но 
ства ра ла штво, ка ко је ис та као Ти о дор Ро сић, књи жев ник, по е зи-
јом сво јих мо ти ва и ко ло ра иза зи ва при зна ња, пре све га, љу ди од 
пе ра. Не жност чу де сног све та цве ћа, про ле ћа, оп ти ми зма, у ко ји 
умет ни ца од во ди, за ди ви ла је и аме рич ког пе сни ка По ла Ен гла, ко-
ји је твр дио да је та кву ин те нзив ну ле по ту ви део са мо на плат ни ма 
мај сто ра ре не сан се.

Ова кав дух Де се Ке реч ки-Му стур рас про стро се у мно гим при-
ват ним ко лек ци ја ма. Уни вер зал ност ле пог до дир ну ла је и Ита ли-
ја не, Шпан це, Фран цу зе, Гр ке, Нем це, Аме ри кан це...

Цео свет и ко смос ус пе ла је Мај ка Цве ћа да сме сти ки чи цом 
у, на лик мо за и ци ма, осли ка не не бе ске свад бе, про зир не ве ло ве, 
шкољ ке, пло до ве го ди шњих до ба и цве ће, цве ће, цве ће.

Све тла на Ми ћу но вић 
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Из да вач ка ку ћа на чи јем сте че лу не спа да у ве
ли ке из да ва че по пут не ка да шњих ги га на та; 
ипак об ја ви ли сте до ста зна чај них књи га по пут 
Са бра них де ла ака де ми ка Вла де те Је ро ти ћа и 
по зна тог срп ског исто ри ча ра ко ји је жи вео из
ме ђу два ра та, Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа. Ка ква је 

из да вач ка по ли ти ка киће Аrs Libri? Као што вре-
ме, ово нај ско ри је, по ка зу је и до ка зу је, по де ла 
на ма ле и ве ли ке, па и из да ва че, вр ло је услов на. 
Шта уоп ште зна чи би ти ве ли ки у из да ва штву – 
об ја ви ти ви ше ко пи ја јед ног на сло ва, об ја вљи-
ва ти сва ки дан по јед ну књи гу – 365 књи га го ди-
шње. А тек ако је го ди на пре ступ на, као што је 
би ла 2008?

На рав но, по ма ло ка ри ки рам ства ри да би до шли до 
су шти не, на жа лост већ по зна те – мно ги ве ли ки, по 
бро ју об ја вље них на сло ва, а и по ти ра жи ма, срп ски 
из да ва чи – ви ше не по сто је, док дру ги ве ли ки, по 
истом кри те ри ју му, су де ћи по не што агре сив ни јим 
мар ке тин шким по те зи ма – озбиљ но су угро же ни.

Из да вач ка ку ћа ко ју ја во дим, уз по моћ мо јих нај-
бли жих, и по ми шље њи ма али и по по ро дич ним 
ре ла ци ја ма (уз до ка за не и про ве ре не ква ли те те са-
рад ни ка) ни је ве ли ка али, ве руј те ми на реч – као 
та ква ни ти је пла ни ра на а ни ти бих же лео да по-
ста не. Она оп ста је већ дру гу де це ни ју у усло ви ма-
не у сло ви ма срп ског из да ва штва и уоп ште ста ња на 
срп ском књи жар ском тр жи шту. А глав ни услов ње-
ног чвр стог уте ме ље ња у срп ској кул тур ној сце ни је 
бес ком про ми сни си стем ода би ра на сло ва – стро ги 
ква ли тет: вр хун ски ауто ри и њи хо ва нај бо ља де ла. 
И, сва ка ко, све то до бро на ци о нал но уте ме ље но, без 
об зи ра на тре нут на а про ла зна та ко зва на мо дер на 
стру ја ња.

Не ка да су, углав ном, ве ли ки др жав ни из да ва чи 
има ли сво ја књи жа ре, не ки их има ју и да нас. 
Ка ко Аrs Libri пла си ра књи ге на тр жи ште и да 
ли сте за до вољ ни от ку пом књи га, као и фи нан
си ра њем ва жни јих и ску пљих про је ка та?

Же лео бих да на ово ва ше пи та ње од го во рим са што 
ма ње гор чи не. Ме ђу тим, то ми оте жа ва ју чи ње ни це. 
Све је ма ње књи жа ра и у са мој пре сто ни ци. Под се-
ти те се ко ли ко сте књи жа ра мо гли до пре де сет го ди-
на да по се ти те у јед ној шет њи Кнез Ми ха и ло вом. А 
да нас? Да ли их се још не ко се ћа? Не ке од ових ко је су 
оста ле као да су пот пу но из гу би ле ка рак тер ста рих 
бе о град ских књи жа ра – или су ту не ке но во за ми-
шље не про дав ни це са тек не ко ли ко на сло ва за ко је 
вр ло про бра но дру штво сма тра да су ак ту ел ни, или 
су то већ уве ли ко па пир ни це по ли ца пре пу них ра-
зним по треб ним пи са ћим и слич ним ма те ри ја лом, 
али ни ка ко књи га ма.

Дру ги је про блем, или по ја ва, да су из да вач ке 
ку ће ко је др же књи жа ре за тво ри ле сво ја вра та а ти-
ме и по ли це, па и те зге за дру ге из да ва че, од но сно 
да не тр пе кон ку рент на из да ња у сво јим из ло зи ма. 
Тек је не ко ли ко књи жа ра у Бе о гра ду и у Но вом Са ду 
оста ло по оном ста ром прин ци пу – да у њи ма мо же-
те у ма лом сте ћи увид у це ло куп но срп ско из да ва-
штво. Ми са њи ма по слу је мо. И за до вољ ни смо том 

са рад њом. По зе мљи је ствар још тра гич ни ја – има 
гра до ва, и ве ли ких, ко ји не ма ју или има ју тек књи-
жа ру-две. Би ло је по ку ша ја, по зна то је – али се ни су 
сте кли усло ви да се те књи жа ре одр же. На ра во да је 
по треб на по моћ од го ва ра ју ћег ми ни стар ства, раз у-
ме ва ње град ских вла сти, па и не ко до на тор ство. Не 
мо же те јед ну књи жа ру тре ти ра ти као ме са ру, а ни 
као апо те ку.

Ars li bri има свој на чин да раз ре ши про блем ус-
по ста вља ња ве за са сво јим чи та о ци ма у уну тра-
шњо сти. Они нас по зо ву – ми до ђе мо. То ком про шле 
го ди не, на ши ауто ри и на ше књи ге пред ста вље не су 
на пе де се так ве о ма по се ће них ве че ри ши ром Ср би-
је. И то су би ли вр ло дир љи ви су сре ти. Оста ја ли смо 
ду бо ко у ноћ, увек са оба ве зом да до ђе мо и сле де ће 
го ди не. И, ве руј те, ми ће мо то обе ћа ње ис пу ни ти.

На ова на ша див на ис ку ства мо же се на до ве за ти 
и од го вор на ва ше пи та ње о от ку пу. У тим су сре ти ма 
са би бли о те ка ри ма и са чи та о ци ма увек нас уве ра-
ва ју да су књи ге ко је из да је на ша ку ћа из у зет но тра-
же не, да су стал но за у зе те јер их увек не ко др жи на 
чи та њу. И да су стал не при мед бе гра ђан ства – чи та-
о ца, јер су у пи та њу град ске би бли о те ке (не на уч не, 
не уни вер зи тет ске, не струч не, а мо гу и оне) да не ма 
до вољ но при ме ра ка на ших из да ња, од но сно да не ма 
ре дов не на бав ке но вих на сло ва.

Ту је про блем: на ре ла ци ји би бли о те ка – ре сор но 
Ми ни стар ство. Од но сно, по сто ји још јед на оме та ју-
ћа ета па – ко ми си ја ко ја по свом на хо ђе њу (сви ђа ми 
се / не сви ђа ми се) кро ји ли сту са ко је за тим би бли о-
те ка ри (не)мо гу да ода бе ру књи ге ко је ће за њих би ти 
на ба вље не. Чи ме об ја шња ва ју-прав да ју сво је кри те-
ри ју ме? Да ли ће ко нач но иза ћи са тим сво јим фа мо-
зним пра ви ли ма? За што бар јед ном не до зво ле би-
бли о те ка ри ма да са ми про це не шта њи хо ва пу бли ка 
тра жи. Не ка ми са мо не ко не по ми ње ква ли тет от-
ку пље не ли те ра ту ре или, пак, не ки пе да го шко-про-
свет ни рад над ши ро ком по пу ла ци јом чи та ла штва. 
До вољ но је са мо про чи та ти не ке од от ку пље них на-
сло ва – и сва ки та кав ар гу мент би ће оспо рен.

Из ко је обла сти не до ста ју књи ге на срп ској из
да вач кој сце ни пре ма Ва шем ми шље њу, би ло да 
се ра ди о по но вље ним или пр вим из да њи ма ка
ко до ма ћих та ко и стра них ауто ра?

Ми слим да на срп ској из да вач кој сце ни има и пре ви-
ше књи га. Имам ути сак да је срп ски чи та лац на тре-
ну так за те чен свим тим без број ним, по себ но пре ве-
де ним, на сло ви ма. Као де те у не кој бо га тој по сла сти-

чар ни ци. Стра ху јем да ће се јед ног тре нут ка окре ну-
ти и оти ћи – у не ку са вла ди ви ју за ба ву. На рав но, у 
овој ша ли, по сле оне гор чи не код прет ход ног од го-
во ра, има и не што исти не. У по је ди ним обла сти ма, 
искре но сма трам, да смо ма ло пре те ра ли – из гу био 
се по ма ло осе ћај за ода бир ли те ра ту ре. По себ но ка да 
она до ла зи из све та. Ту је опет у пи та њу не до вољ на 
оба ве ште ност, да не по ми њем обра зо ва ност уре ђи-
вач ких ти мо ва, као и бр зо пле тост не ких при у че них 
из да ва ча не стр пљи вих да што пре унов че сво је по-
чет не успе хе.

Што се ти че об но вље них из да ња – ту смо до ста 
у це ли ни по сти гли. До ста се ра ди ло по би бли о те ка-
ма, ко па ло по лич ним књи га ма, и, мо рам да ка жем 
– при јат но је сре сти не ке од ста рих до брих на сло ва у 
но вим ко ри ца ма. Још ка да су ко рект но при ре ђе на...

Не ми слим ни да су са вре ме ни срп ски пи сци не-
до вољ но за сту пље ни. Дру го је пи та ње ува жа ва ње, 
од но сно вред но ва ње, и у ре ал ном – нов ча ном ви ду, 
њи хо вог аутор ства. На то ме се мо ра стр пљи во али 
без усту па ка ис тра ја ва ти – пи сац мо ра да бу де аде-
кват но пла ћен (не на гра ђен, јер је свој по сао од ра-
дио) за свој рад, за сво је де ло. Опет је у пи та њу од нос 
аутор – глав ни га зда, од но сно из да вач. Не ка пи сци 
при ме не опро ба ни ме тод – штрај ка: не ке не штам-
па ју под по ни жа ва ју ћим усло ви ма. На рав но, увек 
мо ра ју ра чу на ти на „из да ји це“ ме ђу со бом.

На ша ре ла тив но мла да кул ту ра и на у ка ва пи за 
ен ци кло пе диј ским, лек си ко граф ским и слич ним ка-
пи тал ним из да њи ма. По че ло се са тим, не увек успе-
шно (не ко ли ко про је ка та је об у ста вље но, на сре ћу), 
али тре ба на ста ви ти. На рав но, то под ра зу ме ва ску пе 
про јек те, ти мо ве струч ња ка, ду го го ди шњи рад, али 
– то је је ди ни пра ви на чин. Ту би тре ба ло и усме ри ти 
но вац ко ји се одва ја за ка пи тал на из да ња.

Да се вра ти мо књи га ма ака де ми ка Вла де те Је
ро ти ћа: ко ли ко су оне зна чај не за да на шње вре
ме у ко јем је чо ве ку по треб на ле па реч, али и ду
бо ко ту ма че ње све та и по ја ва у ње му и ка ко ће 
не ке бу ду ће ге не ра ци је вред но ва ти по за ма шан 
Је ро ти ћев опус?

Вла де та Је ро тић је из у зет на лич ност са из у зет ним 
де лом у на шој са вре ме ној кул ту ри, фи ло зо фи ји а и у 
ме ди цин ској на у ци. Те шко мо гу ја лич но да го во рим 
о зна ча ју Је ро ти ће вог де ла, не са мо што оно пре ва-
зи ла зи мо гућ но сти јед ног чо ве ка, не го што сам го-
ди на ма са на шим углед ним ака де ми ком из гра дио 
бли ске го то во при ја тељ ске од но се па би то би ло 
схва ће но као не до вољ но кри тич ки. И ни је ну жно да 
ја „оце њу јем“ Је ро ти ћа – оце њу ју га ње го ви чи та о ци, 
ње го ви слу ша о ци, ње го ви пред ста вља чи. Ви ше пу та 
сам био у при ли ци да се уве рим да ту сво је вр сну Је-
ро ти ће ву ми си ју (књи ге су тек њен део) при хва та ју 
чи ста ср ца и отво ре них умо ва мно ги и ста ри али и 
мла ди, и обра зо ва ни и они не што ма ње обра зо ва ни, 
и ов де у Бе о гра ду али и у ма лим ме ста шци ма ши ром 
Ср би је. Ми слим да је про блем у ту ма че њу Је ро ти ће-
вог де ла од ком пе тент них у то ме што је оно, не сва-
ки да шње за на ша вре ме на, ком плек сно, од но сно да 
ду бо ко за ди ре у ви ше раз ли чи тих обла сти. Ко да се 
он да усу ди да пи ше о то ме – ле кар, не у роп си хи ја тар, 
фи ло зоф, те о лог или књи жев ни кри ти чар?

Ко је књи ге тре нут но при пре ма те за об ја вљи
ва ње?

Го то во че ти ри го ди не Ars li bri, у по след ње две у са-
и зда ва штву са За ду жби ном Вла де те Је ро ти ћа, при-
пре ма и штам па Са бра на де ла Вла де те Је ро ти ћа. За 
ову го ди ну је пла ни ра но пе то ко ло са осам на сло ва, 
ме ђу ко ји ма ће би ти и но вих књи га. То је за на шу 
„ма лу“ ку ћу ве ли ки по сао и њи ме се ба ви мо вр ло 
озбиљ но и до ста ду го.

Та ко ђе ће би ти но вих на сло ва из обла сти ет но-
ло ги је, у пи та њу је књи га ува же ног ауто ра Бо ја на 
Јо ва но ви ћа. Не ће мо за не ма ри ти ни на шу еди ци ју 
из да ња ве за них за исто ри ју и књи жев ност Ду бров-
ни ка, по себ но по сле про шло го ди шње књи ге др Ире-
не Ар сић Срп ска пра во слав на цр ква у Ду бров ни ку, 
ко ја је до би ла при зна ња не са мо ов де, код нас, не го 
и у са мом Ду бров ни ку, на про мо ци ји по се ће ној од 
стра не нај у глед ни јих Ду бров ча на, уз пред став ни ке 
нај ви ших цр кве них и др жав них вла сти. То је, уз гред 
да и то на по ме нем, би ло ве ли ко при зна ње и по твр-
да до брог пу та на ше из да вач ке ку ће не са мо у ов да-
шњим не го и у ши рим кул тур ним про сто ри ма. Та-
ко ђе ће мо, што је по ста ло оби чај по след њих го ди на, 
об ја ви ти и је дан иза бра ни ро ман – са вре ме ну про зу 
,а спре ма мо и по нов но из да ње јед не ста ре књи ге на-
шег ауто ра.

Пе ђа Радо са вље вић

Портрет издавача

Две деценије
ARS LIBRI

Ненад Арсић
власник 
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Би ли смо без пре би је не па ре, а тре ба ло је да 
осво ји мо ле пе да ме.

При ја тељ Руб чик ка же:
– Хај де да на пра ви мо ра жњи ће.
– Је си ли луд, Ру би ло? – уз вра тио је мо ј ба та 

Ва љек. – Ка кви ра жњи ћи? Од че га? Од брезе?
Ба та је пу шио гр ле ћи бре зу око стру ка.
– Од пса – од го во рио је Руб чик.
За и ста, учио је за ве те ри на ра, али по сле је 

за ба та лио.
– Од ка квог пса?
– Ма, ето, од оног што је ла јао на нас.
– Ја не ћу да је дем пса – ре као сам.
Ба та је по ћу тао, па од лу чи:
– Ва жи. Идем да по зо вем ци це на ра-

жњиће.

Др жа ва је би ла си ро ма шна, а ми та ко мла-
ди да ни смо чу ли ни гр мља ви ну не ба из над 
гла ве.

Ба та је до го во рио са ста нак за су тра дан. Ра-
жњи ћи су би ли пре су дан раз лог. Де вој ке су, 
из гле да, гла до ва ле.

Бе ше то скро ман гра дић, у ко ји смо кри ву-
да вим пу те ви ма за лу та ли у го сте. За па ла нам 
је за око је ди на зна ме ни тост: Жен ски дом ме-
сне сред ње и ви ше тех нич ке шко ле.

Но ћи ва ли смо муч но. Га зда, ко ји је оти шао 
сво јим по слом, до зво лио нам је пу ше ње у ку-
ћи, па смо то ком не ко ли ко са ти ду ва ли у та ва-
ни цу. Дим је чвр сто ви сио над на ма са ви ја ју ћи 
се по иви ца ма.

Пас је био у ван гли, у ја ком па цу.
Пац је при пре мио Руб чик фан та зи ра ју ћи 

при ра ду с би бе ром, со љу, бра шном, ра со лом, 
сир ће том и свим мо гу ћим тра ва ма, па чак и 
пу пољ ци ма – на по љу је про ле ће, пр ви за и ста 
то пао дан, та ко при ја тан да по же лиш да га по-
ква риш.

Пред ју тро сам не ко ли ко пу та уста јао, се-
дао по ред ван гле и њу шкао ужа снут.

– Не мој га је сти пре сног – мо лио ме ба та 
по спа но.

Гу тао сам ки се лу пљу вач ку муч ни не пред 
по вра ћа ње.

Кад сам се ују тро про бу дио, ни сам ви део 
ван глу.

Руб чик је већ ло жио ва тру у дво ри шту и 
гре јао ру ке по ред пла ме на, нер во зног на ве-
тру. Ван гла је би ла на кућ ном сте пе ни шту.

– Из нео сам је у хла до ви ну – об ја снио ми 
је Руб чик.

– А ако жен ске по цр ка ју? – пи тао сам га и 
вр хом ци пе ле до та као уса ла му ре ну ке ре ти ну.

Руб чик ме је од ме рио пре зри вим по гле-
дом. То ли ко пре зри вим да сам по сле ње га и 
ја осмотрио са мог се бе. Ни сам при ме тио на 
се би ни шта на ро чи то, до стој но то ли ко ја ког 
пре зи ра.

– Још ни ко ни је умро од ме са – ре че Руб-
чик.

– И ни је ти не ко ме со – по сум њао сам.
– А ко је он да пас? Пе чур ка? – па мет но је 

ре зо но вао Руб чик.

Де вој ке су сти гле на ру чак, вр ло за до вољ не 
и па жљи ве. Док смо се упо зна ва ли, очи ма су 
тра жи ле пе че ње и је ло.

Ба та их ни је му чио че ка њем: све ча но је из-
нео ван глу, отво рио је и с љу ба вљу по гле дао у 
са др жи ну.

– Ово је мо је оми ље но пра се – ре као је на-
мер но уз ди шу ћи док је спу штао ван глу на зе-
мљу. – Је ли смо из исте фла ши це.

– Та ко ста ро пра се? – пи та ла је јед на од го-
шћи. – Или још пи јеш из фла ши це?

– Па, до бро, до бро – сло жио се ба та треп ћу-
ћи ве се ло. – Је ли смо из исте чи ни је...

– Шта сте то је ли? – ни је пре ста ја ла го шћа.

– Чор бу љак, шта би дру го – упа де па ко сно 
Руб чик ни жу ћи уса ла му ре не ко ма де на сво је-
руч но пра вље не „жи це“, од за ши ље ног пру ћа. 

– А ми ри ше уку сно – ре че дру га, при но се-
ћи ли це го то вом ра жњи ћу, ко ји јој је Руб чик 
не у стра ши во пре дао, пот пу но си гу ран у ква-
ли тет свог ра да.

Сму чи ло ми се.
Де вој ка је ста ви ла ра жњић над ва тру. Ба та 

је још ју трос, за сва ки слу чај, до нео са ре ке ро-
штиљ, ко ји су ло кал ни ри ба ри ко ри сти ли за 
сво је по тре бе. Де вој ке, њих три, се ле су по ред 
Руб чи ка и по че ле да узи ма ју од ње га жи це и 
ста вља ју ко ма де ме са на ро штиљ ис пу шта ју ћи 
за ту при ли ку уоби ча је не ус кли ке:

– О, ка ко је вру ће! С-с-с... Опе кла сам се.
– Ка ко је ве ли ко пар че... Пре го ре ће. Руб-

чик, хај де да га пре по ло ви мо.
– А то ће би ти мо ја жи ца. Си ро тињ ска. Те-

шка по ла пу да....
– И, ето, ка жем вам – по др жа вао је раз го-

вор ба та. – На ша ма ма је хра ни ла пра се ме дом 
и мле ком, па је ра сло ру ме но као ман да рин. 
Све је раз у ме ло, ода зи ва ло се на име...

– А ка ко се зва ло? – за ин те ре со ва ле су се 
са свим рав но ду шно код ба те.

– То бик – ни сам мо гао да се су здр жим.
Ба та мрд ну обра зом и очи ма ми да де ја сан 

знак.
– Ле ти смо са њим ше та ли шу мом – на ста-

вио је. – А зи ми ме во зио на сан ка ма.
– Чуд на не ка сви ња – по сум ња ла је јед на 

де вој ка. 
– Ма, ша ли се! – уз вик ну ла је дру га.
– Ов де се за и ста сви ша ле – опет ни сам из-

др жао.
По што је на ни зао све ме со, Руб чик оде у 

ку ћу и вра ти се са огром ном фла шом ра ки је. 
Де вој ке, по све му су де ћи, уоп ште ни је збу-
ни ло пи ће – уз та ко обил не ра жњи ће би ле су 
спрем не да пи ју све, шта год им да ју.

При шао сам пра зној ван гли и с бла гом је-
зом пи љио у њу, искре но оче ку ју ћи да ћу на 
дну ви де ти за бо ра вљен кр ња так чу па вог ри-
ђег ре па.

Из не ли смо из ку ће клу пе и ша мли це, се-
ли око ва тре, Руб чик је јед ну сме стио у кри ло, 
дру гу при гр лио ру ком, а тре ћу де вој ку, ко ја је 
до па ла ба ти, гле дао је с отво ре ном ра до зна ло-
шћу.

На то чио сам и по пио јед ну ра ки ју, док су 
оку пље ни звец ка ли ме тал ним та њи ри ма и 
по ста вља ли хлеб и лук уз ра жњи ће, ко ји су 
већ би ли спрем ни, то пи ли се ме ко и муч но.

Ја сно сам осе ћао ми рис ште на ре.
До огра де је до тр чао пас, њу шкао и нео че-

ки ва но за ла јао на нас.
„Скроз сте по лу де ли, мај ку ли вам ва шу, 

љу до жде ри“ – от при ли ке та ко сам пре во дио 
ње гов ла веж.

– Чи бе! – ре ко ше де вој ке, ко је су цик ну ле 
и тр гле се.

– Чи бе! – по но ви у истом то ну тан ким гла-
сом ба та и ба ци те жак ка мен пре ко огра де.

– Па, ево – ре че Руб чик – ра жњи ћи су го-
то ви!

Ски нуо је са се бе де вој ке и за тре ну так чуч-
нуо уз ва тру не пре ста ју ћи, ипак, да по не кад 
ба ци по глед у но ве дру га ри це, као да се пла ши 
да ће их од не ти про ма ја или све ођед ном при-
сво ји ти ба та.

А де вој ке су се де ле чвр сто и жуд но гле да-
ле у ва тру. На ва три је цвр ча ло ме со, там но и 
на из глед твр до, то ли ко да му је по ре кло би ло 
очи глед но. 

– Ја не ћу да је дем – по но вио сам кроз зу бе, 
се да ју ћи на спрам Ру би ка.

– Са мо про бај – од го во рио ми је пре те ћи 
Руб чик.

– Не ћу чак ни да га про бам – од го во рио 
сам.

Руб чик је ди гао увис жи цу, оми ри сао је и 
ре као:

– Углед на звер ка.
Не да ле ко од ку ће за о ри се ту жно цви ље ње 

пса.
– Ако не пре ста не, има ће мо ра жњи ће сва ки 

дан – ре че ти хо Руб чик и по че да рас по ре ђу је 
ко ма де по та њи ри ма. И ме ни је ста вио, олош.

Цви ље ње ни је пре ста ја ло.
– Шта му је? – чу ди ле су се де вој ке. – Мо жда 

је бе сан?
– А мо жда су у овом се лу сви пси бе сни? – 

упи тао сам злу ра до гле да ју ћи у Руб чи ка, али 
већ је би ло ка сно. Не че ка ју ћи мом ке, на ше го-
шће за ри ше ја ке зу бе у пе че но ме со, др же ћи 
жи це у си гур ним ру ка ма.

– Е! Е! Е! – збу нио се ба та. – А да се куц не-
мо? А за по знан ство?

Куц ну ли смо се. Лу пи ли. За ми ри са ли на 
лук. И нај зад се упо зна ли.

Цви ље ње пре ста де.
„Ве ро ват но је сви снуо од ср ча ног уда ра“ – 

по ми слио сам мрач но о псу. – „Или ти хо псу-
ју ћи и ро не ћи шкр те псе ће су зе пра ви се би 
ом чу...“

На пио сам се нај бр же, јер сам јео са мо лук, 
и већ сам ми ри сао као гла ви ца лу ка.

– Ех, ви, стр во жде ри! – уз ви ки вао сам по-
не кад ди жу ћи ча шу мут не ра ки је. – Уби ли сте 
Ља љу!

У го сте сти го ше још два пса и гле да ли су 
нас кроз ру пе на огра ди.

– Из ви ни те нас, ми ли! – за ви јао сам. – Из-
ви ни те, ро ђе ни! Ако хо ће те, по је ди те мо ју ру-
ку? Хо ће те ли?

Ну дио сам им сво ју ру ку, ко ју сам им пру-
жао као да је бе жи вот на.

– По је ди те је! – мо лио сам их. – Око за око. 
Зуб за зуб. Ша па за ша пу.

– А ти не маш ни реп, из ме ђу оста лог – ре-
као је ба та и вра тио ме за со фру.

И сам је, за раз ли ку од Руб чи ка, јео ма ло. 
Али, он уоп ште је де увек уме ре но, ни је алав.

Пред ве че, кад се вра тио га зда ку ће, ме-
со је већ би ло по је де но и ва тра је до го ре ва ла. 
Руб чик је сти скао сво је де вој ке, ја сам ту жно 
гле дао у ва тру, ба та је пу шио де ле ћи јед ну ци-
га ре ту са сво јом љуп ком и сме шљи вом дру га-
ри цом.

– Па, до шло је вре ме да ре шава мо про блем 
пре но ћи шта! – об ја ви ба та.

Де вој ке су ћу та ле, згле да ле се и по не кад об-
ли зи ва ле. Гле дао сам их с од врат но шћу. Јед на 
ме је гле да ла за ин те ре со ва но.

– За што ти ни шта ни си јео? – упи та ме кад 
је угра би ла мо ме нат да по бег не од Руб чи ка.

Руб чик ми је да вао гро зне зна ко ве ли цем, 
али у рав но мер ној про лећ ној по лу та ми ви ше 
ни шта ни сам раз ли ко вао.

Ни сам био у ста њу да из у стим ни реч, кри-
вио сам ли це и гриц као усне.

– Те би је ло ше? – упи та ла је она и са ма за-
пли ћу ћи сло го ви ма и сло ви ма, па ме вре лом 
ру ком по ми ло ва по гла ви. 

– Па, где ће мо пре но ћи ти, де вој ке? – упи тао 
је ба та гла сно, још јед ном. Га зда нас у та квом 
дру штву си гур но не би пу стио у ку ћу, на ле-
жа је ве.

– А да по ђе те код нас? – пред ло жи ла је она 
што је ста ја ла по ред ме не. Вре ла ру ка јој је би-
ла на мо јој гла ви, бо рио сам се са же љом да је 
ује дем.

За хар При ле пин

КЕ РЕ ТИ НА
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– Шта ти је? – ода зва ла се дру га осло ба ђа ју-
ћи се за тре ну так од Руб чи ка, ко ји ју је већ љу-
био у уста и при др жа вао за ко су на по тиљ ку. 
– Шта ти је? Та мо је пор тир! Не ће их пу сти ти!

– Ка кав пор тир! – на сме јао се ба та. – Не ма 
тог пор ти ра ког ми ни смо у ста њу да сре ди мо.

По не ли смо остат ке ра ки је, по же ле ли га-
зди ла ку ноћ и кре ну ли пре ма до му. Иза нас се 
по стро ји ло не ко ли ко ло кал них па са. Ти хо су 
ишли на из ве сном од сто ја њу.

Де вој ке су стал но гр ди ле:
– Не ће их пу сти ти! Не пу шта ју!
Она што је оста ви ла Руб чи ка ухва ти ла ме 

је под ру ку и ишла по ред ме не на сто је ћи да 
ускла ди ко рак с мо јим.

Руб чик се не ка ко на гло опио, ма да је, зна-
ју ћи сво ју ал ко хол ну сла бост, чи та вог да на 
на сто јао да пи је што ма ње. При др жа ва ла га 
је дру га ри ца, а сва ког тре нут ка је по ста јао све 
спо ри ји и те жи. По не кад је за ба ци вао гла ву и 
уз ви ки вао.

– А има те ли ви про зо ре? – пи тао је ба та.
– У при зе мљу су ре шет ке. А ми смо на дру-

гом спра ту.
– Хај де да им из ба ци мо жен ску оде ћу – 

пред ло жи ла је из не на да мо ја са пут ни ца гла-
сно и ра до сно, та ко да су пси иза нас за дрх та-
ли и ма ло се по ву кли на зад. – Из ба ци ће мо им, 
па ће про ћи као сту дент ки ње! А?

Иде ја је би ла па мет на.
Де вој ке су нам по ка за ле про зор со бе у ко јој 

су ста но ва ле њих три, ста ли смо ис под ње га, а 
Руб чи ка при сло ни ли уза зид.

Убр зо се про зор осве тлио, отво рио и од о-
зго, уз не жан де во јач ки смех, па до ше јак на, 
за тим сук ња, па ма ра ма.

– Руб чик, мај ку ли ти тво ју, отре зни се већ 
јед ном! – псо вао је ба та.

У уду бље њи ма се још за др жао по след њи 
снег, пр љав и зр наст, ва дио сам га ода тле и тр-
љао че ло при ја те љу. Руб чик је ја у као и по не-
кад ба ла вио ду гу пљу вач ку.

„Бе сни ло“ – био сам си гу ран.– „По че так 
бе сни ла...“

За то вре ме ба та се пре свла чио, обу као је 
сук њу, с му ком се уву као у јак ни цу, убра дио 
ма ра му. Обу ћа, мо рам при зна ти, баш и ни је 
од го ва ра ла ње го вој но вој оде ћи, али то се го-
то во ни је ни при ме ћи ва ло у мра ку.

– Иде мо што бли же ула зу, хај де, на са ма ри-
ће мо пор ти ра – пред ло жио је ба та. – Ко ба ја ги 
ти ме не пра тиш, по ку ша ваш да ме по љу биш, а 
ја ћу ти опа ли ти ша мар чи ну и утр ча ти у фо а је, 
сва у су за ма.

Га дљи во сам се ис кри вио: иона ко ми је 
стал но мука од све га што де ша ва ло.

На сте пе ни шту сам ипак за гр лио ба ту, за 
уз врат, он ме је од лич но уда рио у ви ли цу и 
оне све стио ме на пар се кун ди.

– Без о бра зни че! – уз вик нуо је ба та ви со ким 
гла сом, и са мим тим је оста вље ног са пут ни ка 
вра тио из при вре ме ног не би ћа.

Ус пео сам да ви дим чак и ње го ве го ле, див-
но кри ве, не по пра вљи во чу па ве но ге у ја ким 
ци пе ла ма, и ша ре ну крат ку сук њу ко ја је кру-
ни са ла ту ле по ту, док је ба та ши ром отва рао 
вра та и ула зио у дом.

По сле јед ног ми ну та вра ћао се жур но, а за 
њим је ис тр ча ла пор тир ка са чет ком за ри ба-
ње по да.

– Ђу бре јед но ђу бра во! – ви ка ла је. – Бе-
стид не су ти очи! Ба рем об риј ту сво ју раз бој-
нич ку њу шку! И љу бе се на ула зу! Пе де ри!

Мо ра ли смо да оде мо.
– Мај ко мо ја, ка ко ли оне хо да ју у сук ња-

ма – псо вао је ба та. – Ја ја ми се ску пља ју од 
хлад но ће.

– Ти имаш ја ја – прет по ста вио сам. – Али 
оне не ма ју.

Руб чик је и да ље ста јао уза зид.
– Шта је би ло? – пи та ли су нас од о зго де во-

јач ки гла со ви.
– Ре кли су нам да ви не ма те бра да те сту-

дент ки ње – уз вра тио је ба та, оба зи ру ћи се на 
све стра не.

– Слу шај – ре као ми је. – Као да сам ви део 
мер де ви не ту у бли зи ни. Иде мо.

Мер де ви не смо за и ста на шли и мар љи во 
ста ви ли ис под же ље ног про зо ра. Али, до се за-
ле су са мо до пр вог спра та или ма ло ви ше.

Ба та се пр ви пе њао го ре, ја сам др жао мер-
де ви не, го то ве да се рас пад ну. На по след њој 
пре ча зи је стао и пру жио ру ке.

На ше ср дач не дру га ри це су му до ба ци ле 
две кр пе са ви је не у пле те ни цу, ба та се за ка чио 
за њих и док су га ву кле го ре, гре бао је но га ма 
по зи ду и упао кроз про зор.

Тут нуо сам фла шу ра ки је под па зу хо и до-
вео Руб чи ка до мер де ви на. Три пут сам му по-
но вио на ко ји на чин ће до спе ти у то пли дом, 
код сво је стра стве не ле по ти це, ко ја се нај е ла 
ке ре ти не.

– Раз у меш? – пи тао сам још јед ном.
– Раз у мем – по но вио је ехом Руб чик. За тим 

је отво рио очи, и за тре ну так ми се учи ни ло да 
се ипак отре знио.

По шао сам го ре, ба та се по мо лио у су срет, 
за ка чи ли смо се је дан за дру гог као да смо ве-
чи то би ли раз дво је ни, и ево, већ ми се осме ху-
ју ру ме на, пи ја на де во јач ка ли ца, ко ја су сти-
гла да се улеп ша ју све жом шмин ком.

– Руб чик! – звао га је ба та кроз про зор. – 
Руб чик!

– Идем – ода звао се про му кло Руб чик по-
сле ми нут вре ме на, као да је звук са не у твр ђе-
не ви си не до ла зио до ње га и нај зад сти гао до 
људ ског слу ха.

По ди гао је но гу, при ди гао се и ду го ста јао 
на пр вој пре ча зи, на ви ка ва ју ћи се на ра сто ја-
ње од зе мље.

Ма ло смо се умо ри ли че ка ју ћи га, па од лу-
чи смо да пи је мо ра ки ју.

То чи ли смо у пр ља ве шо ље, цуг ну ли, са пет 
стра на сви гриц ка ли јед ну чо ко ла ду.

Де вој ке су се згле да ле и оти шле то бо же у 
то а лет.

„Да нас де ле“ – до се тих се.
По но во смо гле да ли кроз про зор, Руб чик је 

већ био на тре ћој пре ча зи.
Ка да сам по гле дао до ле, сму чи ло ми се још 

ја че и ума ло се ни сам ис по вра ћао на при ја те-
ље ву гла ву.

– Слу шај – ре као сам ба ти увер љи во и не-
умо љи во, по што сам се од ма као од про зо ра – 
не мо гу да имам по сла са же на ма ко је су је ле 
пса.

Ба та је са гнуо гла ву као пас и за гле дао се 
у ме не.

– У Ко ре ји би оти шао у ма на стир – ре че.
– Не мо гу, и го то во – по но вио сам.
– Мо жда ћеш се и бра та од ре ћи из истог 

раз ло га?
Ни сам имао шта да му ка жем, ни сам...
На то чио сам још ра ки је, пу ну шо љу, ис пио 

је на ис кап, за те ту рао се и стро по штао на кре-
вет.

Руб чик је за то вре ме са вла дао још не ки 
број пре ча га, сти гао до пр вог спра та и, очи-
глед но ра чу на ју ћи да му је пут за вр шен, убе-
дљи во се од у про но га ма и пао са мер де ви на 
на ле ђа, у по след њи снег. Ле жао је та мо, жив и 
свеж, као са мо у би ца.

Вра ти ше се ве се ле сту дент ки ње, од мах уга-
си ше све тло, али ме ни је већ би ло све јед но.

На гло ме је но си ло у ме ку аро ма тич ну, при-
влач ну та му, где ни ко не му чи ра ње не ду ше и 
не се че жи ва те ла.

Не ко је сео на мој кре вет и ди рао ми обра зе.
Не знам ка ко, осе тих да сам га зда не обра за 

не го пр сти ју – и ти тан ки пр сти су се га ди ли 
не љу ба зне хлад но ће пи ја ног бле дог му шког 
ли ца.

Ру ка је не ста ла и – оста дох сам.
– Не ка га ђа во но си! – ре као је ба та ве се ло.
Чи та ве но ћи са њао сам да пло вим, а јар бо-

ли су не пре ста но шкри па ли.

Ра но ују тро про бу дио сам се исто вре ме но 
кад и ба та. Он је иза шао ис под не чи јих но гу и 
по ред кре ве та је два на ђе свој до њи веш ме ђу 
ра зно вр сним ту ђим. Још је био у не до у ми ци 
др же ћи у ле вој јед не а у де сној дру ге га ће.

– Ово су из гле да мо је – за кљу чио је пре по-
зна ју ћи по цр ве ној и дре ча вој бо ји соп стве ну 
ствар.

По гле да ли смо кроз про зор. Руб чик је и да-
ље био у сне гу. По ред ње га је се де ло и ле жа ло 
не ко ли ко па са.

Нео бич но спрет но смо се спу сти ли до ле, 
пси не ра до оста ви ше Руб чи ко во те ло и њу-
шка ју ћи ва здух, ста до ше не да ле ко.

Оче ки вао сам да ћу ви де ти огло да но ли це, 
али Руб чик је био чист, ве дар, ру мен.

Ба та чуч ну по ред ње га.
– Руб чик! – по зва га.
При ја тељ отво ри очи, би стре као де те ту, 

у њи ма се од ра жа вао чак и све тли кра ји чак 
неба.

– Је си ли жив? – пи тао је ба та.
– Жив сам – од го во ри Руб чик ве дрим гла-

сом.
– Хај де мо?
– Па, хај де мо – сло жио се Руб чик.
Ди гао се и стре сао при о ну ли снег.
– Де ча ци, до бро ју тро! – ре че нам глас од-

о зго и до да де, ма ло сни же ног то на, не ка ко 
друк чи је, но вим то на ли те том. – Здра во, Ва-
љењ ка!

– Јој! Ан ђе ли! – уз дах ну Руб чик ди жу ћи 
би стар по глед.

Она ке сте ња стих очи ју, што ме је ми ло ва ла 
по гла ви, ба ци нам три ле де ни це.

– Ево вам! – ре кла је ве се ло, ки да ју ћи кон-
фе те јед ну за дру гом.

Све три је ухва тио ба та.
Ста ја ли смо са Руб чи ком диг ну тих гла ва, 

спу ште них ру ку.
– Ја ни сам био та мо? – пи тао ме је без на де-

жно Руб чик, гла вом по ка зу ју ћи про зор.
– Не, ни кад – од го во рио сам осе ћај но, као 

да се ра ди ло о сед мом не бу.
Ла га но, ма мур ним ми ши ћи ма по шли смо 

на ауто бу ску ста ни цу: би ло је вре ме да се вра-
ти мо ку ћи.

– Ка ко се то де си ло – би стро се жа лио Руб-
чик. – За што ни сам мо гао да се поп нем мер-
де ви на ма...

– Да ни си јео ке ре ти ну, све би би ло у ре ду – 
пре ко ре вао сам га.

– Бу да ло, шта ти је – од го во рио је Руб чик 
рав но ду шно. – Ко ји ти је ан драк с ке ре ти ном... 
Обич на сви ње ти на. Ку пио сам је од ло кал не 
ку ва ри це ду пло ску пље.

Пу то ва ли смо у свој град до ди ру ју ћи че-
ли ма не из бе жно пр ља ва ста кла про лећ них 
пе ри фе риј ских ли ни ја и гле да ли ру ске про-
сто ре. Ни ко ни је ту го вао, на про тив, сва ко се 
осме хи вао се би: је дан – при ли ву не жно сти, 
да ре жљи вог уку са и ми ри са, дру ги – осе ћа њу 
на сле по оч ни ци то плог, по след њег сне га те го-
ди не, тре ћи – не зна но че му.

...не зна но, не зна но, не зна но че му.

С ру ског пре ве ла Рад ми ла Ме ча нин
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Ма ло ко ја уста но ва у Ср би ји, по го-
то во у ма лој ва ро ши као што је 
Сви лај нац, бе ле жи кон ти ну и ра-

но исто риј ско  тра ја ње у про те кла два ве ка. 
Ове, 2008. го ди не, на вр ша ва се 140 го ди на 
по сто ја ња Ре сав ске би бли о те ке у Сви лајн цу, 
ко ја је осно ва на као Чи та о ни ца о мла ди не-
ре сав ске  ав гу ста 1868. го ди не.

Сви лај нац, ко ји се као се ло са 30 ку ћа 
по ја вљу је у тур ском по пи су 1467. го ди-
не, до жи вља ва успон по ло ви ном 19. ве ка. 
Већ по сле Дру гог срп ског устан ка 1815. го-

ди не, Сви лај нац је по стао ад ми ни стра-
тив но-управ ни цен тар ве ћег де ла Ре са ве, 
се ди ште Ре сав ског сре за. По де сан ге о граф-
ски по ло жај и уло га у ми ну лим устан ци ма 
усло ви ли су бр зи на пре дак места и ње го ве 
око ли не. По мно гим на зна ка ма за ова кав 
успон нај за слу жни ји је Ми ло сав Здрав ко-
вић Ре са вац. Он је пр ви чо век из Ре са ве ко-
ји је по ха ђао Ве ли ку шко лу 1808. го ди не 
за јед но са Ву ком Ка ра џи ћем. Ис так ну ти 
уче сник Пр вог и Дру гог срп ског устан ка, 
би о  је пр ви на чел ник Ре сав ског сре за, по-
том Ћу приј ске на хи је и члан Со вје та. Са 
ђач ким ро ди те љи ма из др жа вао је шко лу у 

Сви лајн цу, ко ја је би ла јед на ме ђу пе де се так 
осно ва них по чет ком 1808. го ди не, кад „ни у 
сто се ла ни је би ло дву де јед не шко ле“, ка ко 
пи ше Вук. За хва љу ју ћи Ми ло са ву Ре сав цу, 
пр ве књи ге су по че ле да сти жу у Сви лај нац 
већ 1818. го ди не, ка да је он био је ди ни пре-
ну ме рант. Као чо век од ве ли ког по ве ре-
ња кне за Ми ло ша, уман и рет ко пи смен, 
зна чај но је ути цао на ус по ста вља ње ма ги-
стра та, су да, на хи је ћу приј ске са се ди штем у 
Сви лајн цу 1824. го ди не, у по ди за њу цр кве 
1827. и осни ва њу шпи та ља 1832. го ди не, 

јед не од три бол-
ни це у Ср би ји у то 
вре ме.

Глав на ули ца у 
Сви лајн цу кал др-
ми са на је 1829, а 
сти хиј ска град ња 
је за у ста вље на 1836. 
го ди не, ка да су по-
пи са ни и про це-
ње ни сви пла це ви 
у чар ши ји. Го ди ну 
да на ка сни је кнез 
Ми лош је по слао из 
Кра гу јев ца ба рона 
Кор до на, ко ји је 
сво јим про јек том 
по ста вио осно ве 
бу ду ћег про стор-
ног раз во ја Сви-
лајн ца, тра си ра ју ћи 
дру мо ве пре ма По-
жа рев цу и Кра гу-
јев цу. Ћу при ја на 
Мо ра ви за вр ше на је 

п о -
чет ком 
1843. го ди-
не. Кра јем пе де-
се тих и по чет ком ше зде се тих го ди на Сви-
лај нац по ста је и зна чај но вој но сре ди ште; у 
ње му је био ста ци о ни ран штаб за Ис точ но-
мо рав ску ко ман ду.

Пре ма др жав ном по пи су из 1863. го ди-
не Сви лај нац је имао 4.009 ста нов ни ка, од 
ко јих је 664 би ло пи сме но, и 981 по ре ску 
гла ву. 56% је жи ве ло од зе мљо рад ње, а оста-
ли су жи ве ли ба ве ћи се ма хом за на ти ма и 
тр го ви ном.

За ко ном, ко ји је одо брио кнез Ми ха и-
ло Обре но вић 1866. го ди не, Сви лај нац је 
про гла шен за ва ро ши цу, јед ну од два де сет 
и јед не у Ср би ји. Те го ди не, кра јем де цем-
бра, као пр ви јав ни на го ве штај о отва ра њу 
чи та ли шта у Сви ла јан цу би ла је крат ка вест 
у ли сту Све то вид да се на чу ло „да ће се у 
на шој ва ро ши Чи та ли ште отво ри ти то ће 
овим гра ђа ни ма ми ло би ти, а још ће им ми-
ли је би ти ка да ви ди мо и те ле граф“. И за и-
ста, Чи та ли ше се отва ра 1868, а те ле граф ска 
ве за је про ра ди ла го ди ну да на ка сни је.

Осим пред у зи мљи вих и про све ће них 
Сви лајн ча на, ве ли ку у ло гу у осни ва њу Чи-
та ли шта омла ди не ре сав ске има ла је Ује-
ди ње на омла ди на срп ска, ко ја је на се бе 
пре у зе ла ве ли ке оба ве зе на кул тур но-про-
свет ном и обра зов ном пла ну и по ста ла „ту-
мач же ља и осе ћа ња срп ског гра ђан ства“. 
Од мах на кон свог осни ва ња апри ла 1868. 
го ди не, Дру штво омла ди не ре сав ске је са-
ста ви ло Пра ви ла за Чи та о ни цу ко ја је одо-
брио ми ни стар про све те и цр кве них де ла, 
а у про прат ном пи сму пи ше „да не са мо да 
не мам ни шта при ме ти ти про ти ву за во да 
чи та о ни це у Сви ла јен цу, не го ми је ми ло 
што се та кво за ве де ње по ди же ко је раз про-
стра ње њу про све те слу жи, и ода јем при-
зна ње они ма ко ји су се тру ди ли да се исто 
осну је“.

Са по твр ђе ним Пра ви ли ма, обез бе ђе-
ним про сто ром и сред стви ма за на руџ би ну 

но ви на, у Сви лајн цу је 10. ав гу ста 1868. 
го ди не све ча но отво ре на Чи та о-

ни ца Дру штва омла ди не ре сав-
ске, о че му су из ве сти ле мно-

ге та да шње но ви не. У Све
то ви ду пи ше: „Ево сре ће 

и ево на прет ка! Сви смо 
сло жно, пак сва киј што 
же ли до че ка ће и ди ви ће 
се на прет ку про свет-
ном. Та ко и ми да нас у 
име Бо га и до бре сло ге 
на ше, по Бо же стве ној 
ли тур ги ји, све ча но 
отво ри смо чи та о ни цу 
с осве ће ном во ди цом 
и пре кра сним јед ним 

кра сно ре чи тим слов-
цем, ску пље ној пу бли-

ци, из го во ре ним г. Све-
ште ни ком Па влом Кр сти-

ћем.“ Лист Ср би ја об ја вљу је: 
„Из Сви ла јен ца нам ја вља ју да 

се у тој ва ро ши уста но ви ла чи та о-
ни ца ко јој је за пред сед ни ка иза бран 

Ми ло сав Бо го је вић, све ште ник. То би 
тре ба ло да бу де при мер не ким окру жним 
ва ро ши ма где чи та о ни це још не ма или је 
би ла па је за пу ште на.“. Ме ђу осни ва чи ма 
чи та о ни це би ло је пе т у чи те ља, про та и три 
све ште ни ка, се дам на ест чи нов ни ка, три-

140 го ди на по сто ја ња Ре сав ске  би бли о те ке
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де сет два тр гов ца, пет на ест за на тли ја, два 
ле ка ра, је дан те жак, јед на до ма ћи ца (Ан ка 
Д. Ре са вац) – ве ћи на ли ца чи ји су ути цај, 
по ло жај, зна ње, ен ту зи ја зам и еко ном ска 
моћ мо гли и је су оси гу ра ли те ме ље, брз и 
све стран раз вој Чи та о ни це у Сви лајн цу, ка-
кав ни су има ле чи та о ни це мно го ве ћих ме-
ста у Ср би ји, из у зев Бе о гра да, Кра гу јев ца и 
не ко ли ко у Вој во ди ни.

Чи та о ни ца је убр зо по ста ла зна чај на дру-
штве на и кул тур но-обра зов на уста но ва, а 
мно ги ње ни чла но ви би ли су чи нов ни ци, 
пред став ни ци у др жав ним и по ли тич ким 
те ли ма, у про свет ним уста но ва ма и тр го-
вач ким ор га ни за ци ја ма ко ји су по кре та ли 
мно ге ак ци је ко ри сне за Сви лај нац. За у зи-
ма ли су се за ре гу ла ци ју Мо ра ве и из град-
њу пон тон ских мо сто ва код Ћу при је и 
По жа рев ца, за же ле знич ки пут од Бе о гра да 
пре ко Сви лајн ца. Из Чи та о ни це је по те-
кла ини ци ја ти ва за кал др ми са ње глав-
них ули ца, из ра ду ре гу ла ци о ног и ни-
ве ла ци о ног пла на Сви лајн ца, за про ши ре ње 
управ не и суд ске те ри то ри је Сви лајн ца, за 
по ди за ње но ве згра де за основ ну шко лу, за 
осни ва ње гим на зи је, за отва ра ње апо те ке 
1875. го ди не до ла ском Сло ва ка Ју ли ја Дра-
шко ци ја.

Пре ма из ве шта ји ма из два на ест окру га, 
Ми ни стар ство про све те и цр кве них де ла је 
кон ста то ва ло да је у Ср би ји 1869. го ди не би-
ло 27 чи та о ни ца. Сву да та мо где чи та о ни це 
ни су све срд но по ма га ли на пред ни гра ђа ни, 
тр гов ци и омла ди на, оне су се га си ле. Сви-
лај нач ка Чи та о ни ца омла ди не ре сав ске, као 
и ве ћи на срп ских чи та о ни ца ко је ни су 
по ма га ле др жа ва и оп шти на, из др жа ва-

ла се из вла сти тих сред ста ва фор ми ра них 
од члан ских уло га, до бро вољ них при ло га и 
при хо да са ку пље них на за ба ва ма, по се ли ма 
и одр жа ним бе се да ма. Сред ства су, пре ма 
од ред ба ма Пра ви ла, тро ше на за прет пла ту 
но ви на и ча со пи са, на бав ку књи га, ин-
вен та ра, пла ћа ње ки ри је, гре ја ња и осве-
тље ња.

У Ле то пи су Ре сав ске би бли о те ке је за-
пи са но да „од мах по отва ра њу Чи та о ни це, 
мла ђи чла но ви осно ва ше по зо ри шни от сек 
за ко ји при ку пи ше сред ства и на ба ви ше 
би ну, за ве су, ку ли се и по треб ну гар де ро бу, 
па при ре ђи ва ху пред ста ве, на ро чи то зи-
ми у чи та о нич ким про сто ри ја ма. Игра ли 
су „Бој на Ко со ву“, „Смрт Сте ва на Де чан-
ског“. „Кнез Ми ло ша Обре но ви ћа“ и дру ге 
па три от ске ко ма де у ко ји ма су жен ске уло-
ге при ми ли чла но ви од се ка.“

Но ви не у рад  Чи та о ни це  у не о  је 
свештени к Јо ван Ша рић до шав ши у 
Свилај нац 1870. го ди не. Као до пи сник ли-
сто ва Све то вид, Ср би ја, Ви дов дан, Је дин
ство, из Сви лајн ца ша ље до пи се о ра ду Чи-
та о ни це и о до га ђа ји ма у са мом Сви лајн цу. 

Убр зо, уз по др шку Чи та о ни це, 1871. го-
ди не по кре ће лист Ре сав ски по што но ша, 
чи ји је био из да вач и уред ник. То је био 
пр ви провин циј ски лист у Ср би ји, а Јо ван 
Скер лић у свом пре гле ду срп ске штам пе 
у 19. ве ку ка же „да ма лом али уста лач ком 
Сви лајн цу при па да част да је пр ви у Ср би-
ји имао сво је но ви не“. Лист је из ла зио два 
пу та ме сеч но, по це ни од 48 гро ша го ди-
шње. Штам пан је у Пан че ву и у Бе о гра ду. 
До кра ја 1872. го ди не иза шло је 11 бро је ва, 
а за тим се лист уга сио. Са чу ва ни су са мо 
бро је ви 5. и 6. и из њих се мо же ви де ти да 
је Ре сав ски по што но ша био до бро уре ђи-
ван лист, са до ста ве сти из Ср би је и све та, 
са глав ном ру бри ком На ше до ма ће ства ри, 
у ко ји ма се за у зи мао за уна пре ђе ње Сви-
лајн ца, за уста но вље ње окру жног су да, за 
по ди за ње мо ста на Мо ра ви, пот кре пљу ју-
ћи ове по тре бе зах те ви ма гра ђа на и ис ти-
чу ћи зна чај и исто риј ску уло гу Ре са ва ца у 
про шло сти.

Припремила
Ружица Сибиновић-Рајковић

140 го ди на по сто ја ња Ре сав ске  би бли о те ке

Цр те и ре зе 1 – из бор ра до ва са књи жев ног кон кур са „Ан дра Га ври ло вић“ 2008, из-
да вач Ре сав ска би бли о те ка Сви лај нац, Сви лај нац, 2009. – 193 стра не

По во дом ве ли ког ју би ле ја, 140 го ди на од осни ва ња и кон ти ну и ра ног ра да би бли о те ке у Сви-
лајн цу, уста но вље на је књи жев на на гра да „Ан дра Га ври ло вић“ за про зно ства ра ла штво 

– за при по вет ку и књи жев ну кри ти ку. Уре ђи вач ки од бор (Оли ве ра Ми ја и ло вић, пред сед ник, 
Би ља на Ми ло ва но вић-Жи вак, Ста ни ша Не шић, чла но ви) до де лио је три на гра де за при по вет ку 
(пр ву на гра ду по де ли ли су Ми лан Јо ва но вић из Мин хе на за при по вет ку „Гроб на Ву чи јем до лу“ 
и Ра ден ко Зе чић из Ба ји не Ба ште за при по вет ку „Ушур“, дру гу је до би ла Ма ри ја Здрав ко вић 
из Ни ша за при по вет ку „Мо ја ма ма је би ла пи лот“, тре ћу Пе тар В. Кне же вић из Бе о гра да за 
при чу „За твор“) и три на гра де за књи жев ну кри ти ку (пр ву на гра ду до био је Дра го љуб Пе рић 
из Сме де ре ва за рад „О хе ро ји ма, ју нач ким пе сма ма и те ма ма“, дру гу Ве ри ца Та дић из Чач ка 
за рад „Псал ми сун ца на скулп ту ра ма се те“, тре ћом је на гра ђен Жар ко Ђу ро вић из Бе о гра да 
за кри ти ку „Вр ли не је зич ког маг не ти зма“). На пр вом кон кур су уче ство ва ло је 54 ауто ра, са 12 
књи жев них кри ти ка и 80 при по ве да ка. При ли ком вред но ва ња кри ти ка у из бор за на гра де ни-
су ушли се ми нар ски ра до ви, но вин ски члан ци и ко лум не, код вред но ва ња при по ведака ни је 
по сто ја ло жан ров ско ни те мат ско огра ни че ње, те је жи ри за и ста ужи вао у ра зно вр сним про-
зним оства ре њи ма. У збор ник су ушли, осим на гра ђе них при по ве да ка и кри ти ка, ра до ви још 
23 ауто ра, укуп но 30 ауто ра. Увод но сло во са др жи ин фор ма тив ну бе ле шку о Ан дри Га ври ло-
ви ћу (1864–1929), за слу жној лич но сти срп ског на уч ног и књи жев ног жи во та. Ро ђен у Сви лајн-
цу, Га ври ло вић се шко ло вао у Чач ку, Бе о гра ду, Кра гу јев цу, Пе тро гра ду, пи сао је по е зи ју, про зу, 
дра ме, при ка зе, књи жев не кри ти ке, исто ри ју књи жев но сти, би о гра фи је и пре во дио чак са 7 
је зи ка (по ред сло ве нач ког, сло вач ког, пољ ског и ру ског, и са ен гле ског, фран цу ског и не мач ког). 
Ис тра жи ва чи су от кри ли не ко ли ко хи ља да ње го вих ра до ва. Уста но вље на књи жев на на гра да са 
име ном зна чај ног на уч ни ка до де љи ва ће се сва ке го ди не.

Припремила Т.Ј.

НА ГРА ДА ЗА КЊИ ЖЕВ НОСТ „АН ДРА ГА ВРИ ЛО ВИЋ“
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По ред ли те рар ног опу са, гроф Лав Ни-
ко ла је вич – Тол стој сти гао је да раз-

ми шља и о ре ли ги о зним те ма ма. У сво јим 
про ми шља њи ма оти шао је та ко да ле ко да је 
на пи сао и соп стве но је ван ђе ље, ко је је ка-
сни је и про зва но - „Тол сто је во је ван ђе ље“. 
По об ја вљи ва њу овог ру ко пи са, Тол стој је 
за сва вре ме на рас кр стио са Ру ском пра во-
слав ном цр квом, од ко је је про гла шен је ре-
ти ком и ко ја га је ис кљу чи ла из сво јих ре до-
ва. Био је бли зак ру ском ду хов ном по кре ту, 
чи ји чла но ви су на зи ва ни ду хо бор ци ма. 
У од но су на др жа ву и цр кву ду хо бор ци су 
за у зи ма ли крај ње анар хи сти чан став, ка ко 
у по гле ду (не)пла ћа ња по ре-
за др жа ви, та ко и ка да је реч о 
цр кве ним дог ма ма. У то ме су 
би ли слич ни ен гле ским кве-
ке ри ма. Тол стој је раз ли ко вао 
цр кве но хри шћан ство, ко је је 
про гла сио ла жним, у односу на 
пр во бит но хри шћан ство чи је 
уче ње пред ста вља ју, по Тол сто-
ју, са мо Хри сто ве ре че ко је је он 
из го во рио и ко је су нам пре не-
те. А ту ма че ње Хри сто вих ре чи 
од стра не апо сто ла, цр кве них 
ота ца и да нас цр кве – Тол стој 
сма тра са мо људ ском тво ре-
ви ном, не и реч ју Бо жи јом! 

ТОЛСТОЈ И КРОПОТКИН

Гроф Тол стој био је бли зак 
чу ве ном ру ском анар хи сти 
Пе тру Кро пот ки ну, ко ји је та-
ко ђе, био пле мић ког по ре кла. 
Чи ње ни ца да је Кро пот ки нов 
отац под со бом имао два на ест 
хи ља да кме то ва, ни је сме та ла 
овом мла дом бун тов ни ку да 
по ста не гла сно го вор ник ра за-
ра ња др жав ног апа ра та и да уз 
Ба ку њи на, у исто ри ју уђе као 
предводник ру ског анар хи зма. 
Кро пот кин је за го ва рао са-
мо ор га ни зо ва ње дру штва без 
по сред ства др жа ве, ко ју је сма-
трао – оза ко ње ним бе за ко њем! 
То ло стој је, по узо ру на Кро-
пот ки но во са мо ор га ни зо ва ње 
дру штва, за го ва рао са мо ор га ни зо ва ње ду-
хов ног жи во та.

Ве ћи на из да ња „Тол сто је вог је ван ђе ља“ 
об ја вље на су у скра ће ној вер зи ји из раз ло га 
што у ком плет ном опу су ни су мо гла да бу-
де об ја вље на у он да шњој Ру си ју. Та ко је и 
срп ско из да ње ко је је об ја ви ла бе о град ска 
„Ме та фи ка“, скра ће но.

Пре ма гро фу, ли те рар ном до а је ну и „је-
ре ти ку“, Ла ву Ни ко ла је ви чу – Тол сто ју, срж 
Хри сто вог уче ња из ло жена је у мо ли тви 
Го спод њој, Оче на шу, ко ју Тол стој ту ма чи 
на спи ри ту ал ни ји на чин од на чи на на ко ји 
ову мо ли тву ту ма чи Цр ква. Та ко ђе, Тол стој 
је и на са мо хри шћан ство гле дао дру га чи-
је. Из гра дио је по пут Ми ха и ла Бул га ко ва, 
Ми ге ла де Уна му на, Кјер ке го ра и Па ска ла, 
ори ги на лан по глед на но во за вет ну на у ку, 
ко ја је пре ма спо ме ну тим ве ли ка ним из ван 

сва ке дог ме. Се ти мо се Бул га ко вље вог ро-
ма на „Мај стор и Мар га ри та“ у ко ме на пр-
вим стра на ма Бер ли оз са ве ту је Без дом ном 
ка ко у сво јој по е ми да пред ста ви Хри ста... 
Бер ли оз је од Без дом ног зах те вао да пи ше о 
Хри сту ко ји ни ка да ни је по сто јао. Од но сно, 
да о Хри сту пи ше као о не ком за бо ра вље ном 
пред хри шћан ском Бо гу, ду хов ном прин ци-
пу. Ка кве ли са мо блас фе ми је (ху ле) за дог-
ма ти ча ре. Ево и Тол сто је вог ста ва пре ма 
офи ци јел ном хри шћан ству: “Ја не гле дам 
на хри шћан ство ни ти као на ис кљу чи во 
бо жан ско от кри ве ње, ни ти као на исто риј-
ску по ја ву; ја гле дам на хри шћан ство као 

на уче ње ко је да је сми сао жи во ту. Ја ни сам 
до ве ден до хри шћан ства ни бо го слов ским, 
ни исто риј ским ис тра жи ва њи ма, не го ти-
ме што сам као чо век од пе де сет го ди на, 
за пи тао се бе и све му дра це мо је око ли не: 
шта сам ја и ко ји је сми сао мог жи во та? До-
бив ши од го вор: Ти си слу ча јан спој ма лих 
де ли ћа, сми сла у жи во ту не ма, а сам жи вот 
је зло, и до бив ши та кав од го вор, пао сам у 
оча ја ње и хтео да се уби јем, али се тив ши се 
пре, у де тињ ству, ка да сам ве ро вао, жи вот 
је за ме не имао сми сла. Да кле, се тив ши се 
да љу ди ко ји ве ру ју око ме не – ве ћи на љу ди, 
не по ква ре них, не раз вра ће них бо гат ством  
ве ру ју и има ју сми сао жи во та, ја по су мњах 
у исти ни тост од го во ра ко ји ми је да ла му-
дрост љу ди из мо је око ли не, па по ку шах да 
пој мим онај од го вор што га да је хри шћан-
ство љу ди ма ко ји схва та ју сми сао жи во та“. 

РАЗОДЕНУТЕ ЗАБЛУДЕ

Све стан знат них раз ли ка свог је ван ђе ља у 
од но су на ка нон ска (је ван ђе ља при зна та од 
цр кве) Тол стој је пи сао: “У по гле ду уоп ште 
свих од сту па ња у мом из ла га њу од тек ста 
ко ји су цр кве при ми ле – чи та лац не сме 
да за бо ра ви ово: оно код нас та ко уоби ча-
је но ми шље ње да су је ван ђе ља, сва че ти ри, 
са свим сти хо ви ма и сло ви ма, да су то не ке 
све те књи ге, та кво ми шље ње је нај гру бља 
за блу да. Чи та лац тре ба да има на уму да 
Исус ни ка да сам ни је пи сао ни ка кву књи-
гу, као на при мер Пла тон, Фи лон или Мар-

ко Ауре ли је; па не са мо то, он 
ни је ни као Со крат сво је уче-
ње са оп шта вао пи сме ним и 
обра зо ва ним љу ди ма, не го је 
го во рио го ми ли не пи сме них; 
и да су ду го тек по сле ње го ве 
смр ти љу ди по че ли за пи си ва-
ти оно што су слу ша ли о ње-
му. Чи та лац тре ба да има на 
уму да све то мо же би ти – са-
мо уче ње Хри сто во, али ни ка-
ко не мо же би ти све та из ве сна 
ко ли чи на сти хо ва, ни ти мо гу 
не ки сти хо ви по ста ти све ти 
одав де – дов де са мо за то што 
ће не ки љу ди ре ћи да су све ти“. 
За пра во, Тол сто ја је ин те ре со-
ва ла су шти на ду хов но сти ко ју 
хри шћан ство са др жи: „Ја тра-
жим од го вор на пи та ње жи во-
та, а не на бо го слов ско пи та ње 
или исто риј ско, и сто га за ме не 
је глав но пи та ње не у то ме да 
ли је Исус Хри стос био бо жан-
ство или ни је, и од ко га је про-
из и шао све ти дух итд. Исто 
та ко ни је ва жно ни по треб но 
да се зна ка да је и ко на пи сао 
ово или оно је ван ђе ље и ко-
ја при ча мо же, ко ја ли не мо-
же би ти при пи са на Хри сту“. 
За ма ње од че ти ри сто ти не 
го ди на хри шћан ство је по-
ста вље но на гла вач ке про гла-
ша ва њем Ми лан ског едик та, 
ко ји је до нео цар Кон стан-
тин. Од та да, хри шћан ство 

је по ста ло слу жбе на ре ли ги ја Рим ског 
цар ства. Цр кве ни ве ли ко до стој ни ци по-
жу ри ли су бр же-бо ље да на сво је гла ве 
ста ве кру не, око вра то ва злат не па на ги је, 
и, да се оде ну у злат не оде жде. Та кви – ни 
нај ма ње ни су под се ћа ли на свог учи те-
ља, си ро ма шног пу ту ју ћег про по вед ни ка! 
„Тол сто је во је ван ђе ље“ и „Анар хи зам и мо-
рал“ Пе тра Кро пот ки на, пред ста вља ју ли це 
и на лич је исте иде је; Тол стој је те жио ду хов-
ном, а Кро пот кин со ци јал ном пре по ро ду... 
Свој ду хов ни анар хи зам Тол стој је био 
спре ман да бра ни: „Ако се на од рек ну ла-
жи,  он да им оста је јед но – да го не ме не, на 
шта се ја, до вр ша ва ју ћи свој спис, спре мам 
са ра до шћу и стра хом за сво ју сла бост“.

О, ка ко је са мо гроф Лав Ни ко ла је вич Тол-
стој, апо стол ду хов ног анар хи зма, био јак!

Пе ђа Ра до са вље вић

Лав Толстој – светац или јеретик
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ХУ СЕ ИН, ЕД: Исла ми ста. – Бе-
о град: Са ми здат Б92, 2008. – 259 
стр.

Пред чи та о ци ма се на ла зи књи-
га – про тест про тив по ли тич ког 
исла ма ко ји је за сно ван на ис ку-
ству му сли ма на од ра слог у Лон-
до ну. На и ме, Ед Ху се ин по стао 
је ислам ски фун да мен та ли ста 
са све га ше сна ест го ди на – и 
по том уви део, пре ма власти-
тим ре чи ма да је пут ко јим је 
кре нуо по гре шан. Оно што га 
је по кре ну ло на раз ми шља ње 
би ло је лич но ис ку ство ве за-
но за ра зор не иде је бри тан ских 
му сли ма на – ти неј џе ра у су о ча-
ва њу са око ли ном у име ре ли-

гиј ске ис кљу чи во-
сти. Вре ме ко је је Ед 
про вео у Са у диј ској 
Ара би ји до дат но га 
је учвр сти ло у уве ре-
њу да стро ги об лик 
исла ма (ве ха би зам), 
спо јен са ис по ли ти-
зо ва ном ре ли ги јом, 
исла ми змом, иза-
зи ва „пу стош у све-

ту“: Баг да ду, Тел Ави ву, Ка и ру, 
Ис тан бу лу, Њу јор ку, Ма дри ду, 
Лон до ну… По што је Ед окон-
чао сво ја лу та ња, сма трао је да 
је ње го ва људ ска ду жност да 
про го во ри про тив оно га што 
се у Бри та ни ји сма тра „пра вим 
исла мом“, јер Ку ран на ла же му-
сли ма ном да го во ре исти ну, чак 
и ако је она про тив њих са мих. 
Исла ми ста је пр ва књи га у ко јој 
члан јед не исла ми стич ке ра ди-
кал не ор га ни за ци је отво ре но 
го во ри о овој те ми. Аутор је на-
шао за сход но да на са мом по-
чет ку сво је књи ге ци ти ра Му-
ха ме да: „Чу вај те се екс тре ми зма 
у ре ли ги ји; јер је екс тре ми зам у 
ре ли ги ји оно што је уни шти ло 
оне ко ји су оти шли пре вас“.

ЧЕ ГЕ ВА РА, Ер не сто: Се ћа ње 
на ку бан ску ре во лу ци ју, пре-
вод са шпан ског Сил ви ја Мон-
рос Сто ја ко вић. – Бе о град: Evro 
gi un ti, 2008. – 279 стр.

Крат ка им пре си ја ле ген дар ног 
Чеа из бит ке код Ла Пла те сло ви: 
„На пад на ма лу ка сар ну на ушћу 
ре ке Ла Пла та, на Си је ра Ма е-
стри, био је на ша пр ва по бе да и 
она је сва ка ко ођек ну ла да ље и 
од не при сту пач ног под руч ја где 
се на пад од и грао. Био је то сви-
ма по зив на па жњу, до каз да по-
бу ње нич ка вој ска по сто ји и да 

је спрем на да 
се бори, а за 
нас и по твр-
да о могућ-
но сти за вр-
шне по бе де“.
Ово из да ње 
„Се ћа ња на 
ку бан ску ре-
в о  л у  ц и  ј у “ 
зна чај но је и због пред го во ра 
ко га је са чи ни ла Але и да Ге ва-
ра. Искрен, строг пре ма дру-
ги ма, али и пре ма се би, Че из-
но си зби ва ња ка ква су за и ста 
би ла, от кри ва ју ћи ауру хе рој-
ства и жр тво ва ња, али и мрач-
ну и ни ску стра ну ре во лу ци је. 
Ње го ви за пи си, ме ђу тим, ни су 
јед но крат но се ћа ње на ми ну лу 
ствар, на про тив, Че о ва ми сао 
гле да уна пред, ка бу ду ћој бор-
би и ка сло бо да ма за ко је се тек 
тре ба из бо ри ти – „Ha sta la Vic-
to ria Si em pre“. У је ку по нов ног 
от кри ва ња Чеа ко је има оквир 
ан ти гло ба ли за ци је, „Се ћа ње на 
ку бан ску ре во лу ци ју“ предста-
вља от кро ве ње за тек ста са ле 
ге не ра ци је ко је се хва та ју у ко-
штац и упу ћу ју ка „сло бо да ма 
за ко је се тек тре ба из бо ри ти“, 
ка ко је пи сао Че.

1
БРАС, Жорж: Кад се же не ла
ко да ју?, пре ве ле са фран цу ског 
Бо ја на Ра до ва но вић и Љи ља на 
Мак си мо вић. – Бе о град: ННК – 
Ин тер на ци о нал, 2008. – 165 стр.

Књи га Жор-
жа Бра са по-
ку ша ва да 
од го во ри на 
пи та ње по-
сто је ли тре-
ну ци ка да 
су же не под 
ути ца јем ра-
зних окол но сти, по дат ни је и 
спрем ни је да по пу сте број ним 
удва ра чи ма. И по ред атрак тив-
ног на сло ва ко ји чи та о ца мо же 
да од ве де на по гре шну стра ну, 
ова сту ди ја је све дру го, са мо не 
по вр шно, пор но граф ско шти во. 
Пси хо ло ги ја као на у ка до ка за-
ла је да ни јед но жи во би ће не 
по ка зу је ап со лут ну ста бил ност 
у по на ша њу, већ и да нај ми ни-
мал ни ји спо ља шњи ути ца ји 

про из во де уну тра шње про ме не. 
То по себ но ва жи за сек су ал ност 
ко ја у људ ским жи во ти ма за у зи-
ма зна чај но ме сто. Тре ба ре ћи и 
да је Жорж Брас псе у до ним по-
зна тог фран цу ског про зног пи-
сца Ре неа Бон фуа (1895–1979), 
ко ји је свет ску сла ву сте као као 
пи сац фан та стич них и љу бав-
них ро ма на. Мо то ове књи ге је 
ми сао Рет кли фа де ла Бре то на: 
„Ћуд те же не би ла је про мен-
љи ва, као не бо кроз ко је про-
ми чу обла ци. Ују тру би ре кла 
не, уве че би ре кла да!“ Пи сац 
ис ти че да му је ви ше де це ниј ско 
про у ча ва ње жен ске пси хо ло ги-
је по мо гло да са ку пи ис по ве-
сти љу ди ко ји су пре вас ход но 
за хва љу ју ћи соп стве ним про-
фе си ја ма (све ште ни ци, пси хо-
а на ли ти ча ри, су ди је, адво ка ти) 
би ли у при ли ци да на су штин-
ски на чин за ви ре у ла ви рин те 
људ ских ду ша. Ова књи га по-
тен ци јал ним чи та о ци ма ну ди 
„по клон“: мо гућ ност да и са ми 
до пи шу ка ко су ус пе ли да осво-
је не ку од при пад ни ца не жни јег 
по ла, и то у тре ну ци ма ка да су 
се то ме нај ма ње на да ли.

РАН СИ ЈЕР, Жак: По ли ти ка 
књи жев но сти. – Но ви Сад: 
Адре са, 2008.

Под из ра зом по ли ти ка књи жев-
но сти Ран си јер не под ра зу ме ва 
по тен ци јал ну ве зу у тро у глу 
књи жев ност – пи сац – по ли ти ка 
дру штве ног окру же ња, већ упу-
ћу је на то да књи жев ност има 
соп стве ну по ли ти ку, тј. за ко не 
ко ји ма се ру ко во ди. Ме ђу тим, 
по ли ти ка књи жев но сти, пре ма 
Ран си је ру, ни је тран си сто риј-
ски, не про мен љив по јам ка ко 
су га мно ги у до ба мо дер не по-
сма тра ли. Он кри ти ку је те о ри ју 
по ко јој је књи жев ност пред ста-
вље на као исто рич на, као умет-
ност ко ја се раз ви ја од пред-
ста вљач ке умет но сти у слу жби 
спо ља шњег ре фе рен та, да кле 
ан га жо ва ног кон цеп та, па све 
до мо дер них вре ме на у ко ји ма 
се она одва ја од ми ме тич ке упо-
те ре бе и по ста је усред сре ђе на 
на соп стве ну ма те ри јал ност и 
по сту ла те, а са мим тим по ста је 
и ма ње ко му ни ка тив на. Ка да се 
ап стра ху је од спољ них ути ца ја, 
ли те ра ту ра је за Ран си је ра још 
увек спо соб на за са мо ин тер-

пре та ци ју и по е ти за ци ју жи во-
та. Ову кључ ну те зу ће Ран си јер 
по том кроз оста ле есе је у књи зи 
ела бо ри ра ти на те ма ма по ве за-
но сти ли те ра ту ре са исто ри јом, 
би о гра фи јом, фи ло зо фи јом, по-
ли тич ким ан га жма ном итд. а 
на при ме ри ма Бал за ка, Тол сто-
ја, Ма лар меа, Бор хе са, Брех та и 
Фрој да.

ХЈУМ, Деј вид: По ли тич ки есе
ји, са ен гле ског пре ве ла Љи ља на 
Ни ко лић. – Бе о град: Слу жбе ни 
гла сник, 2008. – 441 стр.

Хју мо ви по ли-
тич ки есе ји са-
др же ши рок ди-
ја па зон ње го вог 
ин те лек ту ал ног 
ан га жма на на 
по ли тич ком по-
љу и пред ста вља-
ју „нео п хо дан 
до да так“ ње говој 
„Рас пра ви о људ-
ској при ро ди“. 
Из ме ђу ко ри ца на ла зи се два-
де сет и се дам нај ва жни јих есе-
ја, за јед но са од лом ци ма из још 
јед ног ње го вог де ла „Исто ри-
је Ен гле ске“. За хва љу ју ћи ин-
те лек ту ал ном прег ну ћу Хјум 
је по стао цен трал на лич ност 
шкот ског про све ти тељ ства, али 
и во де ћи по ли тич ки и еко ном-
ски ми сли лац. Ево не ких од на-
сло ва: О сло бо ди штам пе, О то-
ме да се по ли ти ка мо же све сти 
на на у ку, О пр вим прин ци пи ма 
вла де, О не за ви сно сти пар ла-
мен та, О су је вер ју и фа на ти зму, 
О гра ђан ској сло бо ди, О нов цу, 
О ка ма ти, О ко а ли ци ји стра на-
ка, О па сив ној по слу шно сти… 
Прем да је Хјум жи вео у дру гом 
вре ме ну и дру гом кул тур ном 
под руч ју, „По ли тич ки есе ји“ су 
и да нас ви ше не го ак ту ел ни ка-
ко за свет ску та ко и за срп ску 
по ли тич ку сце ну. Та чи ње ни ца 
нас уве ра ва да се ме ња ју фор ме 
вла да ви не над др жа вом, али да 
се су штин ски прин ци пи по ли-
тич ког жи во та не ме ња ју.

2
АВИЛ СКА, Те ре за, Пут са вр
шен ства, са шпан ског пре ве ла 
Алек сан дра Ман чић. – Бе о-
град: Слу жбе ни гла сник, 2008. 
– 222 стр.

Све та Те ре за из Ави ле у Шпа-
ни ји пред ста вља узор мно гим 
тра га о ци ма ко ји че зну за ду хов-

ИЗ ЛОГ НО ВИХ КЊИ ГА
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
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ним жи во том. Ње но жи вот но 
де ло огле да се у ре фор ми са њу 
ре да бoсих кар ме ли ћан ки, као 
и у пи са њу књи га спи ри ту ал ног 
са др жа ја. Уз „Пут са вр шен ства“, 
ова хри шћан ска све ти ца је вреј-
ског по ре кла по зна та је и по 
књи зи „За мак ду ше“. По шту ју 
је хри шћа ни на За па ду и на Ис-
то ку. У пр вом по гла вљу Све та 
Те ре за пи ше о по бу да ма ко је су 
је нагналe да оcмисли пра ви ло 
жи во та у жен ском кар ме ли ћан-
ском (ре ду) ма на сти ру, јед ном 
од нај зах тев ни јих у Цр кви на 
За па ду. Из ме ђу оста лог, пре во-

ди лац овог де ла, 
ис та кла је: „Пут 
са вр шен ства Те-
ре за је на пи са ла 
у је ку су ко ба око 
сво јих ре фор ми. 
Из ре че на свр ха 
тек ста би ла је да 
по слу жи као во-
дич у мо ли тви, 
са са ве ти ма и 
упут стви ма ка-
ко кроз мо ли тву 
по сти ћи ду хов-

но са вр шен ство (…)“. Или: „Де-
ло Те ре зе из Ави ле мо ра мо по-
сма тра ти као ауто би о граф ску 
про зу: чак и у оном де лу ко ји то 
ни је, сва ка стра ни ца но си не-
из бри сив оти сак ње не сна жне 
и жи вах не лич но сти (…)“. Да 
је све та Те ре за и да нас ду хов ни 
узор, све до чи нам и од лу ка по-
зна те за гре бач ке глу ми це Еди те 
Ма јић, ко ја је не дав но на пу сти-
ла те а тар ску сце ну и сту пи ла 
у ред бо сих кар ме ли ћан ки у 
Шпа ни ји.

РА КИЋ, Пре драг: Ста ро ка то
лич ка цр ква у Ју го сла ви ји до 
по чет ка Дру гог свет ског ра та. 
– Бе о град: Хри шћан ска ми сао, 
2008. – 142 стр.

Ста ро ка то-
ли ци ма се-
бе на зи ва ју 
они за пад ни 
х р и  ш ћ а  н и 
(ка то ли ци) 
ко ји су се 
у с  п р о  т и -
ви ли дог ми 
о не по гре-
ши вост па пе ко ја је усво је на на 
Ва ти кан ском кон ци лу 1870. го-
ди не. Ка сни је, ад ми ни стра тив-
но као и дог мат ски, одва ја ју се 
у по себ ну цр кве ну за јед ни цу. 
Сти ца јем исто риј ских окол но-
сти, ста ро ка то ли ци су се до се-
ли ли и у на ше кра је ве. Да нас их 
има вр ло ма ло на те ри то ри ји 
Вој во ди не, а сво је вре ме но би-
ло их је и у Бе о гра ду. Бли ско 
су са ра ђи ва ли са Срп ском пра-

во слав ном цр квом. Из два ја мо 
на сло ве: На ста нак ста ро ка то-
ли ци зма, За че ци ста ро ка то ли-
ци зма на про сто ру бив ше Ју го-
сла ви је, Ста ро ка то лич ка цр ква 
у Ср би ји. Књи га је об ја вље на 
по во дом сто го ди шњи це од од-
бра не док тор ске те зе епи ско па 
Ни ко ла ја (Ве ли ми ро ви ћа) на 
ста ро ка то лич ком Бо го слов-
ском фа кул те ту у Бер ну. На слов 
те зе је гла сио: Ве ра у вас кр се ње 
Хри сто во као дог ма Апо стол ске 
цр кве. Аутор књи ге је те о лог за-
по слен у Па три ја ри ши ји, при 
Па три јар шиј ској би бли о те ци.

РА ЦИН ГЕР, Јо зеф – Бе не дикт 
XVl: Исус из На за ре та, пре вод 
са ита ли јан ског Дра ган Мра о-
вић, ре дак ци ја пре во да про то-
ђа кон др х. ц. Ра до мир Ра кић. 
– Бе о град, Evro gi un ti 2008. – 
347 стр.

Де ло о ко-
ме је реч 
с а  д а  ш њ и 
па па Јо зеф 
Ра  ц и н  г е р 
(Бе не дикт 
XVI) на пи-
сао је још 
док је био 
кар ди нал и 
п рофесoр 
те о ло ги је у 
Не мач кој. Књи га „Исус из На за-
ре та“ шти во је ви со ке те о ло шке 
вред но сти, ду бо ке про ми шље-
но сти и зна лач ке кон тек сту а-
ли за ци је те ме у већ по сто је ћу 
те о ло шку струк ту ру и ми сао 
хри шћан ства уоп ште, а по себ-
но хри шћан ства на За па ду; 
уте ме ље ног на Ари сто те ло вој 
ди ја лек ти ци као и на те о ло ги-
зи ра њу све тог Ав гу сти на и То-
ме Аквин ског. О сво јој књи зи, 
из ме ђу оста лог, Бе не дикт XVI 
на пи сао је у пред го во ру: „По сле 
ду гог про у ча ва ња и са зре ва ња, 
на пи сао сам књи гу о Ису су Хри-
сту чи ји пр ви део са да пред ста-
вљам чи та о ци ма. У мо јој мла до-
сти – три де се тих и че тр де се тих 
го ди на про шлог ве ка – по сто-
јао је низ вред них де ла о Ису су. 
Да спо ме нем са мо не ке ауто ре: 
Карл Адам, Ро ма но Гвар ди ни, 
Франц Ми хел Ви лам, Ђо ва ни 
Па пи ни, Да ни јел – Ропс. У свим 
тим де ли ма, лик Ису са Хри ста 
био је осли кан на је ван ђељ ским 
осно ва ма: ка ко је Он жи вео на 
зе мљи и ка ко је, иако пра ви чо-
век, до нео исто вре ме но љу ди ма 
Бо га, са ко јим је, као Син, био 
јед но су штан (…). По чев од пе-
де се тих го ди на 20. ве ка, ста ње 
се про ме ни ло. Рас ко рак из ме ђу 
„исто риј ског Хри ста“ и „Хри ста 
ве ре“ би вао је све ве ћи; је дан од 

дру гог се све ви ше уда ља вао. 
Али, ка кво зна че ње мо же има-
ти ве ра у Ису са Хри ста, у Ису са 
Си на жи во га Бо га, ако је чо век 
Исус био ве о ма раз ли чит од 
оног ка квим су га при ка зи ва ли 
је ван ђе ли сти и ка ко га, по ла зе-
ћи од је ван ђе ља, про по ве да Цр-
ква“. На осно ву ових Бе не дик то-
вих ре чи на ме ће се за кљу чак да 
па па же ли да те о ло шки од бра-
ни дог мат ски си стем уче ња о 
бо го чо ве чан ској при ро ди Ису-
са Хри ста, ко га мо дер на ли бе-
рал на те о ло ги ја до во ди у пи та-
ње. Је дан од та квих те о ло шких 
пра ва ца је и Шлајермахeрова 
де ми то ло ги за ци ја Би бли је, ко ја 
под ра зу ме ва да би блиј ски до га-
ђа ји ни су ну жно исто риј ски и 
бу квал ни, већ сим бо лич не сли-
ке и при ме ри истин ских кре та-
ња у све ту ду хов не ре ал но сти. 
Раз у ме се, ово је са мо је дан од 
окви ра Ра цин ге ро ве ми сли о 
Ису су. Упр кос чи ње ни ци да па-
па бра ни дог мат ско-те о ло шке 
ста во ве тра ди ци о нал ног хри-
шћан ства, књи га има и сво ју 
ду хов ну по ру ку ко ја се из ди же 
из над дог ма ти ке и те о ло ги је 
уоп ште, се жу ћи ка ми сти ци и 
ме та фи зи ци. На уч но-те о ло шко 
де ло Јо зе фа Ра цин ге ра об у хва та 
шест сто ти на члан ка као и пре-
ко сто ти ну књи га пре ве де них 
на го то во све је зи ке све та.

3
Лек си кон са вре ме не кул ту ре. 
– Бе о град: Пла то, 2008. 

Из да вач ка ку ћа Пла то је то ком 
не ко ли ко го ди на уна зад об ја ви-
ла ви ше ка пи тал них из да ња као 
што су Реч ник сим бо ла, Исто
ри ја ре ли ги ја, Лек си кон ми то ва, 
а у 2008. је иза шао пре вод ре-
но ми ра ног не мач ког из да ва ча 
Мец ле ра – Лек си кон са вре ме не 
кул ту ре. Лек си кон об у хва та го-
то во шест сто ти на од ред ни ца 
ко је бли же об ја шња ва ју ис кљу-
чи во пој мо ве и кључ не ре чи 
са вре ме не кул ту ре, из до ме на 
ли ков них умет но сти, књи жев-
но сти, му зи ке, кул ту ре сва ко-
дне ви це, раз ли чи тих об ли ка 
ал тер на тив не кул ту ре и кул ту-
ре но вих ме ди ја. Не ки пој мо ви 
су об ра ђе ни у не ко ли ко одво-
је них од ред ни ца као нпр. жен-
ска књи жевн ост, фе ми ни зам у 
на у ци о књи жев но сти, Gender 
studies, или нпр. object trouve 
и ready-made. Нај ве ћи ква ли-
тет Лек си ко на је мо гућ ност да 
се на јед ном ме сту про на ђе ве-
ћи на пој мо ва, са же тих пре гле-
да не ких по кре та и те о ри ја у 
са вре ме ној кул ту ри, умет ност, 

фи ло зо фи ји укљу чу ју ћи ту пре 
све га пост мо дер ни зам у нај ши-
рем кон тек сту свих умет но сти 
и свих по јав них об ли ка ко ји се 
не ми нов но пре пли ћу и те шко 
се одва ја ју по стру ков ним ка-
те го ри ја ма. Као је ди на књи га 
ове вр сте на тр жи шту, Лек си кон 
ће сви ма би ти од ве ли ке по мо-
ћи, би ло да се ба ве јед ном од 
на ве де них умет но сти – ли ков-
ном, књи жев ном, по зо ри шном, 
филм ском, итд. или су ак тив ни 
уче сни ци ур ба ног жи во та ко ји 
под ра зу ме ва опа жа ње и ко мен-
та ри са ње пој мо ва као што су 
адвер тај зинг, кул ту ра сло бод-
ног вре ме на, но ви ме ди ји, мул-
ти ме ди јал ност, quееr кул ту ра, 
таlk shоw...

ЛОЈД, Џон: Шта ме ди ји ра де 
на шој по ли ти ци. – Бе о град: 
Са ми здат Б92, 2008. – 178 стр.

Пред чи та о ци ма је сту ди ја „о 
по тре би де мо крат ских дру шта-
ва да зах те ва ју ме диј ску кул-
ту ру ко ја до зво ља ва истин ску 
де мо кра ти ју“. Лој до ва књи га је 
иза зва ла мно го кон тра дик тор-
них ста во ва и од мах по свом 
об ја вљи ва њу уз бур ка ла бри тан-
ску ме диј ску сце ну. Џон Лојд 
убе дљи во за сту па став да је по-
ре кло ме диј ске ели те, и рас ту ћи 
зах тев за за ра дом ком па ни ја за 
ко је они ра де, од ме ди ја ство ри-
ло „идо ла ко ји жр тву је прав ду 
и рав но те жу 
и ус кра ћу-
је пу бли ци 
ин фор ма ци-
је ко је су јој 
по треб не да 
би по сту па-
ла као за јед-
ни ца од го-
вор них гра-
ђа на“. Аутор 
сма тра да 
ме ди ји да нас 
као да са мо 
ис  пи  па  ва ју 
„пре те ри ва-
ња“ по ли ти ча ра. Пре ма Лој ду 
„ме ди ји су по ста ли ал тер на тив-
на кла са, кла са за се бе… Лој до-
ва сту ди ја оце ње на је као „ре дак 
и раз о ран на пад на ме диј ску 
кул ту ру ко ја да је пред ност уз-
буђе њу плит ког ис пи ти ва ња 
над стр пљи вим тра га њем и ја-
сним об ја шње њем чи ње ни ца“. 
Аутор је углед ни бри тан ски 
но ви нар, пр ви ди рек тор од се ка 
за но ви нар ство на Рој терс ин-
сти ту ту при Уни вер зи те ту Окс-
форд. Ду го го ди шњи је уред ник 
„Фај неншл тај мса“ и је дан од 
по крета ча „Фај неншл тајмс ма-
га зи на“.
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5
6
НИ КО ВИЋ, С. Са во: Пут ни ци 
Но је ве бар ке. – Бе о град: ННК-
Ин тер на ци о нал. 2008. – 246 стр.

Б е з  н а  д е -
жно за љу-
бљен у свет 
жи во ти ња, 
ве  те  ри  нар 
Са во С. Ни-
ко вић, ко ји 
жи ви у Хер-
цег-Но вом, 
од нај ра ни-
јих школ ских да на стра стве но 
је са ку пљао све ре ле вант не по-
дат ке о жи во тињ ском цар ству. 
По ме ну та страст од ре ди ла је и 
пи шче ву про фе си о нал ну ка-
ри је ру. Ра чу на ју ћи да је љу бав 
пре ла зна, пи сац књи ге по же лео 
је да са чи та о ци ма по де ли соп-
стве на са зна ња о че тво ро но-
жним пут ни ци ма Но је ве бар ке. 
На жа лост, мно ги ма од по ме ну-
тих пут ни ка да нас пре ти ис тре-
бље ње. Све што је де це ни ја ма 
ску пљао, Са во С. Ни ко вић об-
ја вио је у књи зи ко ја не ма на уч-
них пре тен зи ја. Ње на на ме ра је 
да чи та о ци упо зна ју жи во тињ-
ски свет из јед ног не сва ки да-
шњег угла. Ка да не што до бро 
упо зна мо, то га не са мо да се ма-
ње пла ши мо, не го и по ста је мо 
све сни соп стве не од го вор но-
сти. Чи та ју ћи књи гу, са зна ће-
мо да из ре ка „са те ран у миш ју 
ру пу“ по ти че од вра ба ца ко ји су 
спас од на ле та ко ба ца тра жи ли 
у жбу но ви ма и миш јим ру па ма, 
као и да су ву ко ви хра бри са мо 
ка да су глад ни. Са зна ће мо и да 
зец као сим бол ме се ца пред ста-
вља по нов но ра ђа ње, под мла-
ђи ва ње, вас кр сну ће и све тлост 
у та ми. Чи та о це ће при ву ћи и 
ди зај нер ско ре ше ње тех нич ког 
уред ни ка ове по уч не књи ге, 
Сло бо да на Ива шко ви ћа.

7
ВАН ГОГ, Вин сент: Пи сма бра
ту. – Бе о град: Слу жбе ни гла-
сник, 2008. – 227 стр.

Ве ли ки хо ланд ски сли кар, из-
ме ђу оста лог, по знат је и по ре-
че ни ци: „Умре ти мо жда ни је та-
ко те шко као жи ве ти“. Сли као 
је го то во без пре да ха – сли ку за 
сли ком… За жи во та је, прем да 
му је брат био тр го вац сли ка ма, 
про дао са мо јед ну. У пре пи сци 
са бра том про на ћи ће мо од го-

во ре на мно-
га пи та ња о 
овом за го-
нет ном сли-
ка ру. Као на 
при мер: шта 
је чи ни ло да 
га је око ли на 
сма тра ла чу-
да ком, ка ко 
да за жи во та ни је по стао сла-
ван… Да нас, на тр жи шту сли-
ка, ње го ва за о став шти на вре ди 
ко ју ми ли јар ду до ла ра – док је 
овај „хе рој сли кар ства“ је два 
пре жи вља вао. Ево јед ног пи сма 
ко је је Ван Гог упу тио бра ту Теу, 
на пи са ног у Ам стер да му осам-
на е стог ав гу ста 1877. го ди не: 
„Ра но сам устао и под пре кра-
сним сун цем ви део рад ни ке ка-
ко до ла зе на гра ди ли ште. При-
чи ња ва ло би ти за до вољ ство 
да си мо гао да ви диш ка ко је 
нео бич на та ре ка ви со ких и ни-
ских цр них љу ди, нај пре у уској 
ули ци у ко јој је би ло са мо ма ло 
сун ца, а по том на гра ди ли шту. 
За тим сам до руч ко вао ко мад су-
вог хле ба и по пио ча шу пи ва; то 
Ди кенс пре по ру чу је они ма ко-
ји су на пра гу са мо у би ства, као 
из вр сно сред ство ко је ће их још 
не ко вре ме од вра ти ти од та кве 
на ме ре. Па, и ка да ни смо баш 
са свим у та квом ду шев ном ста-
њу, ни је на од мет то по вре ме но 
учи ни ти, а при том ми сли ти на 
Рем бран то ве „Хо до ча сни ке из 
Ема у са“. Из ме ђу ко ри ца на ла зи 
се и ше сна ест ре про дук ци ја Ван 
Го го вих ра до ва.

Вр хун ски до ме ти ар хи тек ту ре, 
пре вео са ита ли јан ског Мар ко 
Бу са љи. – Бе о град: Evro Gu in ti, 
2008.

Од Ура до Бра зи ли је, од сту ба, 
ка пи те ла и ку по ле до бе то на, 
ста кла и че ли ка, од иде ал ног 
гра да до ма ши не за ста но ва ње, 
од Ви тру ви ја до Сан ти ја га Ка-
ла тра ве, те че уз бу дљи ва при ча 
о чо ве ко вом осва ја њу про сто-
ра ис при ча на при сту пач ним 
сти лом, бо га то илу стро ва на и 
ква ли тет но штам па на. Кроз 
пет по гла вља упо зна је мо ци ви-
ли за ци је и сти ло ве, гра ђе ви не 
и ти по ло ги је, де ла и ауто ре, са-
крал не и јав не гра ђе ви не, ку ле, 
обла ко де ре и све ти о ни ке, уче ње 
о про пор ци ји, ути ца је ан тро по-
мор фи зма и ути ца је при ро де. 
Ни су за бо ра вље ни ни вар вар-
ска, ислам ска, ки не ска, ин диј-
ска ар хи тек ту ра, Анг кор Ват, 
Таџ Ма хал и Ве ли ки ки не ски 
зид, а ту су и за ни мљи ве анег до-
те, не по зна ти де та љи ко ји у тре-
ну осве тле су шти ну као и сјај не 
фо то гра фи је, тло цр ти, ски це и 

цр те жи из пе ра ве ли ких ар хи-
те ка та. Из ван ред но по ла зи ште 
за са гле да ва ње ар хи тек тон ског 
и ур ба ни стич ког на сле ђа све та 
и увод у да ље ба вље ње те мом.

ИЛИ СИЋ, Дра ги ша: Кап шпан
ске кр ви – сце на рио за филм. 
– Ба ња Лу ка: Арт-Принт, 2008. 
– 390 стр.

Драм ски пи сац и про фе сор у 
По љо при вред ној шко ли у Ба ња 
Лу ци Дра ги ша Или сић (ро ђен у 
Гра ди шци, 1973), од лу чио је да 
чи та о ци ма на до са да не ви ђе ни 
на чин при бли жи ро ман Ми ло-
ша Цр њан ског „Кап шпан ске 
кр ви“. У пи та њу је филм ски 
сце на рио ко ји се мо же чи та ти 
као са мо стал но умет нич ко де-
ло. Или сић је уло жио зна ча јан 
на пор у адап та ци ју ове про зе 
Ми ло ша Цр њан ског; про зе ко ја 
оби лу је не са мо број ним ли ко-
ви ма и од но си ма из ме ђу њих, 
већ и рас ко шним ам би јен ти ма 
у ко ји ма се рад ња од и гра ва. По-
жу да, страст, моћ, ин спи ри са ли 
су Или си ћа 
да је дан од 
рет ких ро-
ма на у срп-
ској књи-
жев но сти, 
у ко ме је 
н о  с и  л а ц 
рад ње фа-
тал на же на 
Ло ла Мон-
тез, пре то чи у сце на рио, чи ја би 
евен ту ал на ре а ли за ци ја, пре-
вас ход но због ам би јен та у ко ме 
се де ша ва рад ња ро ма на (зам ко-
ви, по зо ри шне дво ра не, град ске 
ули це Мин хе на из де вет на е стог 
ве ка) из и ски ва ла огро ман, и то 
не са мо фи нан сиј ски труд. За-
хва љу ју ћи овој књи зи ро ман 
Ми ло ша Цр њан ског „Кап шпан-
ске кр ви“ са гле да ва мо у пот пу-
но но вом све тлу. Фор ма филм-
ског сце на ри ја ин те ре сант на 
је не са мо би бли о фи ли ма, већ 
сви ма они ма ко ји се про фе си о-
нал но ба ве филм ском, од но сно 
по зо ри шном умет но шћу.

ТРИ ВУ НАЦ, Вла де та: Јед но
слов ни ре бу си. – Бе о град: Ал-
ма, 2008.

Вла де та Три ву нац, ис так ну ти 
срп ски ениг ма ти чар, об ја вио 
је ве ли ки ис тра жи вач ки рад 
на те му јед но слов них ре бу са. 
У пе ри о ду од 1952–1999. об ја-
вље но је све га 39 ових ра до ва, 
а он да за не пу них де вет го ди на 
2000–2008. чак 526. Екс пло зи ја 
ма ште чи ни да од јед ног сло ва 
пред очи ма ник не но ва реч или 
син таг ма. Ко ли ко је тру да и ду-

ха уло же но по ка зу је на при мер 
да од јед ног Љ мо же мо до би ти 
реч ГЛЕ ДА ТЕЉ, а Ж пре до ча ва 
ПРЕ ДА ЊЕ. По и гра ва ње сло-
ви ма отва ра мо гућ ност ко ри-
шће ња грч ког ал фа бе та, за тим 
абе це де, азбу ке, бо ја, бро је ва... 
Игра је у би ти кре а ци ја, а у ум ни 
спорт уво де га за го нет ке. Ова ку 
иде ју о ва жно сти ениг ма ти ке 
као мен тал не гим на сти ка све-
срд но је при хва тио и по др жао 
бе о град ски из да вач „Ал ма“, ко-
ји је чи та ву би бли о те ку отво рио 
за књи ге из ове обла сти.

8
АН ЂЕ ЛИЋ Бо рис: Козја 
ћуприја, Свет књи ге, Бе о град, 
2008.

Ро ма ном чи ји на зив ко ре спон-
ди ра са Ан дри ће вом „На Дри ни 
ћу при јом“, Бо рис Ан ђе лић те му 
бо сан ског „тру сног“ на ци о нал-
ног тла пре та че у дир љи во и ду-
хо ви то шти во. Ро ма неск но де ло 
је по све ће но „сје на ма мр твих и 
сје на ма пре жи вје лих, ра су тих 
по бес кра ју“. Рат ко ји је за на-
ма још увек је оба ви јен тај на ма 
и ћу та њем. Ли те ра ту ра ко ја се 
ба ви њи ме ста вља у пр ви план 
стра да ње обо је но на ту ра ли змом 
и опо ро шћу. „Ко зја ћу при ја“ је 
ро ман ко ји у пот пу но сти ис ка че 
из до са да шње прак се бе ле же ња 
„те шких са др жа ја“. При ла зи те-
ма ти ци не пре не бе га ва ју ћи их 
али аутор, са очу ва ном то пли-
ном за љу де уоп ште, бо сан ским 
ш е  р е  т л у  к о м 
ста вља ше гу на 
по ста мент као 
је ди ни на чин 
за уну тар ње 
пре жи вља ва-
ње су ро ве ре-
ал но сти. Књи-
га је пи са на са 
вид ном ауто-
би о граф ском 
нотом, у пр вом 
ли цу јед ни-
не. Ан ђе лић обе ле жа ва жи вим 
је зи ком га ле ри ју пред рат них 
дру го ва, ко ји се по но во про на-
ла зе до ла зе ћи са „раз ли чи тих“ 
стра на. „Ко зја ћу при ја“ је сим-
бо лич ки и ствар ни ло ка ли тет и 
слу жи да се ис при ча та јан стве-
на тра гич на суд би на (смрт и 
лу ди ло) дво ји це ак те ра. Хро но-
ло шко при ча ње би ва на ру ше но 
тек епи зо дом о стра да њу спо-
ме ну тих ја ра на а и за ту при-
ли ку аутор ко ри сти исто риј ски 
пре зент, што упу ћу је на ви ши 
зна чењ ски сту пањ овог сег мен-
та де ла. Књи га пи са на у јед ном 
да ху у јед ном да ху се и чи та. Не-
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прен тенци о зно би ва те укљу че-
ни у дру штван це Са рај ли ја чи ја 
је мла дост из не ла нај стра шни је 
мо мен те исто ри је.

АН ЂЕЛ КО ВИЋ, Ми ли во је: 
Про мо ци ја ре во лу ци је. – Бе-
о град: Фи лип Ви шњић, 2008. – 
189 стр.

У свом тре ћем ро ма ну Ми ли-
во је Ан ђел ко вић (по ред про-
зе об ја вио ви ше ра дио дра ма 
и до ку мен тар них дра ма) књи-
жев но-умет нич ки ус пе ло и ин-
те лек ту ал но про во ка тив но укр-
шта до га ђа је из сту дент ских по-
бу на ши ром све та то ком 1968. 
(основ ни по да ци: тра ја ле пре ко 

400 да на, до го ди ле 
се у 40 др жа ва на 
свим кон ти не нти-
ма осим Аустра ли-
је, из зе ма ља тзв. 
„ис точ ног бло ка“ 
за хва ти ле Пољску, 
Ју го сла ви ју и Че-
хо сло вач ку, пу но 
ра ње них и ухап-
ше них сту де на та; 

Се не гал је по бу ну ре шио „нај-
е фи ка сни је“: по хап ше ни су сви 
сту ден ти, пре ма по да ци ма по-
ли ци је у Бе о гра ду, по вре ђе но 
и ухап ше но 240 сту де на та), са 
де мон стра ци ја ма опо зи ци је и 
сту дент ским про те стом то ком 
је се ни и зи ме 1996/97. због не-
ре гу лар них ре зул та та ло кал них 
и пар ла мен тар них из бо ра у Ср-
би ји. Фа бу ла тив на ра ван гра ђе-
на је пу тем ли ко ва, ди рект них 
уче сни ка „пла не тар не“ по бу не 
из 1968. (функ ци о нал но аутор је 
ро ман си јер ски пре до ча ва осим 
ре тро спек ци је по је ди них ли-
ко ва и ве ћим бро јем исе ча ка из 
свет ске и ју го сло вен ске штам-
пе) и но вих „по бу ње ни ка“. Зна-
лач ко укр шта ње два су штин ски 
раз ли чи та иска ка ња из ци вил-
не „нор ма ле“ да ло је за ни мљив 
ро ман у ко ме се по ред по ме ну-
тих пла но ва (ин те лек ту ал ни, 
ак ци ја, су ко би) уво ди и на уч но-
фан та стич ни при чом о „про бу-
ђе ном“ Ду ху из та шмај дан ских 
ла гу ма.

БА ЈАЦ, Вла ди слав: Ха мам Бал
ка ни ја. – Бе о град: Ар хи пе лаг, 
2008.

Ха мам Бал ка ни ја Вла ди сла ва 
Бај ца раз мо тра пи та ња лич ног, 
ин ди ви ду ал ног и на ци о нал ног 
фор ми ра ња иден ти те та са гле-
да ва ју ћи ви ше стру ке ме ђу соб не 
ве зе из ме ђу ја, ми и они. Про бле-
ма ти зо ва ње дво стру ког иден-
ти те та кроз ра зно вр сне при по-
ве дач ке стра те ги је „ду пли ра-
ња“, по чи ње још од ок си мо ро на 

у ћи ри лич но/ла ти нич ном на-
сло ву, где је ха мам си но ним за 
ужи ва ње, а Бал кан за кр ва ва по-
при шта и на ста вља се кроз дво-
стру ко де фи ни сан жа нр у под-
на сло ву: „ро ман и дру ге при че“. 
Ро ман ескни ток, за ми шљен као 
на лич је Ан дри ће ве На Дри ни 
ћу при ја, ли те ра ри зу је ма ло по-
зна те би о гра фи је Мех мед па ше 
Со ко ло ви ћа и ко џе Ми ма ра Си-
на на, ак цен ту ју ћи њи хо ве дво-
стру ке иден ти те те, пра во слав-
ни и ислам ски, ин си сти ра ју ћи 
на оним де ло ви ма њи хо вих би-
о гра фи ја ко ји ука зу ју на пу те-
ве по ми ре ња кон тра сти ра них 
да то сти – ре ли ги о зних, кул ту-
ро ло шких, по ли тич ких, по ро-
дич них. Па ра лел ни, про зни ток 
Ха мам Бал ка ни је са ста вљен је 
од ни за са вре ме них псе у до би-
о граф ских исе ча ка, услов но на-
зва них „при че“. Ду пли по глед 
ко ји се са би ра у јед ној жи жној 
тач ки до след но је по што ван без 
из у зет ка на сва ком сег мен ту ро-
ма на: ла ти нич на и ћи ри лич на 
по гла вља се 
сме њу ју и 
озна ча  ва ју 
про шлост и 
са да шњост 
ме ђу ко ји ма 
се ја сно ус-
по ста вља ју 
п а  р а  л е  л е . 
Ли ко ви су 
осо бе са два иден ти те та, ре-
ли гиј ска и кул ту ро ло шка, два 
је зи ка, два про сто ра, а мо тив 
двој ни ка до би ја но ва зна че ња у 
суп тил ним по ре ђе њи ма ли ко ва 
као што су аутор и лик Вла ди-
слав Ба јац и Ба ји ца Со ко ло вић – 
Мех мед па ша, за тим но бе лов ци, 
Ан дрић и Ор хан Па мук, Па мук 
и Ми мар Си нан итд. Ду бле ти 
се ни жу и на фор мал ном пла-
ну где се сме њу ју ро ма неск но 
и фак то граф ско, до ку мен тар но 
и фик ци о нал но, есе ји стич ко и 
по ет ско, ра ци о нал но и не до ку-
чи во... На из глед ком пли ко ва на 
кон струк ци ја ро ма на сво је ис-
хо ди ште има у ли те ра ри зо ва ној 
те жњи да се ви ше стру ко апо-
стро фи ра иде ја о не ми нов но сти 
ме шо ви тог иден ти те та ин ди ви-
дуе, на ци је, па и са ме исто ри је 
и да се би нар ни код као на чин 
функ ци о ни са ња све та при хва-
ти ла ко, као што се ла ко при-
хва та исти на о пођед на ко ва-
жним стра на ма исте ме да ље.

БА КИЋ, Ра дош: Кроз је зик и 
вре ме. – Бе о град: За вод за уна-
пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас-
пи та ња, 2008. – 155 стр.

У уво ду сту ди је аутор ис ти че да 
је за пра вил но схва та ње срп ског 

је зи ка ва-
жно ње го-
во по сма-
тра ње из 
ц е  л о  к у п -
ног свет-
ског лин-
гви стич ког 
про сто ра. 
Та чи ње-
ни ца ва жи и за дру ге је зи ке, јер 
ду бље ана ли зе увек ука зу ју да не 
по сто је стро ге гра ни це из ме ђу 
ра зних је зи ка, да су све сла би је 
што се да ље иде у про шлост, по-
го то во ако се при хва ти кон цепт 
за јед нич ког по чет ног је зи ка. 
Та да се про цес фор ми ра ња по-
себ них је зи ка не мо же сма тра ти 
лин гви стич ким „биг-бен гом“, 
већ је при ме ре ни је ко ри сти ти 
мо дел „кре та ња мо ле ку ла ва-
зду ха у за тво ре ној со би, што 
под ра зу ме ва стал ну ин тер ак-
ци ју“. Ба кић раз ма тра пој мо ве/
ре чи ко је се од но се на бр зи ну 
и во ду, име на гра до ва, вла да ра, 
ре чи ко је озна ча ва ју за шти ту, 
о бро је ви ма, име ни ма на ро да, 
род бин ским ве за ма, зву ко ви ма. 
Упо ре ђу ју се слич но сти у сан-
скр ту, ста ро грч ком, хе бреј ском, 
ста ро пер сиј ском, те мо дер ном 
ен гле ском, не мач ком, ру ском, 
срп ском и дру гим је зи ци ма. Ис-
так ни мо, је дан при мер ана ли зе 
хи дро ни ма са сан скр та: дханв 
= те ћи, име на ре ка Дон, Ду нав, 
Дње пар, Дње стар има ју исти ко-
рен, срод но је и пољ ско ду нау = 
ду бо ка ре ка, али и тур ско дон, 
тј. тан = ве ли ка ре ка, ста ро пер-
сиј ско да ну = ре ка. У В. Бри та-
ни ји по сто ји ре ка ко ја се зо ве 
Дон. Са овог ста но ви шта и име 
ре ке Пи ве мо же се об ја сни ти: 
на сан скр ту пи ва = во да. Књи-
га Ра до ша Ба ки ћа са мно штвом 
упо ред них при ме ра ра зу мљи ва 
је и чи та о ци ма ко ји ни су лин-
гви стич ки спе ци ја ли сти.

БА ЗДУЉ, Му ха рем: Ча ро ли ја. 
– Ча чак: Гра дац, 2008.

Ве ћи на при по ве да ка у збир ци 
Ча ро ли ја, Му ха ре ма Ба зду ља, 
пи са на је са по зи ци ја ма лог чо-
ве ка ко ме је исто ри ја пре о кре-
ну ла суд би ну и дик ти ра ла да љи 
ток жи во та, те је је ди на емо ци-
ја ко ја пре о ста је, жал за вре ме-
ном без исто ри је. Им пли цит но, 
то је исто вре ме но и че жња за 
ве ћом сло бо дом и кон тро лом 
над сво јим жи во том ко ју чо век 
због дик та та исто ри је, ни ка да 
не ће ус пе ти да оства ри. Овај 
„иде о ло шки“ пред ло жак нат-
кри љу је уско ло кал не те ме не 
са мо гло бал но по зна том иде јом 
о по губ ној уло зи исто ри је, већ 
и ја сним ре фе рен ца ма на ко је 

Ба здуљ упу ћу је. Нај че шће су то 
сти хо ви Спринг сти на, Бо у ви ја, 
чи та ва при по вет ка по све ће на 
Џо ни ју Шту ли ћу, али и ци та-
ти и пу то ка зи ка де ли ма Еми ла 
Си о ра на, Бор хе са, Осте ра, Пе-
ки ћа, Ки ша, при че по све ће не, 
јед на Бор хе су, а дру га Ал ба ха-
ри ју, тре ћа Жа ку Ла ка ри је ру. 
Му ха рем Ба здуљ је пи сац ко ји 
уме да на пра ви мост из међу две 
ге не ра ци је – пост мо дер ни ста 
80-их и 90-их чи је, осла ња ње 
на про бра ну тра ди ци ју и кре а-
тив ну књи жев ну игру по не кад 
до во ди до гра ни ца чи стог лар-
пур лар ти за ма, и пи са ца но вог 
ре а ли зма про во ци ра ног код 
нај мла ђе ге не ра ци је ауто ра из 
ре ги о на ис ку ством ра та, рас па-
да зе мље, не ма шти не, гу бље ња 
етич ких ко о рди на та, лич ним 
дра ма ма и тра ге ди ја ма. Ба здуљ 
као са мо све стан аутор од га јан 
на књи га ма Ки ша, Ал ба ха ри ја и 
Пе ки ћа, из бе га ва да па те ти ку и 
сен ти мен тал ност угра ди у сам 
текст, ком по ну ју ћи га на те ме-
љи ма ме та про зне тра ди ци је и 
не из бе жне ци тат но сти. Емо ци-
ја тек на кнад но су сти же при чу, 
јер на ра тив ни слој, пи сан у ре-
а ли стич ком ко ду, функ ци о ни-
ше као суд у ко ји се тек по сред-
ством чи та о ца ули ва оно ем-
пи риј ско што се на ла зи с дру ге 
стра не књи жев но сти.

БАР БЕ РИ, Мју ри ел: От ме ност 
је жа, пре ве ла са фран цу ског 
Ме ли та Ло го Ми лу ти но вић. – 
Бе о град: Ча роб на књи га, 2008. 
– 323 стр.

Ро ман „От ме-
ност је жа“ Мју-
ри ел Бар бе ри 
је то пла при ча 
о јед ном не-
сва  ки да  шњем 
п ри ја тељ с тву 
из ме ђу ку ће па-
зи тељ ке Ре не и 
ста на ра згра-
де ко ји пред-
ста вља ју ели ту 
фран цу ског дру штва. У по ме-
ну ту згра ду усе ља ва се та јан-
стве ни Ја па нац Ка ку ко Озу. 
Глав на ју на ки ња ове сто ри је, 
сре до веч на удо ви ца Ре не, из у-
зет но је обра зо ва на же на, што 
се баш не укла па у про фе си ју 
ку ће па зи те ља. Ре не обо жа ва ру-
ску књи жев ност, а нај о ми ље ни-
ји су јој фил мо ви ко је је сни мио 
Ја су џи ко Озу. То ни је ни ма ло 
слу чај но, јер је Озу по знат по 
фил мо ви ма о љу ди ма ко ји во де 
ми ни ма ли стич ке, јед но лич не и 
уз др жа не жи во те. Мју ри ел Бар-
бе ри на пи са ла је јед ну то плу 
књи гу, пу ну та на них пре фи-
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ње них осе ћа ња, ко ју од ли ку је 
со фи сти ци ран ху мор. Из овог 
ро ма на чи та о ци ће схва ти ти да 
пра ве вред но сти по пут љу ба ви, 
по ште ња и пле ме ни то сти, чак и 
у тур бу лент ним вре ме ни ма не 
гу бе на зна ча ју.

БА РЕ ТИЋ, Ре на то: Осми по вје
ре ник. – Рен де, 2008.

Осми по вје ре ник је ро ман ко ји 
је 2003. го ди не уз ле тео до ме-
ста нај чи та ни је књи ге, а пи сац, 
бив ши но ви нар Фе ра ла, Ре на то 
Ба ре тић, до бив ши чак пет нај-
зна чај ни јих на гра да, исто вре-
ме но је по брао сва при зна ња и 
кри ти ке. Упр кос та квој по пу-
лар но сти, ње гов ро ман би се 
те шко мо гао оп ту жи ти за по-
пу ли зам, ла ку или још ма ње, 
жан ров ску књи жев ност. При ча 
о мла дом и ам би ци о зном по ли-
ти ча ру, ко ји по ка зни до би ја ме-
сто вла ди ног по ве ре ни ка чи ји 
је за да так да ус по ста ви ло кал ну 
власт и из бо ре на из ми шље ном 
и уда ље ном остр ву Тре ћић, те-
шко се мо же жан ров ски од ре-
ди ти осим као ур не бе сно ду-
хо ви то шти во са жан ров ским 
ис кли зну ћи ма. Пут очо ве че ња 
и вра ћа ња за бо ра вље ним вред-
но сти ма ко јим Осми по вје ре ник 
про ла зи, ње го во уз ра ста ње од 
мо рал но про бле ма тич ног по-
ли ти ча ра до ху ма ни сте, по пло-
чан је ду хо ви тим обр ти ма и не-
спо ра зу ми ма ко ји се сме њу ју са 
сен ти мен тал ним мо мен ти ма. 
Ро ман сво је глав не аду те про-
на ла зи у, на ма хо ве, ур не бе сној 
ду хо ви то сти, али и на нео че ки-
ва но по но во про нађе ној људ-
ско сти, ма ни фест но от кри ве ној 
у дра жи ма по врат ка при ро ди, 
пр во бит ним вред но сти ма, ван-
ци ви ли за циј ским пред но сти-
ма, от кри ва њу искре ног и без-
у словног при ја тељ ства ко је не 
оче ку је ни шта за уз врат. Ка ко на 
је зич ком, та ко и на те мат ском 
ни воу, до ма ћи чи та лац сва ка ко 
не ће би ти ус кра ћен за ап со лут-
ну про ход ност кроз овај за ба-
ван и при јем чив ро ман, ко ли ко 
нео би чан, то ли ко и у све му бли-
зак сва ко ме жељ ном про ши ри-
ва ња чи та лач ког ис ку ства.

БА СА РА, Све ти слав: Мај му
но пи са ни је. – Ча чак: Гра дац, 
2008. 

Уме сто мо тоа на пр вој стра ни-
ци но ве књи ге Све ти сла ва Ба-
са ре, Мај му но пи са ни је, сто ји 
ци тат из Реч ни ка сим бо ла по-
све ћен мај му ну. Ова жи во ти ња 
у ве ћи ни кул ту ра углав ном бу-
ди не га тив не асо ци ја ци је – без-
оч ност, ни же ин стинк те, се бич-

ност, по хле пу, у хри шћан ству 
и та шти ну и по хо ту. Упра во 
ове осо би не Ба са ра је склон да 
при пи ше из ве сним лич но сти-
ма и де ша ва њи ма у исто риј ској 
вер ти ка ли ових про сто ра. Од 
Ми ло ша Обре но ви ћа и Ву ка 
Ка ра џи ћа до фик тив них ју на-
ка да на шњи це, овај ати пич ни 
ро ман сво ја упо ри шта има у 
ауто ро вим ста во ви ма из но ше-
ним у ко лум на ма и есе ји сти ци, 
и у број ним прет ход ним књи-
жев ним оства ре њи ма. Сам ро-
ман еск ни тон по се ду је ову ди-
хо то ми ју, ис пр ва по при ма ју ћи 
фор му ма лих про за ко је ће тек 
од тре ћег по гла вља по че ти да се 
улан ча ва ју и ме ђу соб но по ве зу-
ју. Као и Ба са ри ни есе ји и ово 
шти во на пре ла зу из међу ро ма-
на и про зе, пи са но је лу цид но 
и апарт но у од но су на до ма ћу 
про зу. Ме та фо ра о бе сми слу 
ли те ра ри зо ва на у гро теск ном 
ви цу о мај му ну, сво је вр сни је 
лајт мо тив ро ма на ко ји се по ја-
вљу је у сва кој од за себ них по-
гла вља по ве за них са не ким од 
исто риј ских пе ри о да чи ју по-
ве за ност Ба са ра апо стро фи ра. 
Она би ве ли чи ном бе сми сла на 
ко ји же ли да ука же тре ба ло да 
иза зо ве под смех исто риј ским 
стре мље њи ма ро ман ти зма ко ја 
су од не ла пре ва гу над за го вор-
ни ци ма кла си ци зма. Дис крет ни 
(су штин ски) од мак од пи шче ве 
до са да шње по е ти ке уоча ва се у 
од већ де пре сив но-ни хи ли стич-
ком, гор ком кри тич ком то ну у 
са гле да ва њу ге не зе са вре ме них 
со ци јал них и кул тур них бо ле-
сти без ре лак си ра ју ће ко мич-
но сти ко ја еле гант но пре во ди 
есеј у ли те ра ту ру. Мо жда и због 
то га, овај ро ман ће се до жи вља-
ва ти као на гла ше но по ле мич ко 
шти во. Ту се по но во Све ти слав 
Ба са ра вра ћа на свој те рен нај-
ве ћег про во ка то ра до ма ће књи-
жев но сти што за ове про сто ре 
мо же би ти са мо бла го твор но.

БА ШЧА РЕ ВИЋ С. Сне жа на: 
Ле ген де и сим бо ли у Ан дри ће
вим ро ма ни ма. – Бе о град: Фи-
лип Ви шњић, 2008. – 235 стр.

Књи га/мо но гра фи ја о ле ген-
да ма и сим бо ли ма у ро ма ни ма 
Иве Ан дри ћа је ма ги стар ска 
те за С. С. Ба шча ре вић (1977, 
Са ра је во), до ра ђе на и при ла го-
ђе на за штам пу. Аутор ка кроз 
6 по гла вља (По јам ми та и ле
ген де, њи хов на ста нак и раз вој, 
Мит у модер ном тек сту, Ан
дри ћев од нос пре ма ле ген ди, ми
ту и усме ном ства ра ла штву, 
Ар хе типски обра сци, Не ко ли ко 
про це са сим бо ли за ци је, Је зик и 
стил) уз За кљу чак и спи сак оп-

ште ли те-
ра ту ре и 
из бор из 
ли те ра ту-
ре о де лу 
Иве Ан-
дри ћа кре-
ћу ћи се из 
с т а  р и  ј и х 
и но ви јих 
оп шти јих 
раз ма тра ња о ми ту, ар хе тип-
ском, ле ген дар ном и сим бо-
лич ком, све стра но ана ли зи ра 
њи хо во при су ство у Ан дри ће-
вим ро ма ни ма. Та ко, кад је реч 
о књи жев ном сим бо лу ко ји сје-
ди њу је сли ку и иде ју на ко ју од-
ре ђе не умет нич ке сли ке упу ћу-
ју, Ба шча ре вић ис тра жу је сим-
бо ли ку мо ста, ка пи је, там ни це, 
кру га и ве ре (ар хе тип ске пред-
ста ве су: људ ска жр тва, си ле 
ства ра ња, си ле ра за ра ња, бра ћа 
– не при ја те љи, уоча ва ње ти по-
ва књи жев них ју на ка по ре клом 
из ле ген ди, итд.) чи ме ука зу је да 
сим бо ли мо ра ју „ра сти“ из чи-
ње ни ца, да се от кри ва ју у ма те-
ри ја лу (по тен ци јал ној књи жев-
ној гра ђи). Ми то ло шки и на ра-
то ло шки при ступ књи жев ним 
де ли ма по ка зао се де ло твор ним 
кад је реч о Ан дри ће вом од но-
су пре ма ле ген ди, ми ту, уоп ште 
усме ној тра ди ци ји и књи жев но-
сти.

Бе ли шум – ан то ло ги ја при ча о 
те ле ви зи ји. – Бе о град: Па ла дин, 
2008. – 375 стр.

Ан то ло ги ја 
при ча о фе-
но ме ну зва-
ном те ле ви-
зи ја ко ју је 
п р и  р е  д и о 
п р е  в о  д и -
лац, про зни 
пи сац и из-
да вач Го ран 
Скро бо ња, 
пр ва је об ја вље на књи га у би-
бли о те ци слип стрим књи жев-
но сти „Фрак та ли“. Сам на зив 
слип стрим озна ча ва фан та-
стич ну књи жев ност ко ја пре-
ва зи ла зи кон вен ци о нал не жан-
ров ске гра ни це из ме ђу на уч не и 
еп ске фан та сти ке, од но сно кла-
сич не ре а ли стич ке про зе и хо-
ро ра. У овој књи зи при по ве да ка 
по све ће ној ме ди ју ко ји је на стао 
кра јем три де се тих го ди на два-
де се тог ве ка и вре ме ном по стао 
не из о ста ван са сто јак жи во та 
са вре ме ног чо ве ка са свим по-
сле ди ца ма ко је та ква уло га но-
си, пи сци чи је се при по вет ке 
на ла зе у овој ан то ло ги ји по ку-
ша ли су да од го во ре на сле де ћа 
пи та ња: да ли ће мо уско ро гле-

да ти хо ло грам ску те ле ви зи ју? 
Или ће мо пре ко од го ва ра ју ћих 
ми ни ја тур них ми кро чи по ва 
про грам при ма ти ди рект но у 
гла ву? У ком прав цу ће ево лу-
и ра ти са др жи на про гра ма ко је 
ће мо у бли ској бу дућ но сти гле-
да ти на та квим те ле ви зи ја ма? 
Жан ров ска и стил ска ра зно вр-
сност гла со ва до ма ћих про за-
и ста, од афир ми са них до оних 
ко ји тек сту па ју на књи жев ну 
сце ну, омо гу ћа ва чи та о цу да 
кроз два де сет при по ве да ка об-
ја вље них у овој књи зи из нај ра-
зли чи ти јих угло ва са гле да фе-
но мен те ле ви зи је

ВА СИ ЉЕ ВИЋ, Бо жи дар: Пев 
га љар да. – Бе о град: Про све та, 
2008. – 67 стр.

По сле књи-
ге Иза бра не и 
но ве пе сме из 
2004. у ко јој су 
се на шле пе-
сме из Ва си ље-
ви ће ве четири 
књи ге (од Раш
чи ње ног ан ђе ла 
из 1991. до Ло
ва на ко смич
ке стру не из 
2001) пред чи-
та о ци ма су но ве пе сме Бо жи-
да ра Ва си ље ви ћа. Ви ше од пе-
де сет пе са ма аутор ни је де лио 
у ци клу се оста вља ју ћи чи та о цу 
ве ћу сло бо ду у „чи та њу“ ра зно-
вр сно сти те мат ско-мо тив ских 
пла но ва. Је дан од за ни мљи вих 
мо ме на та код овог пе сни ка је-
сте по себ но укр шта ње/сли ва ње 
чи ње ни ца из при род них на у ка 
са до жи вља ји ма и оп сер ва ци-
ја ма лир ског гла са: „Нај да ља 
тач ка у нај да љој га лак си ји/мо-
же би ти ни је да ља од тач ке/у 
про сто ру ко ји зо вем ду ша“ (из 
пе сме „Нај да ља тач ка“). Кроз 
кон тра сну и зна чењ ски ду бо ку 
игру ре чи чи та мо и ове сти хо ве 
„Про шао је дан/а ни шта ни сам 
учи нио у ко смич ким раз ме ра-
ма/ни шта ван у ко смич ким раз-
ме ра ма/ни шта ни сам учи нио у 
ни штав ним раз ме ра ма/ко сми-
чан у ни штав ним раз ме ра ма“... 
(из пе сме „Пев га љар да“). Мо-
дер ни „га љард“ у ис тој пе сми 
од нос „ми кро ко зма“ и ма кро ко-
зма (ма ло-ве ли ко, свест о ре ла-
ци ја ма) усло жња ва и јед ни ном 
„Дан јед на ко про ла зи из да на 
у дан“, по ни шта ва њем кре та-
ња „док Ду нав про ла зи као да 
не про ла зи“. Па ра фра зи ра ће мо 
Бо ри сла ва Ра до ви ћа, ана ло ги је 
по ко ји ма се Ва си ље вић упра-
вља, ди ле ме ко је по ста вља ста-
ре ко ли ко и свет, ипак су са мо 
ње го ве.
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ВОЈ НОВ, Ди ми три је: Не ви не 
за ве ре – три дра ме. – Кра ље-
во: Кул тур ни цен тар Риб ни ца. 
– 2008. – 162 стр.

Књи га је са ста вље на од три 
по зо ри шне дра ме дра ма тур га 
Ди ми три ја Вој но ва (1981, Бе о-
град), ко ји је у по зо ри шни жи-
вот за ко ра чио из фил мо фил-
ског ми љеа. Ди ми три је Вој нов 
по стао је по знат ши рој пу бли ци 
по глав ној уло зи у фил му „Ти-
то и ја“ Го ра на Мар ко ви ћа. Као 
драм ски пи сац де би то вао је са 
дра мом ко ја се на ла зи у књи зи: 

„Ве ли ка бе ла за-
ве ра“ и го во ри о 
по след њем ово-
зе маљ ском хо-
ду во ђе култ ног 
бен да „Нир ва на“ 
Кур та Ко беј на. 
Дру га дра ма „Бе-
би на ноћ у овом 
гра ду“ спе ци-
фич на је по сво-
јој фор ми – обр-

ну тој хро но ло ги ји до га ђа ја ко ји 
се пред ста вља ју. До ду ше та обр-
ну та фраг мен тар на на ра ци ја 
већ је ко ри шће на у по зо ри шној 
и филм ској умет но сти: се ти мо 
се са мо дра ме Ха рол да Пин те-
ра „Пре ва ра“, као и филм ских 
оства ре ња „Пет пу та два“ Фран-
соа Озо на и „От по за ди“ Ка спа-
ра Ноа. Глав ни ју на ци „Бе би не 
но ћи у гра ду“ су два де се то го ди-
шња ци Ду шан и Пе тар, ко ји у 
бур на ноћ на зби ва ња са со бом 
во де Ду ша но вог мла ђег бра та, 
осмо го ди шњег Алек сан дра, за-
то што не ма ко да га при чу ва. 
Дра ма пру жа без на де жну сли ку 
о од ра ста њу, бу ђе њу сек су ал но-
сти и су ро вом гу бље њу не ви но-
сти. Тре ћа дра ма ко ме ди ја „72 
де ви це“ јесте сто ри ја о два бе-
о град ска ти неј џе ра ко ја по ста ју 
чла но ви Ал Ка и де, ве ру ју ћи да 
ће им, ако се бу ду жр тво ва ли, 
обе ћа ње из на сло ва би ти ис пу-
ње но.

ВУК, Ста ни слав: Тра го ви ле по
те. – Бе о град: Апо строф, 2008. 
– 123 стр.

Ста  ни слав 
Вук (1969, 
Б е  о  г р а д ) 
свој пр ви 
ро ман ор га-
ни зу је по-
ве зи ва њем 
осам при ча. 
Та кав при-
ступ чи та-
о цу отва ра 
мо гућ ност „дво стру ке“ фор мал-
не ре цеп ци је: сва ка од при ча се 
мо же чи та ти и до жи вља ва ти по-

себ но, с дру ге стра не је дин ствен 
при по вед ни глас, онај ко ји нам 
при ча при че, по је ди ни ли ко ви 
ко ји се пре ме шта ју из при че у 
сле де ћу, нај зад и об је ди ња ва-
ју ћи при по вед ни „тон“, у ве ћој 
ме ри они рич ка ат мос фе ра у ко-
јој се умек ша ва ју гра ни це из ме-
ђу ја ве и сна, ствар ног и са ња ног 
(же ље ног, ма шта ног) да ли су 
је дан „опо е ти зо ван“ ро ман ко-
ји сво јим са др жа јем оправ да ва 
на слов. Ју на ци ро ма на из лич не 
про шло сти до зи ва ју „тра го ве“ 
ле по те, та ко ђе у сво јој ре ал ној/
при по вед ној са да шњо сти же ле 
да је пре по зна ју. Ста ни слав Вук 
у ро ма ну не ко ри сти жар гон, за 
див но чу до ни тра га же сто кој 
опи јат ској по ср ну ло сти ли ко ва 
под при ти ском не у спе ха у сва-
ко днев ном жи во ту, то ли ко при-
сут ној код мла ђих про за и ста. С. 
Вук чи та о ци ма при ча кул ти ви-
са ну при чу о све ту мла дих љу-
ди са ак цен ти ма на по зи тив не 
емо ци јама.

ГРАН ДЕС, Ал му де на: Од ра ста
ње Лу лу, пре ве ла са шпан ског 
Ма ри на Мар ко вић. – Бе о град: 
Ча роб на књи га, 2008. – 246 стр.

У пред го во-
ру по ко ме је 
је дан од нај-
по  зна т и  ји х 
ш п а н  с к и х 
ре ди те ља Би-
гас Лу на сни-
мио истои-
ме ни филм, 
Ал му де на Гран дес ис ти че да 
је при ли ком пи са ња ове књи ге 
нај ви ше би ла ин спи ри са на ро-
ма ном Бо ри са Ви ја на „Не мо же 
се са же на ма“, ко ји пред ста вља 
ком би на ци ју но а ра и ерот ске 
про зе. По бес ком про ми сно сти 
ко ју ис ка зу је пре ма кон зер ва-
тив ном ка то лич ком мо ра лу ко-
ји вла да у Шпа ни ји, ства ра ла-
штво Ал му дене Гран дес мо же 
се по ре ди ти са још по зна ти јим 
ро ма ном Бо ри са Ви ја на „Пљу-
ват ћу на ва ше гро бо ве“. „Од ра-
ста ње Лу лу“ го во ри о при ро ди 
сек су ал но сти и мо рал но сти за-
до вољ ства. Ка да пет на е сто го-
ди шњу де вој ку Ма ри ју Лу и зу, 
од ми ло ште зва ну Лу лу, за ве де 
по ро дич ни при ја тељ ње не по-
ро ди це Па бло, ко ји је два на ест 
го ди на ста ри ји од ње, на по вр-
ши ну из ра ња ју на го ни ко ји су у 
ма лој Лу лу ду го би ли по ти ски-
ва ни. Од ка да је об ја вљен пре 
две де це ни је, ро ман Ал му де не 
Гран дес про дат је у ви ше од 1,5 
ми ли о на при ме ра ка. Про во ка-
тив на те ма, нео че ки ва ни обрт, 
атрак тив не ерот ске сце не и уз-
бу дљи вост ка зи ва ња, са мо су 

не ке од од ли ка овог ро ма на ко-
ји чи та о це не оста вља рав но ду-
шним.

ГРУ БОР, Алек сан дра: Вај мар 
ко га не ма. – Бе о град: На род на 
књи га, 2008.

К о  л е к  ц и  ј а 
лир ске про-
зе, али за 
ка квог чи та-
о ца? Пре фи-
ње ног. Сва ка 
це ли на ко-
рен спон ди-
ра са не ким 
В а  ј м а р о м 
ко ји не по з-
на је мо или га зна мо из ли те ра-
ту ре, сли кра ства и му зи ке. Ге те, 
То мас Ман, Ли ли Мар лен, Кох, 
Хер дер. Спи сак би био под у ка-
чак. За тим, мо ра мо ту пре по-
зна ти и на ра то ра; де вој ка, тек 
уда та, са сво јим му жем, и он да 
онај дру ги Ва јмар – до жи вљен 
кроз љу бав, зна ње, и пре ко јед-
ног пе сни ка где се све при па ја 
ба де ми ма. Па ул Це лан, на рав-
но. И на ра то ри се хра не, има-
ју муч ни ну, је ду ба де ме и пи ју 
цр но пи во. Пио га је и Ге те. И 
жи вот љу ди, јед них с дру ги ма, 
без на де жно је ре ше ње. Књи га 
се не за вр ша ва у Вај ма ру, већ 
мно го ка сни је, ра стан ком ваљ-
да. Уоби ча је но је да се љу ба ви, 
ма ло гра ђан ске, или би ло ка кве, 
за вр ша ва ју ра стан ком. Или, 
на кра ју, смр ћу. Тра ју не где у 
истори ји, музејимa, би блио те-
ка ма, књи га ма. За бо ра вље не у 
Вај ма ру.

ДАЛ, Ро алд: Бе о град: Бе ли пут, 
2008.

Ка да су се по ја ви ли фил мо ви 
Чар ли и фа бри ка чо ко ла де и Ма
тил да, го то во исто вре ме но и 
исто и ме ни ро ма ни, мно ги ро ди-
те љи су би ли збу ње ни на ва лом 
фил мо ва ко је су пра ти ла књи ге, 
сма тра ју ћи то но вим мод ним 
трен дом иза ко га не сто ји и ква-
ли тет на књи жев ност. Са да, пар 
го ди на ка сни је, ка да је у окви ру 
Бе лог пу та иза шло го то во све 
што је за де цу на пи сао бри тан-
ски пи сац Ро алд Дал, по ста ло 
је не што ја сни је да је до ма ћа 
ли те ра ту ра за мла де обо га ће на 
опу сом јед ног од нај не о бич ни-
јих ауто ра за мла де. Ро алд Дал 
је до бит ник број них на гра да, 
из ме ђу оста лих и Вит бредове 
и Ан дер се но ве, а де ла су му већ 
одав но увр штена у школ ске 
про гра ме ши ром све та. Дра жи 
Да ло вог осо бе ног сти ла про на-
ла зе се упра во у осо би на ма ко је 
би не па жљи вог чи та о ца мо гле 

на пр ви по глед од би ти – ње го ве 
те ме су го то во увек гро теск не, 
за стра шу ју ће – пре у ве ли ча ни 
стра хо ви. Али све мрач не те ме 
уме шно су пред ста вље не по-
пут бај ки бес крај но ма што ви то, 
мај стор ским сти лом ко ји под-
ра зу ме ва ху мор, по не кад цр ни 
ху мор, из не на ђе ње, иро нич не 
обр те. У бо га тој опре ми са ори-
ги нал ним илу стра ци ја ма на-
гра ђи ва ног бри тан ског стрип-
цр та ча Квен ти на Блеј ка и у из-
вр сном и ма што ви том пре во ду 
не ко ли ци не та лен то ва них пре-
во ди ла ца, књи ге Ро ал да Да ла 
су ли те ра ту ра око ко је не тре ба 
има ти ди ле ме да ли их по ну ди-
ти де ци.

ДАМ ЊА НО ВИЋ, Љу бо мир: Ви 
што ма шта те о сре ћи. – Бе о-
град: Тар дис, 2008. – 180 стр.

Пре во ди лац, из да вач и пи сац 
Љу бо мир Дам ња но вић (1959–
1999) нај ши рој чи та лач кој пу-
бли ци по знат је као пре во ди-
лац се ри ја ла о Ам бе ру и ро ма-
на „Ноћ у са мот ном ок то бру“ 
Ро бер та Зе ла зни ја. За со бом 
Дам ња но вић оста вио је без број 
при ча, но ве ла и не ко ли ко ро ма-
на. Пред чи та о ци ма је ње го во 
нај бо ље про зно оства ре ње „Ви 
што ма шта те о сре ћи“. Рад ња 
овог ро ма на де ша ва се у Бе о-
гра ду, по чет ком два де се тог ве-
ка. Мла ди Ми хај ло Ву ко са вље-
вић до ла зи у Бе о град, не са мо 
да из у чи шко ле, 
већ и да по пут 
мно гих до шља ка 
по тра жи сре ћу 
у ве ли ком гра ду. 
Из би ја рат, са мо 
не при ја тељ ни је 
онај ко га зна мо 
из исто риј ских 
уџ бе ни ка, већ 
су то тро ло ви. У 
исто ри ји срп ске 
књи жев но сти Дам ња но вић се 
оста ти упам ћен као пр ви ро-
ман си јер ко ји је на пи сао укро-
ни стич ки ро ман. На и ме, укро
ни ја је под жа нр фан та стич не 
про зе, ка рак те ри сти чан по то-
ме што се за пле ти сме шта ју у 
има ги нар не исто риј ске окол но-
сти. При ча ро ма на „Ви што ма-
шта те о сре ћи“ у фи ном ба лан-
су из ме ђу град ског и ру рал ног 
ко ло ри та, ја сно де фи ни са них 
ли ко ва, функ ци о ни ше без ве-
ћих те шко ћа. Ина че сам на зив 
ро ма на исто ве тан је са на зи вом 
шла ге ра, ко ји је у свом фил му 
„Ма ра тон ци тр че по ча сни круг“ 
ис ко ри стио ре ди тељ Сло бо дан 
Ши јан. По ме ну та пе сма пре ци-
зно је од ре ди ла ме сто и рад њу 
ове про зе.
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ДЕ ВЕ ТАК, Не бој ша: Уза луд 
тра же ћи. – За греб: Срп ско кул-
тур но дру штво Про свје та, 2008. 
– 72 стр.

Не бој ша Де ве так (1955, Ма ла 
Гра ду са, Ба ни ја, Хр ват ска) об-
ја вио је сво ју девету пе снич-
ку књи гу (об ја вље на су и два 
из бо ра из Де ве та ко ве по е зи је, 
аутор је до бит ник и углед них 
пе снич ких на гра да). И по ред 
ме лан хо лич ног/песи ми стич ког 
на сло ва пе сник успе ва да у но-
вој збир ци ус по ста ви ка кву-та-
кву рав но те жу из ме ђу ра спо на 

упра во тих „не-
га тив них“ осе ћа-
ња и сти ша ним 
то ном ис ка за них 
не у трал ни јих, у 
ко ји ма лир ски 
су бјект успе ва да 
у све ту око се бе 
от кри је и сми-
сао и ле пе тре-
нут ке. Ове дру ге 

мо мен те пе сник ли ри зу је у пе-
сма ма Сви та ње („Пр ве зра ке 
сун ца про чи шћа ва ју кр во ток/
Осе ћам, ово би мо гао би ти је-
дан/Од оних да на због ко јег 
вре ди/Ослу шки ва ти соп стве но 
би ло“...), Јед но став ност, Ле то. 
Дру ги пол на то пљен ме лан хо-
ли јом бо ји пе сме Ђе тињ ство 
(Де ве так рав но прав но ко ри сти 
за ви чај ну ије ка ви цу и екав ски 
го вор), О пре ци ма („Са мо ме-
мљив ва здух/Из ме ђу два – три/
Нај ви ше че ти ри име на уна-
зад“(...) „На пи та ња о њи ма не ма 
од го во ра/Као што не ма ни сли-
ка/Ни пи са ма/Ни пе ча та“), Гро
бље у Гра ду си (да ти ра на 20. 8. 
2007). Опет, у ве ћем бро ју пе са-
ма из ра зит је го рак и кри тич ки 
стих (па ра диг ма тич на је пе сма 
Сол да те ска). За књи гу Уза луд 
тра же ћи пе сник је до бит ник 
Зма је ве на гра де за 2008.

ДЕ СПИЋ, Ђор ђе: По ре кло пе
сме – по тен ци јал ин тер тек сту
ал но сти у по е зи ји Ми о дра га 
Па вло ви ћа. – Зре ња нин, 2008. 
– 262 стр.

Ђор ђе Де спић (1968, Ужи це, 
аси стент за срп ску књи жев ност 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду) у свом ма ги стар-
ском ра ду ана ли зи ра је дан од 
пре суд них аспе ка та за це ло-
ви ти је раз у ме ва ње пе снич ког 
де ла ака де ми ка Ми о дра га Па-
вло ви ћа, јед ног од нај за чај ни јих 
пе сни ка срп ске књи жев но сти 
20. ве ка. У пред го во ру Де спић 
ис ти че да по ред по е зи је у вред-
но сном сми слу не за о ста ју ни 
Па вло ви ћев ан то ло гиј ски и есе-
ји стич ки опус. По сле те мељ ног 

о б ја  ш њ е њ а 
са мог пој ма 
и н  т е р  т е к -
ст у  а л  но сти 
(Ј. Кри сте ва, 
М. Бах тин, Р, 
Барт, Д. Ора-
ић То лић, Г. 
Ерор, Зо ран 
Кон стан ти-
но вић и дру ги), кон ста та ци је да 
код Па вло ви ћа на ла зи мо по е-
ти ку илу ми на ци је „за сно ва ну на 
очу ђу ју ћем ци тат ном по ступ-
ку“, сле де по гла вља ко ја по ка зу-
ју и ана ли зи ра ју ме ђу тек стов не 
од но се у Па вло ви ће вој по е зи ји: 
Ан тич ки мит и књи жев ност 
(књи ге „Мле ко иско ни“, „Or gia 
sac ra“), Би блиј ска књи жев ност/
хри шћан ство („Све тли и там-
ни пра зни ци“, „Књи га ста ро-
слов на“, „Хо до дар је“, „Ула зак 
у Кре мо ну“, „Рај ске из ре ке“), 
Усме на по е зи ја и срп ска сред њо
ве ков на књи жев ност („Див но 
чу до“, „Ве ли ка ски ти ја“, „Књи га 
ста ро слов на“), Умет нич ка по е
зи ја, мо дер на ли те ра ту ра („87 
пе са ма“, „Ок та ве“, „Хо до дар је“, 
„Пе сме о де тињ ству и ра то ви-
ма“. Ова из у зет но зна чај на књи-
га из пе ра на уч ни ка мла ђе ге не-
ра ци је за вр ша ва се са жет ком на 
ен гле ском, спи ском при мар не 
и се кун дар не ли те ра ту ре, ин-
дек сом име на и аутор ском бе-
ле шком, у ко јој из ме ђу оста лог 
пи ше: ... у мо мен ту па да пр ве 
НА ТО бом бе на Но ви Сад, мој 
по глед ле жао је на сти ху: „не 
мо гу пе смом ова кву ноћ да пре-
жи вим“.

ЂУ РИЋ, Зо ран: То пот. – Бе о-
град: Књи жев но дру штво Све
ти Са ва, Вра ње: Књи жев на 
за јед ни ца Бо ри сав Стан ко вић, 
2008. – 78 стр.

Зо ран Ђу рић 
(1961, Пећ, 
жи ви и ра ди 
у Кру шев цу, 
по ред по е зи-
је пи ше при-
че, књи жев-
ну кри ти ку, 
т е  о  р и ј  с к е 
ра до ве) сво ју 
пр ву књи гу по е зи је Мр ша во око 
об ја вио је у пре сти жној еди ци-
ји Пе газ Књи жев не омла ди не 
Ср би је 1983. Тек две де це ни је 
ка сни је об ја вљу је дру гу пе снич-
ку књи гу Цр ни ди ја мант (2006), 
да би у нај но ви јој То пот оку пио 
не што пре ко 50 пе са ма по де ље-
них на че ти ри ци клу са. И те-
мат ско-мо тив ско гру пи са ње и 
„до ра ђе ност/ускла ђе ност“ по-
ет ских ре флек си ја и сли ка ука-
зу ју на ауто ра ко ји скру пу ло зно 

до ра ђу је ини ци јал не по ет ске 
сен за ци је. Та ко се у ци клу су 
Пла ме ни је зик са мо свој но об-
ли ку је ре ли ги о зно-умет нич ка 
ба шти на (пе сме о Је ру са ли му, 
пе сме Ма на си ја, На у па ре, Ју
тро над Ви со ким Де ча ни ма), 
док оста ли ци клу си про ши ру ју 
мо тив ски круг до ан тич ког до-
ба. У пе сми Спо ме ник Ко со ву, 
Ђу рић у лир ску на ра ци ју успе-
шно уво ди управ ни го вор, док у 
пе сми Дан „Д“ при ча о то ме шта 
је „са вр ше ност“ до би ја и гра-
фич ку/цр тач ку ди мен зи ју. Кроз 
ви ше пе са ма Ђу рић ус по ста вља 
и лир ски ди ја лог са по је ди ним 
сли ка ри ма (Мунк, Ми ро, Да ли, 
Да до Ђу рић). Иако Ђу рић ни је 
од „рас при ча них“ пе сни ка, ус-
пе ле су и две ду же пе сме Ко ло се
ком мој при ја тељ сту па и Упис 
у тро јан ску би бли о те ку.

Знам да нас има – фе сти вал 
по е зи је мла дих 40 го ди на, иза-
брао и при ре дио Не бој ша Де ве-
так. – Вр бас, 2008.
 
У кри зи вред но ва ња пе снич ког 
ства ра ња ја ви ла се „опо ме на“ о 
ро ду пи сме ња ка – „Знам да нас 
има“. Књи га нај леп ших пе са-
ма Фе сти ва ла по е зи је мла дих у 
Вр ба су од 1968–2008. у из бо ру 
Не бој ше Де вет ка са чи ње на је с 
ве ром у нео бо ри вост „ле пе ре-
чи“. Ју би леј пе снич ког так ми-
че ња сим бо ли ше мо гућ ност да 
твор ци кра љи це књи жев но сти 
мо гу до би ти и по твр ду бит но-
сти још за жи во та. Нај бо љи од 
нај бо љих кроз ге не ра ци је на-
шли су се за кри ље ни ма ни фе-
ста ци јом за вид не ре пу та ци је, 
ко ја се не да при ва ти зо ва ти или 
за ку пи ти на би ло ко ји на чин. 
Осло бо ђе на сва ког кри те ри ју-
ма сем умет нич ког омо гу ћи ла је 
по чет не ко ра ке зна чај ним име-
ни ма на ше књи жев но сти. На 
при мер: Ра ша Ли ва да, Ду шан 
Стој ко вић, Ма ри ја Ши мо ко вић, 
Ђор ђо Сла до је, Ја го да За мо да, 
Зо ран Ђе рић, Мир ја на Бу ла-
то вић, Са ша Ра дој чић, Не ве на 
Ви то ше вић, Див на Вук са но-
вић, Ми ле та Аћи мо вић Ив ков, 
Гој ко Бо жо вић, Ана Ри сто вић, 
Бра ни слав Зу бо вић... „Го зба пе-
сни ка – бо го ва“ у рав ни чар ском 
Олим пу ни је за о би шла ни ли-
ков ња ке од 1978. На и ме, ЈУ па-
ле та мла дих до пу ни ла је пред-
вод ни ке во де ћих то ко ва на ше 
умет но сти. Део њи хо вих ра до-
ва сме штен је у ову ан то ло ги ју. 
Хро но ло шки по ре ђа ни ла у ре-
а ти омо гу ћу ју лак ши пре глед и 
увид у ра зно ли кост пе снич ког 
ју би ле ја исто вре ме но омо гу ћу-
ју ћи и раз ло ге бу ду ћег тра ја ња.

ЗУ САК, Мар кус: Кра дљи ви ца 
књи га, пре вео са ен гле ског Ни-
ко ла Пај ван чић. – Бе о град: Ла-
гу на, 2008. – 533 стр.

Аустра лиј-
ског ро ман-
си је ра Мар-
ку са Зу са ка 
од са мих 
књи жев них 
п о  ч е  т а  к а 
пра те атри-
бу ти ино-
в а  т и в  н о г, 
да ро ви тог и 
из у зет но ма што ви тог пи сца. То 
до ка зу је и ро ман „Кра дљи ви ца 
књи га“ ко ји се ба ви стра да њем 
је вреј ског жи вља то ком Дру гог 
свет ског ра та. Ме ђу тим, оно 
што овог пи сца раз ли ку је од 
про за и ста, драм ских пи са ца и 
си не а ста ко ји су се та ко ђе по за-
ба ви ли овом те мом, пред ста вља 
спе ци фи чан бај ко ви ти оквир 
са ме при че. Зу сак је за на ра то-
ра соп стве не сто ри је ода брао 
смрт. Нео бич на је при ча ко ју 
смрт са оп шта ва чи та о ци ма: од-
но се ћи де ча ка ко ји је по ги нуо 
у бом бар до ва њу во за, смрт је 
за па зи ла ње го ву се стру Ли зел 
Ме мин гер. У не зна ном, без и-
ме ном гра ду, на бра то вље вом 
тек за тр па ном гро бу, де вој чи ца 
ће укра сти сво ју пр ву књи гу: 
гро бар ски при руч ник ко ме ће 
се не пре кид но вра ћа ти. Ро ман-
си јер смрт пре тва ра у ве чи тог 
људ ског са пут ни ка, ко ји зна да 
на пра ви раз ли ку из ме ђу до бра 
и зла. Исто вре ме но ду хо ви та, 
сет на, у по је ди ним тре ну ци-
ма огор че на, смрт у уби лач ком 
окру же њу чи ни са мо оно на 
шта је при ну ђе на, ис ти чу ћи да 
„рат ни њој ни ма ло ни је лак“. 
По е тич ним и је згро ви тим ре-
че нич ним скло пом, овај ро ман 
мо гао би се по ре ди ти са култ-
ним ро ма ном Ан то а на де Сент 
Ег зи пе ри ја „Ма ли принц“.

КА РА КАШ, Да мир: Ка ко сам 
ушао у Евро пу. – Бе о град: Лом, 
2008. – 127 стр.

При  по ве  дач, 
р о  м а н  с и  ј е р , 
му зи чар и глу-
мац Да мир Ка-
ра каш ро ђен 
је 1967. го ди не 
код ме ста Бри-
ње, у Ли ци. 
Жи вео је у За-
гре бу, Спли ту 
и Бор доу. Тре-
нут но жи ви у Па ри зу. Од осме 
го ди не жи во та сви ра хар мо ни-
ку, и то уни кат ни ет но лич ки 
ре пер то ар ко ји се пре но си са 



ко ле на на ко ле но. Пр ву про зну 
књи гу „Бо сан ци су до бри љу ди“ 
об ја вио је 1999. го ди не. Пи сац 
је ро ма на „Ком бе та ри“ и „Ка ко 
сам ушао у Евро пу“, као и при-
по ве дач ких књи га „Ки но Ли ка“ 
и „Ески ми“. По књи зи при по-
ве да ка „Ки но Ли ка“, је дан од 
нај та лен то ва ни јих хр ват ских 
си не а ста мла ђе ге не ра ци је Да-
ли бор Ма та нић сни мио је исто-
и ме ни филм. Ка ра каш је од 
„рас ку пу са ног“ днев ни ка јед ног 
еми гран та на пи сао ри а ли ти ро-
ман „Ка ко сам ушао у Евро пу“. 
Књи га пре и спи тује мо гућ ност 
ко му ни ка ци је ра се ље ног ли ца 
са про сто ра бив ше Ју го сла ви је, 
ко ји по ку ша ва да се при ла го ди 
фран цу ском на чи ну жи во та. 
Ка ра ка ше ву ми ни ма ли стич ку 
ре че ни цу од ли ку је спе ци фич на 
иро ни ја и ци ни зам.

КИН КЕЈД, Џа меј ка: Лу си, пре-
вео са ен гле ског Ален Бе шић. – 
Зре ња нин: Аго ра, 2008.

У свим не раз ви-
је ним зе мља ма 
све та, па и на шој, 
хи ља де де во ја ка 
са ња да оде у Аме-
ри ку да би чу ва ле 
де цу, учи ле је зик, 
и на кра ју да би се 
сна шле у оста ле 
у том обе ћа ном 
све ту. Пи сац ро-

ма на Лу си, Џе мај ка Кин кед би ла 
је јед на од та квих де во ја ка. Ро-
ђе на је у Сент Џон су на Ан ти-
гви, где је про ве ла де тињ ство, 
са се дам на ест го ди на је до шла 
у Њу јорк и три го ди не про ве-
ла као да ди ља. Ро ман се мо же 
сма тра ти и као ауто би граф ски, 
или бар да ко ри сти би граф ско 
као по тку, узи ма ју ћи за об ра ду 
до бро по зна ту те му. Лу си, де-
вој ка са остр ва до ла зи да чу ва 
де цу аме рич ког брач ног па ра. 
По што до ла зи из јед не кул ту ре 
у дру гу, су ко би се нај че шће мо-
гу на зва ти кул ту ро ло шки. Лу си 
све ре че но већ ту ма чи у кљу чу у 
ко ме је од ра сла и ка ко би то ту-
ма чи ли љу ди са остр ва. Тре ба-
ло би још ис та ћи пре вод Але на 
Бе ши ћа. Ако смо за бо ра ви ли да 
наш је зик мо же би ти искон ски, 
ис тан чан, пре фи њен пе сник, 
пре во ди лац, Ален Бе шић нас на 
то по но во под се ћа.

КО ВАЧ, Да ни ел: Ти ха реч. – 
Ин тер нет књи га

Но ва књи га Ти ха реч, Да ни е ла 
Ко ва ча, чла на гру пе Јар бо ли и 
ауто ра књи га Ло ги ка ре ке, пру ге 
и от па да и Цар ство, од про те-
клог ме се ца је до ступ на сви ма 

на Ин тер не ту. Ти ха реч је збир ка 
три де сет крат ких тек сто ва ко је 
пра те илу стра ци је ауто ра. С об-
зи ром на обим и фор му књи ге, 
аутор је од лу чио да уме сто кла-
сич не све ске на пра ви Ин тер нет 
из да ње. „Ин те ре сант но је и то 
да ће ти ме што је по ста вље на на 
Ин тер нет књи га би ти до ступ на 
мно го ве ћем ауди то ри ји му не го 
мо је прет ход не кла сич не књи-
ге“, ре као је аутор. Нео бич на је 
Ти ха реч. Као да је ни сам ја на-
пи сао и као да жи ви не ки свој 
жи вот. Ме не је одав но пре ста ла 
да пи та за би ло шта. На мно го 
на ци на Ти ха реч је за ме не је-
дан екс пе ри мент. Ипак, упр кос 
свом раз во ју тех но ло ги је, ми-
слим да пра ву, обич ну књи гу и 
ниш та не може да за ме ни“.

КР СТА НО ВИЋ, Здрав ко: Иза
бра не пје сме. – За греб: Срп ско 
кул тур но дру штво Про свје та, 
2008. – 192 стр. 

Пред чи та о ци ма је књи га иза-
бра них пе са ма Здрав ка Кр ста-
но ви ћа (1950, Си ве рић, Хр ват-
ска, од 1991. жи ви у Бе о гра ду), 
ко ја да је це ло ви ти ји увид у Кр-
ста но ви ће во пе сни штво (ви ше 
од де сет пе снич ких књи га, по-
чев од пр ве Кне же ви на ри ба из 
1974. за кључ но са књи гом Со ба 
без огле да ла из 2000). Фор ми-
ра ју ћи овај аутор ски из бор, пе-
сник је увр-
стио и је дан 
број пе са ма 
о б  ј а  в љ е -
них до пр-
ве књи ге и 
да т и  ра  н и х 
п е  р и  о  д о м 
19 67–1975. 
Уви дом у хро но ло ги ју ви ди мо 
да се аутор „вра тио“ свом гим-
на зиј ском и сту дент ском пе ри-
о ду. Из бор за вр ша ва ју пе сме 
оме ђе не го ди на ма 2001–2006, 
ко је на го ве шта ва ју књи гу у 
фор ми ра њу, узи ма ју ћи у об зир 
да нас го то во де це ни ја де ли од 
Со бе без огле да ла. И ли ри ка, ма 
ко ли ко то код Кр ста но ви ћа и 
до брог де ла ње го вих пе снич ких 
са вре ме ни ка де ло ва ло ире ле-
вант но, уме убе дљи во да све-
до чи о до га ђа ји ма (исто риј ски, 
дру штве ни, го то во днев ни ни-
вои) у јед ном вре ме ну и од ре ђе-
ном про сто ру, уз ши ро ке и уни-
вер за ли зу ју ће по ет ске сли ке и 
ре флек си је.

ЛЕ ШИЋ, Зден ко: Те о ри ја књи
жев но сти. – Бе о град: Слу жбе-
ни гла сник, 2008. 446 стр.

Ле ши ће ва те о ри ја књи жев но сти 
са сто ји се из три ве ли ка дела, 

сво је вр сне „три уну трашње 
књи ге“: Раз у ме ва ње књи жевно
сти, Струк ту ра књи жев ног 
тек ста, Књи жев ни ро до ви и 
вр сте. Текст књи ге од ли ку је се 
пре ци зно шћу, што је ну жно за 
чи та о че во схва та ње у усва ја ње 
око пет сто ти на пред ста вље них 
књи жев них тер ми на. Ве ли ка 
јед но став ност ка зи ва ња, функ-
ци о нал ност, те жња да се про-
на ђе тач на 
до ма ћа реч – 
са мо су не ки 
од еле ме на та 
с т р у к  т у р -
не и је зич ке 
ле по те овог 
т е  о  ри ј  с ког 
к а  з и  в а  њ а . 
Зден ко Ле-
шић ро ђен је 1934. на остр ву 
Угља ну код За дра. Док то ри-
рао је са те мом „Књи жев но ђе-
ло Ива на Го ра на Ко ва чи ћа“. До 
пен зи о ни са ња 2004. го ди не, 
био је про фе сор те о ри је књи-
жев но сти на Фи ло зоф ском фа-
кул те ту у Са ра је ву. Као про фе-
сор го сто вао је на Лон дон ском 
и Ко лу мби ја уни вер зи те ту, као 
и на Ко реј ском уни вер зи те ту 
за стра не сту ди је и Ин ди ја на 
уни вер зи те ту у Блу минг то ну. 
Ево по је ди них на сло ва по гла-
вља: Књи жев ност као ми ме сис, 
Књи жев ност као екс пре си ја, 
Књи жев ност као сим бо лич ка 
фор ма, Књи жев ност као умет-
ност ре чи, Књи жев ност као об-
лик ко му ни ка ци је…

ЛУ КЈА ЊЕН КО, Сер геј: Ноћ на 
стра жа, пре ве ла са ру ског На-
та ша Ни ко лић. – Бе о град: Ал-
на ри, 2008. – 383 стр.

Гло бал ном фе но ме ну пи сца се-
ри ја ла „Ноћ на стра жа“ Сер ге ја 
Ва си ље ви ча Лу кја њен ка, знат-
но је до при не ла успе шна филм-
ска вер зи ја. Као на ра тор Лу кја-
њен ко је склон раз ли чи тим ме-
ђу жан ров ским ком би на ци ја ма, 
што се ви ди чак и из по вр шног 
пре ли ста ва ња „Ноћ не стра-
же“, ко ја пред ста вља мел тинг-
пот фан та стич не про зе и хо ро-
ра. Глав ни ју нак овог ро ма на 
Ан тон Сер ге је вич Го ро дец ки, 
је Ини, је дан од вла сни ка нат-
при род них мо ћи. При пад ни ци 
Ина спо соб ни су да кон тро ли-
шу па ра лел ни свет сен ки, ко ји 
би ти ше упо ре до са ви дљи вим. 
Сва ки Ини је по да ник или све-
тла или та ме. Пр ва књи га из се-
ри ја ла „Ноћ на стра жа“ ба ви се 
суд би ном мла дог слу жбе ни ка 
све тло сне стру је Ина Ан то на. 
Као агент ноћ не стра же при ну-
ђен је да па тро ли ра мо сков ским 
ули ца ма и ме тро ом, и том при-

ли ком обич на 
људ ска би ћа за-
шти ти од цр них 
ма го ва, вам пи ра 
и оста лих злих 
след бе ни ка та ме. 
Се ри ја лом „Ноћ-
на стра жа“ за-
хва љу ју ћи мрач ној али ефект но 
опи са ној ве ле град ској ат мос-
фе ри и живо пи сним ли ко ви ма 
ко ји ше та ју мо сков ским ули-
ца ма Сер геј Лу кја њен ко (ро ђен 
1968. го ди не у Ка зах ста ну, по 
про фе си ји дечји пси хо те ра пе-
ут) до при нео је не са мо ду бљем 
и пре ци зни јем раз ма тра њу по-
је ди них пи та ња из све у куп ног 
устрој ства људ ске ци ви ли за ци-
је, већ је сво јом ма што ви то шћу 
на пра вио отклон од спу та ва ју-
ћих жанров ских пра ви ла, и на 
тај на чин фан та стич ну про зу 
при кљу чио све ко ли кој ли те-
рар ној ма ти ци.

МАР КО ВИЋ, Ви то: Гла сна гла
ва. – Но ва Па зо ва: Бо нарт, 2008.

Че тр на ест пе снич ких збир ки 
Ви те Мар ко ви ћа пред ста вља ле 
су под ме так Зо ра ну Хр. Ра ди-
са вље ви ћу за из бор пе са ма по 
ме ло диј ском и те мат ском кљу-
чу, што је усло ви ло да збир ка 
„Гла сна гла ва“ пред ста вља но ву 
књи гу Ви те Мар ко ви ћа. Кра так 
стих ове по е зи је укљу чио је у 
се бе, по ред лир ског, и еп ско и 
драм ско. Тра же ћи из во ри ште 
у на ци о нал ној усме ној књи жев-
но сти као и у тра ди ци о нал ној 
мо рал ној по став ци, об је ди нио 
је тра ди ци ју са са вре ме ним фи-
ло зоф ским ор јен та ци ја ма – пре 
све га ег зи стен ци ја ли змом. Мар-
ко ви ће ва лек си ка је шкр та и ви-
ше стру ко „оне о би че на“, че сто 
гра ма тич ки не пра вил на, са до-
ста ко ва ни ца, из ме на у па де жи-
ма. Мо тив чо ве ко ве те ле сно сти 
Мар ко вић је са гле дао кроз чо-
ве ко ву ана то ми ју у сли ко ви том 
ста њу ег зи стен ци јал них на па да 
и од бра на. Ого ље не ин стинк-
тив не ре ак ци је лир ског ју на ка 
отва ра ју мно ге по ли ва лент не 
зна чењ ске сло је ве и ту ма че ња, 
ка ко пе снич ка та ко и фи ло зоф-
ска У сво јој по е зи ји Мар ко вић 
је по сти гао ду бо ке ме та фи зич ке 
ди мен зи је во де ћи свог лир ског 
ју на ка еп ски објек ти ви ра ног у 
ро ман ти чар ско са њар ском пу-
ту у бес ко нач но.

МАР КО ВИЋ, Сла во љуб: Филм 
и оста ли ри меј ко ви. – Бе о град: 
Књи жев но дру штво Све ти Са
ва, 2008. – 160 стр.

Свој до са да шњи књи жев ни опус 
Сла во љуб Мар ко вић по де лио је 
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на исто риј ски (пет књи га), је
зич ки (три књи ге) и на да у тор
ски ци клус (ро ман Про је кат из 
1994.). Књи га ма при ча Би знис, 
рат, пор но гра фи ја (20 при ча) 
из 2007. и Филм и оста ли ри
меј ко ви (13 при ча) Мар ко вић се 
сна жно укљу чу је у „нај бо ље“ из 
са вре ме не срп ске при по вет ке, у 
„ан то ло гиј ске“ из бо ре узи ма ју-
ћи у об зир и „шу му“ кри те ри-
ју ма (ур ба не и се о ске ми ме тич-
ке при че, пост мо дер ни стич ке, 
уто пиј ске, фан та сти ка, уплив 
есе ји сти ке, на уч ни текст и ње-
го ва пре и на ча ва ња, ти по ло-
шко-жан ров ска хи бри ди за ци-
ја, и низ дру гих по сту па ка ко је 

Мар ко вић ко-
ри сти, ко је уз 
под ра зу ме ва-
ну по себ ност 
за ти че мо и 
код дру гих 
с а  вр е  ме  н и х 
п ри  п о  в е  д а-
ча). С те стра-
не, при че ко је 
је Мар ко вић 
до са да об ја-

вио у пе ри о ди ци по чев од по-
чет ка осме де це ни је (од 1970. 
па на да ље), са да из ме ђу ко ри-
ца две књи ге утвр ђу ју на ве де не 
чи ње ни це при кљу чи ва ња овог 
ауто ра ра зно вр сном „све ту“ са-
вре ме не при че. У но вој књи зи, 
из ме ђу оста лог, за ти че мо укр-
штај из вор ног при по ве да ња и 
на уч ног тек ста (при ча На уч но 
до ка зи во спа ја при чу о ви ру си-
ма, вак ци на ма, Луј Па сте ром, 
са пи та њи ма од но са ег закт них 
на у ка и умет но сти: „Ка сни је се 
тај од нос усло жња ва та ко да је 
не мо гу ће без на уч ни ка ство-
ри ти умет нич ка де ла“. (стр. 22), 
док се у при чи На да у тор ство: 
те ма или фик ци ја у при по вед-
ну фик ци ју уме ће „дра ма ти чан“ 
ци тат ни ре ли гиј ско-фи ло зоф-
ско-лин гви стич ки за плет (Бу да, 
Христ, Ге те, Сло тер дајк, Фу ко, Р. 
Барт, Чом ски, итд.) уз је дан од 
мо гу ћих „рас пле та“: „...ори ги-
нал је Бо жи ја тво ре ви на“.). Као 
и прет ход на, књи га при ча Филм 
и оста ли ри меј ко ви за ми сли ће, 
за до во љи ти и ра зо но ди ти и нај-
зах тев ни је чи та о це.

МА ТИ ТИ ЈА ХУ, Мар га лит: 
Биљ ке се ли це, из бор и пре вод 
са хе бреј ског и ла ди но је зи ка 
Сим ха Ле ви Бог да но вић, 2008. 
– 64 стр.

У окви ру Плус би бли о те ке ча-
со пи са Са вре ме ник, као 25. за-
себ на књи га об јављен је из бор 
из по е зи је Мар га лит Ма ти ти ја-
ху. Аутор ка пи ше на два ма тер-
ња је зи ка: хе бреј ском и ла ди ну 

(ш п а н  с к о -
ј е  в р е ј  с к и , 
је зик сва ко-
днев не ко-
му ни ка ци је 
и на род не 
књи  жев но-
сти се фар да, 
шпан ских Је-
вре ја, се фар-
ди су га чу-
ва ли и по сле из го на из Шпа ни је 
кра јем 15. ве ка). Наш прево ди-
лац и при ре ђи вач опре де лио се 
за лир ске, ин ти ми стич ке пе сме 
где се тек у на зна ка ма и у по-
је ди ним то по ни ми ма от кри ва 
исто риј ско на сле ђе, или „про-
стор исто риј ске има ги на ци је 
про же те ту гом за не чим што је 
би ло, а ви ше ни је“. Узи ма ју ћи 
у об зир вре мен ску вер ти ка лу 
исто риј ска суд би на је вреј ског 
на ро да би ла је и суд би на по-
ро ди це Ма ти ти ја ху, суд би на 
пти ца се ли ца, али аутор ка ће 
ту син таг му про ме ни ти у биљ
ке се ли це асо ци ра ју ћи да биљ ка 
има ко рен, што се ме та фо рич но 
и по ред ра се ја ња мо же ту ма чи-
ти све шћу о тра ди ци ји, ве ри и 
на сле ђу.

МАХ ФУЗ, На гиб: При че из на шег 
квар та, пре вод са арап ског Ми-
ро слав В. Ми тро вић. – Бе о град: 
Са ми здат Б2, 2008. – 192 стр.

Књи га се са-
сто ји из се-
дам де сет и 
осам при ча. 
А, „ис под 
п о  в р  ш и  н е 
при ча од ви-
ја се ду бо ка 
дра ма људ-
ског жи во-
та“ – док бо гат ство Мах фу зо вог 
опу са ле жи у спо соб но сти да 
„из ван ред но и сна жно пред-
ста ви об лич ја те дра ме“. На гиб 
Мах физ до бит ник је Но бе ло-
ве на гра де за књи жев ност и је-
дан је од нај у ти цај нијх пи са ца 
у арап ском све ту. Из ме ђу оста-
лих, на пи сао је и се ри ју ро ма на 
ко ји су за те му има ли жи вот фа-
ра о на. Ево јед не крат ке при че 
(два де се те): „Ја хи ја Мад кур је 
нај спрет ни ји фуд ба лер у на шој 
шко ли и мој нај бо љи друг. За-
ти чем га јед ног да на ка ко чи та 
књи гу на од мо ру, па га пи там: 
– Шта чи таш? Џон со нов син… 
пр ви на ста вак но ве по ли циј ске 
се ри је. По зајм љу је ми књи гу 
чим ју је за вр шио, а ја је чи там 
са за до вољ ством ко је пре ни сам 
упо знао. И да јем се на чи та ње 
чи та ве се ри је, за тим пре ла зим 
на дру гу се ри ју, и са јед не књи-
ге на сле де ћу – и са са вим се по-

све ћу јем чи та њу. И вре ме ном 
по ста јем шам пи он у чи та њу, а 
што се ти че мог дру га, он убр-
зо од у ста је и по ста је шам пи он у 
фуд ба лу“.

МЕЈ ЛЕР, Нор ман: За мак у шу
ми, пре ве ла са ен гле ског Маг да-
ле на Ре љић. – Бе о град: Ал на ри, 
2008. – 381 стр.

„За мак у шу ми“ је по след њи 
ро ман јед ног од нај кон тро верз-
ни јих аме рич ких ро ман си је ра 
Нор ма на Меј ле ра (1923–2007). 
Меј лер, ко ји је свет ску сла ву 
сте као де би тант ским ро ма ном 
„Го ли и мр тви“, у исто ри ји књи-
жев но сти оста ће упам ћен и као 
чо век ко ји је пр ко сио вла да ју-
ћим аме рич ким еста бли шмен-
ти ма, не од у ста ју ћи од свог пра-
ва да пре ци зно и кон ци зно го-
во ри оно што ми сли. У овом ро-
ма ну Меј-
лер кроз 
чи тав низ 
у пе ча тљи-
вих ли ко ва 
про го ва ра 
о су штин-
ској при-
ро ди бор бе 
из ме ђу до-
бра и зла, то јест ду а ли зма ко ји 
по сто ји у сва ком људ ском би ћу. 
При чу о ро ђе њу и де тињ ству 
Адол фа Хи тле ра ка зу је ми сте-
ри о зни есе со вац Ди тер, ко ји се 
пред ста вља као агент тај не слу-
жбе на чи јем је че лу Хајн рих Хи-
млер. У сво јој би ти Ди тер је ђа во 
ни жег ре да ко ме је Ма е стро, то 
јест Са та на по ве рио за да так да 
евен ту ал не зло чи нач ке по тен-
ци ја ле мла дог Хи тле ра по диг не 
на нај ви ши ни во. Би о гра фи ја се 
за вр ша ва у Хи тле ро вој три на е-
стој го ди ни жи во та. У овом ро-
ма ну Меј лер нам на хи рур шки 
пре ци зан на чин пре зен ти ра и 
Хи тле ро ве фи зич ке не до стат ке. 
По ме ну тим по ступ ком ро ман-
си јер омо гу ћа ва при ступ јед ној 
сло же ној лич но сти, нео п хо дан 
сви ма ко ји же ле да на су штин-
ски на чин са гле да ју фе но мен 
Адол фа Хи тле ра.

МИ ЛИН КО ВИЋ, З. Мо мир: 
Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу. – Ча чак: Ле ген да, Ча чак 
2008. – 192 стр.
 
Ан то ло ги ја Мо ми ра Ми лин ко-
ви ћа је ода бир пе са ма од 18. ве-
ка до да на шњих да на, од но сно 
од Лу ке Ге ор ги је ви ћа Ми ло ва-
но ва и Бран ка Ћо пи ћа до То да 
Ни ко ле ти ћа и Не дељ ка По па-
ди ћа. На 192 стра ни це естет ски 
и гра фич ки ве о ма при ма мљи-
вог џеп ног из да ња Ан то ло ги је 

срп ске по е зи је за де цу на ла зи се 
укуп но 129 пе са ма од 77 пе сни-
ка. Нај за сту пље ни ји су, а са мим 
тим и нај це ње ни ји: Ду шко Ра-
до вић (6), Јо ван Јо ва но вић Змај, 
Ми ро слав Ан тић, Дра ган Лу-
кић и Љу би во је Ршу мо вић (по 
5), Де сан ка Мак си мо вић, Гви до 
Тар та ља, Бран ко Ћо пић, Гри гор 
Ви тез, Мом чи ло Те шић, Ми ло-
ван Да ној лић (по 4).... Оста ли 
пе сни ци са пе смом – две, упот-
пу ња ва ју га ле ри ју „по жељ них“ 
ли ко ва. По је дин ци су до жи ве-
ли ре стрик ци ју. С дру ге стра-
не по ја ви ло се не ко ли ко ма ње 
зна них сти хо де ла ца. Сва ка ан-
то ло ги ја ну жно но си пе чат су-
бјек тив но сти, али овој мо ра мо 
на пр вом ме сту ода ти при зна ње 
објек тив ног, струч ног ода би ра.

МА ТИЋ, Јо ван – Што пре то 
ка сни је. – Град ска на род на би-
бли о те ка Зре ња нин: Зре ња нин, 
2008.

„Јо ван Ма тић је чо век ко ји вам 
да је да га упо зна те оно ли ко ко-
ли ко он то же ли... Ње го ва књи га 
по е зи је је сли ка та квог чо ве ка. 
И сли ка „Дел Ар но Бен да“. из-
вод је из ре цен зи је књи ге при-
ме ње не по е зи је фронт ме на до-
ма ћег ре ге са ста ва по зна тог ван 
гра ни ца Ср би је. „Ре ге се де си. 
Он до ђе“ или што би овај пе вач 
ре као: „До ђе као не ко ко вам не 
да је ви ше не го што мо же те да 
под не се те. Да но си те. Да из др-
жи те“. У скла ду са жан ром при-
ме ње не по е зи је или ка ко под на-
слов ка зу је ово су пе сме за пе ва-
ње, али и је дан сте пен ви ше – за 
ћу та ње. Про го во ри ти ва ља над 
из вр сно рит мич ним сти хо ви-
ма, ре фре ни ма ко ји ла ко ула зе 
у ухо, али и да ћу ти мо на при-
мер из над „Мо ста ра 17. 8. 1985.“ 
у ко јем не пре кид но за ла зи зе-
ле но сун це. Пе сме овог ауто ра 
су при јем чи ве из ви ше раз ло га. 
Оне су по пут крат ких ла ме на та 
над сва ко днев ним ства ри ма и 
упу ће не они ма ко ји во ле, ко ји 
лу та ју бес циљ но ули ца ма, они-
ма чи ја је со ба чи тав њи хов свет. 
За зи ва ње ра до сти: „Ра до сти/Ти 
опет до ђи/До ђи опет и оба сјај 
све/Ја те че кам да ни ма/Пи шем 
са мо тво је име/Тво је име“ по не-
кад до зо ве и опо ре сли ке оних 
ко ји су по шли, али не зна ју где, 
оних ко ји ма су оста ле ста ре 
сли ке, пе пео зга ри шта и би бап. 
Пе сме пи са не из жи во та, при-
ла го ђе не ур ба ном сен зи би ли те-
ту, пред ста вља ју до ку мент овог 
вре ме на – „Ал овог вре ме на“. 
Ма рић искре но ве ру је и пе ва да 
„цр ни да ни про ла зе“ по бе ђе ни 
пе смом ко ја се чу је и ко ја је све. 
Оп ти ми зам и ви тал ност раз го-
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не си ви ло, пу не пра зне ша ке и 
пра зан џеп, те ра ју вас да се по-
кре не те, јер „Ра ста увек зна/
Ра ста осе ћа“ и ти ме што осе ћа 
пре мо шћу је све раз ли ке.

МИ ТРО ВИЋ, Не ма ња: Лу да 
ца ра Тро гла ва. – Бе о град: Про-
све та, 2008. – 112 стр.

Као и по је ди не прет ход не књи-
ге овог ауто ра (у би о граф ској 
бе ле шци у про зу је свр ста но 13 
књи га, у по е зи ју 4, уз три из бо ра 
при ча од ко јих је је дан на ма ке-
дон ском је зи ку) и ова, нај но ви ја 
књи га да је мно штво по во да кад 
је реч о фор ми и жан ров ској по-
ли ва лен ци ји. Де ло се мо же од-
ре ди ти као по ет ски ро ман, пе-
сма у про зи, као ду га пе сма/по-
е ма у ко јој „чи сто лир ско“ (ри-
там, оби ље стил ских фи гу ра, 
гра фи зам) про сто „об гр љу је“ и 

од ре ђу је ли ко-
ве и на ра тив-
ност. За чуд на, 
и р а  ц и о  н а л  н а 
фа бу ла, оби ље 
по ет ске фан та-
сти ке из ве де не 
по ступ ком ex 
ni hi lo по во дом 
ства ра ња све-
та и ње го вих 
ме та  мор фо за , 
по во дом при-

род них по ја ва („По гла дио сам 
ла бу дов врат јед ног та ла са и је-
зе ро се сми ри ло“. (23 стр.), „Јед-
ног ју тра је ду га пре Сун ца из-
ра сла из мо ра... (29), „Су за је још 
би ла жи ва и вре ла. Охра бре на 
или упла ше на мо јим до ди ром, 
пра ћа ка ла се као ри ба на су-
вом“. (60), по во дом би ћа (по-
пут ин диј ских, грч ких ми то ва, 
ста ро за вет не књи ге По ста ња, 
ми то ва дру гих на ро да и ци ви-
ли за ци ја), слич но сти са бај ком, 
ма да је бај ка, чи ни се узак и не-
до во љан тер мин и за фор мал ну 
и зна чењ ску ши ри ну но ве Ми-
тро ви ће ве књи ге, по вод су чи-
та лач ком ужи ва њу, али и ве ли-
ки иза зов за са вре ме не ту ма че и 
кри ти ча ре. Кад је реч о жан ру, 
као да је на де лу упра во ко ва ни-
ца про е зи ја ко ју је осам де се тих 
го ди на ко ри стио Ми тро вић за 
сво је ра не књи ге (Сан ра та, Ра
се, У зна ку ри бе). Аутор се књи-
гом Лу да ца ра Трогла ва у нај бо-
љем све тлу „вра тио“ аутен тич-
ном „сли ва њу“ по е зи је и про зе.

МИ ХИЋ, Ива на: Мој је ди ни 
жи вот. – Бе о град: Ла гу на, 2008. 
– 156 стр.

По зна та глу ми ца и филм ски 
про ду цент Ива на Ми хић, де-
би ту је ро ма ном „Мој је ди ни 

жи вот“. До-
ду ше ово 
ни је пр ви 
Ива нин из-
лет у књи-
ж е в  н о с т . 
За јед но са 
сво јом мај-
ком Ве ром Чу кић, Ива на Ми-
хић на пи са ла је књи гу за де цу 
„Мој друг ис под кре вет ни мрак“. 
Глав на ју на ки ња ове про зе је 
три де се то го ди шња ур ба на де-
вој ка ко ја у се бич ном све ту без 
емо ци ја без у спе шно тра га за 
љу ба вљу.Окру же ње у ко ме жи-
ви ма ми да је уву че у гро тло 
не ис кре них ме ђу људ ских од но-
са, но во ком по но ва них би знис 
жур ки, глу ва ре ња и не про ми-
шље них љу бав них аван ту ра. 
Све ово ро ман си јер ка опи су је 
на иро ни чан на чин. Ива на Ми-
хић на пи са ла је књи гу од ко је 
је те шко одво ји ти се. Ве што и 
уз бу дљиво, од пр ве до по след-
ње стра ни це, Ми хи ће ва тра га 
за од го во ри ма на сле де ћа пи-
та ња: да ли је мо гу ће про на ћи 
из лаз из све та об ма на и ла жи, 
као и да ли се у та квом без о се-
ћај ном све ту мо же до го ди ти чу-
до ко је ће из те ме ља про ме ни ти 
ток жи во та јед не ин те ли гент не, 
дру же љу би ве, али у сво јој би ти 
не срећ не без и ме не де вој ке ко-
ја очај нич ки тра га за љу ба вљу? 
Ива на Ми хић ипи са ла је јед ну 
исто вре ме но ин три гант ну и ди-
на мич ну сто ри ју, пре ма ко јој 
чи та о ци не мо гу би ти рав но ду-
шни.

НО ВА КО ВИЋ, Ду шко: Клу пе 
не на гра ђе них. – Бе о град: Тре-
ћи трг, 2008. – 152 стр.

У но вој пе-
с н и ч  к о ј 
књи зи Ду-
шко Но-
в а  к о  в и ћ 
(1948, Под-
го ри ца, од 
пр ве књи ге 
из 1976. до 
да нас об-
ја вио пре-
ко де сет књи га по е зи је ви со ко 
тре ти ра них од стра не еx ју го-
сло вен ске и срп ске кри ти ке, ви-
ше из бо ра пе са ма, за сту пљен у 
зна чај ним до ма ћим па но ра ма 
и ан то ло ги ја ма са вре ме не по-
е зи је, из бо ри ма срп ске по е зи је 
на стра ним је зи ци ма) на ста вља 
да ни јан си ра и про ду бљу је сво-
је те мат ско-мо тив ске кру го ве у 
ко ји ма аутен тич ним гла сом ис-
пи су је сво је вр сни „лир ски днев-
ник“ сва ко дне ви це и дру штва у 
ко ме жи ви го то во редов но у тај 
„ве ри зам“ уво де ћи мит ски и 

исто риј ски кон текст. Жи ва сва-
ки да шњи ца (лич на, дру штве на, 
на ци о нал на, еко ном ска, по ли-
тич ка) у но вој књи зи овог ауто-
ра основ ни је пред ло жак пре ко 
сто ти ну пе са ма са фор мал ним 
ра спо ном од кра ћих лир ских 
ре флек си ја и де скрип ци ја, сво-
је вр сних „ди јаг но за“ лир ског 
су бјек та о ни зу нај ра зли чи ти-
јих по ја ва и до га ђа ја, до ду жих 
на ра тив них пе са ма (Но ва ко вић 
се у сво јим но ви јим књи га ма не 
кло ни раз ви ја ња кон крет не фа-
бу ле/при че, фор ми ра ња ли ко ва 
у пе сми, што је пре вас ход но од-
ли ка про зних и драм ских де ла) 
усло жња ва ју ћи та ко, пре ма ре-
чи ма пи сца По го во ра Љи ља не 
Шоп сво је „све то трој ство“ по е-
ти ке: од нос пре ма ми ту, исто ри-
ји и сва ко дне ви ци. Кад је реч о 
овом по след њем, тре ба ре ћи да 
пе сник не из бе га ва „про ка же ни 
ан га жман у по е зи ји“, у мно гим 
сво јим сти хо ви ма ука зу ју ћи на 
там ну стра ну мо рал ног „уру ша-
ва ња“ по је ди на ца, али и ин сту-
ту ци ја и на ро да.

НИ КО ЛА И ДИС, Ан дреј: Ми
ме сис и дру ги скан да ли. – Бе-
о град, За греб, Са ра је во: ВБЗ, 
2008.

С об зи ром да Ни ко ла и де сов 
ро ман сти же са из ве сним за-
ка шње њем у на шу зе мљу, јер је 
пр во бит но об ја вљен у Хр ват-
ској још пре 5 го ди на, већ је по-
зна то и са свим је из ве сно да су 
чи та о ци Ми ме си са при хва ти ли 
про во ка ци ју и ве о ма се од ре-
ђе но, чак гнев но ста ви ли на су-
прот не стра не. Јед ни, па у шал но 
оце нив ши ро ман као пам флет-
ски, ису ви ше есе ји стич ки, па 
и до ку мен та ри стич ки, а пи сца 
као раз ја ре ног, не до пу сти во 
су бјек тив ног, па и пљу вач ки 
на стро је ног ауто ра ко ји сво је 
но вин ске ко лум не ин кор по ри-
ра у ро ма неск но тки во, пи шу-
ћи остра шће но и нео бјек тив но, 
кри ти ку ју ћи све што му до ђе 
под пе ро, бе сно ује да ју ћи без 
има ло скру пу ла ру ку ко ја га 
хра ни, тј. баш Цр ну Го ру, а вр-
ло не по сред но и Ср би ју, чи ме 
се сме шта у ан га жо ва ног ауто-
ра ко ји не успе ва да по ву че гра-
ни цу из ме ђу ствар но сти и ли-
те ра ту ре, од но сно не успе ва да 
сво јим де лом на ди ђе ба нал ност 
днев но по ли тич ких те ма. По-
ма ло, та ко ђе нео д ме ре но, дру-
га стру ја чи та ла ца и кри ти ча ра 
сма тра да Ни ко ла и дис успе ва да 
за слу жи по ре ђе ње са Бер нхар-
дом, ве чи тим кри ти зе ром не-
мач ке и аустриј ске ствар но сти. 
Да је ње гов об ра чун са цр но гор-
ском ствар но шћу у ко ме вла да ју 

ми то ма ни ја, па три јар хал ност, 
по хле па, уско гру дост, ан ти-
циви ли за циј ски прин ци пи итд. 
за пра во бес по штед на кри ти ка 
на ра ви, ка рак те ра, оби ча ја јед-
ног вре ме на ко ја успе ва да се 
уз диг не до ни воа књи жев ног 
де ла успе шно тран спо ну ју ћи 
ствар ност у ли те ра ту ру. Та ко и 
ро ман Ни ко ла и ди са оства ру-
је исто вре ме но ову дво стру ку 
фукнкци ју где се оди ста не по-
сред но укла па у ак ту ел ни тре-
ну так ре ги о нал не књи жев но-
сти ко ја на сту па са по зи ци ја 
от кри ва ња и ис пра вља ња свих 
ла ви ри на та ствар но сти али се 
по тен ци јал но кан ди ду је и да 
оста не као естет ски до сто јан 
све док јед ног вре ме на и не ких 
људ ских суд би на.

ОСТЕР, Пол: Чо век у мра ку. – 
Ге о по е ти ка, 2008.

Пре ва га упли ва 
ак ту ел них те ма 
по не кад је у ви-
дљи вој сра зме-
ри са њи хо вом 
те жи ном и на-
го ми ла но шћу у 
ре ал ном све ту. 
Од 11. сеп тем бра 
мно ги за пад ни 
пи сци (спо ме ни-
мо са мо Де Ли-
лов но ви ро ман Па дач, по све ћен 
у це ло сти овом да ту му) по чи њу 
све ви ше да ис по ља ва ју по тре бу 
да и у окви ру књи жев ног де ла 
из не су соп стве не ста во ве и за-
бри ну тост о про ме на ма на ста-
лим у до не дав но спо кој ним жи-
во ти ма са вре ме ни ка. Остер је 
још у ро ма ну Бру клин ска ре ви ја 
лу до сти, ис ко ра чио из све та ли-
те ра ту ре у по ли тич ки ак тив ног 
ауто ра ко ји кроз свест сво јих 
ју на ка про вла чи те ме по пут 11. 
сеп тем бра, Ира ка, про ти вље-
ња Бу шо вој вла да ви ни... Но вим 
ро ма ном, Чо век у мра ку, Остер 
спа ја два пре о вла ђу ју ћа дис-
кур са прет ход них ро ма на; ме-
та про зни из Пу то ва ња у скрип
то ри јум где се ју на ци и пи сац 
на ла зе у ис тој ди мен зи ји, за ми-
шље ном све ту при по ве да ња у 
ко ме сва ки по тез пи сца ути че 
на по не кад тра гич не и дра ма-
тич не суд би не ње го вих ли ко ва 
са оја ча лом ан га жо ва ном и по-
ли тич ком све шћу пи сца Бру
клин ске ре ви је лу до сти у ко јој 
ју на ци ро ма на не дво сми сле но 
не га тив но ко мен та ри шу аме-
рич ку по ли ти ку пред сед ни ка 
Бу ша, слу те ћи у но вом ро ма ну 
јед ну још за о штре ни ју апо ка-
лип тич ну ви зи ју јед не мо гу ће 
Аме ри ке.
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ПЕТ КО ВИЋ, Ра до слав: Са вр
ше но се ћа ње на смрт. – Бе о-
град: Сту бо ви кул ту ре, 2008.

Ако сте про чи-
та ли прет ход ну 
књи гу Ра до сла-
ва Пе тко ви ћа 
В и  з а н  т и ј  с к и 
Интер нет, мо-
жда сте се пи-
та ли за што овај 
вр сни ро ма но-
писац ни је об-
ја вио ро ман о 
Ви зан ти ји? Са да 
Ра до слав Пет ко-

вић об ја вљу је баш та кав ро ман. 
По след њи да ни Ца ри г ра да и 
Ви зан ти је, по след њи да ни јед не 
кул ту ре ко ја ће не ста ти. Књи га 
је пре пу на ци та та ра зних исто-
ри ча ра, пи са ца ко је је у два де-
се том ве ку при вла чи ла суд би на 
Ви зан ти је, ње них вла да ра, ре-
ли ги је вар ва ра ко ји су те жи ли 
да је опу сто ше, као и бор ба и 
лу ка вост Ви зан ти на ца да оп-
ста ну и одр же се, што је тра ја-
ло од осни ва ња гра да па све док 
га Тур ци ни су осво ји ли. Глав ни 
ју нак ро ма на Фи ла ри он и ње гов 
учи тељ Ге ми стос са ми пред ста-
вља ју јед но на сле ђе ко је се про-
те же од па га ни зма и за тим хри-
шћан ства.

ПЕ ШИЋ, Сиг ма, Зо ран: Воз за 
јед ног пут ни ка. – За је чар: Ма-
тич на Би бли о те ка Све то зар 
Мар ко вић, 2008. – 58 стр.

Зо ран Пе шић Сиг ма (1960, Бе-
ла Цр ква, жи ви и ра ди у Ни-
шу, глав ни уред ник ча со пи са за 
књи жев ност и умет ност Гра ди
на) пи ше по е зи ју, про зу, аутор је 
и не ко ли ко екс пе ри мен тал них 
те ле ви зиј ских еми си ја. У че твр-
тој пе снич кој књи зи З. П. Сиг ма 
осим на сло ва, до дат но и на сло-

ви ма ци клу са 
(Па ко ва ње ко
фе ра, Не мо гу ће 
пу ту јем, Ста
ни ца веч ност) 
ис ти че мо мен те 
пу та и пу то ва
ња дис крет ним 
на го ве шта ји ма 
пре во де ћи их 
из ре ал но сти/

сва ко днев ни це лир ског су бјек та 
у оно стра но: у пут без по врат не 
кар те „во зом за јед ног пут ни ка“ 
(„сва се дишта уред но ну ме ри-
са на/а ни ко да за ђе/ни кон дук-
тер да на пла ти не по врат ну кар-
ту“... из про ло шке пе сме), ко ји 
се за вр ша ва епи ло шком пе смом 
Раз глед ни ца са кра ја пу та где 
на ла зи мо сво је вр сни me mento 
mo ri као пе чат на све пе сме 

књи ге: „ова ноћ ни је бит на/кад 
про ђе не ће би ти/ дру ге/са мо 
ће сли кар/да про ме ни па ле ту“. 
Та оно стра на ди мен зи ја прот-
кана ме та фи зич ком стреп њом 
и је зом уокви ру је за да те ре а ли-
је жи вље ња, ве ри стич ки план 
(пе сме Про сти рем веш – еле ги ја 
до ма ћи це, Леп дан, Чу ва мо за го
сте: „не пи је мо нај бо љу ра ки ју/
чу ва мо је за го сте“ и низ дру-
гих).

ПО ПИЋ, Ми лен ко: Спон та ни
сти. – Мла де но вац: Шу ма диј ске 
ме та фо ре, 2008.

У „Ми ту о Спон та ни сти“, про-
зном тек сту ме ђу пе сма ма, пе-
сник ка же: „Спон та нист“ не 
мо же да се пре при ча ва. Жи ви 
је ди но у не ком од сво јих до жи-
вља ја“. Пе сме ко је су ви ше зна-
чен ске зах те ва ју ак тив но су де-
ло ва ње чи та о ца. Чи ном чи та ња 
и до жи вља ја про ис те клих из 
то га, при дру жу је те се пле ја ди 
спон та ни ста као што су Ми-
лан Ко њо вић, Ла за Ко стић, сам 
аутор... „Спон та нист“ има три 
ци клу са са на гла ском на цен-
трал ном по ко ме је књи га до-
би ла име. Аутор има и сво је „ју-
на ке“ и у ауто-по ет ском тек сту 
„Но ми на ли за ци ја лир ског ју-
на ка у ауто ри зо ва ном лир ском 
ци клу су“ ве ли да је им пулс свих 
ауто ра по ет ских ци клу са са 
име но ва ним ли ком веч но нео д-
го нет ну ти сми сао и раз лог ег зи-
стен ци је ко ју нам на ме ћу дру ги, 
с ко јом се не ми ре ћи ута па мо 
у не чи ји но ви жи вот. Пе сме су 
ли ше не ин тер пунк ци је и ри ма, 
али их кра си му зи кал ност. По-
ред стил ских фи гу ра ко је то ме 
до при но се ту су и ре френ ски 
сти хо ви. Лир ска на ра тив ност 
је основ ни мо дел По пи ће ве пе-
снич ке ве шти не. Кон текст пе-
са ма је ка ко исто риј ски, со ци-
јал ни та ко и лич ни, ис по вед ни. 
Спон та нист је глав ни ју нак – 
ма ска за дру го ја, ко ја је по не кад 
цр но-ху мор на.

СПА СО ЈЕ ВИЋ, Ду шан: Две 
дра ме. – Кра ље во: Кул тур ни 
цен тар Риб ни ца,, 2008. – 58 стр.

Из да вач ко пред у зе ће „Кул тур-
ни цен тар Риб ни ца“ из Кра-
ље ва, у би бли о те ци „По зор ја“ 
не дав но је об ја ви ло две књи ге 
драм ских тек сто ва пи са ца мла-
ђе ге не ра ци је. У пр вој књи зи 
Ду шан Спа со је вић (1980. Ва ље-
во) за сту пљен је са сво је две, по-
зо ришној пу бли ци нај по зна ти је 
дра ме: „Од у ми ра ње“ и „Зве-
ри њак“. Ју на ци Спа со је ви ће-
вих дра ма су љу ди без ика квих 
шан си, губит ни ци. Не способни 

да се оду-
пру том гу-
бит нич ком 
о с е  ћ а  њ у , 
из лаз на ла-
зе у зло чи ну 
или пак од-
у ста ја њу од жи во та. Ка рак те ри 
су пла хо ви ти, су ро ви, пам те и 
не пра шта ју, нај че шће јед ни на 
дру ге ки ди шу по пут зве ри, тако 
да уби лач ки и са мо у би лач ки 
на го ни пред ста вља ју не ку вр-
сту усу да. Спа со је ви ће ве дра ме 
ка рак те ри ше ми ни ма ли стич ки, 
шкрт го вор. Дра ме ко је се на ла-
зе у књи зи игра ју се на „да ска ма 
ко је жи вот зна че“ („Од у ми ра-
ње“ у бе о град ском „Ате љеу 212“ 
а „Зве ри њак“ у но во сад ском 
Срп ском на род ном по зо ри-
шту“) и по ка зу ју да смо у Спа-
со је ви ћу ко нач но до би ли пи сца 
ко ји је на нај бо љем пу ту да стек-
не сла ву ко ју у Ср би ји већ по се-
ду је ње гов про фе сор Си ни ша 
Ко ва че вић. На и ме, Спа со је вић 
је пре че ти ри го ди не у кла си 
про фе со ра Ко ва че ви ћа дра мом 
„Ме так за све“ ди пло ми рао на 
„Ака де ми ји умет но сти Бра ћа 
Ка рић“.

СА ФОН, Ру ис, Кар лос: Игра 
ан ђе ла, пре ве ла с шпан ског Ма-
ри на Мар ко вић. – Бе о град, Ча-
роб на књи га, 2008. – 501 стр.

И по ред 
пла не тар-
ног успе-
ха ко ји је 
д о  ж и  в е о 
са књи-
гом „Сен-
ка ве тра“ 
ф и л м  с к и 
с ц е н а  р и -
ста и ро ман си јер Кар лос Ру ис 
Са фон ни је жу рио да чи та лач-
кој публици по да ри но ву књи-
гу. Се дам го ди на тре ба ло му је 
да на пи ше „Игру ан ђе ла“. Труд 
се по ка зао успе шним. По пут 
прет ход ног ро ма на и нај но ви-
је Са фо но во про зно оства ре ње 
у вр ху је нај чи та ни јих књи га, 
и то не са мо у Са фо но вој род-
ној Шпа ни ји, већ и у Не мач кој, 
Ита ли ји... „Игра ан ђе ла“ опи су-
је до га ђа је ко ји су прет хо ди ли 
они ма у „Сен ци ве тра“ ма ме ћи 
чи та о ца да кре не у ис тра жи ва-
ње ми сте ри ја ко је кри је ба рок-
на Бар се ло на. У ве о ма бур ном 
вре ме ну у ко ме је људ ски жи-
вот јеф тин, мла ди пи сац Да вид 
Мар тин од та јан стве ног из да-
ва ча до би ја по ну ду да на пи ше 
књи гу ко ја ће га учи ни ти бо-
га тим и моћ ним. Кроз су срет 
са та јан стве ним на ло го дав цем 
глав ни про та го ни ста ове про-

зе упли ће се у мрач ну сто ри-
ју, за по че ту пре мно го го ди на. 
По ку ша ва ју ћи да се из ву че из 
ком пли ко ва не си ту а ци је, Да-
вид Мар тин све ви ше по ста је 
нео п ход на ка ри ка у лан цу тра-
гич них зби ва ња. У сво јим при-
ка зи ма сви шпан ски кри ти ча ри 
ис та кли су да нај но ви ји Са фо-
нов ро ман пред ста вља ком би-
на ци ју сти ло ва ко је не гу ју Ум-
бер то Еко, Хор хе Лу ис Бор хес 
и Га бри ел Гар си ја Мар кес. За то 
би ову књи гу у соп стве ним би-
бли о те ка ма тре ба ли да има ју 
сви истин ски љу би те љи пи са не 
ре чи.

САД, де Са ми: По жу да. – Бе о-
град: Гра ма тик, 2008. – 81 стр.

Иза псе у до ни-
ма Са ми де Сад 
по во дом пр ве 
књи ге при ча 
„кри је“ се Са-
мир Са ди ко вић 
(1963, При је по-
ље) ко га су већ 
по сле не ко ли ко 
при ча об ја вље-
них у књи жев-
ној пе ри о ди ци, 
мно ги ре но-
ми ра ни пи сци 
хра бри ли да ис тра је у пи са њу 
и офор ми књи гу. Де це ни ју по-
сле, Са ди ко вић је у пр вој књи зи 
при ча По жу да оку пио 6 ду жих 
при ча. Ако на те мат ском пла-
ну Са ди ко вић не уво ди но ви не 
(реч је ма хом о му шко-жен ским 
од но си ма, бор би за „моћ“ у 
тим од но си ма, еро ти ци, љу ба-
ви), фор ма лан план је из ра зи-
то бо гат и ра зно вр стан, те он и 
сам по се би да је до дат на зна че-
ња, од но сно, бит но усло жња ва 
Са ди ко ви ће ву те ма ти ку. Овај 
аутор успе ва да по ме ра гра ни-
це ино ва тив но сти ка ко у па ра-
док сал ним по ступ ци ма ли ко ва 
(че сто их до во ди до пси хич ких 
гра ни ца из др жљи во сти љу бав-
но-ерот ских бо ло ва), та ко и на 
ми кро-пла ну, у са мој ре че ни ци: 
„Ки ша је ли ла и ли ла је ли ла ки-
ша“. (из при че А на дну ба зе на 
жу ти ta xi дре ма, у ко јој осим 
от кри ва ња иден ти те та ауто ра 
чи та мо и па ро ди ју све ча ног го-
во ра пре ве де ног у „уз ви ше не“ 
сти хо ве: „Куц-куц на про зор и 
он се отво ри. „По моз Бог!“ „Бог 
ти по ма же!“ „Ко ли ко до Мр-
твач ни це, так си сто збо ри!“ „Ни 
ма ње, ни ви ше, не го ко ли ко так-
си ме тар ка же!“ Сад, шта је ту је, 
уђо ше у мер це дес. Ал ка ква фр-
ка, ка кав стрес! Са мо што кре-
ну ше, де си се удес!“). Иза па ро-
ди ра ња дис кур са, ко ри шће ња 
жар го на, у сво јој осно ви Са ди-
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ко ви ће ве при че озбиљ но го во ре 
о веч ној те ми, људ ској че жњи за 
љу бављу.

СМИ ЛЕВ СКИ, Го це: Раз го вор са 
Спи но зом, пре вод са ма ке дон-
ског Би ља на Ан до нов ски. – Бе о-
град: Ар хи пе лаг, 2008. – 178 стр.

У окви ру про јек та Сто сло вен
ских ро ма на ко га је по кре ну ла 
Ме ђу на род на фон да ци ја Фо рум 
сло вен ских кул ту ра, ра ди ин-
тен зив ни је књи жев не раз ме не 
из ме ђу сло вен ских на ро да, у 
пре во ду на срп ски је зик об ја-
вљен је ро ман Го це та Сми лев-

ског (1975, 
Ско пље), ко-
ји је је дан од 
пред став ни-
ка са вре ме ног 
ма ке дон ског 
ро ма на (за 
све сло вен ске 
к њ и  ж е в  н о -
сти услов је 
да су ро ма ни 
об ја вље ни на 
ма тич ном је-
зи ку по сле 

па да Бер лин ског зи да). Пре ма 
за цр та ном про јек ту ро ман Раз
го вор са Спи но зом, у кон ти ну и-
те ту ће би ти пре во ђен на оста ле 
сло вен ске је зи ке. А ка да је 2002. 
го ди не об ја вљен у Ма ке до ни ји, 
убр зо је до жи вео шест из да ња, 
до био на гра ду „Утрин ски ве-
сник“ за ро ман го ди не у Ма ке-
до ни ји, об ја вљен у Сло ве ни ји, 
Хр ват ској, Ср би ји, Пољ ској и 
САД. Глав ни лик књи ге је фи-
ло зоф Ба рух Спи но за чи ји, жи-
вот аутор са гле да ва из дво стру-
ке пер спек ти ве. У пр вом плану 
је су срет при по вед ног гла са са 
мишље њем (фи ло зо фи јом, ду-
хов ним пер спек ти ва ма) Спи но-
зе, с дру ге стра не има ги на тив-
ном „ре кон струкци јом“ ње го ве 
сва ки да шњи це, од но сно, при-
ват ног жи во та. Сми лев ски је 
успе шно из бе гао све упро шћа-
ва ју ће зам ке жан ра „ро ман си-
ра не би о гра фи је“ пре до чив ши 
нам из пер спек ти ве ли ка Спи-
но зе не са мо су шти ну ње го ве 
фи ло зоф ске ми сли, већ и ши ре, 
сре ди ну и вре ме у ко ме је жи-
вео, од нос је вреј ске за јед ни це 
пре ма свом „фи ло зо фу“ ко ја га 
од ба цу је.

СТО ЈИЋ, Дан ко: Се ле на. – Бе о-
град: Апо строф, 2008.
 
Мај стор до ма ће ерот ске про зе, 
што те о риј ским спи сом „Сек су-
ал но са зна ње“, што ро ма ни ма и 
при ча ма по твр ђу је да без спо-
ја му шког и жен ског прин ци-
па не би ва ни шта по го то ву не 

до бра умет ност. Ово го ди шња 
књи га при ча пи са на је до не кле 
у сти лу прет ход них у по гле ду 
пре ци зног је зич ког ис ка за, ути-
ска ве ро до стој но сти ре че ног, 
од но сно до ку мен тар но сти, као 
и де та ља пси хо ло шки не на ме-
тљи во ода бра них за на до пу ну 
ерот ског са др жа ја и по тент ног 
тек ста. Сре ди шња но ве ла под 
на зи вом „Се ле на“, ка ко је књи га 
и на зва на, пра ти љу бав но ерот-
ску сто ри ју две де вој ке и јед ног 
мла ди ћа. Осим сек су ал ног, су-
пар ни штво по сто ји и у обла-
сти ства ра ла штва. Све тро је су 
умет ни ци. Ди на ми чан текст из-
ве ден соч ним Ву ко вим је зи ком 
за ин три ги ра ће ка ко сим па ти-
зе ре фа бу ле та ко и оне са сим-
бо ли стич ким и пси хо ло шким 
гле ди шти ма. Сам аутор, тзв. 
срп ски Ви јан, окре ће се те мат-
ски ра ној мла до сти, вре ме ну 
ни ма ло чед ном али још у вла-
сти „чи стих“ и но во от кри ве них 
сен за ци ја. Де сет крат ких при ча 
су ово го ди шње на сто ја ње књи-
жев ни ка, кри ти ча ра, ре ди те-
ља, Дан ка Сто ји ћа да пу бли ци 
по ну ди књи гу из у зет не сти-
ли за ци је. Ако кри ти ка Дан ка 
Сто ји ћа још увек ни је до вољ но 
пре по зна ла као мај сто ра про-
зе, тре ба ци ти ра ти Вла ди ми-
ра Ђу ри ћа – Ђу ру ко ји Сто ји ћа 
на во ди као не ку вр сту хи бри да 
Мо па са на и Мон тер ла на ко ји 
„ма шта на без о бра зан на чин о 
же на ма око се бе“.

ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ, Ви то мир: Ор
вел не ће про ћи. – Бе о град: Ал-
ма, 2008.

Сту дент ски ли дер из 1968. Ви-
то мир Те о фи ло вић, по чео је 
да об ја вљу је афо ри зме у „Је жу“ 
1975. го ди не. Од та да до да нас 
ње гов рад у тој обла сти мо же 
се услов но по де ли ти на два де-
ла. Је дан би тра јао од 1975. до 
1989. а дру ги од 1989. до да нас. 
Две глав не стру је у ње го вом 
ства ра ла штву су (у пр вом пе-
ри о ду) осла ња ње на зна ме ни те 
ис ка зе из исто ри је и кул ту ре 
(од ан ти ке до да нас) бу ду ћи да 
се у том пе ри о ду ства ра ла штва 
са ти рич не по ру ке мо ра ле кри-
ти из ме ђу ре до ва. Из тог пе ри о-
да су „Ћу та ње је зла то – ре ко ше 
го вор ни ци“, „Се ки ра ко ја упад-
не у мед ви ше не се че др ва“... У 
дру гом пе ри о ду, кад је до шло до 
плу ра ли зма и осло бо ђе не кри-
ти ке, Те о фи ло вић је ви ше ма ха 
дао сво ме је ду због та во ре ња у 
пред гра ђан ском дру штву. Овај 
пут ње го ва ми са о ност је уро ни-
ла у уну тра шње тки во, у им пли-
ка ци је ис ка за „Ни кад не сти-
же мо ку да по ђе мо, јер иде ал ни 

ци ље ви су фа та мор га не“, „Сви 
Ср би у јед ној Стра ди ји“ ...„Ор-
вел не ће про ћи“, до но си пре вас-
ход но као но ви ну дво сми сли це. 
Пи та ње Ор ве ло ве ан ти у то пи је 
је при ла го ђе но на шим усло ви-
ма („Ко со во је слав но по по ра зу, 
а тра ди ци ја је за нас све ти ња“, 
„Ни је ла ко жи ве ти у ма гли. Од 
ма гле је мно го лак ше“...). Ого-
ља ва ње зна че ња по ли тич ког 
но во го во ра по ка зу је лу цид-
ност са ти ри ча ра ко ји не до зво-
ља ва да се би ло шта са кри је и 
осве тљу је се не са мо по ли тич ка 
ми ми кри ја већ пи та ња на шег 
би ва ња. По књи жев ном уме ћу 
Ви то мир Те о фи ло вић при па да 
са мом вр ху бе о град ског афо ри-
стич ког кру га.

ТО ДО РО ВИЋ, Див на: Тра гич
на суд би на Мо ри ца То та. – Бе-
о град: Сту бо ви кул ту ре, 2008.

Те ско ба, збу ње ност, са слу ша ња, 
ро бо ва ње Ве ли ком над зор ни ку 
и ње го вим за ко ни ма, удво ри-
штва ко ја су пра ти ла два де се ти 
век по но во ожи вља ва ју на стра-
н и  ц а  м а 
ове књи-
ге. Чо век 
ко ји кр-
ши пред-
в и  ђ е  н а 
п р а  ви  ла 
п о д  в р г -
нут је већ 
п р е д  в и -
ђ е  н и м 
за ко ни ма. Он сам то зна и же ли 
да се по бу ни, да на ру ши ред, да 
иза ђе из роп ства све стан све-
га шта га оче ку је у том слу ча ју. 
Же ли да се на јед ном ме сту на ђу 
де тер ми ни зам и сло бод на во ља, 
јед ни ство су прот но сти. На рав-
но да то пла ћа са слу ша ва њем. 
По но во су ту Пра во бра ни лац, 
чла но ви ко ми си је, чла но ви за-
ко на по ко ји ма је оп ту же ни ру-
ши тељ ре да сно си кри ви цу.

ХАЖ, Ра ви: Де Ни ро ва игра, 
са ен гле ског пре вео Ђор ђе Кри-
во ка пић. – Бе о град: Фи лип Ви
шњић, 2008. – 322 стр.

Ра ви Хаж (1964, Беј рут) за свој 
пр ви ро ман Де Ни ро ва игра 
(2006) до био је IM PAC Да блин-
ску књи жев ну на гра ду, као и 
две на гра де Фе де ра ци је пи са ца 
Кве бе ка. Ауто ро во од ра ста ње 
и мла дост про ве де на у Ли ба ну, 
до бро по зна ва ње сре ди не у ко јој 
жи ви осно ва су фа бу ле ро ма на, 
ка рак те ри за ци је ли ко ва и њи-
хо вих по сту па ка из раз ли чи тих 
дру штве них сло је ва, пре све га, 
хри шћан ског де ла Беј ру та. Рад-
ња се зби ва у вре ме ви ше го ди-

шњих рат них су ко ба у Беј ру ту 
по де ље ном на хри шћан ски и 
му сли ман ски део. Чи ње ни ца 
да су при пад ни ци за ра ће них 
стра на и по ред вер ских раз ли ка 
Ара пи, Ли бан ци, су ко бље ни ма 
ни је зна чи ла 
ни шта. Глав-
ни ли ко ви 
су два нај-
бо ља дру га 
ко ји жи ве у 
х р и  ш ћ а н -
ском де лу 
Беј ру та, чи је 
се при ја тељ-
ство окон ча-
ва тра гич но, 
с м р  т о  н о -
сном „игром“ 
зва ном „ру ски ру лет“. Оту да и 
на слов ро ма на са ди рект ним 
упу ћи ва њем на филм Ло вац на 
је ле не, на глум ца Ро бер та де Ни-
ра и ви јет нам ски гра ђан ски рат 
зду шно рас плам са ван од стра не 
аме рич ких оку па ци о них тру па. 
У осно ви, ро ман је ус пе ла дру-
штве на сли ка бли ске про шло-
сти Ли ба на.

ЦРН КО ВИЋ, Пре драг: Бе о град 
за по кој ни ке. – Бе о град, За греб, 
Са ра је во: ВБЗ, 2008.

Пи сац Пре драг Црн ко вић је за 
свој ро ман Бе о град за по кој ни
ке, осво јио на гра ду за нај бо љи 
нео бја вље ни ро ман 2008. на 
кон кур су В.Б.З. и Ти ска у За-
гре бу. Пре драг Црн ко вић је, 
код нас још увек не до вољ но по-
знат аутор иако му је, та ко ђе, 
хр ват ски из да вач, Књи го мат, 
не дав но об ја вио ро ман Ча ра
пан ке са Зве зда ре, а ина че је већ 
го ди на ма при су тан као пи сац 
при по ве да ка од ко јих су не ке 
на гра ђи ва не на кон кур си ма у 
Ср би ји, аутор есе ја, књи жев них 
кри ти ка и скан ди на вист. Бе о
град за по кој ни ке је ро ман ко ји у 
фин ги ра ној бор би из ме ђу ауто-
би о граф ског и псе у до би о граф-
сог ста ту са кроз де кла ра тив но 
на мет ну те мо да ли те те ствар-
но сног и пост мо дер ни стич ког 
дис кур са, го во ри о вре ме ни ма 
бу квал не и ме та фо рич не гла ди 
за обич ним жи во том чи ји, се 
не до ста так та ко гр че ви то тра-
жио 90-их у Ср би ји.

ЧО ЛО ВИЋ, Ду шан: Ођек бес
кра ја. Мла де но вац: Шу ма диј-
ске ме та фо ре, Би бли о те ка гра да 
Бе о гра да, Би бли о те ка „Де спот 
Сте фан Ла за ре вић“, 2008.

Ду шан Чо ло вић (1934) об ја вио 
је 12 књи га пе са ма, мо но гра фи ју 
Ора шца, из бор тек сто ва у сла ву 
Во жда и устан ка, че ти ри ан то-
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ло ги је пе са ма на отаџ бин ске те-
ме. Пре о ку па ци ја овог пе сни ка 
и ан то ло ги ча ра је ослу шки ва ње 
на ци о нал ног и бо жан ског би ћа. 
Све оп шта и на ци о нал на исто-
ри ја у „Ође ку бес кра ја“ уз ми чу 
пред ре флек сив ном и ме ди та-
тив ном ли ри ком. Пре но што 
се из го во ри по е зи ја се ша пу ће у 
се би, њо ме се осли ка ва ју сно ви. 
Ти ме за по чи ње увод у ви ше је-
зич ну збир ку. На де се так европ-
ских је зи ка ори се пе снич ки ехо 
– ође ку је бес крај уни вер зал но-
сти по ет ског го во ра. По ве зи ва-
ње оп ште, на ци о нал не и лич не 
исто ри је зна но од дав ни на по-
при ма у овој књи зи аутен ти чан 
глас ко ји хо ди „про чи шће ном 
све тло шћу“. Раз ма тра ње бо жи-
јег ова пло ћи ва ња у зе маљ ском 
по рет ку под ра зу ме ва па жњу 
усме ре ну на сва ки сег мент по-
сто ја ња у при ро ди, сва ко дне ви-
ци, вре ме ну, љу ба ви.

ШМИТ, Ема ну ел Ерик: Је ван ђе
ље по Пи ла ту, пре ве ла са фран-
цу ског Ан ђа Пе тро вић. – Бе о-
град: Ла гу на, 2008. – 200 стр.

Фран цу ски фило зоф и про за-
иста Ерик Ема у ел-Шмит (1960, 
Ли он) ов да шњој пу бли ци нај по-
зна ти ји је као пи сац по зо ри шне 
дра ме „За го нет не ва ри ја ци је“. 
Ро ман „Је ван ђе ље по Пи ла-
ту“, по пут ро ма на Д.Х. Ло рен са 
„Чо век ко ји ни је умро“ и Ни-
ко са Ка зан ца ки са „По след ње 

ис ку  ше ње“, 
не сва  ки да-
шња при-
ча, о Ису-
су Хри сту, 
чи ји жи вот 
при по ве да-
ју Пон ти је 
Пи лат и ње-
го ва су пру-
га Кла у ди ја 
П р о  к у  л а . 
Пре фект Ју-
де је кроз 
пи сма свом 

бра ту Ти ту су, као не при стра сан 
по сма трач уво ди нас у при по-
вест о Ису со вом жи во ту и ње го-
вим по след њим ово зе маљ ским 
да ни ма. Је дан од нај о ри ги нал-
ни јих еле ме на та ове про зе је на-
чин на ко ји Шмит пре зен ти ра 
ли ко ве Ису са Хри ста, Пон ти ја 
Пи ла та, Кла у ди је, ње ног ро ђа-
ка Фа би ја на, Иро да, Иро ди ја де, 
Са ло ме, и ци нич ног фи ло зо фа 
Кра те ри о са. Пи сац чи ни то на 
на чин ко ји под се ћа на от кри-
ћа са вре ме них ег зе ге та. Ро ман 
пле ни то пли ном, али и љут њом 
пре ма свим дру штве ним нор-
ма ма и скру пу ла ма.

9
ЛЕ МА СОН, Алек сан дра: Вир
џи ни ја Вулф. – Бе о град: Clio, 
2008.

Ж и  в о т 
јед не од 
нај ин три-
гант ни јих 
к њ и  ж е в -
них фи гу-
ра, ен гле-
ске спи-
са те љи це, 
Вир џи ни је 
Вулф, про во ци рао је број не би-
о гра фе да му се по све те и на-
пи шу соп стве не вер зи је ње ног 
жи вот ног пу та. Аутор ка ове би-
о гра фи је, Алек сан дра Ле ма сон 
са гле да ва спи са те љи чин жи вот 
из угла број них пси хо ло шких 
усло вље но сти. Вир џи ни ја Вулф 
је ро ђе на у углед ној, ин те лек-
ту ал ној по ро ди ци, отац ко га 
до жи вља ва као па три јар хал ног 
де спо та сло ви за по зна тог књи-
жев ног кри ти ча ра и из да ва ча у 
чи јој се ку ћи оку пља књи жев ни 
крем то га вре ме на, што сва ка ко 
ути че на мла ду Вир џи ни ју да се 
оп се сив но по све ти пи са њу. Ра-
на смрт мај ке, по том и јед не од 
се ста ра, сек су ал но угро жа ва ње 
од стра не јед ног од дво ји це по-
лу бра ће, као и из у зет но та на на 
и осе тљи ва нер вна струк ту ра, 
узро ци су стал них ду шев них 
кри за ко је на кон цу до во де до 
са мо у би ства. Жи вот ове спи-
са те љи це не ма мно го фак то-
граф ских тај ни: као јед ан од 
кључ них ауто ра ен гле ског мо-
дер ни зма, осни вач умет нич ког 
дру штва Блум сбе ри, осни вач 
фе ми ни стич ке књи жев не кри-
ти ке, уда та за из да ва ча и пи сца 
Ле о нар да Вул фа са ко јим по кре-
ће из да вач ку ку ћу, она пи ше без 
пре стан ка и жи ви на ре ла ци ји 
Лон дон – ку ћа на се лу. Ин ди ци-
је о спор ном сек су ал ном опре-
де ље њу, оп се си ја ли те ра ту ром, 
по ро дич ни про бле ми и стал на 
бор ба за сре ћан жи вот без сум-
њи, де пре си ја и оча ја ња ко ја је 
без пре стан ка оп хр ва ва ју, она 
је стра на ин три гант не би о гра-
фи је Вир џи ни је Вулф због ко-
је ће сва ки чи та лац по же ле ти 
да кроз ову књи гу ви ше са зна 
о там ним стра на ма ге ни јал не 
спи са те љи це.
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При ре ди ли: Не бој ша Ћо сић, 
Душан Ци цва ра, Та ња Јанковић, 
Сла во љуб Мар ко вић, Предраг 
Радосављевић, Светлана 
Мићуновић, Слађана Ристић и 
Јасмина Врбавац

Вла ди мир Пи шта ло: Те сла, пор трет ме ђу ма ска ма. – Зре ња нин: 
Аго ра, 2008. – 420 стра на

Вла ди мир Пи шта ло (ро ђен1960. у Са ра је ву) сво јим пр вим књи жев ним 
ра до ви ма ја вља се по чет ком де ве те де це ни је (књи ге по ет ске про зе 

Сли ков ни ца из 1981, Ма ни фе сти и Но ћи из 1986, по том сле де књи ге при-
че Крај ве ка из 1990, Ви траж у се ћа њу, При че из це лог све та, ро ман Ми ле
ни јум у Бе огра ду, ду жа при по вет ка Кор то Мал те зе и ли ри зо ва на по вест 
о Алек сан дру Ма ке дон ском) и већ пр вим књи га ма скре ће па жњу не са мо 
ге не ра циј ских кри ти ча ра, та да као и Пи шта ло књи жев них по чет ни ка. 
Као до каз мо же по слу жи ти чи ње ни ца да Ма ни фе сте об ја вљу је „Про све-
та“ (Бе о град) а Но ћи „Свје тлост“ (Са ра је во), пре сти жне из да вач ке ку ће, у 
та да шњој Ју го сла ви ји те шко до ступ не мла дим ауто ри ма.

У но вом ро ма ну, ли те ра ри зо ва ној би о гра фи ји (ро ман си ра ној би о-
гра фи ји) Ни ко ле Те сле, аутор је ус пео да син те ти зу је два то ка сво је до-
са да шње про зе: по ет ски (ема нет но пе снич ки, де фа бу ла ри зо ван, ток ко ји 
на сти ли стич ко-ре то рич ком пла ну про сто збу њу је ши ро ким ра спо ном 
стил ских фи гу ра (зна мо да су још ан тич ки ре то ри ко ри сти ли пре ко две 
сто ти не фи гу ра ми шље ња, тро па) и кла сич но-про зни у мо дер ном сми слу 
(на чин при по ве да ња, рад ња, си стем ли ко ва, ди ја ло зи, си ту а ци је, опи си и 
оста ло што по дроб но име ну ју и кла си фи ку ју про у ча ва о ци те о ри је књи-
жев но сти, уже: те о ри је бе ле три сти ке). Узи ма ју ћи у об зир стро ге кри те ри-
ју ме Ниновог жи ри ја, али, ре ци мо и без то га, ауто ров ше сто го ди шњи рад 
на књи зи, иш чи та ва ње ра зно вр сне гра ђе ве за не за жи вот и де ло јед ног од 
нај зна чај ни јих на уч ни ка у исто ри ји до са да шње ци ви ли за ци је, ви ше стру-
ко ће се ис пла ћи ва ти не са мо са вре ме ним чи та о ци ма, већ и ге не ра ци ја ма 
ко је до ла зе.

Кад је реч о ком по зи ци ји, В. Пи шта ло је књи гу по де-
лио на це ли не Мла дост (са др жи 33 ну ме ри са на де ла, од-
но сно крат ких при ча, по не кад се и чи та ва при ча мо же 
до жи ве ти/чи та ти као по ет ска про за), Аме ри ка (46 де ло-
ва, аутор и у овом де лу при ме њу је исти прин цип: кла-
сич на крат ка при ча, опо е ти зо ва на при ча, про жи ма ње 
пр вог и дру гог по ступ ка), Но ви век (48 де ло ва, ва жи исто 
као и за прет ход не це ли не). Рад њу во ди не у трал ни, објек-
тив ни при по ве дач, на ра ци ја се од ви ја у тре ћем ли цу из 
при по ве да че вих та ча ка гле ди шта. Су штин ски, ка да се 
са бе ру де ло ви, ро ман је „раз би јен“ на 127 крат ких при ча 
ко је ли не ар но и по шту ју ћи хро но ло ги ју, го во ре о Те сли 
од де тињ ства и мла до сти, пре ко зре лог до ба до ста ро сти 
и на уч ни ко вог по чин ка на Бо жић, 7. ја ну а ра 1943. Ве ћи ну до брих по зна-
ва ла ца ро ман си јер ских про зних мо де ла из не на ди ће чи ње ни це ли не ар-
но сти и хро но ло шке при че. Мо дер ни ауто ри, ка да ро ман кон ци пи ра ју 
од кра ћих или ду жих, ма ње или ви ше по ве за них де ло ва пу тем ли ко ва, 
сре ди не, вре ме на у ко ме се од ви ја рад ња, ма хом из бе га ва ју ли не ар ност 
и хро но ло ги ју (од–до), на ро чи то ово дру го, на раз ли чи те на чи не ком би-
ну ју ћи и укр шта ју ћи вре мен ске пла но ве. Су прот но на ве де ном, Пи шта ло 
је иза брао „ста рин ско“ при по ве да ње, при чу од–до, мак си мал но, го то во 
са свим ре ду ку ју ћи фор мал не екс пе ри мен те. Ов де не где, по ред фак то ра 
„ста рин ског“ до ла зи мо до дру гог па ра док са ка да скло пи мо ко ри це ро ма-
на. Ко ри сте ћи тер ми но ло ги ју из ли ков не умет но сти, сто два де сет се дам 
крат ких при ча иси ја ва ју сна гу по је ди нач ног, сна гу „ме да љо на“ или ико-
не, узе те за јед но (као ико не по ре ђа не јед на по ред дру ге оним ре дом ко ји 
је аутор на зна чио) до би ја мо сна гу фре ске, сна гу мо ну мен та, или це ли не. 
Јер фраг мен тар ност осим ка рак тер ног, обра зов ног, ин те лек ту ал ног, ви-
зи о нар ског „пор тре та“ Те сле ко ји је у пр вом пла ну (из оп штег, те о риј ског 
угла гле да но ро ман се мо же свр ста ти и у ро ман ли ка, обра зов ни (раз вој ни) 
ро ман – у те о ри ји се као је дан од школ ских при ме ра узи ма ро ман Ј. В. Ге-
теа Го ди не Вил хел ма Мај сте ра), до но си нам раз ви је ну при чу о љу ди ма и 
дру штву из дру ге по ло ви не 19. ве ка у Евро пи (Те сли на род на Ли ка та да 
део Аустро у гар ске ца ре ви не, тзв. Вој на кра ји на, Те сла је ро ђе њем упи сан у 
ма тич не књи ге као вој ник 5. лич ке ре ги мен те, Грац, Бу дим пе шта, Па риз, 
Те слин до ла зак у Бе о град, Аме ри ка) и Аме ри ци (по че так 20. ве ка, убр зан 
ин ду стриј ски раз вој Аме ри ке, Пр ви свет ски рат, ви дљи ви ре зул та ти но ве 
ин ду стриј ске гра не – елек трон ске, за хва љу ју ћи Еди со ну, Те сли, Пу пи ну, 
Мар ко ни ју и дру гим зна ним и не зна ним ин же ње ри ма, раз вој фил ма... ). 
За крај на ве шће мо два при ме ра при по ве дач ке по е ти за ци је про зног тек-
ста: „Чи сти ду хо ви су че ка ли да се ро де из ча роб них ка ле ма. Бе лим змиј-
ским је зи ци ма је дан ка лем је ли зао дру ги. Де мон ска сло ва ис пи са ла су 
се у ва зду ху грч ком ва тром. Пред ме ти су плам те ли до так ну ти Бож јим 
пр стом. Вајт је уди сао све жи елек трич ни ва здух. Он је ово ме сто до жи вео 
као Те слин пла ви ка ба ре. Пред ста ву су из во ди ле си ле при ро де, бес те ле-
сни ду хо ви. Про на ла зач је, та ко ре ћи, пу цао би чем и кро тио их. Чу ве ни 
ар хи тек та је иза шао оша му ћен.“ (239. стр. пр во из да ње); „Он је ви део да ме 
као јед но клуп ко ме ких осме ха, чип ка них сун цо бра на, бе за зле них де кол-
теа, иза зов них по гле да, ла бу ђих вра то ва, во ла на на ха љи на ма, ор хи де ја 
и маг но ли ја у кри лу. Оне су зна ле, оне су прет по ста вља ле да су нео до љи-
ве као Ни ја га ра. Па ипак...“ (243. стр.). На да мо се да ће сле де ћих ме се ци 
кри ти ча ри сво јим чи та њи ма, на по моћ чи та о цу, умно жа ва ти фор мал не, 
зна чењ ске и оста ле сло је ве ро ма на Те сла, пор трет ме ђу ма ска ма.

Н. Ћо сић

НИ НО ВА НА ГРА ДА ЗА 2008. ГО ДИ НУ
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П Е Р И О Д И К А
ВА ЈА ЊЕ БЕ ЛИ НЕ – (ал ма нах за по е зи
ју, крат ку про зу, дра му, ха и бун, ха и ку, 
стрип, ма иларт, афо ри зам и књи жев ну 
кри ти ку). – При ре ђи вач ал ма на ха: Де јан 
Бо го је вић. – Ма тич на би бли о те ка, Ва ље во, 
2009. стр. 79

У овом бро ју об ја-
вље ни су сти хо ви 
Ла ре Пе тро вић, 
Ива не Пан те лић, 
Ми ли је Сте ва но-
вић и Ми ле Вук ми-
ро вић. Зо ран Спа-
со је вић об ја вио је 
крат ку дра му „Ја ди 
мла дог Адол фа“, 
док је Да ни јел Гли-
шић об ја вио текст 
под на сло вом „Пе ти еле мент“. Аутор крат ке 
при че „Ку ћа др ве них фи гу ра“ је Да ни је ла Т. 
Бо го је вић, још јед ну при чу об ја ви ла је и Ма-
ри ја Јо ва но вић. Овај број се за вр ша ва про зом 
Бал ше Рај че ви ћа, „Про сла вље ње“.

КЊИ ЖЕВ НИ МА ГА ЗИН – ме сеч ник Срп
ског књи жев ног дру штва. – 2009. Глав ни и 
од го вор ни уред ник: Сло бо дан Зу ба но вић 
(kma ga zin @be o tel.yu) стр. 64

Овај број „Књи-
жев ног ма га зи на“ 
отва ра текст Дра-
го сла ва Де до ви ћа 
„Ан ђео исто ри је, 
ан ђео оча ја ња“ об-
ја вљен у ру бри ци 
„Но во чи та ње“. 
У ис тој ру бри-
ци штам па ни су и 
сти хо ви Хај не ра 
Ми ле ра. Ру бри ка 
„Вре ме“ до но си текст Да ни је ла Да ли га на „Че-
ти ри де це ни је сиг на ли зма“. У нај но ви јем бро-
ју „Књижевног ма га зи на“ об ја вљен је про зни 
текст За ха ра При ле пи на „Ба ка, осе, Лу бе ни-
ца“ док је на стра на ма ре зер ви са ним за по е зи-
ју пред ста вље но ства ра ла штво Ра ди во ја Шај-
тин ца и Та тја не Гро ма че. Ру бри ка „Се ћа ња“ 
до но си текст Ле о пол да Б. Крајт не ра „Ка да сам 
су срео Каф ку“. У бро ју су као про зни ства ра-
о ци при сут ни Ду шан Ми кља и Не бој ша Ћо-
сић. По том, Или ја Ма рић пи ше у ру бри ци 
„Реч“ о ства ра њу пр вог фи ло зоф ског дру штва 
код Ср ба, док је Љу би ца Ар сић у овом бро ју 
при сут на са тек стом „Адам, Ева и ја бу ка“.

КЊИ ЖЕВ НЕ НО ВИ НЕ – ЛИСТ ЗА КЊИ
ЖЕВ НОСТ И ДРУ ШТВЕ НА ПИ ТА ЊА. 
– Број 1161. Бе о град, ја ну ар 2009. (knji zev-
ne no vi ne uks@gmail.com) стр.23

Пр вих пет стра на по све ће но је го ди шњој 
Скуп шти ни удру же ња књи жев ни ка Ср би је. 
По том сле ди текст Алек сан дра Сол же њи ци на 
„Од у ми ра ње до бро те и ми ло ср ђа“. О књи га ма 
До бри це Ћо си ћа „Пи шче ви за пи си“1993–1999 
и „Вре ме зми ја“ 1999–2000 пи сао је књи жев-
ни кри ти чар Дра го љуб Сто ја ди но вић. Љу бо-
мир Ћо ри лић пи ше о Ву ко вом је зи ку и пи сму 
у на шем вре ме ну. Сло бо дан Сто ја ди но вић 

об ја вио је при чу 
„Пла ни на Бак“, а 
о ства ра ла штву 
Ми ре Алеч ко вић 
пи ше Ти хо мир 
Пе тро вић. У овом 
бро ју об ја вљен је и 
текст Ан ђел ка Ер-
де ља ни на „По ли-
тич ки ко рект но о 
Ја ши То ми ћу“, као 
и три пе сме Бо ја не 
Сто ја но вић–Пан то вић.

MONS AURE US – ча со пис за књи жев ност 
умет ност и дру штве на пи та ња, број 21–22, 
2008, го ди на 6. из да вач: На род на би бли о те-
ка Сме де ре во, адре са ре дак ци је: Ка ра ђор-
ђе ва 5, 11300 Сме дер во, е-mail: smed bib @e u-
net.yu, глав ни и од го вор ни уред ник Дра ган 
Мр да ко вић

Но ви дво број ча со-
пи са ве ћим де лом 
је по све ћен ма ни-
фе ста ци ји Сме де
рев ска пе снич ка 
је сен 2008. Ча со пис 
отва ра ју пе сме Ки-
та Ло рен ца до бит-
ни ка на гра де Злат
ни кључ Сме де ре
ва за 2008. го ди ну. 
Ки то Ло ренц је Лу-
жич ки Ср бин, ро ђен 1938. у ме сту Сле по (не-
мач ки Schle i fe), код Бе лих Во да (We is swa ser) 
у Лу жи ца ма (Не мач ка). По ред по е зи је на лу-
жич ко срп ском и не мач ком је зи ку, пи ше књи-
ге за де цу и по зо ри шне ко ма де, пре во ди лац је 
и уред ник (Серб ска по е зи ја, Српска чи тан ка, 
Са вре ме на лу жич ко срп ска књи жев ност). Ло-
ренц је члан ПЕН цен тра Не мач ке и Сак сон-
ске ака де ми је на у ка у Дре зде ну. До бит ник је 
на гра да Хајн рих Хај не 1974, Ћи шин ски 1990, 
Хајн рих Ман 1991. На гра ду Злат ни кљу чић 
Сме де ре ва по нео је Ра ша По пов (1933, Мо-
крин), је дан од нај зна чај ни јих срп ских пе сни-
ка за де цу. На гра ду Змај Ог ње ни Вук до би ла 
је пе сни ки ња Ми ли ца Јеф ти ми је вић Ли лић. 
На 39. ме ђу на род ном фе сти ва лу по е зи је Сме
де рев ска пе снич ка је сен ла у ре а ти су и Зо ран 
Ми ли са вље вић, Зо сим По пац, Ми ро слав Јо-
зић и Алек сан дар Ми ла но вић (на гра да пу бли-
ке. Еди ци ја Ме ри ди ја ни (4. ко ло) обо га ће на је 
са 10 но вих дво је зич них књи га (срп ски и је-
зик ауто ра на ко ме пи ше, кад је реч о срп ским 
пе сни ци ма пре во де се на не ки од свет ских је-
зи ка по ауто ро вом из бо ру. Еди ци ја бро ји ви-
ше од 50 књи га и о њој су до сад об ја вље на 32 
тек ста на де сет је зи ка. Дру ги део ча со пи са са-
др жи ру бри ке Скрипто ри јум, Ари сто те лов 
дур бин, Сце на, Ба шти на (о пре во ду на род не 
пе сме Ђур ђе ва Је ри на на лу жич ко срп ски 1867. 
у ча со пи су Лу жи ча нин).

СТИЛ – ме ђу на род ни ча со пис, број 7, 
2008, 447 стр. из да вач: Ме ђу на род но удру-
же ње Стил, адре са ре дак ци је: Тре шњев ка 
1, 11030 Бе о град, е-mail: car kic @bitsyu.net. 
Глав ни и од го вор ни уред ник др Ми ло сав 
Ж. Чар кић

Но ви број број ча со пи са до но си ве ћи број 
при ло га на уч ни ка из Ру си је, Укра ји не, Пољ-

ске, Бе ло ру си је, Че шке, Тур ске, Ма ке до ни је, 
Ср би је. Осо бе ност овог ча со пи са је да се ори-
ги нал ни тек сто ви пи са ни је зи ком ко јим го во-
ре и пи шу ауто ри при ло га (ма хом док то ри фи-
ло ло шких на у ка) не пре во де. Осим сла ви ста, 
ан гли ста, гер ма ни ста, ро ма ни ста, при сут ни 
су и на уч ни ци из дру гих обла сти (Мир че та 
Ве мић, ге о граф ске на у ке, Ири неј Бу ло вић, 
док тор те о ло ги је, 
Бран ко Дра го вић, 
док тор фи зич ких 
на у ка, Ми ло је М. 
Ра ко че вић, хе миј-
ске на у ке, екс перт 
за ге нет ску би о хе-
ми ју, област „ини-
ци јал них ге не тич-
ких ин фор ма ци ја“ 
при ин тер на ци о-
нал ној Фон да ци ји 
Ori ginofli fe (Ме-
ри ленд, САД) чи ја се ис тра жи ва ња, ма ко ли-
ко нео бич но из гле да ло, мо гу до ве сти у бли жу 
ве зу са лин гви сти ком. Ча со пис из ла зи јед ном 
го ди шње. Web Pre sen ta tion: htpp://www.rast-
ko.org.yu/fi lo lo gi ja/stil/in dex.html

Школ ски час – ча со пис за ме то ди ку на
ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти, број 
5, 2008, го ди на из ла же ња 26, из да вач: ИП 
„Ва ша књи га“, Бе о град, адре са ре дак ци је: 
Љи ља на Ни ко лић, Го до мин ска 12, 11090 
Бе о град, е-mail: vknji ga @E U net.yu. Глав ни и 
од го вор ни уред ник мр Љи ља на Ни ко лић

Спе ци ја ли зо ва ни ча со пис из ове обла сти 
у за вр шном бро ју за 2008. у пр вој ру бри ци 
Са вре ме ни пи сци из бли за до но си ма ли „пор-
трет“ пе сни ка Жив ка Ни ко ли ћа, где чи та мо 
ње го во ауто по е тич ко пи смо, кра ћи из бор из 
по е зи је и би о граф ску бе ле шку (аутор је ро-
ђен 1958. у Ко прив ни ци код За је ча ра, од 1982. 
до 2007. об ја вио 15 пе снич ких књи га, на гра-
ђи ван, пре во ђен 
на стра не је зи ке) 
и при го дан блок 
„Кри ти ча ри о по е-
зи ји Жив ка Ни ко-
ли ћа“. У ру бри ци 
Ин тер вју чи та мо 
раз го вор са др Сла-
ви цом Га ро њом Ра-
до ва нац по во дом 
ње не књи ге Срп ско 
усме но по ет ско на
сле ђе Вој не кра ји не. 
Из обла сти ме то ди ке и на став не прак се чи-
та мо тек сто ве Ми о дра га Па вло ви ћа, Ве сне 
То до ров (Ме то дич ки при ступ об ра ди при
по вет ке „Уве ла ру жа“ Бо ри са ва Стан ко ви ћа), 
Да ни је ле Жи вић (Бал кан ски шпи јун Ду ша на 
Ко ва че ви ћа у на ста ви), Ми ља не Бај ра мо вић, 
Рад ми ле Ра цић, Сла ђа не Па вло вић. У бло ку 
При ка зи и кри ти ке при ка за не су књи ге Љи-
ља не Ба јић Про у ча ва ње ху мо ри стич ке про зе у 
на ста ви (За вод за уџ бе ни ке, 2008), већ по ме-
ну та сту ди ја С. Г. Ра до ва нац, Спо ме ни ца Зе
мун ске гим на зи је по во дом 150 го ди на шко ле, 
књи га за де цу Вла ди ми ра Стан ко ви ћа Ка кав 
дан из пе ра Са ше Ра дој чи ћа. Ча со пис из ла зи 
пет пу та го ди шње.

При ре ди ли: Не бој ша Ћо сић  
и Предраг Радосављевић



Гру па ауто ра: Вра та, 38 стра на, ре про дук ци је, Др во пре о бра
же но, 45 стра на, ре про дук ци је, Ни да на без но ћи, 36 стра на, 
ре про дук ци је, Је згро пра ска, 34 стра не, ре про дук ци је. – Ра-
шка: Цен тар за кул ту ру Градац, 2008.

У еди ци ји Би бли о те ка 12 + 1 по кре ну тој по чет ком 2008. 
го ди не, до са да je иза шло че ти ри књи ге. Јед на од но ви-

на у кре а тив ном сми слу је сте сво је вр сна ко ре спон ден ци ја 
две умет но сти: сли кар ства и књи жев но сти. Или, ка ко то ка-
жу ини ци ја то ри еди ци је: „12 + 1 је си мул та на ен ци кло пе ди ја 
пој мо ва и син таг ми до ко јих је до шло не вер бал ном прак сом 
– сва ки је су ма, за вр шни ра чун ли ков не про це ду ре и про ми-
шља ња, кон вер зи ја са ми сли, об ли ко ва не у за гра нич ном за-
реч ју, у гла сов ну фор му лу...“ Дру гим ре чи ма, у сва кој књи зи 
уче ству је 12 умет ни ка ре чи (књи жев ни ци) и је дан ли ков ни 
умет ник, где ли ков но де ло (не вер бал на прак са) ини ци ра 
умет нич ку реч. Еди ци ју отва ра књи га Вра та са пе снич ким 
при ло зи ма два на е сто ри це књи жев ни ка (Ра до мир Ан дрић, 
Бра ни слав Вељ ко вић, Ми љур ко Ву ка ди но вић, Дра ган Гр бић, 
Дра ган Ко ла ре вић, Ива на Ми лан ко ва, Жив ко Ни ко лић, и 
дру ги). Кре а тив ни иза зов пи сци ма био је ли ков ни про је кат 
Вра та као део ре тро спек тив не из ло жбе Ла за ра Ди ми три је-
ви ћа (Умет нич ком па ви љон Цви је та 
Зу зо рић, 9–25. 11. 2007). У књи зи се на-
ла зи 12 ре про дук ци ја у бо ји Ди ми три-
је ви ће вих уља на плат ну са мо ти вом 
вра та. Дру га књи га Др во пре о бра же но 
на ста ла је по сле из ло жбе ико на на па-
пи ру Ср ђа на Ра дој ко ви ћа одр жа не у 
Га ле ри ји Цен тра за кул ту ру Гра дац у 
Ра шки. Књи га са др жи ре про дук ци-
је цр но-бе лих ори ги на ла. Тек сто ве су, 
из ме ђу оста лих, при ло жи ли Ра де Ђо-
ка но вић, До бри ца Ерић, Зла та Ко цић, 
Бо жи дар Ман дић, Зо ран Пе шић Сиг ма, 
Ја на Рас те го рац и дру ги. Тре ћој књи зи 
и пе снич кој ре чи Не бој ше Гај та но ви ћа, 
Мир ја не Ко ва че вић, Ива не Ми лан ко-
ве, Но ви це Та ди ћа, крат ким при ча ма 
Ран ка Кр ста ји ћа и Ми ли са ва Са ви ћа и 
дру гих, по вод је из ло жба сли ка Алек се 
Ар со ви ћа под на зи вом Ни да на без но
ћи. У књи зи је ре про ду ко ва но у бо ји ње-
го вих 12 уља на па пи ру. Че твр та књи га 
еди ци је но си на зив Је згро пра ска пре ма 
на зи ву из ло жбе ва ја ра Зо ра на Крич ке 
(из ло жба је пред ста вље на у Га ле ри ји 
УЛУС у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Пан че ву, 
Кра гу јев цу, Зе му ну, Ра шки). По ред пе-
са ма, по ет ске про зе, крат ких при ча Бо-
жи да ра Ва си ље ви ћа, Иго ра Ву ко је ви ћа, 
Зо ра на Или ћа, Зо ра на Ми ли са вље ви-
ћа, Пе тра Па ји ћа, Љу би во ја Ршу мо ви-
ћа, Сла ђа не Ри стић, Но ви це Та ди ћа и 
дру гих, као и у прет ход ним књи га ма 
на ла зе се ре про дук ци је ва јар ских де ла 
Крич ке, ра ђе них ком би на ци јом др ве-
та, ко же, ме та ла. Сли кар ски иза зо ви на 
те мат ско-мо тив ском пла ну (вра та, др во 
пре о бра же но, дан, ноћ, је згро пра ска (а 
сви би оче ки ва ли обр ну то: пра сак је-
згра), пи сци ма раз ли чи тих ге не ра ци ја 
и раз ли чи тих по е ти ка, ни је „оме ђа вао, 
огра ни ча вао“ вер бал ну енер ги ју и уме-
ће. На про тив! Про је кат 12 + 1 осми слио 
је аутор ски тим у са ста ву: сли кар Алек-
са Ар со вић, Ми лој ко Ми ли ће вић, ор-
га ни за тор кул тур них про гра ма Цен тра 
за кул ту ру Градац у Ра шки, књи жев ник 
Бра ни слав Вељ ко вић и мул ти ме ди јал-
ни умет ник Ни ко ла Шин дик. Вред но 
књи жев но-ли ков но из не на ђе ње из „ма-
ле не“ Ра шке.

То ком про шле го ди не пе сник и не у мор ни 
књи жев ни по сле ник Ра ша Пе рић (ро-

ђен 1938. у Га ре ву код Ве ли ког Гра ди шта, 
40 го ди на жи вео и ра дио у Но вом Са ду, са-
да жи ви у Пе тров цу на Мла ви) об ја вио је 
пет књи га раз ли чи те књи жев не те ма ти ке. 
Књи гу Су сре ти и за пи си (ауто ро во из да ње 
у Ра ши ној књи жев ној авли ји) чи не за пи си 
на ста ли по сле су сре та и бар ле ти мич ног по-
знан ства, та да мла дог и ра до зна лог пи сца, 
са књи жев ним ве ли чи на ма по пут Ми ло ша 
Цр њан ског, Де сан ком Мак си мо вић, су гра-
ђа ни ном Бо шком Пе тро ви ћем, До бри цом 
Ћо си ћем, Вас ком По пом, Ми ло ра дом Па-
ви ћем, Дра ги шом Ви то ше ви ћем, то пле ре чи 
о при ја те ље ва њу са Ср бо љу бом Ми ти ћем, 
ко ји Пе ри ћа уво ди и хра бри на пу ту књи-
жев но сти, по знан ство са сли ка ри ма Ми ли-
ћем од Ма чве и Ми ло шем Шо ба ји ћем. Дру ги 
део књи ге са др жи из бор ауто ро вих го во ра/
бе се да у ра зним при ли ка ма и раз го во ри са 
но ви на ри ма. За вр шни цу чи не Пе ри ће ви пи-
са ни и ар гу мен то ва ни пред ло зи ло кал ним 
вла сти ма по во дом кул тур них ма ни фе ста-
ци ја, обе ле жа ва ња го ди шњи ца, по ди за ња 
спо ме ни ка. Књи гу Спо ме ни ца Ср бо љу ба 
Ми ти ћа (из да ње Цен тра за кул ту ру из Ма-
лог Цр ни ћа) при ре дио је Ра ша Пе рић по во-
дом пет на е сто го ди шњи це од смр ти „сти-
шког Ор фе ја“, пе сни ка Ср бо љу ба Ми ти ћа 
(1932–1993). По сле из бо ра Ми ти ће ве по е зи је 
( Ср бо љуб Ми тић је од 1961, књи га Ве ли ки 
ру жни коњ, до 1988. об ја вио 14 књи га по е зи-
је, пост хум но су об ја вље не још три збир ке, 
нај но ви ја у из да њу За во да за уџ бе ни ке 2001. 
под на сло вом Лич на кар та), сле ди ве ћи број 
књи жев них кри ти ка об је ди ње них у це ли ни 
О по е зи ји Ср бо љу ба Ми ти ћа. Оде љак Про за 
Ср бо љу ба Ми ти ћа са др жи 3 при че и 2 за-
пи са. У Спо ме ни ци су и пет пи са ма, је дан 
нот ни за пи с Ба ца ње ка ра та (текст С. Ми-
тић, ком по зи тор Вла ди мир Ђе на дер), је дан 
раз го вор из 1982. са пе сни ком и та да шњим 
но ви на ром Зум репор те ра Кр сти во јем Или-
ћем. Пе сме из књи ге Мој Но ви Сад по све ће не 
су ауто ро вој су пру зи Ве ри ци Ми ло ше вић, 
глу ми ци Срп ског На род ног По зо ри шта, 
но во сад ским кул тур но-исто риј ским то по-
ни ми ма, ту су и ци клу си Пе сни ци, Сли ка ри, 
Про фе со ри. Че твр ту књи гу Пе ри ће вог про-
шло го ди шњег ра да чи ни ан то ло ги ја Вас кр
сник – Исус Христ у срп ском пе сни штву. 
Др же ћи се хро но ло шког на че ла, аутор пра-
ви го то во ми ле ни јум ску вер ти ка лу: 8 лир-
ских и 2 еп ске на род не пе сме, из умет нич-
ке по е зи је сле ди им пре си ван низ од све тог 
Са ве, До мен ти ја на, Те о до си ја и ни за дру гих, 
до кла си ци ста, ро ман ти ча ра, пе сни ка из 20. 
ве ка до нај мла ђих, Ве ро љу ба Ву ка ши но ви ћа 
и Ве ли ше Јок си мо ви ћа. Ви ше од 80 ауто ра 
оку пље них у ан то ло ги ји, за хва љу ју ћи пре да ном Пе ри ће вом ра ду 
уно се по ет ско-ду шев ну, ре ли ги о зну и ин те лек ту ал ну све тлост у жи-
вот са вре ме ног чи та о ца. На кра ју, мо жда као кру ну ства ра лач ких 
на по ра про шле, али и ра ни јих го ди на, ту је и књи га иза бра них пе-
са ма Ра ше Пе ри ћа Бер ба све тло сти (На род на би бли о те ка Ср бо љуб 
Ми тић, Ма ло Цр ни ће). Из бор је на пра вио сам пе сник што је с јед не 
стра не мо жда ла ко (од 1967. до 2007. Пе рић је об ја вио пре ко два де сет 
књи га/збир ки по е зи је), с дру ге мо рао је да бу де „строг“ пре ма са мом 
се би са жи ма ју ћи по је ди не књи ге у ци клу се. Нај зад, по сле не по сред-
ног чи та лач ког до жи вља ја, као ње го ва до пу на и по моћ у све стра-
ни јем раз у ме ва њу слу же из во ди из при ка за и ре цен зи ја кри ти ча ра 
ко ји су пра ти ли Пе ри ће во ства ра ла штво.

Н. Ћо сић
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ПО ТРА ГА ЗА ЛА ВОМ ЈЕ ЗИ КА

Ми лан Ђор ђе вић, Ра дост, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во-
вен ча ни“, Кра ље во, 2008.

На сло вив ши сво ју но ву збир ку Радост, јед но став но и од луч но, и 
још увек са нео до љи вом жуд њом да спо зна ји на мет не пе сму или 

да свест о не до стат ку ра до сти за о гр не спрем но шћу на тра га ње, Ми лан 
Ђор ђе вић се опет окре нуо јар ким бо ја ма. Оне уме ју да за сле пљу ју, да 
упор но са жи жу ства ра лач ки на пор, али зна ју по не кад и да га осло бо де 
де бе ле ко ре, да га огу ле и раз го ли те. „Ра дост је крат ко трај но бук та ње 
су вог гр ма ку пи не. До ђе, за па ра мо ју и тво ју ту роб ност, сво јим мле ком 
је на то пи“, пи сао је Ђор ђе вић сво је вре ме но у „Ра до сти“, пе сми ко ја мо-
жда пред ста вља и кли цу про шло го ди шње збир ке. По е тич ке смер ни це 
ове пе сме у про зи из Чи стих бо ја (2002), раз ви ја ју се нај пре у убе дљи-
вом по след њем ци клу су Радо сти, на сло вље ном „Оста ци све та“, естет-
ски ујед на че ном и прег нант ном, ко ји ујед но пред ста вља и нај у спе ли је 
ре а ли зо ва ну це ли ну збир ке. На дру гом по лу књи ге чи та о цу се пред-
ста вља ју ри мо ва на оства ре ња чи ји се при звук тра ди ци о нал ног упор но 
раз би ја иро ни јом, је зи ком сва ко дне ви це и кри ти ком ак ту ел ног. Ђор ђе-
ви ће ве по хва ле хле бу, пор но ди ви, бе лом лу ку или ка ме ну мо гу би ти 

на тра гу от кри ва ња ра до сти у 
ма лом и на о ко не ва жном, но оне 
не иза зи ва ју осо би ту чи та лач-
ку ра дост. Из ме ђу ан га жо ва ног, 
про за ич ног и ме лан хо лич ног 
го во ра, кре ће се и ци клус „Ра-
дост“, од ме ра ва ју ћи цр ве ни ло 
сит них ра до сти пред бил бор-
дом, пу би сом или мо рем. Но, 
сна жни ји ефе кат и от клон од 
кат кад ја ло вог ве ри зма по сти-
жу тек пе сме из „Бе о град ског 
се ља ка“. Не што сти ша ни ји, ли-
рич ни ји ис по вед ни тон суп тил-
но пре во ди плоч ни ке, лиф то ве 
и про ла зе у „кр во ток Бе о гра да“ 
из ко га се ула зи у де тињ ство, 
не као у не ко иди лич но, да ле ко, 
то пло до ба, већ пре као у јед ну 
пе снич ку сли ку, чи ји се осо бе ни 
звук, ми рис и од сјај пре по зна ју 
у по вла шће ним тре ну ци ма. Ти 

тре ну ци су, ја сно, цр вен ка сти. Као и пот пу но не у о би ча јен до жи вљај 
ра до сти за у ста вљен мо жда нај леп шом пе смом збир ке – „Цр ве но гру-
ме ње“. Ако је ра дост не ис ка зи ва, ако ње но на ди ра ње по пут ла ве ни шти 
сва ки вид про ми шља ња, оста је низ чул них ути са ка, ап страк ци ја, прост 
опис ко ји се при бли жа ва исти ни, ко ји је чи та о цу див но пре по зна тљив. 
„Цр ве но гру ме ње/ по пут ка пи кр ви/ оштро зу бог гр ма.// Зе ле на ку дра-
вост./ Плам са ње ва тре/ из ме ђу ка ме ња.// По глед на бе ли зид./ На ње му 
ис пљув ци/ пред смрт ног сун ца.// Док све то гле дам, / док очи ма то гу-
там,/ осе ћам са мо ра дост.“ И „Цр ве ни плес“, „Бе ло ће оста ти отво ре но“, 
„Кљу че ви“, „Тра го ви“, за не се не су шет ње ули ца ма цр ве ни ла и са мо спо-
зна је. Из ци клу са пе са ма-по све та „Пе сни ци и про зни пи сци“ из дво ји ла 
бих тек по не ку ко ја од ска че од при год ног то на ба зи ра ног на жи вот ном 
или чи та лач ком ис ку ству. Упе ча тљи ви је од оста лих је су пе сме „Пи је мо 
пи во“, по све ће на Сло бо да ну Зу ба но ви ћу, или пак „Гљи вар“, по све ће на 
Ибра хи му Ха џи ћу. Оним иза зов ним бо ја ма, про ду бље ним ис по вед ним 
тре ну ци ма, Ђор ђе вић се вра ћа у по след њем ци клу су, „Оста ци све та“. 
Нео п те ре ће но, не пре тен ци о зно при ча ње ових пе са ма асо ци ја тив но по-
ве зу је сли ке и њи ма уокви ру је по ја ча не гла со ве лир ског ја. Од „По не-
дељ ка“ пре ли ве ног ме ло ди јом фа да, пре ко лу цид ног „Бли ста ња и кре-
та ња“ до „Хи ља ду и јед не но ћи“, у ко јој се ра дост пре по зна је у „пр шта њу 
мо ра, плам са њу ру на, ис па да њу цр ве них бо би ца из рас пу клог пло да на-
ра“, пе сник кру жи око рас кр сни це са свим осо бе ног и рет ког ис ку ства 
и ње го вог вер ба ли зо ва ња. Чак и ако се они ис кљу чу ју, он по до зре ва да 
по сто ји ме сто укр шта ја. Та квим мо мен ти ма прав да се и књи га Ра дост, 
при лич но не у јед на че на и дис па рат на, у ко јој се при год ни зву ци ме ша ју 
са вр хун ском ли ри ком, док се јар ке бо је ра до сти сен че и за ма гљу ју, по-
пут ла ве што пре ла зи у дру го агре гат но ста ње.

КУ СУР СМИ СЛА

Де јан Алек сић, До вољ но, Ма тич на би бли о те ка „Све то зар 
Мар ко вић“, За је чар, 2008.

„Ра до на пи сао бих два-три на ив на сти ха / О зу ја њу пче ла или о 
ноћ ном во зу; / О цве то ви ма па лим у ми хољ ску нар ко зу...“, ис по-
ве да пе сник Де јан Алек сић сво ју „Ну жну не моћ“ при кра ју но ве 
збир ке До вољ но. То би не ко ме, са свим си гур но, би ло до вољ но да 
на пи ше, а не ко ме да про чи та. Али већ та звуч на ри ма опо ми ње 
да се пред се ди мен ти ма сми сла не мо же та ко ла ко за до во љи ти ни 
чи та лац ни пи сац. Не, „тре ба пи са ти рет ко и не ра до“ („De pro fun-
dis“), не удо во ља ва ти све оп штем, па и соп стве ном тро ше њу. У том 
по гле ду, Алек си ће ва про шло го ди шња збир ка ра ду је сво јом стр-
пљи вом усме ре но шћу на сва ку по је ди нач ну реч, де таљ, сли ку. Ако 
га је на ми ну ци о зну по све ће ност тек сту и на ве ла ве за на фор ма и 
ри ма, то је са мо по твр да оне ста ре Бо дле ро ве тврд ње да ме трич ка 
пра ви ла иду на ру ку ори ги нал но сти да би са зре ла.

Алек си ће ва по е зи ја и да ље ба шти ни нео сим бо ли стич ке те жње, 
те суп тил но об ра ђу је зна чај не ег зи стен ци јал не и ства ра лач ке ди-
ле ме по ти сну те на мар ги ну сва ко дне ви це. Пе снич ка сли ка ко јом 
до ми ни ра ју јук ста по зи ци ја ра зно род них еле ме на та и син таг ме у 
ко ји ма се до ти чу ап стракт но и кон крет но, уз ви ше но и при зем но, 
глав но је сред ство естет ског учин ка збир ке До вољ но. Алек си ће ве 
сли ке по чи ва ју под јед на ко на ви зу ел ним, ол фак тив ним и звуч ним 
под сти ца ји ма и увла че ду бо ко у са мо тки во тек ста, у ње го ву осо-
бе ну чул ност. Из ме ђу сти хо ва „Јер, за бо рав је нај бо љи ако поч не 
ра но, / Прот кан ми ри сом пе ци ва на хлад но ћи“ и „Свет је из но ва 
по чео и пра зни ру ка ви, / Као це ви ор гу ља, по бо жно ду бе у тми ни“ 
(„Од ла зак по но ви не у ве тро ви то ју тро“), про ве ја ва ми сао да ни-
шта, чак ни са свим уоби ча је не, сва ко днев не рад ње, ни су са мо то, 
да их све за се кунд иш че ку је не ми нов но пре о бли ко ва ње. „Би ло би 
све то и без ме не“, по ве ра ва нам лир ско ја пе сме „При зор са про-
сја ком“, би ло би, да кле, до вољ но сми сла у сва ко днев ном, но ко би 
био до вољ но стр пљив и жу дан да га пре по зна?

Ис пе ва на у је да на е стер ци ма, ри мо ва на, пе сма „Ехо, сјај“ на упе-
ча тљив на чин пре до ча ва пе сни ко во пом но тра га ње за пра вим ре-
чи ма, за од го ва ра ју ћом ме ром из ра же ног. Див ни за вр шни сти хо ви 
– „знам: сјај осле пи оно чи ме љу би, / а ми би ва мо то што сја ју тре-
ба, / на устук сва ком из ва ја ном сло ву / хлад но га еха гла со ва што 
зо ву“ – мо гу се сло бод но по ста ви ти тик уз нај ви ше до ме те пе сни-
ка Алек си ће ве ода бра не тра ди ци је. На слов ну пе сму пак са чи ња ва 
два на ест це ли на од два на ест је да на е сте ра ца, ко је су уоб ли че не као 
че ти ри спо је не тер ци не. Ова кав зах те ван об лик по ста вља и ва жно 
есте тич ко и по е тич ко пи та ње: ко ји је иза зов фор ме до во љан за пе-
снич ко од ме ра ва ње? Ка да до вољ но по сма тра мо у ре ла ци ји са не-
до вољ ним или, са дру ге стра не, са нео п ход ним, ја сно је до ко је је 
ме ре то ре ла тив на ка те го ри ја. У том сми слу, до вољ но Алек си ће вог 
лир ског су бјек та не ко ме је пре ма ло, а не ко ме пре ви ше, у скла ду са 
на слу ти ма сми сла, мо гућ ним са мо у ап со лут ном са мо ће. „До вољ-
но је не ко ју тро, / са бир ци ћут ње у јед на чи ни не де ља (...) до вољ но 
је да не ки по сао, / дав но за по чет, на ста виш, на ми сао спре ман / 
да жи вот не где већ је про шао“ („До вољ но“, III). До вољ но је још да 
по сто ји по тре ба да се јед но ста ван дан ес ха то ло шки об ја сни, да му 
се утвр ди ме сто из ме ђу По ста ња и ко нач не та ме, да се ра за зна ети-
мо ло ги ја до ма ћих зву ка.

И у ци клу су „Ок та ве“ при сут на је иста те жња ка про чи шће ном, 
од ме ре ном из ра зу, би ло да је реч о ме ди те ран ској или са свим ур-
ба ној те ма ти ци и ин спи ра ци ји. По себ но се „Зе маљ ско ју тро“ по-
ка зу је као дир љи ви низ сли ка ко ји ма се пре ме ра ва од нос сми сла 
и ле по те у не са вр ше но сти за да тог. По ку ша ва ју ћи да ра за зна сво је 
до вољ но, не ко ће мо жда на зре ти „хе ру вим ску вар ку / у тре се ти-
шти ма ја хуа и гу гла“ („Ноћ је из ну тра све тла“). У те свр хе, Де јан 
Алек сић ће од лу чи ти да на ђе ри му за гугл. Ни је до вољ но да тек 
та ко, не ри мо ван, уђе у пе сму. Јер ка да је реч о по е зи ји, ја сно то по-
ру чу је ова збир ка, ни је на од мет би ти зах те ван и одо ле ти же љи да 
се не ком ла ком ри мом отре пра ши на прет по став ке са про сте ле
по те, ни је зго рег пи са ти са за грц ну тим сми слом што ти ња на лик 
стра ху. Кад је реч о по е зи ји, до вољ но је јед но став но не са гле ди во.

Со ња Ве се ли но вић

ИЗБОР КРИТИЧАРА
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Хајм С. Давичо (1854-1918)

ЈЕДНЕ ВЕЧЕРИ
НА ЈАЛИЈИ...

Силазио сам оцу на Јалију.
Сун це бе ше на за ран ке, а по не бу обре-

ме ње ном даљ ним ве тро ви ма те ци ја ху кр-
ва ве ло кве. Бе де ми, што се испо лин ским 
пра го ви ма спу шта ју од гор њег у до њи град 
и гњу ра ју у Ду нав свој по след њи за клон, из-
гле да ли су при за ма гли ци ва зду шне же ге 
као пре ту ре на же ле зни ца на об рон ку ка-
кво га бре га. Ста дох пред том сли ком, као 
чо век ко ји у мах угледа у да љи ни стра хо вит 
по жар.

Али ути сци по ве чер ја на ду шу и ма-
шту мо ју раз го ни ше убр зо при виђе ње са-
да шњо сти, и из не со ше ми пред очи сли ку 
про шло сти ме ста на ко ме сто јах. За ве зох 
се у ми сли: ви дех те сно, кри во со ка че од 
са мих ка ме них зидо ва и сни ских вра та на-
ца. Уса мље но ми на ре раз ру ше не Б... џа ми је 
ис кр сну из зе мље, као ка кав џин. Ср це ми 
за дрх та. Угле дах се бе де те том, што је гра-
би ло из шко ле, да се што пре поп не за во-
ји том сте пе ни цом ово га ми на ре та, на онај 
док са тић са ко га му је зин огла шу је пра во-
вер ни ма ча со ве мо ли тве, те „сту бо ве ве ре и 
кљу че ве ра ја”.

Али сад, као да по гле дах на онај док са-
тић дру гим очи ма. До ње пло че ње го ве бе-
ху пре пу кле, из ло мље не и кроз њих зи ја ше 
вр то гла ва ду би на. Ка ме на огра да не има ђа-
ше ви ше обру ча, бе ше раз ва ље на, кре зу ба 
и ни ха ше се при нај ма њем до ди ру. Се тих 
се да сам опи јен чи стим ва зду хом па дао у 
бла же ну по ма му, цуп као на том стра хо ви-
том ме сту и не ста шно са ги бао се ду бо ко 
пре ко ње го ве тро шне огра де. Па кад бих се 
ту за си тио, ја се пу зах ми на ре ту спо ља, на 
окр ње ни му врх, са ко га олу ја бе ше од не ла 
ши ља ти шлем од ли ма, те ту прету рах ро-
ди на гне зда и хва тах ле ле чи ће. Сли ка бе ше 
жи ва. Ухва ти ме је за и ја за жми рих, да не 
обне све снем.

Али сад, као у сну, му ње ви том бр зи ном, 
про ле те ше ми кроз гла ву дру ге сли ке: ви-
дех не ка да ње Тур ке и Је вреје ово га кра ја. 
Јед ни бе сни од не ра да, за жа ре ним очи ма, 
чи ка ху ми мо про ла зне на бој. По ред ових 
ај ла за про ла жа ху по кад и кад и не ке от ме-
не му шке по ја ве, ју на чи не, пу не до сто јан-
ства и не у стра шљи во сти. Дру ги, рас ту ре ни 
као мра ви, но ша ху на ру ка ма ру би не, или 
на ле ђи ма ко жне би са ге, пу не ра зна еспа па. 
Ме ђу ови ма ис кр ша ва ху по не кад див ни 
стар ци бе ле бра де до по ја са, пу ни не бе ске 
бла го сти и жа ло сти, ,,као да се не ро ди ше 
од кр ви, ни од во ље те ле сне, не го од бо га”... 
И учи ни ми се да над гла ва ма јед них бли-
ста ше пла ме на дор да, знаме ње ужи ва ња и 
ра та, а над дру ги ма, бле ди ко лут зве зде не-
крет ни це, зна ме ње на у ке и ми ра...

- Си њор Хи дал го!
Тај глас про бу ди ме из са ња ри ја, и ја упо-

зна дох Воји сла ва, ко ји вр ља ше по Ја ли ји.
Не бе јах га дав но ви део. Не што ме тек ну 

у ср це кад му сти скох жи ла ву и вла жну ру-
ку. Уме сто не ка да ње га бла гог осмеј ка, угле-
дах на ње му кре ве љи ву ма ску. Це ло му об-

лич је бе ше про ме ње но. Опа ка бољ ка бе ше 
ски ну ла с ње га све што не кад са чи ња ва ше 
ње го ву лич ност. Не што не по зна то, стра но, 
бе ше се уву кло у њего во би ће и пре ру ши ло 
га та ко да ми је тре ба ло не ко ли ко тре ну та-
ка да се опо ми њем ње го вих ста рих, не ка да 
та ко жи вах них и при јат них цр та.

Ну ипак за то, он бе ше ми ран, пун на де, 
пла но ва, ле пих пе снич ких сли ка и вра го ла-
стих до ско чи ца. Чуд но ва то! Во ји слав бе ше 
смрт, али то бе ше смрт ко ја са мо о жи во ту 
ми сли!... Узех га ис под ру ке и по ђох с њим 
кроз ма лу.

Идем у П..., па пре но што се за ри јем у то 
хај дуч ко гне здо, до дох да ви дим мо ју Шпа-
ни ју.

Жа ло сна ми Шпа ни ја! - до да дох ја.
А шта имаш ти про тив ње? Опа зио сам ја 

дав но да си ти шпан ски от пад ник, али ни-
сам ни ка ко мо гао се би да об ја сним за што? 
За ме не је овај крај пра ва пе снич ка ри зни-
ца. Кад сам год си ла зио ту, где се су мор на 
ста рост са буј ном мла до шћу сли ва и сре тао 
по ред ћо па вог и гад но га ри ђо бра де... ње-
го ву ми лу ћер ку рас пле те не ко се и ко вр ча-
стих ви ти ца пре ко са та фи ских очи ју, ја сам 
по нео не по сред не ути ске за оне сво је пе сме 
ко је су ми нај ве ћу ра дост пра ви ле кад сам 
их пи сао и чи тао.

Ја сам во лео овај крај док је у ње му леб-
део дух Дон Ки хо та, сад ми је от пао од ср ца, 
јер у ње му ус ки шња ва Жил Бла зо во бу њи-
ште – из ви них му се ја.

Ка ко то ми слиш? Зар ни је у Дон Ки хо ту 
све при вид но, као у ма шти бо ле сна чо ве ка, 
а у Жил Бла зу све исти нито и ве дро?

Та ко ми сли твој отац и Дра гу тин; али ме-
ни се чи ни да ви гре ши те. Ко је чи тао Дон 
Ки хо та, као ја, са оду ше вљењем и стра хо-
по што ва њем, то ме мо ра да је ја сно да је Дон 
Ки хот гат ка ве чи то га де ни ја Шпа ни је, а и 
ви те шких жуд ња иде ал них и пра вич них 
ду ша, сви ју на рода и вре ме на. Исти на је да 
је у Дон Ки хо та ма шта жа ло сти ва и озбиљ-
на, али под сме шним ру хом ово га при вид-
но жа ло са ног ви те за би је ју нач ко ср це, ко је 
стре ми као бу ји ца, уз ви ше ној ме ти: да шти-
ти сла бе, ка зни ху ље, раз мо жди зли ков ца, и 
ма чем и во љом вр ши сву да прав ду. У ње му 
су оли че не све вр ли не. Част, прав да и оду-
ше вље ње са жи жу ње го во те ло и ње го ву ду-
шу. Сре ди на, ко јом гре де обич ни смрт ни, 
ње му је не по зна та, јер се он ор лов ским кри-

ли ма ви со ко уздигао над сит ним и ни ским 
људ ским сла бо сти ма.

А Жил Блаз је по твом ми шље њу ње гов 
ан ти под? – ре че Во ји слав, не што за ми-
шљен.

Да, он је са свим друк чи ји. То је ни-
ска, ла кеј ска ду ша. Ње му ни је ни шта све-
то. Дру жи се са из ме том људским, ла ћа се 
сва ко га по сла. Ла же, кра де, ва ра, пра ви 
лажна пи сма, под во ди, ли хва ри, сплет-
ка ри, пи ру је и бан чи. Не зна се шта је 
код ње га опру жни је, ње го ва са вест или 
његов же лу дац. И за ње га би се мо гло ре ћи 
да је че до са бла зног бра ка, јед не шун ке и бо-
це ви на. Као дух или ум, он је са вр шенство 
осред ње га – ме ди о кри те та.

Ка жи бо ље: ди ја го на ла, ко јом чо ве чан-
ство про се ца пут из ме ђу не ба и зе мље – 
при ме ти Во ји слав гор ким осме хом.

Не, чо ве чан ство ни је без уз ви ше них 
стра сти, ни без идеала! – уз бу дих се ја.

Во ји сла ву по ју ри крв у ис ко че не му ја бу-
чи це и одједном учи ни ми се да је за је драо и 
да је у нај леп шем цве ту мла до сти и здра вља. 
Он ме по гле да ду го, сти ште ми ру ку и ре че 
ми, на дах нут не ким пе снич ким жа ром:

- Имаш  пра во; ово хлад но,  тре зве но  и  
су хо пар но гле да ње у свет, на пат ње, му ке и 
не прав де људ ске – бу ни и ме не. Па при свем 
том, ја бих оча ја вао кад би сви Ију ди би ли 
ода бра не ду ше. Мо но то ни ја не бе ских ан ђе-
ла би ла би стра шна на зе мљи. Иде ал тре ба 
да је биљка ко ја ра сте по сред бо дљи ка – ко-
ро ва. Та ле нат ко ји ни је јео го рак крух и про-
бдио че мер не но ћи – не зна за не бо. Ђе ни је 
ства ра у не до глед ним ви си на ма, где вла да 
нај стра хо ви ти ја ти ши на, и ње го ва бур на 
ду ша осе ћа се у ва си он ској са мо ћи у свом 
еле мен ту. Јер свет о сво јој раз ли ко сти чи ни 
чо ве ка и пе сни ка отме ним. Сто га и во лим 
овај крај. Ту, ме ђу то ли ком сте гом, то ли ким 
про тив но сти ма, су ко би ма, ве ков ним на-
ви ка ма и пред ра су да ма, ја за ми шљам да се 
че сто спу шта на ва тре на ср ца не ка ду шев на 
омо ри на, из ко је ска чу му ње и стра хо ви ти 
гро мо ви тут ње. Шта ми слиш да се ка кво је-
вреј ско де вој че, ко је ни ре чи срп ски не зна, 
стра сно за љу би у ка кво га срп ско га мом ка, 
зар не би то би ла љу бав за ко ју би му и бо го-
ви за ви де ли? Или, да је оном са ра фу, на бо-
ра на зе ле на шко га че ла, син пао на ис пи ту у 
шко ли, из ра чу на, или да га је на шао да сне-
ва под ја бла ни ма ја лиј ским, где слу ша шта 
ла хор кроз ли шће и гра ње при ча, а мо жда 
и да чи та Ре на нов Жи вот Исусов, зар ми-
слиш да он не би ја ук нуо, да би се до не ба 
чу ло?!...

И пре ко че ла Во ји сла вље ва пре ле те не ка 
бле да све тлост, као да је у мо згу ње го ву си-
ну ла ја ка вар ни ца. Ућу та, и по сле ма ле по-
чив ке ре ко смо је дан дру гом „збогом”.

После неколико недеља Војислав ми посла 
препис свог спева Камоенс, који се завршује 
дивном и ненадмашном иронијом:

„Јадни Санчо, – шта ти судба спрема?
Твој је син песник  и лека му нема”.
Прочитавши ову песму, раздрагах се од 

узбуђења, јер се сетих да је она плод оне 
вечери.

(Војислављева споменица, Београд, 1895)

Припремио
Живко Николић
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ЗА БА ВА ИЛИ УМЕТ НОСТ: НЕ ДО У МИ
ЦЕ ОКО АУТОР СКОГ ФИЛ МА; Ме га ком 
филм; „Фе сти вал аутор ског фил ма“, Бе о град, 
2008. – 148 стр

На стао по чет ком де ве де се тих го ди на про-
шлог ве ка (пре ци зни је 1994. го ди не) у вре ме 

ка да је зе мља у ко јој би ти ше мо би ла под санк ци-
ја ма, фе сти вал умет нич ких, углав ном ни ско бу-
џет них фил мо ва, ни је био са мо је дан од рет ких 
„по гле да у свет“, већ је пред ста вљао отклон у од-
но су на идо ло по клон ство хо ли вуд ских блок ба-
сте ра, ко је упор но фор си ра ју ов да шњи ди стри бу-
те ри. Овом при ли ком тре ба ис та ћи да аутор ски 
фил мо ви ни су са мо ши рој пу бли ци не ра зу мљи ве сто ри је у сли ка ма, без или са ма ло на ра ци је. 
Аутор ски фил мо ви мо гу да бу ду и ко му ни ка тив ни фил мо ви ко је пу бли ка ра до гле да. Су лу до 
би би ло твр ди ти да Ал фред Хич кок, Џон Хју стон, Клинт Ис твуд, Ро ман По лан ски, Бер нан до 
Бер то лу чи, Стен ли Кју брик, Деј вид Линч или Спајк Ли ни су ауто ри. Овом при ли ком тре ба 
по ме ну ти да су тер мин „аутор ски филм“ сми сли ли ре ди те љи при пад ни ци фран цу ске шко ле 
но вог та ла са, Фран соа Три фо, Жан Лик Го дар и Клод Ша брол на ко је је знат но ути цао њи хов 
учи тељ филм ски кри ти чар Ан дре Ба зен. Аутор ском кон цеп ту при па да ју и „сло бод ни фил мо-
ви“ ко је су сре ди ном ше зде се тих го ди на про шлог ве ка ини ци ра ли бри тан ски си не а сти Линд зи 
Ан дер сон, Ка рел Рајс и То ни Ри чард сон, као и аме рич ки аван гар ди ста Стен Бре киџ, ко ји је 
хра бро ко ра чао из ван ута ба них аме рич ких филм ских шко ла. Нај кра ће ре че но, аутор ски филм 
пред ста вља су прот ност дра ма тур шким пра ви ли ма хо ли вуд ске про ду цент ске ма ши не ри је.

Пред чи та о ци ма је збор ник „За ба ва или умет ност: не до у ми це око аутор ског фил ма“ ко ји су 
об ја ви ли ди стри бу тер ско-про ду цент ска ку ћа „Ме га ком“ и „Ди рек ци ја но вог фе сти ва ла аутор-
ског фил ма“. Књи га по све ће на Слав ку Вор ка пи ћу, Ду ша ну Сто ја но ви ћу и Бог да ну Ка ла фа то-
ви ћу је про ши ре ни и пре ра ђе ни тран скрипт са ди ску си је о пој му, уло зи, по ло жа ју, тех но ло ги ји, 
пу те ви ма, стран пу ти ца ма и пер пек ти ва ма тзв. аутор ског, умет нич ког фил ма да нас. Те жи ште 
ди ску си је ба зи ра ло се на од носу ства ра о ца пре ма филм ској на ра ци ји, те уло зи тех но ло шких 
ино ва ци ја и ди стри бу ци ји фил мо ва ко ји ма основ ни циљ не пред ста вља бр за за ра да. Штам па-
ње ове књи ге ини ци рао је про фе сор исто ри је и те о ри је фил ма на Хар вад ском уни вер зи те ту др 
Вла да Пе трић. Из за ни мљи вих из ла га ња број них филм ских ства ра ла ца схва ти ће мо да по јам 
„аутор ски филм“ на ме та фо рич ном пла ну по се ду је ши ро ко зна че ње: то је за пра во пра во на 
сло бо ду лич но сти; пра во ко је је у стан дар ди зо ва ној, хо ли вуд ској филм ској про дук ци ји исто-
вре ме но ус кра ће но про ду цен ти ма и умет ни ци ма, а са мим тим и пу бли ци.

ГЕЈ МАН, Нил ЏОНС Мал ком, и ДРИН ГЕН БЕРГ Мајк: ЛУТ КИ НА КУ ЋА: пре вео с 
ен гле ског Го ран Скро бо ња, Бе ли Пут, Бе о град, 2008–239 стр

„Сенд мен“ је нај кон тро верз ни ја се ри ја гра фич ких но ве ла у 
исто ри ји де ве те умет но сти. Не ки га сма тра ју јед ним од нај-
бо љих оства ре ња у исто ри ји стри па, док му дру ги не ги ра ју 
чак и нај о снов ни је еле мен те на ко ји ма по чи ва ова ли ков-
но-при по вед на умет ност. Сце на рио за ову гра фич ку но ве-
лу на пи сао је је дан од нај по зна ти јих  бри тан ских но ви на ра 
и ро ман си је ра Нил Геј ман. По ње го вој ми сте ри о зној при чи 
о ка при ци о зним, зло срећ ним сим бо ли ма на ко ји ма по чи ва 
ус торјство све та и људ ским сла бо сти ма, стрип цр та чи Сем 
Кит, Мал ком Џонс и Мајк Дрин ген берг пра те до жи вља је та-
јан стве них би ћа ко ја по се ду ју нат при род не мо ћи. Сед мо ро 
све вре ме них ко ји де ла ју у свим епо ха ма људ ске ци ви ли за-
ци је су: Сан, Смрт, Суд би на, Страст, Сти хи ја, Су ма ну тост и 
Су но врат. На и ме, по кло ни ци ма де ве те умет но сти по зна то 
је да ја ча па ра ле ла из ме ђу гра фич ких но ве ла и филм ског из-
ра жа ва ња по ти че још из три де се тих го ди на про шлог ве ка.

Кре а то ри „Сенд ме на“ та ко ђе у сво је ра до ве уно се еле мен-
те филм ске тех ни ке. Рас по ред ка дро ва, мон та жни прин ци-
пи, па ра лел но во ђе ње рад ње у ци љу по ве ћа ња на пе то сти, 
ода ју по тен ци јал не филм ске ства ра о це. По сле књи ге „Зе мља 
сно ва“ у ко јој се на ла зи при ча „Сан лет ње но ћи“; ко ја је пре 

осам на ест го ди на по ста ла ла уреат Свет ске на гра де за фан та сти ку и књи ге „Пре лу ди ју ми и 
нок тур на“, из да вач ко пред у зе ће „Бе ли Пут“ књи гом „Лут ки на ку ћа“ на ов да шњим про сто ри ма 
по но во по твр ђу је соп стве ни не при ко сно ве ни ста тус у сфе ри стрип из да ва штва.

Ка да је у пи та њу „Сенд мен“ на кра ју тре ба ис та ћи и до и ста по хвал но ми шље ње јед ног од 
нај ве ћих мул ти ме ди јал них умет ни ка са ан гло сак сон ских про сто ра Клај ва Бар ке ра, ко ји је у 
пред го во ру „Лут ки не ку ће“ ефект но кон ста то вао: „Нил Геј ман је је дан од оних пу сто лов них 
ства ра ла ца ко ји не ви де ни ка кав раз лог да у сво јим при ча ма не при ме не слеп стик ко ме ди ју, 
ми стич на раз ми шља ња и нај мрач ни ју гру пу се риј ских уби ца с ове стра не га сне ко мо ре“.

Душан Цицвара

Се лек тор фуд бал ске ре пре зен та ци је Ср би је, Ра до мир 
Ан тић, ус пео је да ура ди оно што су сви љу би те љи „нај-

леп ше спо ред не ства ри на све ту“ сма тра ли не мо гу ћим: да 
игра чи ма вра ти са мо по у зда ње, осмех, ко лек тив ни дух и 
бор бе ност. Одав но срп ски фуд бал у леп шем рас по ло же њу 
ни је до че као зим ски сан. Из по ме ну тог сна бу ди се као ли-
дер сед ме гру пе у ква ли фи ка ци ја ма за Свет ско пр вен ство 
2010. у Ју жној Афри ци.

Ра до мир Ан тић (ро ђен 22. 11. 1948.го ди не у Жи ти шту) 
играч ку фуд бал ску ка ри је ру за по чео је у ужич кој „Сло бо-
ди“. По том је на сту пао за „Пар ти зан“, Фе нер бах че“, „Са ра-
го су“ и „Лу тон“. Зве зда не тре нут ке као шеф струч ног шта-
ба до жи вео је у шпан ској Прим е ри. Тре ни рао је сле де ће 
ти мо ве: „Са ра го су“, „Ре ал Ма дрид“, „Ови је до“, „Атле ти ко 
Ма дрид“, „Бар се ло ну“ и „Сел ту“. Као тре нер ду плу кру ну 
(Пр вен ство и Куп) осво јио је 1996. го ди не са „Атле ти ком“ 
из Ма дри да. Ра до мир Ан тић жи ви спорт ским жи во том 
и мак си мал но је по све ћен фуд ба лу. Шах као игру та ко ђе 
обо жа ва. По ње го вом ми шље њу ша хов ска и фуд бал ска 
стра те ги ја по се ду ју до ста слич но-
сти. У ша ху сва ка фи гу ра има ли-
ми ти ра но кре та ње, а сан сва ког 
пе ша ка је да се пре тво ри у да му. 
Ан ти ће ва тре нер ска фуд бал ска 
фи ло зо фи ја је ја сна: „Фуд бал као 
игра мо ра би ти у скла ду са кул ту-
ром на ро да из ко га по ти че. 

Срп ска кул ту ра ни је ин фе ри-
ор на у од но су на дру ге на ро де. 
За то пре ма срп ском мен та ли те ту 
ства ра игру“.

- Већ смо ство ри ли на чин 
игре ко ји је ис кљу чи во у слу жби 
ре зул та та. Бо гу хва ла, за са да, 
све функ ци о ни ше ка ко тре ба. Ме ђу тим, увек мо же бо ље – 
ка же Ан тић на по чет ку раз го во ра. Пи та мо овог успе шног 
спор ти сту ко је књи ге чи та у тре ну ци ма опу шта ња?

- Као чо век ко ји је мак си мал но фуд ба лу по све ћен рет-
ко се опу штам. Углав ном чи там књи ге ко је пи шу о нео п-
ход но сти упо зна ва ња соп стве не лич но сти, као и на ко ји 
на чин по ме ну та от кри ћа мо гу да до ве ду до бо љег про фе-
си о нал ног успе ха.

О то ме го во ре књи ге из се ри ја ла „Пси хо ло ги ја успе ха“, 
по том „Је дан ми нут за се бе“ Гор до на Спен се ра, ма да не 
би тре ба ло за о би ћи ни „Ци ље ве“ Бра ја на Треј си ја, као и 
књи гу „Ка ко да упра вља те соп стве ним жи во том“ др Веј-
на Да је ра. Ме ђу тим, не до ста так шти ва ко ја сам по ме нуо 
је што су при мен љи ва иск љу чи во на аме рич ке дру штве не 
при ли ке. Са мо из њих мо же те на у чи ти ка ко да пре по зна те 
ка рак те ре људ ских би ћа. На и ме, ка рак тер је из у зет но ва-
жан за тим ски рад, за гра ђе ње ме ђу соб ног по ве ре ња. А 
за тим ски рад по ве ре ње је осно ва све га! Че сто се вра ћам 
дра ма ма ко је је на пи сао пе сник Љу бо мир Си мо вић: „Чу до у 
Шар га ну“ и „Пу ту ју ће по зо ри ште Шо па ло вић“. У овим дра-
ма ма Си мо вић је ус пео да про дре у са му срж срп ског би ћа. 
Та ко ђе, ра до чи там афо ри зме и крат ке са ти рич не про зне 
цр ти це Ра де та Јо ва но ви ћа-Врап ца и Сло бо да на Си ми ћа. 
Њи хо ва са ти ра не пре ла зи гра ни це до брог уку са. Ва шим 
чи та о ци ма пре по ру чио бих и пе снич ку књи гу Сло бо да на 
Ри сто ви ћа „Чи сти ли ште“. У по ме ну тој књи зи Ри сто вић на 
пи так али по у чан на чин го во ри о оби ча ји ма на ко је по ла ко 
за бо ра вља мо: зми ји чу вар ку ћи, по ро дич ним оку пља њи-
ма по ред ог њи шта, све тов ним за пи си ма...

Због под се ћа ња на на род не оби ча је, сва ком Ср би ну 
пре по ру чу јем да про чи та „Чи сти ли ште“.

Душан Цицвара

Шта по зна ти чи та ју?

РА ДО МИР АН ТИЋ
селектор фудбалске  

репрезентације Србије

ПСИ ХО ЛО ГИ ЈА УСПЕ ХА
И ЧИ СТИ ЛИ ШТЕ

ФИЛМ И СТРИП
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При ча је пр ва на ста ла. По сле го во ра до-
шла је при ча... и ни ка да нас ни је на-

пу сти ла. От ка да по сто ји по тре ба за исто-
ри јом, по тре ба за фи ло зо фи јом, по тре ба за 
при чом? И он да сле де од го во ри. Исто ри ју 
је ство рио Хе ро дот, у пе том ве ку пре но ве 
ере. Фи ло зо фи ју Анак си мен и Анак си ман-
дер, у сед ном ве ку пре но ве ере. А при чу? 
Њу ни ко ни је ство рио она по сто ји од у век. 
При ча се ро ди ла са чо ве ком, са го во ром. 
Са мо се мо ди фи ко ва ла. Али све ис при-
ча но, из нај ве ће фор ме је зи ка, не ста вља у 
фор му при че, по сто је и дру ге фор ме. Свест 
о при чи код чо ве ка по сто ји од у век; не мо-
ра да по сто ји свест о пе сми у про зи, о со-
не ту. Али при ча по сто ји још у ми то ло ги ји. 
Хај де да ка жем да су струк ту ра ли сти то до-
ка за ли. На ра то ри!? Све јед но да ли су ар хе-
тип ски, мит ски, па ган ски, ро ман ти чар ски, 
ре а ли стич ки, ствар но сни, ро кен-рол, они 
при ча ју јед ну исту фор му по те клу из пр вих 
при ча – мит ских. И сви ти на ра то ри има ју 
сво је ми то ве, и сво је ико не. Сва ка реч има 
сво ју ми то ло ги ју (а при ча тек), и сво ју ети-
мо ло ги ју. За ро ни ти у то значи ство ри ти низ 
при ча ко је мо гу ре кон стру и са ти шта? Ве ро-
ва ње? Ствар ност? Ми то ло ги ју? Је зик?

АЛ БА ХА РИ, Да вид, МИ ЈА ТО ВИЋ, Жи вој-
нов Вла дан: По сла сти чар ске при че, – Бе о-
град : Ар хи пе лаг, Би бли о те ка Те ма, 2008.

Већ су по ста-
ле уоби ча је-
не те мат ске 
ан то ло ги је. 
О б  ј а  в љ е  н е 
су Ерот ске и 
Кри ми при-
че, чак и по 
не ким ауто-
ри ма, Бу ков-
ски ре ци мо. 
У вре ме ну у 
ко јем жи ви-
мо ства ри се 
бр зо ме ња-
ју. Ево са да 
за љу би те ље ко ла ча и по сла сти ча ра анто ло ги је 
при ча ко ја се зо ве По сла сти чар ске при че. По-
стоја ње та кве ан то ло ги је Да вид ова ко оправ да-
ва: Не ке про ме не при ме ћу је мо, дру ге нам про-
ми чу; не ке бу де но стал гич на се ћа ња, дру ге нас 
уоп ште не до ти чу; не ке се од и гра ва ју пре ко но-
ћи, дру ге по сте пе но иш че за ва ју. Јед на од про ме-
на је ла га но не ста ја ње тра ди ци о нал них по сла-
сти чар ни ца са та квим кла сич ним ко ла чи ма као 
што су ту лум бе, ба кла ве, су џук, ал ва, шам пи те, 
крем пи те, ми њо ни, штру дле и прин цес кроф не. 
А о жи ту и ке стен пи реу са шла гом да не го во ри-
мо. Уз те по сла сти це пи ју се, на рав но, ли му на да 
или бо за или, пак, шпри цер. Су о че ни са чи ње-
ни цом да је тра ди ци о нал них по сла сти чар ни ца 
све ма ње и да је све те же по пи ти ча шу до бре бо-
зе, по ми сли ли смо да би би ло до бро при ре ди ти 
је дан из бор крат ких при ча у ко ји ма би ис так ну-
то ме сто до би ле упра во по сла сти це и тра ди ци о-
нал ни ко ла чи. У ан то ло ги ји су оку пље ни вр сни 
при по ве да чи, од Да ви да Ал ба ха ри ја, Бран ка 
Ан ђи ћа, Све ти сла ва Ба са ре, Љу би це Ар сић, па 
до Ђор ђа Ја ко ва, Не на да Јо ва но ви ћа, Угље ше 
Шај ти нца, Ср ђа на Те ши на.

БА СА РА, Све ти слав: Из гу бљен у са мо по
слу зи. – Бе о град: Де ре та, Би бли о те ка Са ре-
ме на срп ска књи жев ност, 2008.

Већ пр вом књи гом 
при ча је Све ти слав 
Ба са ра  оста вио 
траг и на го ве стио 
вр сног и осо бе ног 
при по ве да ча. Та-
да су кри ти ча ри 
нај ав љи ва ли да је 
на тра гу Бе ке та. 
Ка сни је је об ја-
вио сле де ће књи ге 
при ча При че у не
ста ја њу, Pe king by 
night, Фе но ме ни, 
При че у не ста ја њу 
и по ли тич ки спи
си. Као при по ве дач Ба са ра се пот пу но оства рио. 
Од фата зма го рич них при ча, фан та стич них до 
ру га лач ких на те му ком унизи ма, из гу бље них 
ру ко пи са и кри во тво ри те ља. Иако Ба са ру сма-
тра ју по тмо дер ним пи сцем, он се по и гра ва се 
по сту ла ти ма мо дер не и по стмо дер не. У првој 
де це ни ји два де сет пр вог ве ка на ста вио је да об-
ја вљу је при че. Об ја вио је књи гу при ча Мај му но
пи са ни је. Књи га Из губљен у са мо по слу зи, на слов 
је при че из пр ве књи ге При че у не ста ја њу. У 
књи зи су сак упље не све Ба са ри не при че.

МАР КОВ, Мла ден: Два де се ти обе ше њак. 
– Вра ње: Књи жев на за јед ни ца „Бо ри сав 
Стан ко вић“, Би бли о те ка Плу тос, 2008.

По но во пред на-
ма ис кр са ва свет 
ју жног Ба на та, 
к о  л о  л и  з а  т о  р и , 
на ко ји са вре ме-
ни чи та лац не би 
тре ба ло да за бо-
ра ви. Књи ге при-
ча и ро ма ни Мла-
де на Мар ко ва су 
одав но ва жни у 
срп ској ли те ра-
ту ри. Стар ци на 
се лу, Ба нат ски 
воз, Жа бљи скок, 
Сред ње зво но. 
Свет на ших ва ро-
ши; про би све ти 
за тво ре ни у свој свет пре ва ра, уча ма ло сти, хва-
ли са ња, до бро по зна ти па ла нач ки дух. Шу сте-
ри, шнај де ри, бр ка ти чи нов ни ци ми ни стар ства, 
(Ка шак) ле кар ски по мо ћни ци, апо те ка ри це. С 
дру ге стра не ка фа не, ло кал ни во зо ви, бол ни це. 
По вре ме но су при че пра ве со ци о лошке сту ди је 
тог све та, да би би ле и пси хо ло шке сту ди је ва-
ро ша на. Не ка да и на сло ви су ге ри шу ју на ке и о 
че му ће се при по ве да ти. Два де се ти обе ше њак, 
Све док ок то бра, Апо те ка ри ца и ло пов, Пи ци ка
то на кон тра ба су, Ко ла чи за гла ва тог. Сви пи-
сци би же ле ли да бу ду чи та ни, али мно ги на ши 
пи сци ни су до вољ но про чи та ни или је тек од 
ско ра скре ну та па жња на њих нај че шће на гра-
да ма ко је су их, ка ко се ка же, го ди на ма за о би-
ла зи ле. Ето, у ту гру пу спа да и Мла ден Мар ков. 
Пи сац чи ја се де ла мо ра ју по но во про чи та ти.

ПАВ КО ВИЋ, Ва са: Цр нац у бе лој ко шу љи. 
– Бе о град : Про све та, Би бли о те ка Са вре ме-
на срп ска књи жев ност, 2008.

У два дест пр вом 
ве ку Ва са Пав-
ко вић је об ја вио 
не ко ли ко књи га 
при ча. Од пр ве 
књигe Мон струм 
и дру ге фик ци је, 
про шло је ско ро 
два де сет го ди на. 
Ва са Пав ко вић 
је об ја вио Мач је 
очи, Хип но ти сан, 
По след њи шти
ће ник но ћи, Глиб 
Ги брал та ра, Мој жи вот на Мар су. У нај но ви јој 
књи зи, да би се за о кру жи ле це ли не, пре не те су 
и не ке при че из прет ход них књи га, као и за вр-
шна при ча узе та из књи ге об ја вље не у еди ци ји 
Свет ске све ске. Оно што из гле да очи глед но је 
да је пред ло жак свих при ча ствар ност, ме ђу тим, 
об ли ча ва ње те ствар но сти уме ћем ауто ра пре-
тва ра се у ра фи ни ра ни је зик. По време но при че 
пре ла зе и у лир ске за пи се, ка кав је при ча Глиб 
Ги брал та ра.

ЛЕН ГОЛД, Је ле на: Ва шар ски ма ђи о ни чар. 
– Бе о град: Ар хи пе лаг, 2008. – 139 стр.

Је ле на Лен голд (1959, 
Кру ше вац) нај пре се 
афир ми са ла као пе-
сник (5 књи га по е зи је 
од 1982. до 1991), по-
том пре ла зи на при по-
ве дач ку про зу (књи ге 
при ча По ки сли ла во
ви, 1994, Лифт, 1999), 
за тим ро ман си јер-
ску (ро ман Бал ти мор 
2003). На осно ву го ди-
на об ја вљи ва ња књи га 
ре до след аутор ки них 
пре о ку па ци ја и на чи на 
ис ка зи ва ња има ре до-
след: по е зи ја – при по вет ке – ро ман. Ње на де ла 
кри ти ка је ви со ко оце ни ла. У тре ћој књи зи при-
ча аутор ка раз ли чи тим фор мал ним по ступ ци-
ма по сти же зна чењ ску – ре цеп циј ску сло же ност 
у до жи вља ју и ту ма че њу при ма о ца. У при чи по 
ко јој је књи га до би ла име до га ђа се пре лаз из 
тре ћег при по вед ног ли ца у пр во (ди рек тан ток 
све сти „ма ђи о ни ча ра“) са по врат ком на тре ће 
и нео че ки ва ним кли мак сом / кул ми на ци јом 
на кра ју ко ји нас оста вља у не до у ми ци: да ли је 
же на о ко јој нам му шки лик у свом то ку све сти 
при ча ње го ва фик ци ја ко ју упи су је у ком пју тер, 
или се ра ди о ствар ној же ни, ко ја је са мо слу чај-
но за ка сни ла (због са о бра ћај не гу жве, ре ци мо) 
на њи хов сва ко днев ни са ста нак. За ни мљи ва је и 
отво ре на по ле мич на и иро нич на ди ја ло гич ност 
из по зи ци је жен ског ли ка (при ча Офе ли јо, иди у 
ма на стир) са по зна том пе смом Не да поп гру пе 
Пар ни ва љак и при чом јед ног са вре ме ног срп-
ског при по ве да ча.

Про шла го ди на је то ли ко би ла бо га та  при-
по ве дач ким књи га ма, да сам мо гао из дво ји-
ти још пет књи га при ча, и ука за ти на њих.

Књиге прича



28 29

ИСТО РИ ЈА БУ ГАР СКЕ : при ре дио Ср ђан 
Пи ри ва трић, пре ве ла са бу гар ског Мари ја 
Јо а на Сто ја ди но вић. – Бе о град: Clio, Би бли-
о те ка По лис, 2008.

Исто ри ја бал кан ских на ро да увек је јед на иста 
ис тори ја. Ти на ро ди су то ли ко ис пре пле та ни 
јед ни са дру ги ма да им је и исто ри ја за јед нич-
ка. За то че сто чу ди што се у по јед иним зе мља-
ма уоп ште не об ја вљу ју исто ри је дру гих на ро да. 
Та ко је и код нас са исто ри јом Бу гар ске. Бо ље 
упо зна ва ње на ро да, а да се не жи ви у сте ре о ти-
пи ма, по зна ва ње је и њи хо ве исто ри је. Исто ри ја 
Бугар ске ко лек тив но је де ло бу гар ских исто ри-
ча ра сред ње и ста ри је ге не ра ци је. Са сто ји се од 
осам це ли на – увод ни део по све ћен је трач кој, 
ан тичкој и по зно ан тич кој (ра но ви зан тиј ској) 
про шло сти про сто ра ка сни је бу гар ске др жа ве; 

пр во по гла вље ба ви се пе ри о-
дом од до се ља ва ња Бу га ра на 
Бал кан ско полу о стр во, 681. го-
ди не, до па да бу гар ских др жа-
ва под осман ску власт, кра јем 
14. ве ка; дру го по гла вље об у-
хва та власт Осман ли ја над бу-
гар ским зе мља ма; тре ће пе ри-
од бу гар ског Пре по ро да у пр-
вој по ло ви ни 19. ве ка; че твр то 
вре ме од об но ве бу гар ске др-
жа ве, 1878. го ди не, до кра ја Пр-
вог свет ског ра та, 1919. го ди не; 

пе то по гла вље по све ће но је ме ђу рат ној исто-
ри ји Бу гар ске и вре ме ну Дру гог свет ског ра та; 
ше сто об у хва та по сле рат ну епо ху и до ба ка да је 
Бу гар ска би ла део Ис точ ног бло ка, до па да ко-
му ни стич ког ре жи ма 1989. го ди не; у за кључ ном 
по гла вљу гово ри се о вре ме ну тран зи ци је, фор-
мал но окон ча не 2007. го ди не ула ском Бу гар ске у 
Европ ску У ни ју. Овим из да њем по пр ви пут се на 
срп ском је зи ку пред ста вља јед на це ло ви та исто-
ри ја ове су сед не др жа ве. Ово де ло бу гар ских 
ауто ра пру жа при ли ку за са гле да ва ње кон ти-
ну и те та ве ков ног при су ства Бу га ра на Бал ка ну, 
али и за не по сред но упо зна ва ње ста во ва ко је о 
не ким спор ним до га ђа ји ма и пи та њи ма, по себ-
но из но ви је исто ри је, има ју бу гар ски исто ри ча-
ри. Са мо је на о ко па ра док сал но да се пред чи та-
о ци ма на ла зи за пра во пр ви це ло вит при каз бу-
гар ске исто ри је ко ји је ика да об ја вљен у Ср би ји. 
Тра гич на сло же ност срп ско-бу гар ских од но са, 
не где од вре ме на Бер лин ског кон гре са (1878) па 
до ду го у два де се ти век, с јед не, као и ре ла тив-
на (та ко ђе и се лек тив на) за тво ре ност јав ног ми-
шље ња у Ју го сла ви ји и Ср би ји пре ма од ре ђе ним 
те ма ма – де лом усло вље на по ме ну тим ста њем 
од но са, од но сно не га тив ним на сле ђем, из ге не-
ра ци је у ге не ра ци ју уве ћа ва ним, до при не ле су 
да се на јед ну исто ри ју Бу гар ске мо ра ло че ка ти 
ду го. Ваљ да ће об ја вљи ва ње ове књи ге под ста ћи 
из да ва че да об ја ве исто ри ју Тур ске, Аба ни је и 
Грч ке. То на ја вљу је и из да вач. У окви ру на сто ја-
ња, за по че тих по кре та њем еди ци је „По лис“ пре 
де се так го ди на, да се не по вољ но ста ње с пре ве-
де ном исто ри о граф ском ли те ра ту ром на чи та-
лач ком под руч ју срп ског је зи ка пре о кре не, де ла 
те мат ски по све ће на исто ри ји су сед них на ро да, 
од но сно др жа ва, има ју у овој би бли о те ци по-
себ но ме сто. Та ко Исто ри ја Бу гар ске на ста вља 
низ слич них из да ња (Исто ри ја Грч ке но вог до ба, 
Ал бан ци, Исто ри ја Ма ђа ра), прет хо де ћи, исто-
вре ме но, не ким бу ду ћим про јек ти ма Исто ри је 
Ру му ни је и ис тор и ја мо дер не Тур ске.

С. М.

Де вет на е сти век је вр ло зна ча јан пе ри од у 
срп ској исто ри ји, а са мим тим и у про шло-

сти Бе о гра да, ка да је реч о срп ском по ле ту на-
кон пе ри о да тур ског роп ства. Та да су „ма лом 
зе мљом хо да ли ве ли ки љу ди“ ко ји су ства ра ли 
мо дер ну Ср би ју. Ово је је дан од кон тек ста ко ји 
је ва жан за иш чи та ва ње књи ге.

Укуп но де вет тек сто ва осмо ри це пу то пи са ца 
са чи ња ва ову књи гу. Ауто ри су: Ро ман За мор-
ски, Луј Ле же, Јан Не ру да, Гу став Раш, Жо зеф 
Ре нак, Ан џе ло де Гу бер на тис, Хер берт Ви ви јен 
и Фе ликс Фи лип Ка ниц.

Књи га „Бе о град у де вет на е стом ве ку у де-
ли ма стра них пи са ца“ об ја вље на је пре че ти ри 
де це ни је, док је ово по но вље но из да ње по све ће-
но се дам де сет пе то го ди шњи ци из да вач ке де лат-
но сти Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Љу би ца М. 
Ћо ро вић уред ник овог из да ња, из ме ђу оста лог, 
у пред го во ру је ис та ка ла: „Пред на ма је из бор 
тек сто ва об ја вље них у дру гој по ло ви ни де вет-
на е стог ве ка, из пе ра по зна-
тих пу бли ци ста, сла ви ста, 
ува же них го сти ју Бе о гра-
да. Ве сти о гра ду слав не 
исто ри је, ко ји се по сте пе-
но осло ба ђао ори јен тал не 
љу шту ре, ра до су чи та не 
у Вар ша ви, Па ри зу, Пра гу, 
Лон до ну, Лај пци гу… Стра-
ни це по све ће не Бе о гра ду 
по пра ви лу су пу не сим па-
ти ја пре ма овој, у то вре ме 
још ис точ њач кој ва ро ши а 
у опи си ма по је ди них кра-
је ва и зна ме ни то сти као да 
се осе ћа из ве сна но стал ги ја 
за оним што се већ по чи ње 
гу би ти. По љак Ро ман За-
мор ски, Фран цу зи Луј Ле же 
и Жо зеф Ре нак, Чех Јан Не ру да, Не мац Гу став 
Раш, Ита ли јан Ан џе ло де Гу бер на тис, Ен глез 
Хер берт Ви ви јен, Ма ђар Фе ликс Ка ниц, ис тра-
жи ва ли су све ку то ве Бе о гра да, по сма тра ли, 
упо ре ђи ва ли са жи во том у сво јим сре ди на ма, 
рас пи ти ва ли се, бе ле жи ли… (…) Ни да нас, на 
пра гу два де сет пр вог ве ка, ин те ре со ва ње за пу-
то пи сну и ме мо ар ску ли те ра ту ру о Бе о гра ду и 
Ср би ји ни је ума ње но. Ди рек тор Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да, књи жев ник Јо ван Ра ду ло вић, 
пре по знао је вред ност тек сто ва са бра них у овој 
књи зи, од лу чив ши се да по нов ним из да њем 
под стак не да ље ис тра жи вач ке на по ре про на ла-
же ња и об ја вљи ва ња нео прав да но за не ма ре них 
из во ра за по зна ва ње Бе о гра да“.

Илу стра ци је ко је се на ла зе у књи зи (има их 
пе десет), пре у зе те су од са мих ауто ра пу то пи-
са (ар хе о ло га, но ви на ра и илу стра то ра Фе лик са 
Ки ни ца), као и из де ла пи сца, ре во лу ци о на ра и 
пре во ди о ца срп ске на род не по е зи је Ро ма на За-
мор ског „На Са ви и Дра ви“, об ја вље ног у Вар-
ша ви 1956. го ди не.

Књи га ко ја је пред на ма ва жна је по ред исто-
ри о граф ског и ли те рар ног, и из пси хо ло шког 
раз ло га – ко ји се очи ту је у то ме што се у тек сту 
су сре ће мо са по гле дом са стра не на Ср би ју, ње-
ну пре сто ни цу, на шег чо ве ка, гра ђа ни на и се ља-
ка – са свим ње го вим вр ли на ма и ма на ма. Ова-
ква вр ста про зе је по треб на јер нам као на ро ду 
по ма же да ство ри мо ис прав ну сли ку о се би, из-

ба лан си ра ну у од но су на пре те ра но на ци о нал-
но са мо ку ђе ње али и са мо хва ли са ње – из ме ђу 
оно га што су о на ма Ср би ма пи са ли др Ар чи-
балд Рајс и Ре бе ка Вест…

А, из ме ђу ре до ва на и ћи ће мо и на од го вор за-
што Бе о град има суд би ну еги пат ског фе ник са 
ка ко је то на пи сао Ми ло рад Па нић – Су реп, као 
и за што се град на ушћу Саве и Ду на ва на ла зи 
– „Из ме ђу пе сме и сун ца“ – ка ко је на сло вље на 
јед на књи га по е зи је по све ће не Бе о г ра ду.

Ова ко је о срп ској пре сто ни ци пи сао Хер-
берт Ви ви јен (текст је са ен гле ског пре ве ла Ми-
ра Пан ду ро вић): „Ка ко се че сто де ша ва да пут-
ник по се ти не ко чу ве но ме сто оче ку ју ћи мно го, 
а од ла зи из ње га по ти штен и раз о ча ран. Ова кви 
слу ча је ви су са: Ати ном, Рај ном, Св. Пе тром у 
Ри му. Ме ђу тим, оти шао сам у Бе о град не оче ку-
ју ћи ни шта – ни де кор, ни при зо ре, ни ве се лост, 
ни ти ишта за ни мљи во – а са да сам та ко пот пу-
на жр тва ње го вог за во дљи вог шар ма да од ње га 

мо рам да се одво јим са нај-
ве ћим бо лом. Ово је не ко 
но во осе ћа ње: за љу би ти се 
у је дан град. Пр ви пут сам 
га по се тио усред зи ме; ни-
ког ни сам по зна вао, та да 
се мо гла осе ти ти из ве сна 
ту роб ност или бар пра-
зни на. Али ка да сам се у 
ју ну вра тио и за те као Бе о-
град све ча но оки ћен да би 
про сла вио по се ту цр но-
гор ског кне за, пр ву по сле 
Ко сов ског бо ја, пре 507 го-
ди на, је два сам пре по знао 
да је то тај исти град. Пар-
ко ви су би ли див ни, ули-
це све тле и чи сте, а жу ти 
ко нак се ве се ло осме хи вао 

кроз сво је ве не ци јан ске про зо ре; па иако ни је 
би ло ни тра га бо гат ству, оп шти ути сак био је 
удоб ност и за до вољ ство (…)“.

Ево и крат ког сег мен та из пу то пи са Жо зе фа 
Ре на ка, ко ји је у књи зи об ја вљен под на сло вом 
„Пу то ва ње на Ис ток“ (текст је са фран цу ског 
пре вео Ра до слав Јан ко вић): „Па ро брод је сти гао 
у Зе мун та ко по зно у ноћ да сам остао на ње му 
да спа вам сном пра вед ни ка. У зо ру сам већ био 
на но га ма и, по што сам мо жда нај са ве сни јем 
аустро у гар ском слу жбе ни ку по ка зао пут ну ис-
пра ву, по шао сам да се укр цам у брод за Бе о град 
не ком не из гра ђе ном ули чи цом ко ја слу жи као 
кеј. Ви зна те да ја ни сам од оних ро ман ти ча ра ко-
ји бе ду кр сте по е тич ним име ни ма чим она ни је 
фран цу ска. Ре ћи ћу вам да кле без око ли ша ња да 
не ма го ре се лен дре од Зе му на. Ста нов ни штво у 
ри та ма, ру жно, по роч на из гле да, од врат на ме-
ша ви на оно га што је нај ле ње у Ма ђар ској, нај не-
о те са ни је у Не мач кој (...) кр шни мом ци зло чи-
нач ког из гле да, стар ци у гно ја вим ра на ма, на га 
де ца, по лу на ге же не, гад ни пси, и све то га ми же, 
дре чи, ур ла, сва ђа се, ва ља по пра ши ни, на ср ће 
на ме не, ну ди ми услу ге, хо ће да ми по не се не ко 
шал, не ко сун цо бран, не ко руч ну тор бу, гр де ћи 
ме што упор но од би јам њи хо ву по моћ (…)“.

Ба рем у овој књи зи Бе о град има осам ли ца и 
као увек суд би ну фе ник са ко ји ве чи то вас кр са-
ва; а на ла зи се – „из ме ђу пе сме и сун ца“.

Пеђа Радосављевић

Бе о град у де вет на е стом ве ку
Гру па ауто ра, Бе о град у де вет на е стом ве ку из де ла стра них пи са ца. – Уред ник из да ња, 
Љу би ца М. Ћо ро вић. – Бе о град, Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 2008. стр. 328
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О Д Е Љ Е Њ Е  У М Е Т Н О С Т И
СЕЊСКИ РУДНИК – УГАЉ, ВРЕМЕ 
И ЉУДИ

Изложба фотографија  
Сандра Велтина

По во дом про мо ци је Ре ги о нал ног про-
гра ма Са ве та Евро пе за кул тур но и 

при род но на сле ђе ју го и сточ не Евро пе у 
Га ле ри ји „Атри јум“ Би бли о те ке гра да Бе-
о гра да одр жа на је из ло жба фо то гра фи-
ја „Сењ ски руд ник–угаљ, вре ме и љу ди“ 
ауто ра Сан дра Вел ти на од 9. до 14. ја ну а-
ра 2009. го ди не. Из ло жбу су ор га ни зо ва ли 
Фон да ци ја Бал кан култ у са рад њи и уз по-
др шку Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке 
Ср би је, Са ве та Евро пе и Европ ске ко ми-
си је. Са вет Евро пе је про шле го ди не сењ-
ски Руд ник ста вио на Ли сту при о ри тет-
них ин тер вен ци ја за шти те и ре ви та ли за-
ци је ме ђу укуп но 28 спо ме ни ка кул тур ног 
на сле ђа мо дер не Евро пе са Про гра мом за кул-
тур но и при род но на сле ђе ју го и сточ не Евро пе. 
У овом зна чај ном про гра му Ре пу бли ка Ср би ја је 
парт нер Са ве та Евро пе и Европ ске ко ми си је.

Сењ ски руд ник, уда љен око 20 ки ло ме та ра од 
Ћу при је као нај бли жег гра да, је дан је од нај ста-
ри јих руд ни ка у Ср би ји. Отво рен је 1853. го ди-
не. Пре ма ра зним усме ним пре да њи ма, са чу ва-
ним у ста рим ру дар ским по ро ди ца ма Сењ ског 
руд ни ка, пр ви ко мад угља у Сењ ском руд ни ку 
про на ђен је још 1842. го ди не у ско ро не при-
сту пач ном ка њо ну ре ке Ра ва ни це. При прем ни 
ру дар ски ра до ви по че ли су 1853. го ди не, а 1854. 
го ди не по слат је пр ви тран спорт угља за кра гу-
је вач ку То по лив ни цу.

Но ви Руд ник до био је име „Мај дан Алек сан-
дро вац“, по име ну та да шњег „Кња за Срб ског“ 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. Ка сни је до би ја свој 
са да шњи на зив „Сењ ски руд ник“. По свом ге-
о граф ском по ло жа ју и по ква ли те ту свог угља 
снаб де вао је срп ску др жав ну же ле зни цу пр-
во кла сним до ма ћим го ри вом и ти ме ште део 
др жа ви ве ли ке из дат ке за увоз стра ног угља. 
Про ши ри ва њем до ма ћег тр жи шта, по ве ћа ва-
ње бро ја ин ду стриј ских пред у зе ћа у Ср би ји ко-

ја су тро ши ла угаљ по тра жња је стал но ра сла. 
У 1903. го ди ни ин ду стриј ски по тро ша чи угља у 
зе мљи су би ли: др жав не же ле зни це, бро дар ско 
дру штво, фа бри ка ду ва на, фа бри ка це мен та, 
елек трич но дру штво за трам вај и осве тље ње, 
фа бри ка ше ће ра, пр ва пар на ци гла на, фа бри ка 
што фа и плат на, фа бри ка ке ра ми ке, не ко ли ко 
пар них мли но ва и ма њих ци гла на.

За ни мљи во је да је ов де по че ла да се компо-
ну је поп му зи ка у Ср би ји. Дар ко Кра љић, аутор 
по зна тог хи та „Зви ждук у осам“ и дру гих хи-
то ва ше зде се тих го ди на, ви ше го ди на је био 
ди рек тор До ма кул ту ре у Сењ ском руд ни ку. У 
овој згра ди на стао је чу ве ни срп ски дик си ленд 
хит „Хеј мом ци мла ди, шта да се ра ди, кад на ше 
се ло не ма џез ор ке стар...“ У Сењ ском руд ни ку 
сни мљен је и филм „Пе три јин ве нац“ пре ма де-
лу ака де ми ка Дра го сла ва Ми хај ло ви ћа.

На овој из ло жби из ло же не су фо то гра фи је из 
Сењ ског руд ни ка, чи ји је аутор Сан дро Вел тин 
(San dro Wel tin, 1970). Он већ пет го ди на ра ди 
као фо то граф у Са ве ту Евро пе, од ла зи на фо то-
граф ске ми си је и ба ви се ак ту ел ним дру штве-
ним те ма ма. Пре то га ка ри је ру је из гра дио као 
са мо стал ни умет ник по све ћен до ку мен тар ној 

фо то гра фи ји. У свој ству фо то-ре пор те ра ра дио 
је за Brink mann Prin ters, а од 1994–2003. го ди не 
ре дов но од ла зи на ми си је Са ве та Евро пе. Ма ја 
2008. био је на фо то граф ској ми си ји у зе мља ма 
за пад ног Бал ка на и фо то гра фи сао спо ме ни-
ке чи ји су се пла но ви об но ве из бо ром Са ве та 
Евро пе на шли на Ли сти при о ри тет них ин тер-
вен ци ја. Та да је по се тио и Сењ ски руд ник и 
ка ме ром за бе ле жио сво је им пре си је сни ма ју ћи 
руд ник, окру же ње и љу де. Та ко је на стао се ри-
јал фо то гра фи ја, ко је су пред ста вље не на овој 
из ло жби. Фо то гра фи је у ко ло ру, до ку мен тар ног 
ка рак те ра, па жљи во ком по но ва не, до ча ра ва ју 
нам сре ди ну и жи вот љу ди Сењ ског руд ни ка. 
Обич ни љу ди ов де по ка зу ју сво ју сна гу и ле по ту 
кроз јед но став ност. Ова из ло жба је зна чај на, јер 
на до ку мен то ван на чин пред ста вља кул тур но 
на сле ђе Сењ ског руд ни ка.

Из ло жбу је отво рио Бо ри слав Шур дић, на-
чел ник Сек то ра за ме ђу на род ну са рад њу, европ-
ске ин те гра ци је и ме наџ мент при Ми ни стар-
ству кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, ко ор ди на тор 
Про гра ма за кул тур но и при род но на сле ђе ју го-
и сточ не Евро пе.

Иванка Лазовић

Веселин Мишнић

АФОРИЗМИ

Нећу да се мирим са судбином. 
Она је прва почела.

Крстио бих се левом и десном, 
али ми је спласло очекивање.

Бранимо голи живот. Време је да се ипак обучемо.

Био нам је отац и мајка. Час смо га звали тата час 
мама.

Хаос је шанса да се изађе из метежа.

Отворили смо сва врата према 
свету. Уби нас промаја.

И жртва је била присутна на 
ексхумацији.

Све што смо им одмах платили 
дали су нам на вересију.

Ако је камен мудрости у 
бубрегу вође народ је с 
правом испишан.

На странпутици сваки успон 
убрзава пропадање. 
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О ве ри и они ма ко ји го во ре да онај ко ји 
жи ви у све ту не мо же да до стиг не са вр-
шен ство у вр ли на ма. На по чет ку сло ва ис-
при ча ћу јед ну вр ло ко ри сну при чу.

До бро је де ло про по ве да ти пред сви ма 
ми лост Бо жи ју и об ја вљи ва ти сво-
јој бра ћи ве ли ко ми ло ср ђе Ње го во 

и не из ре ци ву бла го дат, ка кву Он по ка зу је 
пре ма на ма. Знам чо ве ка ко ји не по што ва-
ше ни ду ге и ве ли ке по сто ве, ни бде ња не 
упра жња ва ше, ни на зе мљи го лој не спа ва-
ше, ни ти се би за циљ по ста вља ше на ро чи то 
те шке под ви ге, али, ко ји се, се тив ши се сво-
јих гре хо ва, по ка ја, и, осу див ши се бе, сми-
ри, а Го спод мно го бла го у год ни га због то га 
спа се, као што го во ри бо жан стве ни Да вид: 
„Би јах у не во љи, 
и по мо же ми“ (Пс. 
116,6). Украт ко: по-
ве ро ва ре чи ма Бо-
жи јим и због ве ре 
га Го спод при хва-
ти. Те шко је до сти-
ћи уми ре ње, али 
не по сто ји ни јед на 
пре пре ка због ко је 
се не би по ве ро ва-
ло у реч Бо жи ју. У 
тре нут ку, у ко јем 
за же ли мо и ср цем 
и ду шом, у истом 
и по ве ру је мо, за-
то што је ве ра дар 
Бо жи ји, ко ји нам 
је Он у са му на шу 
при ро ду уткао, а 
ко ри шће ње исте 
нам је на во љу 
пре пу стио. За то и 
Ски ти и Вар ва ри 
при род но има ју ве ру, и ве ру ју на реч јед ни 
дру ги ма. Али, да бих вам до ка зао по сто ја-
ње ве ре, са слу шај те при чу ко ја ће по твр ди-
ти оно што сам ре као.

Жи вео је у Ца ри гра ду не ки Ге ор ги је, 
мо мак од два де се так го ди на. То се де ша ва 
у на ше вре ме, ми то пам ти мо. Био је ле пу-
шкаст, и у ње го вом хо ду, др жа њу обра ћа њу 
је по сто ја ло не што над ме но. За то су они, 
ко ји су де о љу ди ма са мо по њи хо вој спо ља-
шњо сти, о ње му има ли ло ше ми шље ње, не 
зна ју ћи шта се кри је у ње му са мом. Упо знао 
се он са не ким мо на хом, ко ји је жи вео у јед-
ном од ца ри град ских ма на сти ра, чо ве ком 
све тим, и мла дић, от кри ва ју ћи му тај не ср-
ца сво је га, ре че да сил но же ли спа се ње ду ше 
сво је. Ча сни ста рац га по у чи, да де му је дан 
са вет, ко ји би тре ба ло да сле ди и књи жи цу 
Св. Мар ка Под ви жни ка, у ко јој пи ше о ду-
хов ном за ко ну. Мла дић узе књи жи цу са то-
ли ком љу ба вљу и та квим по што ва њем, као 
да му је Са ми Бог по слао. Сил но по ве ро ва у 
њу, на да ју ћи се да ће има ти ве ли ку ко рист 
од ње. Про чи та је усрд но и па жљи во и на ђе 
ве ли ку ко рист од ње. Три гла ве се на ро чи-
то уре за ше у ње го во ср це. Пр ва: „Тра же ћи 
из ле че ње, бри ни се о са ве сти сво јој; учи ни 

оно што ти она го во ри, и не ћеш се по ка ја-
ти.“ (гла ва 69) Дру га: „Онај ко ји тра жи (ко ји 
се на да да ће за до би ти) бла го дат Све тог Ду-
ха, пре ис пу ње ња за по ве сти, ли чи на пот-
ку пље ног ро ба ко ји тра жи да му у тре нут ку 
ка да га тек ку пу ју и за ње га но вац ис пла-
ћу ју, пот пи шу и сло бо ду.“ (гла ва 64). Тре ћа: 
„Онај ко ји се те лом мо ли и ко ји још не ма 
ду хов ног ра зу ма је сли чан слеп цу ко ји је 
мо лио: „Си не Да ви дов, по ми луј ме!“ (Мар. 
10, 48). Је дан дру ги сле пац ка да је про гле дао 
и ви део Го спо да, ви ше га ни је на зи вао си-
ном Да ви до вим, не го Си ном Бо жи јим“ (Јн, 
9:36, 38) (гла ве 13, 14 о ду хов ном за ко ну). 
Ова три по гла вља му се на ро чи то сви де ше 
и он по ве ро ва да ће, слу ша ју ћи сво ју са вест, 
као што го во ри пр во по гла вље, до би ти моћ 

ис це љи ва ња (ду шев них сла бо сти); ис пу ња-
ва њем за по ве сти спо зна ће су шти ну Све тог 
Ду ха, као што по ру чу је дру га гла ва и, про-
зре ће и спо зна ће бла го дат Све тог Ду ха, као 
што обе ћа ва тре ћа гла ва. И об у зе га љу бав 
пре ма овој ле по ти, и, иако је још не ви де, 
сил но је уза же ле и по че је усрд но тра жи ти у 
на ди да ће је на кра ју спо зна ти.

Осим ово га, он ни шта на ро чи то не чи-
ња ше (клео ми се у то). Са мо би сва ке ве че-
ри оба ве зно сле дио са вет стар ца, по сле че га 
би ле гао у по сте љу и то нуо у сан. Али, вре-
ме ном са вест је по че ла да му го во ри: учи ни 
још не ко ли ко ме та ни ја, про чи тај још не ко-
ли ко пса ла ма, из го во ри ви ше пу та, ко ли ко 
мо жеш „Го спо де, по ми луј ме! „Он је ра до 
слу шао сво ју са вест и све што му је она го-
во ри ла, он би без раз ми шља ња ис пу ња вао, 
као да му је то Сам Бог на ла гао; и ни ка да не 
би то нуо у сан а да га са вест при том опо ми-
ње, го во ре ћи: „За сто ни си ура дио то и то? 
„Та ко је увек слу шао сво ју са вест, ис пу ња-
ва ју ћи оно што му је она на ла га ла. А она је 
са сва ким да ном све ви ше од ње га ис ка ла и 
убр зо је ње го ва ве чер ња мо ли тва пре ра сла 
у ве ли ко мо ли тве но пра ви ло. Да њу је би вао 
у јед ном оп ште жи ћу где се бри нуо о по тре-

ба ма љу ди ко ји су та мо жи ве ли. Сва ке ве-
че ри би оту да од ла зио у сво ју со бу и ни ко 
ни је знао шта је та мо ра дио. Про ли вао је и 
обил не су зе из сво јих очи ју, чи нио мно го-
број на ме та ни ја, до ди ру ју ћи ли цем зе мљу; 
на мо ли тви је не по мич но ста јао, но гу при-
љу бље них јед ну уз дру гу; Пре све тој Бо го-
ро ди ци се усрд но мо лио са уз да си ма и су-
за ма; обра ћа ју ћи се Го спо ду Ису су Хри сту, 
па дао је ка Ње го вим но га ма пре чи стим, 
ка ко би му те ле сно био бли жи, и умо ља вао 
га да му се са жа ли, као не ка да сле по ме, и 
да да ру је вид ду ши ње го вој. Сва ке ве че ри 
ње го ва мо ли тва је би ва ла све ду жа, те се на 
кра ју мо лио до по но ћи; у вре ме мо ли тве се-
би ни је до зво ља вао ни ле њост, ни не па жњу, 
не по мич но сто ја ше, не скре та ју ћи чак ни 

свој по глед. Јед-
ном, док је та ко 
ста јао на мо ли-
тви и го во рио 
ви ше умом не го 
усти ма „Бо же, 
ми ло стив бу ди 
ме ни гре шно-
ме“ од јед ном га 
оба сја Бо жан ска 
све тлост и ис-
пу ни чи та во то 
ме сто. Та да већ 
мла дић за бо ра-
ви да се на ла зи у 
со би и под кро-
вом, за то што на 
све стра не ви де 
са мо све тлост, 
и, чак не зна ди-
ја ше да ли до ди-
ру је сво јим но-
га ма зе мљу; ни о 
че му зе маљ ском 

не има ђа ше пој ма, и не па да ше му на па мет 
ни шта од оног о че му ми сле љу ди од кр ви и 
ме са; али он се сав сје ди ни са том све тло-
шћу и учи ни му се да и сам по ста де све-
тлост; за бо ра ви та да на чи тав свет, об у зе га 
не из ре ци ва ра дост, а очи се на пу ни ше су за-
ма. За тим се ум ње гов ви ну до не бе са и та мо 
ви де не ку дру гу све тлост, дру га чи ју од оне 
ко ја га је окру жа ва ла. И на ње го во чу ђе ње 
учи ни му се да на кра ју те све тло сти сто ји 
већ по ме ну ти и рав но ан ђел ски ста рац ко ји 
му је дао са вет о мо ли тви и књи жи цу Св. 
Мар ка Под ви жни ка. Чув ши ово од мла ди-
ћа, по ми слих да му је мно го по мо гла стар-
че ва мо ли тва и да се Сам Бог по ста рао за 
ово ви ђе ње да би по ка зао мла ди ћу че сти-
тост стар че ву. Ка да при зор не ста и ка да се 
мла дић при бра, он осе ти ра дост и чу ђе ње 
и за пла ка од свег ср ца, осе ћа ју ћи ве ли ко 
за до вољ ство. На кра ју, ле же у по сте љу, а у 
истом тре нут ку се пе тао огла си и озна чи 
по ноћ. Ма ло за тим зво на по зва ше у цр кву и 
на ју тре ње. Та ко, чи та ве но ћи не за спа, сан 
му ни на па мет не па де.

***
Пре ве ла В. Г.

Пре по доб ни Си ме он Но ви Бо го слов

Сло во пе де сет ше сто
(По че так)
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ПАТРИЈАРХ Павле, (Стојчевић) Косовска 
искушења. (приредила: Нађа Андрејевић) – 
Београд, 2008. Књига комерц, 172 стр.

Из ме ђу ко ри ца ове дра го це не књи ге на ла зе се бе се де, го во-
ри и са оп ште ња, пи сма и по ру ке као и ин тер вјуи и из ја ве 

па три јар ха срп ског Па вла. У свим сво јим кон так ти ма са ме ди-
ји ма (ко ји су у овом слу ча ју отрг ну ти од за бо ра ва и пред ста-
вља ју исто риј ске из во ре), па три јарх ни је за бо ра вљао на Ко со-
во - оно му је оста ло у ср цу док је слу жбо вао на ње му.

А, при ре ђи вач ове дра го це не књи ге На ђа Ан дре је вић, из-
ме ђу оста лог у На по ме ни, ис та кла је: „Са при стан ком ње го-
ве све то сти па три јар ха Па вла и уз све срд ну по моћ го спо де 
про то ђа ко на Мо ми ра Ле чи ћа, ше фа па три јар хо вог Ка би не та, 
и ђа ко на Не бој ше То па ли ћа, се кре та ра па три јар хо вог, ја сам 
по сао за по че ла у про ле ће 2001. и за вр ши ла га кра јем ју ла исте 
го ди не. За тим је па три јарх, од го во ран и за пи тан о сва кој ре-
че ни ци и ре чи, из ве сно вре ме ра дио на овом из бо ру.

Са да је књи га пред чи та о ци ма, као до каз ви ше де це ниј ске 
бор бе па три јар ха Па вла да се на до сто јан ствен на чин иза ђе 
из тра ге ди је ко сов ских су ко ба. Он је ту бор бу за по чео дав но, 
као епи скоп ра шко-при зрен ски, али у овај из бор ни су ушли 
ње го ви из ве шта ји пи са ни Све том си но ду и об ја вље ни у мо-
ну мен тал ном збор ни ку За ду жби не Ко со ва. Ов де је са мо је дан 
део из ја шња ва ња, бе ле же них од оног да на ка да је вла ди ка Па-
вле (Стој че вић) усто ли чен као че тр де сет и че твр ти ду хов ник 
на тро ну Све тог Са ве“.

Са да већ да ле ке 1998. го ди не па три јарх Па вле је из ја вио за 
„По ли ти ку“: „Бог ми је све док да под јед на ко жа лим све жр-
тве, би ли то Ср би, Ал бан ци или Му сли ма ни… Не же лим да 
сву кри ви цу ба цим на Ал бан це и на дам се да се овај су коб 
мо же ре ши ти мир ним пу тем, јер су у ње му нај ви ше стра да ли 
не ви ни љу ди…

Ми као на род ни смо ни ка да би ли про тив да Ал бан ци има-
ју пра во на жи вот, али не тре ба за бо ра ви ти да то исто пра во 
има ју и Ср би и дру ги на ро ди ко ји ту жи ве. Зе мља је до вољ но 
ве ли ка за све, ако смо љу ди, а на се љем и од ма здом не ре ша ва 
се ни шта“.

У књи зи су са ку пље ни ин тер вјуи ко је је па три јарх да вао и 
стра ним ме ди ји ма: вар шав ској „По ли ти ци“, ам стер дам ском 
„Хет па ро лу“ беч ком „Ди пре су“, мек сич ком „Екс цел зи о ру“, 
рим ском „Ме са ђе ру“ аустриј ској те ле ви зи ји…

Та ко ђе, у књи зи се на ла зи и отво ре но пи смо па три јар ха 
Па вла упу ће но свет ским моћ ни ци ма, са на сло вом За у ста ви те 
зло чин; пи смо је упу ће но Би лу Клин то ну, Ко фи ју Ана ну, Ха-
ви је ру Со ла ни, као и ми ни стри ма ино стра них по сло ва САД, 
Бри та ни је, Фран цу ске, Не мач ке, Ита ли је и пред став ни ци ма 
Кфо ра и Ха шког три бу на ла.

По себ но ис ти че мо па три јар хо ве бе се де, ко је су на овај на-
чин до ступ не ши рој чи та лач кој јав но сти.

Иако не ве ли ка по оби му, ова књи га ће у бу дућ но сти да 
пред ста вља пр во ра зред не исто риј ске из во ре ис тра жи ва чи ма 
и би ће све док ка као се и на ко ји на чин Цр ква др жа ла у ра то-
ви ма на про сто ру не ка да шње Ју го сла ви ја ко ји су се од и гра ли 
на са мом пре ла зу два де се тог у два де сет и пр ви век.

Та ко ђе, књи га пред ста вља и му дар по тез Цр кве ка да је реч 
о ње ној дру штве ној уло зи, и тре ба да бу де под сти цај за још 
отво ре ни ји став пре ма ме ди ји ма и јав но сти – ка ко би што 
успе шни је спро ве ла ду хов ну об но ву срп ског на ро да, али и 
кли ра – јер пред њом сто је ве ли ке ду жно сти спи ри ту ал ног 
ка рак те ра као на при мер - пре вод Све тог пи сма са ори ги нал-
них је зи ка (је вреј ског и ста ро грч ког) на срп ски (ко га, углав-
ном, има ју сви хри шћан ски на ро ди). Тек ка да Цр ква бу де би-
ла до вољ но, пре све га ду хов но ста ме на, на ћи ће сна ге и да се 
та ко по зи ци о ни ра у дру штву и др жа ва - да ће са но вом сна-
гом мо ћи да се бри не ка као за ду ше та ко и за на ци ју, као што 
је то успе шно чи ни ла кроз це лу срп ску исто ри ју, до да нас.

Књи га је об ја вље на са бла го сло вом Ње го ве Све то сти Па-
три јар ха Срп ског Па вла, и бу ду ћи да је он пре све га ду хов ни 
па стир, она пред ста вља и сво је вр сно ду хов но шти во при ме-
ње но на кон крет ну си ту а ци ју – ко ју па три јарх же ли да про-
жме Је ван ђе љем и у њу уне се не што ви ше зра ка бо жан ске све-
тло сти.

Пе ђа Ра до са вље вић

Сво јим до ла ском на Ко со во, 
за епи ско па Ра шко-При-

зрен ског (1957), ви део сам и дру-
гу стра ну ис ку ше ња срп ског на-
ро да. По што је од Ста ре Ср би је 
на чи ње на ауто ном на област 
Ко со ва и Ме тохи је, Ср би су од-
јед ном у сво јој зе мљи по ста ли 
ма-њи на. као у тур ско до ба. Већ 
у сво јим пр вим епископ ским 
из ве шта ји ма, ука зи вао сам да, 
иако су Ср би на вла сти, Ко со-
во у ства ри др же Шип та ри. За 
вре ме Дру гог свет ског ра та њи-
хов на род, нај већим де лом, до-
че ку је ита ли јан ску оку па ци-
ју као сво је осло бо ђе ње, јер се 
пр ви пут Шип та ри из Алба ни је 
ује ди њу ју са они ма на Ко со ву, у 
Ме то хи ји, за пад ној Ма ке до ни-
ји. Ство ре на је Ве ли ка Шип ни-

ја, али без об зи ра што је она тра ја ла ко ли ко и окупа ци ја, као та ли јан ски 
про тек то рат, она је ма са ма, оп чи ње ним од њи хо вих во ђа, оста ла као 
јед ном већ за до би је ни на ци о нал ни циљ, ко ји тре ба са чува ти. Уве ра ва ни 
да ће се при вре ме но из ме ње не при ли ке про ме ни ти, они су са мо че ка ли, 
а умно го ме и до че ка ли, да се из гу бље но вра ти. До би јао сам упо зо ре ња да 
па зим на сво је ре дов не из ве шта је Све том Си но ду, јер они до ла зе и до ру ку 
све тов не вла сти, али је би ло све ја сни је да је Ко со ву и Ме то хи ји не где, на 
не ком ме сту, пре су ђе но да ви ше не бу ду срп ски. Та ко се по на шао оби чан 
свет, на раз не на чи не, сем ста ри јих ко ји су осу ђи ва ли на си ља и ла ко мо сти 
да се до ђе до ком шиј ске ку ће или земље. Ме ђу тим све том би ло је љу ди 
ко ји су зна ли за сво је срп ско по ре кло и осе ћа ли да се спре ма не-што што 
до бру не во ди.

По зна то је да је у Де ча не, ис под ћи во та Све то га Сте фа на Де чан ског, за-
рад сво јих не во ља до ла зи ло мно го Шип та ра, по не кад чак и у ве ћем бро ју 
не го Ср ба. Де сио сам се јед ном у пор ти ма на сти ра и чуо раз го вор ка да је 
из цр кве из ла зио Шип тар са мај-ком, же ном и бо ле сним де те том. Је дан 
младић, до се ље ник из Цр не Го ре, ко ји се ту за те као, упи та несрећ ног оца: 
- Шта ти тра жиш од на шег све ца? - „Ја ни сам до шао ни ва шем ни на шем све-
цу - од го во ри Шип тар - већ све цу Бож јем. А кад је Бож ји, он да је он и ваш и 
наш. Јер, да све тац ми сли оно што ми сли-мо ја и ти, не би му до ла зи ли ни ја 
ни ти.“ Мла дић ућу та, а Шип тар ми при ђе да тра жи бла го слов за де те.

На Ко со ву се све чи ни ло да на ро ди жи ве за творе но, сва ко у се бе. Нај-
ви ше смо ми об ма њи ва ли са ми се бе. Омра за као да је би ла је ди на пра ва 
истина о Ко со ву ко ју сам, на жа лост, уви део. Ве ко ви ма вас пи та ван да жи-
ви пле мен ским на чи ном жи во та, у по слу шно сти и пре да но сти они ма 
ко ји га во де, шип тар ски на род је упу ћи ван да му не при ја те љи бу ду сви 
они ко ји го во ре, ве ру ју и жи ве дру га чи је. Као да је ути цај ни ја на њи хо во 
ве ли ко шип тар ско са мо у ве ре ње би ла иде о ло ги ја, бли ска вла ца ју ћој Ал-
ба ни ји, не го ислам ска ве ро и спо вест, ма ко ли ко се њи хо ви вер ски во ђи 
при кла ња ли зах те ву за Ко со во-ре пу бли ку. Све ово го во рим о вре ме-
ну пре не го што ће до ћи до отво ре них су ко ба 1981, иза зва них по бу ном, не 
за то што су обес пра вље ни, већ што им сви зах те ви ни су би ли ис пу ње ни. 
Они аутоно ми ју ни су из бо ри ли, не го су је до би ли, иако је Ве ли ка Шип ни-
ја из гу би ла рат. Њи ма је на ру ку ишла по ли ти ка фе де ра тив не Ју го сла ви-
је и то га су би ли све сни они ко ји су при пре ма ли не ми ре и неза до вољ ства 
ко сов ско-ме то хиј ских Шип та ра. Она из 1981. би ла је, ко ли ко знам, пр ва 
по бу на до ко је је до шло за то што се пре ко хле ба ауто но ми је тра жи ла по-
га ча ре пу бли ке за се бе.

По се би се раз у ме да за та кво ста ње на Ко со ву кри ви цу не сно се са мо 
Шип та ри. Њих су по др жа ва ли и под ба да ли не са мо из ре пу бли ка бив-
ше за јед нич ке др жа ве, Ју го сла ви је, већ и из стра ног све та. Али, ме не се 
нај ви ше до ти че са у че сни штво по ли тич ких љу ди на шег на ро да.

(Одломак)

КОСОВСКА ИСКУШЕЊА
ШИПТАРИ НИСУ ЈЕДИНИ КРИВЦИ

Из аутобиографског текста, „Без осуда,
отворено, очински“, написаног за зборник
„Сербиа и коментари“, издање Задужбине

Милоша Црњанског 1993-1995
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Аутор књи ге, ина че про фе сор књи-
жев но сти (ро ђен 1929. у се лу Лов цу, 
про свет ни рад ник у Ко сов ској Ми-

тро ви ци и Бе о гра ду, ви ше од де це ни је на 
че лу је За ви чај ног удру же ња Ми тров ча на 
у Бе о гра ду и ко ор ди на тор ра да за ви чај них 
удру же ња Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је у Бе-
о гра ду, по ред струч них ра до ва из обла сти 
пе да го ги је при ре дио је збор ник ра до ва под 
на зи вом Ко смет ске исти не), на об ра ди сво-
је те ме ра дио је го ди на ма при ку пља ју ћи по-
дат ке, све до че ња, до ку мен та, фо то гра фи је, 
про у ча ва ју ћи ли те ра ту ру и пу бли ци сти ку 
чи ја је те ма ти ка се вер но Ко со во. Ре зул тат 
про фе со ро вог пре да ног ра да је мо но гра фи-
ја, дра го цен при лог исто ри ји се вер ног де ла 
Ко со ва, не са мо Бањ ске, по зна тог ма на сти-
ра и ма на стир ског вла сте лин ства, већ ши-
ре, ми тро вач ког кра ја, Ибар ског Ко ла ши на 
и Ибар ске до ли не, од но сно „це лог под руч-
ја не ка да шњег окру га Ко сов ске Ми тро ви це 
(са да шње оп шти не: Ко сов ска Ми тро ви ца, 
Зве чан, Зу бин По ток, Ле по са вић). Мно штво 
про на ђе них и пред ста вље них до ку ме на та, 
ци ти ра них де ло ва из ли те ра ту ре, као и из-
во ра из ар хив ске и ме мо ар ске гра ђе, го во ри 
о све стра ном и до ку мен то ва ном при ла зу 
те ми“ (из вод из ре цен зи је Бра ни сла ва Бо-
жо ви ћа, јед ног од ре цен зе на та књи ге). На 
по чет ку књи ге као сво је вр сну илу стра ци ју 
сло же но сти те ме, но ви јих исто риј ских чи-
ње ни ца, али и са вре ме ног тре нут ка, Јев ти-
ми је вић на во ди из вод из го во ра пред сед ни-
ка вла де Ал ба ни је ју на 1942. (где се из ме ђу 
оста лог ка же да „све ста ро се де о це Ср бе тре-
ба огла си ти ко ло ни сти ма и као та кве пре ко 
ал бан ских и ита ли јан ских вла сти по сла ти 
у кон цен тра ци о не ло го ре у Ал ба ни ји. На-
се ље ни ке Ср бе тре ба уби ја ти“.), ака де ми ка 
Ди ми три ја Бог да но ви ћа, Вла ди ми ра Де ди-
је ра („На Ко со ву се ге но цид про тив Ср ба 
и Цр но го ра ца од и гра ва уз по моћ др жа ве 
и Пар ти је“, са на уч ног ску па у При шти ни, 
26. и 27. 1. 1989), др Дра го ја Жар ко ви ћа, др 
Зо ра на Ђин ђи ћа („Ср би ма на Ко со ву ни су 
по треб не пра зне при че да ће би ти за шти ће-
ни као гра ђа ни, јер они ни су ни на пад ну ти 
као гра ђа ни не го као Ср би“, из књи ге Зо ран 
Ђин ђић о Ко со ву, Бе о град, 2003.).

Сту ди ја је по де ље на на 7 де ло ва. Пр ви 
део Од пра и сто ри је до Сред њег ве ка (13–55 
стра на) об у хва та про стор не ка рак те ри сти ке 
Бањ ске, хи дро гра фи ју, биљ ни и жи во тињ-
ски свет, по ло жај и тип на се ља, ста нов ни-
штво. Ис так ну то је да је област Бањ ске би ла 
де ли мич но на ста њи ва на још од 4. ми ле ни-
ју ма пре н. е. али да људ ске за јед ни це оста-
ју ано ним не до 1. ми ле ни ју ма п. н. е. ка да се 
укљу чу ју у ан тич ки свет. Раз ма тра ју се пе-
ри о ди ба кар ног до ба, рим ског до ла ска (2. и 
3. де це ни ја п. н. е.), до ла зак Сло ве на и до ба 
Не ма њи ћа (при вред ни жи вот, аграр ни од-
но си, све штен ство, кти тор ство, од лу ка о по-
ди за њу ма на сти ра Бањ ске, по че так зи да ња 
се да ти ра у 1312. и 1313. го ди ну, ма на стир ски 
по се ди). Дру ги део но си на зив Од Ко сов ске 
бит ке до Бал кан ских ра то ва (1389–1912) и 

са др жи це ли не: Бањ ска у де спо то ви ни, Пад у 
тур ско роп ство, Про цес исла ми за ци је, Вре-
ме Ве ли ке се о бе Ср ба 1690. го ди не, Бањ ска 
у Аустро-тур ском ра ту 1737–1739, Ар ба на-
ше ње ма на стир ског вла сте лин ства, Успо ра-
ва ње про до ра исла ма, Вре ме Пр вог срп ског 
устан ка 1804–1813, На си ља у функ ци ји про-
те ри ва ња (дру га по ло ви на 19. ве ка), По ло жај 
Ср ба под Мла до тур ци ма, Зу лу ми над Ср би-
ма у пр вој де це ни ји 20. ве ка, док тре ћи део 
У Бал кан ским ра то ви ма и Пр вом свет ском 
ра ту тре ти ра пе ри од од 1912. до 1918. (осло-
ба ђа ње Бањ ске 1912, ус по ста вља ње срп ске 
вла сти, го ди не оку па ци је 1915–1918, ко мит-
ско ра то ва ње и за кључ на це ли на Уче шће ме
сног ста нов ни штва у ра то ви ма 1912–1918). 
Че твр ти део Из ме ђу два светска ра та раз-
ма тра основ на обе леж ја оп шти не Бањ ска, 
на зи ве се ла, број ста нов ни ка, број до ма-
ћин ста ва (пре ма по пи су од 31. мар та 1931. 
од 2173 ста нов ни ка, пра во слав них је 2048, 
му сли ма на 120, ри мо ка то ли ка 5), жи вот не 
усло ве пр вих по рат них го ди на са ста ти стич-
ким по да ци ма о об ра ди вим по вр ши на ма, 
ли ва да ма, ба шта ма, па шња ци ма, воћ ња-
ци ма, шу ма ма, о по љо при вре ди, за нат ству, 
школ ству (пр ва срп ска основ на шко ла по че-
ла са ра дом ок то бра 1913, два оде ље ња са око 
80 уче ни ка), ту су и основ ни би о граф ски по-
да ци о пр вим учи те љи ма у Бањ ској. Аутор 
пи ше и о та да шњем по ли тич ком жи во ту, 
оп штин ским и пар ла мен тар ним из бо ри ма 
у Кра ље ви ни, те од бор ни ци ма и по сла нич-
ким кан ди да ти ма из Бањ ске. За ни мљив је 
и део о Бањ ској у очи ма пу то пи са ца (Бе не-
дикт Ку ри пе шић, Евли ја Че ле би ја, Ами Буе, 
Ге де он Ју ри шић, фра тар Ју кић, ру ски пу то-
пи сац и кон зул Алек сан дар Хиљ фер динг, 
срп ски ви це кон зул То дор Стан ко вић Пут не 
бе ле шке по Ста рој Ср би ји 1871–1898, об ја-
вље не 1910. у Бе о гра ду, Ста ни слав Кра ков у 
свом пу то пи су у књи зи Ју го сла ви ја у сли ци и 
ре чи). Ли те рар но за ни мљи ви су и Јев ти ми је-
ви ће ви за пи си о сла ва ма и пре сла ва ма, пе-
сма ма ко је се пе ва ју о Ђур ђев да ну, са бо ри ма, 

го сто прим ству, за кле тва ма и оста лим осо-
бе но сти ма на род ног жи во та. Пе ти део об у-
хва та пе ри од не мач ке оку па ци је (1941–1944) 
уз ауто ро во за па жа ње да је но ви ја исто ри о-
граф ска пу бли ци сти ка успе шно ра све тли ла 
по је ди на до га ђа ња из Дру гог свет ског ра та 
(по глед на Април ски рат из пе ра ал бан ских 
исто ри ча ра, уз чи ње ни цу да су осло бо ђе ње 
Ко со ва и Ме то хи је – Ста ре Ср би је од Ту ра-
ка 1912. ал бан ски исто ри ча ри на зва ли „срп-
ском оку па ци јом“). Овај део са др жи це ли не: 
Осврт на ге не зу ал бан ског се па ра ти зма до 
Дру гог свет ског ра та, По че так рат не дра ме, 
Бањ ска под не мач ком оку па ци јом, Бањ ска 
у НОБ-у, о Ко па о нич ком пар ти зан ском од-
ре ду у 1941, о чет нич ком по кре ту и Дру гом 
ко сов ском чет нич ком кор пу су, о рат ним гу-
би ци ма. Ше сто по гла вље Од осло бо ђе ња до 
рас фор ми ра ња општи не (1944–1959) и сед мо 
По сле при па ја ња оп шти ни Ми тро ви ца раз-
ма тра ју по сле рат ни пе ри од у дру гој Ју го сла-
ви ји до нај но ви јих до га ђа ја: бом бар до ва ње 
Ср би је и Цр не Го ре од стра не НА ТО пак та и 
пе ри од, са да већ го то во де це ниј ски, од 2000. 
до да нас. У овим це ли на ма аутор до ку мен-
то ва но раз ма тра де мо граф ске, по ли тич ке 
и оста ле чи ње ни це ве за не за ско ра шњи пе-
ри од (на сло ви: Ка ко је ис пра жње на Бањ-
ска, Узро ци исе ља ва ња: „Са мо еко ном ски 
раз ло зи ни ка да не би ис пра зни ли овај про-
стор. На њих су се на до ве зи ва ли чи сто по-
ли тич ки, на ста ли де ло ва њем ал бан ског на-
ци о на ли зма и мли та вим су прот ста вља њем 
срп ског и ју го сло вен ског по ли тич ког вр ха 
ње го вом на ра ста њу“ (ци тат са 421 стра не), 
Ућут ки ва ње не по слу шних срп ских ка дро-
ва, и дру ги) ко је пи сац ком пе тент но ту ма чи 
и ко мен та ри ше. Књи га се за вр ша ва При ло
зи ма (45 при ло га: нпр. при лог о ка ча ци ма из 
пе ра књи жев ни ка Гри го ри ја Бо жо ви ћа, об-
ја вљен у ча со пи су По ли ци ја, број 13–14, јул 
1920, при лог број 25 пи смо Адол фу Хи тле ру 
од 29. мар та 1944. Бе дри Пе ја ни ја, пред сед-
ни ка Цен трал ног ко ми те та Дру ге ал бан ске 
ли ге из При зре на за од бра ну Ко со ва, ту су 
и обра ћа ња јав но сти књи жев ни ка Жо зе Са-
ра ма га (Пор ту га ли ја), Алек сан дра Сол же-
њи ци на (Ру си ја), Ри чар да Берн са, Ха рол да 
Пин те ра (Ен гле ска), му зи ча ра Ми ки са Те о-
до ра ки са (Грч ка), ге не ра ла Мај кла Џек со на, 
пр вог ко ман дан та Кфо ра по сле пот пи си ва-
ња Ку ма нов ског спо ра зу ма), се лек тив ном 
Хро ни ком дога ђа ја (од 1020. ка да се по ми ње 
Ра шка епи ско пи ја до 15. 6. 1999, ка да се Ср би 
пр ви пут оку пља ју на ибар ском мо сту ра ди 
спре ча ва ња ма сов ног пре ла ска Ал ба на ца у 
се вер ни део Ко сов ске Ми тро ви це), Из во ри
ма и Ли те ра ту ром (ар хи ви, књи ге, збор ни-
ци, ру ко пи си, ча со пи си, штам па), Ре ги стром 
име на.

Књи га про фе со ра Во ји сла ва Јев ти ми је-
ви ћа са бо гат ством по да та ка пред ста вља 
те мељ ни при лог исто ри ји се вер ног Ко со ва, 
од но сно, при ча о „ма ле ној Бањ ској“ од пра-
и сто ри је до да нас, у свом „фраг мен ту“ чу ва 
исто ри ју це ли не.

Не бој ша Ћо сић

Се вер но Ко со во
Во ји слав Јев ти ми је вић: Се вер но Ко со во кроз исто ри ју до кра ја ХХ ве ка – са по себ ним освр том на Бањ ску. –  

Бе о град: Јав но пред у зе ће Слу жбе ни гла сник, Бе о град: Срп ска школ ска књига, 2008. – 571 стр, илу стро ва но


