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Константин Кавафи

ОЧЕКУЈУЋИ БАРБАРЕ

- Шта чекамо овде на агори окупљени?

Треба данас барбари да стигну.

- Зашто у сенату влада такав нерад?
Што сенатори већају, а не доносе законе?

Зато што ће барбари данас стићи.
Какве још законе да донесу сенатори?
Барбари ће их начинити чим стигну.

- Зашто нам је цар тако поранио,
и на главној капији града засео
на престо, сав свечан, са круном на глави?

Зато што ће данас барбари стићи.
Па цар чека да прими
њиховог вођу. Припремио је чак
за њега повељу на пергаменту
са силним титулама и почастима.

- Зашто су се наша два конзула и претори
појавили у својим црвеним тогама са везом;
зашто су ставили наруквице с толико

 аметиста,
и сјајно прстење с дивним смарагдима; 
зашто су им данас у рукама скупоцени 
штапови са чудесним инкрустацијама у

 злату и сребру?

Зато што ће данас барбари стићи;
а такве ствари засењују барбаре.

- Зашто наших ваљаних ретора нема да као 
увек саопште своје беседе, да кажу своју реч?

Зато што ће данас барбари стићи, а њима
су говори и свечане беседе досадни.

- Зашто одједном настаде толики немир
и збрка? (Како су им лица постала озбиљна.)
Зашто се тако брзо празне улице и тргови
и сви се враћају кућама јако забринути?

Зато што се већ смркло, а барбари нису
дошли.

А неки људи су стигли са границе
и рекли да барбара више нема.

Па сад, шта ћемо без барбара.
Они су ипак били неко решење.

Г Р Ч К Е
Почасни гост Сајма књига
Национални центар за књигу
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Ма ле со ци јал не, кул ту ро ло шке, на уч не и по-
ли тич ке гру па ци је сво је иде је да нас ви ше 

пла си ра ју пре ко раз ли чи тих ло кал них ме ди ја и 
уз по моћ на пред не ин фор ма ци о не тех но ло ги је. 
На тај на чин ин фор ма ци ја се еко ном ски усло-
вља ва, a круг ње не до сти жно сти се су жа ва. Дру-
штво зна ња, о ко јем сви све срд но при ча мо, по на-
вља ју ћи че сто ту син таг му као од раз оп ште исти-
не, а да смо, за пра во, у нај бли жем свом окру же њу 
уве ра ва ни да рас по ла же мо че сто са мо не пот пу-
ним, се лек тив ним, не про ве ре ним ин фор ма ци-
ја ма, по чи ва на дру штве ној ин фра струк ту ри и 
ког ни тив ним ве шти на ма, раз ли чи тим за ви сно 
од ге о граф ских, еко ном ских, по ли тич ких и исто-
риј ских чи ни ла ца сва ке за јед ни це. Те же ћи 
до сти за њу оп ти му ма зна ња, успе ва мо да 
за лу та мо на пут ин фор ми са ња, не кад по-
вр шног, не кад од лич но скла ди ште ног, си-
сте ма ти зо ва ног и кла си ра ног у раз ли чи те 
ба зе по да та ка и пре тра жи вач ке ма ши не, 
а опет за тво ре ног за све ко ји ма бла го де ти 
хи перин ду стри ја ли за ци је ни су надо хват 
ру ке.

Ка да да нас го во ри мо о дру штву зна ња, 
нај че шће под ра зуме ва мо на уч но и тех но ло-
шко зна ње, чи је до сти за ње је усло вље но је-
дин стве но шћу зах те ва за ин фор ма ци о ном 
пи сме но шћу, као и уни фи ци ра но шћу и об-
у хват но шћу мо де ла пи сма и је зи ка спо ра-
зу ме ва ња. За по сле ди цу то ће, ве ро ват но, 
има ти угро жа ва ње мул ти кул ту рал но сти и 
мул ти лин гвал но сти, на ро чи то у школ ском окру-
же њу. Стан дар ди за ци ја мо де ла спо ра зу ме ва ња 
не тре ба да зна чи до ми на ци ју рас про стра ње ног 
пи сма и је зи ка по слов не ко му ни ка ци је, већ раз-
ви ја ње оп стан ка та ко зва них „ма њих” пи са ма и 
је зи ка обез бе ђи ва њем пре во да, у ци љу очу ва ња 
раз ли чи то сти и со ли дар но сти.

Гло ба ли за ци ја зна ња мо же би ти озбиљ на 
прет ња оп стан ку кул тур ног ди вер зи те та. По тре-
бе за сваг да шњим и до жи вот ним уче њем све стан 
је сва ки по је ди нац, без об зи ра да ли је јав но при-
зна је и да ли мо же да је ре а ли зу је. Опи сме ња ва ње 
и ба зич но обра зо ва ње ви ше су не го икад за сту-
пље ни као основ ни ци ље ви свих до ма ћих и ме ђу-
на род них обра зов них и ху ма ни тар них удру же ња 
и ор га ни за ци ја, ко је у сво јим про гра ми ма ис ти чу 
да не же ле да се за тва ра ју у пре ва зи ђе не ге о граф-
ске, је зич ке, што не и ал фа бет ске, и по ли тич ке 
„ре зер ва те”. Во ђе ни иде јом да ће се, ако са ми не 
уре ди мо и не про на ђе мо ре ше ња за кру ци јал на 
пи та ња срп ског на ци о нал ног иден ти те та, мо жда 
(...) дру ги уме ша ти да то учи не уме сто нас, ини-
ци ја то ри гра ђан ског удру же ња и ка ли граф ске 
из ло жбе – Кул ту ра ћи ри ли це (про фе со ри и уче-
ни ци Бе о град ске по ли тех ни ке и чла но ви Са ве за 
по то ма ка рат ни ка осло бо ди лач ких ра то ва Ср-
би је 1912–1920. го ди не, уз по др шку Срп ске пра-
во слав не цр кве, Бе о град ског сај ма, Сај ма књи га 

и Ди ги тал ног прин тинг цен тра), усме ра ва ју, од 
2006. у овим окви ри ма, сво је зна ње, на сто ја ња и 
до бре на ме ре у ци љу очу ва ња бит ка и про мо ви-
са ња је дин стве но сти и ле по те срп ске ћи ри ли це 
као чи ни о ца на ци о нал не ко хе зи је. Под се ћа ју ћи, 
сво јим про гра мом, да „срп ски на род тре ба да по-
шту је сво ју тра ди ци ју и исто ри ју, да чу ва сво ју 
кул ту ру, је зик и пи смо”, удру же ње је то ком про-
те кле три го ди не ор га ни зо ва ло број не раз ли чи те 
ма ни фе ста ци је у зе мљи и ино стран ству: из ло-

жбе ћи ри лич ног пи-
сма, ра ди о ни це ле пог 
пи са ња, ка ли гра фи је 
и об ли ко ва ња, из ло-
жбе ан ти квар них ћи-
рилич них пи са ћих ма-
ши на, ин тер вјуе, окру-
гле сто ло ве, пре да ва-
ња. Из у зет но је ва жна 
ак тив ност удру же ња у 
де фи ни са њу се ми на-
ра за вас пи та че и на-

став ни ке основних 
шко ла „Ру ко пи сна 
бу квар ска ћи ри ли-
ца”, акре ди то ва не за 
допун ско обра зо ва-
ње од стра не Ми ни-
стар ства про све те. 
За бе ле же на је из ја ва 
Јовице Ве љо ви ћа о 
ка ли гра фи ји: „Ка-
лигра фи ја од свог 
по сма тра ча зах те ва 
до дат но ан гажо ва ње, не са мо пу ко по сма тра ње 
поте за и бо је, већ и чи та ње. Та ко ка ли гра фи ја 
де лу је на два па ра лел на ни воа. Ства ра ње ка ли-
гра фи је је под јед на ко ал хе ми ја као и сли кар ство 
или ку ва ње. Сва ки део пу та на том ства ра њу је 
по ве зан са це ли ном и та ко има мо хи ља ду ма лих 
сли ка ко је гра де јед ну, ве ли ку.” 

Сво је ли ков но, ка ли граф ско и ти по граф ско 
уме ће у част ћи ри ли це удру жи ли су у пу ту ју-
ћу из ло жбу ко ја је пре до чена публици це ње ни 
умет ни ци: Ми о драг Вар та бе ди јан, Алек сан дар 
До диг, Дар ко Но ва ко вић, Ду шко Три фу но вић, 
Стје пан Фи ле ки, Сне жа на Лу кић, Ђор ђе Жив ко-
вић, Жељ ко Ко мо сар, Сло бо дан Лу ко вић, Ве се-
лин Ни шо вић, Сил ва на Руч нов, Оља Ивановић, 
Иван Aпостолски, Људ ми ла Стра ти ми ро вић, Да-

мир Ма ле шев и По ла Шер, и сту ден ти Бе о град ске 
по ли тех ни ке. Пре ма иска зу јед ног од ње них тво-
ра ца Ива на Стра ти ми ро ви ћа пу ту ју ћа из ло жба 
ћи ри ли це при ка зу је труд чла но ва удру же ња да 
по ка жу „сву ле по ту ти по граф ске и ка ли граф ске 
ћи ри ли це и ње ну тех но ло шку при мен љи вост и 
у нај са вре ме ни јим ме диј ским и ин фор ма тич ким 
тех но ло ги ја ма”.

Ин спи ра тив на због сво је „искон ске јед но-
став но сти”, ка ко ка же Ву га Ра ду ло вић, „ћирилица 
као писмо и као историјска чињеница заслужује 
пажњу струке, као и бригу одговарајућих 
институција за очување и истраживање нових 
могућности њене примене у будућности“.

У оп штем по ступ ку гло ба ли за ци је и ства ра-
ња мо гућ но сти за ши ре ње пи сме но сти, ћи ри ли-
цу тре ба за др жа ти у кон ти ну и ра ном обра зо ва њу, 
у окри љу тех но ло шког опи сме ња ва ња, као мо-
дел кре а тив ног раз ми шља ња. Очу ва ње ћи ри ли це 
исто вре ме но је ка те го ри ја ре ал но сти и ка те го ри ја 
морал но сти оп ста ја ња срп ског на ци о нал ног иден-
ти те та. Мо жда смо се од ових ка те го ри ја у на шој 
сва ко дне ви ци уда љи ли, јер смо уве зли мо да ли те-
те по на ша ња и кри те ри ју ме вред но сти из европ-
ске и аме рич ке ствар но сти, Ка те го ри ју ре ал но сти 
увелико нам нарушава „reаllу tе1еvision”, чи ји се има-
ги нар ни, ско ро би зар ни свет пресликава у раз ли чи-
те кул ту ро ло шке, мо рал не, ре ли ги о зне про сто ре, 
бри шу ћи гра ни це ме ђу раз ли чи тим жан ро ви ма, 
об је ди њу ју ћи драм ско, по ет ско, документарно и 
фантастично кроз фикцију скривене камере да ју-
ћи при слу шки ва њу, кон тро ли и над гле да њу, упли-
та њу у ту ђи жи вот и ве ро ва ња, ле ги ти ми тет, ка кав 
му ни јед на до са да шња кул ту ра ни је омо гу ћа ва ла. 
„reаllу tе1еvision”, нарушава све мо рал не по сту ла-
те грађанског живота подстичући ком пе ти ци ју, 
али не увек  здра ву, уме сто со ли дар ност, а да је за 
то на гра ђи ва на ви со ком гле да но шћу, по пу лар но-
шћу и по зи тив ним ко мер ци јал ним учин ком. Сли-
чан ефе кат про из во ди и пра вље ње те ле ви зиј ских 
фил мо ва и се ри ја у на ци о нал ним окви ри ма пре ма 
ин тер на ци о нал ном ре цеп ту, од но сно ре цеп ту оне 
кул ту ре ко ја се у од ре ђе ном жан ру ви ше на мет ну-
ла. Та кав по сту пак ни је нов, са мо се на ње га гле да 
дру гим очи ма. Да нас је то ре зул тат гло ба ли за ци је. 
У 19. ве ку по сту пак по ср бља ва ња име на, до га ђа-
ја, ло ка ли те та при ли ком пре во ђе ња стра них књи-
жев них тек сто ва мо гао је би ти узро ко ван по тре бом 
срп ских пи са ца да се пред ста ве као ори ги нал ни 
ства ра о ци, а не као пре во ди о ци, или са дру ге стра-
не, по тре бом да се ма ло број ним чи та о ци ма за бав-
на ли те ра ту ра при бли жи кроз си ту а ци је и на ра ви 
ко је су им бли ске и по зна те. Ипак, у осно ви по-
ср бља ва ња би ло је пре у зи ма ње аутор ства бли ско 
оно ме ко је је да нас при сут но, са мо је ме диј пре но-
ше ња дру га чи ји, со ци јал не и ко мер ци јал не им пли-
ка ци је, сход но сво ме вре ме ну и при ли ка ма, могле 
би се чак и упо ре ђи ва ти.

Проф. др Александра Вранеш

Култура ћирилице
Библиотека града Београда, 7. август 2009.

Промена адресе редакције! Од овог броја адреса и телефон редакције Новина 
Београдског читалишта су промењени. Видети импрес! Све прилоге и пошту 
слати на нову адресу у електронском облику.

Превод песме Константина Кавафија са грчког: Иван Гађански и Ксенија Марицки Гађански

На насловној страни: Атинска школа (детаљ). Ова славна Рафаелова 
фреска приказује философе Платона и Аристотела. Први, прста 
упереног навише указује на постојање натчулног света, док други, 
прста окренутог наниже, наводи на постојање само једне стварности.
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Би бли о те ка „Вук Ка ра џић“ на ла зи 
се на Зве зда ри, у ули ци Ћи ри ла и 

Ме то ди ја бр. 2, и јед на је од че тр нaест 
оп штин ских би бли о те ка ко је функ ци о-
ни шу у скло пу мре же јав них би бли о те-
ка Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Ка ко је 
са ма би бли о те ка би ла сме ште на у ста-
ром и не до вољ но функ ци о нал ном про-
сто ру, Оп шти на Зве зда ра од лу чи ла је 
да у са мом објек ту ура ди гра ђе вин ски, 
гру би део ре ста у ра ци је, док су фи ни ји 
ра до ви, тј. по сло ви ен те ри је ра, од стра-
не Би бли о те ке гра да Бе о гра да, по ве ре-
ни ди зај нер ском сту ди ју „Круг“. 

По вр ши на од 320 ква драт них ме-
та ра мо ра ла је под ми ри ти на ме ну: по-
тре бе сме штај ног фон да, чи та о ни це и 
кан це ла ри ја. Иде ја је би ла „од шкри ну-
ти вра та про шло сти да би се са чу ва ла 
бу дућ ност“, што го во ри о те мељ ном 
при сту пу ауто ра Ма ри је Сте фа но вић, 
ди пло ми ра ног ар хи тек те ен те ри је ра. 

Чи та о ни цу чи ни спој тра ди ци о нал-
ног и мо дер ног ди зај на. Ком би но ва ни 
су сто ло ви од бе ље ног хра ста и ви три-
не ко је су там но бај цо ва не, што је ре-
зул ти ра ло тра ди ци о нал ним кон цеп-
том са мо дер ним ли ни ја ма и рав ним 
кан то ви ма. Ви три не ко је пред ста вља ју 
обло гу зи до ва ра ђе не су са де ко ра тив-
ним сту бо ви ма, на ко ји ма је апли ци ран 
ви траж од „ти фа ни“ ста кла. По ли це за 
књи ге су тип ске (за би бли о те ке) и са чи-
ње не су од ме тал не кон струк ци је ко ја је 
пла сти фи ци ра на, док пре гра де, све тле 
по ли це чи ни бе ље ни храст, те оне из-
гле да ју функ ци она лно и еле гант но.

У деч јем оде ље њу та ко ђе се про вла-
чи бе ље ни храст, али овог пу та у ком-
би на ци ји са ја ким бо ја ма.

Кан це ла ри ја на спра ту уре ђе на је 
мо дер но. Њу чи не 4 рад на ме ста и ма-
ли кон фер енциј ски сто. Уре ђе на је у 
све тлим тоновима, а осве же на зе ле ном 
бојом.

Александра Вићентијевић

„МОЈ СТОЧИЋ“
ПРВИ ПУТ У БИБЛИОТЕЦИ

У ав гу сту 2009. го ди не, у про зо ри ма Би бли о-
те ке гра да Бе о гра да осва ну ла је из ло жба под 

на зи вом „Мој сто чић“. На овој из ло жби пред-
ста вље ни су ра до ви де це оме те не у раз во ју, уче-
ни ка шест бе о град ских шко ла и јед не са Ко со ва: 
„Све ти Са ва“ из Ум ке, „Сте фан Де чан ски“ из Бе-
о гра да, „Вељ ко Ра ма да но вић“ из Зе му на, „Дра ган 
Ко ва че вић“ из Бе о гра да, „Ра ди вој По по вић“ из 
Зе му на, „Са ва Јо ва но вић“ из Зе му на и „Ко сов ски 
бо жур“ из Ко сов ске Ми тро ви це.

Из ло жбом у из ло зи ма Би бли о те ке зва нич-
но је за по че та са рад ња из ме ђу Би бли о те ке гра-
да Бе о гра да и ху ма ни тар не ак ци је „Мој сто чић“. 
Ово је већ тре ћа го ди на ка ко аутор овог про јек та, 
ре но ми ра на кре а тор ка Дра га на Ог ње но вић, оку-
пља де цу са смет ња ма у раз во ју и по ма же омо гу-
ћа вајући им да се кроз рад и игру кре а тив но ис-
ка жу. Ре зул тат то га су ори ги нал не ру ко тво ри не 
ко је за до во ља ва ју и чак над ма шу ју по ста вље не 
стан дар де. 

По став ком ове из ло жбе у про зо ри ма Би-
бли о те ке гра да Бе о гра да, про из во ди, ко ји пле не 
сво јом ле по том и јед но став но шћу, из ло же ни су 
на про мет ном ме сту и лак ше уоч љи ви „оку јав-
но сти“. 

Пред ме ти из ко лек ци је „Мој сто чић“ кра си-
ће и штанд Би бли о те ке гра да Бе о гра да на ово го-
ди шњем Сај му књи га, а из ло жба у Би бли о те ци 
гра да тра ја ће до кра ја ове манифестације. На кон 
то га, у Би бли о те ци ће би ти ор га ни зо ва на и про-
дај на из ло жба упо треб них и укра сних пред ме та 
и су ве ни ра ко је из ра ђу ју ова де ца, а ко ја су пра ва 
ма ла умет нич ка де ла. На тај на чин би ће им пру-
же на и фи нан сиј ска по др шка. 

Уче ни ци ма свих шко ла ко је су део ове ак ци-
је би ће обез бе ђе не и бес плат не члан ске кар те уз 
ко је ће мо ћи да по зајм љу ју књи ге из свих јав них 
би бли о те ка на те ри то ри ји Бе о гра да, као и да се 
ак тив ни је укљу че у жи вот би бли о те ке како би 
се до ла зе ћи у на ше про сто ре на нај лак ши и нај-
спон та ни ји на чин со ци јал но ин те грисали са сво-
јим вр шња ци ма.

Тим по во дом аутор из ло жбе и про јек та „Мој 
сто чић“ Дра га на Ог ње но вић и Јасмина Нинков, 
ди рек тор Би бли о те ке гра да Бе о гра да, одр жа ле су 
ме диј ски од лич но про пра ће ну кон фе рен ци ју за 
но ви на ре на ко јој је би ло ре чи о пла но ви ма ду-
го роч не са рад ње.

Са ра дања са овом ху ма ни тар ном ак ци јом са-
мо је по че так у ни зу са рад њи ко је БГБ пла ни ра у 
ско ри јој бу дућ но сти, а ко је се, опет, ти чу по мо ћи 
де ци са по себ ним по тре ба ма.

Јасна Бркић

НОВИ ЕНТЕРИЈЕР
БИБЛИОТЕКЕ

„Вук Ка ра џић“
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Преведена и домаћа прича

Небојша Ћосић

Четврта туга, више песма
Скла па ју му се очи и по ред уоби ча је них сти му лу са, ка фе и ур не бе-

сно ра са њу ју ћих цр них и бе лих ру ских, па ин диј ских ча је ва. Ску-
по пла ће них. Ра зу мљи во, оно што вре ди пре ма фи ло зо фи ма у чи ју 
ми са о ну оп ти ку уђе и еко но ми ја, ле ко ви су ску пи.

Љут је, и пи ше.
Фи зи о ло ги ја га у по лу мра ку по год ном за очи уз на ве де не теч но-

сти, по ред ми не рал не во де и ви на ко је му је по кло нио зној ме ди те ран-
ских ви но гра да ра, на во ди на ре чи ко је ће на кра ју адре си ра ти. По што 
се ису ви ше до бро зна са оним ко ме пи ше, пу тем ра ни је раз ме ње них 
пи смо но сних и оста лих по шиљ ки, адре са не ће би ти глу ва.

Је ди но не зна да ли ће до че ка ти од го вор? О, не дај Бо же, о соп-
стве ној смр ти за са да не тре ба ми сли ти! Ко ли ко ју че-пре кју че од ла-
зе ћи на кон сул та ци је по во дом ар хи тек тон ских ре ше ња про пра ће них 
ис црп ним цр те жи ма, пут га је са из ве сном не ла го дом од вео ле ка ру. 
И тај је спе ци ја ли ста ре као да му спе ци фи ка ци је ње го ве стру ке, ши-
ром отва ра ју вра та, чак, вр хун ском спор ту. Би ло ов де, дра ги Јо ва не, у 
под зе мљу, би ло го ре на рај ским ли ва да ма, где ће ти мо жда про ме ни-
ти име, иден ти тет и пол, али шта то ма ри, уко ли ко од лу чиш да одеш 
та мо, ре као је ле кар.

Скло пио је очи.
Ве ле град ди ше.
Ноћ ни ци ра де свој по сао.
Ње го ве олов ке пи шу, он је са да 

сто рук. Јер је љут. Али љут ња, ипак 
ни је есен ци јал ност у лир ском обра-
ћа њу Јо ва ну Бо го сло ву Пат мо ском.

Дру га ча ша ви но гра дар ског зно ја.
Да ли мо же да на ста ви ово пи-

смо, по ру ку пи сцу От кро ве ња? Је-
сен од зва ња ње го вом око ли ном. Кад 
је по гле да ви ди ње но бо гат ство, ви-
ди вред не Гер ма не, Сло ве не, Ро ма-
не, чак и Ви кин ге, људ ски мра ви њак 
Ази је и та мо пре ко оке а на мра ви њак 
Новог све та, сви се тру де да у ко шни-
це ускла де сво ју бри гу и плод пред 
зи му.

Чу је из свог лон ца зву ке вре ле во де у ко јој се ку ва ју кром пир и 
ку пус.

За што си пре Хри сто вог тре ћег до ла ска то ли ко био ми зан троп ски 
рас по ло жен пре ма на шој ни штав но сти на пла не ти? И че му то ли ке 
зве ри са оно ли ко пе дант но из бро ја них гла ва и ро го ва, а што се ме не 
ти че се дам ча ша је за и ста мно го, већ ти је тре ћа вр ло не га тив на, за-
што да од ње ног са др жа ја во да ре ка и мо ра по ста не крв? До ду ше, и 
без ње че сто су се са ми љу ди свој ски по тру ди ли да де ли мич но по ста-
не крв. Пе та је мо ра за љу де, ко мо же да из др жи „же же ни огањ“, као и 
евен ту ал на ње на су прот ност чи ји са др жај ши ри не људ ску хлад но ћу 
и це лу пла не ту ле ди за на век. Ту су прот ност ог њу, Јо ва не, до ми шљам 
ја... за ви ру је мо на час у љу ти то Јо ва но во обра ћа ње ста ри јем име ња ку. 
Над ку ћом му про зу ја ле те ћи ауто мо бил.

Ов де не где на ста је па у за у Јо ва но вој от по сла ни ци име ња ку ко ји је 
на јед ном остр ву у ве о ма те шким исто риј ским и по ли тич ким усло ви-
ма пи сао От кро ве ње. На ње го ва зе маљ ска вра та ку ца љу бав и они ће 
по ку ша ти да се умно же. Је дан чо век и јед на же на.

Тре ћа ча ша ви но гра дар ског зно ја! Ко пи је ову ча шу?
Ја, и го во рим и сведо чим ово: „Про ла зно сти ка ко ти је име! Мо-

жда у име ну Јо ва но вог и по том ка ње го ве же не, и ње го вих по то ма ка, 
та ко до у астро фи зич ки бес крај? Ако је та ко, он да те и не ма. Да, до ђи, 
Го спо де Ису се Хри сте и по ка жи нам ре ку во де жи во та, би стру као 
кри стал... и с обе стра не ре ке др во жи во та, ко је ра ђа два на ест ро до ва 
да ју ћи свој род; и по да ри нам ли шће од др ве та за из ле че ње на ро ди ма.

За вр шио сам свој го вор и на чео де ве ту ча шу. Јер го вор је ду го 
трајао.

Фелипе Бенитес Рејес

Различити светови
Док је по пра вљао кар бу ра тор на јед ном мо тор ци клу, си-

ну му ка ко да нај бо ље ис пла ни ра ин ва зи ју ста нов ни ка 
Ка но пу са на пла не ту Мер ку ро ни ду: сти гли би бро до ви ма од 
про вид ног амо ни та, не чуј но, за хва љу ју ћи моћ ним при гу ши-
ва чи ма: но ви па кле ни изум Ма су лик са, лу дог ге ни ја из кон-
сте ла ци је Ар го пи тес, ко ји је већ био из у мео ба лон за тре нут но 
ис це љи ва ње и кон вер тор је згра ко јим је мо гу ће не са мо пре-
хра њи ва ти де цу Хи фи да, ко ји при па да ју ра си ро бо ва му та-
на та, већ је мо гуће и пу ни ти ба те ри је на оруж ју елит не гар де 
Осме Ка но пиј ске им пе ри је.

„Го то во“, ре че бри шу ћи кр пом кол мајз са пр сти ју. 
Му ште ри ја му пла ти и од ве зе се на по пра вље ном мо тор-

ци клу, а он је и да ље по ку ша вао да за ми сли ра за ра ње ко је ће 
они са Ка но пу са из вр ши ти на Мер ку ро ни ди. Тре ба да опи ше 
па ље ње па ла те Ха ју ре, га лак тич ке ка ли фи ни це, су пру ге Мер-
ку ри о на, све мир ског ти ра ни на. Тре ба да у де та ље опи ше са го-
ре ва ње мр твих рат ни ка ко ји би не ста ја ли као сум пор ни пла-
мен. По себ но тре ба да на гла си уни ште ње Ве ли ке Би ос фе ске 
Ку по ле, ко ја ће се сва рас пр шта ти под паљ бом из ну кле ар них 
ба ца ча. 

A као глав ни за вр шни ефе кат огром ни гу ште ри у че тво-
ро пре гу сик та ће к'о шеј та ни, по но вље ном оно ма то пе јом: ссс... 
шшш... ссс... шшш...

Оста ло му је још да по пра ви две про бу ше не гу ме на би-
ци кли ма и три мо то ра, од ко јих је један ви со ко ци лин дрич ни 
и лук су зно хро ми ран. Не би од у да рао од бој них во зи ла ни у 
тај ним зве зда ним про сто ри ма у ње го вим ро ма ни ма. По ку пи-
ће про бу ше не гу ме, за тво ри ће рад њу и оти ћи  ће да се на ђе са 
сво јом ве ре ни цом. При ча ће јој о под му клим пла но ви ма на ро-
да са Ка но пу са и о хва та њу Мер ку ри о на, а она ће га гле да ти 
раз ро га че них очи ју у ко ји ма се оцр та ва збу ње но ди вље ње и 
спо ме ну ће да има не ко до бро сни же ње апа ра та за до ма ћин-
ство, а он ће јој све ча но на ја ви ти смрт Ха ју ре, ве шти це ка-
лиф ске из све ми ра, а она ће ње му ка за ти да не за бо ра ви да 
тра жи при зна ни це за пла ће ње хи по те ке, и да ће ње на го спо ја 
да пу ту је у Ита ли ју и да јој је обе ћа ла не ку ре ли кви ју из Ва-
ти ка на, а за вр ши ће про сла вом ко ју су рат ни ци са Ка но пу са 
при ре ди ли ме ђу ру ше ви на ма Мер ку ро ни де, јер је то био крај 
ове са ге, а по сле ће по че ти но ва ко ја ће се ба ви ти ава та ри ма 
уда ље не га лак си је под име ном Ин фра ги букс, где ће сви би ти у 
ра ту, и по се до ва ће још са вр ше ни ја и убо ји ти ја оруж ја, и би ће 
ле те ћих ко ла, а она ће пу сти ти да јој пи па гру ди пи та ју ћи га 
да ли је пу но мо то ра опра вио, и ка да ће ићи да ку пе ка уч на 
рас про да ји.

Превод са шпанског: Драгана Живанчевић

Из књи ге при ча Ка ко гу би ти. Из да вач Ту скетс, 1997. Увр ште на 
је у Сто го ди на при че (1898–1998). Ан то ло ги ја шпан ске при че на 

ка сти љан ском. Из бор и про лог Хо се Ма ри ја Ме ри но. Из да вач, 
Ал фа гу а ра, 1998.

Кратка белешка о писцу:

Фе ли пе Бе ни тес Ре јес ро дио се 1960. го ди не на ју гу Шпа ни је у Ро-
ти, код Ка ди са. Сту ди рао је шпан ску фи ло ло ги ју у Ка ди су и Се ви љи. 
Жи ви и ра ди у свом род ном ме сту. Огле дао се у свим вр ста ма пи-
са ња, укљу чу ју ћи и но ви нар ство, есеј и сти ку и књи жев ност за де цу. 
Пре во дио је Т. С. Ели о та и В. На бо ко ва. До бит ник је не ко ли ко углед-
них на гра да у Шпа ни ји за ро ман, при че и по е зи ју. Пре во ђен је на 
ен гле ски, ита ли јан ски, ру ски, фран цу ски, ру мун ски и пор ту гал ски 
језик.
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Ка ко из гле да би ти ди рек тор и глав ни 
и од го вор ни уред ник нај зна чај ни је из
да вач ке ку ће ка ква је „Слу жбе ни гла
сник“? 
Да ли смо нај зна чај ни ји то не ка ка жу 

дру ги, ја ми слим да ни смо, али же ли мо да 
бу де мо. Зна чај не од ре ђу је са мо број на сло ва 
јед ног из да ва ча, већ на сло ви, ауто ри, уред-
ни ци...

Бити ди рек тор „Службеног гла сни ка“ је 
од го вора н, иза зова н и кре а тива н задатак, 
а би ти глав ни уред ник ова кве ку ће даје мо-
гућ ност да се кроз уре ђи вач ку по ли ти ку ис-
ка же ши рок спек тар од иде ја до ре а ли за ци-
је, од успе ха до про ма ша ја, од сјај них са бе-
сед ни ка до без гра нич но до сад них љу ди, од 
мо гућ но сти да се ан га жу ју ис ку сни до то га 
да се да шан са мла ди ма. 

На ко ји на чин се тру ди те да одр жи те и 
по диг не те из да вач ки углед ва ше ку ће? 

Ква ли те том, тач но шћу, кре а тив но шћу, до-
брим ме на џе ри ма, а по нај пре до брим ауто-
ри ма, уред ни ци ма и број ним спо соб ним љу-
ди ма упо сле ним у из да вач ком сек то ру. 

Ци ље ви? 
Је дан од ци ље ва „Слу жбе ног гла сни ка“ је сте 
ши ре ње књи жар ске мре же у Ср би ји, што 
је ре зул ти ра ло отва ра њем књи жа ра у Ужи-
цу, Чач ку и Кра гу јев цу, а уско ро се пла ни-
ра отва ра ње у Ни шу и Ле сков цу. Ула га њем 
у ло кал не сре ди не по ма же се де цен тра ли за-
ци ја кул ту ре, али и отва ра ње но вих рад них 
ме ста. Сле де ћи европ ски курс Вла де Ср би је 
иде мо у су срет но вим зах те ви ма. Уво ђе њем 
но вог ин фор ма ци о ног си сте ма при пре ма-
мо се да по ста не мо јав ни пор тал у слу жби 
гра ђа на, пру жа ју ћи услу ге на ни воу срод них 
слу жбе них гла си ла уну тар Европ ске уни је.  

Ва ша ви зи ја „Слу жбе ног гла сни ка“? 
Мо дер на, ефи ка сна, тр жи шно ори јен ти са-
на и про фи та бил на ком па ни ја ко ја оства ру-
је основ ну де лат ност, али и до при но си ус по-
ста вља њу мо дер ног кул тур ног ко да по шту-
ју ћи сво ју тра ди ци ју. 

Ка ко оце њу је те на чин на ко ји ме ди
ји пра те књи гу, па и кул ту ру уоп ште? 
Ка ква је ва ша са рад ња са њи ма и ка ко 
оце њу је те тре нут ну си ту а ци ју на под
руч ју ме ди ја? 

Има мо до бру са рад њу са ме ди ји ма, по себ-
но штам па ним. Циљ нам је да ту са рад-
њу уна пре ђу је мо и са елек трон ским ме ди ји-
ма. То је увек дво стран, мо жда пре ци зни је, 
тро стран од нос: Из да вач–ме ди ји–чи та о ци. 
И он ни је јед но ста ван, већ ком плек сан, ме-
ђу за ви сан и ин тер ак ти ван. Сва ко ме у том 
тро у глу се чи ни да је исто вре ме но и нај бо-
љи, али и да је оште ћен. У окру же њу ка кво 
је сте, књи га по ста је ро ба као и све дру ге ро-
бе, а то ни је до бро. Али, тај ко рек тив тре ба 
да учи ни др жа ва, а не ме ди ји. У до број ме ри 
ме ди ји де ле суд би ну оста лих, та ко да ква ли-
тет културних рубика, конкретно, па да. А 
ка ко су пла ће ни до бро и ово ра де. 

Да ли има те и ка ква је ва ша са рад ња са 
из да ва чи ма слу жбе них гла си ла у ре ги
о ну? 

Одр жа ва мо кон так те са свим фир ма ма на-

шег ти па у др жа ва ма на ста лим из бив-
ше СФРЈ. На про шло го ди шњем Сај му књи-
га у Бе о гра ду, на на шем штан ду су би ли 
пред став ни ци слу жбе них ли сто ва Сло ве-
није, Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Бо сне и Хер-
цего ви не, а по себ но Гла сни ка Ре пу бли-
ке Срп ске. 

Ко ли ко сте књи га об ја ви ли то ком про
шле го ди не, ко ји су на сло ви по сти гли 
нај ве ћи тр жи шни успех и има ли на
сло ва чи јом сте про да јом би ли раз о ча
ра ни? 

Про шле го ди не смо об ја ви ли 284 на сло-
ва, од то га су 82 из да ња са и зда вач ки про јек-
ти. Ове го ди не пла ни ра мо око 300 из да ња, 
од ко јих ће де ве де се так би ти са и зда вач ки. 
Од про шлог Сај ма нај про да ва ни је књи ге су: 
Уго вор на чи тан ка, Дра го љу ба Си мо но ви ћа, 
Вре ме зми ја До бри це Ћо си ћа, Ства ра ње Ре
пу бли ке Српске, пок. Ни ко ле Ко ље ви ћа, Те
о ри ја књи жев но сти Зден ка Ле ши ћа, Срп ски 
пи сци сли ка ри Ра до ва на По по ви ћа, New’s 
age Зо ри це То мић. На жа лост, има на сло ва 
ко ји ни су про да ти. Не ке од њих смо об ја ви-
ли као не про фи та бил на, и за на шу кул ту ру 
ва жна. У овој го ди ни, бар до са да, опао је 
про мет књи га за 20%. 

Ка ко оце њу је те про да ју књи га у уну
тра шњо сти? 

Књи жар ска мре жа је де сет ко ва на. Ми по ку-
ша ва мо да проши римо мре жу – од че ти ри 
књи жа ре у 2007. на 14 у овој го ди ни. За са да 
је про да ја књи га у уну тра шњо сти по не где 

бо ља не го у по је ди ним књи жа ра ма у Бе о-
гра ду, али је то још увек да ле ко од про да је 
књи га у ра ни јим вре ме ни ма. 

Да ли пла ни ра те по кре та ње но вих ча
со пи са и шта је са књи га ма и ча со пи си
ма из обла сти ду хов но сти? 

До кра ја го ди не пла ни ра мо да по кре-
немо „Прав ни гла сник“ и „Књи жев ни гла-
сник“.

Да ли сма тра те да кул ту ра мо же да бу де 
кључ на раз вој на сна га јед ног дру штва 
и ка ко оце њу је те на шу кул тур ну по ли
ти ку? 

Да. Са мо дру штва ко ја се осла ња ју на кул-
ту ру и на у ку има ју озбиљ ну раз вој ну шан су. 
Ду бин ски сви озбиљ ни ји про бле ми су кул-
ту ро ло шки, па и они по ли тич ки, о вред но-
сним и да не го во ри мо. Као да смо по но во, 
ко зна по ко ји пут на ис пи ту „пре вред но ва-
ња свих вред но сти“. Кул тур на по ли ти ка је 
ства ра ње ам би јен та, од ре ђи ва ње при о ри те-
та као др жав ног и на ци о нал ног ин те ре са и, 
кад је књи га у пи та њу, да учи ни мо бар не-
што слич но оно ме што су учи ни ли у Хр ват-
ској. Је дан од про бле ма јесу дис кон ти ну и те-
ти ко ји се ја вља ју са сва ком но вом вла дом. 

Све су раз ви је ни ји раз ли чи ти ал тер
на тив ни об ли ци про да је књи га, не за
ви сни од књи жа ра (клу бо ви чи та ла ца, 
ка та ло шка и Ин тер нет про да ја...). Да 
ли књи жа ра ма пре ти да до жи ве суд би
ну би о ско па и шта ми сли те о то ме што 
у не ким ве ли ким гра до ви ма у Ср би ји 
не ма ни јед не књи жа ре?

Књи га је у кри зи са мо у др жа ва ма са ве ли-
ким уче шћем не пи сме ног и по лу пи сме ног 
све та. У Ср би ји с кра ја 19. ве ка би ло је не-
ко ли ко хи ља да пре ну ме ра на та на из да ња 
Срп ске књи жев не за дру ге, на при мер, а да-
нас сви из да ва чи за јед но је два да има ју ви-
ше стал них прет плат ни ка. Гла сник раз ви ја 
све ви до ве про да је, али се мо ра мо за пи та-
ти: За што у Ср би ји про да је мо ма ње књи га 
(сви из да ва чи по је ди нач но) не го Мла дин ска 
књи га из Љу бља не. Про блем је у на ма, а не 
у њи ма. На у чи мо не што и од дру гих, ту се 
ком плек си ску по пла ћа ју.

Ако се ни шта не пре ду зме, књи жа ре ће 
до жи ве ти суд би ну би о ско па.Од књи ге из-
гле да да се не мо же жи ве ти. Це не за ку па су 
астро ном ске, оне се те шко мо гу от пла ти ти 
са мо про да јом књи га. Гла сник на сто ји да 
са мо стал но, али и са дру ги ма, раз ви је но ву 
књи жар ску мре жу. Наш циљ је да до 2013. 
го ди не отво ри мо књи жа ре у свим гра до ви-
ма ко ји су окру жни цен три. 

Ка ко оце њу је те кул тур не по тре бе на
ших гра ђа на (Београд, уну тра шњост)? 

Не ке ло кал не сре ди не су у овим те шким 
го ди на ма ви ше и бо ље очу ва ле сво ју кул-
тур ну ели ту. Ми то ви ди мо ка да ра ди мо 
Лек си ко не гра до ва. Окупили смо сјајне еки-
пе у Кра гу јев цу, Ни шу, Ужи цу, Пи ро ту, Гор-
њем Ми ла нов цу...  На про мо ци ја ма на ших 
књи га има пу бли ке и у Бе о гра ду и у уну-
тра шњно сти, али ви ше у уну тра шњо сти. 
У Ужи цу про да мо ви ше књи га не го у че ти-
ри књи жа ре у Бе о гра ду, ви ше не го у Но вом 
Са ду! 

Портрет издавача
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Да ли сма тра те да су из да вач ке ку ће угро
же не ти ме што се ве ли ки ме ди ји (пи са ни 
и елек трон ски), ко ри сте ћи пред но сти свог 
основ ног по сла, упу шта ју у из да ва штво? 

Не. И оне се бо ре са про бле ми ма, као и ми, а 
уоста лом кон ку рен ци ја под сти че и он да кад те 
угро жа ва. Њи хо ва зна чај на пред ност је у ре кла-
ми, али ако не ма ју до бар про из вод то ни је до-
вољ но. А ако има ју бо ља из да ња, као што не ка 
је су, ка па до ле. 

Шта ми сли те о улич ним сај мо ви ма књи га? 
Улич ни сај мо ви, али и по крет на улич на про да-
ја, не са мо што до при но се бо љој по ну ди на ших 
гра до ва, већ и њи хо вом бо љем из гле ду. У на шим 
при ли ка ма ова ква про да ја се нај че шће ис пла ти. 

Ка ко оја ча ти свест љу ди о то ме да је кул ту
ра бит на за јед но дру штво и под стак ну ти 
их да ви ше чи та ју? На ко ји на чин др жа ва, 
пр вен стве но Ми ни стар ство кул ту ре мо же 
да по мог не у по бољ ша њу си ту а ци је? 

Свест за књи гом је те шко раз ви ја ти кад не-
ма по сла, хле ба, нов ца. Но, чи ни ми се да ми 
има мо про сто ра. Пре ма не ким ис тра жи ва њи-
ма око 10% Бе о гра ђа на ку пу је јед ну или ви ше 
књи га го ди шње. То ни је ма ло, ако је и то ли ко. 
Др жа ва би тре ба ло, бар де ли мич но, да при ме-
ни мо дел Хр ват ске (то ни је са мо њен мо дел) у 
от ку пу књи га. 

Опи ши те у јед ној ре че ни ци по ло жај књи
ге, кул ту ре и из да ва штва. 

На во ди те ме на не што што је не мо гу ће. Док је 
књи га са мо ро ба, не ма усло ва за про све ћи ва ње 
и кул ту ру. Што је у кул ту ри ви ше по ли ти ке, ма-
ње је кул ту ре, а што је у по ли ти ци ви ше кул ту ре, 
ви ше је пра ве др жав нич ке по ли ти ке са ви зи јом. 
Удру жи ва ње из да ва ча је ну жан, али ни је до во-
љан услов да се оно по бољ ша. На ше дру штво је 
то ли ко ато ми зи ра но, да ни је да ле ко од исти не, 
да ми он да и не ма мо дру штво. Има мо ин сти ту-
ци је (ка кве-та кве), има мо др жа ву (ова кву), има-
мо по је дин це, али не ма мо дру штво. А то се не 
ства ра ни за ко ни ма, ни де кре ти ма, већ са мо све-
сним и удру же ним (про фе си о нал но, ин те ре сно) 
по је дин ци ма. То тра је, а код нас тек по чи ње. 

По сто је ли да нас у Ср би ји књи жев ни кри
ти ча ри? 

Да и не. Све је ви ше прав ни ка, а прав да је 
све спо ри ја. Има мо кри ти ча ре, али да ли има мо 
кри ти ку? 

Шта ми сли те о да на шњем по ло жа ју срп
ског је зи ка? 

Је зик је те мељ сва ке кул ту ре, па би тре ба ло да 
бу де и код нас. На жа лост, ја не мам та кав ути сак. 
Да ли са мо ути сак? Има мо ли реч ник? Срп ски 
је зик је угро жен од нас са мих, али га са мо ми 
мо же мо очу ва ти и раз ви ја ти. 

Шта сад чи та те и у ко јим књи га ма нај ви ше 
ужи ва те?

Због не ких сво јих ра до ва, по след њих го ди на 
чи там нај ви ше књи га о људ ском злу: те о ло шке, 
фи ло зоф ске, со ци о ло шке, пси хо ло шке, књи-
жев не. На од мо ру сам се вра тио не ким див ним 
есе ји ма Сре те на Ма ри ћа. Ње гов је зик је сја јан 
и кад пи ше о на ма и кад пи ше о Свиф ту, Хел дер-
ли ну, Ви јо ну, Стен да лу, Пру сту...

Лела Мирковић 

PO E SIA SEM PRE – SER VIA – број 29, го ди на из ла же ња 15, 2008, 227 стра на, од 9–80. 
стра не, уз бе ле шке о пе сни ци ма про стор је за у зе ла An to lo gia da po e sia Ser via, Рио 
де Жа не и ро, Фе де ра тив на ре пу бли ка Бра зил, из да вач: На ци о нал на би бли о те ка Бра-
зил, адре са ре дак ци је: Fun da cao Bi bli o te ca Na ci o nal, Ave nia Rio Bran co, 215, 5, an dar, 
Rio de Ja ne i ro RJ 20040 – 008, po e si a sem pre@bn.br, глав ни уред ник Mar co Luc che si 

Про шле, 2008. го ди не, у бро ју 29 бра зил ског ча со пи са Po e sia Sem pre ко ји из ла зи у Рио 
де Жа не и ру, под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре Бразила и На ци о нал не 

би бли о те ке Бра зи ла об ја вљен је из бор из срп ске по е зи је дру ге по ло ви не 20. ве ка. Из бор 
пе сни ка, њи хо вих пе са ма са пре во дом на пор ту гал ски је зик, као и кра ће би о би ли о граф-
ске бе ле шке са чи нио је Алек сан дар Јо ва но вић (ро ђен 1950. у Су бо ти ци, док тор се ми о ти ке 
и лин гви сти ке, пре во ди лац и про фе сор на УСП уни вер зи те ту). 

Увод ним тек стом (Ca ra col estre la do: po e sia ser via con tem po ra nea da se gun da me ta de do 
se cu lo XX) при ре ђи вач да је бра зил ским чи та о ци ма основ не по дат ке о раз во ју срп ске по-
е зи је од до ба ро ман ти зма у 19. ве ку до на шег вре ме на и пе сни ка за сту пље них у ње го-
вом из бо ру. Пред го вор да је крат ке и пре ци зне ин фор ма ци је о по е зи ји Во ји сла ва Или ћа, 
о „екс пло зи ји“ иза ма по сле пр вог ра та (зе ни ти зму Љу бо ми ра Ми ци ћа, хип ни зму Ра да 
Дра ин ца, су ма тра и зму Ми ло ша Цр њан ског, срп ском кри лу над ре а ли зма (sur re a li smo), 
со ци јал ној по е зи ји, на ста вља опи сом пр вих го ди на по сле Дру гог свет ског ра та (со ци ја-
ли стич ки ре а ли зам, жда но ви зам), на стан ком „дру ге мо дер не“ по ја вом но вих пе сни ка (В. 
По па, М. Па вло вић, С. Ра ич ко вић, Иван В. Ла лић), те из бо ром пе сни ка ро ђе них у пе тој и 
ше стој де це ни ји чи ји по че ци па да ју се дам де се тих и осам де се тих го ди на ми ну лог сто ле-
ћа, да би се њи хо во пе ва ње на ста ви ло у на ред ним и овој де це ни ји. Иза те гру пе пе сни ка, 
до ла зи из бор пе сни ка ро ђе них у сед мој (5 пе сни ка), да би овај из бор за вр ши ли нај мла ђи, 
пе сни ци ро ђе ни то ком осме де це ни је, чак 13 пе сни ка, да нас у зре лим го ди на ма, са по не-
ко ли ко књи га иза се бе, али, не до вољ но вред но ва них и про мо ви са них у ма тич ној, срп ској 
књи жев но сти. Из тог угла гле да но, вред ност про фе со ро вог из бо ра и пре во ди лач ког ра да, 
по ред за сту пље но сти зна чај них пе сни ка са оства ре ним и пре по зна тљи вим опу сом, по на-
ма, упра во је, из ме ђу оста лог, у сна жном про мо ви са њу мла ђих срп ских пе сни ка, од но сно, 
ауто ра ко ји сво је пе снич ке пр вен це об ја вљу ју у про шлој де це ни ји, де це ни ји рас па да дру ге 

Ју го сла ви је и фор ми ра ња не за ви сних др жа ва од 
ре пу бли ка, до та да чла ни ца ју го сло вен ске фе де-
ра ци је.

An to lo gia da po e sia Ser via са др жи избор 
песама 44 пе сни ка и пе сни ки ња, по чи ње по е зи-
јом Вас ка По пе (1922–1991), 5 пе са ма, Сте ва на 
Ра ич ко ви ћа (1928–2007), 2 пе сме, и Ми о дра га 
Па вло ви ћа (1928). Ов де при ре ђи вач пра ви де це-
ниј ски рез (не ма пе са ма/пе сме Ива на В. Ла ли ћа, 
Јо ва на Хри сти ћа, Ма ти је Бећ ко ви ћа, Бо ри сла ва 
Ра до ви ћа и дру гих, све пе сни ци ро ђе ни у че твр-
тој де це ни ји) да би се на ста ви ла пе сни ци ма из 
пе те де це ни је: Иван Рас те го рац (1940), Адам Пу-
сло јић (1943), Сте ван Тон тић (1946), Си мон Си-
мо но вић (1946), Да рин ка Је врић (1947–2007), Јо-
ван Зи влак (1947), Сло бо дан Зу ба но вић (1947), 
Ра ша Ли ва да (1948–2007), Ду шко Но ва ко вић 
(1948), Вла ди мир Ко пицл (1949), Рад ми ла Ла зић 
(1949), Но ви ца Та дић (1949), То ми слав Ма рин-
ко вић (1949). Кад је реч о пе сни ци ма ро ђе ним 
то ком ше сте де це ни је, Јо ва но вић се опре де лио 

за сле де ће ауто ре: Бра ти слав Ми ла но вић, Ива на Ми лан ко ва, Ми ло ван Мар че тић, Ду шан 
Ра ди во је вић, Ђор ђо Сла до је, Ми лош Ко ма ди на (1955–2004), Ста ни ша Не шић, Гор да на 
Ћир ја нић и Је ле на Лен голд. Пет пе сни ка афир ми са них то ком про шле и ове де це ни је ро-
ђе ни су у сед мој де це ни ји: Ра ди во је Ста ни вук (1960), Во ји слав Ка ра но вић (1961), Са ша Је-
лен ко вић, Зо ран Бог нар, Ве сна Ко раћ, да би сти гли, ка ко ре ко смо, до из бо ра из „пле ја де“ 
нај мла ђих: Звон ка Га зи во да (1970), Је ле на Ма рин ков, Ана Ри сто вић, Гој ко Бо жо вић, На-
та ша Жи жо вић, Де јан Алек сић, Ми лош Пет ко вић, Алек сан дар Ша ра нац, Ра до ји ца Бун-
чић, Ана Се фе ро вић, Ја сми на То пић, Сан дра Не шо вић и Ма ри јан Ча ка ре вић (1978). Као 
и сва ки из бор, пре глед, па но ра ма, ан то ло ги ја, и овај из бор по вла чи не из о став но пи та ње 
„за сту пље но сти“ и „не за сту пље но сти“. Ипак, пе снич ко де ло ауто ра ко ји су ушли у из бор 
за пор ту гал ско го вор но под руч је, за чи та о це у Бра зи лу, и ши ри хи спа но-аме рич ки свет, 
гле да но из до ма ће по зи ци је, ни је спор но. Ни је, кад је реч о ста ри јим пе сни ци ма (ви ше од 
по ла ве ка ра да, ме сто у на ста ви од основ ног до ви со ког шко ло ва ња, у број ним до ма ћим и 
ино стра ним) и пе сни ци ма сред ње ге не ра ци је при сут ним са да већ у че тво ро де це ниј ском 
пе ри ду, на да мо се да је у све сти до ма ће кри тич ке јав но сти та ко и са нај мла ђи ма ко ји иза 
се бе има ју по не ко ли ко књи га. Кад је реч о не за сту пље ним, пи та ње је отво ре но и то је 
до бро. Сва ки са ста вљач има пра во на свој из бор, мо жда је на број ауто ра и број пе са ма 
(осим По пе и Ра ич ко ви ћа, оста ли су за сту пље ни са по јед ном пе смом) ути ца ла и кон цеп-
ци ја уред ни штва ча со пи са, али и обим са ме пу бли ка ци је. При ре ђи вач се ни је опре де лио 
за не ку вр сту те мат ског из бо ра, већ за ауто ре раз ли чи тих ге не ра ци ја и раз ли чи тог по ет-
ског „пи сма“. Пе сни ци Јо ва но ви ће вог из бо ра део су моћ ног и плод ног ста бла са вре ме не 
срп ске по е зи је. Пред ве ћи ном су но ви књи жев ни иза зо ви, а њи хо во пред ста вља ње бра-
зил ским чи та о ци ма ве ли ки је под стрек сви ма на ма.

Н. Ћосић

СРПСКА ПОЕ ЗИЈА У БРАЗИЛУ
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Даријан 
Михајловић

„У времену 
транзиције, у 

времену кризе, 
сваки уметник 

треба да се бави 
оном појавом 
која највише 

угрожава само 
друштво“

Да ри јан Ми ха јловић, 
ре ди тељ. Био је 
умет нич ки ди ректор 

по зо ри шта „Да дов“ од 1994. 
до 2000. Је дан је од осни-
ва ча, ре ди тељ и про ду цент 
по зо ри шне тру пе „Тор педо“, 

ко ја је об и шла ско ро све европ ске зе мље. 
До бит ник је на гра да „Јо а ким Ву јић“, „Злат-
ни ћу ран“, „Злат не пла ке те гра да Бе о гра да“, 
Го ди шње на гра де за нај бо љу пред ста ву Срп-
ског на род ног по зо ри шта.... Ње го ва по след-
ња ре жи ја је опе ра „Моћ суд би не“. Тре нут но 
при пре ма мју зи кла за де цу по мо ти ви ма Ду-
шка Ра до ви ћа.

У Ва шу про фе си о нал ну би о гра фи ју 
ста ло је мно го то га: град ски се кре тар за 
кул ту ру, члан град ског ве ћа, асистент 
на ФДУ, ре ди тељ по зо ри шних и опер
ских пред ста ва, спо то ва, до кум не тар
них фил мо ва, про ду цент.... Шта је нај
бли же Ва шем сен зи би ли те ту?

Нај ви ше ми се сви ђа опе ра она је нај све о-
бу хват ни ја и нај ком плек сни ја. Бли ска ми 
је за то што сам се ду го ба вио му зи ком.Сви 
музич ки жан ро ви су ми за ни мљи ви у по-
след ње вре ме. Пре дам ном је је дан ве ли ки 
му зич ки про је кат „На сло во на сло во“ по 
мо ти ви ма Ду шка Ра до ви ћа. То је за ме не ве-
ли ки иза зов. Док сам био мла ђи, драм ски 
пред ло жак ми ни је то ли ко зна чио, та ко да 
сам че сто, у же љи да на пра вим не што сво је, 
пи сци ма ме њао текст и због то га имао мно-
го про бле ма. Сва ки млад чо век ис та ра жу је, 
ства ра ју ћи свој из раз.Му зич ко по зо ри ште 
и опе ра ми пру жа ју нај ви ше мо гућ но сти да 
ка жем оно што ми слим.

У свет ским опер ским ку ћа ма су одав
но при сут не мо дер не опер ске ре жи је. 
Ви сте то ура ди ли код нас. Би ло је раз
личи тих ко мен та ра, ка ко сте ре а го
вали?

Увек је би ло ре ак ци ја. Ани Ба рак, ко ји је 
ду го вре ме на био за ду жен за кул ту ру Па-
ри за, ка да га је гра до на чел ник Па ри за пи-
тао за што се љу ди у кул ту ри стал но свађа ју, 
од го во рио је: „Не, не , то је по ле ми ка, не ма 
умет но сти без по ле ми ке“. Све оно што иза-
зи ва по ле ми ку, оно око че га се љу ди де ле за 
и про тив, је сте пра ви умет нич ки чин.Екс пе-
ри мент у опе ри је нор мал на ствар. Ми смо 
на ви кли да у по зо ри шту гле да мо нај ра зли-
чи ти је ре жи је. У опе ри се тај по мак ни је 
до го дио. Опе ра је област у ко јој мо гу да се 
раз ви јам а да то бу де до бро и за на шу кул ту-
ру. У то ме имам ве ли ку по др шку ан сам бла. 
Без њихо ве отво ре но сти ка но вим ства ри ма 
нис та не бих мо гао.

Да ли ће мо уско ро гле да ти не ку Ва шу 
но ву опер ску ре жи ју?
Ура дио сам три опе ре „Маг бет“, „Сле пи 

миш“ и „Моћ суд би не“, то су ве ли ки и ску-
пи про јек ти и не мо гу се ра ди ти та ко че сто.
Во лим да ра дим са ве ли ким бро јем љу ди а 
ми слим да и они во ле да ра де са м ном. Вр ло 
ра до ћу ре жи ра ти не ку но ву опе ру чим се за 
то ство ре усло ви.

Са тру пом „Тор пе до“ сте до ста пу то
ва ли, по зна та Вам је си ту а ци ја у дру
гим зе мља ма. Где смо ми ка да је о кул
ту ру реч?
Ка да је у пи та њу по зо ри ште, ми смо на 
европ ском ни воу. Код нас је по зо ри ште 
ва жно а би ло је из у зет но ва жно и то-
ком де ве де се тих ка да је по сто ја ла тру-
па „Тор пе до“. По зо ри ште је би ло би тан 
по зо ри шни чи ни лац. На ша по зо ри шна 
бај ка је мо жда пре ста ла да жи ви ин тен-
зи те том ко ји је та да има ла, ка да је из-
гле да ло да по зо ри ште мо же про ме ни ти 
ствар ност. За хва љу ју ћи том пе ри о ду 
по зо ри ште је да нас из у зет но ква ли те-
тно. Мно ги мла ди су де ве де се тих до ла-
зи ли у по зо ри ште да би уче ство ва ли у 
не ком по ли тич ком чи ну, да нас су ту као 
умет ни ци. Због ве ли ке кон ку рен ци је у 
том пе ри о ду, да нас има мо изу зет не ре-
ди те ље, глум це, сце но гра фе.... Што се 
ти че на шег по зна ва ња за на та рет ко ко 
нам у ре ги о ну мо же би ти ра ван. Умет-
ни ци из ино стран ства ве о ма це не на шу 
по зо ри шну сце ну. Част је ра ди ти у Бе-

о гра ду, а то је сјај но за имиџ ко ји има мо у 
Евро пи. На ши по зо ри шни умет ни ци ва же 
за нај бо ље у Евро пи.

Би ли сте је дан од кре а то ра За ко на о по
зо ри шту, ка ко сте та да раз ми шља ли о 
функ ци о ни са њу по зо ри шта?

Рад на вер зи ја тог за ко на из 2001. го ди не по-
слу жи ла је Ми ни стар ству кул ту ре за ства ра-
ње За ко на о кул ту ри. Же ле ли смо да уре ди-
мо ства ри у на шем по слу. Циљ нам је био да 
уре ди мо на чин фи нан си ра ња по зо ри шта јер 
оно чи не ве ћи део уста но ва кул ту ре, ко јих 
у Ср би ји има око 60. Она при вла че нај ве ћи 
број љу ди и нај ви ше ко шта ју, због то га је за-
кон ска ре гу ла ти ва по че ла са тог ме ста. Же-
ле ли смо да уве де мо кон ку рент ност, да они 
ко ји нај ви ше ра де бу ду нај бо ље пла ће ни ,да 
ан сам бли по чи ва ју на њи ма а не на они ма 
ко ји не ра де и ко је ни ко не же ли да на гра ђу-
је. То се мо же по сти ћи уво ђе њем уго вор них 
од но са.То је иде ја и но вог За ко на о кул ту-
ри. На ма је по треб но до ста вре ме на да се та 
област уре ди, али ово је до бар по че так.

Ка ко ре а гу је те ка да до би је те ло ше кри
ти ке за свој рад?

Лак ше ми је да при мим кри ти ке за оно што 
ра дим у по зо ри шту не го за по сао ко ји се од-
но си на кул ту ру гра да. Кад ре жи рам, гре шке 
су са мо мо је а ра де ћи за оп ште до бро ства ри 
су ма ло дру га чи је. Ка да ра ди те јав ни по сао 

НЕМА УМЕТНОСТИ
БЕЗ ПОЛЕМИКЕ

интервју
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не ма те при ви ле ги ју да пра ви те лич не гре-
шке. Пет го ди на се ба вим јав ним по слом и 
ми слим да је за то вре ме до ста ура дје но ка-
да је у пи та њу бе о град ска кул ту ра. Мно ги се 
жа ле, али ако упо ре ди мо бу џе те за кул ту ру 
са ра ни јим пе ри о дом ви де ће мо да Бе о град 
за кул ту ру из ва ја 6% а Па риз на при мер, 5%. 
На ши го сти из европ ских зе ма ља из не нађе-
ни су кад чу ју ко ли ко ми из два ја мо за от куп 
књи га и умет нич ких де ла. Кул ту ра је услу-
га ко ју пру жа мо гра ђа ја ни ма ко ји то сво јим 
по ре зи ма пла ћа ју. Ми слим да су они за до-
вољ ни кул тур ном по ну дом гра да.

Кул тур на по ну да Бе о гра да је у скла ду 
са свет ским трен до ви ма. Да ли у то ме 
ви ди те и сво ју за слу гу?

То је за слу га љу ди ко ји го ди на ма ра де на 
очу ва њу свих на ших ма ни фе ста ци ја. Ми 
смо скло ни уни штав ању све га што је пре 
нас ство ре но.Та ло ша на ви ка се у кул ту ри 
ни је до го ди ла. То што има мо 43. Би теф или 
41. Бе мус за слу га је мно гих ко ји су са чу ва ли 
имиџ и гра да и фе сти ва ла. Ма ни фе ста ци је 
су се сво јим ква ли те том из бо ри ле за свој оп-
ста нак и издва ја ње из бу џе та. Да не по ми њем 
де та ље, Бе о град има је да на ест ма ни фе ста ци-
ја ме ђу ко ји ма је и Са јам књи га, он је је дан од 
гра до ва са нај ве ћом кул тур ном по ну дом. Од 
два де се т о сам про грама дне вно 90% је по мо-
гао Се кре та ри јат за кул ту ру. Кул тур ни жи-
вот Бе о гра да је оно што чи ни ње гов имиџ а о 
че му су пи са ли и Гар ди јан и Тајмс.

Са јам књи га је јед на од ма ни фе ста ци ја 
ко ја Бе о гра ду да је по себ ност. Да ли ће 
се он ме ња ти?
Град Бе о град је осни вач Сај ма књи га ко-

ји има свој борд у ко ји ми има мо пот пу но 
по ве ре ње. Са јам књи га је ту ри стич ка и при-
вред на ма ни фе ста ци ја. Он је нај по се ће ни ји 
од свих сај мо ва и аутен ти чан је. Ми слим да 
тре ба да се раз ви ја у свом прав цу. Мо жда и 
он не ком бу де узор. Ка да се стал но упо ређу-
е те са све том до ла зи те у опа сност да по чи-
ње те да их ко пи ра те без кри ти ке. Наш са јам 
је по се бан, он има мо гућ но сти да се раз ви ја 
на свој на чин. Књи га је не што што се тра жи, 
Са јам је нај ве ћи про мо тер чи та ња.

Шта је тре нут но акту е лно у Ва шем 
умет нич ком ра ду? 

Већ не ко ли ко ме се ци са Вла дом Ан дри ћем 
пи шем пр ви деч ји мју зикл по мо ти ви ма 
Ду шка Ра до ви ћа, ко ји ће мо ре а ли зо ва ти у 
По зо ри шту на Те ра зи ја ма. Већ шест ме се-
ци ства ра мо не што што ће ко му ни ци ра ти и 
са де цом и са од ра сли ма. Док сам као де те 
чи тао Ра до ви ћа, ми слио сам да је то за де цу, 
ви дим да и мо је че тво ро го ди шње де те во ли 
ње го ве тек сто ве. Да нас кад чи там чи ни ми 
се да је то за од ра сле. Ми имамо ро ман ти-
чан од нос пре ма оно ме што је би ло а тре ба 
учи ни ти не што да они ма ко ји до ла зе бу де 
бо ље.Оно што је ва жно је вас пи та ње. Ми-
слим да нам то нај ви ше не до ста је. У вре ме ну 
тран зи ци је, у вре ме ну кри зе сва ки умет ник 
тре ба да се ба ви оном по ја вом ко ја нај ви ше 
угро жа ва са мо дру штво. По сле на ше пред-
ста ве ће не ка де ца а мо жда и не ки од ра сли 
су гур но би ти ма ло бо ље вас пи та ни.

Лиди ја Бо жић

У до ба ин фор ма тич ког дру штва, кре и ра ње и 
ди стри бу ци ја ин фор ма ци ја по ста ју основ на 

по кре тач ка си ла по ли ти ке, еко но ми је и кул ту ре. 
То је и до ба ка да се по ве ћа ва број мо гу ћих из во ра 
ин фор ма ци ја. Би бли о те ка, чи ја је основ на свр ха 
пру жа ње ин фор ма ци ја ко ри сни ци ма, све ви ше 
тр пи кон ку рен ци ју на овом тр жи шту. Због то га 
је да нас, ви ше не го икад, ва жно ко му ни ци ра ти 
са ко ри сни ци ма и спо зна ти њи хо ве кон крет не 
по тре бе. То је је ди ни на чин да се не из гу би кон-
ти ну и тет у ра ду би бли о те ке и да она не по ста не 
пре жи вље на ин сти ту ци ја.

Ко му ни ка ци ја са ко ри сни ци ма од ви ја се сва-
ко днев но, а по је ди ни за кључ ци о по тре ба ма и 
пер спек ти ви раз во ја би бли о те кар ства мо гу се 
из ве сти здра во ра зум ским пу тем. Ме ђу тим, да би 
се спро ве ле кон крет не про ме не и нео п хо дан на-
пре дак у ра ду би бли о те ка, по треб но је за бо ра ви-
ти на ова кво до но ше ње за кљу ча ка и при сту пи ти 
кон крет ном и си сте ма тич ном при ку пља њу по да-
та ка ко ји би да ли не дво сми сле ну сли ку о по тре-
ба ма ко ри сни ка. 

Има ју ћи ово у ви ду, Од сек за кул тур не про-
гра ме, из да ва штво и мар ке тинг Би бли о те ке гра-
да Бе о гра да спро во дио је ан ке ту у пе ри о ду од 21. 
ју ла до 5. ав гу ста 2009. го ди не. Циљ ан ке те био je 
са гле да ва ње уло ге ко ју Би бли о те ка тре нут но има 
ме ђу Бе о гра ђа ни ма, ана ли за по тре ба ко ри сни ка 
и, на рав но, уна пре ђе ње ква ли те та ње ног ра да. 
Ово је до са да дру га обим ни ја ан ке та спро ве де на 
у окви ру Би бли о те ке гра да Бе о гра да, с об зи ром 
на то да је об у хва ти ла и оп штин ске би бли о те ке. 

Сам по сту пак ан ке ти ра ња под ра зу ме вао је 
те рен ски рад – оби ла зак свих цен трал них би бли-
о те ка и по је дан огра нак у 14 бе о град ских оп шти-
на, ука зива ње ко ри сни ци ма на на чин по пу ња ва-
ња ан ке те, као и раз го вор са ан ке ти ра ни ма. У 
узо рак су ушле и деч је би бли о те ке – на пи та ња су 
од го ва ра ла де ца ста ри јих раз ре да основ не шко-
ле, док су уме сто мла ђе де це ан ке ту по пу ња ва ли 
њи хо ви ро ди те љи.

У би бли о те ци у Кнез Ми ха и ло вој ули ци чи та-
о ци су би ли спрем ни да од го во ре на ан ке ту, али 
ве ћи на ни је има ла вре ме на за до дат не ко мен та ре. 
Ве ћа за ин те ре со ва ност за раз го вор при ме ће на је 
у би бли о те ка ма у при град ским оп шти на ма. Ово 
је са свим ра зу мљи во има ју ћи у ви ду раз ли чит на-
чин жи во та у цен тру гра да и ван ње га. Ве ро ват но 
је и че ста из ло же ност раз ли чи тим ан ке та ри ма у 
цен тру Бе о гра да до при не ла ства ра њу ани мо зи-
те та пре ма по пу ња ва њу ан ке та. 

За де сет да на, ко ли ко је тра јао овај те рен ски 
рад, фор ми ран је узо рак од 200 ко ри сни ка. Ево 
крат ког пре гле да до би је них по да та ка.

На нај оп шти је пи та ње о то ме ко ли ко су ко-
ри сни ци за до вољ ни ра дом би бли о те ке за ко ју су 
ве за ни, чак 70 од сто ис пи та ни ка од го во ри ло је да 
је у пот пу но сти за до вољ но. Пре о ста лих 30 од сто 
ис пи та ни ка упи си ва ли су кон крет не при мед бе. 

Ис по ста ви ло се да је основ на по тре ба чи та-
ла ца да у би бли о те ци про на ђу све књи ге ко је су 
им по треб не (50,5 од сто). Ве ћи број ко ри сни ка је 
из ра зио и же љу за ве ћим, леп шим и кли ма ти зо-
ва ним про сто ром за се де ње, од ма ра ње и пре ли-
ста ва ње шти ва (33,5 од сто). Не до ста так ова квог 
про сто ра нај ве ро ват ни је је ути цао и на по да так 
да се са мо 4,5 од сто ко ри сни ка оку пља са сво јим 
при ја те љи ма у би бли о те ци.

Ве ћи део спро ве де не ан ке те од но сио се на 
ева лу а ци ју ра да Слу жбе за мар ке тинг и ор га ни-
за ци ју кул тур них про гра ма. До са да су спро ве де-
не две ан ке те у глав ној згра ди Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да. Њи хов циљ био је кон крет но по бољ-
ша ње кул тур не де лат но сти. Та да су до би је ни 
вр ло пре ци зни по да ци, али су се они од но си ли 
са мо на би бли о те ку у Кнез Ми ха и ло вој, у ко јој 
се и ина че ор га ни зу је нај ви ше раз ли чи тих кул-
тур них про гра ма. Та да су ре зул та ти по ка за ли да 
ве ћи на ко ри сни ка по зи тив но оце њу је ква ли тет 

кул тур них про гра ма. И у овој оп шир ни јој ан ке ти 
ве ћи на ис пи та ни ка (53 од сто) сма тра да су про-
гра ми од лич но те мат ски осми шље ни, пла ни ра-
ни за сва чи ји укус и до бро ор га ни зо ва ни, али је 
ви сок и про це нат оних ко ји ни ка да ни су чу ли за 
би ло ка кве про грам ске ак тив но сти у би бли о те ци 
(35,5 од сто). Овај про це нат је ви сок јер су у но ви 
узо рак ушле и би бли о те ке у ко ји ма се уоп ште не 
ор га ни зу ју кул тур ни про гра ми, од но сно оне ко је 
за та кву ак тив ност не ма ју усло ве.

Чак 76 од сто ис пи та ни ка по твр ђу је да је ви-
зу ел ни иден ти тет би бли о те ке ко ју по се ћу је пре-
по зна тљив, али ве ћи део ис пи та ни ка ни је при-
ме тио да се би бли о те ка по ја вљу је у ре клам ним 
кам па ња ма. Са ак ци ја ма јав них би бли о те ка чак 
61 од сто ис пи та ни ка упо зна ло се до ла зе ћи у би-
бли о те ку, а 19,5 од сто пу тем ме ди ја. Нај ве ћи део 
ис пи та ни ка (65 од сто) ви ди би бли о те ку као нај-
ак тив ни ју у ра ду шко ла и вр ти ћа, а 27 од сто сма-
тра да је њен рад дис кре тан и го то во ано ни ман. 
Пре ма про це ни ко ри сни ка, би бли о те ка је бла го 
мар ги на ли зо ван сек тор кул ту ре (47,5 од сто) и 
сек тор кул ту ре ко ји је ши рој по пу ла ци ју го то во 
не по знат (16,5 од сто). Ипак, из не на ђу ју ће ви сок 
про це нат (36 од сто) ис пи та ни ка ви ди би бли о те-
кар ство као јед ну од во де ћих гра на кул ту ре. 

Ва жно је на по ме ну ти да је ева лу а ци ја ре зул-
та та јед не ан ке те, ма ка кви они би ли, са мо увод 
за да љи кон кре тан рад. Сем то га, по треб но је ан-
ке те спро во ди ти у кон ти ну и те ту, ка ко би се пра-
ти ле евен ту ал не про ме не. 

Мно га ис тра жи ва ња на свет ском ни воу по-
твр ди ла су да се да нас нај ве ћи део ко му ни ка ци-
је из ме ђу би бли о те ка ра и ко ри сни ка од ви ја пу-
тем Ин тер не та. Та ко је и ве ли ки део ан ке та ко је 
спро во де би бли о те ке у све ту спро ве ден пу тем 
електронске по ште. У слу ча ју Ср би је, по ста вља 
се пи та ње да ли би ова ко спро ве де на ан ке та да ла 
пра ву сли ку. Про блем би пред ста вља ла чи ње ни-
ца да још увек ма ли број љу ди ко ри сти Ин тер нет. 
Сем то га, ова кав узо рак не би био ре пре зен та ти-
ван, јер би ко ри сни ци Ин тер не та пред ста вља ли 
гру пу са свим спе ци фич ну пре ма сво јим со ци јал-
ним ка рак те ри сти ка ма. 

С дру ге стра не, спро во ђе ње сва ке ан ке те је 
оби ман по сао и у том сми слу би ко ри шће ње Ин-
тер не та омо гу ћи ло да се он спро ве де ефи ка сни је 
(у кра ћем ро ку мо гао би да бу де об у хва ћен ве ћи 
број ис пи та ни ка). 

Због ова ко спе ци фич них те шко ћа, не би би-
ло ло ше раз ми шља ти о ал тер на тив ним на чи ни-
ма ис тра жи ва ња по тре ба ко ри сни ка. Јед на од 
мо гућ но сти је раз го вор у окви ру фо кус групâ, 
ко је би об у хва та ле ко ри сни ке са раз ли чи тим 
дру штве ним ка рак те ри сти ка ма. По да ци до би је-
ни ис пи ти ва њем  ко ри сни ка овим путем би ли би 
да ле ко са др жај ни ји од оних до би је них кроз ан-
ке те. Они би би ли ко ри сни ка ко за од ре ђи ва ње 
да љег пла на ра да би бли о те ке као уста но ве, та ко 
и ра да сва ке по је ди нач не би бли о те ке на ни воу 
на се ља или оп шти не.

Јана Драшковић

Библиотека, а у библиотеци...
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Јасмина Нинковинтервју

Сатисфакција радом није 
материјална, она се огледа 

у задовољству стварања 
промена које и другима 

омогућавају да буду 
задовољнији.

Ду го сте би ли ди рек тор би ли о те ке „Ми
лу тин Бо јић“, иза Вас су оста ле ре но ви
ра не и сре дје на сва оде ља ња и мно ги 
дру ги успе шно за вр ше ни по сло ви. Да 
ли ће те и ов де у Град ској би бли о те ци, 
ра ди ти са та квим ела ном? 

До шла сам и са ве ћим ела ном. Би бли о те ка 
гра да Бе о гра да је ве ли ка град ска кул тур на 
мре жа ко ја об у хва та 13 оп штин ских би бли-
о те ка и 65 огра на ка са 300 за по сле них. Са-
мо Би бли о те ка у Кнез Ми ха и ло вој ули ци је 
уста но ва са 110 за по сле них. У на шем са ста-
ву су Деч је и За ви чај но оде ље ње са ста ром, 
рет ком књи гом и пе ри о ди ком, ко ја је јед на 
од пет нај зна чај ни јих у Ср би ји. Ве ли ка је 
од го вор ност ста ра ти се о јед ној та ко ве ли-
кој уста но ви, ко ја је сер вис кул ту ре за два 
ми ло на љу ди у Бе о гра ду. У чи та вом си сте-
му, го ди шње се ор га ни зу је око три хи ља де 
про гра ма, књи жев них, ли ков них, му зич ких, 
пре да вач ких... Фон до ве би ли о те ке ко ри сте и 
сту ден ти, про фе со ри Уни вер зи те та, на уч ни 
рад ни ци, та ко да смо и на уч на би бли о те ка. 
Оно на че му ће мо убу ду ће ра ди ти је за до во-
ље ње по тре ба и нај зах тев ни јих ко ри сни ка.

За ла же те се за је дан но ви кон цепт би
бли о те кар ства. Шта он под ра зу ме ва?

Но ви кон цепт би бли о те кар ства у све ту ба-
зи ран је на не ко ли ко пре ми са: пре све га 
окре ну тост ко ри сни ку ко ји је мно го зах-
тев ни ји од оног пре пе де сет или сто го ди на, 
ко ри шће ње ја сно про фи ли са них фон до ва 

„on line“ са по себ ним ак цен том на фон до-
ви ма на ме ње них мла дим љу ди ма ко је тре-
ба вра ти ти у би бли о те ке. За тим мо гућ ност 
пре тра ге ба за и дру гих би бли о те ка у све ту. 
Мо де ран ко ри сник оче ку је бр зу ин фор ма-
ци ју и ла ко пре тра жи ва ње. Та кође, ме ња се 
кон цепт про сто ра и са ме згра де. Про сто ри 
мо ра ју би ти кон фор ни, сре ђе ни, аде кват но 
осве тље ни. При ступ ка та ло гу мо ра би ти до-
сту пан у уста но ви и ван ње. Но ви кон цепт 
тра жи од би бли о те ка ра по зна ва ње но вих 
тех но ло ги ја мо дер ног би бли о те кар ства.

На рав но, књи га ни је за бо ра вље на. На-

бав на по ли ти ка мо ра би ти ја сно про фи сли-
са на, та ко да у по ну ду увр сти све књи ге ко је 
мо гу би ти пред мет ин те ре со ва ња, укљу чу ју-
ћи и стра не књи ге.

Град ска би бли о те ка је, за хва љу ћи Скуп-
шит ни гра да, од лич но снаб де ве на не са мо 
књи га ма већ и ча со пи си ма. На бав на по ли-
ти ка пу тем ре дов них от ку па је оно што вра-
ћа чи та о це у би бли о те ке.

У од но су на европ ске би бли о те ке у ко
ји ма сте би ли, ка ка ва је си ту а ци ја код 
нас? 

Је ди но у че му за о ста је мо ка да је свет у пи-
та њу је сте ве ли чи на и број обје ка та. Бе о-
град не ма до вољ но бил би о те ка, има мно го 
ограна ка али су ве о ма ма ли, ис под сто ме-
та ра ква драт них и не до вољ но опре мље ни. 
То је мо ја стра те ги ја за на ред ни пе риод, 
пот пуно сре ђи ва ње огра на ка, опре ма ње мо-
дер ним сред стви ма ко му ни ка ци је и струч-
но уса врша ва ње за по сле них. И вре ме ном 
пронала же ње аде кват не ло ка ци је и из град-
ња но ве би бли о те ке као што су то ура ди-
у ли и у го то во свим глав ним гра до ви ма у 
Европи.

У ОФАНЗИВИ 
РЕНОВИРАЊА

Директорка Библиотеке града Београда
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Ка кве про ме не ће усле ди ти у би ли о те ци у Кнез Ми ха и
ло вој ули ци?

Мо гу се оче ки ва ти ве ли ке про ме не. До кра ја го ди не ре но ви-
ра ће мо део на ме њен ко ри сни ци ма, ко ји ма је све под ре ђе но. У 
ову згра ду днев но уђе хи ља ду љу ди. Про ме ни ће мо све тло сне 
усло ве на ко је мно ги ко ри сни ци жа ле, по ве ћа ће мо број „on 
line“ при сту па ка та ло гу. Ство ри ће мо бо ље усло ве ко ри шће-
ња ин тер не та у чи та о ни ци. Чи та о ни це су ве о ма по пу лар не и 
тра же не и као иде ал на ти ха ме ста за уче ње. Отво ри ће мо но-
ве чи та о ни це у Змај Јо ви ној и би бли о те ци „Ђорђе Јо ва но вић“. 
Не дав но је по че ла са ра дом елек трон ска чи та о ни ца у Зе му ну а 
уско ро ће и на Сав ском вен цу. То ком ок то бра би ће отво ре на 
ре но ви ра на би бли о те ка на Зве зда ри. Тре нут но смо „у офан-
зи ви“ сре ђи ва ња про сто ра, по ве ћа ња бро ја ме ста за уче ње, за 
при ступ ка та ло гу и при ступ ин тер не ту.

На ко ји на чин при ву ћи мла де чи та о це? По да ци го во ре да 
је све ма њих оних ко ји чи та ју.

То је ве ли ки про блем Ср би је и Бе о гра да али то је и свет ски 
тренд. То је про блем на ше кул ту ре. Ми смо већ пред у зе ли не-
ке ко ра ке. Нај пре смо про ме ни ли усло ве ко ри шће ње би бли о-
теч ке гра дје, ко ри сни ци мо гу да по зај ме до де сет књи га а до 
са да су мо гли са мо три. Сву да у Евро пи љу ди мо гу да по зај ме 
ко ли ко књи га же ле, у Фин ској на при мер, тај број из но си че тр-
де сет, али су ве о ма ри го ро зни ка да је у пи та њу вра ћа ње, ка зне 
су енорм не.

Ко ли ке?
Иду до је дан евро днев но. Град ска би ли о те ка у Хел син кју го ди-
шње око три ми ли о на евра на пла ти ка зне. Ина че код њих не ма 
чла на ри не Код нас се књи ге мо гу узе ти на три не де ље са мо гућ-
но шћу про ду же ња ро ка и то те ле фо ном. Вр ло смо флек си бил-
ни али ће мо пи са ти опо ме не не са ве сним ко ри сни ци ма. На пра-
ви ли смо и нов на чин упи са од 1. но вем бра. Са мо за по сле ни 
од ра сли пла ћа ју пу ну це ну, сви оста ли су у не кој ка те го ри ји за 
ко ју је пред виђен по се бан по пуст. Де ца чим дођу у вр тић до би-
ја ју члан ску кар ту и до по ла ска у шко лу не пла ћа ју чла на ри ну. 
По сто је по себ не це не за пен зи о не ре и од ре дје не по год но сти 
код ко лек тив ног учла ње ња. Љу ди са ин ва ли ди те том, де ца са 
по себ ним по тре ба ма и на став но особ ље из тих шко ла осло бо-
ђе ни су пла ћа ња чла на ри не. То ва жи и за до бро вољ не да ва о це 
кр ви. Као не про фит на ор га ни за ци ја мо ра мо да во ди мо дру-
штве но од го вор ну по ли ти ку и да сви ма омо гу ћи мо ко ри шће-
ње на ших фон до ва. На ша пр ва ве ли ка кам па ња за про мо ци ју 
чи та ња по чи ње у апри лу 2010. го ди не.

Пред на ма је Са јам књи га, би бли о те ка ће има ти свој 
штанд...

Бе о град ски Са јам књи га је нај зан чај ни ја кул тур на ма ни фе ста-
ци ја у Ср би ји, то је уз франк фурт ски и ка ир ски са јам, тре ћи 
са јам у све ту. Ове го ди не по ја ви ће мо се са мо дер но дизај ни ра-
ним штан дом, пред ста ви ће мо, на нај бо љем на чин, на шу из да-
вач ку де лат ност, про мо ви са ти све ак тив но сти, ак ци је и про-
гра ме. При ка за ће мо би бли о те ку у но вом све тлу са же љом да 
при ву че мо но ве ко ри сни ке.

Не ко ли ко ме се ци сте на ме сту ди рек то ра би бли о те ке, на
ја вљу је те број не про ме не, ко јим ре зул та ти ма ће те Ви би
ти нај за до вољ ни ји?

По ред ре зул та та ко ји ће би ти ста ти стич ки по ка за те љи до брог 
ра да, као што су по ве ћа ње бро ја ко ри сни ка и обрт фон да, же-
лим да код свих за по сле них про бу дим же љу за ра дом и да се 
сва ко на свом рад ном ме сту осе ћа оства ре но. Та кође, ста ло ми 
је да за по сле ни ма омо гу ћим од лич не усло ве за то што ра де дру-
штве но вре дан по сао. Же лим да ра де у нај бо љим усло ви ма са 
за до вољ ним ко ри сни ци ма, гра ђа ни ма Бе о гра да свих уз ра ста. 
За све то је по тре но вре ме и од ређе не дру штве не при ли ке. Све 
што се ра ди у кул ту ри је за до бро бит це ле за јед ни це. Са тис-
фак ци ја ра дом ни је ма те ри јал на, она се огле да у за до вољ ству 
ства ра ња про ме на ко је и дру ги ма омо гу ћа ва ју да бу ду за до-
вољ ни ји.

Лидија Божић

Над једним сном Лазе Костића

Удвајање нежности
Бард срп ског ро ман ти чар ског пе сни штва Ла за Ко стић, склон ро ман ти-

чар ским слут ња ма и за но си ма, жи ве ћи из ме ђу ја ве и сна ка ко је и пе вао 
- пре ма сво јим сно ви ма ко је је уред но бе ле жио ни је се од но сио ни нај ма ње 
рав но ду шно. 

Пре ма ми шљу Ми ла на Ка ша ни на ко ји је „Днев ник сно ва“ Ла зе Ко сти-
ћа пре вео са фран цу ског ори ги на ла, Ко сти ће ви за бе ле же ни сно ви пред ста-
вља ју „сва ка ко нај зна чај ни ји ру ко пис у ње го вој за о став шти ни“. Бе ле жи ћи 
сво је сно ве на фран цу ском је зи ку, Ко стић их је ујед но и скри вао. По ста вља 
се пи та ње од ко га? Сво је су пру ге Ју ли ја не Па ла нач ки, ма ло гра ђан ске сре-
ди не у ко јој је жи вео или, мо жда од са мог се бе? А сне вао је Ла за и мно го и 
ин те ре сант но. Мо жда су нај ин те ре сант ни ји ње го ви сно ви ве за ни за мла-
ђа ну Лен ку Дун ђер ску, у ко ју је био за љу бљен и ко ја пре ма пе сни ку ни је 
би ла рав но ду шна. Али, њи хо ва та на на љу бав би ла је за бра ње на, што пе-
сни ко вим бра ком што знат ном раз ли ком у го ди на ма. 

Ра ди вој Си мо вић, при ја тељ и лич ни пе сни ков ле кар, из нај бо љих на ме-
ра уни штио је нај ве ћи део пе сни ко вих сно ва из днев ни ка - „ка ко не ко о то-
ме не би рас пра ву на пи сао јер је тај днев ник крај ње ин те ре сан тан, не са мо 
за књи жев ног кри ти ча ра, не го и за пси хо ло га и пси хи ја тра“. Та ко ђе, Си мо-
вић је књи жев ни ку и кри ти ча ру Мла де ну Ле сков цу оста вио сле де ћи за вет 
„Не мој те Ла зу оцр ни ти, не го Ла зу обе ли те. Не срећ ни јег чо ве ка ја ни сам 
срео у жи во ту“. Ан дрић је у сво јим „Зна ко ви ма по ред пу та“ на пи сао: „На 
сва кој до број књи зи мо гло би да сто ји на пи са но, отрг ну то од жи во та мог и 
ва шег“. Ка да се чи та ју Ко сти ће ви сно ви не мо же а да се не стек не ути сак да 

је ње гов „Днев ник сно ва“, упра во, отрг-
нут о жи во та. Пе сник са ња жи вот и сво 
ње го во ша ре ни ло. Из „Днев ни ка сно ва“ 
Ла зе Ко сти ћа бу ја чо век и све оно што 
он је сте у овом фи зич ком све ту, али и 
све оно што он је сте у све ту сно ва ко ји 
ни шта ма ње ни је ре ал ни ји од све та ма-
те ри је у ко ме жи ви мо док смо буд ни.

Ево јед ног Ко сти ће вог сна, ка ко то 
ка же Си мо вић, „ин те ре сат ног“. Пе сник 
га је уснио да ле ке 1904. го ди не: „По-
сле, то ли ког че ка ња, нај зад Она. Вр ло 
је оста ри ла, мно го ста ри ја не го што би 
сад би ла, као да јој је бли зу 50 го ди на, 
са свим збрч ка ног и на бо ра ног ли ца. 
Али то је са мо удво ји ло мо ју не жност. 
Се де ла је до ме не, и ја ни сам мо гао да се 
на љу бим ње не ми ле ру ке. На по слет ку 

уста је мо, хтео сам да је при ву чем к се би, али се Она бра ни ла из ви ја ју ћи се 
у па су, мо гао сам да спу стим са мо још је дан по љу бац у ње ну ру ку.“

Сва ка ко, у сну Ко стић сни ва Лен ку Дун ђер ску. Сан је из у зет но еро-
ти чан - „бра ни ла се из ви ја ју ћи се у па су“. У сну, та ко ђе, при ме ћу је мо да 
у крај њој су шти ни пе сник ни је био за љу бљен у ње ну мла дост и све што 
она са со бом но си, већ у ствар ни ји основ лич но сти Лен ке Дун ђер ски. Ме-
ђу тим, у сну Лен ки не по од ма кле го ди не ни ка ко не сме та ју Ко сти ћу већ 
„уд ва ја ју не жност“. Ето јед ног од раз ло га за што је Ла за Ко стић пи сао сво је 
сно ве крип тич но, на фран цу ском је зи ку. Ко не би по ми слио да се Ко стић 
не би за љу био у Лен ки ну мла дост, а не у њу. А ни је! Ко стић при зна је сам 
се би да ни је та ко. И то при зна ње по твр ђе но је у ње го вом сну.

Као и ве ћи на ми сти ча ра у књи жев но сти ма нај ра зли ћи ти јих на ро да, та-
ко је и Ла за Ко стић раз ли ку је ње ну лић ност и осо бе ност, од оно га што лич-
ност ни је. А го ди не, сва ка а ко, не при па да ју лич но сти, ба рем не у ме та фи-
зич ком сми слу ре чи. Ко стић као да је хтео да ка же да је за љу бљен у Лен ку, 
али не на пр ви по глед, као што ре ко смо у ње ну мла дост - већ у њу, у ње не 
не про мен љи ве осо би не ко је де тер ми ни шу ње ну лич ност. По зна то је да је 
Лен ка би ла из у зет но ин те ли гент на и обра зо ва на осо ба ко ја је са Ко сти ћем 
мо гла на истом ни воу да раз го ва ра и о нај за мр ше ни јим пи та њи ма људ ског 
усу да, али и о про за ич ној сва ко днев ни ци.

Да кле, „нај не срећ ни ји чо век“, ка ко је Ко сти ћа на звао лич ни ле кар и 
при ја тељ, спо ме ну ти Си мо вић, хтео је сви ма да по ру чи на нај и скре ни ји 
мо гу ћи на чин сном, из под све сти, да Лен ку не гле да по жуд но и по хот но и 
да је не пре о ти ма мом ци ма ко ји би мо гли си но ви да му бу ду. Већ да је оча-
ран ње ним би ћем, ко је оста је и ка да ко жа по ста не згу жва на, осмех увео, 
ко са без сја ја...

Сва ка ко, ов аква љу бав је мо гу ћа, иако ни је уоби ча је на. Наш ма те ри-
јал ни свет је та ко устро јен, да на ње му по сто ји ви ше по ја ва и рад њи, не-
го пој мо ва ко ји се мо гу ис ка за ти је зи ком па чак и оним умет нич ким, пе-
сничким.

Пеђа Радосављевић
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АН ЂЕЛ КО ВИЋ, Дра го мир: 
Историја Белорусије. – Бе о град, 
Уна прес, 2009. – 80 стр.

Књи га ко ју је на пи сао Дра го мир 
Ан ђел ко вић, на је дан на чин пре зен-
ти ра нам ра зно вр сне ин фор ма ци-
је, не са мо из до ме на уну тра шње и 
спољ не по ли ти ке ове зе мље, већ и 
кул тур не еко-
но ми је. У овој 
књи зи пи сац 
нам кроз број-
на исто риј-
ска зби ва ња, 
на хи рур шки 
пре ци зан на-
чин осве тља ва 
срп ско-бе ло ру ске ве зе. Аутор ове 
књи ге исто ри чар Дра го мир Ан ђел-
ко вић, ро ђен је у Мо скви 1971. го-
ди не. Пот пред сед ник је не за ви сног 
удру же ња но ви на ра и пу бли ци ста. 
Стал ни је са рад ник ча со пи са „Но-
ва по ли тич ка ми сао“. Због чи ње ни-
це да Бе ло ру си ја пред ста вља бит ну 
тач ку у ко јој се укр шта про шлост 
Ру си је, Пољ ске и Ли тваније, књи гу 
мо же мо иш чи та ва ти и као крат ку 
исто ри ју по ме ну тог ре ги о на.

БУ БА ЛО, Ђор ђе: Писана реч у 
српском средњем веку. – Бе о-
град: Сту бо ви кул ту ре, Би бли-
о те ка Пе шча ник, 2009.

Исто ри чар Ђор ђе Бу ба ло (Бе о град, 
1969) об ја вио је ра до ве Отро ци и 
ро бо ви, Срп ски но ми ци, Пи са на до
ку мен та у сред њо ве ков ном српс ком 
дру штву. У пред г овору се ка же: 
„Бу ду ћи да на слов де ла су ге ри ше 
нај ши ри ји оквир ис тра жи ва ња, па 
чак и из ве стан сте пен нео д ре ђе но-
сти, па жња је мо ра ла би ти усме ре-
на на особ ене 
по ја ве раз вр-
ста не у ви ше 
рав ни“. То су: 
н а ј  в а  ж н и  ј и 
чи ни о ци дру-
штва (вла дар, 
цр ква, вла сте-
ла, град ско и 
се о ско ста нов ни штво) и при вре де 
(тр го ви на, ру дар ство, вла сте лин-
ства), прав ни од но си (при ват но 
пра во, суд ски по сту пак, ис пра ва као 
до ка зно сред ство), упо тре ба срп-
ских ис пра ва у стра ним дру штви ма 
и стра них ис пра ва у срп ском (ди-
пло ма ти ја, пре пи ска). Ка рак те ри-
сти ка ове сту ди је је свеобухватност 
(за ко ни, до ку мен ти, на ра тив ни из-
во ри, ана ли за пи сме но сти у сред-
њем ве ку, вла дар ски дво ри, ње го ве 
кан це ла ри је, цр ква, вла сте ла). По-

ред на уч ног и са знај ног ка рак те ра, 
ову књи гу одликује ле п кит ња ст 
сти л, што ће и најра фи ни ра нијем 
чи та о цу донети прави ужи так.

ЕН ГЛУНД, Пе тер: Мале 
историје, при ре дио и пре вео са 
швед ског Љу би ша Ра јић  Бе о-
град: Ге о по е ти ка, Еди ви ја Ин ти-
ман исто ри ја, 2009.

Швед ски ис тор и чар и пи сац до са-
да је об ја вио Сре бр на ма с ка: Крат
ка биогра фи ја кра љи це Кри сти не, 
Ле по та и туга бит ке, Предео про
шло сти, као и књи гу сво јих но ви-
нар ских приказа из но вих ра то ва: 
Сце не и огле ди: Фрагмен ти и усп
омене из че ти ри ра та. Књи га Ма ле 
исто ри је у срп ском из да њу пред ста-
ва ља из бор тек сто ва из две књи ге 
есе ја: Пре део про шло сти и Ис три ја 
ти ши не и други есе ји. У овој књи зи 
сак упље ни су есе ји о ма лим ства ри-
ма и сва ки од њих но си на слов ко ји 
по чи ње реч-
ју ис тор и ја: 
О исто ри ји 
ти ши не, О 
исто ри ји до-
са де, О исто-
ри ји шраф-
ци ге ра, О 
и с т о  р и  ј и 
ви бра то ра, 
О исто ри ји 
на о ча ра, О исто ри ји спа ја ли це, О 
исто ри ји чет ки це за зу бе, О исто ри-
ји из ло га, као и О исто ри ји време на, 
О исто ри ји ле пе при ро де, О исто ри-
ји стра ха, О исто ри ји пла ча. Уз пред-
го вор ср пском из да њу сам аутор ка-
же: „Но ја сам се од у век за ни мао и 
за ње ну су прот ност, ти хи ход Ма ле 
исто ри је с ње ним спо рим ме на ма, 
ко је мо гу да у на шем жи во ту оста-
ве да ле ко ве ћи траг не го Ве ли ка 
исто ри ја и ње на не рет ко по вр шна 
дра ма тич ност. Па ипак, твр дим да 
је су прот ста вља не те две исто ри је 
по гре шно. Бар у том сми слу да јед на 
ис кљу чу је дру гу. Ми се фор ми ра мо 
као љу ди у укр шта њу њих две“.

КУ ЛЕ НО ВИЋ, Та рик: По ли тич
ки ислам. – За греб, Са ра је во: В. 
Б. З. д. о. о., 2008. – 215 стр.

Књи га др Та ри ка Ку ле но ви ћа (1969, 
За греб, ди пло ми рао и ма ги стри-
рао со ци о ло ги ју на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у За гре бу, док то ри рао 
по ли ти ко ло ги ју на Фа кул те ту по ли-
тич ких на у ка, За греб) пред ста вља 

при каз настан-
ка по литич-
ких стру јања, 
покре та, идеја, 
схва та ња, на-
сту па ислам-
ских по ли тич-
к и х / и д е  о  л о -
шких про је ка-
та. Сам тер мин са мо ни кло при па да 
му сли ман ском све ту 19. и 20. ве ка, 
и ка ко при ме ћу је пи сац пред го во ра 
др Енес Ка рић, пред ста вља ре акти
ван фе но мен (не ре ак ци о на ран, на-
зад њач ки) као од го вор упли ву и 
вла да ви ни За па да, не са мо у му сли-
ман ском све ту, већ и у гло бал ном 
кон тек сту. Аутор нас во ди од вре-
ме на на стан ка и ши ре ња ку ран ске 
Об ја ве 610. го ди не, Му ха ме до вог 
по слан ства и ства ра ња пр ве му сли-
ман ске др жа ве (Ара биј ско по лу о-
стр во са Ме ком као вер ским сре ди-
штем и Ме ди ном као по ли тич ким 
цен тром), сле де по гла вља Успон 
ислам ске др жа ве, Тра ди ци о нал на 
му сли ман ска дру штва, Од нос пре
ма другом, Мо дер но дру штво (се ку-
ла ри за ци ја, Ке мал-па ша Ата турк, Г. 
А. На сер, Ха биб Бур ги ба, Ре за шах 
Па хла ви, иран ска ислам ска ре во лу-
ци ја) и низ дру гих у ко ји ма раз ма-
тра мо дер ни за ци ју и раз вој др жа ва 
и дру шта ва са исла мом као до ми-
нант ном ре ли ги јом.  

РИ СТИЋ, П. Љу бо драг: Ве ли ка 
Бри та ни ја и Ср би ја 1856–1862. 
– Бе о град: Срп ска ака де ми ја на-
у ка и умет но сти – Бал ка но ло-
шки ин сти тут, 2008. – 320 стр, 
илу стро ва но

У пред го во ру 
књи ге аутор 
к о н  с т а  т у  ј е 
да се Ве ли-
ка Бри та ни ја 
у од но су на 
Аустри ју и 
Ру си ју „знат-
но ка сни је 
укључила у бор бу око тур ског на-
сле ђа у Евро пи“. Бри тан ски глав ни 
ин те ре си ве за ни за Тур ску, ни су 
би ли на де лу Бал ка на где је би ла 
Кне же ви на Ср би ја, већ у Грч кој и 
на Бли ском Ис то ку. У увод ном де лу 
пи сац раз ма тра пе ри од од 1829. (ру-
ско-тур ски рат) до 1856. (Па ри ски 
кон грес). У пр вом де лу сту ди је раз-
ма тра се пе ри од од Па ри ског кон-
гре са до Све то ан дреј ске скуп шти не 
1858. Сле де це ли не Британ ски ди

пло мат ски пред став ни ци у Ср би
ји и Свето ан дреј ска скуп шти на, 
Британ ци и „Вла да ре ста у ра ци је“ 
кне за Ми ло ша, Оства ри ва ње оче
вих иде ја и из не ве ра ва ње британ
ских оче ки ва ња (Кнез Ми ха и ло од 
1860. до 1862), Бом бар до ва ње Бе
огра да 1862. и британ ска за штита 
Тур ске, „Фи зи кус тур ског цар ства“ 
Хен ри Бул вер на кон фе рен ци ји у 
Кан ли џи. Су штин ски, са ста но ви-
шта бри тан ских ин те ре са у ре ша ва-
њу ис точ ног пи та ња, би ло је ва жно 
за у ста ви ти, или бар успо ри ти сва ки 
на ци о нал ни осло бо ди лач ки по крет 
на Бал ка ну у раз ма тра ном пе ри о ду. 

СТЕ ФА НО ВИЋ, Д. Мир ја на: 
Крат ки увод у исто ри ју срп ске 
кул ту ре. – Бе о град: ЈП Слу жбе-
ни гла сник, 2008. – 125 стр, илу-
стро ва но

Oвај при руч ник за 
сту ден те, ка ко сто ји 
у под на сло ву, на стао 
је као ре зул тат кур са 
ду гог два на ест го ди-
на на Ка те дри за сла-
ви сти ку Уни вер зи те-
та у Се ге ди ну, као и 
кур се ва на сла ви стич ким ка те дра ма 
Уни вер зите та у Ре ген сбур гу и Бе чу. 
Књи гу чи ни де сет пре да ва ња чи ји 
на сло ви су ге ри шу основ но те мат ско 
по ље: Зна ње о кул ту ри; про бле ми 
из у ча ва ња (пр во пре да ва ње), Шта 
је кул ту ра (пој мов на од ре ђе ња кроз 
исто ри ју), По сто ји ли чи сто на ци-
о нал на кул ту ра (тре ће пре да ва ње), 
До ла зак Сло ве на на Бал кан. По че ци 
срп ске ду хов но сти, Ср би ја у вре ме 
ди на сти је Не ма њи ћа, Ко сов ска бит-
ка из 1389. – из ме ђу ствар но сти и 
ми та, Сли ка и књи га (осмо пре да ва-
ње). За вр шно пре да ва ње по све ће но 
је би бли о те ка ма, по чев од сред њег 
ве ка (хи лан дар ска, де чан ска, би бли-
о те ка де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа) 
до но вог до ба. По сле основ ног тек-
ста, сле ди ше зде сет фо то гра фи ја 
обје ка та, пред ме та, фре са ка, сли ка, 
на слов них стра на књи га, као и хро-
но ло шка та бли ца ко ја по чи ње да ти-
ра њем кул ту ре Ле пен ског ви ра 5800. 
п. н. е. а за вр ша ва се 1920. године. 

8
БОГ ДА НО ВИЋ, Ди ми три је: Јо
ван Ле ствич ник у ви зан тиј ској 
и ста рој срп ској књи жев но сти, 
– Бе о град: Бард-фин, Ба ња Лу ка: 
Ро ма нов, 2008. – 235 стр. 

Сту ди ја пред ста вља док тор ску ди-
сер та ци ју од бра ње ну де цем бра 

10 11

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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1965. на Фи ло-
зоф ском фа-
кул те ту у Бе-
о гра ду. Текст 
је по де љен на 
7 по гла вља. У 
пр вом, Би огра
фи ја Јо ва на 
Л е  с т в и ч  н и 
ка да ти су хро но ло ги ја жи во та Ле-
ствич ни ка, (ро ђен пре 579, до шао 
на Си нај са 16. го ди на, био игу ман 
40 го ди на, умро по сле 649) – ње гов 
жи вот, култ Ј. Ле ствич ни ка. У дру-
гом де лу опи сан је књи жев ни рад: 
Пи смо Јо ва ну Ра ит ском, „Ле стви ца“ 
и „По у ка па сти ру“, као упут ство за 
ру ко во ђе ње ду хов ним жи во том у 
ма на сти ру. Тре ће по гла вље из но си 
док три ну „Ле стви це“, оп шти окви-
ри, про бле ме зла и све то сти, кла си-
фи ка ци ју стра сти. Че твр та це ли на 
из но си пси хо ло ги ју у „Ле стви ци“, 
док пе та ана ли зи ра ком по зи ци ју 
(низ од 30 по у ка) и стил (афо ри-
стич ки стил, сли ко ви то об ли ко ва-
ње ми сли, фи гу ре ме та фо ре, сим бо-
ла, па ра бо ле). Два по след ња по гла-
вља од но се се на тра ди ци ју аскет ске 
књи жев но сти у „Ле стви ци, у ис ха-
стич кој књи жев но сти, ви зан тиј-
ској хим но гра фи ји и ста рој срп ској 
књи жев но сти (спи си Све тог Са ве, 
До мен ти ја на, Те о до си ја Хи лан дар-
ца, Да ни ла Пећ ког).

ВЛАЈ КО ВИЋ, Све  то  з ар: 
Пустиња у прашуми. – Бе о град: 
Про све та, 2008. – 119 стр.

Основ но по-
ла зи ште овог 
умет ни ка гла-
си: пи сац мо-
же без јед ног 
гра да, град 
не по сто-
ји без сво јих 
пи са ца. За то 
је као ма ло ко ји са вре ме ни пи сац 
соп стве ним сти лом, са др жи ном и 
фор мом, као и дру штве ним про бле-
ми ма ко ји ма се по за ба вио у сво јој 
про зи, на сто јао да Бе о град у срп ској 
књи жев но сти до би је соп стве ни 
знак, бар оно ли ко ко ли ко је у про-
зи но бе лов ца Иве Ан дри ћа до био 
Ви ше град. Пу сти ња у пра шу ми је 
есе ји стич ка ауто би о граф ска про за 
струк ту ри са на као ро ман ко ји об у-
хва та пе ри од бол них, хи пе рин фла-
то р них де ве де се тих го ди на на тлу 
Ср би је. Као и у прет ход ној књи зи 
Дон Жу ан бе оградски у шу ми чуд но
ватој, у ко јој ре кон стру и ше пе ри од 
у срп ској књи жев но сти од ше зде се-
тих до осам де се тих го ди на два де се-
тог ве ка, пи сац и у овој чи та о ци ма 
пре зен ти ра соп стве на ис ку ства са 
кул тур ном сре ди ном, по ли тич ким 
во лун та ри змом и ха о сом у ко ме се 
огле да ов да шње дру штве но окру-
же ње.

ГРЕМ БЕР, Фи лип: Тајна, пре ве-
ла с фран цу ског Бо ја на Ја њу ше-
вић. – Бе о град, Ча роб на књи га, 
2008. – 172 стр.

Ро ман Тај на је ауто би о граф ска суп-
тил на про за о кри ви ци и ла жи ма. 
На и ме, по зна то је да де ца че сто из-
ми шља ју при че о соп стве ном по ро-
дич ном по ре клу. На ра тор, ујед но и 
глав ни ју нак ове књи ге из ми слио је 
леп шег, ста ри јег и ја чег бра та о ко ме 
ин спи ра тив-
но при по ве да 
дру га ри ма из 
шко ле. А, он-
да, јед ног да-
на осе тљи ви 
де чак по сле 
су о ча ва ња са 
бол ном исти-
ном, по чи ње 
да скла па коц ки це тра гич не по ро-
дич не сто ри је ко ја га од во ди у до ба 
хо ло ка у ста. У овој по тре сној књи-
зи о ужа си ма Дру гог свет ског ра та 
Фи лип Грем бер по ка зу је ко ли ка је 
моћ ро ма неск ног про зног тки ва у 
ис тра жи ва њу не за це ље них ра на ко-
је по сто је у жи во ту сва ког чи та о ца, 
као и на ко ји на чин не што скри ве но 
и не из го во ре но игра кључ ну уло гу 
у од ра ста њу и са зре ва њу та на них 
деч јих ду ша. 

ДЕЈ ВИД СОН, Ен дру: Последњи 
анђео, пре вео с ен гле ског Вла-
ди мир Ћи рић. – Бе о град: Ал на-
ри, 2009. – 398 стр.

Глав ни ју нак ро ма на ка над ског про-
за и сте Ен друа Деј вид со на По след
њи ан ђео је ци нич ни, „без и ме ни 
му шка рац, за ро бљен у ва куу ми ма 
по ро ка ко ји 
ка рак те ри шу 
мо дер но до ба. 
По сле са о бра-
ћај не не сре ће 
у ко јој је за-
до био те шке 
о п е  к о  т и  н е , 
глав ни ју нак – 
пор но глу мац и ко ка ин ски за ви сник 
– по чи ње да про ми шља о сми слу 
и бе сми слу ово зе маљ ског бив ства. 
По ред ње го вог бол нич ког кре ве та 
ненадано ће се по ја вити скулп ту ре 
од ка ме на, ко је је из ва ја ла Ма ри ја на, 
пре ле па же на пла во-зе ле них очи ју. 
Ма ри ја на жи ви у уве ре њу да су њих 
дво је у сред њо ве ков ној Не мач кој 
би ли стра стве ни љу бав ни ци. Књи га 
Ен друа Деј вид со на са ста вље на је од 
шест ду жих љу бав них при ча ко је се 
ста па ју у јед ну ко хе рент ну це ли ну. 

ДИ МИЋ, Мо ма: Велики 
паликућа: Мла де но вац-Бе о град: 
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“, 
2009. – 60 стр.

Пред чи та лач-
ком пу бли ком је 
пе снич ка књи га 
про зног пи сца, 
ан  то ло ги  ча  ра 
и пре во ди о ца 
Мо ме Ди ми-
ћа (1944–2008) 
Ве ли ки па ли
ку ћа, ко ју је уре дио и при ре дио 
Ду шан Стој ко вић. Мо ма Ди мић је 
за живота об ја вио че ти ри по ет ске 
збир ке: Циган ски кре вет, Тво рац 
Ру си ји, По свете и Читу ља. У пе-
снич кој књи зи Ве ли ки па ли ку ћа на-
ла зе се пе сме ко је је Мо ма Ди мић од 
2002. го ди не об ја вљи вао у књи жев-
ној пе ри о ди ци. Збир ка пе са ма Ве ли
ки па ли ку ћа пред ста вља ће не из бе-
жно шти во сви ма ко ји на ме ра ва ју 
да се де таљ ни је по за ба ве це ло куп-
ним књи жев ним ства ра ла штвом 
ра но пре ми ну лог Мо ме Ди ми ћа.

ЂИ ДИЋ, Љу би ша: Мирис 
пролећа 1999. – Мла де но вац, 
Бе о град. – 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“. – 2009. – 208 стр.

Књи жев на би-
о гра фи ја Љу-
би ше Ђи ди ћа 
(ро ђен 1937. 
го ди не у Кра-
ље ву) у жан-
ров ском сми-
слу ис пу ња ва 
р а  з н о  в р  с н о 
де ло: пе сник, про зни пи сац, есе ји-
ста, пре во ди лац, пу то пи сац и ан то-
ло ги чар, сво јом нај но ви јом књи гом 
днев нич ке про зе Ми рис про ле ћа 
1999, про го ва ра о ра ту ко ји су пре 
де сет го ди на при пад ни ци На то али-
јан се во ди ли про тив Ср би је. Овим 
ин тим ним бе ле шка ма Љу би ша Ђи-
дић све до чи о срп ској ре ал но сти, 
ис пи су ју ћи при том исто риј ску дра-
му не са мо Кру шев ца, гра да у ко-
ме је оства рио зна чај ну умет нич ку 
ка ри је ру, већ чи та ве Ср би је. Иако 
је Ђи дић сво ју нај но ви ју про зу ока-
рак те ри сао као днев нич ке за пи се, 
крат ки тек сто ви ко ји се на ла зе у 
књи зи, скла па ју се у јед ну ко хе-
рент ну ро ман си јер ску це ли ну. Сви 
опи са ни до га ђа ји пре ла ма ју се кроз 
пси хо ло ги ју ме лан хо лич ног ин те-
лек ту ал ца, ису ви ше при бра ног за 
ужа се ко ји до ње га до пи ру ви ше као 
ве сти, не го као ре ал ни до га ђа ји.

ЖИ ВА НО ВИЋ, Ни ко ла: Аста
по во. – Кра ље во: На род на би-
бли о те ка Сте фан Пр во вен ча ни, 
2009. – 64 стр.

Књи га Аста по во је тре ћа књи га пе-

са ма Ни ко ле Жи ва но ви ћа (ро ђен 
1979. у Кра гу јев цу, об ја вио збир ку 
Але ја ча сов ни ка 1998, са Алек сан-
дром Ша ран цем, и збир ку Нар ци со
ве љу бав не пе сме 1999). Књи гу чи ни 
50 пе са ма на ста лих у овој де це ни ји. 
Жи ва но вић рав но прав но ко ри сти 
сло бо дан и ве за ни стих, а у лир-
ским оп сер ва ци ја ма, де скрип ци ји и 
ре флек си ји, уме шно „сли ва“ сен за-
ци је сва ко дне ви це са исто риј ским и 
кул тур ним ко до ви ма. 
Је дан од при ме ра за 
то на ла зи мо у оба ка-
тре на пе сме За Шам
по ли о но вим сто лом, 
где се по во дом де ши-
фро ва ња хи је ро гли-
фа ка же: „Ва жно је да 
се на ђе пра ви об лик 
и ме ра;/Ни је то је зик 
вар вар ски, већ је зик 
фа ра о на,/И не пи шу се име на Жа на, 
Жа ка и Пје ра,/Већ Рам зе са, Тут ме-
са, Амо на и Ато на“. Из пе сни ко вог 
окру же ња, из сва ко дне ви це на стао 
је чи тав низ успе лих пе са ма, пра вих 
лир ских ме да љо на (Ја бу ке на тац
ни, Пла ва шљи ва, Зо о ло шки врт, 
Ноћ на во жња пругом Бе оград–Бар, 
и низ дру гих). Но вом књи гом по е-
зи је Ни ко ла Жи ва но вић се по твр-
ђу је као пе сник на ко га у кон тек сту 
но ви је срп ске по е зи је и чи та о ци и 
кри ти ча ри тре ба да ра чу на ју. 

ЖУ ЈЕ ВИЋ, Сло бо дан: Сећам 
се... – Бе о град: Ју го сло вен ска 
ки но те ка, 2009. – 86 стр.

„Филм као нај до ступ ни ја умет ност у 
на шим ужур ба ним, ко мер ци ја ли зо-
ва ним и оту ђе ним жи во ти ма, сво јим 
спе ци фич ним је зи ком и сред стви-
ма, бу ди на шу са вест и под се ћа нас 
на скрај ну те и за бо ра вље не људ ске 
вред но сти утвр ђе не још у древ ним 
кул ту ра ма и би блиј ским за пи си ма“, 
на пи сао је Сло бо дан Жу је вић на 
кра ју сво је књи ге Се ћам се... Збир ку 
ми ни ја тур них, на по је ди ним стра-
ни ца ма и анег дот ских при ча, пи сац 
је по све тио јед ној од нај зна чај ни јих 
кул тур них уста но ва у на шој зе мљи: 
Му зе ју Ју госло вен ске ки но те ке. За 
по тре бе Кино те ке Жује вић је сни-
мио оби ље до-
ку мен тар ног 
ма те ри ја ла о 
дру  штве ним 
пре ви ра њи ма 
90-их го ди на 
про шлог ве-
ка. На пи са-
ње ове књи ге 
пи сац је био 
под стак нут мно гим гле да њи ма чу-
ве ног фил ма Фе де ри ка Фе ли ни ја 
„Амар корд“. Та ко су на ста ла се ћа ња 
ко ја и по ред чи ње ни це да су обо је на 
Жу је ви ће вим лич ним ту ма че њи ма 
по је ди них до га ђа ја, пред ста вља ју 
крат ку, за ни мљи ву исто ри ју из ше-
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зде се то го ди шњег ра да Му зе ја Ју го
сло вен ске ки но те ке.

ЖУНГ, Ђи анг: Вучји тотем, пре
вео са ен гле ског Ми ро слав Ба
шић Пал ко вић. – Бе о град: Ал на
ри, 2008. – 495 стр.

Вуч ји то тем Ђи анг Жун га је еп
ска сто ри ја о кул ту ри ко ју је не го
ва ла древ на Ки на, али исто вре ме но 
и сту ди о зан пор трет на ко ји на чин 
ова моћ на зе мља ви ди свој на род, 
соп стве ну исто ри ју, али и уло гу у са
вре ме ним ге о по ли тич ким зби ва њи
ма. Го во ре ћи о су ко би ма ко ји про
во ци ра ју про тив реч но сти ки не ског 
дру штва у дру гој по ло ви ни два де се
тог ве ка, овај ро ман, ко ји је у Ки ни 
за са мо две го ди не од об ја вљи ва ња 
про да т у ви ше од че ти ри ми ли о на 
при ме ра ка, ујед но је сло же на сту
ди ја о од но су тра ди ци је и мо дер ног 
до ба, љу ди и жи во ти ња, при ро де и 
ра ци о на ли стич ке кул ту ре. Ђи анг 
Жун га без пре те ри ва ња мо же мо 
сма тра ти ки не ском вер зи јом То ма са 
Пин чо на. По пут Пин чо на, овај ро
ман си јер ни ка да ни је до зво лио да га 
фо то гра фи шу. С об зи ром на чи ње
ни цу да пи ше 
под псе у до
ни мом, ма ли 
број љу ди зна 
ње гов пра ви 
иден ти тет. На 
ро ма ну Вуч ји 
то тем овај 
про за и ста је 
ра дио пу не три де сет три го ди не 
(1971–2004). Ова еп ска са га по чи ње 
ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, 
ка да мла ди пе кин шки ин те лек ту
а лац Чен Џен од ла зи у да ле ке мон
гол ске сте пе да жи ви са но ма ди ма. 
Та мо от кри ва древ ну по ве за ност 
степ ских љу ди са ди вљим ву ко ви ма 
ко ји лу та ју бес крај ним мон гол ским 
рав ни ца ма. Ме ђу тим, ка да од јек 
про ме на у На род ној Ре пу бли ци Ки
ни из гра до ва стиг не у сте пе, но се ћи 
са со бом дух мо дер ног ли бе рал ног 
до ба, мир Че но вог уса мље нич ког 
жи во та би ва на гло уз др ман. Но во 
вре ме не ми ло срд но ру ши рав но те
жу ко ја је ве ко ви ма вла да ла из ме
ђу љу ди и ву ко ва. Ђи анг Жунг пред 
чи та о це из но си аутен тич но шти во 
чи ји са др жај ни ко га не мо же оста
ви ти рав но ду шним. На кра ју, тре ба 
на по ме ну ти да је из да ње на срп ском 
је зи ку  ура ђе но пре ма пре во ду ко ји 
је за ан гло сак сон ско књи жев но тр
жи ште са чи нио Ха у ард Гол дблат. 

ИВА ШКО ВИЋ, Кне же вић Мил
ка: Изгубљено лице. – Бе о град: 
ННК Ин тер на ци о нал, 2009. – 
281 стр.

Пред чи та о ци ма је осма по ре ду 
про зна књи га Мил ке Кне же вић
Ива шко вић. Књи жев ни ца при па

да ка те го ри ји 
пи са ца ко ји 
не се ци ра ју 
исте мо ти ве, 
од но сно тру
де се да не ис
пи су ју јед ну 
те исту књи гу. Та ко њен нај но ви ји 
ро ман Из гу бље но ли це, на раз ли
чит на чин од прет ход них про зних 
књи га ис тра жу је сло же не емо тив
не од но се из ме ђу људ ских би ћа, као 
и тан ку ли ни ју ко ја љу бав раз два ја 
од мр жње. Ова хра бра при ча о за
ви сни ци ма од Ин тер не та, њи хо вим 
ма ра тон ским раз го во ри ма пре ко 
та ста ту ра и мо ни то ра, и ин тим ним 
лу та њи ма ис при ча на је на суп ти лан 
и ин те ли ген тан на чин. Го во ре ћи о 
вир ту ел ном фо рум ском при сту пу, у 
ко ји су сме ште ни ју на ци ове за ни
мљи ве сто ри је, ро ман си јер ка нам 
ка зу је да они ко ји су сла би у ре ал
ном, ствар ном жи во ту, по ме ну ту 
сла бост ис ка зу ју и у ма ра тон ским 
фо рум ским раз го во ри ма, то јест у 
јед ном вир ту ел ном све ту у ко ме се 
гу би чу ве на Сар тро ва од ред ни ца о 
Ја ко је у сво јој су шти ни пред ста вља 
соп стве но те ло у оби му у ко ме оно и 
оп ста је. Мил ка Кне же вићИва шко
вић чи та о ци ма је по но во да ри ва ла 
књи гу ко ја се иш чи та ва у даху. 

ИЛИЋ, Зо ран: Ре при за Ре при
зе. – Бе о град: Ли бер, 2009. – 111 
стр.

Зо ран Илић 
(1957, Кра гу
је вац) при су
тан је у срп
ској пе ри о ди
ци од 1989. а 
по чев од 1997. 
до про шле го
ди не об ја вљу
је че ти ри књи ге при ча. Илић је до
сле дан у не при ста ја њу на „већ ви ђе
но“, по себ но кад се ра ди о фор мал
ним пла но ви ма. Ње го ва пр ва књи га 
Јед но став на и друге при че при мер је 
„ра за ра ња“ ро ма неск не (ли не ар не) 
на ра ци је до фор ме при че/фраг ме
на та као вред них „оста та ка“ не ка
да шње це ло ви то сти ро ман си јер ског 
све та. У но вој књи зи, Илић иде обр
ну тим пу тем: од фраг ме на та, скла па 
ко ли кото ли ко це ло ви ту и сло же ну 
ро ман си јер ску на ра ци ју. По вод и 
про то текст Или ће вог крат ког ро ма
на пред ста вља ро ман Ре при за Але на 
РобГри јеа, јед ног од при пад ни ка и 
те о ре ти ча ра фран цу ског „но вог ро
ма на“. Ауто ро ви (Или ће ви) са рад
ни ци у раз гра на ва њу при че ко ју чи
ни удва ја ње ана ли зе Гри је о вог ро
ма на са са мо стал ном фа бу лом, је су 
ли ко ви Але на, пе сни ка из Трав ни ка, 
Николe, Стеванa – Set wah, Дечкa, 
Ро шал де, и низ дру гих не и ме но ва
них ли ко ва са ко ји ма на ра тор ко
му ни ци ра пу тем Ин тер не та. Та ко, 

упо ре до са раш чла ња ва њем Гри је о
ве „су мор не“ Ре при зе, кроз низ су
ге сти ја ко је Ин тер нет са го вор ни ци 
упу ћу ју пи сцу Ре при зе „Ре при зе“ до
би ја мо јед ну ин тер тек сту ал ну игру 
из ко је на ста ју об ли ко твор не и зна
чењ ске смер ни це Или ће вог ро ма на.

ЈА СТРЕ БИЋ, Бла го је: Далеко 
од краја. – Бе о градШид, От
кро ве ње, На род на би бли о те ка 
„Си ме он Пи шче вић“. – 2009. –  
510 стр.

Ове го ди не на вр ши ло се три де це
ни је од тра гич не смр ти књи жев ног 
кри ти ча ра, есе ји сте, по ле ми ча ра, 
ро ман си је ра и драм ског пи сца Бла
го ја Ја стре би ћа. Ово зе маљ ско бив
ство овог вр сног ин те лек ту ал ца, 
на гло је пре се че но у три де сет осмој 
го ди ни жи во та. У књи зи  об ја вље
ној у би бли о те ци „Пан“ из да вач ке 
ку ће „От кро ве ње“ увр ште но је пет 
књи га ко је је Ја стре бић об ја вио за 
жи во та. То су ро ма ни Пр ви на, Ше
вин кас и На Фи ли по вом пу ту, као 
и есе ји „По е ти ка Ла зе Ко сти ћа“ и 
„Стр мо глав у јед но сло жни за нос“. 
По ме ну тим есе ји стич ким књи га ма 
при до да та су још два есе ја: „Со ци
јал на ме ђу рат на ли ри ка, ли ри ка 
НОБа“, као и „Па ган ски иза зов“, 
ко ји је штам пан као по го вор књи зи 
Цр вен Бан. Из пи шче ве ру ко пи сне  
за о став шти не у ко јој  је про на ђе
но пет драм ских тек сто ва, при ре
ђи ва чи су за ову књи гу ода бра ли 
две дра ме: Бо ра вак у обич ној со би 
и Џе зва и бе ле шо љи це. У књи зи се 
на ла зе и про бра ни при ка зи Ја стре
би ће вих књи га, пи сма из лич не 
пре пи ске, ин тер вјуи, као и тек сто ви 
ко ји су на пи са ни по во дом ње го ве 
смр ти. У пред го во ру за ову књи гу 
књи жев ни кри ти чар Мар ко Не дић 
ис та као је да сим бо ли чан на слов 
Да  ле ко од кра ја, ко ји је ујед но био 
и пр во би тан на слов Ја стре би ће
вог ро ма на Пр ви на, у су штин ском 
сми слу значи да ле ко од за бо ра ва и 
не ка да шњих и да на шњих чи та ла
ца. Об ја вљи ва њем иза бра них де ла 
Бла го ја Ја стре би ћа у са да шњем вре
ме ну но ви сми сао синтагме изнете 
у прет ход ној ре че ни ци до би ја соп
стве но пу но емо тив но, етич ко и ин
те лек ту ал но зна че ње.

ЈО ВА НО ВИЋ, Ми лан: 
Стронгмен. – Бе о град: Ал на ри, 
2008. – 240 стр.

Пи сац књи ге Стронг мен Ми лан Јо
ва но вић по се ду је за ни мљи ву би о
гра фи ју. Ро ђен је 1970. го ди не у Ни
шу, у про фе сор ској по ро ди ци. И по
ред чи ње ни це да је у род ном гра ду 
ма ги стри рао на Елек тро тех нич ком 
фа кул те ту, жи вот га је по нео то ко
ви ма не ве за ним за стру ку. У мла до

сти та лен то ва ни ко шар каш и је дан 
од нај бо љих срп ских так ми ча ра у 
па у ер лиф тин гу (акро бат ском ди за
њу те го ва), тре нут но жи ви у Ма ја ми 
Би чу. Из ове ис по вед не про зе, чи
та о ци ће уви де ти да је пи сац чо век 
не са мо из у зет не енер ги је, већ да је 
у јед ном не ми ло срд ном све ту, ко ји 
не пра шта гу бит ни ци ма, ус пео да 
са чу ва ко декс ча сти ко ји је по нео из 
род не гру де. По је ди не стра ни це ове 
за ни мљи ве про зе оби лу ју про ниц
љи вим за па жа њи ма по пут: „Ле че ћи 
ком плек се, ко
је не же лим ни 
да за ми слим, 
мо ји кли јен ти 
на ру чу ју кон
во је шам пањ
ца, уз оба ве
зни ва тро мет 
ка ко би ле по та 
њи хо вих број них при ја те љи ца би
ла ви дљи ви ја кроз пла ви ча сти дим 
ску пих ци га ра. Ко ри сте ћи ал ко хол 
као скилифт, пе њу се уз ко ка и ном 
за ве ја но ве че, пра ве ћи сла лом из
ме ђу сво јих де мо на, ко ји их про го не 
и под се ћа ју на то ка ко су се обо га
ти ли“. Са из у зет ним осе ћа јем за ри
там, уз мно штво ја сно про фи ли са
них ли ко ва, Јо ва но вић је ис пи сао 
бес ком про ми сну про зу ко ја го во ри 
о на лич ју жи во та при пад ни ка свет
ског џетсе та. 

ЈО ВИЋ, Ра ди слав: Ра стем. – Бе
о град: СКОР, 2009. – 75 стр, илу
стра ци је Ду шан ка Ми ја и ло вић

Ра ди слав Јо вић 
(1956, Ки се љак 
код Звор ни ка) 
пи ше по е зи ју 
за де цу и од
ра сле. Об ја вио 
је 4 књи ге пе
са ма и 3 књи ге 
пе са ма за де цу. 
Че твр та пе снич ка књи га за де цу 
Ра стем, об ја вље на је као на гра да 
Ра ди сла ву Јо ви ћу за по бед нич ку 
пе сму на фе сти ва лу пе сни ка за де
цу Бул ка 2008, ко ји се сва ког сеп
тем бра одр жа ва у Цр вен ки. У пред
го во ру књи зи и сам пе сник за де цу 
Не дељ ко По па дић пи ше: „Мо ра те 
би ти мно го хра бри да би сте пи са
ли за де цу у зе мљи Зма ја, Ра до ви ћа, 
Ан ти ћа, Ђор ђе ви ћа, Ери ћа и чи та ве 
пле ја де вр сних пе сни ка за нај мла ђе. 
Не ко ли ко са вре ме них пе сни ка ко
ра ча ју њи хо вим пу тем. Ме ђу њи ма 
је сва ка ко и Ра ди слав Јо вић“. Књи га 
је по де ље на на ци клу се Глав на ли
ца по ро ди це у ко ји ма је ак це нат на 
по ро дич ној сва ко дне ви ци, Дан за
љу бље них у на шој шко ли (низ пе са
ма на те му ђач ких сим па ти ја) и Кад 
смо би ли ма ли. Аутор пи ше ве за ним 
сти хом, пе сме оди шу ве дри ном и 
оп ти ми змом, игра ре чи се пре тва
ра у игру осе ћа ња и раз ми шља ња, 
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„нео че ки ва ног“ ре зо ни ра ња де те та 
у по ро ди ци, у шко ли и игри. Ра ди
слав Јо вић је од ли чан сме хо те ра пе
ут, с пра вом при ме ћу је То де Ни ко
ле тић у по го во ру књи ге.

ЈО ШИЋ, Не ђо: То по ви Пе траш 
и Зе лен ко. – Бе о град: На род на 
књи га, 2008. – 100 стр.

Пр ва књи га 
Не ђе Јо ши
ћа (1961, од 
1989. ра ди у 
Ин сти ту ту за 
срп ски је зик, 
по ред лек си
ко гра фи је ба
ви се на у ком 
о је зи ку: лек
си ко ло ги јом, 
фра зе о ло ги јом, оно ма сти ком, срп
ским на род ним го во ри ма) у свим 
сег мен ти ма ука зу је на зре лог пи
сца, или, дру гим ре чи ма, Јо шић ни
је „жу рио“ са об ја вљи ва њем књи ге 
док у при ча ма ни је по сти гао сти
ли стич ку и се ман тич ку ко нач ност. 
Књи га са др жи 19 при ча а њи хов 
про стор у то по ни миј ском сми слу 
по кри ва ве ли ки део бив ше Ју го сла
ви је. Ве ћи ну при ча об је ди њу је лик 
де ча кана ра то ра ко га на ла зи мо у 
раз ли чи тим си ту а ци ја ма: ка ко да 
ре ши за го нет ку дво ро гих опа на ка 
свог пре тка хај ду ка Ла за ра Пе ци
ре па, у се о ској во де ни ци са де дом и 
стра хом од ноћ них утва ра, у ба нат
ском се лу Мо кри ну, са стри че ви ма 
ко ји су твр до ре ши ли да на ђу бла го 
„украј цр кве Ми тро ви це у По по вом 
по љу“, у про дав ни ци Цемар ке та на 
Оби ли ће вом вен цу, са оцем, ше фом 
те про дав ни це. Кад се чи та ју ове ве
ли ким де лом „опо е ти зо ва не“ при
че, пи шче ви са вре ме ни ци и ста ри ји 
пре по зна ће мно ге си ту а ци је из свог 
де тињ ства, док за нај мла ђу, ур ба ну 
по пу ла ци ју ко ја ра сте уз ком пју тер
ски екран, при че ће, бла го ре че но, 
пред ста вља ти не ку вр сту на уч не 
фан та сти ке. Из оба раз ло га, Јо ши
ће ве при че пре по ру чу је мо за чи та
ње.

КО ЈИЋ, Бла го је: Врз. – Бе о град: 
Про све та – КИЗ Ал те ра, 2009. – 
252 стр.

Ро ман Врз је 
по пут при по
ве дач ке књи ге 
Че пр ка ри (ову 
књи гу 1993. 
го ди не об ја ви
ла је бе о град
ска „Про све
та”) још јед но 
од пре о ста лих за жи во та нео бја
вље них књи жев них де ла про за и сте 
Бла го ја Ко ји ћа (1923–1981). У екс
пло зив ном Ко ји ће вом на ра тив ном 
ма ни ру, кроз вр то гла во ис пре пле

та на се ћа ња глав ног ју на ка Ју га Рса
ка, од де ча штва, пре ко ре во лу ци о
нар ног за но са, по том го ло о точ ког 
там но ва ња и по то њег по ли циј ског 
мал тре ти ра ња, што глав ног ју на ка 
до во ди до мен тал ног кра ха. Ро ман 
Врз пре вас ход но због сво је бес ком
про ми сно сти се дам де се тих го ди на 
про шлог ве ка, ни ко од та да шњих 
чел ни ка из из да вач ких ку ћа „од Шу
ма ди је до Ђев ђе ли је” ни је имао сме
ло сти да об ја ви. За то ова пост хум но 
об ја вље на про за при по ве да ча и ро
ман си је ра Бла го ја Ко ји ћа заслужује 
пажњу читалачке публике. 

КУ Е ТО, Алон со: Пла ви час, 
пре ве ла са шпан ског Сан дра Не
шо вић. – Бе о град: Де ре та, 2008. 
– 276 стр.

Алон со Ку е то 
(1954, Ли ма) 
аутор је 12 
књи га при ча 
и ро ма на. За 
свој до са да
шњи књи жев
ни рад до био 
је не ко ли ко 
углед них на гра да, ме ђу ко ји ма је и 
не мач ко при зна ње Ана Зегерс за це
ло куп но де ло. У ро ма ну Пла ви час 
Ку е то из јед не по ро дич не, лич не 
при че адво ка та Адри ја на Ор ма ћа, 
успе ва да пред ста ви пе ри од из де
ве де се тих го ди на про шле де це ни је, 
пре ци зни је, вре ме гра ђан ског ра та 
из ме ђу вла ди них сна га и ре во лу
ци о нар не гру пе Sen de ro lu mi no so 
(Све тла ста за). Тра га ју ћи за скри
ве ним чи ње ни ца ма из жи во та свог 
оца, офи ци ра пе ру ан ске мор на ри
це, Адри јан са зна је низ бру тал них, 
шо кант них чи ње ни ца ве за них за 
„рат на деј ства“ вој ни ка и по бу ње
ни ка. Он је чо век ко ји се за те као 
на ап со лут но не по зна том те ре ну, у 
„кра љев ству зла“, у вр тло гу зло чи на 
ко ји чи не обе стра не. Ро ма неск на 
фик ци ја је сред ство ко јим пи сац су
ге стив но раз от кри ва скри ве но ли це 
мо дер не исто ри је Пе руа.

КУ ЧАН, Та ма ра: Made in 
Beograd. – Бе о град: Урбан Арт, 
2008. – 281 стр.

Ma de in Be o grad је на ста вак де би
тант ског ро ма на Бе о гра ђан ка, ко ји 
је Та ма ра Ку чан об ја ви ла пре две 
го ди не. И у овом ро ма ну све до ци 
смо очај нич ког тра га ња глав не ју
на ки ње Ја не Пе тров за „са мо ма ло 
раз у ме ва ња, не жно сти и љу ба ви”. И 
по ред чи ње ни це да се ра ди о исто
вет ном ми љеу, је зи ку, ма ни ри ма, 
Ma de in Be o grad пред ста вља зна ча
јан од скок у од но су на де би тант ску 
про зу Та ма ре Ку чан. Са ма фа бу ла је 
кон зи стент ни ја и боље вођена. Ку

ча но ва пи ше 
ли не ар ну про
зу у ко јој се 
иза са мо по вр
шно гле дано 
гла му ро зних 
ме ста, кри ју 
при че о сек су 
за јед ну ноћ, 
т а ј  к у  н и  м а , 
„на шмр ка ним” та ти ним си но ви
ма, спла во ви ма, фен си ка фи ћи ма, 
не ми ло срд ној ма ра тон ској тр ци за 
„пет ми ну та сла ве”, и оста лим пра
те ћим еле мен ти ма са ко ји ма се не 
са мо у Бе о гра ду, већ и у сре ди шту 
мод них зби ва ња Ми ла ну, су сре ће 
ам би ци о зна и у ви зу ел ном сми слу 
атрак тив на де вој ка Ја на Пе тров. 
По го то во при ли ком на ту ра ли стич
ких опи са пол них од но са, Ку ча но ва 
не скри ва ди вље ње пре ма при ча
ма и ро ма ни ма Чар лса Бу ков ског. 
Ода тле по ти че ње но, на по је ди ним 
стра ни ца ма цр но ху мор но ви ђе ње 
ур ба ног гла му ра, чи ји не из бе жни 
де кор пред ста вља ју глум ци, фуд ба
ле ри, би зни сме ни, мод ни кре а то ри, 
ди зај не ри, ма не кен ке и фо томо де
ли. Дру ги по ре ду об ја вље ни ро ман 
Та ма ре Ку чан је аутен тич но шти во 
пре ма ко ме чи та о ци не ће ис ка за ти 
рав но ду шност. 

ЛА И НА, Ма ри ја: Ру жич ни 
страх & Ов де, при ре дио и пре
вео са грч ког Мом чи ло Ра дић. – 
Ниш: Ни шки кул тур ни цен тар, 
2009. – 84 стр.

Ма ри ја Ла и на 
(1947, Па тра) 
је са вре ме на 
грч ка пе сни ки
ња (осам збир
ки по е зи је од 
1968. до 2005). 
Осим по е зи
је на пи са ла је 
ве ћи број по
зо ри шних дра ма, 3 књи ге про зе и 
тек сто ва за ра дио и те ле ви зиј ске 
еми си је. У пе сма ма књи ге Ру жич ни 
страх (страх ру же, ру же ко ја осе ћа 
на во ди на по ре ђе ње са Па ска ло вом 
од ред ни цом чо ве ка „тр ске ко ја ми
сли“), по де ље не на це ли не Вре ме, 
Ве шти це и Пу то ва ња, спа ја ју се чо
ве ков ег зи стен ци јал ни страх, ста ње 
бо ли, са тре ну ци ма ра до сти у тра
га њу за ле по том. Аутор ка у пе сме 
уво ди и сво је лир ске ли ко ве, из ми
шље ну Аси ју Хан, Мо цар та, ју на ке 
из Ор кан ских ви со ва и Окре та ја 
за врт ња, ки не ског пе сни ка Ли Поа. 
Ду жу пе сму Ов де мо же мо од ре ди ти 
и као по е му, од но сно „је дан уну тра
шњи мо но лог искре но сти и са мо ће“ 
(ци тат из по го во ра Мом чи ла Ра ди
ћа). По е зи ја Ма ри је Ла и не пре ве де
на је на ен гле ски, фран цу ски, ру ски, 
шпан ски, не мач ки и дру ге је зи ке, а 
са ма пе сни ки ња је за њу на гра ђи

ва на у Грч кој и Не мач кој. Пре вод 
Мом чи ла Ра ди ћа на срп ски је зик, 
при ли ка је за на ше чи та о це да се 
упо зна ју са де лом ис так ну те грч ке 
пе сни ки ње.

ЛА ШОН, Стиг: Мушкарци који 
мрзе жене, пре ве ли са швед ског: 
Зо ри ца Ман чић, Да ни је ла Ба бић 
и До ри јан Хај ду. – Бе о град: Ча
роб на књи га, 2009. – 503 стр. 

Ро ман јед ног 
од нај по зна
ти јих швед
ских но ви на ра 
и фо то гра фа 
Сти га Ла шо
на Му шкар
ци ко ји мр зе 
же не пр ви је 
део три ло ги је Ми ле ни јум, у ко јој су 
глав ни ју на ци но ви нар Ми ка ел Ка ле 
Блум квист и нај бо ља ис тра жи тељ ка 
нај у глед ни је сток холм ске фир ме за 
обез бе ђе ње Ли збет Са лан дер. Пи
сац Стиг Ла шон (1954–2004) по знат 
по бес по штед ној кри ти ци не га тив
них по ја ва ко је ка рак те ри шу швед
ско дру штво, ни је до жи вео пла не
тар ни успех соп стве них ро ма на. 
Тај на успе ха ове три ло ги је ле жи у 
за ни мљи вим и ин те ли гент но осми
шље ним за пле ти ма. Јед на од ју на
ки ња Ми ле ни ју ма, ано рек сич на, 
крат ко под ши ша на, по це лом те лу 
ис те то ви ра на, с про бу ше ним но сем 
и обр ва ма Ли збет Са лан дер, је дан је 
од нај о ри ги нал ни јих ли ко ва у са вре
ме ној свет ској књи жев но сти. Ро ман 
Му шкар ци ко ји мр зе же не пи сан је 
у нај бо љем ма ни ру ан гло сак сон ске 
про зе. Као по зна ва лац со ци јал них, 
дру штве них и еко ном ских по ја ва, 
ро ман си јер са хи рур шком пре ци
зно шћу про го ва ра о ано ма ли ја ма 
вре ме на у ко ме би ти ше мо.

МА ДАЧ, Имре: Човекова 
трагедија, пре вео са ма ђар ског 
Са ва Ба бић. – Бу димпе шта, Бе о
град: Књи жев но дру штво  „Ма
дач“, Тар дис, 2009. – 179 стр.

Драм ску по е му Чо ве ко ва тра ге ди
ја Имре Ма да ча пре вео је је дан од 
нај бо љих по зна ва ла ца ду хов них и 
књи жев них срп скома ђар ских од
но са, осни вач и про фе сор Ка те дре 
за ма ђар ски је зик на Бе о град ском 
уни вер зи те ту, Са ва Ба бић. Дра ма
тур шка ар хи тек ту ра нај по зна ти
је Ма да че ве дра ме (Имре Ма дач 
18231864. го ди не) чи ни пет на ест 
пове за них сце на чи је је упо ри ште у 
Би бли ји. У овој дра ми Адам за раз
ли ку од, на при мер, Ге те о вог Ф ау ста 
не про да је ду шу ђа во лу за рад не
ка квог лич ног успе ха. Њи хов спо
ра зум је те мељ ни ји: тре ба от кри ти 
сми сао чо ве ка и чо ве чан ства. А то 
ће се ви де ти тек кад Лу ци фер омо
гу ћи Ада му да кроз сно ве са гле да 
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пут чо ве чан ства и спо зна ка кав је 
ње гов исто риј ски и фи ло зоф ски 
сми сао. Ре ђа ју се сце не, од Егип та 
до од ла ска у ко смос, ако про на ђе 
кру пан раз лог да по бег не од у по је-
ди ним тре ну ци ма на ту ра ли стич ких 
исто риј ских зби ва ња. Ка да је ко-
нач но спо знао до бро и зло, до ла зи 
до са зна ња да је пред чо ве чан ством 
бе сми слен исто риј ски раз вој, ко ји 
тре ба пре ки ну ти лич ном жр твом – 
са мо у би ством! Ме ђу тим, Ева оста је 
у дру гом ста њу, та ко да са мо у би-
ство пр вог би блиј ског чо ве ка на зе-
мљи пред ста вља ка пи ту лант ску, ку-
ка вич ку од лу ку. Пре Са ве Ба би ћа, 
дра  му ко ја је обе ле жи ла це ло куп но 
Ма да че во књи жев но ства ра ла штво 
на срп ски је зик пре ве ли су Јо ван Јо-
ва но вић Змај, све ште ник Вла ди слав 
Јан ку лов и Све ти слав Сте фа но вић. 

МА ЈЕР, Сте фа ни: Праскозорје, 
пре ве ли с ен гле ског Теа Јо ва но-
вић и Мир ко Би жић. – Бе о град, 
Евро-Ђун ти, 2009. – 645 стр.

По сле успе ха 
ро ма на Су
мрак, Млад 
ме сец и По
м р а  ч е  њ е , 
књи га Пра
ско зор је аме-
рич ке про за-
ист ки ње Сте-
фа ни Ма јер, 
пр ед с т а  вља 
за вр шни део уз бу дљи ве сто ри је о 
стра сној љу ба ви из ме ђу ти неј џер ке 
Иза бе ле Бе ле Свон и фа сци нант ног 
ве чи тог мла дог вам пи ра Едвар да 
Ка ле на. Пра ста ре, вам пир ске мо ти-
ве чи је се по ре кло на ла зи у ве ро ва-
њи ма мно гих на ро да, у те тра ло ги-
ји – ро ман си јер ка Сте фа ни Ма јер 
уоб ли чи ла је на ори ги на лан на чин, 
ме ња ју ћи пред ста ву о вам пи ри ма 
као де мон ским, кр во жед ним ство-
ре њи ма. По ме ну ти при ступ знат но 
је до при нео свет ском ко мер ци јал-
ном успе ху вам пир ске те  тра ло ги је 
Сте фа ни Ма јер.

НА БО КОВ, Вла ди мир: Лу жи но
ва од бра на, пре вео с ен гле ског 
Бран ко Ву чи ће вић. – Бе о град, 
ННК Ин тер на ци о нал. 2009. – 
268 стр.

Је дан од нај ве-
ћих про зних 
сти ли ста два-
де се тог ве ка 
Вла ди мир На-
бо ков, ро ђен 
је у Санкт Пе-
тер бур гу, у ру-
ској пле мић-
кој по ро ди ци, 
1899. го ди не. У три де се тој го ди ни 
жи во та, због бољ ше вич ке ре во лу-
ци је, еми гри рао је из Ру си је. Ру ску 

и фран цу ску књи жев ност сту ди рао 
је на Три ни ти ко ле џу у Кем бри џу. 
Књи жев ну сла ву сте као је ро ма ни-
ма По зив на по гу бље ње, Про зир ност 
ства ри и Ло ли та. По ро ма ну Ло ли
та про сла вље ни ен гле ски си не а ста 
Стен ли Кју брик сни мио је исто и ме-
ни филм. Ро ман Лу жи но ва од бра на 
дир љи ва је при ча о оп сед ну то сти 
и лу ди лу. Као де чак био је од ба чен, 
не при вла чан и збу њен, не ре ши ва 
ениг ма ро ди те љи ма и пред мет под-
сме ха дру го ви ма из раз ре да. За Лу-
жи на је ди но уто чи ште од не при јат-
но сти сва ко днев ног бив ства, пред-
ста вља шах. Лу жин осва ја ти ту лу 
ве ле мај сто ра, али због то га пла ћа 
пре ви со ку це ну, за то што у ње го вом 
мах ни том мо згу ша хов ске фи гу ре 
по сте пе но ис ти ску ју ре ал ност. Све 
у све му, пред чи та о ци ма је ро ман 
ко ји ће пре вас ход но због На бо ко-
вље вог ек ста тич ког сти ла пи са ња 
чи та лач ка пу бли ка до че ка ти са па-
жњом. 

НЕ ДИЋ, Мар ко: Про за и по
е ти ка Ми ро сла ва Јо си ћа Ви
шњи ћа. – Бе о град: Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност, 2008. 
– 381 стр.

Кри тич ко ту ма че ње књи жев ног де-
ла јед ног са вре ме ног пи сца увек но-
си са со бом зна тан сте пен ри зи ка и 
не до у ми ца, ка же на по чет ку сво је 
књи ге Мар ко Не дић, је дан од ис-
трај ни јих про у ча ва ла ца и ту ма ча 
упра во са вре ме них ауто ра. У сту ди-
ји по све ће ној до са да шњем про зном 
де лу М. Јо си ћа Ви шњи ћа аутор пр-
ви део ту ма че ња по све ћу је ра ној 
про зи, књи зи при по ве да ка Ле па Је
ле на (1969), 
но ве ли у об-
ли ку ро ма на 
(или обр ну то) 
Ро ман о смр
ти Га ле ри је 
(1974), књи зи 
при по ве да ка 
Два на ест го
до ва (1977) и 
ро ма ну Че шка шко ла. Дру ги део је 
по све ћен ана ли зи ро ма неск ног ци-
клу са под на зи вом ТБЦ (5 ро ма на), 
док у по гла вљу Но ва ис тра жи ва ња 
чи та мо ту ма че ња Ро ма на без ро ма
на (2004),  Док нас смрт не ра ста
ви (2004), Рат не по ште (2003), те 
при по ве дач ким књи га ма Но ви го
до ви (1998), О ду ду и гро бу (2005), 
При че из трапа (2006). По ред до-
са да шњих кри тич ких ту ма че ња Јо-
си ће ве про зе ко ја су се од но си ла на 
ње го ве по је ди нач не књи ге (ви де ти 
Се лек тив ну ли те ра ту ру о про зи М. 
Ј. Ви шњи ћа ко ја са др жи 79 ра до ва у 
књи жев ној пе ри о ди ци и штам пи, ту 
су и 3 збор ни ка, је дан из 1996, два из 
2006), ова сту ди ја пред ста вља нај це-
ло ви ти ји увид у до са да шњи про зни 
опус М. Ј. Ви шњи ћа.

НО ВИ ЦА ТА ДИЋ – ПЕ СНИК 
– Збор ник. – Кра ље во: На род на 
би бли о те ка „Сте фан Пр во вен-
ча ни“, 2009. – 221 стр.

Но ви ца Та дић 
је до бит ник 
углед ног при-
зна ња Жич ке 
хри со ву ље за 
2008. го ди ну. 
Већ тра ди ци-
о нал но, по сле 
до де ле при зна-
ња и ску па по-
све ће ног на гра ђе ном пе сни ку, при-
ло же ни ра до ви се об ја вљу ју у збор-
ни ку. Ту ма чи Та ди ће ве по е зи је су 
за збор ник пе сни ку у част, при ло-
жи ли сво је по гле де, из раз ли чи тих 
пер спек ти ва са гле да ва ју ћи до са да-
шње пе сни ко во де ло оте ло тво ре но 
у пре ко 15 по себ них књи га пе са ма, 
ви ше књи га иза бра них пе са ма, као 
и пре во ди ма по је ди них књи га, из-
бо ра из по е зи је на стра не је зи ке. 
Збор ник отва ра низ Та ди ће вих „ис-
ка за“ о пи са њу и по е зи ји из дво је них 
из пе сни ко вих ин тер вјуа од 1994. до 
2008. Сре ди шњи део збор ни ка чи не 
тек сто ви Дра га на Ха мо ви ћа (Пе сник 
стра шне уну тар ње бор бе), Ми хај ла 
Пан ти ћа (О злу и оста лим очи глед
но сти ма), Јо ва на Де ли ћа (Гро те ска 
у лек си ци), Бо ја не С. Пан то вић (Ак
ту ел ност екс пре си о ни стич ке есте
ти ке у по е зи ји Но ви це Та ди ћа), Са-
ше Ра дој чи ћа (Свет и ан тисвет), 
Алек сан дра Б. Ла ко ви ћа (Де мо ни
зо ва но ста ни ште и угро же ни по је
ди нац), Бо ја на Јо ва но ви ћа, Сто ја на 
Ђор ђи ћа, Ми ла на Алек си ћа, Бо ја на 
Чо ла ка, Слав ка Ста ме ни ћа. Се лек-
тив ну би бли о гра фи ју Но ви це Та ди-
ћа (181–221. стр.) при ре ди ла је Гор-
да на Ђи лас.

ПЕ КИЋ, Бо ри слав: Мар ги на ли
је и мо ра ли је – ми сли. – Но ви 
Сад: Со ла рис, 2008. – 522 стра не, 
при ре ди ла Љи ља на Пе кић

У књи зи се 
на ла зе ми сли, 
иде је, низ кра-
ћих фраг ме-
на та из Пе ки-
ће вих ро ма на, 
при по вет ки, 
дра ма, из књи-
жев не и по ли-
тич ке есе ји сти ке, као и из ауто ро вог 
днев ни ка и пи са ма. Уз сва ки ци тат 
из Пе ки ће вог де ла сто ји на по ме на о 
по ре клу ми сли ко је је Љи ља на Пе-
кић, oрга ни зо ва ла по азбуч ном ре-
ду, а пре ма са др жа ју по де ли ла на 
те мат ске це ли не (нпр. Ар хи тек ту
ра, 11 ми сли/фраг ме на та, Бал кан, 8 
ци та та, Бе о град, 21 ци тат, Бог, Брак, 
Де мо кра ти ја, Др жа ва, Ко му ни зам, 

пре ко 50 ци та та, Пат ња, Па три о
ти зам, Пи сац, Ре ли ги ја, Ре во лу ци ја, 
Са мо љу бље, Се ћа ње, Умет ност, ви
ше од 80 ци та та...). Из на ве де ног, 
уви ђа мо да из бор Пе ки ће вих ми сли 
оби лу је мно штвом те ма, по чев ши 
од умет нич ких, ли те рар них, исто-
риј ских, по ли тич ких, па до иде ја о 
ре ли ги ји, ан тро по ло ги ји, фи ло зо-
фи ји... Та ко су чи та о ци по сле Ан-
дри ће вих „Зна ко ва по ред пу та“ до-
би ли ве ли ки из бор из де ла дру гог 
ве ли ка на срп ске књи жев но сти.

ПИ ЛЕ ЂИ, Ни ко лас: Добри 
момци, пре ве ла с ен гле ског Ми-
ли ца Спа сић. – Бе о град, Ал на ри, 
2008. – 287 стр.

Аме рич ки но-
ви нар, ро ман-
си јер, сце на-
ри ста и про ду-
цент Ни ко лас 
Пи ле ђи, про-
сла вио се ро-
ма ни ма До бри 
мом ци и Ка зи
но, ко је је екра-
ни зо вао чу ве-
ни филм ски ре ди тељ Мар тин Скор-
се зе. Ро ман До бри мом ци је сто ри ја 
о жи во ту при пад ни ка ма фи ја шког 
кла на Хен ри ја Хи ла, ко ји се да би 
спа сао соп стве ни жи вот, као и жи-
во те сво јих нај бли жих, при дру жио 
Фе де рал ном про гра му за за шти ту 
све до ка. Ово све до че ње из пр ве ру ке 
ко је се у да ху иш чи та ва пред ста вља 
ми кро скоп ски по глед на свет ма фи-
је и ико но гра фи је ко ја се са сто ји од 
зло чи на у ко је се убра ја ју под ме та-
ње по жа ра, уце не, от ми це и уби ства 
не по слу шних чла но ва. 

РА ДА КО ВИЋ, Жар ко, АБОТ, 
Скот: Вам пи ри & Ра зум ни реч
ник. – Бе о град: Сту бо ви кул ту-
ре, 2008. – 222 стр.

По сле за јед нич-
ке књи ге По на
вља ња (из 1994) 
код истог из да-
ва ча, срп ски пи-
сац Жар ко Ра-
да ко вић (1947, 
Но ви Сад, жи-
ви у Кел ну) и 
аме рич ки про фе сор уни вер зи те та 
и пи сац Скот Абот (1949, Фар минг-
тон, Њу Мек си ко) „об но ви ли“ су 
про је кат пи са ња у „че ти ри ру ке“. 
Про стор но рад ња оба де ла од ви ја 
се у Евро пи (Не мач ка, Фран цу ска, 
Ср би ја, Бо сна) и у Аме ри ци. И док 
сво ју „пу то пи сну“ при чу Ра да ко-
вић бо га ти до во ђе њем у ве зу при че 
о вам пи ри ма са сво јим по зна ни ци-
ма, сим бо лич но у Ра зум ном реч ни
ку Скот ко ји се за те као у Ср би ји с 
је се ни 1998. и то ком бом бар до ва ња, 
за тим у Бо сни (Ре пу бли ка Срп ска, 
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Фе де ра ци ја), кроз сво је днев нич ке 
за пи се пи ше о са вре ме ном „по ли-
тич ком вам пи ри зму“ ко ји моћ ни 
при ме њу ју та мо где мо гу. Ка рак те-
ри сти чан од ло мак из Або то вог „ра-
зум ног“ реч ни ка у не ра зум ном све-
ту мо гу би ти и они где на аме рич кој 
те ле ви зи ји на пи та ње да ли би НА-
ТО по бе дио у коп не ној офан зи ви 
на Ср би ју, бив ши аме рич ки ге не рал 
ла кон ски ка же: „Јед но став но би смо 
тен ко ви ма на па ли пре ко се вер не за-
рав ни, баш као што су то и на ци сти 
учи ни ли“.

РА ДУ ЛО ВИЋ, Ма ри ја Ми ми ца: 
Сазвежђа – Цитати књижевних 
великана. – Бе о град: Ан то ло ги-
ја, 2009. – 160 стр. 

У но во по кре-
ну тој из да вач-
кој ку ћи „Ан-
то ло ги ја” об ја-
вље на је књи га 
Са зве жђа, ко ја 
је са ста вље на 
од ин те лек ту-
ал них би се ра 
књи жев них ве ли ка на. У књизи су 
са бра не ми сли не са мо зна ме ни тих 
пи са ца, већ и фи ло зо фа и со ци о ло-
га. Ти ме се чи та о цу омо гу ћа ва да се 
на јед ном ме сту упо зна са број ним 
ми са о ним уз ле ти ма. На кра ју тре ба 
ис та ћи да књи га Са зве жђа – ци та
ти књи жев них ве ли ка на ни је на ме-
ње на са мо љу ди ма ко ји ма је пи са ње 
основ на во ка ци ја, већ сви ма они ма 
ко ји по ла жу па жњу на оп ште обра-
зо ва ње. 

РА ДУ ЛО ВИЋ, Ми лан: Књига 
записа. – Бе о град, Ан то ло ги ја, 
2009. – 131 стр.

Ми лан Ра ду-
ло вић Ра ду ле 
осо бе на је по-
ја ва у срп ској 
к њ и  ж е в  н о -
сти. Пр ву пе-
сму об ја вио је 
1955. го ди не, 
у ше сна е стој 
го ди ни жи во та, у ча со пи су „Мла да 
кул ту ра”. Од тог тре нут ка сво јим 
ства ра ла штвом при су тан је у књи-
жев ној пе ри о ди ци. Де би тант ску пе-
снич ку књи гу под на сло вом Књига 
об ја вио је пре шест го ди на. По том 
сле де, Књи га о Су ду, Књи га сти хо ва 
и нај но ви ја Књи га за пи са, ко ја у се би 
по ред сти хо ва са др жи и про зне за-
пи се. У овој књи зи по е зи ја и про за 
склад но се до пу њу ју и пред ста вља ју 
успе шну ком би на ци ју еру ди ци је и 
ви ше де це ниј ског на та ло же ног књи-
жев ног ис ку ства. У Књи зи запи са 
ин спи ра тив на је и Ра ду ло ви ће ва 
днев нич ка про за о усу ду ства ра ла-
штва, зна ча ју књи жев не кри ти ке, 
ваз не се њу...

СА ВИ ЈА НО, Ро бер то: Гомора; 
пре ве ла са ита ли јан ског Ан ђе ла 
Ар сић. – Бе о град: Ге о по е ти ка, 
2009. – 320 стр.

За свој до ку-
мен тар ни ро-
ман пр ве нац 
у ко ме је ре-
кон стру и сао 
бес кру пу ло-
зне фи нан сиј-
ске ме ха ни зме 
ма фи ја  шких 
кла но ва На пу ља и Ка зер те, ита ли-
јан ски но ви нар Ро бер то Са ви ја но 
на гра ђен је углед ним књи жев ним 
при зна њи ма „Ви ја ре ђо Ре па чи” и 
„Ђан кар ло Си ја ни”. Ро ђен 1979. го-
ди не у На пу љу, Ро бер то Са ви ја но 
је као но ви нар ис тра жи вач ра дио 
у ли сту „Осма трач ни ца Ка мо ре”. 
Про за Ро бер та Са ви ја на на пи са на 
у пр вом ли цу, раз от кри ва по слов не 
си сте ме Ка мо ре, у ко ји ма је не мо гу-
ће раз гра ни чи ти ко ли ко се бо гат-
ства го ми ла пу тем фи нан сиј ских 
опе ра ци ја, а ко ли ко пу ким про ли-
ва њем кр ви. Ро бер то Са ви ја но због 
ма фи ја шких прет њи под за шти том 
по ли ци је, тре нут но оби та ва на не-
по зна тој адре си. 

СА ВИЋ, Ду шан: Беч ки то чак. 
– Бе о град: Тре ћи трг, 2009. – 157 
стр.

Ду шан Са вић 
(1952, Ба ња 
Лу ка, од ра-
стао и жи вео 
у За гре бу, од 
1992. жи ви 
у Бе чу). Ду-
ги низ го ди-
на ак ти ван 
у све ту филм ске умет но сти као 
ка мер ман, про ду цент, аси стент и 
по моћ ник ре жи је, ду го го ди шњи 
са рад ник Лор да на За фра но ви ћа), 
пи ше по е зи ју и про зу. Ро ман Беч ки 
то чак до но си са вре ме ну ег зи лант-
ску при чу про фе со ра књи жев но сти 
Ни ко ле Ми ри ћа, при ну ђе ног да за-
поч не „но ви жи вот“ у не по зна тој 
сре ди ни. Упо ре до са Ми ри ће вом 
при чом, чи та лац пра ти и при чу 
Беч лиј ке Ери ке. У јед ном тре нут ку 
те се две жи вот не при че укр шта-
ју. Са вић је ус пео да на пи ше до бар 
ро ман спа ја ју ћи ре а ли је из сва ко-
дне ви це сво јих ју на ка са ин те лек ту-
ал ним фо ном ко ји чи ни су шти ну и 
Ни ко ли них и Ери ки них пре о ку па-
ци ја. На не ве ли ком бро ју стра ни ца 
аутор је ус пео да сме сти ве ли ки број 
при ча, суд би на и ли ко ва. На де лу је 
за ни мљи во при по ве да ње у ко ме се 
на ра ци ја о „још јед ном ве ли ком та-
ла су из бе гли ца ко ји је де ве де се тих 
за пљу снуо Евро пу и свет“ (из по-

го во ра Љи ља не Шоп) кон тра сти ра 
из ме ђу че жњи за пу ним, оства ре-
ним жи во том и усу дом ко је на ме ћу 
дру штве на сре ди на, исто ри ја и по-
ли ти ка.

СА РИЋ, Жељ ко: Пра вед ник. – Бе-
о град: Пар те нон, 2008. – 190 стр.

По сле две књи ге пе са ма, ро ма на 
о Ни ко ли Те сли По све ће ник (пр во 
из да ње 1997, сле де ћа 1998, 2000. и 
2001, пре ве ден на ру ски је зик), књи-
ге до ку мен та ри сти ке Ни ко ла Те сла 
– ко смич ки ге ни је (2007), Жељ ко Са-
рић (1963, Кра ље во, жи ви у Бе о гра-
ду) об ја вљу је ро ман из срп ске про-
шло сти ко ја умно го ме од ре ђу је по-
то њи и да на шњи кул тур ни про фил 
срп ског на ро да. Пред чи та о цем је 
вр ло „ати пи чан исто риј ски ро ман“ 
(из по го во ра 
про то је ре ја др 
Ди ми три ја Ка-
ле зи ћа), глав-
ни лик, ујед но 
и при по ве дач 
„це ле“ при че 
је Раст ко Не-
ма њић – све ти 
Са ва. Исто-
риј ске и дру-
штве не, по ли тич ке при ли ке до ба 
у у ко ме је Са ва де лао са жи ма ју се 
кроз „ње го ву свест“, кроз на ра ци ју 
у пр вом ли цу. Са рић је се би по ста-
вио те жак за да так, ко ли ко струк-
тур ни, фор мал ни, то ли ко је би ло 
по треб но би ти на „ви си ни“ све сти 
јед не лич но сти ко ја је оста ви ла ре-
ли ги о зни, по ли тич ко-прак тич ни, 
кул ту ро ло шки, ду бок траг не са мо у 
жи во ту срп ског на ро да, већ у це лом 
хри шћан ском све ту. Са ви на при ча 
ре флек то ва на кроз „ње го ву“ свест 
о ре ли ги о зном про све ћи ва њу Ср ба, 
о Не ма њи, ми ре њу бра ће Сте фа на 
и Ву ка на, о ду хов ном, про свет ном, 
по ли тич ком (у да на шњем сми слу 
те ре чи) учвр шћи ва њу срп ске др-
жав но сти ње го вог вре ме на, из пе ра 
Жељ ка Са ри ћа, пред ста вља уз бу-
дљи во ро ма неск но-по ет ско тка ње 
(ве ли ки де ло ви Са ви ног ска за при-
па да ју по ет ској про зи, сво јом рит-
мич но шћу и са др жа јем ре ли ги о зној 
по е зи ји) ко је исто риј ским чи ње ни-
ца ма да је но во осве тље ње.

СЕ БОЛД, Алис: Скоро пуни 
месец, пре ве ла с ен гле ског Да-
ни је ла Ми хић. – Бе о град, Ча-
роб на књи га, 2008. – 301 стр.

Сме ште на у вре мен ски оквир од са-
мо 24 са та, ова про за ко ја је пи са на 
у ма ни ру цр не ко ме ди је ис тра жу је 
сло же не ве зе из ме ђу кћер ки и мај-
ки, су пру га и љу бав ни ка. За мр ше-
ни тро у гао го во ри о тан кој ли ни ји 
ко ја у по ро дич ним од но си ма љу бав 
пре тва ра у мр жњу. Ју на ци ове про-
зе соп стве ним лу ди лом као да же ле 

из се бе да из-
ба це гор чи-
ну ко ја им се 
због су ро вих 
д р у  ш т в е  н и х 
зби ва ња на та-
ло жи ла у ду ши. По ме ну та гор чи на 
и од врат ност пре пли ћу се са не ми-
ло срд ном же љом за успе хом, ко ји је 
основ на ка рак те ри сти ка аме рич ког 
сна.

СИ МИЋ, Чарлс: Алхемија 
ситничарнице. – Бе о град: Ар-
хи пе лаг, 2008. Пре ве ла с ен гле-
ског Ве сна Ро га но вић.

По зна ти аме-
рич ки пи сац 
срп ског по-
ре кла Чарлс 
Си мић (Бе о-
град, 1938) до 
са да је об ја вио 
књи ге пе са-
ма: Раш чи ња ва јући ти ши ну, Ха ро
но ва ко смоло ги ја, Класичне игре из 
балске дворане, Оштри не, Свет се 
не за вр ша ва, Књи га бо го ва и ђа во ла, 
Вен ча ње у па клу, Шет ња са цр ном 
мач ком. На енгле ски је зик пре вео је 
књи ге пе са ма Вас ка По пе, Ива на В. 
Ла ли ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Ми-
ло ра да Па ви ћа, Бран ка Миљ ко ви-
ћа, Но ви це Та ди ћа, Рад ми ле Ла зић 
и две ан то ло ги је мо дер не срп ске 
по е зи је. Нај ва жни  је на гра де: На-
гра да Ма кар ту ро ве фон да ци је, Пу-
ли церо ва на гра да, На гра да „Ед гар 
Алан По“, На гра да срп ског ПЕН 
цен тра и дру ге. Ал хе ми ја сит ни
чар ни це је ко лек ци ја пе са ма, пе са-
ма у про зи и лир ске про зе, за ко ју 
сам аутор ка же да га је ин спи ри сао 
Џо зеф Кор нел: у јед ном сну се ми мо
и ла зи мо на ули ци. То и ни је та ко не
мо гу ће. Из ме ђу 1958. и 1970. ше тао 
сам истим кра јем Њу јор ка где и он. 
По ред асо ци ја ци ја на Џо зе фа Кор-
не ла, у са мој књи зи пе са ма мо гу се 
ви де ти и по е тич ки и ауто по е тич ки 
ста во ви пе сни ка. 

СО ФО КЛЕ: Ајант, са ста ро грч-
ког пре вео др Го р дан Ма ри чић; 
– Бе о град. ННК Ин тер на ци о-
нал. 2009. – 79 стр.

У дра ма ма нај ве ћих 
грч ких тра ги ча ра 
Ес хи ла, Со фо кла и 
Еури пи да, од ра жа ва ју 
се три раз ли чи та раз-
до бља атин ске исто-
ри је. Ес хил је пе сник 
атин ског по ле та у до-
ба пер сиј ских ра то-
ва и ра ђа ња де мо кра ти је, Еури пид 
опи су је кри зу атин ске де мо кра ти је, 
као и су зе Пе ло по не ског ра та, док 
Со фо кле као аутен тич ни дра ма ти-
чар на дах њу је про цват Ати не у Пе-
ри кло во вре ме. Ка рак те ри сти ка Со-
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фо кл о вог ства ра ла штва ле жи у чи-
ње ни ци да је у ре ди тељ ском сми слу 
увео сце но гра фи ју ко ја се са сто ја ла 
од плат на обе ше ног дуж сце не. У 
ње го во вре ме глу мац нај ви ше до би-
ја на зна ча ју. На слов ни ју нак Ајант 
ко ји при па да Хо ме ров ском рат нич-
ком све ту у ко ме је пре суд но јав но 
при зна ње, при ну ђен је да кр вљу 
спе ре ља гу са сво је ча сти. Тра ге ди-
ју Ајант од ли ку ју хор ске пар ти је, 
бо га те број ним рас ко шним сли ка ма 
при ро де. 

СТО ЈА ДИ НО ВИЋ, Сло бо дан: 
Че гар ски ве нац. – Бе о град: 
Хип нос, 2009. – 128 стр.

Пред чи та о ци ма је дру го из да ње Че
гар ског вен ца (пр во из да ње 1996), 
ма ле ан то ло ги је пе са ма по све ће них 
би ци на Че гру (31. мај 1809). Дру го 
из да ње об ја вље но је по во дом 200. 
го ди на од бит ке и са др жи пе сме на 
те му бо ја пре ко 70 ауто ра, од но сно, 
го то во сто пе са ма. У пред го во ру 
при ре ђи вач, књи жев ник Сло бо дан 
Сто ја ди но вић, ина че ро ђен у Ка ме-
ни ци (бр до Че гар на ла зи се у ата ру 
се ла Ка ме ни це, шест ки ло ме та ра се-
ве ро и сточ но 
од Ни ша) ис-
ти че да је пре 
не што ви ше 
од де це ни је 
од лу чио да на-
пра ви из бор и 
срп ске по е зи-
је под на сло-
вом Че гар ски 
ве нац и да је та да „та књи га мо гла 
има ти де се так ауто ра“. Дру го из да-
ње на ста ло је Сто ја ди но ви ћем тру-
дом, од но сно, на го ва ра њем ко ле га 
пе сни ка да на пи шу пе сму за но во 
из да ње: „ве ли ки број пе са ма из ове 
књи ге ре зул тат је тих на го ва ра ња и 
до са ђи ва ња“. Че гар ски ве нац отва ра 
еп ска пе сма стар ца Ра шка из Ко ла-
ши на (1755–1822), сле де три пе сме 
Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је, Јо-
ва на Или ћа, Ј. Ј. Зма ја, Дра го ми ра 
Бр за ка, Де сан ке Мак си мо вић, Вас ка 
По пе, Бран ка Миљ ко ви ћа, Ра до сла-
ва Вој во ди ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, 
Ву ка Кр ње ви ћа, Б. Шу ји це, Д. Ери-
ћа, Алек сан дра Се ку ли ћа, Зо ра на 
Ми ли ћа, Ми ро љу ба То до ро ви ћа, 
Ада ма Пу сло ји ћа, Мо ме Ди ми ћа, 
Мир ка Ма га ра ше ви ћа, Ми ла на Не-
на ди ћа, Бра ти сла ва Ми ла но ви ћа 
и ни за дру гих са време них срп ских 
пе сни ка раз ли чи тих ге не ра ци ја и 
по е ти ка.

СТОЈ КО ВИЋ, Ду шан: Граматика 
смрти, прозаиде, Мла де но вац–
Бе о град, 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“, 2009. – 681 стр.

По сле три ло ги је за јед нич ког на сло-
ва Гра ма ти ка смр ти (под на сло ви: 
„Име ни це: Ан то ло ги ја пе са ма пе-
сни ка са мо у би ца“, „При ро ци: Ан то-
ло ги ја пе са ма о са мо у би ству и са мо-
у би ца ма“ и „Та на то ло шки реч ник“), 
књи жев ни кри ти чар, пе сник и ан то-
ло ги чар Ду шан Стој ко вић при ре дио 
је и из бор про зе пи са ца са мо у би ца. 
У че твр том то му Гра ма ти ке смр ти 
пред ста вље ни су пи сци ко ји у сво-
јим крат ким при ча ма, но ве ла ма или 
од лом ци ма из 
ро ма на за мо-
ти ве узи ма ју 
су и цид не рад-
ње. Реч су и-
цид пр ви пут 
се по ми ње у 
де вет на е стом 
ве ку, у књи зи 
ен гле ског пи сца То ма са Бра у на Re
li gio Me di ci, ко ја је об ја вље на 1636. 
го ди не. Че твр ти том Гра ма ти ке 
смр ти по чи ње од лом ком из „Пи са-
ма Лу ци ли ја“ Лу ци ја Ане ја Се не ке, 
а за вр ша ва се про зом пре во ди о ца, 
при по ве да ча и ро ман си је ра Са ше 
Не дељ ко ви ћа „Ко ла ве јев ков чег“.

СТОЈ КО ВИЋ, Ра ди во је: Из
лог. – Бе о град: Чи го ја штам па и 
аутор, 2009. – 95 стр.

Ше ста књи га Ра ди во ја Стој ко ви-
ћа (ро ђен 1960), осим „на сла ња ња“ 
на по је ди не мо ти ве из прет ход них 
књи га, до но си и но ва фор мал но-се-
ман тич ка про ши ре ња. Јед но од њих 
је ана ли тич ко, го то во се ци ра ју ће ба-
вље ње чи ном пи са ња, ме стом по е-
зи је не ка да и да нас, ње ним сми слом 

и ре цеп ци јом у 
тех но ло шком 
дру штву. Овој 
те ми Стој ко вић 
при сту па из 
два ре ги стра. 
До њи, там ни 
пре до ча ва сум-
њу, гра ди ра ју 
се ни хи ли стич ка рас по ло же ња и 
сти же до оча ја. У јед ној од по ет-
ских про за, Стој ко вић са ве ту је да се 
не прелази улица кад се угле да пе-
сник јер: „бу ди те си гур ни да ће вам 
се не што ру жно до го ди ти“. Там ном 
то ну пе сник по не кад ус по ста вља 
рав но те жу, че сто у ис тој пе сми из 
де струк ци је сти же се до свр хо ви то-
сти, до трај них вред но сти ко је по е-
зи ја уно си у људ ски жи вот. Сво јом 
но вом књи гом, на став ком лир ског 
пу та за по че тог пре ви ше од две де-
це ни је, усло жња ва ју ћи лич ни по ет-
ски опус, аутор ја сно и пре по зна-
тљи во упи су је сво је де ло у то ко ве 
са вре ме не срп ске по е зи је.

ФЛАК, Хо ра ци је Квинт: Песме, 
иза брао, пре вео и при ре дио 
др Гор дан Ма ри чић. – Бе о град: 
ННК Ин тер на ци о нал. 2009. – 93 
стр.

Пе сник Флак Хо ра ци је Квинт (65–8. 
го ди не пре но ве ере) остао је упам-
ћен као је дан од нај о ри ги нал ни јих 
ино ва то ра пе снич ких фор ми. Ње го-
ва књи жев ност, оби мом не ве ли ка, у 
це ли ни је са чу ва на. Са ста вље на је 
од че ти ри пе снич ке књи ге и че ти-
ри књи ге са ти ра. Ње гов пе си ми зам, 
ме лан хо ли ја (у соп стве ној по е зи ји 

че сто је об ра ђи вао те ма ти ку смр-
ти), као и апа тич ност, пру жа ју нам 
прак тич ну сли ку Зе но но ве стоичке  
шко ле. У сво је до ба Хо ра ци је је био 
нај по зна ти ји по па ро ли „Nil ad mi ra-
ri” (Ни че му се не чу ди ти). По ме ну та 
фи ло зо фи ја пред став ља ла је уто чи-
ште љу ди не за до вољ них вре ме ном 
у ко ме би ти шу. Про ниц љив, ми са о-
ни ар ти ста ви со ког ран га, Хо ра ци је 
сво јим пе снич ким ства ра ла штвом 
по ру чу је нам да тре ба ужи ва ти у 
ле пим тре ну ци ма, за то што се смрт 
не мо же из бе ћи. Естет ски зна чај 
ње го вих де ла за свет ску књи жев-
ност ле жи не то ли ко у ори ги нал но-
сти мо ти ва, ко ли ко у сна зи из ра за. 
А по ме ну том из ра зу пот чи ње на 
је кри стал на, пре ци зна ис кле са на 
вер си фи ка ци ја, као и спе ци фич на 
је зич ка ра зно вр сност. По ред сво јих 
пре во да Ма ри чић у књи гу је увр-
стио и Хо ра ци је ве пе сме ко је је око 
двана е сто ро пре во ди ла ца на сто ја ло 
да при бли жи срп ском чи та о цу од 
Јо ва на Ха џи ћа и Јо ва на Сте ри је По-
по ви ћа, пре ко Ми ро сла ва Мар ко-
ви ћа, Рад ми ле Ша ла ба лић и Де ја на 
Ма ти ћа.

ХА БА ЗИН, Дар ко: Ан ге ло сне 
при че. – Бе о град: Удру же ње пи-
са ца По е та, 2009. – 58 стр, цр-
теж на ко ри ци Ан ђе ла Ха ба зин, 
ко лор

Дар ко Ха ба зин (1964, Бе о град, по-
сле две књи ге пе са ма, две књи ге ха-
и ку по е зи је и две књи ге афо ри за ма, 
пред ста вља се чи та лач кој јав но сти 
књи гом при ча за де цу. Ка ко пи ше 
у крат кој бе ле шци о пи сцу „на да се 

О де лу Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа, при ре ди ли Де јан Ај да чић и Зо ран Мом чи ло-
вић. – Вра ње: Уни вер зи тет у Ни шу, Учи тељ ски фа кул тет у Вра њу, 2009. – 171 стр.

У Ин сти ту ту фи ло ло ги је Ки јев ског на ци о нал ног уни вер зи те та „Та рас 
Шев чен ко“, у ор га ни за ци ји Ка те дре сло вен ске фи ло ло ги је, одр жан је 24. 
апри ла 2008. го ди не окру гли сто под рад ним на зи вом „Срп ски књи жев-
ник Дра го слав Ми ха и ло вић“. У збор ни ку се на ла зе ауто ри зо ва ни ра до-
ви 13 ауто ра ко ји су уче ство ва ли на ску пу. Чи ње ни ца да је ро ман Дра-
го сла ва Ми ха и ло ви ћа Кад су цве та ле ти кве об ја вљен по чет ком 2008. на 
укра јин ском је зи ку, као и по ве ћа но ин те ре со ва ње укра јин ских фи ло ло га 
за ово де ло, је дан је од раз ло га за одр жа ва ње окру глог сто ла уз при су ство  
пи сца. Пер Ја коб сен (Ко пен ха ген) у свом ра ду Аутор као чи та лац – на 
при ме ру Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа раз ма тра сло же не од но се „су сре та“ 
ауто ра умет нич ког тек ста и ње го вог чи та о ца, срп ски књи жев ник и кри-
ти чар, про фе сор Ми хај ло Пан тић (Бе о град), у свом тек сту При по вет ке 
Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа: сли ке из ту роб ног до ба уоча ва и до ка зу је ка ко 
„сва ки Ми ха и ло ви ћев ро ман на ла зи ана ло ги ју у не ком аспек ту ње го вих 
кра ћих про зних де ла“ ( на при ме ру ро ма на Кад су цве та ле ти кве, Пе
три јин ве нац, Чи зма ши, до ку мен тар не про зе Го ли оток, срп ском пан да-
ну Сол же њи ци но вог Ар хи пе ла га Гу лаг). Сле де тек сто ви Але Та та рен ко 
(Ла вов) - Не ке осо бе но сти на ра тив не стра те ги је Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа при по ве да ча, Ми ле те 
Аћи мо ви ћа Ив ко ва (Бе о град) - Исто ри ја, би о гра фи ја и при ча. О лич ном и на ра тив ном иден ти те
ту у не фик ци о нал ној про зи Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа, Ро бер та Хо де ла (Хам бург) – Тек сту ал на ко
хе рен ци ја ска за на при мје ру „Ја ло ве је се ни“ Д. Ми ха и ло ви ћа, Па ве ла Ру дја ко ва (Ки јев) – Ро ман Д. 
Ми ха и ло ви ћа „Кад су цве та ле ти кве“ у кон тек сту срп ске про зе 6070. го ди на 20. ве ка: мо тив се о бе 
ју на ка, Ма ри је Ва си ли шин (Ла вов) – Осо бе но сти пре во да де ла Д. Ми ха и ло ви ћа, Ве ро ни ке Јар мак 
(Ки јев), Вја че сла ва Ле виц ког (Ки јев), Ок са не Шу руј (Ки јев) – Од но си са отаџ би ном у ро ма ну Дра
го сла ва Ми ха и ло ви ћа „Кад су цве та ле ти кве“, Ли ди је Де лић (Бе о град), Де ја на Ај да чи ћа (Бе о град) 
и Пер си де Ла за ре ви ћа Ди Ђа ко мо (Пе ска ра). Овај  збор ник ра до ва пред ста вља зна ча јан до при нос 
раз у ме ва њу де ла  Д. Ми ха и ло ви ћа у кон тек сту са вре ме не срп ске књи жев но сти.
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да ће још ду го оста ти и у све ту де-
ч је књи жев но сти“. Књи га са др жи 
11 при ча, од ко јих по је ди не (И жи
во ти ње мо гу би ти сло жне, О пе ћи 
ко ја је го во ри ла) мо же мо свр ста ти у 
жа нр умет нич ке бај ке, где се пр ва у 
ко јој се при по ве да о сло зи шум ских 
жи во ти ња (ме двед, зец, ли си ца) 
пред за јед нич ким не при ја те љи ма, 
лов ци ма мо же ту ма чи ти и у кљу чу 
ба сне. Ди дак тич ки еле мен ти склад-
но и не на ме тљи во (од ра сли их ла ко 
пре по зна ју) укло пље ни у на ра ци ју 
ус по ста вља ју од нос ка ко је „не ка да 
у дав ним вре ме ни ма“ би ло са мо-
дер ним тех но ло шким све том. Та ко у 
при чи За ту рен ро манпи смо „чи та-
мо“ тај од нос не кад (бај ка) са да: ера 
ком пју те ра – ко ја ће мо жда у не ком 
сле де ћем до бу опет би ти сво ђе на на 
фор му лу ко јом по чи њу бај ке „би ло 
јед ном“. У при чи/мо дер ној бај ци на 
по чет ку чи та мо: „Не ка да су ве шти-

це спра вља ле раз не 
трав ке по бр љав ке. 
Њи ма, зеч јим ша па-
ма, птич јим кри ли ма 
и мач јим ре пом ле-
чи ли су та да пот пу но 
нео бра зо ва но ста нов-
ни штво. Ни ко их ни-
је во лео“. Пи сац пра-
ви обрт уво де ћи лик 
„пре ле пе де вој ке ко ја 
је у пр вим го ди на ма 

два де сет пр вог ве ка про гла ше на за 
ве шти цу“, ко ја жи ви на пе ри фе ри-
ја ма мо дер них гра до ва, и по ма же 
љу ди ма сво јим древ ним зна њем: 
по ред ле че ња би љем, осми сли ла 
је и но ве ба ја ли це (као не ка вр ста 
са вре ме ног пси хо те ра пе у та) ко је 
„спа ја ју а не ра ста вља ју по сва ђа не. 
Ха ба зин при чу за вр ша ва успе шним 
ис ко ра ком у астро фи зич ку по ет ску 
хи пер бо лу: „И зве зде оду ше вље не 
ње ном по ја вом ја че сја је, а га лак си је 
се ко ме ша ју...“. Та ко су мла ди чи та-
о ци по ред злих ве шти ца до би ли и 
ве шти цу „до бри цу“. Пр вом књи гом 
при ча за де цу, књи жев ник ко ји се 
до са да до ка зи вао на дру гим ли те-
рар ним по љи ма, по ка зао је за вид но 
уме ће са о бра жа ва њем свог ис ку-
ства и има ги на ци је бли ским де ч јем 
уз ра сту.

ХАЈС МИТ, Па три ша: Талентовани 
господин Рипли, пре вео са ен гле-
ског Зо ран Ж. Па у но вић. – Бе о град: 
ДЈБ Дија го нала, 2009. – 269 стр. 

Та лен то ва ни го спо дин Ри пли, ко ји 
је аме рич ка ро ман си јер ка Па три ша 
Хајс мит (1921–1995) об ја ви ла пре 
че тр де сет и че ти ри го ди не, пр ви је 
од укуп но пет ро ма на чи ји је глав-
ни ју нак јед на од нај о ри ги нал ни јих 
лич но сти ан гло сак сон ске ро ман си-
јер ске про зе То мас Ри пли. При по-
ве да ју ћи о мрач ним до жи вља ји ма 
хлад но крв ног се риј ског уби це, при 
то ме још сли ка ра и про ра чу на тог 

сно ба би сек-
су ал них скло-
но сти То ма са 
Ри пли ја, Хајс-
ми то ва је из-
гра ди ла сво је-
вр сну цр но ху-
мор ну па ро ди-
ју аме рич ких 
на ра ви, по-
го то во оних ко ји при па да ју ви шем 
ста ле жу. За хва љу ју ћи де мон ској 
ин те ли ген ци ји и ми ну ци о зној про-
ра чу на то сти, Ри пли у соп стве ну ко-
рист пре о кре ће чак и нај по губ ни је 
окол но сти. У ве ћи ни сво јих ро ма на 
Па три ша Хајс мит при ка зу је на ко ји 
на чин су штин ско зло из ин тим ног 
иси ја ва у спо ља шњи свет.

ХЕР БЕРТ, Џејмс: Пацови, пре вео 
с ен гле ског Го ран Скро бо ња, – Бе-
о град, Па ла дин, 2008. – 192 стр.

Пи сац, из да вач и пре во ди лац Го ран 
Скро бо ња об но вио је еди ци ју свет-
ске хо рор про зе Ко шмар. По ме ну-
та еди ци ја по чет ком де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка, ов да шњим 
чи та о ци ма пред ста ви ла је про зу 
по зна тих, ан гло сак сон ских пи са ца 
хо ро ра: Клај ва Бар ке ра, Џеј мса Хер-
бер та и Сти ве на Кин га. Па цо ви су 
де би тант ски 
ро ман Џеј мса 
Хер бер та, и 
ујед но пр ви 
ро ман та ко-
зва не Хер бер-
то ве „па цов-
ске три ло ги је”, 
ко ју још чи не 
ро ма ни Легло 
и Цар ство па цо ва. Хер бер тов де би-
тант ски ро ман об ја вљен је 1974. го-
ди не. Де таљ ним, на ту ра ли стич ким 
опи си ма смр ти и са ка ће ња, овај ро-
ман си јер по ме рио је до тог тре нут-
ка утвр ђе не гра ни це хо рор про зе. 
Ро ман опи су је Лон дон под оп са дом 
мон стру о зних па цо ва, љу до жде ра, 
чи ји су зу би оштри по пут бри ја ча. У 
сво јој про зи, Џејмс Хер берт ис тра-
жу је мрач на про стран ства зла, кре-
и ра ју ћи при том ат мос фе ру пре те ће 
опа сно сти и рас ту ће на пе то сти. У 
овом ро ма ну па цо ви пред ста вља-
ју пер со ни фи ка ци ју по ли тич ког и 
еко ном ског си сте ма, ко ји је до зво-
ља вао да се де ца, као што је то би ло 
у слу ча ју са мог пи сца, ра ђа ју и од ра-
ста ју у уџе ри ца ма. За то овај ро ман 
мо же мо по сма тра ти и као Хер бер-
то во вра ћа ње у да не де тињ ства. 

ЏЕ ЛЕ ТО ВИЋ, Па влов, Ве се лин: 
Огра ма. – Бе о град: Удру же ње 
пи са ца По е та, 2009. – 64 стр.

Ве се лин Џе ле то вић об ја вљу је сво ју 
ше сту књи гу (4 књи ге по е зи је, књи-

га По след њи срп ски цар Јо ван Не над 
је исто риј ска сту ди ја) под ка рак те-
ри стич ним на сло вом Огра ма (огра-
ма: нер во за, нер вно обо ље ње ко је се 
пре ма на род ном ве ро ва њу ја вља кад 
не ко огра и ше, тј. кад на га зи на за ча-
ра но ме сто; огра ји са ти, на гра ји са ти: 
стра да ти, би ти у не во љи). Књи га са-
др жи 50 пе са ма у ко ји ма на мо тив-
ском пла ну до ми ни ра лир ска „при-
ча“ сон ди ра на у срп ску исто ри ју, на 
по је ди не лич но сти из исто ри је (пе-
сме Ста ри гра до зи дац, Ге орги ју Пе
тро ви ћу, На Мо ра ви ње но име пи
ше, У се лу Мр ко њи ћи), с дру ге стра-
не има мо пе сме о са вре ме ном тре-
нут ку, на шем вре ме ну, ко је пе сник 
до жи вља ва и 
као лич ну и 
као све срп ску 
„огра му“, по-
ко ру, не во љу, 
по го то во кад 
је реч о Ко со-
ву и Ме то хи-
ји: „Свуд при-
ти сла не ка ква 
огра ма/не маш ко га с ким би про-
збо рио/не ста ло је обра за и сра ма“... 
ту жи пе сник. Пу но гор чи не и бун та, 
осу де сво јих (нас) са вре ме ни ка на-
ла зи мо у ри мо ва ним ка тре ни ма пе-
сме Отаџ би на мо ја: „Ов де је из да ја 
до бро пла ће на/ми то имаш на сва-
ком ко ра ку/ов де је љу бав пре ва ром 
вра ће на/ве ра и образ пла чу у мра-
ку“. Сти хо ви там ног то на, исто вре-
ме но кри тич ки и осу ђу ју ћи, сти хо-
ви ко ји ука зу ју на зло, исто вре ме но 
су и сна жан про тест про тив на род-
ног мо рал ног и оста лих по ср ну ћа.

ШЛИНК, Бер нхард: Читач, 
пре ве ла са не мач ког Спо мен-

ка Крај че вић. – Бе о град: Пла то, 
2009. – 160 стр.

Не мач ки ро ман си јер и при по ве-
дач Бер нхард 
Шлинк у свет 
књи жев но сти 
ушао је кри ми 
три ло ги јом о 
пен зи о ни са-
ном де тек ти ву 
Зелб су. Ме-
ђу тим, ро ман 
ко ји га је про-
сла вио ши ром све та је Чи тач. Оби-
мом не ве ли ка, то је сто ри ја о ве ли кој 
љу ба ви и стра сти, али исто вре ме но 
и при ча о мо рал ној и исто риј ској 
од го вор но сти, кри ви ци и не моћ-
ним жр тва ма. Из пер спек ти ве од ра-
слог чо ве ка глав ни ју нак ове књи ге 
Ми ха ел Берг при по ве да о сво јим 
љу бав ним ис ку стви ма са два де сет 
го ди на ста ри јом Ха ном Шмиц. Ова 
љу бав, иако из вор нај ве ће стра сти 
и то пли не, у исто вре ме за Бер га 
пред ста вља по вод за нај те же уну-
тра шње кон флик те. Ка да га је доц-
ни је, као прав ни ка жи вот по но во 
до вео Ха ни, ди ле ма пред ко јом се 
на шао пар ни чар Берг би ла је знат но 
сло же ни ја. Књи га нам по ка зу је да 
се про шлост не пре ста но су о ча ва са 
са да шњо шћу, не до пу шта ју ћи мир, 
за бо рав и опрост. Ис такнимо да је 
по овом ауто би о граф ском ро ма ну 
Бер нхар да Шлин ка, ен гле ски си не-
а ста Сти вен Дал дри сни мио исто и-
ме ни филм, ко ји је отво рио ово го-
ди шњи Фест.

Припремили: Душан Цицвара, 
Небојша Ћосић и Славољуб 

Мрковић

ЈО ВА НО ВИЋ Дра ган : Без бо жник. – Бе о град : Д.  Јо-
ва но вић, 2008. – стр. 227.

Без бо жник је Јо ва но ви ћев 
тре ћи ро ман на пи сан на ју-
жно ср би јан ском је зи ку, на 
„срп ском ји ди шу“ ка ко га 
он ра до на зи ва, а чи ме је и 
алу зи ја на И. Б. Син ге ра са-
свим пре по зна тљи ва. Иако 
ро ђен у Ско пљу, а од ра стао 
у Бе о гра ду, Јо ва но вић је 
увек Бе лу Па лан ку и Мо-
кру сма трао не са мо ро ди-
тељ ским, већ, и сво јим за-
ви ча јем ко га се ни кад ни је 
сти део. Шта ви ше, у сва кој 
при ли ци, по но сно га је ис-
ти цао. Са Без бо жни ком Јо-
ва но вић хо ће да по ка же да 
се на крај ње мар ги на ли зо-
ва ном, исме ва ном и из у ми-
ру ћем је зи ку су во пла нин ских се ља ка мо же, ите ка ко, на пи са ти 
озби љан ро ман са пост мо дер ном те мом; ово ве ков ним нео а те и-
змом. Нео а те и зам на За па ду, за јед но са свет ском фи нан сиј ском 
кри зом, по при ма ди мен зи је гло бал не епи де ми је ко ја, ето, по ла-
ко сти же и до бр до ви тог Бал ка на и Јо ва но ви ће ве Ср би ји це.
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Браничево – ча со пис за књи жев ност и кул ту ру, број 3–4, април–
сеп тем бар 2009, 132 стра не, из да вач: Цен тар за кул ту ру, По жа ре вац, 
Јо ва на Шер ба но ви ћа 1. Ра до ве сла ти на адре су Цен тра за кул ту ру, 
е-mail: czkpo@ptt.rs, ebra ni ce vo @na dla nu.com. Глав ни и од го вор ни 
уред ник Алек сан дар Лу кић.

Број отва ра увод ник о пр вим до бит ни ци ма на гра-
де Го спо ђин вир, уста но вље не по чет ком 2008, под 
окри љем по жа ре вач ког Цен тра за кул ту ру. На гра да 
је го ди шња и до де љи ва ће се за нај бо љу књи гу по-
е зи је, ро ман, књи гу есе ја/огле да. Пр ви до бит ни ци 
су Ми ро љуб Ми ла но вић (1947) за књи гу кри ти ка 
и есе ја По ла ве ка ћу та ња (из да вач „Браничево“) и 
Са ва Да мја нов за „ро ман-ла кр ди ју“ Исто ри ја као 
Ашпо криф „са пред го во ром Јо ва на Скер ли ћа Мла-
ђег“ (из да вач „Агора“). Сле де по три тек ста на гра-
ђе них укљу чу ју ћи и њи хо ву реч при ли ком до де-
ле на гра де. По е зи ју об ја вљу ју Бо шко То ма ше вић, 
Ду шан Ра ди во је вић, Зо ран Ву чић, Ми лу тин Лу јо 
Да ној лић, а при чу „Брда“ пот пи су је Да вор Ра дуљ. 
У бло ку кри ти ке/при ка за о но вим књи га ма пи шу Ан ђел ко Ер де ља нин (књи га 
Срп ски па ци јент, Бра ни че во, 2008, Зо ра на Си ми ћа), Јо ви ца Сто ја но вић (књи-
га Ће фли теф тер, КЗ „Борислав Станковић, Вра ње, Ра де та Јо ви ћа), Дра го љуб 
Сто ја ди но вић (реч са про мо ци је ро ма на Бо лест бре сто ва Ми ли са ва Ми лен ко-
ви ћа), Ду шан Стој ко вић (по е ма Ча ра ње, Па но ра ма, При шти на, 2008, Ми ли це 
Јеф ти ми је вић Ли лић).

Ко ра ци – ча со пис за књи жев ност, умет ност и кул ту ру, број 7–8, 
2009, 184 стра не, из да вач: На род на би бли о те ка „Вук Караџић“, Кра-
гу је вац. Адре са ре дак ци је: Булевар др Зо ра на Ђин ђи ћа 10/3, 34000 
Кра гу је вац, е-mail: ko ra cikg@yahoo.com, те ле фон +381 (34)30-01-60. 
Ча со пис из ла зи дво ме сеч но. Глав ни и од го вор ни уред ник Мир ко 
Де мић.

Лет њи број до но си но ву про зу Ра до ва на Бе лог Мар-
ко ви ћа, Ми ка и ла Бо ди ро ге, Со ње Ата на си је вић, 
Слав ка Ста ме ни ћа, по е зи ју Са ше Ћи ри ћа, Све ти-
сла ва Н. Бр ко ви ћа, Дра ги ћа Цвје ти но ви ћа, Ми ла на 
Па ђе на, у ру бри ци EX-Атлан ти да ци клус/ве нац пе-
са ма об ја вљу је Са ба ху дун Ха џи а лић. У Ме ри ди ја ни
ма и па ра ле ла ма за сту пље ни су Адол фо Бјој Ка са рес 
(пре вод са шпан ског Ана Стје ља), Ол га Слав ни ко ва 
(пре вод са ру ског Рад ми ла Ме ча нин), Кла у дио Да-
мја ни и Ле о нар до Ко лом ба ти (пре вод са ита ли јан-
ског Де јан Илић). Огле де „на те му“ пи шу Ма ри ја 
Илић (Од је ци Рил ке о вих мо ти ва – Де вин ске еле ги је 
и филм Не бо над Бер ли ном Ви ма Вен дер са) и Дра го-
сла ва Бар зут ((По)ети ка оде ва ња у ро ма ну „Хо до ча шће Ар се ни ја Ње го ва на“). О 
но вим књи га ма пи шу Со фи ја Жив ко вић (Те сла, пор трет ме ђу ма ска ма, Вла-
ди ми ра Пи шта ла), Ми лен ко Д. Јо ва но вић (о но вом из да њу књи ге пе са ма Сјај 
Ва ви ло на Мир ка Ма га ра ше ви ћа), Ми ли ца Ј. Ли лић (Пу то ва ње без кра ја Да ни ца 
Д. Ћур гуз), Или ја Ба кић (Ото Хор ват: Пу то ва ти у Ол мо), Жељ ко Ти мо тић (Фи-
лип Чо ло вић: У ђа во љој ко жи), Ни ко ла Жи ва но вић (Пе тар Ма то вић: Ко фе ри 
Џи ма Џар му ша), Ду шан Стој ко вић о књи га ма Мо ме Ди ми ћа Нео в да шњи и Пи
сци и су сре ти, а пе сник Ђор ђе Ку бу рић о фе сти ва лу европ ског фил ма Па лић 
2009. У ру бри ци рам па чи та мо Раз го вор Сал ва до ра Да ли ја и Але на Бо скеа у па
клу из пе ра Алек сан дра Га та ли це, док у Па ле ти Оли ве ра Ву ко тић пи ше се ћа ње 
на гра фи ча ра и про фе со ра гра фи ке Бо шка Ка ра но ви ћа (1924–2009).

Гра ди на – ча со пис за књи жев ност, умет
ност и кул ту ру, но ва се ри ја, број 29–30, 2009, 
364 стра не, из ла зи шест пу та го ди шње, из да-
вач: Ни шки кул тур ни цен тар, адре са ре дак-
ци је: Ни шки кул тур ни цен тар (за Гра ди ну), 
Бу ле вар др Зо ра на Ђин ђи ћа 37, е-mail: ca so-
pis.gra di na@g mail.com, те ле фон 018-536-200. 
Ру ко пи се сла ти у елек трон ском ви ду, ћи ри-
лич ни фонт, уз текст по сла ти крат ку би о би-
бли о гра фи ју, фо то гра фи ју и кон такт адре су. 
Глав ни уред ник Зо ран Пе шић Сиг ма.

Но ви број ча со пи са отво рио је ру бри ку (Не)књи жев но ста ње ства ри. Тек сто-
ви Ста не Ди нић Ско ча јић, Ср бе Иг ња то ви ћа, Бо ја на Јо ва но ви ћа, Та тја не Ро-
сић, Са ве Да мја но ва, Ма ри је Кне же вић, Мир ка Де ми ћа и Све тла не То мић су са 

окру глог сто ла у ор га ни за ци ји Књи жев ног про гра ма НКЦ 11. 3. 2009. Ру бри ка 
ће би ти отво ре на за све пи сце ко ји же ле да пи шу „о оно ме о че му дру ги нај ра-
ди је ћу те“. По ред про зе до ма ћих и ста них пи са ца, тек сто ва уче сни ка Књи жев не 
ко ло ни је Си ће во, те ма та по во дом 200 го ди на од Бит ке на Че гру, из ло га књи га, 
дра го цен је се па рат под на сло вом Ан то ло ги ја има жи стич ке по е зи је (101–162. 
стра на),  ко ји је при пре мио пе сник и про фе сор Ни ко ла Жи ва но вић. При ре ђи-
вач је на пи сао текст у ко ме ту ма чи основ не те зе има жи ста, те о риј ске ста во ве Т. 
Е. Хју ма, пре вео је тек сто ве Френк С. Фли на Има жи зам (об ја вље но у По е зи ји 
мар та 1913), Из Пред го во ра не ким има жи стич ким пе сни ци ма 1915. и 1916, Езре 
Па ун да Пи смо Ха ри је ти Мон ро (од ло мак), за тим сле ди из бор, у пре во ду Н. Жи-
ва но ви ћа, из по е зи је То ма са Ер не ста Хју ма, Ри чар да Од линг то на, Скип вил Че-
не ла, Џо на Кур но са, Хил де Ду литл, Џон Гул да Фле че ра, Френк С. Флин та, Форд 
Ме докс Фор да, Џемс Џој са, Деј ви да Хер бер та Ло рен са, Еј ми Ло ве ла, Ме ри јен 
Мур, Езре Па ун да, Але на Ап вор да и Ви ли је ма Кар ло са Ви ли јам са. Сле де бе ле-
шке о пе сни ци ма и об ја шње ња. 

Људи говоре – ча со пис за књи жев ност и кул ту ру, бр. 2–3, 2008–
2009. in fo @ne a pu blis hing.com. ba tu ran @ro gers.com.

Нај но ви ји број не дав но по кре ну тог ча со пи са ка-
над ских Ср ба, чи ји је глав ни и од го вор ни уред ник, 
Ра до мир Ба ту ран. до но си низ за ни мљи вих при ло га 
у не ко ли ко ру бри ка. По ред стан дард них ру бри ка 
Про за, По е зи ја, Есеј и кри ти ка. ту су још и Разго во-
ри, Пре ћу та на књи жев ност, Они ко ји до ла зе, Је зик 
и пи смо, Пре ћу та на исто ри ја, Тре ну так исто ри је, 
Стран ци о Ср би ји, При ча о умет ни ку, При ча о за-
ду жби на ру, По ле ми ке и од је ци. У сва кој од ових ру-
бри ка об ја вље ни су за ни мљи ви и зна чај ни тек сто ви 
срп ских књи жев ни ка са свих ме ри ди ја на та ко да се 
мо же ре ћи да је по сво јој при ро ди ово ча со пис ме-
ђу на род ног ка рак те ра.

MONS AURE US – ча со пис за књи жев ност, умет ност и дру штве на 
пи та ња, бр. 24. 2009. smed bib @e u net.rs. 

Нај но ви ји број ча со пи са На род не би бли о те ке Сме-
де ре во на по чет ку до но си те мат ску це ли ну По е зи ја 
пе сни ка на ци о нал них ма њи на у Ср би ји, тач ни је из-
бор ко ји је са чи нио Ри сто Ва си лев ски. По том сле де 
ру бри ке Скрип то ри јум, Ари сто те лов дур бин, Сим-
по си он, Га ле ри ја, Ба шти на, До бро и Екс ли брис, ко ја 
је по себ но за ни мљи ва јер су у њој тек сто ви по све-
ће ни би бли о те кар ству и би бли о те ка ма са Де кла ра-
ци јом о уна пре ђи ва њу са рад ње јав них би бли о те ка и 
ло кал них са мо упра ва у Ре пу бли ци Ср би ји.

UNUS MUN DUS – ча со пис за умет ност, на у ку и кул ту ру, број 34, 
2009, 440 стра на. Из да вач: Ни шки кул тур ни цен тар, Ста но ја Бу ну-
шев ца бб, 18000 Ниш, адре са ре дак ци је: Бу ле вар др Зо ра на Ђин ђи ћа 
37, Ниш, е-mail: bo leb @na dla nu.com. Ру ко пи се до ста вља ти по штом 
на ди ске ти, или на е-мајл у про гра му Word, Ti mes New Ro man, ћи-
ри ли ца или ла ти ни ца, фор мат B5 ISO. Глав ни и од го вор ни уред ник 
Сте ван Бо шњак.

У но вом бро ју глав ни уред ник об ја вљу је ви ше тек-
сто ва/по сла ни ца, под за јед нич ким на зи вом Опус 
(7–150 стра на). За сту пље не су по сла ни це Пи та го ри 
(пси хо ле ме о ДНК, по сла ни ца о ин фор ма ци ји као 
он толо шкој ка те го ри ји, о мо жда ним та ла си ма, про-
стор ним ди мен зи ја ма, итд.), Анак са го ри или Ме ра 
све та, Иса ку Аси мо ву, Кар лу Са га ну и дру ги ма где 
аутор пи ше о те мељ ним на че ли ма уни вер зу ма и жи-
во та у ње му. С. Бо го ев ски (Уни вер зи тет Св. Ки рил 
и Ме то диј) при ла же сту ди ју Ха ос као циљ но старт
на по зи ци ја, док Ра до мир Ми ћу но вић об ја вљу је 
ве ћи број при ка за/кри ти ка но ви је књи жев не про дук ци је. Број за тва ра ју тек-
сто ви књи жев ни ка и про фе со ра Бо шка То ма ше ви ћа (Уни вер зи тет у Ин сбру ку, 
Аустри ја) под на зи вом Мо ја по е зи ја и мо ја по е ти ка.

Припремили: Небојша Ћосић Станиша Нешић и Славољуб Мрковић

П Е Р И О Д И К А
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Ка да се не би ра ди ло о сет ном „шти мун гу’’ ко ји до ми ни ра збир-
ком при по ве да ка Мол ски акор ди, те о Ка ден ци, синoниму за 
епи лог по зајм ље ном из те о ри је му зи ке, он да се пред чи та о ца 

на ве де не књи ге Мир ка Де ми ћа не би уоп ште по ста ви ла ди ле ма о 
ње ној жан ров ској од ре ђе но сти. Ова ко, Де ми ћев con cer to gros so от-
кри ва ком пакт ни ју за јед ни цу акор да, ко ји, из ву че ни из кон тек ста, 
не гу бе на ре цеп циј ској про ход но сти, али, с дру ге стра не, има ју тач-
но од ре ђе но ме сто у књи зи – сим фо ни ји од два на ест ста во ва.

На ра то ло шка ком плек сност збир ке очи ту је се већ у пр вој при-
по ве ци – акор ду, Iesus Na za re nus Rex Iude a e o rum, да тој у фор ми ска-
за – на ра тор је је дан од све до ка скр на вље ња ста туе „њи хо вог’’, тј. 
про тив нич ког Ису са Хри сто са. У ат мос фе ри пот пу ног рат ног без-
на ђа увод на сце на при ка зу је оп шту сли ку стра да ња и ло ги ке пре-
жи вља ва ња, то ли ко оп шту да би је мо гао ис при ча ти пред став ник 
би ло ко је од за ра ће них стра на. За вр шна сце на је кон крет ни „пер-
фор манс’’ ан тро мор фи зо ва не ре ли кви је, дат у круп ном пла ну, при 
че му се не чо веч но по на ша ње раз у ла ре не ма се по ја ча ва „рав но ду-
шно шћу’’ и ћу та њем рас пе тог бо га. Кон траст из ме ђу ра том ис пу ње-
не сва ко дне ви це и тран сцен ден тал не пра зни не очи ту је се и у при чи 
No men nes hio, где не по у зда ни при по ве дач 
при су ство ико не Бо го ро ди це на бро ду ру-
ских по ли тич ких еми гра на та ту ма чи на 
сле де ћи на чин:

„Мо ра да се од свег оног све та дој мио 
ње зин мир и спо кој де те та на ње ном кри лу. 
Би ло је и оних ко ји су у ње ним очи ма ви де-
ли су зе. Или им се кроз вла сти ти плач при-
чи ни ло да ви де су зе Бо го ро ди це? „

У при чи Ста кле ни оре ол функ ци ја пре-
тка (кон крет но, оми ље ног „ђе де’’) у на пу-
ште ном до му је за штит нич ка, па све то гр ђе 
по чи ње но над њом ини ци ра све тач ко под-
ви жни штво: од ло мље ња ста кла фо то гра-
фи ја до би ја не што по пут оре о ла, по ста је 
ико на, а пре дак-све тац шти ти уку ћа не од 
по тен ци јал ног ма са кра и ку ћу од па ље ња. 
И док у пр вом де лу при че, на зва ном Ма е
страл, чи та лац са не ве ри цом при хва та чи-
ње ни цу да при чу ка зу је стар чев дух, тре ћи 
део, Бо на ца, упра во су ге ри ше не мо гућ ност 
да се рат на стра да ња пре не су и до ча ра ју 
вер ни је не го што би то учи нио (при вид-
но) не у трал ни по сма трач, у исти мах жр тва 
(по што је ње го ва фо то гра фи ја ба че на, ле жи ли цем окре нут ка та-
ва ну) и све док по мам ног бе са. Та ко су три при че ко је те ма ти зу ју 
де ху ма ни за ци ју и жи во тињ ске на го не у рат но вре ме да те из пер-
спек ти ва оскр на вље них ре ли кви ја, а у при по ве ци Ста кле ни оре ол 
чак и гла сом јед не од њих. При том, за што не ре ћи, Де мић, као ма-
ло ко ји са вре ме ни пи сац из не ке од зе ма ља об у хва ће них ра то ви ма 
де ве де се тих, јед на ко су ро ви ма при ка зу је на о ру жа не пред став ни ке 
свих за ра ће них стра на.

Ка ко је, пре ма све до чан ству за пи си ва ча „по ли ти ка цен трал на 
нит ко ја спа ја ове при че’’, та ко су и ју на ци не ко ли ко при по ве да ка 
кул тур ни по сле ни ци, по ли ти ча ри, пи сци, че сто исто риј ске лич но-
сти (Ја ков Иг ња то вић, Са во Мр каљ, Пе тар Ко чић, Ду шан Сре зо-
је вић, Ђор ђе Мар ко вић Ко дер, Омер-па ша Ла тас,  итд.) ко је су на 
раз ли чи те на чи не жр тве по ли тич ких при ли ка сво га вре ме на. Њи-
хо ве, већ ис при ча не (усме на пре да ња – No men nes hio) или за бе ле же-
не при че (Не вер ник усред ре во лу ци је, За гра нич ни разго во ри, Мол ски 
акорди, Пут ко јим се ста за уви ја) по ста ју пре тек сти но вих тво ре-
ви на, би ло да се ра ди о жан ров ској (ква зи)по ду дар но сти (нпр. Не
вер ник усред ре во лу ци је, при ча ко ја ко ре спон ди ра са ме мо а ри ма Ја-
ко ва Иг ња то ви ћа, по дра жа ва ме мо ар ски жа нр), би ло да се у ин тер-
тек сту ал ној ре ла ци ји жа нр ци ти ра ног тек ста за ме њу је но вим (нпр. 
Пут ко јим се ста за уви ја, где се исто ри ја „пре о де ва’’ у ру хо при че 
ко ја се на ту ра ли зу је упра во по зи ва њем на ауто ри тет исто риј ског).

Епи сто лар на фор ма, у но ви је вре ме ви ђе на тек као „за ма ски ра но 
при по ве да ње у пр вом ли цу’’ (видети Х. По тер Абот, Увод у те о ри ју 
про зе), свој ком плек сни по ло жај ка ко у до ме ну при по ве да ња, та ко 

и у до ме ну ус по ста вља ња ре ла ци ја ме ђу ју на ци ма (од ко јих ба рем 
је дан мо ра би ти на ра тор), ис по ља ва у при по ве ци Мол ски акор ди, 
где је пи са ње и пи са на ко му ни ка ци ја је ди ни вид мо гућ но сти бе га 
из лу ди ла, из без у мља по ли тич ког, ка жње нич ког и дру гих ази ла. 
Фор му по сла ни це пре ки да при по ве да ње јед ног од „ди јаг но сти ко ва-
них лу да ка’’ пе сни ка Ду ша на Сре зо је ви ћа, а има ги нар на пре пи ска 
две ју тра гич них фи гу ра срп ске ли те ра ту ре, Са ве Мр ка ља и Пе тра 
Ко чи ћа, по ста ће, по Сре зо је ви ће вом све до чан ству, те ма Ко чи ће вог 
ро ма на „ко јег ће пр вом при ли ком да ти у штам пу.’’ Ис ка зи ма ова-
квих не по у зда них при по ве да ча под ри ва се илу зи ја ве ро до стој но сти 
ка кву ре ци мо, не ке од при ча упра во на сто је да обез бе де фак то ци-
та ти ма (или псе у до-фак то ци та ти ма), па се ње на чи тљи вост сво ди 
упра во на дис курс то ка све сти. При ча Жи вот је пред ста ва за дру
ге до след но по шту је епи сто лар ну фор му, а за у ста вља се у тре нут ку 
ка да тре ба да се ре а ли зу је ре вер зи бил на при ро да од но са жи во та 
и умет но сти (у овом слу ча ју ре ла ци ја пред ста ва–жи вот–књи жев-
ност). Епи сто лар на фор ма омо гу ћи ће ону отво ре ност ко ја нас оста-
вља у не до у ми ци да ли се жи вот, ин спи ри сан умет но шћу, вра тио 
у њу као пре текст. Лук и во да сво је вр сни је ди ја лог из ме ђу днев-

нич ких бе ле жа ка пре ми ну лог рат ног из-
гна ни ка и ко мен та ра ње го ве су пру ге, при 
че му је пре ла зак на дру ги ди је ге тич ки ни во 
до след но обе ле жен кур зи вом. При ча за вр-
ша ва на оном ме сту где би, за пра во, мо гла 
и да поч не (уки да ње ли не ар ног), а ци тат 
ју на ко вих ре чи, ко ји је упра во и по след њи 
ко мен тар на ра тор ке, ис ти че кру жну, го то-
во мит ску при ро ду љу ба ви.

Загра нич ни раз го во ри и Жити је Ни ко ле 
Чуч ко ви ћа по ла зе од исто риј ских чи ње ни-
ца – пр ва од су сре та Омер-па ше Ла та са и 
Ђор ђа Мар ко ви ћа Ко де ра; она пред ста вља 
по ку шај, као нам за пи си вач ве ли, да се на 
је дан, ма и шту ри исто риј ски по да так, ам-
пли фи ку је бо га та ли те рар на гра ђа. Жи ти је 
Ни ко ле Чуч ко ви ћа је тра ве сти ја би о гра фи-
је, у ко јој се оквир на при ча (при по ве дач по-
ред ре ке)  пре та че у умет ну ту, у жи ти је, као 
ко нач ни успех пи сца да уло ви не у хва тљи-
вог књи жев ног ју на ка.

Фор мал на ком плек сност и на ра то ло-
шка по ли фо ни ја ко је се до и ма ју као при-
вид но не је дин ство Мол ских акор да, по ста ју 

пред ност ова књи ге, а рат на стра да ња, исто риј ске не да ће и суд би не 
по је ди на ца у ра ту, као ар хе тип ске сли ке ли те ра ту ре у ко јој је те шко, 
ако не и не мо гу ће от кри ти не ис при ча ну при чу (сва ка ко те же не го 
не за пи са ну) упра во мно го стру ко шћу и сло же но шћу са мих за пи са 
кон вер ту ју сво ју ис тро ше ност и по но вљи вост у но ви по тен ци јал. 
Оту да, ва ља, по ред на гла ше них уло га при по ве да ча на ко је смо скре-
ну ли па жњу, под ву ћи уло гу за пи си ва ча – ка зи ва ча (или из во ђа ча) 
Ка ден це, ко ји др жи све при по вед не ни ти у сво јим ру ка ма, ве што ре-
ци кли ра ју ћи но ве тек сто ве од ста рих.

Опет, ту ма чи ти књи гу, чи ја ка ден ца сво јом гла го љи во шћу и ауто-
ре фе рен ци јал но шћу уки да по тре бу за ту ма че њем, или пак кри ти ча-
ру оста вља су же ни про стор, ни је за хва лан по сао. С дру ге стра не, 
ци тат на при ро да ка ден це, ње на моћ да ап сор бу је од сви ра не мо ло ве, 
у књи зи Мол ски акор ди очи ту је се упра во са же тим ко мен та ри ма на 
сва ки од њих. „За пи си вач’’, чи ји је по сао свр шен, осе ћа још је ди но 
по тре бу да сво је при по ве сти до пу ни си ту а ци о ним кон тек стом – да 
об ја сни окол но сти ко је су до ве ле до за пи си ва ња, али и да у не ко-
ли ко ре чи да са др жај и по ен ту сва ке од при ча. Ова ме та тек сту ал на 
усло вље ност Каден це ко ја от кри ва свог (ви ше не го скром ног) за пи-
си ва ча као по тен ци јал ног ауто ра свих тек сто ва, али и исто вре ме ног 
ко мен та то ра-кри ти ча ра, мо гла би да су ге ри ше оно су штин ско пи та-
ње ко је се за и ста у све ту ме та фик ци је, а у постструк ту ра ли стич ком 
до бу и хи пер тек сту ал ној пре ди мен зи о ни ра но сти уло ге чи та о ца као 
кре а то ра но вих зна че ња, све че шће и по ста вља: уки да ли са вре ме на 
књи жев ност по тре бу за кри ти ча рем?

Драгана Белесљин

ЧЕМУ КРИТИЧАРИ У МЕТАТЕКСТУАЛНОМ ВРЕМЕНУ?
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По ред трикро ма на, ви ђе ног као „ро ма-
неск но де ло чи ји аутор од ба цу је не по-
сред ну ми ме тич ку на ра ци ју и угра ђи-

ва њем ван фа бу ла тив них ин фор ма ци ја у це ли ну 
књи ге ства ра ути сак да текст ко ји чи та мо има 
и јед ну дру гу, пр во бит ну ег зи стен ци ју, а да је 
до тич ни ро ман са мо јед на но ва по јав на фор ма 
тог – обич но фик тив ног – ори ги на ла’’, дру га ве-
о ма зна чај на тер ми но ло шка ино ва ци ја Пе тра 
Ми ло ше ви ћа, пи сца и про фе со ра књи жев но сти 
на сла ви стич кој ка те дри у Бу дим пе шти, је сте 
по е зи ја ап сур да. Исто и ме на књи га (По е зи ја ап
сурда, „Слу жбе ни гла сник’’, 2008), по све ће на ка-
ко по е зи ји Вас ка По пе, та ко и по пу ња ва њу тер-
ми но ло шког хи ја та у ли те ра ту ри ап сур да, по-
ста вља на ве де ног „пе сни ка свет ског фор ма та’’ 
у кон текст ли те ра ту ре ап сур да, да кле – у исту 
ра ван са Ка ми јем, Бе ке том, Каф ком, Јо не ском и 
дру гим пред став ни ци ма књи жев но сти ап сур-
да, којa, пре ма Ми ло ше ви ћу, обе ле жа ва пе ри од 
пре ла ска мо дер ни зма у пост мо дер ну. 

Књи гу По е зи ја апсурда чи не две це ли не: пр-
ви, Ком па ра тив ни део и дру ги, Ин тер пре та ци
је и ана ли зе. По ла зе ћи од вре мен ских по ду дар-
но сти (го ди на 1953) из ме ђу пр ве из вед бе Бе ке то вог ко ма да Че ка
ју ћи Го доа и об ја вљи ва ња Ко ре, пр ве пе снич ке збир ке Вас ка По пе, 
Ми ло ше вић од ре ђу је По пин „лир ски дис курс ап сур да’’, од ри чу ћи 
му сва ко при кла ња ње ак ту ел ном по ли тич ком трен ду (аутор ду хо-
ви то при ме ћу је да По па ни је сма трао да „суд би на чо ве чан ства за-
ви си од ду жи не удар нич ке же ле знич ке пру ге’’). Си ту и ра ју ћи По пу 
у кон текст оп ште апо ка лип ти ке два де се тог ве ка, пи сац као јед ну од 
су штин ских од ли ка По пи ног опу са на во ди ону „по е ти ку ло гич ког 
пре те ри ва ња’’ ко јом По па ожи вља ва свет пред ме та, тзв. „че твр ти 
ста леж’’ (тер мин Џу ли ја на Барн са). По ме ну та ло ги ка пред ста вља 
мо дел од ло же ног иш чи та ва ња сми сла из по е зи је ко ја че сто по ла-
зи од иди о ма го вор ног је зи ка и је зич ких обр та на род них умо тво-
ри на (нпр. „Игра се сво јом гла вом’’, „уђе му на јед но уво и иза ђе 
на дру го’’, итд), да би њи хо вом ме та фо рич ком сло ју прет по ста ви ла 
бу квал ни сми сао. Ми ло ше вић у По пи ној по е зи ји уоча ва и ко му ни-
ка тив ну отво ре ност, свој стве ну књи жев но сти ап сур да, за тим еп ске 
и драм ске цр те (лир ско фа бу ли са ње, ди ја ло шке пе сме, сце на рио за 
пан то ми му), те ап сурд ни ху мор, о ко јем је По па мно го пи сао, а ко ји 
је ре зул тат од бра не, сред ство про тив стра ха од ни шта ви ла. Ми ло-
ше вић, ме ђу тим, при ме ћу је да је По па био и те ка ко све стан „ја ло-
во сти’’ ху мо ра, ње го ве не мо ћи да аде кват но од го во ри на бе сми сао 
жи во та, о че му све до чи пе сни ков за пис из књи ге Ур не бе сник – збор
ник пе снич ког ху мо ра:

„Уни шта ва ју ћи, на на ше за до вољ ство, је дан бе сми слен свет, ху-
мор га за ме њу је, на на ше за пре па шће ње, дру гим исто та ко бе сми-
сле ним. Ху мор нам омо гу ћу је да ви ди мо ка ко би из гле да ло ка да би 
све би ло дру га чи је, али нас не пу шта да се ти ме за но си мо.’’

Екс пли цит не или им пли цит не ци тат не ре ла ци је по е зи ја Вас ка 
По пе ус по ста вља и са срп ском пе снич ком тра ди ци јом, у пр вом ре-
ду са лир ском усме ном по е зи јом, над ре а ли сти ма (као по след њим 
пред став ни ци ма по след њег мо дер ни стич ког прав ца) и Мом чи лом 
На ста си је ви ћем. Ме ђу тим, Ми ло ше ви ће ва ис тра жи ва ња ин тер-
тек сту ал ног пла на По пи не по е зи је не сво де се на су ми ра ња до са да-
шњих зна ња о По пи: ре че но тер ми ни ма те о ри је ци тат но сти, аутор 
бе ле жи ин тер ме ди јал не (из фил ма, по зо ри шта), тран сме ди јал не 
ци та те (усме но пре да ње, је зич ки иди о ми, итд.), чак, ве о ма опре зно, 
и фак то ци та те, тј. би о граф ске и исто риј ске чи ње ни це. 

На сто је ћи (и успе ва ју ћи) да, одр жи при ме ре ну дис тан цу из ме-
ђу не скри ве ног за но са и лич не им пре си о ни ра но сти По пи ном ли-
ри ком, с јед не стра не, што ре зул ти ра не што сло бод ни јим сти лом и 
есе ји стич ким ам пли фи ка ци ја ма и на уч ног дис кур са ком пе тент ног 
про у ча ва о ца раз ли чи тих раз до бља срп ске књи жев но сти са дру ге 
стра не, Ми ло ше вић су ге ри ше са вре ме ном чи та о цу пу те ве от кри-
ва ња ак ту ел но сти По пи не по е зи је ко ја је не са мо по пу ни ла тер ми-
но ло шку пра зни ну у књи жев но сти ап сур да, не го и, аутор то до бро 

при ме ћу је, уве ла дис курс чи та ња у срп ску ли те-
ра ту ру, исто вре ме но са Ха зар ским реч ни ком Ми-
ло ра да Па ви ћа. 

На ра тив ност По пи не по е зи је, а са њом у ве зи 
и по ме ну ти от клон од ли не ар ног трет ма на књи-
ге, Ми ло ше вић не ви ди са мо као од ли ку пост мо-
дер ног дис кур са, већ и као део ши рег кон цеп та 
ка ко ли те ра ту ре, та ко и ње не ин тер пре та ци је, 
као део „струк ту ра ли стич ког 20. ве ка’’, па се та ко 
у књи зи По е зи ја ап сур да ин си сти ра на струк ту-
ра ли стич ком устрој ству По пи них збир ки, што је 
ар гу мен то ва но све до чан стви ма о бри жљи во сти 
у рас по ре ду пе са ма, али и пе снич ких ци клу са. 
Као и сва ку књи гу по на о соб, та ко и По пин по ет-
ски опус, укљу чу ју ћи и за по че те про јек те (Лепа 
ва рош В.), Ми ло ше вић тре ти ра као струк ту ру 
за ви сну од рас по ре да сва ког свог де ла.

Од ло мак из По пи не ака дем ске бе се де одр жа-
не у Но вом Са ду 1981. го ди не, по во дом пе снич ке 
збир ке Рез, ко ји Ми ло ше вић на во ди, а у ко ме пе-
сник пред ла же не ко ли ко на чи на „кре та ња’’ кроз 
на ве де ну књи гу, са вре ме ном чи та о цу за и ста не-
ће оста ви ти про сто ра да по сум ња да се ра ди о 
сво је вр сном „про грам ском ма ни фе сту’’ чи та ња 

хи пер тек ста ко ји су ге ри ше от клон од ли не ар ног чи та ња (на шта 
ука зу је и на слов књи ге): 

„Књи га са др жи 37 пе са ма у стро го сло бод ном сти ху. У књи зи су 
пе сме рас по ре ђе не та ко да чи не два кри ла, раз ви је на ле во и де сно 
до сре ди шне пе сме. Пр ва и по след ња пе сма, дру га и прет по след ња и 
та ко ре дом, све до сре ди шње пе сме, пред ста вља ју па ро ве. Ве зу је их 
не што за јед нич ко: те ма, или лич ност, или ме сто. Књи га се пре ма то-
ме мо же чи та ти на ви ше на чи на: од по чет ка пре ма кра ју, од по чет ка 
и кра ја пре ма сре ди ни, од сре ди не пре ма по чет ку и кра ју.’’

Књи гу По е зи ја ап сур да за тва ра текст Крај мо дер ни зма, а на ве-
де ни текст за тва ра По пи на пе сма При ча о јед ној при чи (1968).За њу 
Ми ло ше вић ка же: „Ово је ти пич но де ло књи жев но сти ап сур да. Али 
мо гло би да бу де и про грам ска пе сма пост мо дер ни зма’’. На ве де на 
пе сма, исто вре ме но, уво ђе њем мо ти ва при по ве да ња, упу ћу је чи та-
о ца да у по е зи ју Вас ка По пе учи та по не што од ро ма неск ног по тен-
ци ја ла. По де ла збир ки на ци клу се и ци клу са на пе сме, што под се ћа 
на ком по зи ци ју ро ма на, до пу шта прет по став ку о ду бин ском ро ма-
неск ном сло ју По пи ног по ет ског па лимп се ста, али, ка ко је Ми ло ше-
ви ће ва на ме ра пре све га би ла да тер ми но ло ги ју ли те ра ту ре ап сур да 
обо га ти но вим пој мом – по е зи јом ап сур да – ове слут ње оста ју тек у 
за чет ку. Уоста лом, Ми ло ше ви ћев стил, ког од ли ку је срећ на син те-
за на уч ног и есе ји стич ког, на ве де не прет по став ке до зво ља ва. Аутор 
усме ра ва чи та лач ку па жњу на не ке до са да ма ње за сту пље не (или 
не за сту пље не) при сту пе По пи ном пе сни штву, не ис пу шта ју ћи по-
ла зну, основ ну иде ју ко ју раз ви ја до са мог кра ја, ефект но је по ен ти-
ра ју ћи При чом о јед ној при чи.

Као што је те о риј ско и књи жев но и сто риј ско зна ње по слу жи ло 
Пе тру Ми ло ше ви ћу да у сво је ро ма не и при по вет ке (чи ји је зна-
чај, по на шем ми шље њу, не до вољ но ис ти цан) ин тер по ли ра мно ге 
еле мен те пост мо дер ног пи сма, 
пред ста вља ју ћи се срп ској чи-
та лач кој пу бли ци као пи сац 
ме та тек сту ал ног, ауто ци тат-
ног, ауто и ро ниј ског, ауто па-
ро диј ског, ин тер тек сту ал ног 
и хи пер тек сту ал ног дис кур са 
(Ин тер нет-ро ман Web sajt sto
ri об ја вљен 2002. го ди не и ње-
го ва елек трон ска ва ри јан та 
пи о ни ри су срп ске вир ту ел не 
књи жев но сти), та ко је из По е
зи је ап сур да, сво је вр сне при че 
о По пи ној при чи, про го во рио 
Ми ло ше вић-пи сац.

Д. Б.

И З Б О Р  К Р И Т И Ч А Р АПРИЧА О ЈЕДНОЈ ПРИЧИ



НАКАШ, Жаклин: Глумац на филму, 
превела с француског Ивана Аранђеловић, 
Београд, Клио, 2008. – 228 стр.

„Ка ко при ћи глум цу, као чо ве ку и умет ни ку; 
умет ни ку чи ји је основ ни ин стру мент он сам 
– ка ко му се при бли жи ти пи са ном реч ју, маг-
не то фонским за пи си ма,те ле ви зиј ском сли-
ком“, упи тао се Ран ко Му ни тић у мо но гра фи ји 
Играч на ле те ћем ћи ли му по све ће ној ре но ми-
ра ном по зо ри шном, филм ском и те ле ви зиј-
ском глум цу Пре дра гу Ми ки ју Ма ној ло ви ћу. 
Ди ле ма ко ју је Му ни тић том при ли ком из ре-
као му чи све пи сце ко ји пре вас ход но на со ци-
о ло шко-ан тро по ло шки на чин по ку ша ва ју да 
от кри ју су шти ну по зо ри шне, од но сно филм-
ске глу мач ке умет но сти. У сво јој би ти глу ма 
пред ста вља по ни ра ње у ду би ну вла сти то г и 
ко лек тив ног не све сног, као и по тра гу за пра-
ста рим та јан стве ним па ган ским ис ку стви ма, 
са ко ји ма се у по је ди ним тре ну ци ма су сре ће 
људ ска при ро да.

Књи га Жа клин На каш 
ко ја је об ја вље на у би бли-
о те ци Арс Си не ма из да-
вач ког пред у зе ћа „Клио“ 
ис кљу чи во се ба ви глу-
мач ким од но сом пре ма 
соп стве ној кре ативно сти. 
Глу мац да би био успе шан 
мо ра да по се ду је флек си-
бил ну осе тљи вост пре ма 
вре ме ну, и пси хо ло шку 
мо ти ви са ност у из бе га ва-
њу ше ма тизо ва них пре-
по зна тљи вих кли шеа. При ну ђен је да ин си сти-
ра на до жи вља ју ко ји би све по је ди нач не уло ге 
по ве зао у ко хе рент ну, ори ги нал ну це ли ну.

У сво јој књи зи Жа клин На каш ис ти че да се 
глу мач ки спо ља шњи при ступ кре ће од по кре-
та ка осе ћа њи ма, у скла ду са уоби ча је ним усло-
ви ма ра да на фил му. Ду га раз ву че на сни ма ња, 
по на вља ње сце на, као и ну жност да се по ко-
ман ди кре и ра од ре ђе ни лик, глу мач ку игру на 
фил му пре тва ра ју у пу ку ме ха ни ку. Не мач ки 
со ци о лог, фи ло зоф, те о ре ти чар фил ма и ма-
сов них ко му ни ка ци ја Зиг фрид Кра ка у ер са мо 
је по твр дио у прет ход ној ре че ни ци из не ту те-
зу, ис та кав ши да је у по зо ри шту глу мац све и 
свја, док на фил му то ни је слу чај: „На фил му је 
он да ле ко ви ше од чо ве ка, он пред ста вља бес-
крај ну ма те ри ју кроз ко ју се из ра жа ва ју ви зу-
ел ни фе но ме ни. На филмском плат ну глу мац 
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БЕОГРАДСКЕ 
ИЛУСТРОВАНЕ НОВИНЕ

Не про цењив зна чај Бе о град ских илу-
стро ва них но ви на је у то ме што су то 

пр ве илу стро ва не но ви не у об но вље ној Ср-
би ји и Бе о гра ду, иако су Тур ци још увек 
има ли сво ју по са ду на Ка ле мег да ну. У њи ма 
се на ла зе цр та ни при ло зи и тек сто ви ко ји 
до ка зу ју при пад ност бу ду ће са мо стал не др-
жа ве Ср би је Евро пи.

Ре принт Бе о град ских илу стро ва них но-
ви на нео п хо дан је јер по сто ји са мо је дан 
ком плет. Ре прин то ва ње тог ком пле та по ка-
за ло би да су оне јед не од рет ких илу стро-
ва них но ви на у Евро пи и то би пру жи ло 
мо гућ ност про у ча ва ња ве ћем бро ју ис тра-
жи ва ча, као и ши рој чи та лач кој пу бли ци. 
Ре принт Бе о град ских илу стро ва них но ви на, 
у аде кват ној опре ми (ко жни по вез са зла то-
ти ском), био би при го дан по клон и до каз да 
су Ср би и кне же ви на Ср би ја те жи ли да се 
што ви ше при бли же Евро пи и раз ви је ним 
зе мља ма све та.

КРАТАК САДРЖАЈ 
БЕОГРАДСКИХ 
ИЛУСТРОВАНИХ НОВИНА

Бе о град ске илу стро ва не но ви не из ла зи ле 
су у Бе о гра ду од 1. ја ну а ра 1866. го ди не 

до 16. де цем бра 1866. го ди не. Да кле, укуп но 
је иза шло 24 бро ја на 96 стра на.

Из да вао их је и уре ђи вао Ми лан Ми ло-
вук, члан Дру штва срб ске сло ве сно сти, пре-
те че СА НУ.

Бе о град ске илу стро ва не но ви не до но-
си ле су дра го це не цр те же и опи се гра ђе ви-
на и кул тур них спо ме ни ка код нас и у све-
ту, као и гра ви ра мно гих на ших ве ли ка на 
и исто риј ских лич но сти. Ка ко Бе о град ске 
илу стро ва не но ви не, због сво је рет ко сти, 
још увек ни су до вољ но про у че не, ни смо у 

мо гућ но сти да ка же мо ко је од сли ка ра на-
цр тао ве о ма ле пу си лу е ту Бе о гра да на на-
слов ној стра ни, има мо са мо ини ци ја ле К. 
П., као и пор тре те Ми ха и ла Обре но ви ћа, 
Узун Мир ка, Ми ше Ана ста си је ви ћа, кња за 
цр но гор ског и брд ског Ни ко ле I Пе тро ви ћа, 
Па вла Јо си фа Ша фа ри ка, Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа и До си те ја Об ра до ви ћа. На рав но, 
не зна мо ни ауто ра гра ви ра: Све ти Са ва и 
де ца, Со ко град, Ужи це, Хер це гов ци се до го
ва ра ју да уда ре на Кло бук, Сме де ре во, Цр
ногор ка, Ве ли ка шко ла у Бе огра ду и Бо жић 
у срп ској ку ћи. Об ја вље ни су још цр те жи 
и гра ви ре На по ле о на III, ца ра фран цу ског, 
Вест мин стер ске цр кве у Лон до ну, Ри ма, Са-
бор не цр кве у Ми ла ну, На пу ља, Ан ко не, Бу-
ку ре шта, Па ри за, Истан бу ла, За гре ба; као и 
Алек сан дра III Ни ко ла је ви ћа, ца ра ру ског, 
Алек сан дра Алек сан дро ви ча, на след ни ка 
пре сто ла ру ског, Цар ско се ло Ка та ри не II, 
ру ских се ља ка ко ји под но се свом ца ру хлеб 
и со, Мо скве. За тим, цр те же, гра ви ре и тек-
сто ве о Је ру са ли му, Мек си ку, остр ву Ма де-
ра, а обја вље на је и гра ви ра Ва шинг то на на 
це лој стра ни, као и Ки не ског зи да. Бе о град-
ске илу стро ва не но ви не су увр ште не као по-
себ на од ред ни ца у бу ду ћем из да њу Срп ске 
ен ци кло пе ди је.

С.С.

П Р Е Д Л О Г  З А  Р Е П Р И Н Т Ф И Л М  И  С Т Р И П
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Хре сто ма ти ја исто ри је филмске крити ке
МУ НИ ТИЋ, Ран ко: Бе о град ски филм ски кри ти чар ски круг. – Ниш: Ни шки 
кул тур ни цен тар, Art Press, 2002–2009. Струч ни са рад ник Љу бо мир Бран ко вић

По ђи мо нај пре од би о гра фи је: Ран ко Му ни тић ро-
ђен је 3. апри ла 1943. го ди не. Де тињ ство је про вео 

у Тро ги ру, шко ло вао се у За гре бу, про пу то вао је све том, 
а од 1972. де фи ни тив но се на ста нио у Бе о гра ду. По на-
ци о нал но сти чо век с мо ра, по стра нач кој при пад но сти 
фил мо фан, по за ни ма њу cri ti kus vul ga ris, по убеђе њу 
алтер нати вац, а по ста ту су сло бод њак, од но сно марги
на лац. Од 1961. пи ше и об ја вљу је ма ње и веће са ста ве о 
фил му, ки но-ани ма ци ји, стри пу, фан та сти ци, те ле ви зи ји, 
глу ми и глум ци ма. Ве ру је у пра во на сопстве ни из бор и у 
жи вот до смр ти. Бе о град ска шко ла до ку мен тар ног фил ма, 
Jean Vi go, Фан та сти ка на екра ну I–II, О ани ма ци ји, Стрип 
– де ве та умет ност? , О до ку мен тар ном фил му, Де же ла 
ани ми ра них чу дес, Те слат ке филм ске ла же, Ју го сла вен ски 
филм ски слу чај, До ку мен тар ни филм – да или не?, Увод у 
есте ти ку ки не ма то граф ске ани ма ци је, Ту ца ње ди но са у ра, 
Па вле Вуји сић, За гре бач ки круг цр та ног фил ма I–IV, Али са 
на пу ту кроз под зе мље и кроз све мир, Чу до ви шта ко ја смо 
во ле ли I–II, По ла ве ка ани ми ра ног фил ма у Ср би ји, Ки но
клуб Бе оград, Чка ља, Адио, Ју го филм! Чу до ви шта ко ја смо 
во ле ли I–III. Умро је 2009. године.

Хре сто ма ти ја ис тори је фил мске крит и ке об у хва та три 
то ма. У пр вом то му налазе се тек сто ви пи са ни од 1896. до 
1960. У дру гом то му су тек сто ви пи са ни од 1961. до 2001. У 
т ре ћем то му аутор је, прет по ста вљамо, се би за дао да утвр ди и 
при ме ри ма илу стру је ка ко се у Бе о гра ду раз ми шља ло и пи са ло 
о фил му од изу ма ки не ма то гра фа и пр вих про јек ци ја па на да-
ље. Сва ки том је упот пу њен би о гра фи ја ма ауто ра. Че твр та 
књи га но си на зив Пи та ње кри ти ке, и баш се ти ме и ба ви. У 
пред рат ним тек сто ви ма до уста но вље ња ин сти ту ци ја ко је 
се ба ве фил мом ско ро да су се филмском критиком бавили 
ис кљу чи во пи сци, између осталих, Бо шко То кин, Дра ган 
Алек сић, Мар ко Ри стић, Ста ни слав Ви на вер, Ото Би ха љи, 
Ми лош Цр њан ски, Ду шан Ма тић, Јо сип Ку лун џић, Ва не 
Жи во ји но вић Бор, Љу бо мир Ми цић и дру ги. За тим пи-
шу Пу ри ша Ђор ђе вић, Са ша Пе тро вић, Ду шан Ма ка ве јев, 
Жи во јин Па вло вић, Дра го слав Ада мо вић, Мил на Влај чић, 
Бранко Ву чи ће вић, Небојша Ђу ке лић, Ђорђе Да ди је вић и 
мно ги дру ги. Бе о град је та да био пра ви европ ски цен тар, 
у ко ме Ан дре Кар, по што су бра ћа Ли ми јер у Па ри зу 28. 
де цем бра 1895. про из ве ли пр ви ки не ма то граф, већ 6. ју на 
1896, у ка фа ни код „Злат ног кр ста“ на Те ра зи ја ма, при ка-
зује пр ву филм ску про јек ци ју на Бал ка ну, а је да на ест да на 
доц ни је по ја вљу је се и пр ви текст у „Срп ским но ви на ма“, 
из пе ра на дах ну тог Па вла В. Ву ји ћа о овом чуду XIX века. 
Ево са д ци та та: „Бе о град ски филм ски кри ти чар ски круг“ је 
про је кат ко ји на сто ји, у фор ми хре сто ма ти је (ово је тре ћи 

том), што ис црп ни је осве тли ти 
фе но мен из у зет но ква ли тет ног 
пи са ња о фил му у на шем глав ном 
гра ду: чи ње ни цу, с јед не стра не, 
да ов де, од са мог по чет ка ки-
не ма то гра фи је, то јест од 1896, 
те че не пре ки ну та стру ја пи са ња, 
од но сно раз ми шља ња о „сед мој 
умет но сти“, на европ ском ни воу; 
да се, с дру ге стра не, тај вред ни 
ду хов ни и спи са тељ ски рад од-
ви ја без об зи ра на чи ње ни цу да 
у овим пре де ли ма, све до 1945, 
не по сто ји про фе си о нал но ор га-
ни зо ва на филм ска про дук ци ја; 
ко нач но, да тек сто ве бе о град ских 
фил мо фи ла по ве зу ју не ке ду бље 
уну тар ње спе ци фич но сти, за хва љу ју ћи ко ји ма је њи хов рад мо гу-
ће из дво ји ти и раз ма тра ти као аутох то ни „кри ти чар ски круг“.

Треба похвалити Нишки културни ценар за овај подухват.
С.М.

са мо да је жи вот ли ко ви ма и гле да о це увла чи у 
са др жај фил ма“ – ис та као је Кра ка у ер. Књи га 
Жа клин На каш Глу мац на фил му пред ста вља 
не из бе жан при руч ник сви ма ко ји на ме ра ва ју 
да се упу сте у аван ту ру зва ну сни ма ње фил-
мова.

БОГДАНОВИЋ, Душан: Летећи Зигомар; 
Београд, Стела, 2008. – 28 стр.

Да нас ни ко не оспо ра ва 
чи ње ни цу да стрип пред-
ста вља аутен ти чан об лик 
ма сов не кул ту ре и осо бе-
но сред ство умет нич ког 
ства ра лач ког из ра жа ва-
ња. На Фа кул те ту при ме-
ње них умет но сти у Бе о-
гра ду, пре вас ход но за хва-
љу ју ћи про фе со ру Раст ку 
Ћи ри ћу, стрип је увр штен 
у зва ни чан на став ни про-
грам, под пред ме том илу-
стра ци ја. Ме ђу тим, на ов-

да шњим про сто ри ма стрип је уживао велику 
популарност већ по чет ком три де се тих го ди на 
два де се тог ве ка. До га ђај ко ји је нај зна чај ни ји 
за исто ри ју не са мо срп ског већ и ју го сло вен-
ског стри па, збио се 21. ок то бра 1934. го ди не, 
на стра ни ца ма днев ног ли ста „По ли ти ка“. На-
и ме тог да на „По ли ти ка“ је об ја ви ла шест ка-
и ше ва стри па „Де тек тив Х-9“ цр та ча Алек са 
Реј мон да и сце на ри сте Де ша је ла Хе ме та. Од 
тог тре нут ка за са мо се дам го ди на, и по ред 
оспо ра ва ња од стра не при пад ни ка кон зер ва-
тив не кул тур не сре ди не, стрип је у Ср би ји сте-
као ве ли ку по пу лар ност за хва љу ју ћи Ни ко ли 
На во је ву, Ива ну Шен ши ну, Ђор ђу Ло ба че ву, 
Кон стан ти ну Ку зње цо ву и Ду ша ну Бог да но ви-
ћу, ко ји је по сле смр ти Ни ко ле На во је ва (На-
во јев је пре ми нуо 1940. го ди не, у 27. го ди ни 
жи во та, у са на то ри ју му за ту бер ку ло зне бо-
ле сни ке код Вен ца на Фру шкој Го ри) на ста вио 
са цр та њем „Зи го ма ра“. Ду шан Бог да но вић је 
и об ја вио по след њу епи зо ду о до жи вља ји ма 
срп ског ма ски ра ног пра вед ног освет ни ка под 
на зи вом „Ле те ћи Зи го мар“. Ду шан Бог да но вић 
(1921–1974) по окон ча њу Дру гог свет ског ра та 
радио је као илу стра тор у ли сто ви ма и ча со-
пи си ма за нај мла ђе: „Пи о нир“, „Змај“, „По ле-
та рац“. Смрт га је за те кла на ме сту умет нич ко-
тех нич ког уред ни ка спе ци јал них из да ња На-
род не би бли о те ке СР Ср би је. 
Стрип „Ле те ћи Зи го мар“ пр ви 
пут је об ја вљен у ли сту „Ми ки-
је во цар ство“ 9. фе бру а ра 1941. 
го ди не. Због рат ног ви хо ра ко-
ји је убр зо усле дио, из ла зио је 
са мо два ме се ца. За хва љу ју ћи 
пре да ном ра ду исто ри ча ра гра-
фич ких но ве ла Здрав ка Зу па на, 
нео бја вље не епи зо де „Ле те ћег 
Зи го ма ра“, ко нач но су пре зен-
ти ра не срп ској јав но сти. Ти ме 
је ис пра вље на не прав да пре ма 
Ду ша ну Бог да но ви ћу, илу стра-
то ру и кре а то ру гра фич ких но-
ве ла ко ји је де це ни ја ма ка да је 
срп ска де ве та умет ност у пи-
та њу, био у сен ци сво јих идо ла 
Ни ко ле На во је ва, Сер ге ја Со-
ло вје ва и Ива на Шен ши на.

Душан Цицвара



24 25

Раз ми шља ти о бу дућ но сти јед ног 
гра да зна чи ми сли ти о суд би ни 
гра до ва, о мо гућ но сти ма ци ви-

ли за ци је. Пу ту ју ћи кроз вре ме, љу ди 
вич ни пе ру ста рог до ба да ва ли су сво-
ју ви зи ју бе о град ског жи во та у јед ном 
тре нут ку да ле ке бу дућ но сти. Ти за пи-
си нео бич на су све до чан ства о сме ло-
сти ма ште, ши ро ком зна њу и пре да ном 
ужи вља ва њу у суд би ну све та ко ји до-
ла зи. Кон стан тин Фи ло зоф, пре сви ју 
дру гих ко ји су пи са ли под ути ском бе о-
град ских ку ла над во да ма, за пи сао je да 
је ово је дан од ве ли ких ста рих гра до ва 
на ме сти ма кра сним као ма ло где у ва-
се ље ни.

Да ле ке 1867. го ди не, у ча со пи су „Ви-
ла“ осва нуо је текст Ми ла на Јо ва но ви ћа 
Мор ског „Но ви гра дови  – нов Бе о град“ 
као од зив про јек ту ре кон струк ци је ста-
рог Бе о гра да Еми ли ја на Јо си мо ви ћа. 

Про фе сор хи ги је не и суд ске ме ди-
ци не на Ве ли кој шко ли у Бе о гра ду, Јо-
ва но вић пи са ње за по чи ње сво јом де-
фи ни ци јом ле пог гра да:

„Ле па је ва рош нај леп ши спо ме ник 
ко ји на род по ди же сво јим на след ни ци-
ма. По ње зи ној ле по ти ме ре по зни по-
том ци сту пањ обра зо ва но сти на ко ме 
су им пре ци ста ја ли, по но се се њо ме 
као и дру гим уре си ма њи хо вим. Нај-
леп ша је ва рош она око ко је је ра за пе та 
мре жа гво зде них и во де них пу те ва и у 
ко јој је жи вот ста нов ни ка нај бо ље обез бе ђен“.

Упи ру ћи по глед у нај ско ри ју бу дућ ност Бе о гра да кроз про јек те 
Еми ли ја на Јо си мо ви ћа, про фе сор из ме ђу оста лог ка же: „Бе о гра ду је 
по ње го вом срећ ном по ло жа ју су ђе но да бу де јед на од нај ва жни јих 
тр го вач ких ва ро ши на ис точ ном су хо зе мљу Евро пе“.

А да би Бе о град за у зео ме сто ко је му при па да, тре ба ло га је по ве-
за ти гу стом са о бра ћај ном мре жом са Евро пом и Ис то ком. Та ко по-
ве зан град до бро је снаб де вен, пре све га здра вом хра ном ко ја пред-
ста вља је дан од усло ва за ква ли те тан жи вот. Дру ги услов је здра во 
ста но ва ње. О Јо си мо ви ће вом про јек ту про фе сор да ље пи ше: 

„Он пре по ру чу је Ка ле мег дан за парк, а ве ли ку пи ја цу же лео би 
за са ди ти ни ским ра сти њем и ис пре се ца ти је по треб ним за обрт ста-
за ма. Тим на чи ном по ста ла би за пад на стра на Бе о гра да од Ду на ва 
до Са ве нај у глед ни је и нај здра ви је ме сто. Ис точ на и ју жна стра на 
ва ро ши, ко ја је сад опа са на шан цем –  до би ла би ме сто ње га про-
стран пут од јед не ре ке до дру ге, ко ји би се ме сти ми це до ди ри вао 
са са до ви ма“.

Јо си мо ви ћев план пред ви ђао је ле по уре ђе не тр го ве, по год на ме-
ста за бо го мо ље и на зи ве ули ца са ну ме ри са ним ку ћа ма. Ћор со ка ци 
су пре тва ра ни у про стра не ули це, а ве ли ка па жња по кло ње на је во-
до во ду и ка на ли за ци ји. 

У „Срп ском омла дин ском ка лен да ру“ за 1871. го ди ну об ја вљен 
је ано ни ман на пис „Бе о град по сле 200 го ди на“ пот пи сан зве зди цом. 
Ми сте ри о зни аутор Бе о град 2071. го ди не ви ди ме ђу нај ве ћим и нај-
леп шим гра до ви ма Евро пе. Кроз ва рош про ти чу Са ва и Ду нав, а 
оба ле су по ве за не го ро ста сним мо сто ви ма. То је град зе ле ни ла са 
ши ро ким ули ца ма укра ше ним але ја ма др во ре да и пар ко ви ма. Тр-
го ви су про ша ра ни мо за и ком и укра ше ни исто риј ским спо ме ни ци-
ма. Цео град је ви ђен као обе ћа на зе мља пред у зи мљи во сти и из-
о би ља. Нај леп ше гро жђе и дру го во ће мо же се до би ти пре ко це ле 
го ди не. „Упра ва зе мљом ствар је оп шта“. Чи нов ни ци се би ра ју на 
крат ко вре ме, из по ча сти, и ра де без пла те. Пре о вла да ва здрав на-
чин жи во та, а то зна чи да се ста нов ни штво пре те жно ве ге та ри јан-
ски хра ни. Рет ко се пу ши. Оде ћа је под ре ђе на удоб но сти, а не мо ди. 

Бе о град је ве ли ки тр го вач ки цен тар и 
„сва ва рош је јед но не пре глед но тр жи-
ште“. На ре ка ма при ста ју па ро бро ди, а 
ту су и же ле знич ке ста ни це. Ла гу мом 
ис под Те ра зи ја по ве за не су Сав ска и Ду-
нав ска же ле знич ка ста ни ца. У око ли ни 
Бе о гра да фа бри ке ра де пу ном па ром, а 
го то ви про из во ди се углав ном из во зе. 
Ано ним ни аутор пот пи сан са мо па ху-
љи цом сма тра да успех у да љем на пре-
до ва њу ве ли ког гра да, ка кав је Бе о град 
по стао, ле жи у обра зо ва њу. Школ ске 
су згра де по нос гра ђа на, а учи те љи су 
пр ви и нај већ ма пла ће ни чи нов ни ци, 
љу ди по зна њу и по на ша њу нај при мер-
ни ји. По ли ти ча ри су не по треб ни, а оно 
ма ло нео п ход них чи нов ни ка ра де по ча-
сно, без пла те. Цен зу ре не ма, али не ма 
ни „си ле џи ја ли те рар них и по ли тич ких, 
што сво јом во љом ти ра ни шу пу бли ку“.

Бе о гра ђа ни се за ба вља ју у по зо ри-
шти ма, а за про во ђе ње, осим га је ва ва-
ро шких на пи ја ца ма, отво ре ни су пу-
бли ци и при ват ни цвет ња ци. Нај ми ли је 
за ба ве и за му шко и жен ско су ја ха ње и 
ве сла ње. 

По не сен ду хом вре ме на у ко ме је 
пред Пр ви свет ски рат са зре ва ла иде ја 
ју го сло вен ског је дин ства, Сто јан Но ва-
ко вић је че ти ри го ди не уочи смр ти об-
ја вио ви зи о нар ску но ве лу „На кон сто 
го ди на“. У њој се Бе о град опи су је као 
кул тур но сре ди ште свих на ро да ко ји су 

ушли у са став Ју го сла ви је по сле Пр вог свет ског ра та. По бре го ви-
ма око огром ног гра да от ме ног шар ма, на све стра не лет њи ков ци и 
ста но ви у вр то ви ма пу ним ша ре но га цве ћа. По ва зду ху „аје ро пла-
ни“ као леп ти ро ви но се по шту. Од не ка да шњих ва ро ши ца Зе му на 
и Пан че ва по ста ли су та ко ђе ве ли ки гра до ви ве за ни елек трич ним 
трам ва јем с Бе о гра дом.

Ви зи ју све та ко ји до ла зи Све то лик Ран ко вић да ће у при по ве ци 
„У 21. ве ку“, а ко ја ће иза ћи по чет ком ја ну а ра 1895. Ова са ти рич на 
ан ти у то пи ја, као и ми сте ри о зни текст из „Омла дин ског ка лен да ра“, 
за мо тив узи ма свет по сле 200 го ди на. 

По пив ши ко ју чаши цу ви ше, гим на зиј ски про фе сор ла тин ског 
је зи ка Ни ко ла Ни ко лић до жи вља ва пут у бу дућ ност. Све што Ран-
ко ви ћев ју нак бу де са знао и до жи вео у 21. ве ку би ће по вод и раз лог 
да, вра тив ши се ја ви, одах не са олак ша њем и ка же: „Хва ла ти, Бо же, 
кад ни сам у 21. ве ку!“ Нај ве ћи пре врат у све ту што се по се ти о цу из 
про шло сти ука зу је иза зва ла је за ме на дру штве них по ло жа ја же на и 
му шка ра ца. У но вом све ту же не су пре у зе ле не са мо му шка за ни ма-
ња већ и мно ге цр те ја чег по ла. У Ран ко ви ће вој при чи жен ски пол 
пре у зи ма бри гу о свим по сло ви ма у за јед ни ци, што се при ка зу је као 
спа со но сна по бе да прав де и ра зу ма. 

Опи си све тле или там не су тра шњи це ви ше го во ре о љу ди ма и 
вре ме ни ма ко ја су при зо ре из бу дућ но сти оцр та ла, не го о бу ду ћем 
све ту. Па ипак, и те же ља ма или стра хо ви ма но ше не пред ста ве дру-
га чи јег све та мо гу да бу ду за ма мљив зов или озбиљ но упо зо ре ње. 
За да так да на шње ге не ра ци је је сте да са чу ва остат ке про шло сти гра-
да ко ји је, ка ко све до чи исто ри ја, че тр де сет пу та ру шен и па љен, ка-
ко би бу ду ћим на ра шта ји ма омо гу ћи ла да са гле да ју бур ну исто ри ју 
Бе о гра да. Исто вре ме но, не ма њи за да так је сте да, одр жа ва ју ћи ко-
рак са са вре ме ним европ ским стре мље њи ма, Бе о гра ду да свој пе чат 
и из гра ди но ви слој кул тур не ба шти не. За крај под се ти мо на ре чи 
ко је ће у „Пу то пи си ма“ за бе ле жи ти Цр њан ски: 
„Бе о град је леп ле по том ус прав ног ста ва, по ја вом на бр ду, за ко ра-
ча јем над во да ма“.

Л. Мир ко вић

Б е о г р а д

Град из маште и град маштања
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„До шав ши на ђох нај кра сни је ме сто од дав ни-
на, пре ве ли ки град Бе о град, ко ји је по слу ча ју 
раз ру шен и за пу стео, па га са здах и по све-
тих пре све тој Бо го ма те ри!“ – овим ре чи ма 
је дав но у сво јој чу ве ној Бе о град ској по ве-
љи, де спот Сте фан Ла за ре вић за бе ле жио свој 
су срет са Бе о гра дом. То ком ми ну лих ве ко ва 
мно ги љу ди вич ни пе ру, оста в ља ће за пи се о 
из гле ду на ше пре сто ни це и сла ви ти ње ну ле-
по ту. За Кон стан ти на Фи ло зо фа она ће би ти 
сли ка ви шње га Је ру са ли ма, а за Охрид ског 
ар хи е пи ско па Те о фи лак та нај слав ни ји град 
на Ду на ву. Бе о град је град са ду шом. И то ве-
ли ком. А при су ство ду ше је при сут ност до-
бро га. Бе о град је град са бур ном исто ри јом. 
Бе о град је ра ње ни град. 

От ме ног шар ма, об у чен у све тлост, Бе о-
град у се би чу ва мно ге тај не. То је град ко ји 
има про шлост и не про це њи во бла го трај не 
вред но сти. Од ли чан до ма ћин, он ра ши ре них 
ру ку при ма све го сте. Бла го дар ност за го сто-
љу бље чи ни од ње га град са то ли ко на ци ја, 
ка кав се рет ко на ла зи на Бал ка ну. Та ко је и 
ство рен ње гов је дин стве ни и не по но вљи ви 
дух ко ји пре пла вљу је не ви дљи вом ле по том и 
ма гич ним шар мом. 

Бе о град је леп у 
про ле ће, кад све озе ле-
ни и про цве та, а про-
лећ не ки ше уми ју ње-
го ве умор не ули це над 
ко ји ма се по сле осмех-
не ду га. Тад при ро да, 
та бо жан ска кре а ци ја, 
из ли је на ње га сав свој 
сјај и ми рис што увла чи 
се у по ре и све жи ви и 
цве та у пу ном сја ју. 

За но сан је и у је сен 
кад злат но и ру ме но 
ли шће пре кри је пар ко-
ве и ули це пу не др во-
ре да. Кад се из ли ју руј-
не ма гле, а слат ка ту га 
об у зме ду шу и опи је 
је ја че но Ха фи за ви но. Ле ти је Бе о град про-
зра чан, ефе ме ран а ње го ви жи те љи се ле се на 
ре ке. Да, је дин ствен је и по ре ка ма, ко је чи не 
ње го ву жи лу ку ца ви цу, а не што нај леп ше су 
лет њи за ла сци кад сун це по пут ог ња го ри, а 
пла ме ни сјај све кут ке гра да обо ји у цр ве но. У 
ње го вим пар ко ви ма мо же се осе ти ти је дан од 
нај леп ших ми ри са – ми рис по ко ше не тра ве.

Зи ми пак, он до би ја све ча ни и но стал гич-
ни из глед. Дан та да про ла зи спо ро, а мрак се 
ухва ти на јед ном и про спе се са гра ња. Ули це 
су пу не сне га и за кр че не, а ка фа не у ко ји ма се 
ис пи ја ку ва но ви но и ра ки ја пу не. 

Бе о град чи не оро ну ле згра де, ста ре фа са-
де, гран ди о зни спла во ви ко ји за кла ња ју по-
глед на ре ку, за тим ђу бре по ули ци, ста кле-
не и бе тон ске гр до си је ко је се ар хи тек тон ски 
не укла па ју у око ли ну, све ви ше бље шта вих, 
сјај них и хлад них ка фи ћа, а све ма ње ка фа на 
са ду шом. Има пре ви ше ауто мо би ла и му зе ја 
ко ји не ра де. Бе о град не ма до вољ но пар кинг 
ме ста, вр ти ћа, кре ве та по бол ни ца ма, при-
хва ти ли шта за ста ре. И са две ве ли ке ре ке и 

при ро дом око ње га, Бе о град опет не ма епи-
тет „еко ло шког гра да“. У Бе о гра ду је нај ма ње 
Бе о гра ђа на. 

Али Бе о град има сво ју ду шу и пре гршт 
при ча, тај ни и ла гу ма. Сво је бла ге све ти те ље 
и хри шћан ске по ве сти.

Има бли ста ве бо го мо ље, спо ме ни ке, па-
но ра ме, тр го ве, мо сто ве и дру га зна ме ња оча-
ра ва ју ће ле по те ко ја из ми че оку сва ко днев-
ног по сма тра ча. Има Храм све тог Са ве, Ка-
лемег дан, Ко шут њак, Аду, Ска дар ли ју, Са ву 
и Ду нав, Ко сан чи ћев ве нац, ко ји да ни је та ко 
срам но за пу штен, вр ло ла ко би могао да бу де 
ма ли Мон мар тр. Бе о град су и ста ре ка фа ни-
це у ко ји ма уз ка фу до би ја те и ра тлук, кал др-
ми са ни со ка ци ко ји се гу бе у бес крај, пре ле пе 
же не и чу ве ни бе о град ски бо е ми. Има сво је 
ве се ле џив џа не и не бо пре пу но обла ка, што 
пова здан игра ју и чи не се на до хват ру ке. 

Бе о град жи ви пу ним плу ћи ма и има сто 
ли ца. Јед на ко је за во дљив и да њу и но ћу. 

Ма гич но жив то ком да на, у ње му све ври. 
Низ ули це се сли ва ју хор де љу ди, нер во зни 
во за чи тру бе и цео град ли чи на ко шни цу. 
Бе о град има ру ме на сви та ња, сјај на по дне-

ва и ду бо ке и све тле ве че-
ри ис пу ње не мо ли тве ним 
ехом ка да се све чи ни ве-
чи тим и све тим. У сми рај 
да на Бе о град по чи ва у бла-
гости и чи сто ти, а чуд ни 
од сјаји што се пре ли ва ју на 
црква ма и зво ни ци ма чи не 
град не ствар ним. Но ћу кад 
мо дра та ма по пут пла шта 
оба ви је град, а пла ме на све-
т ла за бли ста ју на не бе ском 
ћи ли му, зве зда на пра ши на 
бу ди је дан дру ги Бе о град. 
Уто нув ши у цар ство ти-
ши не све се чи ни та да ду-
бо ко и ве ли ко, не из мер но 
и не ис пи тљи во. По бо жно. 
Не ке се но ћи зна ју упи ти 
у ду шу и ути сну ти веч ни 

траг на њој. Но ћу Бе о град от кри ва сво је тај не 
вре ме на ко ја су про ху ја ла над њим, сво ју ле-
по ту и ти ши ну.

„Ко је имао сре ће да се ју трос про бу ди у 
Бе о гра ду, мо же се сма тра ти да је за да нас до-
вољ но по сти гао у жи во ту. Сва ко да ље ин си-
сти ра ње на још не че му, би ло би не скром но“ 
– ре чи су Ду шка Ра до ви ћа са ко јим се да нас 
мно ги, ко ји Бе о гра ду стал но на ла зе ма не, не 
би сло жи ли. Они ни ка ко да схва те да је Бе-
о град град са ду шом. А ду ша се не по ка зу је 
сва ком. Она се чу ва и скри ва, јер по ка за ти 
ду шу зна чи ого ли ти се. Кад ти град отво ри 
ду шу, а он то не чи ни сва ком, тек се он да мо-
жеш осе ћа ти ње го вим ста нов ни ком и истин-
ски га до жи ве ти и за во ле ти. Не ки љу ди цео 
свој жи вот про ве ду у Бе о гра ду не тру де ћи се 
да га упо зна ју, већ му стал но на ла зе не до стат-
ке. Ду ша гра да за сва ког је дру га чи ја и по ка-
зу је се пре ма за слу зи. Труд ко ји се ула же да се 
је дан град упо зна и от кри је ве ли ки је. Али је 
за то и на гра да до стој на.

Лела Мирковић

* * *
- Нешто ми је познат овај 

човек.
- То је популарни писац, 

извођен је много пута.
- А у којим позориштима?
-  Ко говори о 

позориштима. Извођен је из 
кафана.

* * *
Изашао пас боксер у шетњу. 

Угледао је вучјака на трећем 
спрату.

- Еј, сиђи мало да шетамо 
- позва боксер пса који је на 
балкону.

- Не могу. Закључали су ме.
- Скочи.
- Јест. Па да после изгледам 

као ти.

* * *
- Како је лекар тако брзо 

успео да вам жену излечи од 
нервозе?

- Врло једноставно. Рекао јој 
је да је то сигуран знак старости 
и одмах је излечио.

* * *
Пита учитељ:
- И шта су радили стари 

Словени када су прешли преко 
Дунава.

- Сушили одећу - одговори 
један од ђака.

* * *
У мало приморско место 

дошао туриста са континента 
и заподенуо разговор са једним 
старим мештанином о темама 
пријатне и непријатне климе. 
Прича се да је код вас добра 
клима и да је она стварно 
изванредна за реуму.

- Јесте, господине - слаже се 
мештанин. - Ево чак сам је и ја 
добио.

Мирослав Михаиловић – Бата 
Јања, из књиге А сад мало 

актуелно, Београд, 2008. 

Мој Београд
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Осве та оних ко ји не уме ју да схва те тра ди ци ју и ко ји 
пој ма не ма ју о срп ској ду ши, кул ту ри и по тре ба ма, 

до шла је у ви ду за тва ра ња на да ле ко чу ве ног чу бур ског би-
се ра, ка фа не „Тран да фи ло вић”, од но сно ње ног пре тва ра ња 
у мо де ран ка фић. Стал ним го сти ма то до ђе на исто. Под-
сет ник на је дан Вра чар ко га уско ро ви ше не ће би ти, за тво-
ри ће вра та по след њим чу бур ским и дру гим бе о град ским 
бо е ми ма. За ме ни ће га сјај ни ка фић. Али не на дај те се. За 
ње го вим хлад ним, мер мер ним сто лом, не ће те на и ћи на не-
ког пе сни ка, бо е ма, или чу ти жуч ну по ле ми ку. 

Ни власт, ни За вод за за шти ту спо ме ни ка, ап со лут но 
ни ко, ни је се огла сио, а ка мо ли по ку шао да спре чи овај 
срам ни чин. 

И прем да упра ва фир ме „Три гро зда” сво ју од лу ку 
прав да ти ме да ће при ву ћи стран це и омла ди ну, ка фа на 
„Тран да фи ло вић”, ко ја је тре ба ло да бу де за тво ре на пре-
кју че, ју че је ра ди ла упра во због гру пе Аме ри ка на ца ко ја 
је из ра зи ла же љу да им се баш ов де спре ми чу ве на срп ска 
му са ка. Они из гле да не жу де за сјај ним ка фи ћи ма, и за раз-
ли ку од нас, по шту ју тра ди ци ју и зна ју да ужи ва ју у њој. С 
дру ге стра не, љу ди ма без ду ше, ко ји ма је са мо би знис на 
па ме ти, су ви шно је об ја шња ва ти ка кав зло чин чи не.

Ђор ђе Авра мо вић, в. д. ди рек то ра „Три гро зда” ју че 
је на гла сио да рад ни ци управо по чи њу са пре у ре ђе њем 
„Тран да фи ло ви ћа”.

– Као што сам обе ћао, оти шао сам да по раз го ва рам 
са не за до вољ ним го сти ма, али њих та мо ни је би ло. Ни-
су се бу ни ли као што су на ја вљи ва ли, па је би ло, ка ко 
наш на род ка же „Тре сла се го ра, ро дио се миш“ – прав-
да се Авра мо вић.

Ко мен та ри шу ћи уби ја ње јед ног од нај ста ри јих вра-
чар ских ка фан ских ку та ка, кроз глас Вла де Чи зми ћа, 
ду го го ди шњег по се ти о ца ко га смо ју че за те кли у дру-
штву не ко ли ци не при ја те ља, про ве ја ва ту га и огор че-
ност. 

– Сви смо ве о ма ту жни. Не ста је на ша про шлост, 
тра ди ци ја, не ста је још јед на ка фа на, ме сто ле пих и но-
сталгич них под се ћа ња. Власт је пот пу но не за ин те ре со-
ва на. Нај тра гич ни је је што нас го сте ни ко ни шта не пи-
та. Чу бу ра је би ла по зна та по ка фа на ма, па је ово што се 
ра ди ви ше не го сра мот но – од ма ху је гла вом Чи змић. 

На пи та ње за што оп шти на се ди скр ште них ру ку, Ђор-
ђе Бе ла ма рић, са рад ник за ко му ни ка ци је у Оп шти ни Вра-
чар, прав да се да је реч о при ват ном вла сни штву и да они 
са ми од лу чу ју ка ко ула жу но вац. 

– Све је то би знис, гло ба ли зам ко ји нам се на ме ће и 
на ту ра, и по врх све га је све тен ден ци о зно – ка же Ми лан 
Ку ља ча, ис пи ја ју ћи сво је пи ће. 

Су шти на овог ме ста, ве ли наш са го вор ник, јесте тра-
ди ци ја. Из гле да да то ви ше ни ког не ин те ре су је, до да је он.

Чест гост ове ка фа не био је и Ми лу тин Мр ко њић 
(СПС), ко ји је, ка ко твр де го сти, раз го ва рао са вла сни ци-
ма, али је уго вор већ био пот пи сан, па је по ку шај спа са ва-
ња про шао без успе ха.

– Код свих го сти ју по сто ји ла мент над суд би ном 
„Тран да фи ло ви ћа“. Ова ка фа на је то ли ко ду го при сут на да 
је пра ва сра мо та то што се де ша ва, а оправ да ва се „при-
ла го ђа вањем про ме на ма“. Је ди но је „Знак пи та ња” остао 
не про ме њен, али сва ки део гра да би тре бало да има свој 
„бо ем ски спо ме ник“. Овај обје кат има ду шу, ње го вим за-
тва ра њем се јед ном стал ном бро ју го сти ју од у зи ма ме сто 
оку пља ња и за ба ве – ка же Пе тар Па вло вић, ре дов ни по-
се ти лац овог чу бур ског би се ра у ко ме су сне ва ли и дру го-
ва ли, између осталих, Бо ри слав Пе кић, Ми лан Ко ње вић и 
Пе тар Лу бар да.

Шта је још по треб но ура ди ти да би они чи ја је ду жност 
да бри ну о гра ду схва ти ли ва жност очу ва ња ова квих ме-
ста, али и тра ди ци је јед ног на ро да и мо же мо ли се на да ти 
да ће нам оста ви ти ба рем „Ка ле нић”, „Орач”, „Со ко лац” и 
пре о ста ле ма ло број не ка фа не?

Ка да ће схва ти ти да пр во мо ра мо да се вра ти мо ко ре-
ни ма, да сво ју тра ди ци ју љу бо мор но чу ва мо, јер на род без 
тра ди ци је је на род без бу дућ но сти. А има мо тра ди ци ју о 
ко јој би мно ги ве ћи на ро ди мо гли са мо да са њају. 

Л. М.

Он сти же во зом. До но си не ко ли ко тек сто ва, у тор би. Пред ви ђе но је да их 
чи та у ма лом по зо ри шту. Не пе ње се на по зор ни цу. Сто ји, у пр вом ре ду. 
Ви се ди те бли зу ње га, Гле да те не хај но те ло, хра па во ли це, убла же но ре чи-

ма. У не ким тре ну ци ма чи та ња, ви ше га не ви ди те. Је ди но ви ди те бли ста ве жи ве 
речи. У дру гим би ва обрат но. Ти хо при су ство за сти ре ре чи. Не по сред но при су-
ство пло ти, да ха и умо ра. Те рет сен ке. Оде вен је јед но став но, као кад оста не те код 
ку ће, као кад ви ше ни ко ни је ту да ка же де те ту да па зи на сво ју сли ку, да на сто ји 
да ње го во име за бли ста. Али за бо га, не ћеш та кав иза ћи. Он је, да кле, та кав до шао 
из свог де тињ ства, до ове ве че ри. Не мар ног из гле да и из о штре ног по гле да. Ства-
ри ко је пи ше, крх ке су. Бла го их но си у ја сно сти свог гла са. С вре ме на на вре ме 
за ста не. Гле да око се бе. При сут но је ма ње од два де сет осо ба. Он је ту ве о ма бли зу 
не чем не ва жном, ми сли о умо ру, умор ној ми сли. Он је ту ве о ма бли зу не чем су-
штин ском, оној оче вид но сти ни кад не из ре че ној ње са ме ра ди: уса мљен сти свих 
из го во ре них ре чи, про ла зно сти сва ке ле по те. По не кад ле по та оба сја не ки глас. 
Јед но став на ле по та сва ког да на у жи во ту. Она осве тли крв. Пре тво ри ре чи у јед но 
је ди но плам те ње, а он да се сру ши у свет – као ме те ор на хлад на, не на ста ње на про-
стран ства. И све тре ба ура ди ти из но ва. И све тре ба ура ди ти из по чет ка. Он го во ри 
бла го. Има ону угла ђе ност кон тем пла тив них љу ди, ону ди вљу бла гост би ћа ко ја су 
увек све чи ни ла са мо по сво ме, сле де ћи јед ну ми сао о са ми ма се би у соп ственим 
да ни ма, јед ну не на у че ну, са мот нич ку ми сао. Ње го ва пла хо ви тост је успа ва на у 
гла су. Она се по ла га но ме шко љи под ре чи ма. Ње го ва пла хо ви тост је ту, крај ње га, 

као де те од ко га тра жи те да стр пљи во че ка, ту крај вас. 
Пе де сет му је го ди на. То је до ба кад чо век поч не да пра ви 
ин вен тар сво јих до ба ра. Шта то зна чи, ус пе ти у жи во ту. 
Оно што се до би је у све ту, из гу би се у жи во ту. Он, ме ђу-
тим, не ма ни шта. Од де тињ ства се игра, без до би та ка, без 
гу би та ка. Ре ђа коц ке од ти ши не на стра ни ци. Гра ди зам-
ко ве од све тло сти, по сма тра гу ште ре од пла вог ма сти ла. 
Шта је успех у жи во ту, ако не то, та твр до гла ва упор ност 
де тињ ства, та јед но став на вер ност: ни кад не ићи да ље од 
оно га што вас оча ра ва у овом да ну, овом ча су. За пу ти ти се 
том ста зом ко јом до и ста иде те са мо ако се на њој из гу би-
те. Не ма на у ко ва ња кад је реч о жи во ту. Не ма на у ко ва ња 
кад је реч о жи во ту, као што не по сто ји ис ку ство смр ти. 
Рас кид са со бом је нај кра ћи пут до се бе. Рас кид са свим 
што при па да све ту и го ди на ма. У шко ли на у чи те да се ди те 
у ђач кој клу пи. Јед ној или дру гој. На у чи те да, у це лом да-
љем жи во ту, бу де те по слу шни у ре ду од ре ђе ном, на ме сту 
до де ље ном у де тињ ству. Пи сац је онај ко не до би ја ни јед-

но ме сто – чак ни по след ње. Онај ко на про сто сто ји, у ре ду с пра зним се ди шти ма. 
Име ну ју ћи ва тру ле де ним гла сом. Кад је зав пшио то чи та ње у пу сти њи, кад се 
осмех нуо у пра зни ни, на пу шта те га без ијед не ре чи. Но си те со бом не ко ли ко ре-
чи ко је би сте му ре кли, али их не на ла зи те. Оно што вас је ве че рас дир ну ло, ду го 
оста је ван до ма ша ја. Тра же ћи га, оне мо гу ћа ва те да бу де про на ђе но. По тре бан вам 
је за бо рав да би сте га до се гли. По треб на вам је ноћ да би сте ја сно ви де ли. Тек по-
сле не ко ли ко ме се ци от кри ва те исти ну те ве че ри. Исти ну ка зи ва ња, као и исти ну 
ћу тања. Исти на је пред ва ма, у су те ре ну јед ног ста рач ког до ма. Го ре се на ла зе ку-
хи ње. Це ви про би ју строп. Си ви дан про ди ре кроз про зор чић. Исти на је на од ру, 
у још отво ре ном ков че гу. Исти на има ли це јед ног по кој ни ка. То лице је из вр ну то 
као ру ка ви ца. Ли це без уну тра шњо сти и без спо ља шњо сти. По кој ник је као ни ко. 
По кој ник је као сви. Све иде пре ма том ли цу, као пре ма свом са вр шен ству. Страх, 
иш че ки ва ње, гнев, љу бав на на да ња и нов ча не бри ге, све иде пре ма том ли цу као 
пре ма по след њој ре чи. По кој ник ћу ти да би све ре као од јед ном. По кој ник ка зу је 
исти ну не ка зу ју ћи ви ше ни шта, и ако га за си па ју то ли ком ти ши ном, чи не то да 
се ни шта не би чу ло, ни шта раз у ме ло. Ви гле да те. Ми сли те на јед ну ре че ни цу ко ју 
је пи сац про чи тао оне ве че ри: у мо јим го ди на ма, пла ћам за сва ку реч. Има ве о ма 
ма ло раз ли ке из ме ђу уми ра ња и пи са ња. Има та ко ма ло раз ли ке да је, за тре ну так, 
ви ше уоп ште не на ла зи те. Пи сац, то је не раз лу че но ста ње лич но сти, рав но ду шна 
об на же ност ду ше. Ду ше као по гле да. Ду ше као од су ства. Онај ко пи ше, од ла зи да-
ље од се бе. Од ми че сне жним ко ра ком. Го во ри вуч јим ре чи ма.

Иде ка не ја кој ре чи. Иде ка го лој ре чи, из вр ну тој као ру ка ви ца. Он осве тља ва, 
ка зу ју ћи соп стве но од су ство. Иза нас је је дан ан ђео. Ро ђен је с на шим ро ђе њем. 
Ра сте и ма лак са ва са на ма. У по чет ку је то мла дић, ско ро де те. Уско ро је то не ко 
од ра стао, не ко ко по ку ша ва да ште ди дах. У ру ка ма др жи се ки ру. Че ка. Да њу и 
но ћу, не про ша пу тав ши ни нај ма њи пре кор, не из у стив ши ни јед ну же љу, он че ка. 
Он нас ни кад не за бо ра вља. Ни сан ни љу бав му не од вра ћа ју па жњу. Та кво при-
су ство, без ма не. То ли ка вер ност, без љу ба ви. Пи са ти, то зна чи чи ни ти да на сне гу 
од јек не ан ђе лов ко рак. Пи са ти, то зна чи освр ну ти се с вре ме на на вре ме, и ви де ти 
бле сак ви со ко по диг ну те се ки ре и, у је дан мах, крај за го нет ке.

Превод са француског: Ана Моралић

З б о г о м  к а ф а н и 
„Тр андафиловић”

Кристијан Бобен (Christian Bobin)

ПИСАЦ
(из књиге Део који недостаје, Париз, Галимар, 1989)
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Бјесови „Боље ти“ – CD/
DVD (ПГП РТС)

Гор њо ми ла но вач ки и срп-
ски „култ ни“ са став Бјесо

ви, по но во је ак ту е лан са сво-
јим но вим ду го сви ра ју ћим 
ду плим ал бу мом Бо ље ти. Бје-
со ви су се по сле тро го дишњег 
тра же ња из да ва ча за но ви 
ал бум, удо ми ли у на шој нај-
ве ћој из да вач кој ку ћи, у ПГП 
РТС-у, ко ји је у зад ње вре ме 
из дао више ЦД-ова ак ту ел-
них срп ских рок гру па, та ко да 
је ово још је дан, и то ве ли ки, 
плус за њих. Уз де вет но вих 
пе са ма Бје со ва на аудио ди ску, 
до би ли смо и ја ко за ни мљи ву 
ви део по др шку за њих у ви ду 
ДВД-а са спо то ви ма за све пе-
сме са ал бу ма. Не за не ма ру ју-
ћи еви ден тан до при нос сва ког 
ин стру мен та ли сте по на о соб, 
не дво сми сле но се ис по ста вља 
да је кључ на фи гу ра ово га са-
ста ва, го спо дин Зо ран Ма рин-
ко вић, јер он у Бје со ви ма не 
са мо да пе ва, не го је и ком по-
зи тор, тек сто пи сац, гра фич-
ки ди зај нер, ре жи сер ви део 
спо то ва – јед ном реч ју пра-
ви, „не па тво ре ни“ умет ник. 
Зо ран је вр сни по зна ва лац 
по пу лар не кул ту ре и брит ки 
ин те лек ту а лац-ана ли ти чар 
ово вре ме не ствар но сти и кроз 
лич ну и „тво ју и мо ју“ ду хов-
но ст. На слов ни звуч ни до ку-
мент – Бо ље ти – нај леп ше од 
свих ко ма да на ал бу му пре-
зен ту је ви ше слој ност основ не 
из ра жај не по ру ке. Иако она, 
тек сту ал но, мо же де ло ва ти и 
упу ћи ва ти на ор ди нар ну љу-

бав ну пе сму, ја бих је пре, зна-
ју ћи њи хов до са да шњи опус, 
гле дао кроз при зму вр ло кон-
крет не, тј. „ов де и сад“ ду хов-
но сти. Ду хов ност или ако већ 
хо ће те, ре ли ги о зност Бје со ва 
је од стра не пу бли ке, а и мно-
гих љу ди из све та умет но сти и 
ве ре, при хва ће на и по др жа на, 
за то што се Зо ран, као „иде-
о лог“ и во ђа ове чуд не „бје-
сне“ ску пи не, њо ме ба ви кроз 
ис по вест, а лич ни при мер је, 
сло жи ће те се, нај пле ме ни ти ја 
и нај де ло твор ни ја ма ни фе ста-
ци ја сва ког ду хов ног по ку ша-
ја. Ат мос фер ски и енер гет ски 
то су они ста ри Бје со ви, али су 
има нент ну им еклек тич ност у 
овом „но вом на ре ђе њу“ ди гли 
на ни во рок ар хе ти па, ко ји се 
опет вр ло че сто, та ко ре ћи у 
сва кој пе сми, у сва ком спо ту, 
раз би ја бру тал ним ис ко ра ци-
ма у екс пе ри мент, у не де фи ни-
са но, у чи сту кре а тив ност. Ду-
го се че ка ло на овај ал бум, али 
се ис пла ти ло. Истин ски фа но-
ви гру пе и по све ће ни ци, ве ру-
јем, би ће ве о ма за до вољ ни!

Супернаут – ЦД 
Супернаут 6 Аутоматик 

За и ста по себ на и не сва ки-
да шња фи гу ра бе о град ске 

кул тур не сце не, је сте во ђа 
Супер на ут-а, му зи чар, тексто-
пи сац, но ви нар и сли кар, 
Срђан Мар ко вић Ђи ле. Увек 
у бес ком про ми сној ро кен рол 
есте ти ци и трен ду, чак и он да 
ка да де лу је ван ње и ње га, Ђи ле 
је ство рио свој кре а тив ни уни-
вер зум, не се бич но га ну де ћи 
да, евен ту ал но, по ста не и наш. 
На кон прет ход ни ка „Ели“, об-
ја вље ног за истог из да ва ча, Су
пер на ут је у ду го иш че ки ва ну 
април ску иди лу уле тео фу ри-
о зно, но вим ЦД оства ре њем 
Супер на ут 6. И, још јед ном по-
ка зао да са њим и њи ма не ма 
ша ле. Ср ђа но ва ли ри ка се и 
ово га пу та тран спо ну је у крат-
ке али уби стве не тек сту ал не 
усе ке, ује де и ре зо ве. И то се 
по нај ви ше огле да у на слов ном 
звуч ном ко ма ду. За по себ но 
ино вант ним ги тар ским аран-
жман ским ре ше њи ма Ђи ле је 
по се гао у ви ше на врата и то 
је и те  ка ко еви дент но у до ку-

мен ту Ни шта за уз врат. Они се, 
да ље, мо гу пре по зна ти у још 
не ко ли ко бит них мо ме на та на 
ал бу му („Трон аго ни је и „Игра 
ра та“). Ср ђан у сво јим за пи си-
ма де фи ни тив но пи ше днев-
ник кра ја све та и ра та пла не та. 
Чи ни се да је сва ки но ви ал бум 
Су пер на ут-а све ком плек сни-
ји и, што не ре ћи и то, мрач ни-
ји. Че тво ро жи ча на бас ги та ра, 
пет на ест го ди на ста ра ри там 
ма ши на (на мер но!) на ко јој 
су ра ђе не пе сме, ши зо фре на 
а кон тро ли са на ги та ра и убе-
дљив во кал, успе ва ју да ову 
ого ље ну сме шу емо ци ја и ис-
ку ста ва, учи не ве о ма при хва-
тљи вом и за ши ри кон зу мент-
ски ауди то ри јум, не на вик нут 
на гор ке пи лу ле! Стал на и 
вер на фан ба за на кон цер ти ма 
гру пе то не су мњи во по твр ђу-
је. Су пе р на ут де фи ни тив но 
је сте су пер-до бар!

Милан Б. Поповић

Песоа, Јејтс и Сомерсет Мом

Урањање у исходишта 
стваралачког надахнућа
Ма ло је по зна то да су ве ли ки пе сни ци по пут Фер нан да Пе сое (1888 - 1935) 

и Ви ли је ма Ба тле ра Јеј тса (1865-1939), до бит ни ка Но бе ло ве на гра де за 
књи жев ност 1923.го ди не, сво ју пе снич ку има ги на и ју ура ња ли у езо те ри ју из 
чи јег про сто ра, ка ко су сма тра ли, пе сни штво и по ти че. Обо ји ца ве ли ка на, ка ко 
сто ји у њи хо вим би о гра фи ја ма, по ред ин те лек ту ал ног за ни ма ња за оно стра но 
(ме та фи зич ко) и прак тич но ба ви ли су се хер ма ти змом и те о зо фи јом. По ред 
Пе сое и Је ит са сво је ин те ре со ва ње за езо те ри ју по ка зао је и њи хов са вре ме ник 
про за и ста Со мер Сет мон ко ји је иза се бе оста вио чу ве ни ро ман „Маг“, ко ји је 
пре ве ден и об ја вљен и на срп ском је зи ку. Ка да је реч о Пе сои, ње го во за ни-
ма ње за оно стра но де ли мич но је опи са но у књи зи „По зна ти стра нац“, збир ци 
Пе со и них пе са ма, ко ју је при ре ди ла и са шпан ског пре ве ла Ја сми на Не шко вић, 
а об ја ви ла „Па и де иа“. Што се ти че Је ит са, на ин тер е нет сај ту www.он ли не-ли-
те ра ту ре.цом, мо гу се про на ћи по да ци по да ци о ње го вом ура ња њу у езо те ри ју, 
ко јом се, ка ко је го во рио, ба вио це лог жи во та. Та ко ђе, на сај ту ту се на ла зе 
и по да ци да је овај но бе ло вац при па дао орг ни за ци ји „Злат на зо ра“, на чи јем 
че лу се та да на ла зио Се мју ел Мек гре гор Ме терс, муж Мо ји не Ме терс се стре 
чу ве ног фран цу ског фи ло зо фа Ан ри ја Берг со на. У јед ном мо мен ту Јејтс се на-
ла зи и на ме сту пр вог чо ве ка „Злат не зо ре“ што све до чи о озбиљ но сти ње го вог 
ба вље ња езо те ри јом.

Сaмер сет Мом (1874 - 1965) та ко дје је био по све ћен про у ча ва њу за пад ног 
хер ме ти зма, али и древ не му дро сти Ис то ка ко ја је оли че на у ве да ма. О ње-
го вом ин те ре со ва њу за оно стра но мо гу се про на ћи за ни мљи ве нфор ма ци је 
на Ин тер не ту. Фер нан до Пе соа се вр ло озбиљ но ба вио ал хе ми јом, ма ги јом и 
астро ло ги јом, ве ро ват но и оста лим хер ме тич ким ди сци пли на ма. Сеп тем бра 
1930. го ди не Пе соу у Ли са бо ну по се ћу је кон тра верз ни ен гле ски ден ди и маг 
Али стр Кро у ли, та да шњи пи пад ник „Злат не зо ре“ и по зна ник Ви лиј ма Ба тле-
ра Јеј тса. Пе соа је во дио и ду гу пре пи ску са Кро у ли јем ко ји га је и увео у свет 
окулт ног. Ево и не ко ли ко Псо и них сти хо ва ко ји су, не сум њи во, езо те рич ни: 
„На бу ду ћим тр го ви ма мо жда истим као тр го ви на ши /Ко је ће елик си ре тр гов-
ци да ну де? Оне древ не ги пат ске, из до ба фа ра о на, /Са друк чи јом ети ке том/
Или ове да на шње, са мо са но вом ре кла мом. /А раз не ме та фи зик ке за ту ре не по 
ка фан ским бу жа ци ма на све стра не, /Са мот њач ка му дро ва ња то ли ких про ту-
ва из пот кро вља. /Спо ко ја не мам док раз ми шљам о свој стви ма ства ри, о суд-
би на ма ко је не мо гу да до ку чим, /Ни у сво јој вла сти тој ме та фи зи ци ко ју имам 
јер осе ћам и ми слим не на ла зе ћи ми ра.“ По зна то је да је овај ве ли ки пор ту гал-
ски пе сник пи сао под псе у до ни мом сво јих из ми сље них хе те ро ни ма: Ал бер то 
Ка ри је ро, Ри кар до Ре иш и Ал ви ро де Кам пуш.

Јејтс је у Да бли ну осно вао хер ме тич ко дру штво ко је се ба ви ло про у ча ва-
њем ис точ њач ке фи ло зо фи је. На јед ној од пр вих сед ни ца Јејтс је ре као: „Упра-
во све оно до че га су ве ли ки пе сни ци до ла зи ли у сво јим нај та на ни јим слут ња-
ма при бли жа ва нас јед ној ауто ри тар ној ре ли ги ји; њи хо ва ми то ло ги ја, њи хо ви 
ду хо ви во де и ве тра би ли су до слов но исти ни ти“. О свом жи во ту и ства ра ла-
штву Јејтс ј на пи сао: „Ми стич ни жи вот је сре ди ште све га што ја чи ним, све га 
што ми слим и све га што пи шем“. Ви ли јем Ба тлер и осни вач „Злат не зо ре“ Ме-
терс, од по знан ства у чи та о ни ци Бри тан ског му зе ја, по ста ли су не раз двој ни 
при ја те љи. Јејтс је у Ме тер су ви део свог спи ри ту ал ног учи те ља. Фло ренс Фар, 
чу ве на глу ми ца, Јеј тсо ва бли ска при ја те љи ца, би ла је упу ће на у Ме тер со ве езо-
те риј ске спо соб но сти ко је је он пре нео Јеј тсу, за ко га се при ча ло да је по моћ 
ви зу е ли за ци је тј. мен тал не има ги на ци је мо гао да ма те ри ја ли зу је сво је же ље?

Со мер сет Мом је са да већ да ле ке 1908.го дие на пи сао свој култ ни ро ман 
„Маг“ у ко ме је опи сао жи вот јед ног ма га из свог вре ме на ко ји му се учи нио 
ин спи ра тив ним. Реч је о Али сте ру Кро у ли ју... Ка да смо већ код Кро у ли ја тре ба 
спо ме ну ти чи ње ни цу да ње го ва иде ја о „Те ле ми“, ко ју је пре у зео од фран цу ског 
ка ба ли сте Ели фа са Ле ви ја, у ства ри по ти че од књи жев ни ка Фран соа Ра блеа 
ко ји је у сво јој про зи опи сао ма на стир „Те ле ма“ тј. же ља, на чи јим вра ти ма је 
пи са ло: „Чи ни што ти је во ља“. Овај нат пис је ка сни је по стао Кро у ли је ва мак-
си ма за ко ју су мно ги сма тра ли да је по гре шно схва тио.

Пе соа, Јејтс и Мом као са вре ме ни ци, сво јим ства ра ла штвом уво де нас у 
езо те риј ске хо ри зон те књи жев но сти сво је епо хе, као што ни нај ве ћи умо ви 
умет но сти и на у ке, од ан ти ке до ро ман ти зма (Пи та го ра, Ге те, Иго и Мо царт) 
ни су скри ва ли сво ја оно стра на ис ку ства, баш као и пи сци ко ји су оста ви ли 
зна ча јан траг на гра ни ца ма мо дер них књи жев них епо ха - ме дју њи ма су нај-
пре по зна тљи ви ји: Хор хе Лу ис Бир хес (ма гич ни ре а ли зам), Ди но Бу ца ти као и 
но бе ло вац Хер ман Хе се - ко ји је кроз ли те ра ту ру из гра дио је дан осо бен по глед 
на ме та фи зи ку.

Пеђа Радосављевић
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С болом, с тешким болом, сећам се скоре прошлости. Још 
свеже успомене, и чисто ми неверица да више нема људи у 
чијем сам друштву провео тако пријатне часове. Још као да 

чујем Јанкову песму како силно звони: „Мој облаче, немој на ораче“. 
Као да гледам Митровића како у редакцији „Звезде“ седи затурен 
на десну страну, а леву ногу метнуо на другу столицу, налакћен на 
десну руку, шешир натурио на очи, и док Јанко певуши или шта 
пише, пушећи и кашљући, он прочитава песме за „Звезду“. Мрмља 
нервозно, цепа, сваки час мења страну, навали се на леву, па кроз 
минут опет на десну; а шешир његов муку мучи, час га затури, час 
још јаче набије на очи, иако нема шта да отресе с рукава, док тек 
скочи:

- О, молим, молим, пречасни, извин’те ви то, неће то Миле ни 
да чита. Читајте то ви, госпо’н попо, песме вашој попадији — и 
тресну песме нечитане о под.

- Изеде ме, за сваки број шаље по десет песама! То је страшно!
- Каха, искашља се Јанко, баци па гледај пос’о; шта се ждереш?
- Па докле ће да ме дави! ‘Оћу да му одговорим да се више не 

усуђује да ме малтретира.
- Ха, јок море, кад га не мрзи нек пише, шта те се тиче, а ти бацај 

па ћути.
Утом се појави Чича-Милован, насмејан, крепак, затурио 

намерно руке на леђа, улази без поздрава, стоји насред редакције, 
загледа смешећи се сваког од нас, управо мери нас од главе до пете, 
па ће тек као за се:

- О, Господе боже, да ли да им кажем: Помози бог.
Јанко се накашља, па ће равнодушно:
- Вала, ако и нећеш, стриче.
- Ето, па овај мој матори синовац сасвим поиспропадао. Видиш 

како се то покварило, па не поштује овога старијега - вели Чича-
Милован, па се окрете Милораду:

- А шта ми се овај синовац љути?
- Будала - вели Јанко равнодушно - љути се на попа што пише 

песме.
Милорад се жучно и нервозно жали како му се тај поп попео на 

врх главе, и да ће због тога раскинути са „Звездом“.
- Уосталом, нисам ја ово мало здравица нашао на путу!
Чича-Милован га као слуша са саучешћем, а на лицу му лебди 

осмејак, па ће тек:
- Господе боже, опака некаког попа! Па шта ‘оће тај поп? Чудна и 

зла попа, где ће да ми умори овако синовца! - узе као тужно махати 
главом и узвикивати: Јадан синовац, јадан синовац! - Па камо 
синовче да видимо шта ‘оће тај поп?

- Не, не . . . виче Милован нервозно и шорну ногом оне рукописе. 
Нисам ни читао, ја чим видим његов потпис, мени се црева претуре, 
обневидим господине мој! ...

- Куку зла попа, будибоксанама! Чекај да видим шта се најмио 
тај поп, шта ‘оће он? - и подиже једну песмицу (свака је на засебној 
хартији). Мету наочаре, рашири ноге, са лица му блиста задовољство, 
спремио се унапред на смех, и то му се на лицу осећа. Чита песму 
попову:

Родољубно срце моје
На Косово мене мами
Јер род мој мили
Не може виш’ у тами.
- Па лепо, болан, каже поп! Немој болан, синовче да вичеш на 

попу. Види како он каже: родољубно. Нека пева попа. То је попа 
читао и попадији, па су се договорили да то даду у цајтунг, па после 
сељаци да читају, та попи мило како веле: „Наш попа писује у књиге”. 
Ето, видиш, синовче, а ти га бацио на патос.

- Јадан поп, јадан поп! - понавља једва изговарајући речи од 
смеха. Толико се смејао да су му све сузе лиле низ образе. Кад се 
исмеја, окрете се вратима и рече:

- Е, то је славно, е то је славно! Е ‘ајд уздрављу, синовци. Изиђе 
на улицу и с улице допре његов гласан смех и још једном:

- Јадан поп, јадан поп!
- Којешта - љути се Милорад - не разумем овакве људе. Њему то 

смешно. Напослетку, чега ту има смешног? Море оно . . . ‘ајд, нећу 
ништа да говорим.

Пред подне већ је редакција пуна.
Божа Кнежевић седи у углу редакције, провлачи руку кроз косу, 

оне паметне очи гледају кроз прозор у даљину, уздише гласно:
- Хој, боже мој, боже мој! - слушајући како се Милорад опет љути 

на покварено доба, на целу земљу и у силном гњеву узвикује:
- Дође ми да завијем чалму, господине мој, чалму да завијем, 

па да одем турском султану - уосталом, и тај султан - ал’ за инат, 
господо, да га дворим, што рекла песма, за девет година, да издворим 
војску од најљућих Арнаута, па да је водим на ову погану земљу да 
је уништим, поробим, попалим, да је нестане да се бар не срамоти 
пред светом.

- А шта вреди, за-име-бога, викати, Милораде, та ово није 
културно друштво, ово је гомила Цигана у које се нађе по неки 
човек, и тешко њему! - додаде Божа, протури руку кроз косу и 
уздахну гласно:

- Хој, хој, боже мој . . . Гомила Цигана; хој, боже мој, боже мој!
Сремац баш беше на вратима. Сврати покашто да нађе кога за 

шетњу. Насмеја се шеретски па ми шапну:
- Замисли, молим те, Милорада како с чалмом предводи војску! 

- и засмеја се до суза.
Често је, кад се на цело наше колено наљути, Митровић понављао 

ту своју војску што ће да је издвори од султана, а кад је Чича-Глишић 
присутан, он се као уплаши и као одмичући се вели:

- Куку, опака синовца, јаој страшна синовца! Видиш он би онако 
у чалми и стрица заклао. Страшна синовца, страшна синовца!

Како је то још свеже у памети, како ми се због кратког растојања 
времена још све чини неверица да заиста нема више тих људи!

Али, нажалост, нема. И ко није познавао те људе, ко се није с 
њима дружио, ко је само читао њихова књижевна дела, осећа колико 
се штетило, а како је тек за нас што смо навикли на њих, што смо, 
усред ове гомиле људи обичних, а који чине већину друштва, што 
се само боре о превласт, корист, класу и добит, имали за друштво те 
несебичне, идеалне људе, који су себе жртвовали земљи.

Али, како изгледа, и самом богу није било по вољи да те људе 
и даље држи у овом нашем данашњем друштву. Изгледало је и 
њему више недостојно да остави и даље на овом гадном вашару 
политичких коцкара, трговаца класа и лиферација, продаваца своје 
части и достојанства, у досадној вреви разних џамбаса, удворица, 
сујетних шупљоглаваца, лифераната и масе политичких Цигана и 
слепаца што пред разним партијским шаторима богораде - данас 
пред једном сутра пред другом, та гомилчина што рекао покојни 
Митровић што сама за се мора рећи:

Који данка не видимо,
Већ за туђим очицама
По свету се претуцамо.
Заиста, само се тако могу објаснити ове нагле смрти првих наших 

људи. Бог им је рекао: ходите к мени, и позва из овог друштвеног 
брлога за кратко време и Јанка и Сремца и Митровића и Кнежевића 
и Чича-Глишића и Матавуља.

Ти су људи били видело у тами наше земље. И још више: они 
бејаху со соли земљине, али на жалост њих нема више.

Мир и слава пепелу њиховом!
Један од тих великих људи био је и Чича-Милован. Мени је 

вечерас пала у део једна тужна дужност да се с тугом у срцу сећам 
њега, мог доброга стрица.

У један мах перо је застало баш на овоме месту. Што сам се више 
сећао Чича-Милована, тим су све више оживљавале успомене на све 
помрле великане и ја сам застао, нисам смео ни могао никуд даље, и 
одједном ми се чисто створио пред очима Чича-Милован. Насмејан, 
добродушан као и увек, а као и увек прави се љут. Гледа ме - тако га 
замишљам - маше главом, па као вели:

- Господе боже, Господе боже, па и оно се замислило, па и оно 
жали! Јадан синовац, јадан синовац!.. .

Суза је заврела на око, али место да кане, ја сам се болно насмешио 
и у себи помислио:

- Опрости, стриче, моменталној клонулости мојој, опрости, али 
кадгод ми пред очи изађе твоје свеже, насмејано, доброћудно лице, 
увек ће ми дати снаге за нове напоре у животу. Опрости ми сада!

Ако је ико хтео да види како човек у годинама - чича проседе 

СЕЋАЊЕ НА МИЛОВАНА Ђ. ГЛИШИЋА
Читано на Глишићевом вечеру у Народном позоришту, 4. марта 1908.
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браде - живи безазленим животом мирне савести као дете у колевци, 
човек великих заслуга а без претензија, скроман и повучен, те 
изгледа пре да се боји казне, а већ нико и не сумња да би он имао 
право да се испрси пред многима, пред том великом гомилом која 
без разлога тражи за се и части и лака хлеба и достојанства; ко 
је хтео да види врлину и кроткост свесног човек о себи и својим 
заслугама, који гледао око себе поквареност и тискање горих пред 
њега, па да са анђелским осмехом узвикује:

- Ако, ако, е па ‘оће човек, па лепо је то, треба човеку!
Е тај је требао да познаје лично Милована Глишића.
Живео је уредно и кретао се свакодневно као по каквом строго 

утврђеном правилу. Дуго година у последње време становао је код 
„Национала“. Устане рано и одмах иде да обиђе свога Перу. Хотелијер 
је држао кокошку и петла, кога је Глишић веома волео и назвао га 
Пером. Редовно понесе Пери жита и онда с њим разговара и тепа:

- Па како си ми спавао, Перо? Добра си ти нека птица! Па лепо 
певаш! Па како лепо живиш, Перо, како те, море, слушају ове твоје 
жене?

- Не дај се ти, Петре, не дај се море, врагови су жене!
Петао кокоће, ћукне кокош, оне се искупе, петао по неку кљуцне, 

а Чича-Миловану то мило, тресе се од смеја и храбри свог Перу:
- Тако, Перо, тако ти њих, удри, Перо, која не слуша!
Кад се наразговара са својим Пером, онда одлази код Боторића 

на кафу.
Рано изјутра, увек на истом месту, за округлим столом до великог 

прозора с лица, могао се видети Чича-Милован. Чим дође, пре него 
што седне извади дуванску кутију, муштиклу, своју кутију машине. 
Док се кува кафа, завије пажљиво цигару, мете је у муштиклу, па тако 
незапаљену мете с муштиклом на кутију да је и она у приправности, 
и онда чека ,,да му се испече кафа“. Кад се донесе, сркне два-три 
пута, па онда узима цигару, упали ону одвојену шипчицу машине и 
припали цигару. То је редовно радио са неком свечаношћу, са неком 
озбиљношћу и пажњом да сам необично волео да то посматрам, и 
свако ме јутро занимало као нешто ново. Никад се није десио случај 
да се тај ред поремети. Кад попије две кафе, проћаска с друштвом, 
смејући се често на сав глас да звони цела сала, у тачно одређено 
време нагло устаје, плати и одмахне руком и изговори:

- Е, уздрављу, ви ко остаје.

И онда зна се куда иде: тачно на Велики пијац. Ако је време за 
печурке, он иде ради њих, а ако не, он онда прође свуда, посматра, 
допадне му се по каква сцена, разговор, и онда сутрадан прича са 
нарочитим задовољством.

После пијаце, у Библиотеку.
Од тих својих уличних посматрања веома је волео да прича 

како је посматрао једног шегрта што се побио са својим рођеним 
шеширом.

- Како то може да буде? - буни се неко. - Тако, брате, свашта може 
да буде. Ја сам гледао својим очима како се дечко побио са својим 
шеширом. Иде дечко, носи повећу тестију воде с чесме, а шешир 
му мирно стоји на глави. Дечко се накривио на једну страну и иде 
тако некуд ваљда кући иде. Наједанпут дечку утече шешир с главе. 
Додуше, био је ветар, ал’ сад ко зна да л’ је то баш због ветра. Па 
да видиш како је то неки безобразан шешир! Није утекао далеко, 
већ само неколико корака и изазивачки гледа с блатњаве калдрме у 
свог госу. Дечко потрч, потрч, онако накривљен с оном тестијом и 
таман стиже да га узме, ал’ шешир утече још дваестину корака, па 
опет стаде и гледа изазивачки. Опет јадан дечко потрч, потрч, па 
таман се саже да узме шешир, а он опет утекне неколико корака. То 
се понови три-четири пута. Дечку се досади, цикну као гуја љут:

- Е, стани, сад да видиш! - Остави тестију, па потече за 
безобразним бегунцем. Кад га достиже, он га удари ногом и учини: 
,,Аха!” — држећи га тако ногом, обрте се око себе, стави један камен, 
па и оним каменом удари шешир и узвикну задовољан:

- Тааако!
Затим га узе и врати се тестији.
- Море, па ти га умало, болан, не уби! - велим му ја.
Дечко ме погледа љутито.
- Гадна нека капа — забашурујем ја и додадох брзо — а ‘оћеш да 

ти купим бурека? - Он пристаде и тако се помирисмо.
- Јадан шешир, јадан шешир, како извуче батине!
Кадгод то прича, он отплаче од смеја.
Когод је познавао Глишића мора се живо сећати како се кад су 

лепи дани с пролећа и у лето поносито враћа из поља рано ујутру, 
кад други устају. Пуне му руке цвећа. Често би дао Митровићу у 
шали по китицу:

-’Ајде, да дам овом мом синовцу што списује песме, нек види и 
он цвеће. Ево ти, синовче, то је изистинско цвеће из шуме. А знаш 
ли ти, болан, да има и шуме и поља и цвеће и птичице, све то има 
изистинско кад се изиђе из Београда. ‘Оће стриц да те води, па све 
да ти покаже.

- Тек штогод! - љутну се Милорад.
- Пази, па оно се љути! А да л’ ти, на пример, знаш колики је 

славуј, та птица што се толико спомиње?. . . Не зна оно то - окрене 
се другима. Оно мисли славуј је колико ћуран . . Е, видиш, није тако, 
синовче. Ћуран је велика птица, а славуј мала птичица. Ћуран се 
једе, а славуј се не једе. Оно, и ћуран је певачица, али га несрећни 
критичари не признају за песника, а славуја хвале.

- Та оставите молим вас комендију, какве су опет то морске шале! 
- љути се Милорад.

- Куку, па љути се, а стриц га лепо поучава!
Сем цвећа што га је брао у својим дугим шетњама по пољу и 

шуми, необично је волео печурке. И то је имао вољу, поносио се тиме 
да их сам лично набере, да их сам лично спреми. Код „Национала“ 
је имао нарочиту тепсију само за печурке, а нико их није смео кад 
пошље дирати ни спремати док он лично не дође. Врло често он је 
још пре зоре на месту где су печурке, набере и са поносом, насмејан, 
свеж задовољан, враћа се у Београд и онда прекорева нас што 
доцкан устајемо.

Једног празника по подне сретасмо се код трамвајске станице.
- Е, тако, сад ми нећеш умаћи! — ухвати ме за капут, и рече:
- Ајде овамо!
  - Куда?
  -Видиш како оно још сме и да пита старијега? Куда! Куда те 

старији води. - Уведе ме у отворен трамвај, показа прстом једно 
место и заповеди: 

- Седи ту.
- Ја наслутих да ће да ме води у поље и, знајући да су његове 

шетње дуге, мало се намрштих.
- Никако бурење не трпим. Е, сад чекај... Е, дуван је ту, папир је 

ту, муштикла је ту... Стој, још нешто треба - и извади пет пара. Ево 
ти ова пара, па купи видиш онде за ту пару кутију машине, али не 
смеш да утекнеш. - Купим му машине и дам му.



30 31

Он је метну у џеп. Утом се трамвај крете.
- Е, сад ћу да ти купим и карту.
- А знаш ли ти куда те ја водим? - Не знам.
- Не треба ни да знаш.
Кад дођосмо до Цареве Ћуприје, рече ми:
- Скидај се - скидосмо се обојица. Пређосмо 

преко поља, пењући се шуми на
обрешку.
- Видиш ово зелено по чему газимо?
- Видим.
- Е, то је, синовче трава.
- А видиш оно тамо?
Видим.
- Оно је шума, а ово је овуда што се шарени 

пољско цвеће, али ми ћемо наћи лепше.
Наједном стаде.
- Видиш шта сам заборавио. Требао сам да 

поведем и онога лирског синовца.
Кад смо били кроз шуму, застаде Чича-Милован, па ће у шали:
- Боже Господе, кад бисмо сад срели неког попа, овде у шуми, па 

да га убијемо! . . .
- Кога попа?
- Неког, ето, на пример, оног попа што пише песме, што ми 

љути синовца. - Ту се слатко засмеја и кроз смех додаде: - Јок да га 
убијемо, него да му вежемо мантију више главе преко руку, па да га 
оставимо и утекнемо. - Стаде он замишљати шта би све поп радио, 
па како би молио сељаке да га одреше, како би се сељаци крстили и 
бежали, па кад му све сузе ударе од смеха на очи и тресући се држи 
се за трбух и изговара:

- Јадан поп, јадан поп!
Кад бејасмо при изласку шуме, он ме заустави, стаде преда ме, 

рашири ноге, па ме узе мерити озбиљно од главе до пете, затим ме 
кажипрстом гурну у чело, и упита важно:

- А знаш ли ти где те ја водим?
- Не знам.
- А умеш ли ти да чуваш тајну?
- Умем.
Он извади из каније с бедара један ловачки нож са ногом од 

срне.
- Шта је ово?
- Нож.
- Е, ако кажеш коме једно место што ћу сад да ти кажем, 

заклаћу те као врапца. - Остави нож, ухвати ме за руку и поведе. 
Изиђосмо на једну рудиницу:

- Стој ту, сад ти видиш поверавам велику тајну: ту има највише 
печурака. Ево гле, а сутра изјутра ћу да их поберем и зваћу и тебе.

- Хвала, стриче.
- Рекох да те зовем, али чекај да те слишам. Ја ретко кога зовем 

на печурке, и то радим зато што то чиним кад неког хоћу нарочито 
да наградим, али ког ја зовем тај треба да уме јести печурке по 
сељачки. Је си ли ти пекао с чобанима печурке?

- Јесам.
- Како сте пекли?
Ја му кажем и на крају додам да ми је било најслађе кад се у 

чаурици горе ороси и накупи водице, па кад узмем печурку то прво 
сркнем.

- Тачно! Да то ниси знао, не би добио печурака.
Кад смо се растали на Теразијама, попрети ми прстом, па показа 

на грло и превуче руком. Подсећа ме да ће ме заклати ако издам 
тајну.

Кад је сутрадан отишао да побере своје печурке, печурке су биле 
побране. Затекао сам га код Боторића, седи с покојним Бацетом, и 
као обично чека каву. Како ја уђох, он ће Бацети:

- Оно је!
- Није ваљда.
- Ама није оно побрало; лењо је то, него је потказало!
Ја се поздравих, а он као љутито окрете леђа, па ће Бацети:
- Које је ово чудо? Шта ‘оће овај? А, неког морам да закољем! 
Ја не знам шта је и најзад ће он:
- Ти си показао где су печурке?
Извињавај се ја, и он се као прави да се једва једном мало 

одљутио, па ће келнеру:
- Слушај, момче, видиш овог мог синовца, ево ти овај марјаш, 

јутрос ћу да му купим само пола каве. Није ни то заслужио, али се 

моје назвало. Испеци му, али пола шоље.
Келнер, навикнут на његове шале, насмеши 

се, узе марјаш и рече:
- Добро г. Глишићу.
Од тога јутра наставио је Чича-Милован с 

том, како он вели, „некаком грдном лопужом“ 
што му краде печурке очајну борбу. Идуће јутро 
је ишао читавих сат и по пре обичног времена и 
уграбио печурке. Његова задовољства нигде није 
било, хвалио се тиме и радовао као дете. Кад, 
али идуће јутро кад оде у то исто време, печурке 
побране.

И он, очајан, жали се:
- О, Господе боже, гадна нека човека, о 

покварене лопуже некакве што се, видиш, 
најмио на моје печурке! Е, вала ме сутра нећеш 
претећи! 

 Бацета му је правио друштво и у том јурењу 
дотерали су дотле да су једног дана одмах после поноћи били код 
печурака, и по предлогу Чича-Миловановом прикрили се и вребали 
,,ту некаку лопужу”. И заиста стрпљиво дочекају.

- Еј, море, ко то бере моје печурке! — узвикнуо је радосно 
Глишић кад је познао човека, свог доброг познаника с ким је 
ранијих година заједно ишао у печурке.

После шале и смеја погоде се да ко пре дође не обере све, већ 
пола да остави.

Тачан, педантан и одмерен у животу, такав је био у књижевном 
раду. Читалац се, читајући га, диви чистоћи и знању језика српског, 
али није згорега да читалац зна колико је напора, истрај-ности и 
труда стало њега то знање.

Било је у време кад је преводио „Рат и мир“. Сам је причао да кад 
наиђе на неку реч којој не може одмах да нађе српску реч са истим 
значењем, он по дан, по два распитује, тражи, мучи се док не нађе 
реч која му треба.

Срете ме на улици једног дана и без обичног поздрава рече:
- Стој! - Ја стадох.
- Ти си из села?
- Јесам.
- Кола знаш шта су?
- Знам.
- А знаш ли ти нашу реч како се зове онај простор на осовини 

по коме се окреће точак између чивије и оног другог краја?
- То не знам.
- Е, сад иди, не требаш ми кад не знаш, кола зна и моја стрина. 

Одо’ до маторог синовца ако и оно није све позаборављало.
После два-три дана рече ми радосно:
- Разабрао сам: оно што сам те ономад питао зове се пошетањ. 

Ето, сад памти, па знај и ти!
Завршујући ово неколико успомена на Чича-Глишића којима 

сам хтео да бар ту неколико сачувам спомен на његову тиху, 
безлобну, мирну и спокојну душу племенита човека, морам на крају 
још, пошто сви знате Глишића као приповедача, изнети још да се он 
бавио и научним радом -  разуме се из шале. Сви ми ближи њему 
знамо да је он написао и зоологију. Кад би се та зоологија увела у 
школе, ученици би га благосиљали.

То је најкраћа и, како је он говорио, најтачнија зоологија.
„Сва се жива створења божја деле на двоје:

Тице.1. 
Бубе“.2. 

Он нам је њу и коментарисао.
- Па како то може, стриче?
- Па тако, брате, лепо: све што лети то је тица а што иде, пузи, 

гмиже, и тако, то је буба.
- Па упита неко онда, где ту спада, на пример, комарац?
- Комарац, ‘тица, и то још ‘тица певачица. . . Слушај, пева.
- А коњ?
-  Коњ,  во,  овца  и тако,  то  су бубе  четвороножне.
- А човек?
- Е, човек долази у бубе двоножне. Често, показујући на улицу, 

засмеје се:
- Пази, болан, колико је разних буба, како гмижу!.. .
Бог да прости великог приповедача и доброга Чича-Милована!
Нека му је слава! Он је њу достојно заслужио.

Припремио Ж. Николић
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Нај ве ћи труд ко ји је Све ти Са ва по ка-
зао по сле тру да над сво јом ду шом, 
над том пр вом њи вом Го спод њом, је-

сте труд над на ро дом сво јим, том дру гом њи-
вом Го спод њом. Нај пре нај бо љи зи дар са мо га 
се бе, Са ва је по том био нај бо љи зи дар сво га 
на ро да. Ње му, пр вом ме ђу све ти те љи ма, пр-
вом ме ђу ге ни ји ма и пр вом ме ђу хе ро ји ма у 
на шој исто ри ји, по све ћен је Храм Све тог Са-
ве на Вра ча ру. Ова ве ли чан стве на гра ђе ви на 
не из ре ци ве ле по те, за ми шље на да бу де „вид-
ни и ве чи ти спо ме ник ду бо ке за хвал но сти 
це лог срп ског на ро да свом нај ве ћем пре по-
ро ди те љу и угод ни ку Бож јем све ти те љу Са-
ви Срп ском“ ове го ди не сла ви 70 го ди на од 
по ста вља ња ка ме на те мељ ца. Тим по во дом, 
но во сад ска из да вач ка ку ћа „Беч ке рек“, ве ли-
ки ју би леј обе ле жи ла је им пре сив ном фо то-
мо но гра фи јом о овој све ти њи, мону мен тал-
ној по ве ли чи ни, али и ути ску ко ји иза зи ва. 
По сто ји не ко ли ко књи га ко је се ба ве овом 
те мом, али ова мо но гра фи ја пр ва је ко ја при-
ка зу је Храм на све о бу хва тан на чин – од са ме 
иде је за ње го ву из град њу до да на шњих да на. 
Књи га се те мат ски мо же по де ли ти у две ве ће 
це ли не. Пр ви део отва ра по вест о спа љи ва њу 
мо шти ју Све тог Са ве и осврт на на шег нај-
ве ћег про све ти те ља. Дру ги део књи ге по све-
ћен је до га ђа ји ма и по се та ма Хра му, од са мог 
по чет ка град ње до да на шњих да на. Па жња је 
по све ће на и свим оним љу ди ма ко ји су на би-
ло ко ји на чин по мо гли град њу Хра ма. При ча 
о Хра му по чи ње од осни ва ња пр вог Дру штва 
за по ди за ње Хра ма (1895. го ди не), пр вих иде-
ја ка ко би он тре ба ло да из гле да, па све до усво је них кон курс них 
ар хи тек тон ских ра до ва Алек сан дра Де ро ка и Бог да на Не сто ро ви ћа. 
Исто риј ске и дру штве не окол но сти, шта се и ка да ра ди ло на Хра му 
(ка да је из град ња по че ла), за тим нај ин те ре сант ни ји де ло ви Хра ма 
(ку по ла, кр сто ви, зво на, фа са да, крип та...) опи са ни су у тек сто ви ма 
Дра го ми ра Ацо ви ћа, глав ног ар хи тек те за уну тра шње уру ђе ње Хра-
ма, уз не се бич ну по моћ Во ји сла ва Ми ло ва но ви ћа, про то не и ма ра 
Хра ма. Па три јарх Вар на ва, нај за слу жни ји за по че так град ње хра ма, 
ова ко фор му ли ше циљ ње го ве град ње: „Хо ће мо да у ње му бу де у 
мер ме ру, ре ље фи ма, укра су, мо за и ку и фре ска ма из ло же на сва на ша 
исто ри ја, жи вот и до га ђа ји.“ Не што пре ње га, Па три јарх Ди ми три је 
же ли да пре ко тог хра ма све оно што је срп ски на род имао у про-
шло сти оси гу ра и за сво ју бу дућ ност. Та ко је дан па три јарх усме ра-
ва храм на про шлост, дру ги га отва ра за бу дућ ност, обо ји ца, пак, 
да ју му пр вен стве но на ци о нал ни ка рак тер. И мно ги ар хи тек ти ко-
ји се ан га жу ју на ње го вом про јек то ва њу и град њи, ви де храм као 
је дин стве ну умет нич ку це ли ну кон ци пи ра ну од нај бо љих умет ни-
ка, сло бод но и без огра ни че ња, кроз при зму са вре ме ног схва та ња 
умет но сти и жи во та, ка ко би био пра ви из раз на род не за хвал но сти 
свом бе смрт ном Све ти те љу и чу до твор ном Про све ти те љу. У на шој 
на род ној исто ри ји Све ти Са ва увек је био и за на век остао нај ве ћи 
и не за мен љи ви на род ни вођ наш из смр ти у бе смрт ност, из овог 
про ла зног жи во та у жи вот веч ни. Сва ком пра вом Ср би ну он је био 
у свим не во ља ма уте ха, у ту га ма ра дост, у пат ња ма са пат ник, у гре-
си ма из ба ви тељ, у смр ти ма спа си тељ и вас кр си тељ. А сво јим по-
след њим рас пе ћем за у век је на сли као Хри сто во Рас пе ће пред ли цем 
сво га на ро да. Из во ри ду хов них во да ко је је отво рио Све ти Са ва и 
да нас су пит ки и жи во твор ни. Ко са њих пи је, по Је ван ђе љу Бо жи-
јем, не ће ни кад ожед не ти. При ча о Све том Са ви нај ду жа је при ча 
ко ју при ча срп ски на род. За ње га зна ју не са мо Бу га ри ме ђу ко ји-
ма се упо ко јио, не са мо јед но вер на бра ћа Је ли ни, ме ђу ко ји ма је ду-
хов но ста сао, жи ве ћи у Све тој Го ри Атон ској и из гра ђу ју ћи сво ју 
ду шу вр ли на ма, ко ји ма га је Бог оба сјао, не го га до бро по зна ју и 

пра во слав ни сло вен ски пле ме ни ци на ши, Ру си. Све ти Са ва био је 
ми шље ња да је храм по пут чо ве ка, са ста вљен из ду ше и те ла. Гра-
ђе ви на је те ло, а бо го леп на слу жба ко ја се у ње му вр ши – ду ша. И 
као што је за оства ре ње це ло сне лич но сти нео п ход но по сти за ње 
пот пу не хар мо ни је из ме ђу ду ше и те ла, та ко је и са хра мом. Са мо 
онај храм у ко ме је по стиг ну та пу на хар мо ни ја из ме ђу ње га као гра-
ђе ви не и све те ли тур гиј ске Тај не ко ја се у ње му вр ши мо же би ти 
ме сто на ко ме се от кри ва ли це Бо жи је и нај ду бља ствар ност све та и 
чо ве ка, и ме сто где чо век и свет по ста ју јед но са Бо гом. По про јек ту 
хра ма пред ви ђе но је да ње го ва крип та бу де по све ће на Св. Ве ли ко-
му че ни ку Ла за ру Ко сов ском. За што? За то што је цео жи вот Све тог 
Са ве био ама нет: Све жр тво ва ти за Хри ста, Хри ста ни за шта. То је 
био ње гов ама нет, а то је ама нет и Све то га Кне за Ла за ра. Тај све то-
сав ски, ко сов ски те ста мент с вре ме ном је са зре вао у ду ши срп ског 
на ро да, по ста ју ћи са став ни део ње го ве ко лек тив не све сти и са бор не 
са мо све сти. Ка да бу де за вр шен, он ће би ти је дан од нај ве ћих хра мо-
ва све та, а би ће и нај ве ћи жи ви пра во слав ни храм у све ту. Оби ље 
фо то гра фи ја ко је кра се ову књи гу и пра те тек сто ве, бри жљи во су 
са ку пља не го ди на ма и пред ста вља ју „јед ну вр сту фик си ра ног се ћа-
ња“. На њи ма је при ка зан сва ки де таљ Хра ма – кроз исто ри ју и ка-
ко он да нас из гле да. Пу бли ка ци ја је штам па на на срп ском, ру ском 
и ен гле ском је зи ку, ка ко би, не са мо на ши су гра ђа ни, већ и стран-
ци би ли упо зна ти са зна ча јем ове пра во слав не све ти ње, као и да се 
при ка же ње на исто ри ја, ка ко је све те кло и ко ли ко је тру да и на по ра 
би ло по треб но да би да нас овај Храм по но сно кра сио на шу пре сто-
ни цу и пред ста вљао ду хов но се ди ште. Она је све до чан ство о јед ном 
од нај ду го трај ни јих по ду хва та икад за по че тих у Ср би ји и се ћа ње 
на све при ло ге и по моћ за хва љу ју ћи ко ји ма се ова цр ква по ди же. 
Фо то мо но гра фи ју је При вред на ко мо ра Вој во ди не већ на гра ди ла за 
ди зајн, а из да вач ка ку ћа „Беч ке рек“ на ја ви ла је и во дич кроз Храм и 
мул ти ме ди јал ну ви ше је зич ну пре зен та ци ју Хра ма.

Л. М.

Фотомонографија  
„Храм Светог Саве на Врачару“
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БЕОГРАД НАД ДУНАВОМ (према европским 
картографским изворима XVI. до XIX века)

Албум најранијих 
картографских приказа 
Београда представља 
читаоцима колекцију 
Библиотеке града 
Београда – вредан 
поклон господина 
Ристе Аћимовића, 
угледног правника и 
економисте. Одабрани 
примерци старих мапа настали су у европским економским 
и графичким центрима XVI.–XIX века, рађени у техници 
бакрореза, литографије, али и дрвореза. На мапама је 
приказан изглед Београда, планови града али и ратни 
распореди са приказима битака.

БЕОГРАД У ДЕВЕТНАЕСТОМ 
ВЕКУ (ИЗ ДЕЛА СТРАНИХ 
ПИСЦА)

Текстови страних писаца који 
су у прошлом веку писали о 
нашем главном граду у својим 
делима о Србији. Писци су били 
осведочени пријатељи словенских 
народа: једни су били признати 
ауторитети за културно-историјску проблематику Словена, 
други – познати књижевници, путописци и социјални 
револуционари.

Ненад Ристић: СЛИКАРЕВО 
ПЕРО (ПИСМА УРОША 
ПРЕДИЋА)

Преписка сликара Уроша Предића 
упућена пријатељима и члановима 
породице, слободна у изражавању 
мисли упућених одређеним особама. 
Књига обухвата писма упућена др 

Милану Савићу, Аници Савић, др Тихомиру Остојићу, др 
Лази Костићу и Анђи и Славку Предићу.

Мира Софронијевић: ДАРИВАЛЕ СУ СВОМЕ 
ОТЕЧЕСТВУ (Племените жене Србије)

Српске жене доприносиле су 
развоју Србије на свој начин, према 
могућностима свога положаја у 
тадашњем времену. Одликовале су се 
искреним родољубљем, спремношћу 
на самоодрицање и жртвовање. Те 
жене су даривале своме отечеству оно 
најдрагоценије што су поседовале: 
имовину, дела уметничког рада, 
жртвујући често и оно највредније 
– свој живот. Незаборавна су имена 
Катарине Ивановић, краљице Наталије Обреновић, књегиње 
Зорке Карађорђевић, Бете Вукановић, Надежде Петровић 
и многих других које је надахнуто и топло сачувала од 
заборава аутор књиге Мира Софронијевић.

Катарина Амброзић: РИСТО СТИЈОВИЋ

Ристо Стијовић представља 
аутентичну уметничку личност чије 
је стваралаштво спона између „прве 
модерне“ српске уметности између 
два светска рата и периода поновног 
укључивања у савремене креативне 
токове након Другог светског 
рата. Аутор, проф. др Катарина 
Амброзић, је студиозно и педантно 
годинама истраживала и прикупљала 
разнородну грађу да би приступила 
писању монографије о скулптури Ристе Стијовића.

Књиге које Вам за Сајам књига препоручује Војин В. Анчић, 
уредник издавачке делатности Библиотеке града Београда.

РЕПРИНТ 
НОВИНА 
БЕОГРАДСКОГ 
ЧИТАЛИШТА

У овом пепринту су 
сабрани сви бројеви 
Новина које су 
излазиле1847-1848, 
са свим додацима. 
Драгоцен водич кроз 
културу тадашњег 
Београда и Србије.


