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Прет пла ту из ино стран ства сла ти на де ви зни ра чун Би бли о те ке гра да Бе о гра да отво рен код На род не бан ке Ср би је,
Кра ља Пе тра 12 на де ви зни ра чун број 54110–978–628, са на зна ком „за Но ви не“. Ру ко пи си се не вра ћа ју.
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На насловној страни: Разгледница Београда из 1904. на којој је зграда у којој се данас налази Библиотека града Београда, Марија Илић Агапова, прва управница Библиотеке града 
Београда са посветом исписаном на примерку њене књиге „Јавне библиотеке“ и данашњи изглед зграде библиотеке са Галеријом „Атријум“ и Римском двораном.

По че так два де се тог ве ка је вре ме си-
сте мат ског осни ва ња јав них би бли о-

те ка у Евро пи. Иако су на ста ја ле и ра ни-
је, кра јем 19. ве ка (Гли го ри је Во за ро вић 
осно вао је пр во чи та ли ште у Ср би ји 1848. 
године), тек у сле де ћем ве ку оне у ве ли ким гра до ви ма до би-
ја ју свој пра ви за мах. У њи ма се чи та, ин фор ми ше, обра зу-
је и са ста је. За мах ка пи та ли зма, бер зи, тр го ви не и из град ње 
фа бри ка зах те вао је мно го но вих ин фор ма ци ја и зна ња како 
за ка пи та ли сте тако и за рад ни ке, тачније за све дру штве не 
сло је ве.

У мно гим раз ви је ним зе мља ма обе ле жа ва се један век од 
уста но вља ва ња си сте ма јав них би бли о те ка. Хо лан ди ја је то 
обе ле жи ла отва ра њем но ве град ске бибиотeке у Ам стер да му 
на 29.000 ме та ра ква драт них, тач но 2.000 ме та ра ви ше од, до 
та да нај ве ће, јав не би бли о те ке у Ро тер да му. У тој зе мљи се за 
јавне библиотеке го ди шње из два ја пре ко 300 ми ли о на евра. 
На отва ра њу је ре че но: „Ми у Хо лан ди ји по ста вља мо стан-
дар де, од нас се оче ку је да са гра ди мо ова кву би бли о те ку“. И 
за и ста, чи тав си стем би бли о те ка и кул тур них цен та ра ши ром 
зе мље го во ри у при лог тој тврд њи. Ве ли ки је број но вих згра-
да и у гра до ви ма Аме ри ке: Чи ка го, Ден вер, Сан Фран ци ско, 
Фе никс, Си јетл, Не швил и Ми н еа по лис. У Ка на ди, Ван ку вер 
има ве ли ку згра ду јав не би бли о те ке а дру га се пла ни ра у Кве бе ку.

Згра де јав них би бли о те ка у Евро пи су ма ње, али у Мал меу и Ха гу ова 
здања су ве ли чи не око 15.000 ква драт них ме та ра. Бар се ло на и То ри но пла-
ни ра ју но ве згра де, док је у Шпа ни ји и Пор ту га ли ји читав си стем јав них би-
бли о те ка у из град њи. У Флан дри ји, Бел ги ја, це ла 1990. година би ла је пе ри од 
ак тив не из град ње би бли о теч ких згра да. У Фран цу ској, упо ре до са Ми ни тел 
др жав ном екс пе ри мен тал ном мре жом, јав не би бли о те ке су са зи да не по це лој 
зе мљи. И у Сло ве ни ји и Хр ват ској у то ку је ин тен зив на из град ња, ре кон струк-
ци ја и пла ни ра ње бу ду ћих зда ња. Фин ска има нај бо љи би бли о теч ки си стем, а 
Дан ска ин фор ма ци о ни сер вис по мо ћу ко га се на ру чу ју и до ста вљају књи ге на 
кућ ну адре су.

Згра де би бли о те ка од ра жа ва ју про ме не ко је су се од и гра ва ле током де ка да 
ка ко у ар хи тек тон ском та ко и у би бли о теч ком де ло ва њу. Уло га јав не би бли о-
те ке је да бу де пра ва јав на згра да за сво ју за јед ни цу, до бро до шла за сва ко га, у 
кон тра сту са ко мер ци јал ним цен три ма. Би бли о те ке су је ди на не-ко мер ци јал-
на јав на ме ста отво ре на за све уз ра сте и за све гру пе. Она мо гу по ста ти слич на 
но вој вер зи ји аго ре и фо ру ма из про шло сти, но во сред ство ја ча ња ин тер ак ци-
је уну тар за јед ни це и оквир за ди ску си ју и ор га ни за ци ју. Једном речју, те мељ 
кул ту ре и де мо кра ти је.

Да нас је у Ср би ји ве о ма ва жно го во ри ти о овим чи ње ни ца ма и раз у ме ти 
да је зна ње нај ва жни ји ре сурс 21. ве ка, да су јав не би бли о те ке ме сто за кул ту-
ру, обра зо ва ње, ин фор ма ци је и со ци јал ну ин те гра ци ју, те  да еко ном ски раз вој 
зе мље ди рект но за ви си од оно га што сe уло жи у јав ни сер вис кул ту ре. За то је 
по треб но ула га ти у ре кон струк ци ју и из град њу но вих згра да за де цу и мла де, 
односно за све уз ра сте.

Не по сто ји нијед на све о бу хват на ана ли за фи нан си ра ња јав них би бли о-
те ка у Ср би ји. Мре жа јав них би бли о те ка је на чи ње на та ко да сва ка оп шти на 
у Ср би ји по се ду је овај јав ни сер вис, али је сте пен ње го вог раз во ја усло вљен 
мо гућ но сти ма и све шћу ло кал не за јед ни це. Раз ли ке у ни воу ре ги о нал ног раз-
во ја, ста ре и не а де кват не згра де би бли о те ка, не до вољ на и не а де кват на на бав-
ка би бли о теч ке гра ђе и не по сто ја ње стра те ги је раз во ја, не тран спа рент ност у 
рас по де ли сред ста ва, нај ва жни ји су ме ђу про бле ми ма у ве зи са фи нан си ра њем 
би бли о те ка.

Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је фи нан си ра На род ну би бли о те-
ку Ср би је и Би бли о те ку Ма ти це Срп ске и оне ак тив но сти ма тич них би бли о-
те ка ко је се од но се на раз вој; фак тич ки фи нан си ра ње јав них би бли о те ка је на 
ло кал ној са мо у пра ви, што је и прак са европ ских зе ма ља. Ве ћи на би бли о те ка 
је на ме ње на исто вре ме но и де ци и од ра слима, са стан дард ним сер ви сом 6 да на 
у не де љи. Има ју слич ну ор га ни за ци ју оде ље ња и слу жби, рад са ко ри сни ци-
ма, чи та о ни це, ре фе рен сну ли те ра ту ру, де ч ја оде ље ња, пе ри о ди ку, за ви чај не 
збир ке и евен ту ал но ме ста за кул тур не про гра ме. Ка да се зна да се за кул ту ру 
одва ја тре нут но 1% на ци о нал ног до хот ка, а био је и ни жи по сто так, са мим 
тим ни би бли о те ке не мо гу ужи ва ти по себ но ме сто. Бу џет за кул ту ру Ср би је и 

бу џет Бе о гра да су они ка ко ји ма се нај ви-
ше упи ру по гле ди. Чи ни се да је пред ност 
на стра ни Бе о гра да, али су ту би бли о те ке 
у ве ли кој кон ку рен ци ји оста лих уста но-
ва, има их укуп но 35, и мно гих зна чај них 

ма ни фе ста ци ја. Ауто ру овог тек ста се ипак чи ни да (бо ље) 
фи на нси ра ње би бли о те ка за ви си пре све га од схва та ња ва-
жно сти овог сер ви са за дру штве но-еко ном ски раз вој зе мље. 
С дру ге стра не, ана ли за по сто је ће си ту а ци је мо ра се пра ви ти 
у ко ре ла ци ји са тим шта је до бра јав на би бли о те ка да нас и ка-
кве су по тре бе ко ри сни ка.

Од 172 јавнe библиоте кe у Ср би ји не ке су још у 19. ве ку, 
ве ћи на у прошлом, а са мо не ке у 21. ве ку. Са мо 5% ста нов ни-
штва су ко ри сни ци би бли о те ка, што је ве ли ки пад у од но су 
на ло ших 9% ко ли ко смо има ли де ве де се тих и ве о ма ис под, 
на при мер, сло ве нач ких 25% или фин ских 55%. У го ди на ма 
кри зе ни су у до вољ ној ме ри на ба вља не књи ге и пе ри о ди ка, 
би бли о те ке су по ста ле за ста ре ле, без ин тер не та, ком пју те ра, 
не са вре ме не и у сва ком погледу са мо ма га ци ни не ак ту ел них 
књи га. На кон 2000. го ди не, си ту а ци ја се уне ко ли ко про ме-
ни ла, пре све га у Бе о гра ду а он да и у не ким ве ћим гра до ви ма 
Ср би је. Међутим, би бли о те ке се и даље не до жи вља ва ју као 
ме ста за до во ље ња не са мо кул тур них, већ и ин фор ма ци о них, 

обра зов них и со ци јал них по тре ба. У овој обла сти тре ба на чи ни ти ко пер ни-
кан ски обрт и библиотeке про гла си ти за јав на ме ста пр вог ре да ко ја у вре ме ну 
тран зи ци је тре ба да обез бе де сва ком гра ђа ни ну мо гућ ност да до кул тур них 
са др жа ја и ин фор ма ци је до ђе на брз и јеф тин на чин, а да се це ло дру штво ко-
ри сте ћи је ди ни сер вис у Ср би ји, ко ји као и по шта по кри ва сва ку оп шти ну, убр-
за но обра зу је и де мо кра ти зу је. У би бли о те кар ству не по сто ји стра те ги ја, ни 
на ци о нал на ни ло кал на. Фи нан си ра ње би бли о те ка на ло кал ном ни воу за ви си 
од ни воа све сти функ ци о не ра и мо гућ но сти са ме ло кал не са мо у пра ве. Углав-
ном се фи на си ра ју пла те, го то во 80%, про грам ски тро шко ви, на бав ка књи га, 
док су се рет ке би бли о те ке из бо ри ле за ин ве сти ци је у но ве згра де и опре му. 
Чи тав си стем фи нан си ра ња јав них би бли о те ка се ба зи ра на ста ром схва та њу да 
је то ме сто за оне ко ји во ле да чи та ју или мо ра ју да чи та ју. Ве ћи на оп шти на ни-
је ни у ста њу да зна чај ни је ула же у ову област, а нај но ви ји по да ци с јед не стра не 
го во ре о ка та стро фал ној си ту а ци ји, док с дру ге још ви ше по ка зу ју ко ли ко би-
бли о те ке могу да по мог ну у еко ном ском раз во ју у та квој си ту а ци ји.

Ако по гле да мо чи ње ни це да ће ову го ди ну Би бли о те ка гра да Бе о гра да за-
вр ши ти са пре ко 120.000 чла но ва, око 1.000.000 ко ри сни ка, 1,5 ми ли о на по зај-
ми ца, 3.500 кул тур них про гра ма ко ји су сви бес плат ни за гра ђа не, да све сво је 
ин фор ма ци о не ре сур се ста вља на рас по ла га ње гра ђа ни ма од 1 до 101 го ди не 6 
да на у не де љи од 8.00 до 20 са ти, до ла зи мо да за кључ ка да је ма ло си сте ма ко ји 
су на ова кав на чин сер вис гра ђа на. Но ви еле мен ти ра да, про јек ти, раз вој ин-
фор ма ци о них тех но ло ги ја, обра зо ва ње гра ђа на, фи нан сиј ска еду ка ци ја, по моћ 
при за по шља ва њу, кре а тив не ра ди о ни це и мно го то га  на че му се ра ди и оно на 
че му ће се још ра ди ти – оправ да ва у огром ној ме ри све што Град да би бли о те-
ци. И још ви ше, оно што би бли о те ка да Гра ду. Град Бе о град са усво је ним стан-
дар ди ма за рад би бли о те ка још од 1994. го ди не и фи нан си ра њем у окви ру стан-
дар да мо гу да слу же са мо као узор дру гим ло кал ним са мо у пра ва ма. Ни је ни 
чуд но што је упра во у Град ској скуп шти ни на ини ци ја ти ву ди рек то ра На род не 
би бли о те ке Ср би је, Сре те на Угри чи ћа, у при су ству гра до на чел ни ка Бе о гра да, 
Дра га на Ђи ла са, и ми ни стра за кул ту ру Ср би је, Не бој ше Бра ди ћа, и пред став-
ни ка оп шти на пот пи сан про то кол Град би бли о те ци би бли о те ка гра ду, ко ји 
зах те ва да гра до ви у ко ји ма су тзв. ма тич не би бли о те ке ула жу у њи хов раз-
вој. Чи ни ми се ипак да је нај ва жни ји ко рак, чак и у вре ме ну еко ном ске кри зе 
(јер ће она још ви ше да ти за ма ха би бли о те ка ма да се отво ре ка ко ри сни ци ма 
ко ји тра же ин фор ма ци је како би до шли до по сла, до дат но се обра зо ва ли или 
јед но став но ко ри сти ли до ступ не ре сур се), да ко нач но схва ти мо зна чај јав них 
би бли о те ка за дру штве ни раз вој. И за то тре ба фи на нси ра ти јав не би бли о те ке, 
и зато тре ба гра ди ти но ве згра де за но ве по тре бе – јер ко нач но тре ба да за вр-
ши мо са тран зи ци јом и за поч не мо пре по род. Би ло би до бро да и на ше ју би ле је 
јав ног би бли о те кар ства, а има мо их, обе ле жа ва мо у но вим згра да ма цен трал-
них град ских би бли о те ка. У том сми слу, а по во дом ју би ле ја Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да 2011. го ди не, за поч ни мо бар раз ми шља ње о из град њи.

Јасмина Нинков

Крај транзиције - почетак препорода

УЛОГА ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА  
У ДРУШТВЕНОМ РАЗВОЈУ
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С об зи ром на исто риј ску ва-
жност укла ња ња Бер линског 

зи да али и на тра ди ци ју на ше но-
ви не да пред ста вља стра не кул тур-
не цен тре у Ср би ји, раз го ва ра мо 
са Ју том Ге рих, ди рек тор ком Ге те 
ин сти ту та у Београду. Ди рек тор ка 
Ге рих вр ло до бро  зна срп ски је зик. 
Пре слу жбо ва ња у Бе о гра ду, ра-
ди ла је у Бу гар ској. Овај раз го вор 
има још је дан по вод – че тр де се то-
го ди шњи цу ра да овог Ин сту ту та у 
Бе о гра ду. Овај ју би леј ни је бе зна-
ча јан, бу ду ћи да су Праг, Мо сква, 
Минск и још не ки ве лики градови 
тек по сле па да Бер лин ског зи да 
би ли спрем ни да уго сте осо бље Ге-
те  ин сти ту та.

Срп ско-не мач ка кул тур на са-
рад ња пред ста вља тра ди ци ју. 
Ус по ста вље на је још у пе ри о ду док је као он-
да шњи кул тур ни по сле ник на про сто ри ма 
бив ше Аустроугар ске мо нар хи је де ло вао 
Вук Ка ра џић. Ка кве су да на шње смер ни це 
срп ско-не мач ке кул тур не са рад ње?

Кул тур на са рад ња из ме ђу Ср би је и Не мач ке 
да нас се од ви ја у раз ли чи тим ви до ви ма. Она до ла-
зи до из ра жа ја у кон так ти ма из ме ђу срп ских и не-
мач ких умет ни ка и ин те лек ту а ла ца, као и у са рад-
њи из ме ђу му зе ја, по зо ри шта, за ду жби на и фон-
да ци ја. Је дан од ви до ва срп ско-не мач ке кул тур не 
са рад ње сва ка ко пред ста вља ју и ак тив но сти Г ете 
ин сти ту та. За ова кву вр сту са рад ње не по сто је ни-
ка кве зва нич не смер ни це, већ се она упра вља пре-
ма оп штим пра ви ли ма за успе шан за јед нич ки рад. 
Та пра ви ла на ла жу да се обе стра не мо ра ју ме ђу-
соб но по што ва ти, и да ни јед на од њих не сме ин-
стру мен та ли зо ва ти ону дру гу, ни ти са ци љем да 
до ђе до нов ца, ни ти са ци љем да пла си ра од ре ђе не 
иде о ло шке са др жа је. Под ра зу ме ва се да све ин сти-
ту ци је има ју смер ни це пре ма ко ји ма се упра вља ју 
у сво ме ра ду, и те смер ни це не из бе жно ути чу и на 
њи хо ву са рад њу с дру гим ин сти ту ци ја ма у зе мљи 
и ино стран ству. Та ко и ми у Гете ин сти ту ту од 
пре не ко ли ко го ди на де фи ни ше мо те жи шта свог 
ин те ре со ва ња ко ја ни су огра ни че на са мо на јед ну 
зе мљу, и ко ји ма се ру ко во ди мо при ли ком пла ни-
ра ња кон крет них ак тив но сти. Као илу стра ци ју 
мо же мо на ве сти те ме: Евро па, ми гра ци ја, умет-
ност и кри за. Наш циљ ни је да те те ме са мо „од ра-
ди мо“, не го да их об ра ди мо у скло пу ра зно вр сних 
ко ри сних про је ка та, и то са раз ли чи тих аспе ка та, 
ко ји су за ни мљи ви на не ком кон крет ном под руч ју 
и спе ци фич ни за то кон крет но под руч је.

Ка да је реч о из да ва штву, ко ја су то де ла ко ја 
би сва ка ко тре ба ло са не мач ког да бу ду пре-
ве де на на срп ски, али и са срп ског на не мач-
ки је зик?
Ра ду је ме што су на срп ски пре ве де ни не са-

мо мно ги зна чај ни не мач ки ро ма ни, не го и број не 
струч не пу бли ка ци је. Из не на ди ла сам се, ме ђу-
тим, кад сам са зна ла да је Хер та Милер би ла та-
ко сла бо по зна та у Ср би ји пре не го што је до би ла 
Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност. За чу ди ле су ме 
и тврд ње да јој је та на гра да до де ље на ис кљу чи во 
из по ли тич ких раз ло га. Де ла Хер те Милер не из о-
став но би тре ба ло пре ве сти на срп ски. Њен је зик 
је за и ста је дин ствен, из у зет но је по е ти чан, а исто-
вре ме но и ве о ма упе ча тљив. При том не ми слим 
ис кљу чи во на ње не ро ма не, не го и на ње не члан ке 
и пе сме. Њен чла нак под на сло вом „Сва ки је зик 
гле да дру га чи јим очи ма“ убра ја се ме ђу нај бо ље 
тек сто ве по све ће не је зи ку и књи жев но сти ко је 

сам ика да про чи та ла. Има, на рав но, и мно го де ла 
ко ја би тре ба ло пре ве сти са срп ског на не мач ки. Ја 
сам и са ма про чи та ла са мо она де ла срп ских књи-
жев ни ка ко ја су већ пре ве де на на не мач ки је зик, 
та ко да не мам пот пу ну сли ку. Прет по ста вљам, ме-
ђу тим, да би би ло до бро пре ве сти ро ма не ко ји су 
то ком по след њих не ко ли ко го ди на до би ли НИН-
ову на гра ду, али и што ви ше оства ре ња жен ских 
ауто ра. Ра до чи там де ла Дра га на Ве ли ки ћа и Да-
ви да Ал ба ха ри ја, али ме за ни ма ју и де ла пи са на из 
жен ске пер спек ти ве. Под ра зу ме ва се да би на не-
мач ки тре ба ло пре ве сти це ло куп на де ла кла си ка 
срп ске књи жев но сти, као што су Ми лош Цр њан-
ски и Иво Ан дрић. Ко ли ко је ме ни по зна то, то још 
увек ни је ура ђе но.

Срп ска пу бли ка је на про шло го ди шњем Фе-
сту има ла при ли ку да по гле да не мач ки филм 
„Слу чај Ба дер Мај нхоф“, а на кон ове ма ни-
фе ста ци је при ка зи ван је и у би о ско пи ма. 
Ка ко је не мач ка пу бли ка ре а го ва ла на ње га 
и да ли је анар хи стич ка суп кул ту ра још увек 
ак ту ел на ме ђу мла дим Нем ци ма?

Анар хи сти су у Не мач кој ма ло број ни, и не игра-
ју ви ше го то во ни ка кву уло гу у жи во ту не мач ке 
омла ди не. Нај но ви ја ис тра жи ва ња по ка за ла су 
да је да на шња омла ди на ма ње за ин те ре со ва на за 
по ли ти ку од ра ни јих на ра шта ја. Мла ди и да нас, 
ме ђу тим, сту па ју у ак ци ју ка да је у пи та њу бор ба 
за њи хо ву соп стве ну бу дућ ност. То су по ка за ли и 
сту дент ски про те сти, ко ји се то ком по след њих не-
ко ли ко сед ми ца од ви ја ју у Не мач кој.

Ко ли ко су Ср би упо зна ти са ак ту ел ним кре-
та њи ма у не мач ком те а тру?

У Ср би ји су по зо ри шни љу ди сјај но ин фор ми са ни 
о до га ђа ји ма на не мач кој по зо ри шној сце ни, и то 
ме увек из но ва за ди вљу је. У ов да шњим днев ним 
но ви на ма мо гу се с вре ме на на вре ме про чи та ти 
чак и кри ти ке по зо ри шних пред ста ва ко је су из-
ве де не у Не мач кој или Аустри ји. Не мач ка јав ност 
ни је, ме ђу тим, та ко до бро оба ве ште на о по зо ри-
шном жи во ту у Ср би ји, ве ро ват но због то га што 
из ве шта чи ко ји ра де за не мач ке ме ди је нај че шће 
ни су за ду же ни са мо за Ср би ју, не го за ви ше зе ма-
ља исто вре ме но. Осим то га, ве ћи на њих углав ном 
пра ти по ли тич ке до га ђа је.

Ка ква је са рад ња Ге те ин сти ту та и Ка те дре 
за не мач ки је зик и књи жев ност на Фи ло ло-
шком фа кул те ту у Бе о гра ду?
Ка те дре за гер ма ни сти ку има ју зна чај ну уло-

гу. Оне обра зу ју мла де љу де ко ји ће у бу дућ но сти 
по ве зи ва ти срп ску и не мач ку кул ту ру. Да на шњи 
сту ден ти гер ма ни сти ке ка сни је ће ра ди ти као на-
став ни ци, на уч ни ци, пре во ди о ци или слу жбе ни-

ци у пред у зе ћи ма. Мно ги од њих 
че сто ко ри сте на шу би бли о те ку, 
али знат но ре ђе по се ћу ју ма ни фе-
ста ци је ко је ор га ни зу је мо. На дам 
се да ће се то уско ро про ме ни ти. 
Сле де ће го ди не при ре ди ће мо, на-
и ме, не ко ли ци ну ма ни фе ста ци ја 
ко је су спе ци јал но на ме ње не мла-
дим љу ди ма, а они ће и са ми уче-
ство ва ти у њи хо вом ода би ру.
Упр кос исто риј ским окол но сти-
ма, у Ср би ји по сто ји гер ма но-
фил ство. Ко ли ко је овој чи ње-
ни ци до при не ла упра во не мач ка 
кул тур на ми си ја у Ср би ји?
На дам се, на рав но, да је и Г ете 
ин сти тут до при нео ши ре њу по-
зи тив не сли ке о Не мач кој и Нем-
ци ма. Ми се увек тру ди мо да из-
на ђе мо мо гућ но сти да по ве же мо 

љу де. Уз ква ли тет на књи жев на де ла, то је нај бо љи 
лек про тив свих пред ра су да. Не тре ба, ме ђу тим, 
за бо ра ви ти ни то да је фор ми ра њу по зи тив не сли-
ке о Не мач кој сва ка ко у ве ли кој ме ри до при не ла и 
чи ње ни ца да у Ср би ји сва ко по зна је не ког ко жи-
ви у Не мач кој, или је ра ни је та мо жи вео. Ти љу ди 
су у Ср би ју до не ли мно ге аспек те не мач ког жи во-
та: при че, ис ку ства, кон крет не пред ме те. Они су 
Не мач ку до жи ве ли по зи тив но, и иден ти фи ко ва ли 
се с њом. Са да ту сли ку ши ре да ље, и ми смо им на 
то ме ве о ма за хвал ни.

Пре две де це ни је сру шен је Бер лин ски зид. 
Ње гов пад по кре нуо је у це лој ис точ ној 
Евро пи па и у Ср би ји но ва кре та ња. Ко-
је про ме не је овај до га ђај до нео у не мач кој 
кул тур ној по ли ти ци пре ма ис точ ноевроп-
ским зе мља ма?

За ме не, као пред став ни ка Г ете ин сти ту та, нај у-
пе ча тљи ви ја про ме на би ла је та што су на кон па-
да Бер лин ског зи да у мно гим ис точ но е вроп ским 
зе мља ма осно ва ни на ши ин сти ту ти. Тек та да су, 
при ме ра ра ди, осно ва ни ин сти ту ти у Пра гу, Мо-
скви, Пе тро гра ду, Ри ги, Виљ ну су, Та ли ну, Ки је ву, 
Мин ску итд. У том по гле ду Не мач ка за и ста мо же 
да по слу жи за при мер ме ђу на род не са рад ње у кул-
тур ној по ли ти ци. На под руч ју ју го и сточ не Евро-
пе та ко ђе су осно ва ни но ви ин сти ту ти, де лом и 
као по сле ди ца рас па да бив ше Ју го сла ви је. Ово на 
при мер ва жи за Г ете ин сти ту те у Са ра је ву и Ско-
пљу, док они у Бе о гра ду и За гре бу по сто је ду же. У 
Бе о гра ду 2010. сла ви мо већ че тр де се то го ди шњи-
цу ра да. У Не мач кој је са зре ла свест о то ме да ис-
точ но е вроп ске зе мље игра ју зна чај ну уло гу, и то у 
исто риј ском, по ли тич ком, еко ном ском и кул тур-
ном по гле ду.

С об зи ром на ак ту ел ност од лу ке о уки да њу 
ви за за гра ђа не Ср би је ко ји же ле да пу ту ју у 
зе мље ЕУ, ка да оне и зва нич но бу ду уки ну те, 
да ли ће срп ско-не мач ка кул тур на са ра дња 
би ти још бо ља, од но сно шта је ову са рад њу 
чи ни ло оте жа ном због ви зне по ли ти ке зе-
ма ља пот пи сни ца Шен ген ског спо ра зу ма?

Александар фон Хум болт је ре као: „Нај о па сни ји 
по глед на свет је по глед на свет љу ди ко ји ни ка-
да ни су ви де ли све та.“ То ком по след њих 10 до 15 
го ди на ов да шњи љу ди ни су има ли мо гућ но сти да 
„ви де све та“. То на ро чи то ва жи за мла де љу де. Уки-
да ње ви за не ће ре ши ти све про бле ме, јер мно ги 
мла ди љу ди не ма ју нов ца да пу ту ју, а не ки ста ри ји 
не ма ју ни нов ца, ни хра бро сти. Упр кос то ме, уки-
да ње ви за пред ста вља зна ча јан ко рак, и на дам се 
да ће уско ро до то га до ћи.

Пеђа Радосављевић

Јута Герих, директорка Гете института у Београду

Падом Берлинског зида боље се видимо и сарађујемо
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Ова Исто ри ја књи ге на пи са на је у ду ху фран-
цу ске шко ле исто ри ча ра књи ге ко ју је уте-

ме љио Ан ри-Жан Мар тен, а сам аутор при па да 
пр вој ге не ра ци ји ове шко ле. То до не кле огра-
ни ча ва ње ну уни вер зал ност али не ума њу је ње-
ну вред ност. Она, на про тив, има од ли ке и свих 
дру гих исто ри ја књи ге без об зи ра на по ме ре но 
те жи ште из ла га ња ма те ри је. Хро но ло шки пра ти 
раз вој књи ге од по ја ве пи сме но сти до да на шњих 
да на у ко ји ма је исто ри ча ри ма књи ге го то во не-
мо гу ће да да ју ва ља ну де фи ни ци ју књи ге ко ја би 
об у хва ти ла све об ли ке ње не по јав но сти има ју ћи 
у ви ду убр зан раз вој но вих тех но ло ги ја у ко ји ма 
и књи га има сво је ме сто.

Већ у уво ду аутор са же то са оп шта ва прав це у 
ко ји ма ће се са др жај ове, мо же се ре ћи, ен ци кло-
пе ди је кре та ти. По ла зе ћи од основ ног пи та ња 
„Шта је књи га?“, Бар би је украт ко из но си ети мо-
ло ги ју ове ре чи, ука зу је на мо гу ће де фи ни ци је, 
на исто ри ју и пер спек ти ве да љих про у ча ва ња.

Са ма ен ци кло пе ди ја је са ста вље на из че ти ри 
де ла са епи ло гом, а сва ки од ових де ло ва исто-
вре ме но озна ча ва и мо гу ће хро но ло шке гра ни це 
исто ри је књи ге. Аутор се опре де лио за ону вр сту 
хро но ло ги за ци је ко ја му се учи ни ла нај а де кват-
ни јом да из ло жи сло же ну и још увек до вољ но ен-
ци кло пе диј ски ра све тље ну хро но ло ги ју књи ге.

Пр ви део, „До ба ру ко пи са“, по сле крат ког и 
не пот пу ног уво да о про на ла ску пи сма, го во ри о 
грч ком и ла тин ском ал фа бет ском пи сму и о то-
ме шта је до нео про на ла зак ал фа бе та. Тач ни је, 
аутор сво ју исто ри ју књи ге по чи ње од ан тич ког 
свит ка ко ји је не сум њи во од и грао од лу чу ју ћу 
уло гу у исто ри ји књи ге за пад не ци ви ли за ци је. 
На тај на чин је дан се лек ти ван, уме сто уни вер за-
лан, при ступ да тој те ми од ре ди ће ток и тон из ла-
га ња це ле ен ци кло пе ди је. По сле одељ ка о ан тич-
ком свит ку сле ди крат ко из ла га ње о про из вод њи 
и ши ре њу књи ге у Рим ском цар ству и из ла га ње 
о „пр вим“ би бли о те ка ма, о алек сан дриј ској и 
рим ским би бли о те ка ма. По том сле ди оде љак 

ко ји пра ти раз вој књи ге од ра ног сред њег ве ка 
до ка ро лин шке ре не сан се. На ње га се на до ве зу-
је оде љак ко ји је аутор на сло вио као „Отва ра ње 
пре ма књи зи“, а ко ји об у хва та пе ри од од де се тог 
до по чет ка пет на е стог ве ка.

Дру ги део, „Гу тен бер го ва ре во лу ци ја“ раз-
ма тра све аспек те и им пли ка ци је Гу тен бер го вог 
про на ла ска умно жа ва ња књи га штам па њем и 
углав ном је огра ни чен на европ ске цен тре штам-
пе са на гла ском на уло гу цр кве у ши ре њу књи-
ге. Ова ко оме ђе но по ље про у ча ва ња омо гу ћа ва 
ауто ру да пре ци зни је из ла же ма те ри ју и исто ри-
ју књи ге у по је ди ним европ ским др жа ва ма.

Тре ћи део, „Књи жа ра у ста ром ре жи му“ об у-
хва та пе ри од раз во ја књи ге од два де се тих го ди на 
ше сна е стог ве ка до хи ља ду се дам сто ше зде сете 
го ди не, тач ни је, од Лу те ра до до ба про све ће-
но сти. Из ла га ње у овом де лу си сте ма ти зу је већ 
оме ђе на по ља про у ча ва ња, а је дан део тог из ла-
га ња по све ћен је исто ри ја ту цр кве не књи ге ко ја 

је у мно гим слу ча је ви ма има ла при-
мат у раз во ју књи ге ово га вре ме на.

Че твр ти део ко ји је аутор на звао 
„Дру га ре во лу ци ја и про на ла зак ма-
сов ног по сре до ва ња“ об у хва та пе-
ри од од хи ља ду се дам сто ше здесе-
те до хи ља ду де вет сто че тр на е сте 
го ди не. У овом, нај о бим ни јем, де лу 
Бар би је исто ри ју књи ге кон тек сту-
а ли зу је но вим окру же њем ко је до-
ла зи до пу ног из ра за у том пе ри о ду 
људ ске исто ри је, а ко је је и да нас 
ва жно, али не и пре суд но, у раз во ју 
књи ге. Реч је о еко но ми ји, тр жи шту, 
по ли ти ци и дру гим об ли ци ма ис по-
ља ва ња чо ве ко ве исто ри је ко ји су 
по сто ја ли и ра ни је али не у том оби-
му и у та квим об ли ци ма. Књи га се 
у овом пе ри о ду са гле да ва као ро ба, 
уло гу цр кве у нај ве ћој ме ри за ме-
ни ла је по ли ти ка, а функ ци ја књи ге 
по при ма са свим дру га чи ја по ља. У 
скла ду са тим књи га је умре же на и 
у ле ги сла ти ву, слу жи као сред ство 
ин фор ма ци ја и за че так ма сов них 
ме ди ја. Књи жа ре до би ја ју дру га чи ју 
на ме ну, а по ја вљу ју се и на ци о нал-
не би бли о те ке. Реч ју, књи га по ста је 
мул ти ди сци пли нар но сред ство дру-

штве ног жи во та у ра спо ну од есте ти ке до про-
па ган де.

Као по сле ди ца све га то га сле ди оде љак ко ји 
је Бар би је на сло вио као „Епи лог – Два де се ти 
век: кон ку рен ци ја и гло ба ли за ци ја“. Иако кра так 
и не пот пун, он углав ном да је основ не функ ци-
је књи ге у два де се том ве ку. Овај део се углав ном 
ба ви ста ти сти ка ма, про цен ти ма и од но сом књи-
ге и ме ди ја. Да нас је тај фо кус функ ци је по ме рен 
у ко рист књи ге ко ја осва ја но ве об ли ке али за др-
жа ва сво ју основ ну на ме ну.

Бар би је о ва Исто ри ја књи ге је де ло ко је чи-
та о ци ма, а и струч ња ци ма, мо же по слу жи ти као 
при руч ник, ен ци кло пе ди ја али и реч ник, у да-
љим про у ча ва њи ма исто ри је књи ге. У њој чи та-
лац не ће на ћи све од го во ре на пи та ња о јед ном 
од нај сло же ни јих про на ла за ка исто ри је чо ве ка 
али је она до бар во дич ка но вим по љи ма са зна-
ња, а то је по го то ву да нас ва жно јер је по ја вом 
но вих тех но ло ги ја на пра вљен но ви „Гу тен бер-
гов“ скок у исто ри ји књи ге.

ШО ЉАН, Ду брав ка : МУ РА ТО ВИЋ, Еди на ; 
АБА ЏИЋ, Са ба хе та : Биљ ке пла ни на Бо сне и 
Хер це го ви не. – Са ра је во : За греб : Ша хин па-
шић, 2009. 454 стр.

Ова у сва ком по гле ду из у зет на књи га пра ви је 
из да вач ки по ду хват ко ји пре ва зи ла зи про стор 

и те ма ти ку о ко јој го во ри. Она ће би ти дра го це на и 
они ма ко ји се као струч ња ци ба ве про у ча ва њем би ља-
ка, али и ва жан еду ка тив ни во дич обич ним чи та о ци-
ма. За њих ће упо зна ва ње и од ре ђи ва ње би ља ка би ти 
при ли ка да још мно го то га са зна ју о биљ ном све ту 
бо сан ско хер це го вач ких пла ни на. Има ју ћи у ви ду да 
је књи га илу стро ва на ко лор ним фо то гра фи ја ма сва ке 
биљ ке мо ћи ће да је ла ко пре по зна ју у ре ал ном про-
сто ру, да је упо ре де са истим или срод ним биљ ка ма из 
соп стве них сре ди на и да на тај на чин обо га те област 
по зна ва ња биљ ног све та у мно го ши рем кон тек сту. 
Исто вре ме но, по сво јој струч но сти ова књи га је и 
ен ци кло пе ди ја биљ ног све та пла ни на овог про сто ра. 
Ова кве књи ге су на бал кан ским про сто ри ма рет ке и 
из да вач ко ји је об ја вио имао је осе ћај ње не вред но сти 
и по себ но сти јер се ова кве књи ге рет ко об ја вљу ју а 
ду го тра ју.

Књи га је плод тим ског ра да три аутор ке. Ду брав-
ка Шо љан је ре дов ни про фе сор При род но-ма те ма-
тич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Са ра је ву, об ја ви ла 
је на уч не ра до ве из обла сти биљ не си сте ма ти ке, ана-
то ми је и ко ро ло ги је. Об ја ви ла је и ве ли ки број на уч-
но-по пу лар них ра до ва о би о ра зно ли ко сти и за шти ти 
при ро де и би ла уче сник у ства ра њу уџ бе нич ке ли те-
ра ту ре. Нај ве ћи део об ја вље них фо то гра фи ја сни ми-
ла је сама аутор ка (504). Еди на Му ра то вић, до цент на 
истом фа кул те ту, ба ви се ис тра жи ва њи ма из обла сти 
бо та ни ке и мо ле ку лар не ци то ге не ти ке. У овој књи зи 
сни ми ла је 11 фо то гра фи ја. Са ба хе та Аба џић је са вет-
ни ца Зе маљ ског му зе ја у Са ра је ву, а об ја ви ла је ве ћи 
број на уч них и струч них ра до ва из бо та ни ке.

По ред тек сту ал ног, струч ног де ла ко ји је ен ци-
кло пе диј ски све ден на основ не по дат ке, нај ве ћу вред-
ност ове књи ге сва ка ко чи не ко лор не фо то гра фи је 
сва ке за сту пље не вр сте сни мље не „на аутен тич ном 
при род ном на ла зи шту и ста ни шту у фе но фа зи цвје-
та ња“, а че сто су у те фо то гра фи је ин кор по ри ра не и 
ма ње, као илу стра тив на до пун ска ин фор ма ци ја.

За сно ва на на обим ним те рен ским ис тра жи ва њи-
ма, кроз је дин ство тек сту ал ног и ви зу ел ног, ова књи га 
по ред сво је струч но сти има и еду ка тив ну, еко ло шку, 
па и ту ри стич ку ди мен зи ју. Мул ти ди сци ли нар на по 
сво јој функ ци ји, она је си гу ран уџ бе ник, во дич и при-
руч ник нај ши рем кру гу чи та ла ца.

С. М.

БАРБИЈЕ, Фредерик : Историја књиге ; превела са француског Љиљана 
Мирковић. – Београд : Клио ; Народна библиотека Србије, 2009. – стр 432.



Из да вач ка ку ћа „Ар хи пе лаг“ је за ре ла тив но 
крат ко вре ме из би ла у сам врх срп ског из да-
ва штва. На ко ји на чин Вам је то ус пе ло?

- Из да ва штво је леп и уз бу дљив по сао нај ви ше 
због то га што се у ње му, као у рет ко ком 
дру гом по слу, мо гу по ве за ти две стра не ко-
је нај че шће оста ју раз дво је не. Ма да та раз-
дво је ност не мо ра би ти ни ка ква ну жност. 
Јед но је тр жи ште на ко ме про ве ра ва мо сво-
је иде је и на ко јој по твр ђу је мо успе шност 
вла сти тог из да вач ког по сла. Али дру го је 
кул ту ра ко ја нам да је ви со ке кри те ри ју ме, 
ја ми слим да да је и пра ви сми сао из да вач-
ком по слу. У на ше вре ме има мо мно го из-
да ва ча ко ји ми сле са мо о тр жи шту. И то 
ни по што ни је та ко са мо код нас. Ми сле ћи 
о тр жи шту и са мо о ње му, из да ва штво је у 
мно гим при ли ка ма из гу би ло ви со ке ме ре, 
стан дар де, кри те ри ју ме, про фе си о нал ност. 
Суд би на из да вач ког по сла не про ве ра ва 
се са мо на кра ју ме се ца, по из ве шта ји ма о 
про да ји књи га, ни ти на кра ју јед не по слов-
не го ди не, што је све, раз у ме се, ва жно, већ 
све док књи ге са зна ком из да вач ке ку ће по сто је 
у књи жа ра ма, у јав ним или у при ват ним би бли-
о те ка ма, а пре и по сле све га у ру ка ма чи та ла ца. 
То ни ка ко не би тре ба ло за бо ра ви ти. Као што се 
мо ра има ти у ви ду да по сто је раз ли чи ти чи та о ци 
и њи хо ва раз ли чи та оче ки ва ња. Чак бих ре као да 
су да нас у Ср би ји чи та о ци бо ље про фи ли са ни 
не го што су то, у це ли ни узев, из да вач ке ку ће.

„Ар хи пе лаг“ је у овом тре нут ку је дан од 
рет ких на ших из да ва ча ко ји се ба ве са мо из да-
ва штвом, да кле, не и књи жар ством, ди стри бу ци-
јом или не ком дру гом де лат но шћу. Из да ва штво 
је по сао за се бе и са мо ако се њи ме ба ви те то ком 
це ле го ди не, са ја сном на ме ром да то бу де ваш 
по сао ко ји сте иза бра ли, мо же те не што ура ди ти. 
Ка да сва ки дан ура ди те по не што, на кра ју го ди-
не то се са бе ре у ре пре зен та ти ван број књи га, 
до га ђа ја и ак тив но сти. 

„Ар хи пе лаг“ је осно ван у ма ју 2007. го ди не. 
Ме ни је ве о ма дра го да су у ме ђу вре ме ну по ста-
ли пре по зна тљи ви на ша кон цеп ци ја и наш ло го, 
на ше књи ге и наш при ступ у пред ста вља њу књи-
га. Пове ре ње чи та ла ца се сти че по сте пе но, али 
је ва жно што тај круг стал но про ши ру је мо. Ин-
те ре со ва ње чи та ла ца, при су ство у јав но сти, на-
гра де ко је су до би ле на ше књи ге у про те клом пе-
ри о ду, као и На гра да за Из да ва ча го ди не ко ју је 
„Ар хи пе лаг“ до био на не дав но за вр ше ном Сај му 
књи га у Бео гра ду по ка зу ју да наш из бор пу та у 
из да ва штву, ма ко ли ко у овом тре нут ку био те-
жи, је сте не што што је пре по зна то и за шта се 
вре ди за ла га ти.

Ко ли ко су ви со ки кри те ри ју ми му дро 
одабра не уре ђи вач ке по ли ти ке то ме до-
прине ли?

- Да би уре ђи вач ка по ли ти ка мо гла да бу де до-
след на и ду го роч на, из да вач мо ра да се на са мом 
по чет ку опре де ли за две ства ри и да их по том 
не дво сми сле но за сту па: мо ра те да зна те шта 
хо ће те да по стиг не те и мо ра те да зна те шта ни 
по ко ју це ну не ће те. Ка да са со бом раш чи сти-
те ко ји су вам ци ље ви и шта су вам при хва тљи-
ва сред ства, он да уре ђи вач ка по ли ти ка мо же да 
бу де кључ ни из раз из да вач ког по сла. На осно ву 
уре ђи вач ке по ли ти ке из да вач сти че свој про-
фил и иден ти тет, да је га ран ци ју ква ли те та ко ја 
је на стал ној про ве ри, а чи та о ци мо гу вр ло ла-
ко да зна ју шта од тог из да ва ча мо гу да оче ку ју. 
Оста ло је још са мо да из да вач бу де до сле дан, да 
не под ле же тре нут ним иза зо ви ма, ни про ла зним 

мо да ма, ни ола ким и јед но став ним ре ше њи ма.
Од са мог по чет ка кон цепт „Ар хи пе ла га“ је 

ја сно по ста вљен. Свет ска књи жев ност, у окви ру 
ко је ви дим и по је ди не срп ске пи сце и по је ди не 
срп ске књи ге, је сте јед на око сни ца „Ар хи пе-
ла га“. Наш циљ је да у сва кој из да вач кој се зо ни 
на пра ви мо ма ли ар хи пе лаг са вре ме не свет ске 
књи жев но сти. У овој го ди ни об ја ви ли смо се дам 
из у зет них европ ских пи са ца чи ја су де ла пр ви 
пут пре ве де на на срп ски је зик. Дру га око сни ца 
су књи ге из обла сти ху ма ни сти ке, у еди ци ја ма 
по ли тич ке те о ри је, исто ри о гра фи је Евро пе ХХ 
ве ка, еко но ми је, пси хо ло ги је и лек си ко гра фи је. 
У овим еди ци ја ма об ја вљу је мо де ла пр во ра зред-
них струч ња ка у ко ји ма се го во ри о нај те жим и 
нај о збиљ ни јим пи та њи ма мо дер ног све та.

На ме ра „Ар хи пе ла га“ је да об ја вљу је књи-
ге у зна ку нај у збу дљи ви је ма ште и нај у збу дљи-
ви јег зна ња. То зна чи да смо се опре де ли ли да 
об ја вљу је мо вр хун ску ли те ра ту ру у свим обла-
сти ма ко је смо узе ли за по ље на шег из да вач ког 
ин те ре со ва ња, да то чи ни мо у пре по зна тљи вим 
би бли о те ка ма, по нај ви шим про фе си о нал ним 
стан дар ди ма и у зах тев ној про дук ци ји ко ја под-
ра зу ме ва од лич ну штам пу и тврд по вез. И ка да 
об ја ви мо књи гу, ве ру је мо да смо ура ди ли тек по-
ла по сла. На ше књи ге ни су по пу ли стич ке, ни та-
бло ид не, али ве ру јем да и озбиљ не књи ге мо гу да 
бу ду дру штве ни и кул тур ни до га ђа ји, што смо и 
по ка за ли чи та вим ни зом про мо тив них ак тив но-
сти по све ће них на шим књи га ма. Та ко је, ре ци мо, 
за не пу не три го ди не „Ар хи пе лаг“ ор га ни зо вао 
пет на ест го сто ва ња по зна тих стра них пи са ца у 
Бе о гра ду и дру гим гра до ви ма Ср би је.

Об ја вљу је те вр хун ска де ла стра них пи са-
ца, али и де ла до ма ће књи жев но сти. Ко ли-
ко је, по Ва ма, са вре ме на срп ска књи жев-
ност вред но сно ком па ти бил на са свет ским 
књи жев ним то ко ви ма?

- „Ар хи пе ла го ва“ би бли о те ка „Злат но ру но“ од 
са мог по чет ка се об ли ку је упра во на тим прин-
ци пи ма про жи ма ња раз ли чи тих то ко ва мо дер-

не свет ске књи жев но сти. У то ме сва ка ко ви дим 
и ме сто срп ске књи жев но сти и ње них нај бо љих 
из ра за. Ве ру јем да се на та кав на чин об ли ку је 
до бар кон текст са вре ме не срп ске књи жев но сти, 

јер тек у по ре ђе њу до би ја мо пра ву сли ку. 
У нај бо љим сво јим књи га ма са вре ме на 
срп ска књи жев ност је са свим при ро дан и 
по е тич ки, те мат ски, вред но сни и са знај ни 
део са вре ме не свет ске књи жев но сти. И то 
ва жи за све жан ро ве срп ске књи жев но сти, 
од ро ма на и при по вет ке до кри ти ке и те-
о ри је, од по е зи је до дра ме и есе ји сти ке. 
На ша књи жев ност је мно го бо ља не го што 
че сто у њу ве ру је мо. И због то га је „Ар-
хи пе лаг“ ве о ма по све ћен ме ђу на род ном 
пред ста вља њу са вре ме не срп ске књи жев-
но сти по сред ством про је ка та „Сто сло-
вен ских ро ма на“ и „Read cen tral“.
По ко јим кри те ри ју ми ма и вред но сти-
ма се „Ар хи пе лаг“ раз ли ку је од дру гих 
из да ва ча и ко ли ко је на то ути ца ло ва ше 
ду го го ди шње уред нич ко и ства ра лач ко 
ис ку ство?

- О раз ли ка ма je нај бо ље да го во ре чи та о ци и 
струч на јав ност. Вр ло сам за до во љан оним што 
су и јед ни и дру ги до са да ре кли. Чи та о ци су пре-
по зна ли вред но сти ко је за сту па мо. То ви ше ни-
су са мо на ше вред но сти, већ за јед нич ко до бро, 
што нас по себ но оба ве зу је. 

У из да ва штву, као и у би ло ком дру гом по слу, 
сва ко ис ку ство мо же да бу де ко ри сно. Ја сам ду-
го го ди на уре ђи вао ча со пи се, књи жев не фе сти-
ва ле, раз ли чи те еди ци је, био стал ни књи жев ни 
кри ти чар не ко ли ко днев них но ви на по не ко ли ко 
го ди на, био уред ник у из да вач ким ку ћа ма. То је 
ра зно род но ис ку ство на ста ја ло го ди на ма, што 
зна чи да је раз ме ње но за из ве сно вре ме и енер-
ги ју. Али ду же од то га сам пи сац и чи та лац. И 
то је ис ку ство ко је је дра го це но у из да ва штву. У 
„Ар хи пе ла гу“ об ја вљу јем књи ге ко је бих во лео 
да чи там и да ни сам из да вач или уред ник.

Ге не рал но, шта чи та о ци мо гу у на ред ном 
пе ри о ду да оче ку ју са из да вач ке тра ке „Ар-
хи пе ла га“?

- У про те клом пе ри о ду ми смо пред ста ви ли на ше 
стан дар де и кри те ри ју ме. И не ће мо их ме ња ти 
ни у на ред ном пе ри о ду. У овој го ди ни об ја ви ли 
смо че тр де сет књи га, али од бро ја књи га мно го 
нам је ва жни је да су то књи ге ко је чи та о ци ма 
има ју шта да ка жу. То је наш из бор у из да ва штву, 
а из бо ре ни у по слу ни у жи во ту ни је до бро стал-
но ме ња ти. Ме ђу пр вим књи га ма ко је ће се по ја-
ви ти у на ред ним не де ља ма и ме се ци ма на ла зи се 
ве ли ка мо но гра фи ја Љу бо ми ра Ери ћа „Пси хо а-
на ли за и пси хо па то ло ги ја ли ков ног из ра за“, но ве 
књи ге у еди ци ји „Сто сло вен ских ро ма на“, као и 
но ва де ла Да ви да Гро сма на, Се са Но те бо ма, Се-
са ра Ан то ни ја Мо ли не или Ла сла Дар ва ши ја.

По ред то га што ра ди те те жак из да вач ки по-
сао, Ви сте исто вре ме но и је дан од на ших 
нај зна чај ни јих пе сни ка и кри ти ча ра, да та ко 
ка же мо, са да већ сред ње ге не ра ци је. Ка ко 
Вам успе ва да ове слич не, али и ра зно род не 
књи жев не по сло ве успе шно оба вља те?

- Ја ове по сло ве ви дим ви ше као слич не не го као 
ра зно род не. И то ми сва ка ко по ма же и да их оба-
вљам и да ми, при то ме, ни ка да не бу де до сад но. 
Све је то књи жев ност, у раз ли чи тим об ли ци ма и 
на раз ли чи те на чи не, али све то тра жи по све ће-
ност и стр пљи вост. Ме не све то за ни ма из ну тра, 
а ис па ло је да сам од свог ин те ре со ва ња на пра-
вио свој по сао.

Станиша Нешић
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Ка ко из гле да Ваш по глед на све оно што сте 
до овог тре нут ка об ја ви ли, књи ге при ча, ро-
ман, те о риј ску сту ди ју и збир ку огле да „Увод 
у астро но мију“?

- Увек је на све или ни шта. Увек је до са ме гра ни це 
и ко рак ви ше. Увек је пре и спи ти ва ње и иза зи ва ње 
По ступ ка и По рет ка. Увек дру га чи је у од но су на 
то ка ко из гле да. Ако је књи жев ност, он да је фи ло-
зо фи ја. Ако је фи ло зо фи ја, нпр. есте-
ти ка или ети ка, он да је књи жев ност. 
Ако је књи жев ност, он да је и са фи ло-
зоф ским пре тен зи ја ма. Ако је о Бо гу, 
он да је аг но сти ка, ако је аг но стич ки и 
је ре тич ки, он да је о ап со лу ту и без у-
слов ном и нај ви шем. Ако је ге о ме триј-
ски и стро го де дук тив но, он да је пу но 
емо ци ја, лир ски. Ако је лир ски, он да је 
о нај ап стракт ни јем, или о нај кон крет-
ни јем. Ако је о оно ме че га не ма, он да је 
о ствар но сти. Ако је о ствар но сти, он-
да је о оно ме че га не ма. Ако је ци нич но, 
иро нич но и гор ко, он да је о по све ће њу, 
пре да но сти, љу ба ви. И нај зад, ако је о 
же на ма, он да је о же на ма.

У спе ци фич ном дру штве ном тре-
нут ку по ста ли сте управ ник јед не 
од нај зна чај ни јих уста но ва кул-
ту ре На род не би бли о те ке Ср би је, да ли је та 
од го вор ност ути ца ла на пут Ва ших фи ло зоф-
ских ми сли?

- Од прет ход не ге не ра ци је на сле ди ли смо ни шта-
ви ло, тј. ни смо на сле ди ли ни шта у по гле ду сми сле-
ног си сте ма вред но сти и на том си сте му за сно ва-
них од го вор но сти, при о ри те та и кри те ри ју ма за-
до вољ ства, сре ће, пра вед но сти, по бе де, на прет ка, 
здра вља, уте ме ље ња за се бе и по том ство. Наш је 
за да так да те вред но сти ус по ста ви мо и де мон стри-
ра мо, да има мо шта да пре да мо да ље. У Ср би ји је 
по тро шен сав дру штве но-сим бо лич ки ка пи тал. 
Још од Ми ло ше ви ће вог вре ме на по гре шно до ми-
ни ра уве ре ње: што срп ски је – то бо ље. Ра ди се о 
упра во су прот ном: што бо ље – то срп ски је. Ста тус 
зна ња, од го вор но сти и има ги на ци је мо ра до ћи ис-
пред све га оста лог. Је дан наш ко ри сник на пи сао је 
по ру ку ко ја гла си: хај де да про ме ни мо име, па да 
нам се др жа ва уме сто Ср би ја зо ве Коб сон – мо жда 
нам кре не.

У све му што ра ди те до ми ни ра Ваш лич ни став, 
увек го во ри те отво ре но и ди рект но, да ли сте 
због то га до жи вља ва ли не при јат но сти?

- Да. Љу ди ре а гу ју агре сив но на иза зов да се ме ња ју 
и да ми сле из ван увре же них и за да тих окви ра, на ви-
ка, дог ми, у ко ји ма им је сте ску че но и пра зно, али 
ужи ва ју у са мо за ва ра ва њу и са мо са жа ље њу. Он да 
их уз не ми ри те. Ако су са бла жње ни, то зна чи да се 
у њи хо вом уму нај зад де сио про бој и да по чи њу да 
схва та ју. Ево ре ћи ћу вам опет не што што мо же да 
са бла зни и нач не пу ко ти ну у мо но лит ном и не у-
пит ном уве ре њу ко је та бу и зи ра ка ко јав но мње ње 
та ко и по је ди нач на уве ре ња и по гле де: да ли зна те 
да су са вест, на у ка, умет ност и ми шље ње ан ти па-
три от ски? 

Ка ко?
- Па та ко што су не при стра сни и без у слов ни. И та-
ко што су у по је дин цу а не у ко лек ти ву. Та ко што се 
не оба зи ру на при пад ност и по ре кло.

Исти на је то што ка же те, али мо гу да пред-
ви дим да због та квих исти на мо же те и да ље 
има ти не при јат но сти. Уоста лом, ма ло сте 
при сут ни у јав но сти, да ли је то Ваш из бор 
или са мо сти цај окол но сти?

- Мо јим нај бли жи ма, па и ме ни са мом, чи ни се да је 
и ово ли ко пре ви ше. 

Да ли има те до вољ но са рад ни ка ко ји мо гу да 
пра те Ва ше стан дар де?

Не. Са рад нич ки тим се ства ра. И тај про цес не пре-
кид но тра је.

Из Ва ших тек сто ва се ви ди ја сан став про тив 
кул ту ре по ди ла же ња. Ка да би сте би ли у при-
ли ци да уста но ви те но ви кул тур ни мо дел, ка-
ко би сте га фор ми ра ли?

- Уме сто уоби ча је не по ли ти кант ске ман тре о тзв. 
кри тич ној ма си ко ја нам је нео п ход на, за ла жем се 
за прин цип кри тич ког ква ли те та. Та мо ја иде ја је 
већ по зна та – иде ја так ми че ња у ква ли те ту, а не у 
по ди ла же њу пред ра су да ма и сро за ном уку су и за-
ту ца но сти - ту и та мо на и ла зи на по др шку. Али 
не што у ве зи с тим, што је ме ни очи глед но, али 
мно ги ма из гле да ни је, мо ра да се ка же ек спли цит-
но: еко ном ско си ро ма штво по сле ди ца је дру гих 
си ро ма штава, а не обр ну то, ка ко се обич но ми сли. 
Еко ном ско си ро ма штво по сле ди ца је си ро ма штва 
у зна њу и ин фор ма ци ја ма, си ро ма штва у обра зо-
ва њу и струч ним стан дар ди ма, си ро ма штва у тех-
но ло шкој ин фра струк ту ри, си ро ма штва у очу ва њу 
и одр жи во сти при род них ре сур са, си ро ма штва 
у де мо крат ским ин сти ту ци ја ма, си ро ма штва у 
вла да ви ни пра ва и ба лан су кон тро ле из ме ђу три 
основ не вр сте вла сти, си ро ма штва у од го вор но сти 
и хра бро сти су о че ња са све том у пре ви ра њу, си-
ро ма штва у стра те шком пла ни ра њу и упра вља њу, 
си ро ма штва у има ги на ци ји. Све су то при мар на 
си ро ма штва у од но су на еко но ми ју и бит но за ви се 
од кул тур ног обра сца ко ји вла да. Реч ју, еко ном ско 
си ро ма штво после ди ца је кул тур ног си ро ма штва. 
То је Маркс, али на гла вач ке.

Са ко јим ми сли ма сте нај че шће?
Ево не ко ли ко, да по де ли мо: „У зе мљи ла жи све је 
исти на.“ Ду брав ка Угре шић. „Не ма ни че га ре ал ни-
јег од ни че га“ Се мју ел Бе кет. „Ир ска је кр ма ча ко ја 
про жди ре сво ју де цу“ Џемс Џојс. „Шта је, да кле, 
не мо гу ће за ми сли ти и о ка квој се не мо гућ но сти 
ра ди?“ Ми шел Фу ко. „За ста ве не ле пр ша ју у ва ку-
у му“ Ар тур Кларк. „Сва ко умет нич ко де ло је не-
по чи њен зло чин“ Те о дор Адор но. „Чу јем вра ти се, 
чу јем оста ни, чу јем вра ти се, не иди, не иди, не ее... 
По гле дај ме, о, по гле дај ме, очи ма де те та“ Ми лан 
Мла де но вић. „Уобра зи ља је сло бод на, чо век ни је“ 

Лу ис Бу њу ел. „На ци о на ли зам је по след ње при бе-
жи ште ху ља“ Се мју ел Џон сон. „Сме јем се кад сам 
бе сан. Ва рам и ла жем. Чи ним све што мо рам не би 
ли се не ка ко про ву као. Али вр ло до бро знам шта је 
до бро. И вр ло до бро знам шта ни је. И жи вот да јем 
за исти ну, у мом тај ном жи во ту“ Ли о нард Ко ен. 
„Свет је оно ли ко за ни мљив ко ли ко смо ми зна-
ти жељ ни“ Шек спир. „Бу ди мо љу ди, као што не ко 

ре че, иако смо Ср би“ Ње го ва Све тост 
Па три јарх Срп ски Па вле. „Gott libt die 
Serben“ Дра го љуб Ра ша Те о до си је вић. 
„Оно што же лиш ни је оно што ти је по-
треб но. Оно што ти је по треб но ни је 
оно што си за слу жио. Оно што си за слу-
жио ни је оно што имаш. Оно што имаш 
ни је оно што же лиш“ Сре тен Угри чић.
Ве ли ке су Ва ше за слу ге у ре а ли за ци ји 
ди ги тал не би бли о те ке. Да ли сте за до-
вољ ни по стиг ну тим? 
- НБС је пре по зна та као ли дер у Ср би ји, 
у Евро пи (Европ ска би бли о те ка, Еуро-
пе а на) и у све ту (Свет ска ди ги тал на би-
бли о те ка). Нај бо љи нас зо ву да им бу де-
мо пр ви парт не ри. Ко-пред сед ник сам 
Се лек ци о не ко ми си је Свет ске ди ги тал-
не би бли о те ке, члан Управ ног од бо ра 
Европ ске би бли о те ке и eIFL-а, нај ве ћег 

свет ског би бли о теч ког кон зор ци ју ма. То су, без ла-
жне скром но сти, нај ве ћи ус пе си срп ског би бли о-
те карства у це лој ње го вој исто ри ји. Али ово је тек 
ар хај ски по че так. У пред ви ди вој бу дућ но сти, ди ги-
та ли за ци ја ће об у хва ти ти глав ни ну на ших жи во та, 
лич них, по слов них, јав них, сим бо лич ких... Жи ви 
би ли па ви де ли, тј. бро ја ли.

Чи та лач ка кул ту ра је стал ном опа да њу?
- Ста тус и пи та ње чи та ња и чи та лач ке кул ту ре у Ср-
би ји за ме не је пи та ње не пи са них за ко на. Два та ква 
су ми по себ но ва жна: основ ни дру штве ни уго вор и 
спо ра зум из ме ђу тек ста и чи та о ца. Из ме ђу ова два 
не пи са на за ко на по сто ји за ни мљи ва и ви ше не го 
ин ди ка тив на ко ре ла ци ја. На ше ис ку ство је без број 
пу та не по бит но утвр ди ло да дру штве ни уго вор у 
на шој зе мљи и за јед ни ци на жа лост не ва жи и не 
функ ци о ни ше, док уго вор из ме ђу чи та о ца и тек ста 
упр кос све му ва жи и функ ци о ни ше. Та ко онај ко ји 
чи та има ви ше стру ку са тис фак ци ју, јер по ред кон-
крет ног са др жа ја тек ста до би ја и пре ко по треб ну 
ко му ни ка ци ју, уза јам ност, ди ја лог, раз ме ну, ин клу-
зи ју и по ве ре ње ко јих не ма из ван чи та ња, а то ли ко 
су нам по треб ни. Гра ђа нин или гра ђан ка Ср би је, 
ако је чи та лац, у тек сту не по сред но на ла зи оно 
што му у жи во ту то ли ко не до ста је. То зна чи да би 
не чи та о ци мо ра ли да за ви де чи та о цу ви ше стру ко. 
Не чи та о ци ма, на рав но то не па да на па мет, јер су 
глу пи, јер због не чи та ња ни су у ста њу да раз у ме ју 
и осве сте бит не ди мен зи је сво јих жи во та. Не чи та-
о ци жи ве не све сно, они су ве чи ти објек ти, ве чи ти 
пот чи ње ни, они ни не зна ју ко ли ко су из гу бље ни 
и са ми и без на де да ће се про бу ди ти и да ће сту-
пи ти у кон такт са све том, дру ги ма и со бом. Док 
чи та о ци ма у чи та њу ипак пре о ста је ма кар то јед-
но при бе жи ште оп ште ња, бли ско сти, раз у ме ва ња, 
сми сла и људ ско сти. При том два не пи са на за ко на о 
ко ји ма го во рим има ју уза јам но за ви сну струк ту ру. 
Устрој ство тек ста под ра зу ме ва и ре флек ту је, на и-
ме, устрој ство за јед ни це. И обр ну то: устрој ство 
за јед ни це под ра зу ме ва и  пре сли ка ва устрој ство 
зна ка, то јест тек ста. 

Ипак ни је са свим очи глед но ка ко то основ ни 
дру штве ни уго вор има струк ту ру зна ка. 

- Па та ко што се де ли на озна ку и озна че но, на оно 
ви дљи во и на оно не ви дљи во у ва же ћем по рет ку. 
То да спо ра зум из ме ђу чи та о ца и тек ста има струк-
ту ру зна ка је сте очи глед но, али ни је очи глед но да 
тај од нос, то јест чи та ње има струк ту ру за јед ни це, 

Сретен Угричићинтервју ПОСЛЕДЊЕ 
УТОЧИШТЕ 

Сретен Угричић, филозоф, књижевник,
управник Народне библиотеке Србије

„Статус знања, одговорности и 
имагинације мора доћи испред 

свега осталог.“
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ко му не, дру штве ног од но са, спре ге ко ја је функ-
ци о нал на и сми сле на и ду бо ко људ ска. За то је - у 
сре ди на ма и кул ту ра ма ка ква је на ша, где основ ног 
дру штве ног уго во ра не ма - чи та ње од пре суд ног 
зна ча ја, по след ње уто чи ште ми ни мал ног пре о ста-
лог дру штве ног ка пи та ла. Усу дио бих се да ка жем 
да је пи та ње чи та ња сто га пи та ње оп стан ка. 

Он да су за да так и ми си ја би бли о те ка тим 
те жи.

- Кад раз ми шљам о иза зо ви ма ко је сто је пред би-
бли о те ка ма и би бли о те кар ством, три су кључ не 
ре чи: адап та ци ја, ево лу ци ја и ре во лу ци ја. У са вре-
ме ној ци ви ли за ци ји ста тус и функ ци ја би бли о те ка 
дра ма тич но ра сте. Свест о то ме ни је уоп ште при-
сут на из ван струч не би бли о теч ке за јед ни це, али 
ни при бли жно до вољ но уну тар ње. Би бли о те ке у 
21. ве ку пре ла зе из фа зе адап ти ра ња на са вре ме не 
ин фор ма ци о но-те ле ко му ни ка ци о не тех но ло гије 
у фа зу ево лу ци је под деј ством ефе ка та све ве ће и 
до ми нант ни је при ме не тих тех но ло ги ја у на шем 
сва ко днев ном ра ду, а та ево лу ци ја је то ли ко ду бо ка 
и да ле ко се жна да има ско ро ре во лу ци о нар ни ка-
рак тер. Кад то ка жем ни је ми до ре то ри ке, озби љан 
сам, имам у ви ду да са вре ме не би бли о те ке у сво јој 
ми си ји и сва ко днев ном ра ду за хва љу ју ћи  ево лу ци-
ји ко јој смо све до ци ути чу на пот пу но но во де фи-
ни са ње основ них ци ви ли за циј ских ка те го ри ја као 
што су: вла сни штво, кул ту ра, еко ном ски од но си, 
кре а тив ност, про стор и вре ме, јав ност,  и та ко да-
ље. Та ко на при мер, ак ту ел ни пре го во ри из ме ђу 
Гу гла, из да ва ча, ауто ра и би бли о те ка бит но ме ња ју 
де фи ни ци ју ин те лек ту ал ног вла сни штва и гра ни-
це из ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра. Са вре ме не 
би бли о те ке су у сна жном за ма ху ко јим пре ко ра-
чу ју из до ме на ло јал но сти и кон тро ле аутор ских 
и дру гих при ват них пра ва у до мен ши ре ња јав ног, 
не про фит ног, отво ре ног и до ступ ног вла сни штва 
и јав но сти кул тур них до ба ра, зна ња, ин фор ма ци ја, 
са др жа ја, вред но сти. Исто вре ме но, по јам кул ту ре 
ко ји је хи ља да ма го ди на до са да био за сно ван на ма-
те ри ја ли за ци ји тра го ва и зна ко ва људ ског ства ра-
ла штва са да у ери ди ги та ли за ци је пре ла зи у до мен 
де ма те ри ја ли за ци је кул тур них  зна ко ва ар те фе ка-
та, тра го ва и обје ка та. Вир ту ел но је ствар ни је од 
фи зич ког, по свом учин ку, на рав но, бр зи ни и до ме-
ту. Ци ви ли за ци ја пре о кре ће свој ток да би на ста-
ви ла да се раз ви ја са екс по нен ци јал ним фак то ри-
ма ефе ка та, до ступ но сти и ути ца ја. У еко ном ским 
од но си ма, пак, ви ше не ва жи кла сич на по де ла на 
про из вод њу и по тро шњу, по ну ду и по тра жњу. Та ко 
би бли о те ке, на при мер, са сво јим ба за ма по да та ка, 
ди ги тал ним ко лек ци ја ма, ин тер ак тив ним сер ви си-
ма, спон та но пре ла зе из до ме на кул тур не па си ве тј. 
по тра жње и по тро шње, у до мен кул тур не ак ти ве, тј. 
про из вод ње и по ну де. Исто вре ме но, ако по гле да те 
ужи по јам кре а тив но сти, би бли о те ке не по сред но 
уче ству ју у ре де фи ни са њу кла сич них пој мо ва ори-
ги на ла и ко пи је, аутор ства и ди се ми на ци је, јер у 
ди ги тал ној ери, иде ја о ори ги на лу је бе сми сле на, 
а ди стри бу ци ја и про дук ци ја су нео дво ји ви. Што 
се ти че про сто ра и вре ме на, би бли о те ке ви ше ни-
су згра де за ко је тре ба одво ји ти вре ме и пре во зно 
сред ство да би се до њих сти гло у за да том огра ни-
че ном рад ном вре ме ну, не го су сер ви си и ре сур си 
до ступ ни у сва ком тре нут ку на сва ком ме сту и за 
сва ку по тре бу, да кле и у учи о ни ци, и у рад ној со-
би, и у кан це ла ри ји, и у кон фе рен циј ској са ли, и 
у мо бил ном те ле фо ну и та ко да ље. Да кле, сви ови 
ци ви ли за циј ски пре о кре ти у ко ји ма са вре ме не би-
бли о те ке нај ди рект ни је уче ству ју, ни су ре ле вант ни 
са мо кул тур но, не го и еко ном ски, со ци јал но, по ли-
тич ки, гно се о ло шки, чак и он то ло шки. А то зна чи 
да су ови пре о кре ти у ци ви ли за циј ском сми слу без 
пре се да на, ко ре ни ти, реч ју - ре во лу ци о нар ни. Во-
лео бих да о њи ма на тај на чин раз ми шља ју ко ле ге 
би бли о те ка ри, али и сви оста ли на ши парт не ри, на 
јав ној и кул тур ној сце ни и уопште у дру штву. 

Лидија Божић 

Преведена прича
Сергеј До вла тов

КОМ ПРО МИС ДЕ ВЕ ТИ
(Со вјет ска Есто ни ја, јул, 1976. го ди не)

„НАЈ ТЕ ЖА СТА ЗА. Тај на Ка ру је ро ђе на у сло жној по-
ро ди ци, за вр ши ла је шко лу са злат ном ме да љом, би ла је 
се кре тар ко ми тета ВЛКСМ, ба ви ла се спор том. Ов де 
мо же мо из дво ји ти је дан ка рак те ри сти чан де таљ. Од 
много број них вр ста ла ке атле ти ке да ла је предност 
тр ча њу на 4.000 ме та ра, а та ста за је, по ми шље њу 
струч ња ка, нај те жа у спор ту, зах те ва спој бр зи не и 
из др жљи во сти, екс пло зив не сна ге и на пете во ље за по бе-
дом. Упор ност, до след ност и аскет ски ре жим жи во та 
су фак то ри ко ји су од ре ђи ва ли Тај ни ну би о гра фи ју, њен 
пут до тра си ра ног ци ља. По за вр шет ку шко ле, Тај на се 
упи са ла на хе миј ски одсек ТГУ, уче ству је у ра ду СНО, 
ра до из вр ша ва ком со мол ске за дат ке. На за вр шној го ди-
ни сту ди ја по ста је члан КПСС. За тим је пост ди пло-
мац Хе миј ског фа кул те та АН ЕС СР. Као спе ци ја ли зо-
ва ни хе ми чар, Тај на се ба ви ме ха ни змом ути ца ја кан-
це ро ге них ма те ри ја на људски ор га ни зам. Ди сер та ци ја 
јој је при кра ју.

Тај на Ка ру је по ста ви ла се би ви со ке ре ал не ци ље ве. 
Ве ру је мо да ће по сти ћи успех на сво јој те шкој ста зи.“

Са Тај ном Ка ру упо зна ли су ме за јед нич ки по зна-
ни ци. За ни мљи ва, ин те ли гент на же на, мла да на уч ни-
ца. При пре мио сам ски цу о њој. С вре ме на на вре ме, 
Тај ну сам ви ђао у ра зним на уч ним дру штви ма. Јед ном 
ме је по зва ла:

– Сло бо дан си? Тре ба да по раз го ва рам са то бом.
До шао сам у ка фе „Ра ја“. На ру чио сам џин. Она 

по че:
– Че ти ри го ди не сам у бра ку. До са да је све би ло у 

ре ду. Ле тос је Ру ди бо ра вио у Мо скви. За тим се вра-
тио. Та да је све и по че ло...

– ?
– До га ђа се не што чуд но. Он же ли... Ка ко да ти об-

ја сним.... По ста ли смо стран ци...
На прег нуо сам се и ја сно је упи тао:
– У ин тим ним од но си ма?
– Упра во то.
– Ка ко ја мо гу да ти по мог нем?
– То јест, за што сам се обра ти ла те би? Ти си је ди ни 

амо ра лан чо век ме ђу мо јим по зна ни ци ма. За то хо ћу 
да се кон сул ту јем.

– Не раз у мем.
– Да раз мо три мо си ту а ци ју.
– Ви диш, ја чак ни са му шкар ци ма не пре тре сам те 

те ме. Али, мој при ја тељ има књи гу Тех но логи ја сек са. 
Узе ћу је, ако хо ћеш. Са мо не за ду го. То му је при руч-
ник. Чи таш до бро ру ски?

– На рав но.
До нео сам јој Тех но ло ги ју. Див на књи га. Отво риш 

пр ву стра ни цу, пи ше „Увод“. Већ ми је сме шно. Јед но 
од по гла вља по чи ње ова ко: „Љу бав ни ци ма са пре те-
ра но ве ли ким сто ма ком мо же мо пре по ру чи ти по зу 
број 7.“ Ху ма ни аутор је по све тио па жњу чак и та ко 
пре зре ним ство ре њи ма као што су љу бав ни ци са ве-
ли ким сто ма ци ма...

Дао сам јој књи гу. Вра ти ла ми је за се дам да на.
– Све си схва ти ла?
– Осим јед не ре чи – „по сте пе но“.
Об ја снио сам јој шта зна чи по сте пе но.
– Сад хо ћу да стек нем прак тич но ис ку ство.
– Бла го си љам те, кће ри мо ја!
– Са мо не ћу са му жем. Мо рам пр во да уве жбам.
Под вла чим, све је го во ри ла без има ло ко ке та ри је, 

на естон ски на чин, озбиљ но и по слов но.
– Ти си амо ра лан чо век? – пи та ла ме је.
– Не са свим.
– Зна чи, од би јаш ме?
– Тај на! – пре кли њао сам. – То се та ко не ра ди! Ми 

смо у до брим дру гар ским од но си ма. По треб но је вре-
ме да они, мо жда, пре ђу у дру го осе ћа ње...

– Ко ли ко?
– Шта ко ли ко?
– Ко ли ко вре ме на је по треб но?
– О, Го спо де, не знам... ме сец, два...

– Не вре ди. У апри лу имам од бра ну те зе... Упо знај 
ме са не ким. По жељ но је да бу де црн пу раст. Имаш ли 
дру га ре-би тан ге?

– До ми ни ра ју – ка жем.
Се дим, раз ми шљам. Ша блин ски је, на рав но, ас, 

али је груб. Ро зе штејн гра ди ви кен ди цу, крај ње је ис-
цр пљен. Гу ља јев је пла ву шан. А Ми тја Клен ски има 
три пер. Оска Чер нов? Из гле да да од го ва ра. Сти дљив, 
стра ствен и црн. Исти на, шкр ти ца је, али то је сит ни-
ца. За је дан пут ће ва ља ти.

Пи там Чер но ва:
– Имао си мно го же на?
– Три де сет шест и че ти ри под зна ком пи та ња.
– Шта зна чи – под зна ком пи та ња?
Оска обо ри гла ву:
– Ди гре си је раз не вр сте.
Ва ља ће, ми слим. Из ло жио сам му су шти ну ства ри. 

Оска се збу нио:
– Упра во сам је ви део. Чак ми се и до па да. Али, сла-

жеш се, тек та ко, ути ли тар но...
– Шта те ко шта?
– Ипак сам ја му шка рац.
– Он да по мо зи чо ве ку.
Од сво јих па ра сам ку пио фла шу ру ма, по звао Осју 

и Тај ну. Тај на ми је шап ну ла:
– До го во ри ла сам се са дру га ри цом. Три са та ми је 

стан на рас по ла га њу.
Пи ли смо, пу ши ли, слу ша ли Би-Би-Си. Оска се 

пре пу стио раз ми шља њу:
– Да, ста бил на мо же да бу де са мо про го ње на ор-

га ни за ци ја...
Тај на га пре ки де:
– Тре ба да по ђе мо. Ина че ће ми се дру га ри ца вра-

ти ти.
Оти шли су. Ују тро ме зо ве Тај на.
– Па, ка ко је би ло? – пи там.
– Ис пра тио ме и оти шао ку ћи.
Зо вем Чер но ва:
– Имаш ли ти са ве сти?
– Ве руј ми, ста ри, не мо гу. Не ка ко ми не иде...
– Ка кав си ти му шка рац по сле то га?!
Оска се збу нио:
– Имао сам ви ше же на не го што си ти по јео ко тле-

та. Али, на та кву ни сам на и ла зио. Нај чуд ни је је што ми 
се она сви ђа.

По звао сам их по но во. Из нео сам не до пи је ни рум. 
Оти шли су. Тај на ме зо ве:

– Не ка ђа во но си твог дру га ра! 
– Зар је опет – ка жем – де зер ти рао?
– Схва таш ли, узе ли смо так си. Осја је пла ћао у 

мра ку. Дао је нов ча ни цу од де сет ру ба ља уме сто од 
јед не ру бље. За тим се стра шно на љу тио. Пе шке је оти-
шао ку ћи... Ја сам ви де ла ка ко му да је бан ку. Ми сли ла 
сам да је на Кав ка зу та кав оби чај. Да же ли да оста ви 
ути сак на ме не. Па, Осја је Гру зин?

– Осја је Је вре јин. А пра во пре зи ме му је Мал кизл.
Опет га зо вем:
– Оска, бу ди чо век!
– Раз у меш, имао сам бан ку, ру бљу и сит ни ну...
Тре ћи пут их по зи вам.
– Слу шај те – ка жем – но ћас спа вам у ре дак ци ји. А 

ви оста ни те. Шнапс је у фри жи де ру. Кад за зво ни те ле-
фон – не ди жи те слу ша ли цу. За кљу ча ћу вра та да Оска 
не по бег не.

– Не ћу да по бег нем.
Оти шао сам у ре дак ци ју да де жу рам. Тај на зо ве:
– Си ђи за тре ну так.
Си шао сам у хол. Она ва ди из тор бе чо ко ла ду и 

фла шу ви ски ја „лонг џон“.
– Дај – ка же – да те по љу бим. Ма, не пла ши се, 

дру гар ски...
По љу би ла ме је.
– Кад би знао ка ко сам ти за хвал на!
– За хва ли се Оски.
– Вра ти ла сам му де сет ру ба ља. Оних што је дао 

шо фе ру.
– Ка ква сра мо та!
– У ре ду је, по ште но их је за ра дио.
Са крио сам фла шу у џеп и по шао да за вр ша вам 

текст на те му мо ра ла.
Пре ве ла са ру ског Рад ми ла Ме ча нин 
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Ра зно ли кост ак тив но сти ко ји ма сте посве-
ће ни, ве ли ки је под сти цај но ви нар ској ра-
до зна ло сти. Упра во је из штам пе иза шла 
Ва ша но ва књи га при ча „По пис имо ви не“ 
у ко јој сте, по ре чи ма Ми хај ла Пан ти ћа, 
опи са ли „све оно што нас чи ни оним што 
је смо“. Шта је ова књи га Ва ма до не ла?

- Ак тив но сти ко ји ма сам по све ће на ни су та ко 
ра зно ли ке као што мо гу из гле да ти на пр ви по-
глед. Све чи ме се ба вим од у век је би ло (и оста ће) 
кон цен три са но на књи жев ност: про зну 
пре све га, а по том драм ску и пре во ди-
лач ку. То је свет у ко ме жи вим и у ко ме 
се осе ћам до бро, као што је до бро сва-
ком ко има сре ће да ра ди оно што во-
ли. „По пис имо ви не“ је мо ја пе та књи га 
при ча и до не ла ми је за до вољ ство ка кво 
прет по ста вљам да има зи дар кад угра ди 
ци глу у ку ћу ко ју зи да. Књи га је за пи-
сца и ци гла и ку ћа и до мо ви на и свет. 

„По пис имо ви не“ је пун то плих 
сли ка, не жних тре ну та ка и жи вот-
не исти не и ка ко Ви ка же те „сви-
ле них се ћа ња“. Ко ја су Ва ша сви-
ле на се ћа ња ко ји ма се вра ћа те?

- Вра ћам се сво јим оп се сив ним те ма ма 
љу ба ви и смр ти. То су, уоста лом, уни-
вер зал не књи жев не те ме, кад се па жљи-
ви је уду би у де ло би ло ког пи сца.

Јед но вре ме сте би ли и у све ту 
по ли ти ке, ра де ћи ве о ма успе шно у Ми ни
стар ству кул ту ре Ср би је. Шта Вам је зна
чи ло то ис ку ство?

- То је би ла нео бич на и исто вре ме но из ван ред на 
при ли ка да са гле дам ства ри из не сва ки да шњег 
угла. Мно го сам на у чи ла и о се би и о дру гим љу-
ди ма. Има ла сам сре ће да сам ра ди ла са од лич-
ном еки пом, у до број ат мос фе ри, што је до не ло 
не ке ре зул та те. Али сам има ла сре ће и што се 
ни сам пре ви ше за др жа ла у том све ту. Ево за што. 
Власт је, бар за не ког као што сам ја, опа ка и ра-
зор на. О то ме сам на пи са ла при чу „Па да фа са да“. 
То је по сао ко ји зах те ва огром ну од го вор ност, а 
узи ма вам сву кон цен тра ци ју, сву енер ги ју, све 
са те у да ну и на кра ју сву при ват ност и лич ни 
жи вот и при ја те ље. Уко ли ко ни сте по вр шни и 
по хлеп ни, то је ве ли ка жр тва. При зна ћу да сам 
лич но спрем на да по ло жим то ли ку жр тву је ди но 
на ол тар књи жев но сти. 

Ка ко ви ди те и ка ко раз ми шља те о кул тур-
ној сце ни Ср би је?

- На кул тур ној сце ни Ср би је вла да ве ли ка кон-
фу зи ја, што мо гу да об ја сним је ди но ду хом 
вре ме на. Реч „кул ту ра“ ети мо ло шки до ла зи од 
ла тин ске ре чи ко ја озна ча ва га је ње, не го ва ње 
и пред ста вља све у куп ност ма те ри јал них и ду-
ховних вред но сти у исто ри ји чо ве чан ства. Та-
ко ђе, озна ча ва скуп зна ња, оби ча ја и по стиг ну ћа 
од ре ђе ног дру штва. Ово је ен ци кло пе диј ска де-
фи ни ци ја кул ту ре. Вре ме у ко ме жи ви мо, с дру ге 
стра не, ве о ма је не по вољ но по кул ту ру, јер се сви 
про це си убр за ва ју и све је у стал ној про ме ни. А 
ка ко ће те га ји ти и не го ва ти би ло ко је вред но сти, 
ако је све не пре кид но под ло жно про ме ни? Дру-
го, у да на шње вре ме све вред но сти су до ве де не 
у пи та ње или се ра за ра ју. Та ко ми, на на шој кул-
тур ној сце ни при су ству је мо и, хте ли не хте ли, 
уче ству је мо у зи да њу Ска дра на Бо ја ни: све се 
исто вре ме но гра ди и раз гра ђу је.

Ко је тен ден ци је у кул ту ри при вла че Ва шу 
па жњу?

- Фа сци ни ра ме не по ко ле бљи ва да ро ви тост 
умет ни ка у сва ком, па и са да шњем вре ме ну и 
на на шем про сто ру. Ства ра ла штво про из во ди 
умет нич ка де ла упр кос сва ком не по вољ ном или 
по вољ ном вре ме ну, свим дру штве ним па до ви ма 
или про цва ти ма, свим еко ло шким ка та стро фа-
ма и ра то ви ма или про спе ри те ту, си ро ма штву и 
гла ди или бо гат ству и оби љу. 

Шта Вас шти ти од ре ал но сти? 
- Имам не ко ли ко стра те ги ја за са вла да ва ње ре-
ал но сти. Јед на је изо ла ци ја, то је нај лак ша и вр-
ло ефи ка сна ме то да. Дру га се са сто ји у сти ца њу 
уну тра шњег ми ра. То је по себ на гим на сти ка и 
ре зул та ти се по сти жу вред ним сва ко днев ним ве-
жба њем. Тре ћа је ели ми на ци ја. Гле дам и уоча вам 
са мо по ја ве и љу де ко ји су или ле пи или до бри и 
пле ме ни ти или исти ни ти или све то за јед но. И 
че твр то, угле дам се у по ступ ци ма и ми шље њу на 
бо ље од се бе. Ако ни смо за сле пље ни соп стве ном 
охо ло шћу, ла ко ће мо на ћи бо ље од се бе.

Шта Вам го во ри Ва ше по зо ри шно ис ку-
ство, да ли је по треб но ме ња ти те а тар ску 
ствар ност и на ко ји на чин?

 Те а тар ска ствар ност је огле да ло дру штва: са-
гле да ва ње и ре ак ци ја на жи ви жи вот. Та ко се 
по зо ри ште стал но ме ња и спо ља и из ну тра, а 
са дру ге стра не стал но оста је исто. Спо ља шње 
про ме не ко је на ше са вре ме но по зо ри ште тр пи 
је су дру штве но еко ном ске. По што се ме ња дру-
штве но уре ђе ње др жа ве, по зо ри ште ће мо ра ти 

да се при ла го ди но вим за ко ни ма тр жи шта. То 
не узур пи ра су шти ну по зо ри шта, већ са мо ор-
га ни за ци ју ра да. Што се ти че по зо ри шних тен-
ден ци ја, оне се та ко бр зо ме ња ју, да по зо ри ште 
по чи ње да ли чи на мо ду. И као што мо да дик ти ра 
но ве или ре тро кро је ве и еле мен те оде ће, а у сва-
ко днев ној упо тре би оста је увек оно што је нео-
п ход но, та ко ће и по зо ри ште увек по дра жа ва ти 
не ки склоп до га ђа ја и има ће пред ста вља че и по-
сма тра че, ка ква год ра ди кал на тен ден ци ја би ла 

тре нут но у мо ди.
Ра ди ли сте као дра ма тург на сери-
ји „Мој ро ђак са се ла“, ко ја је за бе-
ле жи ла ре корд ну гле да ност. Ка ко 
раз ми шља те о те ле ви зи ји као ме-
ди ју у до ба елек трон ске ре во лу-
ци је?
- Пра во да вам ка жем, то ме пи та-
ње пре ва зи ла зи. Све тех но ло шке 
про ме не сла бо раз у мем и те шко им 
се при ла го ђа вам. Ком пју тер ми је 
не ко ли ко го ди на био ноћ на мо ра, 
о мо бил ном те ле фо ну да и не го во-
рим. А што се ти че те ле ви зи је, све 
што сам ра ди ла ти че се дра ма тур-
шког за на та ко јим се и ина че ба-
вим. Из ван то га, са мо сам оби чан 
гле де лац.
Ко јој ли те ра ту ри по све ћу је те 
сво је тре нут ке ужи ва ња?

- Ме ни је ли те ра ту ра по сао и жи вот. По све ћу јем 
јој све сво је вре ме, па и тре нут ке ужи ва ња. Што 
се ти че књи га или пи са ца ко је на ро чи то во лим и 
ко ји ма се вра ћам и у чи та ју ћем жи во ту и у пи са-
њу, ла ко ће те их на ћи у мо јим при ча ма утка не у 
не ку син таг му или ре че нич ку кон струк ци ју, ако 
ни су до слов но спо ме ну ти. 

Да ли пра ти те до ма ћу књи жев ну про дук ци-
ју, шта би сте из дво ји ли?

- По след ње што ми се ве о ма до па ло про чи та ла 
сам „Рим ске днев ни ке, при че и је дан ро ман“ Ми-
ли са ва Са ви ћа. А сад је на Сај му иза шло то ли ко 
но вих књи га, да је два че кам да поч нем да их чи-
там.

Да ли успе ва те да се ба ви те свим ства ри ма 
ко је Вас при вла че?

- Бу ду ћи да сам кон зер ва тив на осо ба и да сам од 
ра не мла до сти кон цен три са на са мо на оно што 
ме за ни ма, углав ном успе вам. Али, сад ћу ре ћи 
јед ну је рес, ме не нај ви ше при вла чи да не ра дим 
ни шта, не го са мо да се дим и да пи јем ка фу и па-
лим ци га ре ту за ци га ре том. А то, сло жи ће те се, 
ни је ни здра во, ни до бро. Та ко да ни је ко ри сно 
све што ме при вла чи, мо гла бих у не че му и да се 
уме рим, ако не и да се не ких ства ри са свим ли-
шим.

Шта би се на шло на по чет ку спи ска по пи са 
Ва ше имо ви не?

- Про све тље не очи ср ца и мо ји бли жњи.
Шта је тре нут но на Ва шем рад ном сто лу?

- Тре нут но чи там, осим оно га што мо рам за по-
сао, пе сме Еми ли Ди кин сон, Ари сто те ло ва „Со-
фи стич ка опо вр га ва ња“ у из ван ред ном пре во ду 
Сло бо да на Бла го је ви ћа и „От кри ва ње сло бо де“ 
Жа на Ста ро бин ског.

Ка ко чу ва те сво ју ства ра лач ку ти ши ну?
- Уста јем вр ло ра но. Та ко ме ни ко не уз не ми ра-
ва и сва ког ју тра имам бар два ква ли тет на са та 
без зво ња ве те ле фо на, љу ди, по сло ва и днев них 
бри га.

Лидија Божић

Ивана Димићинтервју

Ивана Димић, приповедач и драматург, 
пише кратке приче, ТВ-сценарија и преводи 

драме и романе са енглеског и француског 
језика.

Књиге прича: Црна зелен, Махорка, мастило 
и муж, Узимање времена, Има ли кога?

Изведене драме: Пред огледалом, Пепељуга, 
Гоље, Змајовини пангалози

„У данашње време све вредности су 
доведене у питање или се разарају. 
Тако ми, на нашој културној сцени 

присуствујемо и, хтели не хтели, 
учествујемо у зидању Скадра на Бојани: 
све се истовремено гради и разграђује“.

ПРОСВЕТЉЕНЕ 
ОЧИ СРЦА
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ВА РА ДИ, Ге за и ЛА КИ, Имре: 
Но во па зар ски сан џак Пље вља; 
пре ве ла са ма ђар ског Мар та Ми-
ћић; Пље вља, Бе о град, Под го ри ца 
– Књи жев ни клуб Дал ма, Но во бе-
о град ско књи жар ско, Гра фо Цр на 
Го ра, 2009. – 244 стр.

Штам па њем ове књи ге ко ја је у Бу дим-
пе шти пр ви пут об ја вље на 1912. го ди-
не, ов да шњој јав но сти пре зен ти ран је 
ин те ре сан тан исе чак из исто ри је пље-
ваљ ског кра ја у пе ри о ду 1878–1908. 
го ди не. Тих де це ни ја у Пље вљима је 
би ла сме ште на аустро у гар ска ко ман да 
за Сан џак. Пи сци ове књи ге Ге за Ва ра-
ди и Имре Ла ки, на пи са ли су оно што 
су ви де ли и до жи ве ли то ком бо рав ка у 
пље ваљ ском кра ју. Иако је по ен та да та 
на жи вот у вој ном гар ни зо ну у ко јем су 

би ли сме ште ни 
ма ђар ски сол да-
ти, ори ги нал но 
је Ва ра ди је во и 
Ла ки је во ви ђе ње 
ислам ско-пра во-
слав них оби ча ја 
ко је су не го ва-
ли жи те љи ових 
под не бља. Пи сци 
ове књи ге, ина-
че аустро у гар-
ски оба ве штај ни 

офи ци ри, са мо су по твр ди ли пра ви ло 
да је на род стран це ста ци о ни ра не бли-
зу ње го вог ог њи шта од у век по сма трао 
са не по ве ре њем. По себ но је за ни мљи-
во ви ђе ње џе ла то ве по моћ ни це Ма ру-
ше, пре ле пе же не чи ји је за да так био да 
гла ву на би је ну на ко лац ста ви на ра ме и 
про ше та нај про мет ни јим пље ваљ ским 
ули ца ма ви чу ћи: „Ова ко про ла зи онај 
ко се за ме ри за ко ну!“. Ова књи га пред-
ста вља ће за ни мљи во шти во по го то во 
про фе си о нал ним исто ри ча ри ма. 

ХАЛ ПЕРН, Ка трин, РУ А НО-БОР-
БА ЛАН, Жан-Клод, ИДЕН ТИ
ТЕТ(И): превеo с фран цу ског 
Стан ко Џе фер да но вић. – Бе о град: 
Clio, Би бли о те ка Аго ра, 2009. 

Ова књи га са гле да ва про блем иден ти те-
та из угло ва мно гих на у ка: пси хо ло ги је, 
со ци о ло ги је, со ци јал не пси хо ло ги је, ан-
тро по ло ги је, ет но ло ги је, исто ри је, пра-
ва и фи ло зо фи је. Та ко се чи та лац мо же 
упо зна ти са 
ра зно вр сним 
т е  о  р и ј  с к и м 
усме ре њима у 
по гле ду иден-
ти те та. Ауто-
ри ко ји се 
ба ве по ја вом 
и д е н  т и  т е  т а 
п о  ј е  д и н  ц а , 

гру пе и дру штва у овој књи зи, ли бе-
рал но су ори јен ти са ни. Они су при ста-
ли це ко смо по ли ти зма и про тив ни ци 
на ци о на ли зма. Ка да са гле да ва ју иден-
ти тет по је дин ца, ауто ри сма тра ју да је 
он нео п хо дан да би се по је ди нац раз ли-
ко вао од дру гих и да би мо гао раз ви ти 
сво ју лич ност. Пре ма груп ном иден ти-
те ту има ју кри тич ки од нос, на ро чи то 
пре ма ет нич ком и на ци о нал ном, а у ма-
њој ме ри и пре ма кла сном по ро дич ном 
и про фе си о нал ном иден ти те ту. Што се 
ти че дру штва, ауто ри се ба ве кул ту ром, 
на ци јом и су ко би ма као иден ти тет ским 
окви ри ма. С об зи ром на то да ова књи-
га са др жи вред на за па жа ња о пој му 
иден ти те та и за по ја ве у ве зи с њим, као 
што су лич ност, дру штве на гру па, кла-
са, на ци ја, ет нич ке за јед ни це, род, про-
фе си ја, она мо же би ти и по зив чи та о ци-
ма да се кри тич ки освр ну на по ме ну та 
раз ми шља ња.

РАЈ КО ВИЋ, Ми ро љуб, СТОЈ КО-
ВИЋ, Бра ни мир: Ин фор ма ци о
ноко му ни ка ци о ни си сте ми – Бе-
о град : Clio, Мул ти ме диа, 2009. 

К о  м у  н и  ц и -
р а  њ е  је јед но 
од нај сло же-
ни јих, нај о-
б у  х в ат  н и  ј и х 
и сва ка ко нај-
ди на мич ни јих 
ак тив но сти у 
људ ском дру-
штву. Оно је јед на од ње го вих нео спор-
них кон стан ти. Све ве ћи број на уч ни ка 
(со ци о ло га, ан тро по ло га, пси хо ло га...) 
сма тра да се не мо же ни по ку ша ти де-
фи ни са ње људ ске за јед ни це а да се не 
по ђе од тврд ње да се упра во про це сом 
ко му ни ци ра ња она не пре ста но кон-
стру и и ше и са мо об на вља у со ци јал ном 
про сто ру и вре ме ну. Из пер спек ти-
ве ко му ни ко ло ги је - чо век је „ani mal 
symbo li cum“. Он је из гра дио свет ин-
фор ма ци ја (сим бо ла, ре чи) и у ње му 
жи ви исто она ко ка ко жи ви у све ту 
дру гих љу ди и све ту ства ри. Ин фор ма-
ци о но-ко му ни ка ци о ни си стем на стао 
је, исто риј ски гле да но, умно жа ва њем 
ка на ла ко ји по спе шу ју људ ску ко му ни-
ка ци ју. То је тех но ло шка осно ва ње го-
вог на стан ка и раз во ја. С дру ге стра-
не, ње го ву со ци јал ну по тку чи не ни ти 
кул тур них (ду хов них) тво ре ви на, јер 
је ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ни си-
стем сло же ни про из вод људ ског ду ха, 
ко јим у об ли ку ин фор ма ци ја про ти че 
мно штво иде ја - про из во да со ци јал не и 
ин ди ви ду ал не има ги на ци је, умет но сти, 
ми то ва и са зна ња.

АН ЂИЋ, Ду шко: Бал кан ска при ча 
– Са ра је во : Ра бис, 2009. – 182 стр.

„Жи вот је као 
ве тар. До ђе од 
не куд, диг не 
пра ши ну, на те-
ра су зе у очи, и 
не ста не“, мо то 
је ро ма на Бал-
кан ска при ча 
драм ског пи сца 
и ре ди те ља Ду шка Ан ђи ћа. Ду шко Ан-
ђић је ро ђен у Шап цу. Ре жи ју је ди пло-
ми рао на Од сје ку сцен ских умјет но сти 
са ра јев ског Фи ло зоф ског фа кул те та. 
До де цем бра 1992. го ди не, жи вео је и 
ра дио у Са ра је ву као ре ди тељ, драм-
ски пи сац и уред ник ре дак ци је игра ног 
про гра ма са ра јев ске те ле ви зи је. Око-
сни цу овог ро ма на у ко ме се на про сто-
ри ма Бо сне и Хер це го ви не пре пли ћу 
три ре ли ги је (ислам ска, ка то лич ка и 
пра во слав на) чи ни сло же на суд би на 
Омер-па ше Ла та са. По зо ри шну дра-
му по све ће ну овом вла да ру под на сло-
вом Је ди ли ште Ду шко Ан ђић на пи сао 
је пре 32 го ди не. Омер-па ша Ла тас је 
је дин стве на лич ност, не при ко сно ве-
ни го спо дар, и обра зо ван вла дар ко га 
је бо га то жи вот но ис ку ство на у чи ло 
јед ној је ди ној исти ни – да ни ко ме не 
ве ру је! У људ ску ду шу спо со бан је да 
па жљи во про ник не пра те ћи вер бал-
ну и не вер бал ну ко му ни ка ци ју. Ро ман 
Ду шка Ан ђи ћа Бал кан ска при ча, ко ји у 
пр вим асо ци ја ци ја ма под се ћа на нај по-
зна ти ја про зна де ла Иве Ан дри ћа и Ме-
ше Се ли мо ви ћа, од ли ку је са мо свој ност 
из ра за, елип тич ност ди ја ло га и пре ци-
зна од ре ђе ност ка рак те ра ко ји би ти шу 
у тзв. бо сан ском „там ном ви ла је ту“. 

8
БЕР ТО ЛИ НО, Ни ко ла: Пи та ња о 
Цр њан ском. – Вр шац: КОВ, 2009. 
– 97 стр.

Про фе сор Ни-
ко ла Бер то ли-
но у сво јој књи-
зи ре ак ту е ли-
зу је од ре ђе на 
пи та ња ве за на 
за ства ра лачки 
и жи вот ни 
пут Ми ло ша 
Ц р  њ а н  с к о г. 
Јед но од њих је пи та ње пи са ња у рат-
ним вре ме ни ма, ту је не што обим ни ји 
осврт на Цр њан ско ву пу то пи сну про зу 
(Фи ни сте ре, Пи сма из Па ри за, Љу бав у 
То ска ни, Књи га о Не мач кој) као и о пу-

то пи си ма из раз ли чи тих кра је ва Кра-
ље ви не Ју го сла ви је. При ста ли ца иде је 
ин те грал ног ју го сло вен ства, на по ми-
ње Бер то ли но, Цр њан ски ни је во лео 
да пи ше о „пле мен ским“ и по ли тич ким 
су ко би ма Ср ба и Хр ва та у Кра ље ви ни. 
Про фе сор се по дроб ни је освр ће и на 
три де се те го ди не ка да по ли ти ка, слу-
жбе не оба ве зе и но ви нар ство по ти ску ју 
„књи жев но“ у пи сцу, Бер то ли но пи ше о 
Ми ло ше вим ре пор та жа ма из Шпа ни је, 
о на ци о на ли зму и со ци јал ним ре фор-
ма ма, бо рав ци ма у Бер ли ну у свој ству 
до пи сни ка Цен трал ног прес би роа, су-
сре ти ма са Хи тле ром и фи ре ро вом оце-
ном ка ко Цр њан ски „објек тив но“ пи ше 
о Тре ћем Рај ху. У за вр шном де лу књи ге 
Бер то ли но се ба ви по след њим не за вр-
ше ним де лом Ми ло ша Цр њан ског Књи-
га о Ми ке лан ђе лу.

БЛАН ДИ ЈА НА, Ана: Ан ђе ли и 
биљ ке – иза брао и са ру мун ског 
пре вео Пе тру Кр ду. – Вр шац : КОВ 
– Књи жев на оп шти на Вр шац, 2009. 
– 78 стр.

У Би бли о те ци 
Европ ска на гра-
да, ко ју сва ке 
го ди не до де љу је 
Књи жев на оп-
шти на Вр шац, 
као до бит ни ца 
ове на гра де, по-
ја ви ла се збир ка 
иза бра них пе-
са ма ру мун ске 
пе сни ки ње Ане Блан ди ја не. Пре во ди 
ње них пе са ма об ја вљи ва ни су и ра ни је 
у књи жев ним ча со пи си ма, али је ње ну 
по е зи ју срп ским чи та о ци ма пот пу ни-
је пред ста ви ла збир ка Све до ци (1993). 
На ру мун ском је об ја ви ла 14 збир ки 
пе са ма. Овај из бор је са чи њен из ње ног 
пе снич ког опу са и у нај бо љем све тлу је 
пред ста вља као јед ну од во де ћих ру мун-
ских пе сни ки ња за хва љу ју ћи из вр сном 
пре во ду и па жљи вом ода би ру пе са ма. 
Ре волт, ме лан хо ли ја, ин тим но и оп-
ште, про по вед љу ба ви и дра ма тич ност 
па да прот ка ни су са крал ним мо ти ви-
ма и ме та фо ра ма, што им да је до дат но 
бо гат ство и пу но ћу. Све ден, го то во ре-
ду ко ван пе снич ки ис каз отва ра број не 
се ман тич ке про сто ре ко ји до ча ра ва ју 
мно ге мо ти ве и те ме. То, не слу чај но, 
су ге ри ше и сам на слов збир ке.

БРУКС, Макс: Свет ски рат З – 
пре ве ла са ен гле ског Алек сан дра 
Скро бо ња – Бе о град, Па ла дин, 
2009. – 320 стр.

У би бли о те ци слип стрим књи жев но-
сти „Фрак та ли“ из да вач ког пред у зе-
ћа Па ла дин об ја вљен је ро ман Мак са 
Брук са Свет ски рат З, чи ји под на слов 
гла си „Усме но пре да ње о ра ту про тив 
зом би ја“. При че о ожи вље ним људ ским 

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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ле ше ви ма по ти чу из афро-ка рип ског 
ве ро ва ња у ву ду ма ги ју, ко јом се моћ ни 
ча роб ња ци слу же ра ди кон тро ли са ња 
сво јих слу гу. У са вре ме ној хо рор књи-
жев но сти зом би ји су по ста ли по пу лар-
ни за хва љу ју ћи ро ма ну Ри чар да Ме-
ти со на Ја сам леген да, ко ји је об ја вљен 
1954. го ди не, и фил му Џор џа А. Ро-
ме ра „Ноћ жи вих мр тва ца“. По ме ну ти 
филм сни мљен је 1968. го ди не. Пи сац 

ове књи ге, син чу ве ног 
глум ца и ре ди те ља Ме ла 
Брук са, за ми слио је апо-
ка лип тич ну си ту а ци ју 
на ста лу по сле кр ва вог 
свет ског ра та из ме ђу 
људ ске ра се и зом би ја. 
О по ме ну том ра ту без 
„исто риј ске дис тан це“, 
го во ре уче сни ци са свих 
стра на све та, од Ки не 
до Изра е ла. У овој про-

зи пи сац се ја вља као са ку пљач ис по ве-
сти пре жи ве лих уче сни ка чи је су бјек-
тив не при по ве сти на ве ри стич ки на чин 
осли ка ва ју стра шну це ну ко ју је људ ска 
ра са пла ти ла да би оп ста ла. Са овим 
ори ги нал ним на ра тив ним при сту пом 
Макс Брукс је до био на ди на ми ци. Ро-
ман Мак са Брук са Свет ски рат З, ко ји 
је у Аме ри ци об ја вљен 2006. го ди не, 
пред ста вља пост-апо ка лип тич ну сли ку 
све та у ко ме би ти ше мо, али и па ро ди-
ју на број не по ли тич ке ели те ко је су у 
слу жби број них свет ских фи нан сиј ских 
и мар ке тин шких ло би ја. 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ, Ана : Обла ци, 
шкољ ке и тра ве : лир ски еле мен-
ти у пу то пи сно-ме мо ар ској про зи 
Ми ло ша Цр њан ског. – Кра ље во : 
На род на би бли о те ка „Сте фан Пр-
во вен ча ни“, 2009. – 178 стр.

Књи га Ане Гво-
зде но вић је за 
штам пу пре ра-
ђе на ма ги стар-
ска те за и она 
по сво јој фор-
ми са др жи све 
од ли ке на уч ног 
ра да ова квог ти-
па. За сно ва на је на оп штем те о риј ском 
кон тек сту ко ји се по ступ но усред сре-
ђу је на пу то пи се и ме мо ар ску про зу 
Цр њан ског. Фор мал но се са сто ји из 
три де ла: увод ног, из ре зул та та про у ча-
ва ња за да те те ме са за кључ ци ма и ли те-
ра ту ре ко ја је, та ко ђе, гру пи са на у три 
де ла, са мо овог пу та у обр ну том сме ру. 
Ре зул та ти до ко јих је Ана Гво зде но вић 
до шла про у ча ва ју ћи два из ра за ње го вог 
ства ра ла штва, ко ји су по ве за ни са лир-
ским то но ви ма у по е зи ји Цр њан ског, 
дра го цен су до при нос про у ча ва њу ства-
ра лач ког опу са овог ве ли ког срп ског 
пи сца и би ће не за о би ла зан при руч ник 
сви ма они ма ко ји се бу ду ба ви ли лир-
ским еле мен ти ма у про зи Цр њан ског 
уоп ште. Мно ге сво је ста во ве аутор ка 
пот кре пљу је и број ним фу сно та ма ко је 
их пре ци зи ра ју и об ја шња ва ју.

ДАМ ЊА НО ВИЋ Љу бо мир: Мал
те шки ши шмиш – Бе о град, Тар-
дис, 2009. – 257 стр.

Пред чи та о ци ма 
је дру га про зна 
књи га пре рано 
пре ми ну лог пре-
во ди о ца и про-
зног пи сца Љу-
бо ми ра Дам ња-
но ви ћа (1959–
1999) Мал те шки ши шмиш. За раз ли ку 
од прет ход не Љу би не књи ге, ро ма на Ви 
што ма шта те о сре ћи, де ло Мал те шки 
ши шмиш ни је ла ко де фи ни са ти. Стро го 
кри ти чар ски по сма тра но не би га мо-
гли свр ста ти у ро ман, као ни у збир ку 
при по ве да ка. Са ста вљен је од три це ли-
не при бли жно исте ду жи не, ко је по ве-
зу ју до жи вља ји глав них ју на ка вам пи ра 
Ми тра Са ви ћа и ње го ве су пру ге Ви де-
ни је, ко ја при па да ро ду ву ко дла ка. Али 
до кон флик та из ме ђу срп ских вам пи ра 
и ву ко дла ка, ако из у зме мо бла га пец ка-
ња из ме ђу при ја те ља, не до ла зи. До ду-
ше, мла ди ну фа ми ли ју рет ко ко раз у ме 
јер го во ре не ким ис ква ре ним бу гар ско-
срп ским на реч јем. Љу бо мир Дам ња но-
вић нео ба ве зно при сту па поп-кул ту-
рним мо ти ви ма, ко је ве што при ла го ђа-
ва соп стве ном про зном из ра зу, што се 
нај бо ље огле да у сре ди шњем де лу ове 
про зе, по ко јој је књи га на сло вље на. 
Ту се по ја вљу је по вам пи ре ни нај ве ћи 
син на ших на ро да и на род но сти Јо сип, 
аген ти Вуч ко Мо дли ца и Да на Ска ли-
на да, ко ји пред ста вља ју па ра фра зи ра не 
глав не ју на ке култ не ТВ се ри је „До си-
је икс“. При по ве да ње Љу бо ми ра Дам-
ња но ви ћа је теч но, пре ци зно и ја сно, 
а лајт-мо тив по ро дич не при пад но сти, 
кроз ову про зу про вла чи се по пут ве-
зив ног тки ва. 

ДЕ АСИС, Жо а ким Ма ри ја Ма-
ша до : Пост хум ни ме мо а ри Бра
са Ку ба са : пре вод с пор ту гал ског 
Ана Ма ри ја де Сан тис. – Бе о град: 
Clio, Би бли о те ка Грал, 2008. 

Жо а кин Ма ри ја Ма ша до де Асис ро ђен 
је у Рио де Жа не и ру, 1839, где је и умро 
1908. го ди не. Бра зил ски пи сац, хро ни-
чар, дра ма тург, кри ти чар и пе сник, у 
осно ви је био са мо ук и сво је књи жев но 
зна ње сте као је чи та њем кла си ка. Пост-
хум ни ме мо а ри Бра са Ку ба са об ја вље ни 
су 1881. го ди не. У ро ма ну се опи су је 
жи вот из ве сног Бра са Ку ба са. На ра тор 
при по ве да у пр вом ли цу по што је умро. 
У ро ма ну се по ја вљу ју нео бич не лич но-
сти, веч не љу бав не при че и си ту а ци је 
за ко је би се пре 
ре кло да су пре-
у зе те из ка квог 
Каф ки ног ро-
ма на. Пред ста-
вља ју струк ту ру 
ро ма на ко ји за-
чу ђу је ла ко ћом 
с ко јом се чи та, 
као и тач ним 

ауто ро вим ту ма че њи ма ми сли и сум-
њи ко је, при ли ком чи та ња, не пре кид но 
му че чи та о ца. Ма ша до за пра во Бра су 
Ку ба су да је овла шће ње да рас крин ка 
оне ко ји не ма ју ви ше од че га да стра ху-
ју – по кој ни ке, да их рас кло пи на де ло ве 
ци ни зма и рав но ду шно сти од ко јих су 
са зда ни људ ски жи во ти. Ре во лу ци о нар-
ност овог де ла ви ди се у про ва ли ји ко ја 
се ње го вом по ја вом отво ри ла из ме ђу 
два све та: реч је о иде о ло шкој и фор-
мал ној ре во лу ци ји – про ду бљен је пре-
зир пре ма ро ман ти чар ском иде а ли зо-
ва њу, а исто вре ме но је у са мо ср це по-
го ђен мит о све зна ју ћем при по ве да чу, 
ко ји све ви ди и о све му су ди – ого ље на 
је свест по је дин ца, крх ког и не до след-
ног. Ак ту е лан, ди на ми чан, иро ни чан, 
ци ни чан и драм ски исти нит текст. Ма-
ша до де Асис је нај зна чај ни ји пред став-
ник бра зил ског књи жев ног ре а ли зма. 

DODDS, Kla us, Ge o po li ti ka, pri je-
vod Du šan Ja nić. – Sa ra je vo : Za greb 
: Ša hin pa šić, 2009. – 179 str.

Овај по пу ла ран 
при руч ник о гео-
по ли ти ци пред-
ста вља до бар увод 
сва ком оном ко га 
ова област ин те-
ре су је, од чи та ла-
ца ра зних про фи-
ла до струч ња ка. 
Као ре а ла тив но мла да на у ка (тер мин 
ге о по ли ти ка је пр ви упо тре био Ру долф 
Кје ли ен 1899), ге о по ли ти ка се у ве о ма 
крат ком вре ме ну раз ви ла у ва жну мул-
ти ди сци пли нар ну на у ку ко ја у мно гим 
обла сти ма по ли ти ке че сто има кључ ну 
уло гу. Да нас је ге о по ли ти ка по ста ла 
део сва ко днев ни це и мно гим аспек ти ма 
ути че на днев но по ли тич ке до га ђа је и на 
уку пан дру штве ни жи вот др жа ва, на-
ци ја и по је ди на ца. По ла зе ћи од то га да 
је го то во не мо гу ће да ти ва ља ну де фи-
ни ци ју ге о по ли ти ке, аутор ре тро спек-
тив но пра ти ње не аспек те ути ца ја на 
број ним при ме ри ма до га ђа ја из но ви је 
гло бал не исто ри је. То чи ни кроз не ку 
вр сту ге о по ли тич ког во ди ча за спољ ну 
по ли ти ку. Реч је о ан глосак сон ској, нај-
пре аме рич кој спољ ној по ли ти ци пре ма 
остат ку све та. Аутор на во ди при ме ре, 
ме ха ни зме и сред ства, али их не ин тер-
пе ти ра. На пр ви по глед мо же из гле да ти 
да је ово ко ри стан во дич за пад не шко ле 
ге о по ли ти ке, али он и те ка ко мо же би-
ти за ни мљив чи та о ци ма из це лог све та 
ко ји има ју и дру га чи ја ис ку ства са вре-
ме них ге о по ли тич ких кре та ња. На кра-
ју шестог по гла вља, да те су Ре фе рен це 
и Су ге сти је за да ље чи та ње. Књи га је 
опре мље на и илу стра тив ним ма те ри ја-
ли ма ко ји до пу ња ва ју сам текст.

ЂУ РО ВИЋ, Иван: На тра гу зло
чи на. – Бе о град: Ср ђан Ја во ри на и 
Ушће, 2008. – 308 стр.

Иван Ђу ро вић (1973, Под го ри ца, жи-
ви у Да ни лов гра ду) по сле пет књи га 

по е зи је (1998–
2007) про шле 
го ди не об ја вљује 
сво ју ше сту пе-
снич ку књи гу. 
Сво јом са др жи-
ном и фор мал-
ним устрој ством 
као да је По е ма о 
љу ба ви из 2007. 
(ма ли еп о сло же ној и про ти ву реч ној 
чо ве ко вој при ро ди, рас по лу ће ност 
чо ве ка из ме ђу Бо га и зла, па да у грех, 
по сма тра се кроз при зму љу ба ви) на-
ја ви ла На тра гу зло чи на – спе ци фи чан 
ин те лек ту ал но-ре ли ги о зни еп од пре ко 
16.000 сти хо ва са на гла ше ном мо ра-
ли стич ком но том. У струк тур ној рав-
ни са др жај епа аутор ор га ни зу је кроз 
стро фе од по де сет сти хо ва др же ћи се 
дво стру ког сти ли стич ког па ра ле ли-
зма: пр ви је до след но спро ве ден прин-
цип ри мо ва ња пр вог сти ха са дру гим, 
аа, bb, cc, dd, ee, дру ги је стих од де сет 
сло го ва, са мо свој ни де се те рац ко ји тек 
у тра го ви ма асо ци ра на на род ну епи-
ку. На зна чењ ском пла ну аутор се ба ви 
еми нент но ве ли ким, веч ним те ма ма као 
што су ве ра, љу бав, од нос ма те ри јал ног 
и ду хов ног, до брог и зла, ду ше и те ла, а 
ту је и вр ло кри тич ка при ча о са вре ме-
ној тех но ло шкој ци ви ли за ци ји, кри ти ка 
дру штва, по ли ти ке, мас-ме ди ја, од нос 
на ци о нал них иден ти те та пре ма гло ба-
ли стич ким по ни шта ва њи ма истог. Али, 
пи сац ипак не пи ше „еп без на ђа“. Пред 
чи та о ци ма је не сва ки да шњи пе снич ки 
по ду хват чи ји је улог са мо са да шњи и 
бу ду ћи чи та лац.

ЈО КА НО ВИЋ, Да ни ло: Не на пи
са не при че. – Бе о град: Гра ма тик, 
2009. – 103 стр.

Пе сник Да ни ло Јо-
ка но вић (1956, Под-
го ри ца) по сле се дам 
књи га по е зи је ко ји ма 
је сте као име и ста тус 
у са вре ме ној срп ско-
цр но гор ској по е зи ји 
об ја вљи ва њем књи ге 
при ча си гур но „из-
не на ђу је“ сво је чи-
та о це и по зна ва о це 
ње го вог ра да. Књи га 
је по де ље на на Крат-
ке при че, Нај кра ће, Уса мље не ре че ни це, 
Књигу ути са ка и за вр шну при чу Пе-
сма ко ју ни сам ба цио ме ђу бу бе и ру же. 
При че су ујед на че не вред но сти, чи ни 
се ис пи са не „си гур ном“ ру ком пи сца 
ко ји иза се бе има ви ше про зних књи га. 
На те мат ско-мо тив ском пла ну Јо ка но-
ви ће ва про за се кре ће од фан та сти ке, 
па ра бо ле, ап сур да и гро те ске, до при-
че На ган ис при по ве да не у ди ја лек ту са 
те мом крв не осве те ко ја ли чи на омаж 
про зи Мар ка Ми ља но ва. У јед ном бро-
ју при ча се раз ви ја опле ме њи ва њем 
анег дот ског је згра. Да ли у ско ри је вре-
ме од пе сни ка Јо ка но ви ћа тре ба оче ки-
ва ти но ву књи гу при ча?
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КА МИ ЛЕ РИ, Ан дреа: Ин спек тор 
Мон тал ба но – Об лик во де, пре-
ве ла са ита ли јан ског Ива на Ра до-
ва но вић – Бе о град, Ал на ри, 2009. 
– 232 стр. 

Ци клус кри ми-
на ли стич ких ро-
ма на Ми стери-
је ин спек то ра 
М о н  т а л  б а  н а 
Ан дреа Ка ми ле-
ри ја, бест се лери 
су у Ита ли ји и 
Не мач кој. По 
овим ро ма ни ма 
сни мље на је и 
те ле ви зиј ска се ри ја ко ја се са успе хом 
при ка зи ва ла на ита ли јан ској те ле ви-
зији. Глав ни ју нак Ка ми ле ри је вих ро ма-
на ин спек тор Сал во Мон тал ба но, је дан 
је од нај о ри ги нал ни јих ли ко ва у свет-
ској кри ми на ли стич кој про зи. За раз-
ли ку од, на при мер, аме рич ких де тек-
ти ва по пут Мај ка Ха ме ра, Сал во Мон-
тал ба но упр кос ис ку ше њи ма са ко ји ма 
се не пре кид но су сре ће, ве ран је же ни 
ко ју во ли, а ин те ли ген ци ја са ко јом 
ре ша ва слу ча је ве мо же се по ре ди ти са 
оном ко ју по се ду ју глав ни ју на ци ро ма-
на ко је су ис пи са ли Жорж Си ме нон и 
Ага та Кри сти: ин спек тор Ме гре и Хер-
кул По а ро. Ова при ча увла чи нас у уби-
ство по чи ње но у ви со ким бур жо а ским 
кру го ви ма. Ци нич ни и ду хо ви ти Мон-
тал ба но то ком ис тра ге не ли би се да уз-
др ма и нај ви ше др жав но ру ко вод ство, 
Ва ти кан, као и вла сни ке фир ми ко ји 
про фи те оства ру ју на те ри то ри ји ми-
сте ри о зне Си ци ли је. Ре шен да от кри је 
исти ну, бес ком про ми сни ин спек тор 
спре ман је да на коц ку ста ви соп стве ни 
ин те гри тет. Ова уз бу дљи ва кри ми сто-
ри ја иш чи та ва се у јед ном да ху. 

КА ПОР, Мо мо: Ма ги ја Бе о гра да 
(при че ). – Из да вач: Књи га ко мерц, 
Бе о град, 2009. – 384 стр. 

Већ пу них пе де-
сет го ди на, Бе-
о град је не пре-
су шна ин спи ра-
ци ја за пи сца и 
сли ка ра Мо му 
Ка по ра. У овом 
де лу он свом сво-
јом ин вентив но-
шћу по ку ша ва, и 
то му по ла зи за ру ком, да до ча ра ма ги ју 
овог ве ле гра да ко ји је све ур ба ни ји и мо-
дер ни ји. И не са мо то: Ка пор истин ски 
осе ћа рит мо ве Бе о гра да, жи ле ку ца ви-
це: Ка ле ни ћа пи ја цу, но во бе о град ски 
бу вљак, рет ке, још пре о ста ле ка фа не у 
ко ји ма се би стри по ли ти ка, у ко ји ма се 
ср бу је или евро пе и зи ра... Ова књи га је 
са ста вље на од при ча и од ло ма ка, анег-
до та и чуд них би о гра фи ја жи те ља овог 
гра да. У нај кра ћем – ово Ка по ро во де-
ло об ја шња ва шта је то што се на зи ва 
„ду хом Бе о гра да“. У уско жан ров ском 
сми слу, пред чи та о ци ма се на ла зи књи-

га при ча, ко ју ис пи су је чо век ко ји уме 
и има шта да ис при по ве да. И ко ји је у 
се би на нај леп ши на чин спо јио тра ди-
ци о нал но и ур ба но, срп ско и свет ско. 
Ево не ких од на сло ва при ча: Дух, Не бо, 
Длан, Ку ћа на др ве ту, Мо бил ни, Гроф, 
Бе оград ски раз го во ри, Ћао... Књи гу још 
ин те ре сант ни јом чи не ауто ро ве илу-
стра ци је.

КАЛ ВИ НО, Ита ло : Ко смико ми
ке ста ре и но ве, пре ве ле са ита ли-
јан ског Ели за бе та Ва си ље вић и Ана 
Ср би но вић. – Бе о град : Па и де иа, 
Би бли о те ка Ма шта ри је, 2008. 

Ита ло Кал ви но 
је дан је од нај-
зна чај нијих ита-
ли јан ских пи са-
ца са кра ја два-
де се тог ве ка. У 
чу ве ној Но ли то-
вој би бли о те ци 
Ме та мор фо зе 
об ја вљен је ње-
гов ро ман Пре дво је ни ви конт. Ка сни је 
су пре во ди ње го вих књи га об ја вљи ва ни 
и у За гре бу. Са не стр пље њем се че ка ло 
и на ње гов чу ве ни ро ман Ако је дан пут-
ник јед ном једне но ћи. По сле рас па да Ју-
го сла ви је, на ста вље но је об ја вљи ва ње 
пре во да ње го вих књи га. Са да се по ја-
вљу ју ин те грал но Ко смико ми ке ста ре и 
но ве. Сам пи сац ка же: „По че ло је ова ко: 
ушло ми је у на ви ку да бе ле жим сли ке ко је 
су ми па да ле на па мет чи та ју ћи не ку књи гу 
из, на при мер, ко смо го ни је, од но сно по-
ла зе ћи од не че га што ни је ни бли зу оном 
ме ни уоби ча је ном ме ха ни зму раз ми шља-
ња“. Ком би ну ју ћи два при де ва ко смич ко 
и ко мич но ство рио је при че ко је но се у 
се би ко смич ку ак ту ел ност, а вра ћа ју се 
древ ном. Пи сац још на во ди да се у Ита-
ли ји, не ка ко у исто вре ме кад је иза шла 
и ње го ва књи га, по ја вио и ко мич ни стрип 
Пре по топ ко – збир ка ко мич них до жи вља-
ја јед ног „пре и сто риј ског“ ли ка по име-
ну Пре по топ ко, ко га је ство рио Џо ни 
Харт. Књи га Ко смико ми ке ста ре и но ве 
је пи са на пре ци зним је зи ком, ви со ке 

сти ли сти ке, што је уоста лом кра си ло 
све књи ге Ита ла Кал ви на.

КО ВА ЧЕ ВИЋ, Мир ја на: Је зи ком 
у мле ко. – Бе о град: Ин тер прес, 
2008. – 94 стр.

Мир ја на Кова-
че вић (1976, 
Бе о град) сво ју 
пр ву пе снич-
ку књи гу об ја-
вљује са не пу-
них се дам на ест 
го ди на (1993), 
сле де књи ге 
Уз пут, 2001, 
Ка ко год за же лиш, 2003. за ко ју до би ја 
на гра ду Ма ти ћев шал и Бе о ња ча Бе-
ограда, 2005, на гра да Шу мадиј ске ме та-
фо ре. У пе тој пе снич кој књи зи аутор ка 
је оку пи ла 70 пе са ма ор га ни зо ва них у 
че ти ри ци клу са уз про ло шку пе сму Же-
ља: „... пут ко ји не по зна јем/сто ти пут 
пре ла зим/са јед ном/је ди ном же љом/
да не што у име Бо га/за пи шем“. Но вим 
пе сма ма аутор ка по твр ђу је ре ла тив но 
ме ро дав не оце не и кри тич ке ана ли зе 
по во дом прет ход них књи га: реч је о са-
мо свој ној пе сни ки њи, зна чај ном име ну 
у мла ђој срп ској по е зи ји с по чет ка овог 
ве ка. Ши рок је ра спон сен за ци ја ко је 
бе ле жи и пе смом фик си ра лир ски глас 
у емо тив ном и ин те лек ту ал ном „су ко-
бу“ са ја вом (пе сма Ја ва), при сут на је и 
увек до зи ра на де скрип ци ја („Сун це из-
ви ре из сре бра/очи не гу ши ве тар не го 
ки ша“..., из пе сме На Див чи ба ра ма), као 
и низ раз ре ше ња, из ла ска из јед не пе-
сме и пре ла ска у дру гу.

ЛА ТИ НО ВИЋ, Ми лош : Се дам 
ма лих књи га. – Кра ље во : На род на 
би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, 
2009. – 87 стр.

Тек сто ви Ми ло ша Ла ти но ви ћа са бра-
ни у овој књи зи кре ћу се тан ком ли-
ни јом из ме ђу лир ске про зе и про зе у 
кла сич ним зна че њи ма ових жан ро ва. 
Не ке тек сто ве и сам аутор име ну је као 

про зне фор ме: 
при ча, пу то пис, 
жи во то пис. Ме-
ђу тим, и у та ко 
озна че ним фор-
ма ма има и лир-
ских еле ме на-
та. Гра фи ја ове 
књи ге је чи ни 
ла ко чи тљи вом, али пу ном зна че ња и на 
ни воу до га ђај но сти и на ни воу је зич ких 
син таг ми. Ре дук ци ја про зних фор ми на 
нај о снов ни је при по вед не еле мен те ко-
ји су по ме ша ни са лир ским па са жи ма 
нај ве ћа је вред ност ове књи ге и пу то каз 
кри ти ча ри ма да обра те ве ћу па жњу на 
ства ра ла штво овог ауто ра.

ЛИ ВА ДА, Ра ша : Још је ди но ти 
мо жеш : по е ме, при ре ди ли Сло бо-
дан Зу ба но вић и Де јан Ми ха и ло-
вић. – Кра ље во : На род на би бли о-
те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, 2009. 
– 83 стр.

Пе сник Ра ша 
Ли ва да (Су бо-
ти ца, 1948 – 
Бе о град, 2007) 
за жи во та је об-
ја вио све га три 
збир ке пе са ма 
( „ П о  п р  с к а н 
зно јем ка заљ-
ки“, 1969, „Атлан ти да“, 1972, „Ка ран-
тин“, 1977, а 2006. по ја вио се из бор ње-
го вих пе са ма „Пе сме“, ко ји је на пра вио 
Бо ри слав Ра до вић). Иако је ра но по чео 
и ра но пре стао да об ја вљу је, Ли ва да је 
из вр шио сна жан ути цај на то ко ве срп-
ске по е зи је свог вре ме на. Са да су пред 
чи та о ци ма пр ви пут на јед ном ме сту 
три ње го ве по е ме: „О пра вље њу со не-
та“, „Ра ње ни ди ти рамб“ и „Хо ро скоп“. 
Пр ве две су об ја вље не у књи жев ној 
пе ри о ди ци а тре ћа у збир ци „Атлан-
ти да“. По е ме су за штам пу при ре ди ли 
Сло бо дан Зу ба но вић и Де јан Ми ха и-
ло вић. Иза њих као не ка вр ста по го во-
ра до ла зе тек сто ви при ре ђи ва ча. Текст 
Сло бо да на Зу ба но ви ћа, по ред то га што 

КО ВА ЧЕ ВИЋ Мир ја на, ЦР НА ЖЕ НА, Интерпрес, 2009 , Бе о град – 58 стр.

Пе сни ки ња Мир ја на Ко ва че вић(1976) је аутор пет књи га пе са ма: „До бит ник ко ји гу би“, „Уз 
пут“, „Ка ко год за же лиш“, „Бе о ња ча Бе о гра да“, „Је зи ком у мле ко“. По е те са је овог пу та у свом 
ис тра жи вач ком по ступ ку упли ва ла у по е му Цр на же на и из не ла је у јед ном да ху. Иш чи та ва-
ју ћи стра ни це не та ко обим не књи ге сти хо ва, чи та лач ка пу бли ка ће има ти увек је дан те исти 
осе ћај и же љу – вра ћа ње на по че так по е ме и по но вно пре ли ста ва ње стра ни ца књи ге. 

Пе сни ки ња Мир ја на Ко ва че вић се у свом пе ва њу обра ћа Вла ди ми ру ко ји је си но ним за 
не ког ко ји је „по зна ти“ лик из по е ти ке. Мо жда је то онај Вла ди мир од Ма ја ков ског или не ко 
тре ћи ко ји по сто ји као при ја тељ у од го не та њу пе снич ких прин ци па и прин ци па жи вље ња 
пот по ма жу ћи сва ког пи сца. “До ђи Вла ди ми ре/ та ко си мра чан/ та ко сам и хла дан/ ту на 
чи ви лу ку књи жев но сти/ ко ја ва пи за Исти ном.

Упра во и пе сни ки ња Мир ја на Ко ва че вић по све ћу је сти хо ве и цр ној же ни (цен трал ном 
ли ку), као му зи са да шњи це, же ни ко ја вла да пе ром али се са пли ће о ка ме ње – у ко јој су 
утка на сва аутор ки на не жна са о се ћа ња, а на вешт пе снич ки на чин фил три ра и од го вор за свој лич ни ис тра жи вач ки пут. 
Сти хо ви кли зе је дан у дру ги и но се у пр вом де лу по е ме жен ски ва пај. Цр на же на је са да шњост – пе сни ки ња – то је са ма 
по е зи ја ко ја је не где ду бо ко по вре ђе на, не ста је и тре ба да смог не сна гу да пре жи ви.

У дру гом де лу по е ме, у пе снич ком ди ја ло гу са Вла ди ми ром, ко ји је и мо ти ва ци ја и де струк ци ја, Мир ја на Ко ва че вић 
ис пи су је сти хо ве о жи во ту цр не же не и пи та се где је не ста ла. Дру ги део по е ме је у ме та фо ра ма кљу че ви ма: на сва кој 
стра ни ци сти хо ви се об ли ку ју у по себ ну пе сму.
Оно што је дра го це но и пре по зна тљи во у Мир ја ни ном пе ва њу је основ ни мо тив: же ља да се во ли и оп ста не и да се су-
прот ста ви све му што је си во. По е ма у зву ков ном сми слу но си се ту али и про тест, те би мо гла про бу ди ти у чи та о цу же љу 
да јав но и гла сно го во ри по е зи ју као не ка да дав но ка да су је сви пе ва ли, у ам фи те а тру у ста ром Пер га му или дру гом 
аку стич ни јем и нај леп шем, на Пе ле по не зу.
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го во ри о по е ма ма и Ли ва ди ној по е зи ји, 
исто вре ме но је и сли ка јед ног вре ме на, 
а текст Де ја на Ми ха и ло ви ћа ви ше је 
усред сре ђен на ана ли тич ко са гле да ва-
ње Ли ва ди не по е зи је и по е ма по себ но. 
По е ме по ка зу ју ко ли ко је Ли ва да у свом 
вре ме ну пи сао и да нас вред ну по е зи ју 
ко јој вре ме ни шта ни је на у ди ло.

ЛУ КИЋ, Алек сан дар : Не спо ми њи 
ђа во ла. – Вр шац : КОВ – Књи жев на 
оп шти на Вр шац, 2009. – 94 стр.

Нај но ви ја пе-
снич ка књи га 
А л е к  с а н  д р а 
Лу ки ћа је по ет-
ски ка та лог по-
сред них се ман-
тич ких сли ка. 
Пра ва зна че ња 
пе са ма из ове 
књи ге по ме ре-
на су у кон текст 
пе снич ког тек ста ко ји об ли ку је Лу ки ћу 
свој ствен кри тич ки по глед на свет по-
знат из ње го вих ра ни јих књи га. Са ста-
вље на из три це ли не ова Лу ки ће ва књи-
га за слу жу је по себ ну па жњу чи та ла ца и 
кри ти ча ра, јер пе сник вр ло пре ци зно 
пе ва ју ћи о не че му не по сред ном, у ства-
ри, кроз кон текст фор ми ра по сре дан и 
по се бан сми сао. Иако су мно ги мо ти ви 
у овој књи зи за ви чај ни, мо же се ре ћи 
го то во ма гиј ски на ан тро по ло шком 
ни воу ри ту а ла, они су исто вре ме но 
и са вре ме на сли ка све та ко ји пе сни ка 
окру жу је и тре ну так у ко ме жи ви. Рас-
ко шне пе снич ке сли ке од ко јих је књи га 
са зда на мо гу би ти ту ма че не на мно го 
на чи на што пе сма ма, а и це лој књи зи 
да је уни вер зал ност и мо гућ ност кри-
ти чар ског учи та ва ња на раз ли чи тим 
ни во и ма. Ујед но је ова књи га и не ка вр-
ста пре двор ја да љег пе сни ко вог раз во ја 
ко ји мо же ићи у ви ше пра ва ца.

МАР КО ВИЋ, Сла во љуб: Зи ди не 
Ра пи ја не. – Бе о град: Гра ма тик, 
2009. – 160 стр.

С л а  в о  љ у б 
М а р  к о  в и ћ 
(1952, Ја ко вље 
код Алек син-
ца) по чев од 
80 их до да нас 
об ја вио је 12 
књи га, ор га-
ни зу ју ћи сво ју 
по е зи ју, при по-
вед ну и ро ман-
си јер ску про зу у исто риј ски, је зич ки и 
нада у тор ски ци клус. Ова кво гру пи са-
ње чи јих при ме ра има ви ше и у срп ској 
и свет ској књи жев но сти пред ста вља 
пу то каз ви ше и чи та о ци ма и ту ма чи ма 
до са да шњег Мар ко ви ће вог опу са. Из 
те пер спек ти ве ро ман Зи ди не Ра пи ја не, 
при ча о јед ној срп ској ва ро ши ци по ред 
Мо ра ве, при ча о Со ко гра ду и ње го-
вим жи те љи ма из ме ђу два ра та, то ком 
Дру гог свет ског ра та и у пр вим по рат-

ним го ди на ма, мо же се иш чи та ва ти из 
кљу ча исто риј ског, али сле де ћи чи тав 
низ ди рект них аутор ских на зна ка и из 
на да у тор ског ни воа (за са да је ту ро-
ман Про је кат из 1994.). Са др жин ски 
план нам до но си не ко ли ко рав но прав-
них, па ра лел них при ча о углед ним ма-
ло ва ро шким по ро ди ца ма: еко ном ској, 
по ли циј ској, про свет ној, по ли тич кој 
„ели ти“ Со ко гра да, укр шта ју се при че 
о ви ше ге не ра ци ја, де до ви ма из по ло ви-
не 19. ве ка, оче ви ма ро ђе ним по чет ком 
20. ве ка и по том ци ма ко ји и мо рал но 
и ма те ри јал но, ду хов но и иде о ло шки 
ду бо ко по де ље ни до че ку ју тек тон ске 
рат не по ре ме ћа је. Пи сац че сто на ту ра-
ли стич ким по ступ ком раз от кри ва ли це 
и на лич је срп ске ва ро ши це, али, ка рак-
те ри стич но за Мар ко ви ћа, аутор оста је 
до сле дан кад је реч о „ре а ли стич ком“ 
ми ме зи су“ – ту је и он, али у тра го ви-
ма, „за ро бљен“ дру гим при по ве дач ким 
стра те ги ја ма.

МА ТО ВИЋ, Пе тар : Ко фе ри Џи
ма Џар му ша. – Кра ље во : На род на 
би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, 
2009. – 74 стр.

Збир ка Пе-
тра Ма то ви ћа 
пред ста вља по 
не по сред но-
сти пе снич ког 
ис ка за пра во 
осве же ње на 
ш а  р о  л и  к о м 
не бу са вре-
ме не срп ске по е зи је. Њен не по сре дан 
го вор пре то чен у јед но став не, на пр ви 
по глед, ла ко схва тљи ве сли ке кри је у се-
би озбиљ не ег зи стен ци јал не стреп ње и 
слут ње, али и но ве те мат ске и мо тив ске 
хо ри зон те у ко је са вре ме на по е зи ја за-
ко ра чу је. Због то га њен на слов мо же 
да за ва ра чи та о ца и да га упу ти у по-
гре шном сме ру. Ме ђу тим, пе сме у овој 
збир ци ни су плод ар ти фи ци јел но сти, 
већ ег зи стен ци јал не стреп ње да на шњег 
чо ве ка у ко ме су по ме ша ни тра ди ци о-
нал ни и мо дер ни, тек ство ре ни сим бо-
ли. Збир ка ко ја ће сво јом јед но став ном 
сло же но шћу при ву ћи па жњу чи та ла ца, 
а ве ру је мо и кри ти ча ра.

МИ НИЋ, Сне жа на : Зла то и сре
бро. – Кра ље во : На род на би бли о-
те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, 2009. 
– 50 стр.

Пе та збир ка пе-
са ма Сне жа не 
Ми нић, ко ја већ 
тре ћу де це ни ју 
има сво је ме сто 
у са вре ме ној 
срп ској по е-
зи ји, под сим-
бо лич ним на сло вом „Зла то и сре бро“ 
са ста вље на је од два ци клу са: „Пред-го-
вор“ и „При ча о је зи ку“. Овај па ра ле ли-
зам из ме ђу на сло ва и ци клу са ни је ни ма-
ло слу ча јан и мо жда би нај при ме ре ни је 

би ло чи та лач ко и кри тич ко оно чи та ње 
пе са ма ко је по ла зи од зна че ња упра во 
овог па ра ле ли зма. Док у пр вом ци клу су 
до ми ни ра ју те ме од ан ти ке до да нас, у 
дру гом је пе снич ки го вор кон ден зо ван 
и све ден на јед ну те му, на те му је зи ка. 
Ова ко рас по ре ђе на те мат ско-мо тив ска 
под ло га збир ке уво ди нас у аутен ти чан 
и чи та ња и ту ма че ња вре дан пе снич ки 
свет Сне жа не Ми нић.

МИ ТА НА, Ду шан : Крај игре, 
пре вод са сло вач ког Зден ка Ва лент-
Бе лић. – Бе о град : Ар хи пе лаг, Би-
бли о те ка Сто сло вен ских ро ма на, 
2009. 

Од не ка да шње че хо сло вач ке књи жев но-
сти код нас су че сто пре во ђе ни углав-
ном че шки пи сци. Не ки пи сци су има-
ли вр ло успе шну ре цеп ци ју. На овим 
про сто ри ма сло вач ка књи жев ност је 
би ла да ле ко ма ње за сту пље на. У окви-
ру еди це је Сто сло вен ских ро ма на об ја-
вље на је књи га сло вач ког пи сца Ду ша на 
Ми та на Крај игре. Глав ни ју нак ро ма на 
је ре ди тељ Пе тер Сла вик, ко ји же ли да 
из бо ри што бо ље по зи ци је у кул тур ним 
кру го ви ма Бра ти сла ве. Он је оже њен 
чо век пред ко јим сто ји успех. У том че-
ка њу он ра ди бе сми сле не се ри је. А он да 
у јед ном су ко бу, на из глед уоби ча је ном, 
уби ја сво ју же ну. Да ље се ро ман пре-
тва ра у по ли циј ску по тра гу за уби цом. 
Ро ман се мо же узе ти као са ти ра на са-
вре ме но дру штво у ко ме је на стао: гло-
ма зност апа ра та, по ли циј ска не спо соб-
ност, при ви ле ги је јед ног сло ја дру штва. 
Што се ти че при по ве да ња, за сно ван је 
на кла сич ним на ра тив ним тех ни ка ма: 
свет ствар но сти се мо же огле да ти и у 
је зи ку, књи жев ном ка да су у пи та њу 
обра зо ва ни ју на ци, ша тро вач ком ка да 
је у пи та њу кућ на по моћ ни ца. Због го-
вор ног је зи ка че сто ће вам се учи ни ти 
да се рад ња ро ма на де ша ва у би ло ком 
ве ли ком гра ду Евро пе. Ста ри ји чи та о-
ци мо гу да се под се те на ове шта ли је зик 
со ци ја ли зма. 

НА БО КОВ, Вла ди мир: Ла у рин 
ори ги нал (уми ра ње је за бав но); 
пре вео с ен гле ског Вељ ко Ни ки то-
вић; Бе о град, ННК-Ин тер на ци о-
нал, 2009. – 278 стр.

„Што ду же жи вим, све сам ви ше уве-
рен да је ди на ствар ко ја не што зна чи 
у књи жев но сти је сте (ма ње или ви ше 
ира ци о нал но) ма ги ја књи ге. То јест, до-
бар пи сац је пре све га ма ђи о ни чар“, ре-
као је Вла ди мир На бо ков (1899–1987). 
Вла ди мир На бо ков чи та лач кој пу бли ци 
нај по зна ти ји је по ро ма ни ма „Ло ли та“, 
„Про зир ност ства ри“, „Оча ја ње“ и „Лу-
жи но ва од бра на“. По ње го вим ро ма ни-
ма сни мље на су три фил ма: „Ло ли та“ 
(ре ди тељ Стен ли Кју брик), „Смех у та-
ми“ (ре ди тељ То ни Ри чард сон), „Оча-
ја ње“ (ре ди тељ Рај нер Вер нер Фас бин-
дер). Иако је ро ман „Смех у та ми“ био 
нај по год ни ји за филм ску адап та ци ју, 
код пу бли ке и код кри ти ке до жи вео је 

то тал ни фи ја ско. 
Свој по след њи ро-
ман „Ла у рин ори-
ги нал (уми ра ње је 
за бав но)“ На бо ков 
је пи сао у бол ни ци. 
Осе ћа ју ћи да му се 
бли жи крај ово зе-
маљ ског бив ства, 
су пру зи Ве ри и си-
ну је дин цу Дми тру 
оста вио је у ама нет 
да ако га смрт пре тек не ру ко пис ро-
ма на „Ла у рин ори ги нал“ спа ле. Ни су 
га по слу ша ли. Не до вр ше ни ро ман пи-
сца ко ји је из вр шио ве ли ки ути цај на 
про зу дру ге по ло ви не два де се тог ве ка, 
свет ску пре ми је ру до жи вео је на срп-
ском је зи ку за хва љу ју ћи бе о град ској 
из да вач кој ку ћи ННК-Ин тер на ци о нал. 
По ме ну ту из да вач ку ку ћу тре ба по хва-
ли ти и због тех нич ког уре ђе ња ко је је 
по хва ли ла Оли ве ра Гр бић. На и ме, сва-
ка стра ни ца до но си ори ги нал ру ко пи-
са на ли сти ћу и пре вод што чи та о ци-
ма пру жа из ван ре дан увид у по след ње 
де ло из књи жев не ра ди о ни це твор ца 
култ не „Ло ли те“. Глав ни ју нак ове про-
зе по сво јим фо би ја ма и лу ди лу под се-
ћа на На бо ко вље вог ша хов ског ге ни ја 
Лу жи на. Док тор Фи лип Вајлд, де бе ли и 
не зграп ни не у ро лог и уни вер зи тет ски 
про фе сор, у све ту пре пу ном „ло ли ти-
ца“, оста ре лих ним фо ман ки и им по-
тент них „дон жу а на“, осе ћа га ђе ње пре-
ма соп стве ном те лу. Брач на са пут ни ца 
ко ја га ва ра на сва ком ко ра ку у сво јој 
по вр шно сти не при ме ћу је да јој је су-
пруг оп сед нут иде јом о са мо у ни ште њу 
ко ја тра је све док од људ ског би ћа не 
оста не „ни шта осим гро теск ног по пр-
сја с упи ље ним очи ма“. Пред чи та о ци ма 
је лук су зно опре мље на књи га у ко јој се 
ја сно ви де сви би се ри На бо ко вље вог 
ге ни јал ног при по ве дач ког да ра.

НДИ ЈЕ, Ма ри : Вра ча ра, пре вод са 
фран цу ског Еми ли ја Це ро вић Мла-
ђа. – Зре ња нин : Аго ра, Би бли о те ка 
Аго ра, 2009. 

Ма ри Ндије 
ро ђе на је у Пи-
ти ви јеу (Фран-
цу ска) 1967. 
го ди не. До са-
да је об ја ви ла 
трина ест ро-
ма на и се дам 
драм ских тек-
сто ва. У тра ди ци ји јед не по ро ди це је 
да се же не ба ве окул ти змом. Мај ка об-
у ча ва сво је кће ри да спо зна ју спо соб-
но сти ко је дру ги љу ди не ма ју, а ко је су 
оне са мим ро ђе њем за до би ле. Мо гу да 
стек ну спо соб ност да ви де бу дућ ност и 
про шлост. Вра ча ра је њен ше сти и нај-
по зна ти ји ро ман. За ро ман Три моћ не 
же не аутор ка је до би ла Гон ку ро ву на-
гра ду 2009. го ди не.

НО А ВИЛ, Фло ранс : Син гер, пре-
ве ла са фран цу ског Ани ка Кр стић. 
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– Бе о град : Ар хи пе лаг, Би бли о те ка 
Жи вот и ли те ра ту ра, 2008. 

По сто је не ки 
пи сци ко ји бу-
ду овен ча ни та-
квим зна чај ним 
при зна њем као 
што је Но бе ло-
ва на гра да па 
код нас бу ду вр-
ло ма ло пре во-
ђе ни, мо же се ре ћи чак и не по зна ти. С 
дру ге стра не, Исак Ба ше вис Син гер је 
био оми ље ни пи сац и код на ших из да-
ва ча, а та ко ђе и код чи та ла ца. Оно што 
увек за ни ма чи та о це и ис тра жи ва че је-
сте од нос ли те ра ту ре и би о гра фи је. Ево 
са да јед не би о граф ске књи ге о Син ге ру. 
Књи га пред ста вља ана ли зу ње го ве би о-
гра фи је и де ла, и све до че ње љу ди ко ји 
су га по зна ва ли, нај че шће њи хо ве бе ле-
шке. И сви ти љу ди ко ји се до бро вољ но 
или си лом се ле и бе же из род них гра-
до ва и кра је ва по но во тра же ули це ко је 
ће их под се ћа ти на за ви чај. Та ко и ка да 
Син гер опи су је Њу јорк, кри ти ча ри не 
мо гу а да се не пи та ју ни је ли то она чу-
ве на Крох мал но ва ули ца у Вар ша ви. А 
шта тек ре ћи о је зи ку, пре зре ном ји ди-
шу? Син гер ни је пи сао на не ком дру-
гом је зи ку као што је то учи нио На бо-
ков, он је остао ве ран ји ди шу.

ПАН ТИЋ, Ми хај ло : Дру ги свет 
иза све та. – Кра ље во : На род на би-
бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, 
2009. – 190 стр.

Ми хај ло Пан-
тић, ко ји по пут 
не ког услов но 
ре че но мо дер-
ног Скер ли ћа, 
сво јим кри ти-
чар ским да ром, 
зна њем и ра дом 
по ку ша ва бар 
до не кле да ар ти ку ли ше мо ре књи жев-
не про дук ци је ко ја из го ди не у го ди ну 
по ста је све обим ни ја, ра зно вр сни ја и 
вред на кри тич ких са гле да ва ња. Исто-
вре ме но ту су и осве тља ва ња де ла или 
опу са ства ра ла ца ко ји са да већ при па-
да ју књи жев ној исто ри ји. Реч ју, Пан ти-
ћу успе ва да оба по ља сво јим кри ти чар-
ским ви ђе њи ма по кри је у раз ли чи тим 
при ли ка ма и раз ли чи тим по во ди ма. 
Но ва Пан ти ће ва књи га ши ро ког спек-
тра кри тич ког са гле да ва ња срп ске књи-
жев но сти по де ље на је у два де ла. У пр-
вом де лу Пан тић пи ше о по је ди ним пи-
сци ма и књи га ма из књи жев не исто ри је 
и из са вре ме не срп ске књи жев но сти. 
У дру гом де лу ко ји је, ка ко и сам аутор 
ка же, не ка вр ста хро ни ке пе снич ких 
зби ва ња из нај но ви јег пе ри о да срп ске 
по е зи је су тек сто ви о ви ше пе сни ка и 
они на не ки на чин пред ста вља ју хро-
но ло шки пре сек вред но ва ња по је ди-
них пе снич ких књи га али и ан то ло ги ја. 
Ови тек сто ви су су ми ра ње пе снич ке 
про дук ци је и за раз ли ку од тек сто ва из 

пр вог де ла ви ше су са жи ма ње, а ма ње 
ту ма че ње вред но сти по је ди них пе снич-
ких књи га.

ПАН ТИЋ, Ми хај ло: Слан ка мен. 
– Бе о град: Ар хи пе лаг, 2009. – 157. 
стр.

У под на сло ву 
ове про зе сто-
ји од ред ни ца 
ше сти puz zle 
ко ја по зна ва о-
це Пан ти ће вог 
књи жев ног ра-
да од мах упу-
ћу је на прет ход не „па зле“, од но сно, на 
жан ров ску хи брид ност књи ге. Књи гу 
отва ра ју при че Слан ка мен, при че пу то-
пи си/ре пор та же Ва ви лон, и ту и та мо, 
Обла ци над Ир ском, Ру си ја и Укра ји на 
2007-8. Сле де кри тич ко-есе ји стич ки 
тек сто ви, сво је вр сни па но рам ски, оп-
шти ји по глед на са вре ме ни тре ну так 
срп ске про зе и по е зи је (ве ли ки број 
име на пи са ца не ко ли ко ге не ра ци ја, од 
кла си ка ко ји пр ве ра до ве об ја вљу ју у 
пе тој де це ни ји, до нај мла ђих ко ји се 
озбиљ ни је ис ка зу ју то ком ове де це ни-
је, та лас жен ских ства ра ла ца, итд.), те 
ауто по е тич ки за пи си о при чи, ини-
ци ја ци ја ма ко ји во де при чи, по тре би 
за раз у ме ва њем све та раз ли чи тим ви-
до ви ма при ча ња. Књи гу за тва ра ју три 
Пан ти ће ва ин тер вјуа и ауто ко мен тар о 
ше стом на став ку „па зла“.

ПАН ТО ВИЋ, Сто ја но вић, Бо ја-
на: Иси ја ва ње. – Сме де ре во: Ар ка, 
2009. – 70 стр.

Бо ја на С. Пан то вић (1960, Бе о град) 
аутор је пре ко де сет књи га књи жев-

но-исто риј ске, 
кри тич ке, на уч-
не и есе ји стич ке 
те ма ти ке, да би 
по чев од 2005. 
кре ну ла са об ја-
вљи ва њем сво је 
по е зи је у књи-
га ма. Те го ди не 
из ла зи пе снич ка 
збир ка Бес крај на, сле ди књи га пе са ма у 
про зи За руч ни ци ва тре (2008) и са да, 
тре ћа пе снич ка књи га Иси ја ва ње ко ја 
са др жи 40 но вих пе са ма. Овим књи-
га ма аутор ка је отво ри ла но во по ље 
сво је кре а тив но сти и да ла ма те ри јал 
чи та о ци ма и књи жев ним кри ти ча ри ма 
да са гле да ва ју и ис пи ту ју по ет ске до ме-
те, те ме и мо ти ве Бо ја ни ног аутор ског 
пи сма. Јед на од чи ње ни ца ко ју је уочио 
је дан од ре цен зе на та, и сам пе сник и 
кри ти чар Ни ко ла Жи ва но вић, је да се 
„књи жев на тра ди ци ја у овој по е зи ји 
по ка зу је као не што бли ско, не што што 
је са став ни део сва ко днев ног жи во та...“, 
од но сно „Пе сни ки ња хва та тре нут ке у 
ко ји ма се уну тар ња ствар ност и ли те ра-
ту ра јед но у дру го ме пре по зна ју“. Го то-
во три де це ни је по зна та као про фе сор 
и на уч ни рад ник, по е зи јом при сут на 
са мо у пе ри о ди ци, Бо ја на С. Пан то вић 
се сво јим пе снич ким књи га ма – пи смом 
ви со ких естет ских кри те ри ју ма не за-
о би ла зно упи су је у по ет ске то ко ве са-
вре ме не срп ске по е зи је.

ПИ СА РЕВ, Ђор ђе: А ако умре 
пре не го што се про бу ди? – Зре-
ња нин : Аго ра, Би бли о те ка Ка лен-
дар, 2009. 

Пр ва књи га овог ауто ра но си ла је на зив 
Го спо дар при ча. На са мом по чет ку овог 

ро ма на по чи ње сум ња у књи гу, али не 
и сум ња у при чу. Тра же ћи ро ман ко ји 
не по сто ји у пи са ној вер зи ји у уво ду он 
ства ра ме та при чу о ро ма ну ка кав же ли 
да на пи ше; при то ме ко рен спон ди ра са 
до ма ћим и стра ним ауто ри ма. Али ро-
ма ну Ђор ђа Пи са-
ре ва мо жда је ва жно 
јед но дру го пост-
мо дер но на че ло да 
се по ла зи од је зи ка 
ко ји ства ра свет, па 
ти ме ства ра кул ту-
ру, умет ност и књи-
жев на де ла; ства ра 
свет ко ји опи су је. У 
ро ма ну по сто је два 
гра да, онај ко ји ју нак тра жи а ко ји је 
не стао, и онај ствар ни град из се ћа ња. 
На ра тор као и ме та фик циј ски тек сто ви 
ко ји ко мен та ри шу ста ње у на шој кул ту-
ри не ха ју мно го за ње го во ве ли чан ство 
чи та о ца, већ ства ра лач ки чин ста вља ју 
из ван све га.

ПРО ДА НО ВИЋ, Ми ле та: Хер ме
лин. – Бе о град: Сту бо ви кул ту ре, 
2009. – 241 стр.

Ми ле та Про да но вић (1959, Бе о град) 
од по чет ка де ве те де це ни је да је свој 
до при нос на шој умет но сти и кул ту ри 
го то во рав но прав но на књи жев ном и 
сли кар ском пла ну. Об ја вио је 9 ро ма-
на, књи гу пе са ма 1994, пу то пи са Око 
на пу ту 2000, есе ја Ста ри ји и леп ши 
Бе о град 2001. (до жи ве ла ви ше из да ња), 
те три књи ге при ча (Пу то пи си по сли-
ка ма, 1993, Не бе ска опе ра, 1995, Аг нец, 
2007. – Ви та ло ва на гра да). У књи зи 
иза бра них и но вих при ча Хер ме лин је 
из бор „нај бо љег“ од нај бо љег, од но сно, 
овим из бо ром до би ја мо ода бир те мат-

НЕМОГУЋЕ ПРИЧЕ: Антологија фантастичне приче за децу, избор и предговор Гордана Малетић, 
илустрације Асканио Поповић – Београд: Bookland, 2009 – 238 стр.

Писац за децу и антологичар Гордана Малетић припремила је Антологију фантастичне 
приче за децу као плод свог истраживачког рада. У предговору Фантастична прича – 
драгуљ српске књижевности за децу она је дала дефиницију овог жанра приче, обухватила 
његове почетке и направила оријентациону поделу. Српска фантастична прича за децу има 
велику старину и континуитет.

Постоји суштинска разлика између фантастичне приче за децу и оне за одрасле, па 
приређивач даје објашњење за поделу у антологији – зашто поједини наши велики писци 
нису уврштени у овај избор.

И Андерсен сматра: Цео свет пун је чудеса, али смо ми на њих навикли па их називамо    
свакодневним стварима.

У предговору је напоменута и едукативна улога овог жанра. Приче се причају пред 
спавање. Приређивач је посветио део предговора о разлици између бајке (исти аутор је 
приређавач и ове антологије) и фантастичне приче. У бајци се главни јунак на свом путу – 
који мора да прође да би постигао свој циљ задат на почетку и симболично се преобразио 
– бори са тешкоћама, што укључује и присуство натприродних бића, или се њиховим 
посредством сукоби разрешавају. Као што смо видели, фантастична прича нема овај задатак, нити фантастична бића 
која се у њој појављују имају било какву обавезу према главном јунаку. Ова особина олакшава посао писцу и растерећује 
га од било каквих ограничења. Тиме се, истовремено, постиже и већа разноврсност фантастичне приче.

Гордана Малетић је оријентациону поделу направила у овом избору: фолклорна фантастика (користи теме и 
мотиве из народне баштине), религиозна и алегоријска фантастика (имају сасвим јасан циљ и користе се у васпитне 
сврхе, веома су заступљене у дечијим часописима у 19. и 20. веку); научна фантастика (комбинује фантастику са 
новим научним достигнућима на карактеристичан начин); поетска фантастика (далеко највећи број прича, читалац је 
замишљен над границом која раздваја збиљу од уобразиље, продужетак јаве); повесна фантастика (термин примеренији 
причи за децу као краћој форми од епске фантастике што одговара роману, који је уосталом и поникао од епа); хуморно 
пародијска (изузетно занимљива, пре свега даје духовита решења); иреална проза и проза апсурда (приче које су нека 
врста експеримента).

У овој Антологији заступљено је педесет осам прича. У ишчитавању ових прича уживаће свако дете, али и они 
одрасли у којима још увек спава неки дечак или девојчица. Читаоци се могу дружити са јунацима већ познатих аутора 
из школске лектире, али и аутора из новијег времена: У. Петровића, Б. Пешева, Д. Алексића С. Ристић, И. Коларов, О. 
Јанковић. М. Северовић... Књигу је илустровао Асканио Поповић.

Слађана Ристић



14 15

ско-мо тив ских 
и стил ских пре-
о ку па ци ја М. 
Пр о д а  н о  в и  ћ а 
кад је реч о жан-
ру при по вет ке. 
Јед на од ка рак те-
ри сти ка, мо жда 
за хвал на за ши ре ана ли зе је сте функ-
ци о нал но укла па ње еру ди ци је (раз ли-
чи ти ни вои на ра ци је, дис курс све зна-
ју ћег при по ве да ча, дис кур си ли ко ва, 
итд.) у фа бу ла тив не то ко ве. Пи са ње о 
по ср ну ћу срп ског дру штва у по след њој 
де це ни ји про шлог ве ка сре ће мо у при-
ча ма Цр ни љи љан, Бу бло, док се у при чи 
Исак, мла дун че из дру ге га лак си је аутор 
кре ће од на ту ра ли стич ког, ве ри стич ког 
пла на пре ма SF фан та сти ци.

РИ СТО ВИЋ, Ана : P. S. – Кра ље во 
: На род на би бли о те ка „Сте фан Пр-
во вен ча ни“, 2009. – 155 стр.

Књи га Ане Ри сто вић спа да у ону ка те-
го ри ју књи га ко је се мо гу озна чи ти као 
иза бра но-са бра не пе сме. У ве о ма обим-
ном по го во ру Але на Бе ши ћа иш чи та не 
су све пе снич ке књи ге ове пе сни ки ње 
ко ја већ има сво је ме сто и аутен ти-
чан глас у са вре ме ној срп ској по е зи ји. 
Исто вре ме но то иш чи та ва ње је по ла зи-
ште и под сти цај 
за но ва чи та ња 
и вред но ва ња 
до са да шњег пе-
снич ког опу са 
пе сни ки ње. На 
дру гој стра ни, 
ова књи га по-
ка зу је до след-
ност у не го ва њу и раз во ју сво је по е ти ке 
ко ја је већ на го ве ште на у пр вој ње ној 
књи зи. Ши ре ње те мат ско-мо тив ских 
оп се га из књи ге у књи гу по ка зу је јед ну 
до след ну дис пер зи ју зна че ња у ко јој се 
пе сни ки ња и те ка ко до след но сна ла-
зи др же ћи ту дис пер зи ју на оку пу ко ји 
ар ти ку ли ше сми са о не це ли не на раз ли-
чи тим ни во и ма. По сле ове књи ге са не-
стр пље њем мо же мо оче ки ва ти но ву пе-
снич ку збир ку и но ва ни јан си ра ња већ 
из гра ђе не по е ти ке Ане Ри сто вић.

СМИ ЉА НИЋ, До бро слав : Ис ку
ше ња у не ви дљи вом : иза бра не и 
но ве пе сме ; из бор и по го вор Бо ја-
на Сто ја но вић Пан то вић. – Кра ље-
во : На род на би бли о те ка „Сте фан 
Пр во вен ча ни“, 2009. – 196 стр.

Д о  б р о  с л а в 
Сми ља нић је 
у срп ској по е-
зи ји при су тан 
већ ско ро пу не 
че ти ри де це ни-
је али је, за раз-
ли ку од дру гих 
пе сни ка ње го ве 
ге не ра ци је, ма ње кри тич ки вред но ван 
иако то и те ка ко за слу жу је. На не ки 
на чин ова књи га то ис пра вља и по ста-

вља те ме ље за но ва чи та ња Сми ља ни ће-
вог пе снич ког опу са. У свом по го во ру 
„Пре о бра жа ји је зи ка и сна“ Бо ја на Сто-
ја но вић Пан то вић, ко ја је овај из бор и 
са чи ни ла, по ста вља но ве мо гућ но сти 
чи та ња и вред но ва ња Сми ља ни ће ве по-
е зи је. Бо гат ство зна че ња по е зи је овог 
пе сни ка, од це ло куп ног опу са, пре ко 
по је ди нач них збир ки, пе са ма и сти хо ва 
то и те ка ко за слу жу је.

СТЕ ФА НО ВИЋ, Ве ро слав : По
сед го ди на. – Кра ље во : На род на 
би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, 
2009. – 52 стр.

Збир ка Ве ро-
сла ва Сте фа но-
ви ћа се са сто ји 
из увод не пе сме 
„По сед“ и че ти-
ри ци клу са. Не-
ве ли ка по оби-
му ова збир ка је 
ве ли ка по вред но сти. Из ви ше раз ло га. 
Већ у увод ној пе сми Сте фа но вић са мо-
де фи ни ше се бе као пе сни ка ко ји се бе 
пре по зна је, ко ји раз у ме пра вац кре та-
ња, ко ји има сво ју исти ну. Али исто-
вре ме но сво је раз у ме ва ње и исти ну као 
не што лич но до во ди у сум њу гра де ћи 
на тај на чин је дан сми са о ни па ра докс 
са мно го зна че ња. Овај па ра докс се по-
том гра на у пе сма ма сва че ти ри ци клу са 
ко ја сле де. По ме ра ње пе снич ког би ћа у 
са гле да ва њу све та мо жда је нај бо ље из-
ра же но у за вр шном сти ху ове збир ке: 
„Мој лик са ња уме сто ме не“. У ње му је 
при сут на ви со ка свест раз ли ке из ме ђу 
жи во та и умет но сти ко ји су ипак не рас-
ки ди во по ве за ни. Сим бо ли, ме та фо ре и 
мо ти ви чи не ову збир ку вред ном чи та-
лач ке па жње и но вим ко ра ком у Сте фа-
но ви ће вом пе снич ком опу су.

СТО ИЉ КО ВИЋ, Ко ла ре вић, Ми-
ро сла ва: Све то трој ство. – Ниш: 
Гра фи ка, 2009. – 80 стр.

Ми ро сла ва К. 
Сто иљ ко вић у 
сво јој ше стој 
пе снич кој књи-
зи сим бо лич ног 
на сло ва, по ред 
ка нон ског од-
ре ђе ња Све тог 
трој ства раз-
ви ја и сво је пе снич ко трој ство о Бо гу, 
при ро ди и љу ба ви. Је дин ство из ме ђу 
чо ве ка, же не, де це и при ро де, иде а ли-
за ци ја по ро ди це ко ја свет чи ни ле пим, 
низ етич ких по ру ка при сут ни су у пе-
сми Зар по сто ји леп ши свет а је дин ство 
чо ве ка и при ро де у пе сми Сва ко има др-
во сво је. Кроз сим бол во де аутор ка пре-
до ча ва је дин ство исто ри је и тре нут ка, 
при ро де и чо ве ка у пе сма ма Ду нав, По-
ток, Пу туј ре ко. По је ди не пе сме су ис-
пи са не ду жом фор мом, по се ду ју и ди-
ја ло ге, али осим рас ко шних сли ка оне 
увек са др же и не ку вр сту им пли цит не 
по ру ке, нпр. Ру ка спа са, Ја ук и смех.

СТО КЕР, Деј кер и ХОЛТ, Ијан: 
Дра ку ла не мр тви; пре ве ла с ен гле-
ског Ти ја на Па ре за но вић – Бе о град, 
Ча роб на књи га, 2009. – 437 стр.

Пред чи та о ци-
ма је на ста вак 
култ ног ро ма на 
Бре ма Сто ке ра 
Дра ку ла под на-
зи вом Дра ку ла 
не мр тви, ко ји 
је одо брен и по-
др жан од стра-
не Сто ке ро вих по то ма ка. Овај ро ман 
на стао је као ре зул тат те мељ них ис тра-
жи ва ња, за сно ва них на бе ле шка ма ко је 
је Абра хам Брем Сто кер ис пи сао док је 
ску пљао ма те ри ја ле за пи са ње ори ги-
нал ног Дра ку ле. Ина че, овај нај по зна-
ти ји Сто ке ров ро ман об ја вљен је 1897. 
го ди не. Го ди не 1912, че тврт ве ка по сле 
дра ма тич ног су ко ба са Дра ку лом, два-
де сет пе то го ди шњи син адво ка та Џо на-
та на Хар ке ра и Ми не, Квин си, на пу шта 
сту ди је пра ва на Сор бо ни да би се по-
све тио глу ми. Енер гич ни, сво је гла ви и 
хра бри Квин си уче ству је у при пре ми 
по зо ри шне пред ста ве „Дра ку ла“, ко ју 
про ду ци ра и ре жи ра лич но Брем Сто-
кер. Том при ли ком упо зна је ру мун-
ског глум ца Вла ди ми ра Ба са ра ба (име 
кра љев ске по ро ди це ко јој је при па дао 
Влад Це пеш) и из Па ри за га до во ди у 
Ен гле ску. По ме ну та пред ста ва на гло га 
увла чи у свет за стра шу ју ћих тај ни ње-
го вих ро ди те ља. Пре не го што се су о чи 
са њи ма, по ста ће све док зла оли че ног у 
ли ку кр во жед не вам пир ке гро фи це Ер-
же бет Ба то ри. Је дан за дру гим чла но ви 
дру жи не ко ја је не ка да по ра зи ла Дра-
ку лу, за хва љу ју ћи Ба то ри је вој, би ва ју 
су ро во ели ми ни са ни из ово зе маљ ског 
бив ства. У овом ро ма ну, ко ји за раз ли ку 
од Сто ке ро вог ори ги на ла ни је ис пи сан 
ли не ар ном дра ма тур ги јом, принц та-
ме Вла ди мир Ба са раб – Дра ку ла ни је 
пред ста вљен као то тал ни не га ти вац. Са 
по себ ним, ви те шким осе ћа јем за пра-
вич ност, он се на по се бан на чин бо ри 
про тив зла. 

ТО ДО РО ВИЋ, Ми ро љуб : Љу бав
ник не по го де. – Кра ље во : На род-
на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча-
ни“, 2009. – 121 стр.

Све оно што Ми ро љу ба То до ро ви ћа 
од ли ку је као аутен тич ног пе сни ка при-
сут но је у овој збир ци. Ши рок спек тар 
мо ти ва, те ма и пе снич ких по сту па ка 
чи не ову збир ку зна чај ном у То до ро ви-
ће вом пе снич ком опу су. При су тан већ 
де це ни ја ма на срп ској пе снич кој сце ни, 
али не до вољ но чи тан и вред но ван, То-
до ро вић је ис трај но из гра ђи вао сво ју 
по е ти ку не за ви сно од дру гих умет нич-
ких ди сци пли на ко ји ма се ба ви. Упра во 
те дру ге умет нич ке ди сци пли не, а на-
ро чи то ње го ва де лат ност као осни ва ча 
и те о ре ти ча ра сиг на ли зма, учи ни ле су 
то да су кри ти ча ри ви ше обра ћа ли па-
жњу на То до ро ви ће ве мул ти ме ди јал не 

ра до ве не го на 
ње го ву по е зи-
ју. Мо жда је ова 
књи га ујед но и 
при ли ка да се тај 
код ни шум укло-
ни и да То до ро-
ви ћа чи та мо као 
аутен тич ног пе-
сни ка ко ји у оном пра вом де лу свог 
пе снич ког ства ра ла штва не ме ша умет-
нич ке ди сци пли не.

ТО МИЋ, Ва си ли је: Ри јеч Бо жи ја 
не спу та на – То рон то, Ис точ ник: 
Из да вач ка уста но ва Епар хи је Ка-
над ске, 2009. – 292 стр. 

Књи га про то је ре ја-
ста вро фо ра Ва си-
ли ја То ми ћа „Ри јеч 
Бо жи ја не спу та на“ 
на ста ла је као плод 
три де се пе то го ди-
шњег ду хов но-па-
стир ског ра да јед ног 
не са мо све ште ни ка, 
већ и ин те лек ту ал ца 
у нај бо љем сми слу 
те ре чи. Ро ђен 1949. 
го ди не Ва си ли је То мић, Бо го слов ски 
фа кул тет за вр шио је у Бе о гра ду 1973. 
го ди не. Две го ди не про вео је на пост-
ди плом ским сту ди ја ма у Не мач кој на 
ко ји ма је из у ча вао ре ли гиј ску пе да го-
ги ју. Срп ски је зик и ју го сло вен ску књи-
жев ност на бе о град ском Фи ло ло шком 
фа кул те ту ди пло ми рао је 1980. го ди не. 
Ове апо стол ске про по ве ди, до брог по-
зна ва о ца хри шћан ског ми си о нар ства 
апо сто ла Па вла, Ва си ли ја То ми ћа, са 
ра до шћу мо же мо иш чи та ва ти и про у ча-
ва ти, за то што у да ле ком То рон ту, у ко-
ме То мић слу жбу је, све ште ни ко ва реч 
де лу је то пли је и не жни је не го у отаџ би-
ни. У свим апо стол ским про по ве ди ма 
пи сац ове књи ге упо зо ра ва вер ни ке да 
чак и ако у ово зе маљ ском бив ство ва-
њу стра да ју, не би тре ба ло да се од рек-
ну Го спо да и ње го ве до сти жне прав де. 
Збор ник апо стол ских про по ве ди „Ри-
јеч Бо жи ја не спу та на“ пред ста вља нео-
п ход но шти во мла дим све ште ни ци ма 
за то што ће у њи ма про на ћи пу то каз на 
ко ји на чин оба вља ти ову те шку, али уз-
ви ше ну слу жбу.

ШПИ ГЕЛ МАН, Арт, Ма ус  мој 
отац кр ва ри исто ри ју (I све ска) 
и ту су по че ле мо је не во ље (II 
све ска). – Стрип. – Из да вач: Са ми-
здат Б92, Бе о град, 2008; пре вод са 
ен гле ског Ана Узе лац, стр. (I) 161. 
( II ) 138.

У овом се ри ја лу ис пре да се при ча о 
Вла де ку Шпи гел ма ну, пољ ском Је вре-
ју, јед ном од оних ма ло број них ко ји 
су пре жи ве ли хо ло ка уст. Исто вре ме-
но, Ма ус је и при ча о ње го вом си ну, 
аме рич ком стрип цр та чу Ар ту ру, ко ји 
бе ле же ћи оче ву дра ма тич ну исто ри ју, 
рас пли ће клуп ко ду го го ди шњих су ко ба 
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са оцем и про тив реч-
них емо ци ја ко је га за 
ње га ве зу ју. Зву чи као 
Фрој до ва пси хо а на-
ли за у стри пу (де ве-
тој умет но сти). Опи-
су ју ћи Вла де ков жи-
вот ни пут од успе шне 
тр го ви не тек сти лом у 
пољ ској про вин ци ји 
пре ко ужа са не мач ке 

оку па ци је, по ни же ња у ге ту до ло го ра-
шког па кла у Аушви цу, Шпи гел ман нам 
при бли жа ва оно раз до бље европ ске 
исто ри је са чи јим се по сле ди ца ма и да-
нас су о ча ва мо. Вла де ко ва при ча је, пре 
све га, ду бо ко лич на дра ма ко ју не ми ло-
срд но осве тља ва ње гов син, зах те ва ју ћи 
од чи та о ца онај сте пен емо тив ног и ин-
те лек ту ал ног ан га жма на ко ји пре ва зи-
ла зи гра ни це „ла ких но та“ ка да је реч о 

де ве тој умет но сти (по гре шно је стрип 
сма тра ти ис кљу чи во за ба вом при ла го-
ђе ном уз ра сту ти неј џе ра). Аутор нам 
не да је од го во ре и не ну ди за кључ ке. Ве-
ран свом ве ли ком цр тач ком та лен ту, он 
ра ди оно што нај бо ље зна – па жљи во и 
са ду бо ким по што ва њем бе ле жи сва ку 
оче ву реч, цр та ју ћи ка дар по ка дар ко ји 
ис пре да нит о људ ској из др жљи во сти, 
злу и ху ма но сти. Ма ус је пре ве ден на 
го то во све европ ске је зи ке. Пре не што 
ви ше од де сет го ди на, стрип је на гра-
ђен и Пу ли це ро вом на гра дом, ко ја се у 
САД до де љу је за но ви нар ство и до ку-
мен тар ну про зу.

ПРЕДЛОГ ЗА РЕПРИНТ

Између заблуде и судбине

Марсељска опомена

Књи га Наш нај ве ћи краљ об ја вље на 
је пре го то во се дам де сет пет го ди-

на, да кле да ле ке 1935. го ди не. Као уред-
ник пот пи сан је Ду шан Мил. Ши јач ки, 
но ви нар и књи жев ник. Овај ру ко пис 
актуелан је и да нас, се дам де сет  пе т го ди-
на од уби ства, ка ко то мно ги ка жу, ви те-
шког кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви-
ћа. Мно ги су га због тра гич не смр ти у 
Мар се љу на зи ва ли и му че ни ком. Чак и 
све тим. Књи га оби лу је фо то гра фи ја ма 
на ко ји ма је краљ Алек сан дар, пр ви кра-
љев на ме сник, кнез Па вле Ка ра ђор ђе-
вић, нај ста ри ји Ка ра ђор ђев унук, кнез 
Ар сен, кнез на ме сник Па вле и кне ги ња 
Ол га, краљ Алек сан дар са кра љи цом 
Ма ри јом у Бо ки Ко тор ској, по вор ка 
у Ду бров ни ку по во дом Александрове 
по ги би је у Фран цу ској, 
краљ Алек сан дар са вој-
во дом Жи во ји ном Ми-
ши ћем на осма трач ни-
ци пред про бо ј Со лун-
ског фрон та... Књи га 
има сто ти ну ше зде сет 
стра на и об ја вље на је у 
ме ком по ве зу у еди ци ји 
„Би бли о те ка за на ци-
о нал ни пре по род Ви-
дов дан“. Штам па на је у 
Бе о гра ду у штам па ри-
ји „При вред ник“, чи ји 
вла сник је био из ве сни 
Жив. Д. Бла го је вић. 
По ме ну та штам па ри ја 
на ла зи ла се у он да шњој 
Кнез Ми ха и ло вој ули ци број три.

Ова ко је о Алек сан дро вој погибији 
пи сао Бра ни слав Ну шић у књи зи Наш 
нај ве ћи краљ: „Смрт ве ли ких ни је крај 
жи во та; гроб не по кри ва ве ли ки дух ко-
ји на ста вља да жи ви жи вот свој и у то-
ме је су шти на вас кр се ња. Ве ли ка ми сао 
смр ћу се са мо осве шта ва а вас кр сну ћем 
ожи во тво ра ва. Му че нич ка смрт Бо го-
чо ве ка тек по сле рас пе ћа пре пла ви ла је 
све то ве ве ром у Бо га; му че нич ка смрт 
хе ро ја ко ји па до ше на Ла бу и Сит ни ци, 
тек по сле Ко со ва за до ји ла је по ко ле ња 
ве ром у сло бо ду; му че нич ки удес Кра-
ља Ује ди ни те ља тек по сле кр ва ве смр ти 
Му, ожи во тво ри ла се у иде ју во ди љу 
свих пле ме на на ших на ро да (...) А ка да 
том ве ром ис пу ни мо ду ше сво је, диг ни-
мо ус прав но гла ве и уз не си мо по но сно 
че ло јер не ма тог обла ка ко ји нам мо же 
за мра чи ти че ло раз ве дре но оном ве ром 
ко јом ће мо се на све тлом Кра љев ском 
гро бу окре пи ти“. (9. ок то бра 1935. год., 
Бе о град)

Та ко је пи сао наш нај ве ћи ко ме ди о-
граф (уз Сте ри ју)... Ме ђу тим, да нас, са 
дис тан це од се дам де сет пет го ди на, кон-
ста ту је мо да су тамни обла ци прекрили 
до ста то га ка да је реч о ју го сло вен ској 
иде ји. И не са мо да су је прекрили, већ 
су и изазвали кр ва ве ра то ве... Иде ја о 
је дин ству на ба зи кр ви и је зи ка би ла 
је крх ка и ра њи ва; на спрам ње ста ја ла 
је ан ти ју го сло вен ска иде ја чи ји про та-
го ни сти су би ли по је ди ни кле ри кал ни 
кру го ви и за о ста ли ре ци ди ви Аустро-
угар ске мо нар хи је. Мно го то га је би ло 
не при род но у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, 
с дру ге стра не, ка ко год да се зва ла та 
др жа ва у њој су сви Ср би би ли на оку-
пу (до ду ше зна тан број Ср ба је остао у 
Ма ђар ској, Аустри ји, Ру му ни ји и дру-
гим зе мља ма). Ипак, Ју го сла ви ја је ве-
ли ка срп ска за блу да. Не ки ка жу да је 
и сло бод но зи дар ска тво ре ви на ко ја је 
има ла за циљ да Све тој сто ли ци пре-
пре чи пут. 

Би ло ка ко би ло, про шлост нам је 
дра го це на да бисмо из ње учи ли и от-
кри ва ли струк ту ру то ка исто ри је, ка-
ко би смо из бе гли не по треб на тре ња са 
њом и ње ним им пе ра ти ви ма. Сто га, ре-
принт књи ге Наш нај ве ћи краљ са аде-
кват ним пред го во ром и исто риј ско-ди-
дак тич ким освртом и те ка ко би до бро 
до шао да на шњим ге не ра ци ја ма ко је су 
осе ти ле свy гор чи ну ју го сло вен ске за-
блу де или, мо жда, суд би не?

Опле нац – су срет бо жан ског и људ ског
Го ди не 1935. об ја вље на је још јед на 
књи га о Ка ра ђор ђе ви ћи ма, ку ри о зи-
тет је да аутор ни је пот пи сан; књи га се 
зо ве Цр ква Све тог Ђор ђа на Оплен цу. 
Из да на је у твр дом по ве зу и штам па на у 
Др жав ној штам па ри ји Кра ље ви не Ју го-
сла ви је. И у овој књи зи се на ла зе број-
не фо то гра фи је по све ће не ди на сти ји 
Ка ра ђор ђе ви ћа, као и го то во свим де-
та љи ма који се односе на ма у зо леј Ка-
ра ђор ђе ви ћа, опле нач ку цр кву Све то га 

Ђор ђа, ко ју је као своју 
задужбину по ди гао 
краљ Пе тар Ка ра ђор-
ђе вић – осло бо ди лац. 
И не са мо то: из ме ђу 
ко ри ца ове књи ге на-
ла зе се и фо то гра фи је 
кра ље вих ви но гра да 
на Оплен цу, као и кра-
ље ве ви ле ко ја је сме-
ште на у до ли ни Руд ник 
пла нине. По том, ту је 
и фо то гра фи ја на ко јој 
се ви ди ка ко се из но се 
по смрт ни оста ци ко ји 
су из Мар се ља у Сплит 
до пло ви ли на ра за ра чу 
„Ду бров ник“ и по вор-

ка Спли ћа на ко ја кра љу ода ју по след њу 
по шту. У овој књи зи на шла се фо то гра-
фи ја на ко јој се ви ди ка ко се За греп ча ни 
опра шта ју од бла же но по чив шег кра ља 
– ује ди ни те ља. За тим, сле де фо то гра-
фи је спо ља шњег и уну тра шњег из гле да 
цр кве Све тог Ђор ђа као и крип те.

Ево и јед ног опи са из књи ге ве-
ле леп не цр кве Све тог Ђор ђа: „Цр ква 
Све тог Ђор ђа на ла зи се на са мом вр ху 
Оплен ца, и ви ди се на сто ти ну ки ло ме-
та ра сву да уна о ко ло. Гру пи са на и ви со-
ка, из ра ђе на од бе лог мер ме ра, она си ја 
на сун цу, и од ска че сво јом бе ли ном на 
су ром ви ди ку. За вр ше на је гру пом ви-
со ких ку бе та, ко ја су по кри ве на па ти-
ни ра ним ба кром са по зла ће ним ре бри-
ма и кр сто ви ма. Њен гор њи део бли ста 
се на сун цу и од би ја злат не зра ке од 
по зла те. Са свог до ми нант ног по ло жа-
ја на ис то риј ском ме сту, она при вла чи 
пут ни ка да из бли за ви ди ње не ле пе сра-
зме ре, и да се ди ви све му што овај спо-
ме ник има ску по це ног и умет нич ког“.

На ју го за пад ној стра ни огра де од 
пор те на ла зи се је дан Ка ра ђор ђев топ 
од брон зе, ли вен у Бе о гра ду да ле ке 
1812. го ди не са нат пи сом: „За Вла да ниа 
Ге ор ги ја Пе тро ви ча: I-го Вер хов на го 
Во жда Серб ска На ро да: 1812 го: го да 
слит у Бе о гра ду“. Овај топ бе смрт ног 
Во жда зна ча јан је још и по то ме што је 
од јед не ње го ве ушке, ко је да нас не ма, 
на пра вље на кру на за по кој ног кра ља 
Пе тра.

По ред сво је исто риј ско-ан ти квар-
не вред но сти, ова књи га са др жи и број-
не ко ри сне по зна те и ма ње по зна те ин-
фор ма ци је о ди на сти ји Ка ра ђор ђе ви ћа 
и опле нач кој цр кви Све то га Ђор ђа, у 
ко јој су се укр сти ли све тов но и са крал-
но, вре ме ни то и веч но, ло кал но и уни-
вер зал но, бо жан ско и људ ско. 

Пеђа Радосављевић

* Књиге припадају ауторовој колекцији 
историјских дела објављених између два 
рата.

Ју риј Бор јев

„Есте ти ка“
Про ме теј, Но ви Сад, 2009. Пре ве ла са 
ру ског Рад ми ла Ме ча нин, стр. 558 стр.

Ју риј Бор јев (1925) је во де ћи са вре ме ни 
ру ски есте ти чар, те о ре ти чар књи жев но сти 
и пи сац. Као док тор фи ло ло шких на у ка, 
глав ни је на уч ни са рад ник Ин сти ту та за 
свет ску књи жев ност Ру ске ака де ми је на у-
ка у Мо скви, пред сед ник Не за ви сне ака де-
ми је за есте ти ку и сло бод не умет но сти, и 
ре дов ни члан Њу јор шке ака де ми је на у ка, 
Ме ђу на род ног дру штва есте ти ча ра и мно ги х у глед них ру ских и свет ских 
асо ци ја ци ја кул турн ог ства ра ла штва. Свет ски углед је сте као сво јим не у-
мор ним ис тра жи вач ким ра дом у обла сти есте ти ке, о че му све до чи пре вод 
ње го вог ка пи тал ног де ла, Есте ти ка, на 36 је зи ка, као и мно го број на из да ња 
ове књи ге, ка ко у Ру си ји та ко и у све ту.

Спе ци фич ност об ја вљи ва ња Есте ти ке огле да се у то ме што је сва ко но-
во из да ње (17 у Ру си ји, до са да) би ло до пу на и ре дак ци ја прет ход ног, у скла-
ду са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња овог на уч ни ка. А те ме љан, ви ше де це ниј ски 
ауто ров рад на пи та њи ма ове фи ло зоф ске ди сци пли не се же од спо ме ни ка 
по че та ка кул ту ре и ци ви ли за ци је до са мог кра ја XX ве ка, та ко да об у хва та 
све кул тур не епо хе и лич но сти ко је су фор ми ра ле исто риј ски раз ви так есте-
тич ке ми сли, од Ари сто те ла до да на шњих да на. 

Бор је вље во основ но по и ма ње кре та ња ми сли то ком исто ри је ве за но је 
за па ра диг му кул ту ре, од но сно фор му лу по сто ја ња сва ке кул тур не епо хе, ко-
ју об је ди ња ва за јед нич ка кон цеп ци ја све та и лич но сти, а од ре ђу ју их иде а ли, 
циљ и сми сао по сто ја ња. Жи вот јед не епо хе де фи ни сан је том па ра диг мом, 
та ко да се исто риј ски раз вој не мо же раз ма тра ти је ди но по фор ма ци ја ма 
ко је од ре ђу је еко но ми ја не го и по епо ха ма ко је од ре ђу је кул ту ра. Чи та ва 
исто ри ја чове чан ства по сма тра се као сме на па ра диг ми (фор му ла по сто ја-
ња). По што се чо век, по сле од ре ђе ног вре мен ског пе ри о да уве ри да жи ви у 
не са вр ше ном све ту и по не са вр ше ној па ра диг ми, по це ну огром них на по ра 
гра ди но ву па ра диг му са дру га чи јим ци ље ви ма, иде а ли ма и но вим сми слом 
жи во та, у скла ду са исто риј ским за ко ном ак ци је и ре ак ци је. За ма јац но ве па-
ра диг ме пре о бра жа ва свест и свет, а ка да се она ис цр пи, на ста је кри за епо хе, 
па опет но ва па ра диг ма, и та ко се ла нац на ста вља. 

У том кљу чу раз мо тре не су, де таљ но, све кул тур но и сто риј ске епо хе, као 
и пе ри о ди у окви ру њих. О озбиљ но сти и зна ча ју овог на уч ног де ла до вољ но 
го во ре на сло ви и обла сти ко ји ма је по све ће на па жња у овој књи зи – об у хва та 
све вр сте умет но сти, од књи жев но сти, сли кар ства, ва јар ства, ар хи тек ту ре до 
му зи ке, ди зај на и фил ма.

По себ ну вр ли ну ове Есте ти ке чи не је зик и стил ко ји ма је пи са на. На-
и ме, сув фи ло зоф ски ма те ри јал из ло жен је ве о ма сли ко ви то, јед но став но и 
ја сно, та ко да пред ста вља ве о ма за ни мљи во, по не кад чак и ду хо ви то шти во, у 
ко јем мо гу под јед на ко ужи ва ти и са свим струч ни и са свим не у ки љу ди, од но-
сно, и про фе со ри и сту ден ти, и шко лар ци и њи хо ви ро ди те љи.

Рад ми ла Ме ча нин

Припремили: Слађана Ристић, 
Славољуб Марковић, Пеђа 

Радосављевић и Душан Цицвара
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ПРИ ЧА – број 8-9, сеп тем бар-де цем бар 2009, 
го ди на 3, 190 стра на, из ла зи тро ме сеч но. Из да-
вач Књи жев но дру штво Свети Са ва, Бе о град. 
Ра до ве сла ти на адре су sir recyu@yahoo.com, 
од го вор ни уред ник Сла во љуб Мар ко вић. Глав-
ни уред ник Сло бо дан Сто ја ди но вић.

Но ви дво број ча со пи са При-
ча са др жи ра до ве осам на ест 
до ма ћих ауто ра: при че Ми-
ро сла ва Ј. Ви шњи ћа, Жар ка 
Ра да ко ви ћа, Са ше Об ра до-
ви ћа, Пре дра га Бра јо ви ћа, 
Мир ка Де ми ћа, Са ба ху дина 
Ха џи а лића (Мо стар, БИХ), 
Љи ља не Ду га лић, Де јана Ву-
ки ће вића, Ду ње Ра до са вље-
вић и дру гих аутора. У ре дов ном бло ку по све ће ном 
пре ве де ним при ча ма чи та мо ин диј ску на род ну при-
чу Ка ко је Дом пре ва рио де мо на у пре во ду са хин ду 
је зи ка Све ти сла ва Ко сти ћа, при чу Кну та Хам су на 
Звук жи во та, пре вод са нор ве шког Ми ли ца Ко стић 
Санд берг, Сер ге ја До вла то ва (Ру си ја), Еве Бе ре-
ниц ки (пре вод са ма ђар ског Са ва Ба бић), Ма ри је 
Рја хов ске (Ру си ја), Кри сти ја на Бо бе на (Фран цу-
ска). Из књи жев не ба шти не чи та мо при чу Ту жни 
пра зник На де жде Илић Ту ту но вић (1910-1975) уз 
про прат ну бе ле шку Ва се Пав ко ви ћа и при чу Чудан 
све тац За ри је Д. Ву ки ће ви ћа (1898-1978) са бе ле-
шком Мир ка Де ми ћа. За вр шни блок по све ћен је 
кри тич ким освр ти ма Кри сти не Сте ва но вић (Ра ђа-
ње мо дер не при че), Дра га не Бе ле сли јин (Че ти ри 
фан та зи је на те му: при че Ју ди те Шал го), Ду ша на 
Бла го је ви ћа (Уту ље на канди ла Дра ги ше Ва си ћа), 
Је ле не Ран ђе ло вић (По вра так у Мето хи ју Да ни ла 
Ни ко ли ћа).

ГРА ДИ НА – ча со пис за књи жев ност и 
умет ност. – број 32, 2009, 177 стра на. 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“ број 37, 18000 Ниш. 
Из ла зи 6 бро је ва го ди шње. Глав ни и од го вор ни 
уред ник Зо ран Пе шић Сиг ма.

Са јам ски број Гра ди не у 
це ли ни је по све ћен ово го-
ди шњем го сту/до ма ћи ну 
бе о град ског Сај ма књи-
га – Грч кој, од но сно грч-
кој књи жев но сти. Број су 
при ре ди ли Та ма ра Ко стић 
Пах но глу и Мом чи ло Ра-
дић. Це ли на „Оба ла про зе“ 
са др жи при че и од лом ке из 
ро ма на 9 грч ких ауто ра, по чев од Ди ми три са Ви-
ке ла са (1835-1908) до Зи ра не За те ли (1951), док 
„Оба ла по е зи је“ са др жи пе сме 11 ауто ра, по чев од 
Ди ми три о са Мос хо са (15. век), Кон стан ти на Ка-
ва фи ја (1863-1933), Т. К. Па па цо ни са, Ко ста са Ка-
ри о та ки са, Ни ко са Ен го но по лу са, Оди сеј Ели ти са 
(Но бе ло ва на гра да за 1979) до Ев ге ни о са Ара ни-
ци са (1955). У ру бри ци „Лин ко ви“ чи та мо огле де о 
мо дер ној грч кој при чи од 1980. до 2000. (Ана ста си ја 
На ци на) и Пе сни ци 70 их - од је зи ка бе са до са да шње 
об зир но сти (Алек сис Зи рас). Број за тва ра ју ин тер-
вју са Адо ни сом Фо стје ри сом и тек сто ви Ан дре а са 
Фран ги ја са и Ари са Ма ран го пу ло са.

ПА ЛЕЖ – књи жев ни ал ма нах – 2008 – 2009, 
број 1/2, 218 стра на, из ла зи го ди шње. Из да вач 

Књи жев ни клуб Обре но вац. Адре са ре дак ци је: 
Кра ља Алек сан дра Пр вог, број 5, Обре но вац, 
www.knji zev ni klu bo bre no vac.org, глав ни и од-
го вор ни уред ник Ко ста Ло за нић

Го ди шњак Књи жев ног клу ба 
ко ји оку пља пи сце ро дом из 
Обре нов ца и пи сце ко ји жи-
ве у Обре нов цу до но си текст 
Ива не Ја но ше вић Обре но вац 
и Књаз по во дом ју би ле ја 150 
го ди на Обре нов ца –Па ле жа 
(1859-2009), а у истом бло-
ку је и Мо но лог из пе ра глав-
ног уред ни ка Ко сте Ло за ни ћа по во дом 200 го ди на 
Ве ли ке шко ле (да нас Бе о град ски уни вер зи тет), као 
и пе сма са вре ме ног пе сни ка Ми ла ди на То ши ћа Ти, 
во ста ни љу бље на на ша. У бло ку „По е зи ја“ об ја вљу ју 
Зо ран Вуј чић, Ми о драг То мић Сту блин ски, Ми ла-
дин То шић, Ми ли ца Ша и но вић и Ана Шће кић. У 
бло ку „Про за“ об ја вљу ју Вла ди мир Ан дрић, Не над 
Ка ла бић, Ко ста Ло за нић, Жи во рад Па вло вић и дру-
ги, а блок „Пу то пис“ ис пу ња ва ју Срп ко Ле шта рић и 
Сло бо дан Сто ји ће вић. Сле де ру бри ке есеј. књи жев-
на кри ти ка, дра ма, ху мор и са ти ра, књи жев ност за 
де цу, пре вод. Свој књи жев ни клуб и ча со пис по ма жу 
Ко ми си ја за кул ту ру Град ске оп шти не Обре но вац и 
при ја тељ књи жев ног клу ба Јав но пред у зе ће То пло-
вод – Обре но вац.

ПАН ЧЕ ВАЧ КО ЧИ ТА ЛИ ШТЕ – број 15, 
но вем бар 2009, го ди на из ла же ња 8, 126 стра-
на, из ла зи по лу го ди шње, но вем бар/мај. Из да-
вач: Град ска би бли о те ка Пан че во, Не ма њи на 1, 
26000 Пан че во, елек трон ска адре са: ci ta li ste@ 
ci ta li ste.com, од го вор ни уред ник Го ран Тра и-
ло вић (Град ска би бли о те ка Пан че во), глав ни 
уред ник Гор да на Сто кић (Уни вер зи тет у Бе о-
гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет).

На уч ни ча со пис за те о ри ју 
и прак су би бли о те кар ства 
у но вем бар ском бро ју тре-
ти ра про бле ма ти ку на уч не 
и по себ но би бли о те кар ске 
на уч не про бле ма ти ке. У 
свом увод ни ку Зво ни ло је 
на уз бу ну глав на уред ни ца 
Горда на Сто кић ука зу је на 
низ ре а ли стич ких чи ње ни-
ца ве за них, пре све га, за на уч ну пе ри о ди ку из обла-
сти би бли о те кар ства („срп ско би бли о те кар ство ни 
на ред них го ди на не ће до би ти во де ћи би бли о те кар-
ски ча со пис на уч ног зна ча ја, јер је про цес на пре до-
ва ња на ле стви ци ка те го ри за ци је ду го тра јан“, „иако 
се на уч на би бли о те кар ска за јед ни ца Ср би је ши ри, 
ње ни при пад ни ци ће би ти при ну ђе ни да ра до ве об-
ја вљу ју у на уч ним ча со пи си ма из срод них обла сти...“, 
ци та ти из увод ни ка). У окви ру те ме чи та мо тек сто-
ве др Жељ ка Вуч ко ви ћа (Пе да го шки фа кул тет Сом-
бор), др Ми ло ша Ко ва че ви ћа (Фи ло ло шко-умет нич-
ки фа кул тет Кра гу је вац), Са ње Ан то нић, Оје Кри-
ну ло вић, Де ја не Ка ва је Ста ни шић (Уни вер зи тет ска 
би бли о те ка Бе о град), Ду брав ке Си мо вић (На род на 
библиотека Ср би је), Љи ља не Вуч ко вић Де кић (Ин-
сти тут за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју Ср би је), Јо ва на 
Де ли ћа и дру гих. Кроз ру бри ке Мре жа, Линк, Би бли-
о те ка, Од раз, Чи та ли ште, Из лог ве ћи број ауто ра 
об ја вљу је струч не ра до ве. У Из логу су при ка за ни и 
бро је ви 38, 39-40 и 41 Но ви на бе оград ског чи а ли шта 
са ак цен том на те мат ском лет њем бро ју по све ће ном 
кон фе рен ци ји „Пер спек ти ве раз во ја јав них би бли о-
те ка“ одр жа ној апри ла ме се ца.

Припремио Пеђа Радосављевић

П Е Р И О Д И К А Дра го мир Ђор ђе вић: НИ ЈЕ ЛА КО БИ ТИ 
ДЕ ТЕ, при ре ђи вач Ли ди ја Ни ко лић. Из да вач: 
За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2009.

На упра во про те клом Сај му књи га у Бе о гра ду 
по ја вио се је дан ду го о че ки ва ни на слов. На 

де се то го ди шњи цу смр ти, у За во ду за уџ бе ни ке, у 
еди ци ји Књи га и по, иза шао је из бор по е зи је Дра го-
ми ра Ђор ђе ви ћа, са вре ме ног пе сни ка за де цу бе о-
град ског кру га.

Сто ти нак пе са ма овог пе сни ка књи жев ни ца 
Ли ди ја Ни ко лић раз вр ста ла је у осам ци клу са од 
ко јих сва ки но си на зив по не кој од пе са ма ко ји га, 
исто вре ме но, и те мат ски од ре ђу је. То су пе сме ода-
бра не из ше сна ест збир ки, ко ли ко је овај пе сник на-
пи сао, а пе вао је о мно го че му: о свом род ном гра ду 
Бе о гра ду, о Ди вљем за па ду, жи во ти ња ма, по зна тим 
лич но сти ма а, на рав но, нај ви ше о де ци и њи хо вом 
све ту. Све ње го ве пе сме но се же љу да се у ма ло ме, 
кроз лир ски кро ки, ис ка же не ка жи вот на исти на, 
осе ћа ње, од нос де це и од ра слих, као и лич ни став 
ве зан за од ра ста ње. 

По вор ка ње го вих ли ко ва, де це пре све га, и од-
ра слих, јер се де те ну жно кре ће у њи хо вом све ту, 
део је соп стве ног жи вот ног пу та и ви до кру га, исе-
чак оно га што је сма трао вред ним опи си ва ња на 
п а ро диј ски, ху мо ран, иро ни чан, а нај пре ме лан хо-
ли чан на чин. Ђор ђе вић је на сто јао да ухва ти же љу, 
тре ну так, не што на из глед мар ги нал но, а де ци ве о ма 
ва жно, ка ко би се они са чу ва ли или про бле ма ти зо-
ва ли. Ње го ва по е зи ја че сто из ра жа ва из ве стан со-
ци о ло шки при ступ про бле ми ма, а о њи ма је нај че-
шће реч, ма ка ко ми нор ни из гле да ли. Као да пе сник, 
са од ре ђе не дис тан це, као од ра стао чо век, по но во 
пре и спи ту је по ступ ке од ра слих и де це и искре но 
пе ва о њи ма, без же ље да их улеп ша или убла жи по-
сле ди це и ле пих и ло ших ис ку ста ва.

Љу би те љи ње го ве ур ба не, вр ца ве, ху мор не по е-
зи је по но во ће мо ћи да ужи ва ју у пра вил ним сти хо-
ви ма и ду хо ви тим ри ма ма. Но ве ге не ра ци је, ко је га 
још ни су чи та ле, сва ка ко ће ода бра ти не ке од ових 
сти хо ва као по себ но за ни мљи ве, али их и пре по зна-
ти у ком по зи ци ја ма ко је се и да нас че сто мо гу чу ти.

УРА НИ ЛА КО СОВ КА ДЈЕ ВОЈ КА/SI LEVÒ 
DI BU ON ̀ O RA LA FAN CI UL LA. Из да вач: 
Срп ско кул тур но дру штво, под од бор Ри је ка, 
2009.

На ово го ди шњем Сај му књи га у Бе о гра ду, на штан-
ду Ми ни стар ства ди ја спо ре, про мо ви са на је јед на 
из у зет но вред на и до бро опре мље на књи га. Реч је 
о мул ти ме ди јал ном де лу Ура ни ла Ко сов ка дје вој ка/
Si levÒ di buon’ora la fan ci ul la, дво је зич ном из да њу 
срп ских на род них еп ских пе са ма пре ве де них на 
ита ли јан ски је зик. Збир ка са др жи де сет еп ских пе-
са ма, раз ли чи тих ци клу са, у из бо ру и пре во ду углед-
ног ита ли јан ског пе сни ка Ђа ко ма Ско ти ја. Књи га је 
обо га ће на CD-ом на ко ме драм ски умет ни ци Је ле на 
Хелц и Ан дре ја Ма ри чић чи та ју oву по е зи ју на срп-
ском и ита ли јан ском је зи ку, уз му зич ку прат њу. 

Из бор Ђа ко ма Ско ти ја об у хва та нај леп ше еп-
ске пе сме срп ског је зи ка. На ша на род на епи ка на 
ита ли јан ском је зи ку зву чи ве о ма при влач но, чак ин-
три гант но. Му зи ка лан и уху из у зет но при ја тан, до-
бро упо тре бљен, овај је зик омо гу ћио је да се ожи ви 
ме ло ди ја као и сли ке на ших дав них вре ме на. Пре-
пе ва на на Дан те ов кла сич ни је да на е сте рац и ње го во 
то скан ско на реч је, то јест књи жев ни је зик Ита ли је, 
ова по е зи ја мо же да нас би ти пот пу но ра зу мљи ва и 
бли ска ита ли јан ском чи та о цу, љу би те љу еп ске по е-
зи је. 

Уред ни ца овог лук су зног из да ња, Љер ка Ра-
дој чић, и струч ни са рад ник, Та ња Олу ић-Му сић, 
обо га ти ле су га нео п ход ним на по ме на ма за бо ље 
раз у ме ва ње. Књи гу је ли ков но опре мио Ђу ро Бу ди-
са вље вић, док су при клад не илу стра ци је и ини ци ја-
ле при пре ми ли сту ден ти Ака де ми је – Ви со ке шко ле 
СПЦ за умет ност и кон зер ва ци ју из Бе о гра да.

Гордана Малетић

•



И модерни библиотекарски покрет има своје порекло у модерном животу
савремених градова. По њему библиотеке постају мање циљ саме себи, а више подређене
човеку; постају активне; књига добија одређену социјалну улогу.

Цела организација јавних библиотека, и својим радним временом, и избором
књига, и условима под којима се књиге издају, иде за тим да се прикупљене књиге што
више читају.

Јавне градске библиотеке и њихов значај : поводом једне програмске књиге / Марија Илић-Агапова // Београдске
општинске новине. – Год. LVII, бр. 3 (март 1939)

И З Л О Ж Б А
ОСНИВАЊЕ И ПРВЕ ГОДИНЕ РАДА

БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА
(1929 -1941)

Галерија  Библиотеке града Београда
Београд, Кнез Михаилова 56

11-22. јануар 2010.



1839-1928

О ПОТРЕБИ ОСНИВАЊА БИБЛИОТЕКЕ

Од скромне књиговезачке радње и „Читалишта“ Глигорија
Возаровића, коју је 1832. године огласио за Јавну библиотеку, до
акта званичног оснивања Библиотеке општине Београдске 1929.
године прошло је готово сто године. У том периоду остало је
забележено више покушаја да се оснује јавна градска библиотека.
У „Голубици” из 1839. године у списку пренумераната налазимо и
Библиотеку вароши Београдске. „Илирска касина” или „Илирска
читаоница” основана је 1845. године. Сви „који су имали власти,
гласа и новца“ основали су 30. децембра 1845. „Дружство
читаоницу” која је отворена 24. јануара 1846 у кући изнад Саборне
цркве и звала се „Читалиште”. Оно ће 1867. променити назив у
„Београдска читаоница”. Друштво се после 48 година рада
постепено угасило, а сву своју имовину предало је Београдској
општини. 

Драгиша Лапчевић ће 1906. године, као социјалистички
одборник, у свом говору захтевати да општина изгради Народни
дом „с великом салом за држање зборова и одeљењима за
библиотеку, читаоницу и друге установе“.
Др Војислав Маринковић у Општинском програму Напредне
странке позива се на говор Драгише Лапчевића, наглашавајући
да је потребно да се „установи Општинска Библиотека. То је
најнепосреднија школа, коју треба установити. У Београду, на
жалост, скоро као и да нема јавне библиотеке. Оне којих има,
рђаво су сортиране и неприступачне су...  
О Oпштинском програму Напредне странке, (Београд, 1906)

„Општинска библиотека налазила се у једном скромном
ормару. „По малом броју књига, по њиховој несређености, по
непостојању регистра књига, она не заслужује никакву пажњу.
Поред оскудице у одабраној литератури која би третирала сва
комунална и социјална питања, библиотека нема ни сва
општинска издања, нема закона и нема збирке својих наредаба.
............................................................................................................................................

Овакво стање мора се што скорије поправити и у толико пре,
што је престоничка Општина дужна да располаже једном добро
уређеном, богато снабдевеном библиотеком. Та библиотека имала
би да садржи сва важнија дела и часописе из наше земље и
иностранства, у којима се расправљају комунална и социјална
питања, као и питање самоуправе. То не само да би било од
користи самој Општини, већ би једна оваква библиотека, каква за
сада не постоји у престоници, задовољила  и једну општу потребу
нашег јавног живота... 
Београдска општина : прилике и стање општинских послова за последњих седам
година (1919-1926, крај августа). - Београд, 1927,

Већ у најстаријим буџетима Београдске општине вотирају се
мање своте за набавку књига. (1921. издвојено је 10.000 динара за
„обнову правне библиотеке“, 1922. и 1923 једном 8.000, а други пут
10.000 динара 1924. и 1925. по 60.000 динара, 1926. 50.000 дин,
1927. и 1928. 76.000 динара, међутим огроман број књига
временом се погубио.
У многим београдским друштвима поведена је акција о
прикупљању књига „за једну моћну, централну, јаку књижницу у
Београду“. 
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Суд Општине града Београда на основу Закона о
општинама и Уредбе о изменама и допунама овог Закона, донео је
4. октобра 1928. решење: „Да се при Одељењу за социјалну
политику Општине београдске оснује један Одбор грађана као
делегата разних хумано-социјалних и просветних друштава и
установа у Београду при Општини београдској и ради
прикупљања књига за овакву Јавну Књижницу“. Ово решење
сматра се за званични акт Општине о оснивању јавне
Библиотеке града Београда.

Половином 1929. године започео је систематски рад на
уређењу и организацији Општинске Библиотеке и Музеја. Суд
Општине града Београда донео је 1929. решење о организацији
једне велике градске библиотеке, која ће у исто време служити и
циљевима комуналне науке и потребама најширих грађанских
слојева за добром књигом.

Исте године, записаће Марија Илић-Агапова, за
Библиотеку је издвојен кредит од 100.000 динара и први пут је
предвиђено звање библиотекара. Број откупљених, поклоњених
и прикупљених  књига на крају 1929. год. износио је 4.076.

(...) Осмог јуна 1929. ушла сам први пут у ту стару собу
наше Општинске Библиотеке и Музеја. Уз зид било је смештено 5-
6 обичних, великих ормана, на средини велики, стари сто
прекривен са зеленом чојом. К овој измешаној гарнитури,
припадао је један сто, који је био сасвим посебног стила;
претседнички сто из старе одборничке сале, који је улевао смесу
чустава: и страх и сажаљење...као стара, заслужна униформа
смештена у прашној гардероби... 

Од почетка организације Библиотеке и Музеја, од 8. јуна
1929. до 15. марта 1930. – била сам у обема установама потпуно
сама, без икакве помоћне силе. Ову врло тешку ситуацију  решио
је Суд постављањем првог помоћног чиновника ових установа у
о с о б и  г - ђ и ц е  Н а д е ж д е  Б а с у р о в и ћ ,  а  з а т и м  1 2 .  V I  1 9 3 0 .
постављањем г-ђе Евгеније Пољакове, која је од самог почетка
преузела на се један део администрације... 

Поводом освећења Библиотеке и Музеја Општине града београда 11. јануара 1931.
/ Др Марија Илић-Агапова // Београдске општинске новине. – Год. XLIX, бр. 2-3 (1.
фебруар 1931)
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1930

Године 1930. одобравањем знатних средства од 300.000
динара и постављањем нових чиновника омогућено је отварање
Библиотеке и Музеја. До краја године набављено је 3.128 књига. 

„У 1930. год. купљен је главни део књига и музејских
објеката наше Општинске Библиотеке и Музеја: цели низ
енциклопедија, сва потребна приручна дела, главна савремена
научна и белетристичка дела наше и стране литературе,
формирана дечја књижница, откупљен цео низ старих,
скупоцених дела о Београду, као и сви наши стари часописи с
написима о Београду, главна дела комуналног карактера, сва
издања Интернационалног сортимент, а исто тако набављени
занимљиви стари оригинални планови и купферштиси Београда
из XVII, XVIII и XIX века.

Суд и Одбор Општине града Београда сместивши
привремено нашу Општинску Библиотеку и Музеј у Краља Петра
ул. бр. 26-II, омогућио је њихово функционисање према њиховој
изворној намени. – Заузимајући цели други спрат, на коме се
налазе и две велике сале за дечју читаоницу и читаоницу за
одрасле – свака са својим посебним улазом, Београдска
Општинска Библиотека и Музеј данас стоје отворени нашем
грађанству.“

Поводом освећења Библиотеке и Музеја Општине града Београда 11. јануара 1931
/ Др Марија Илић-Агапова, библиотекар-референт библиотеке О.Г.Б. // Београдске
општинске новине :. – Год. XLIX, бр. 2-3 (1. фебруар 1931)

Освећење Општинске библиотеке и Музеја 11. јануара 1931. год. –
Говор председника Општине града Београда, проф. Универс. Инж.
Г. Милана Нешића

Госпође и господо,
Данашњи чин освећења наше Општинске библиотеке и

Музеја у овим просторијама, које представљају само њихов
привремени смештај, значи у ствари постављање камена
темељца тим двема важним градским установама и у исто време
делимично остварење жеља и духовних потреба нашег
грађанства...

Нарочито смо имали у виду хитно задовољење потреба
наше читалачке публике, не заборављајући ни наше младе, па и
оне најмлађе. Наиме, уз читаоницу за одрасле први пут у Београду
и први пут у нашој држави уопште, отвара Општина и даје деци
и младежи њихову народну читаоницу и библиотеку, која ће се
постарати да удовољи свима њиховим потребама.

По угледу на активност савремених модерних
библиотека побудили смо се и ми да допринесемо што бољем,
што привлачнијем и самом спољем изгледу наших читаоница,
како би њихови посетиоци увек желели да се у њих поново врате и
да долазе као у свој пријатни дом или у дом својих пријатеља.

Место за библиотеку и музеј изабрано је у овом
културном делу нашег града, у делу у коме је сконцентрисана
већина наших културних установа са Унивезитетом на челу,
надомак Калемегдана, тога симболичног места свих страдања и
величине Београда...

Библиотека је тада бројала 7000 књига, као и скромну али
и вредну и интересантну галерију уметничких и историјских слика
старог Београда.
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„Опширна правила Библиотеке (...) јасно су изражавала ново схваћање и нову улогу
библиотека, као активних чиниоца у културном животу, а рада око организације и вођења
Библиотеке, као социјалног рада пар екселанс. У том пројекту за прва правила наше
Општинске Библиотеке, предвиђено је и оснивање специјалне дечије библиотеке и
читаонице, као интегралног дела градске библиотеке и с тим истакнут интерес Општине
према деци, која их на овај начин уско доводи у везу с овим главним центром познавања
културе и цивилизације родног града.“
Поводом освећења Библиотеке и Музеја Општине града Београда 11. јануара 1931. / Др Марија Илић-Агапова // Београдске
општинске новине : службени орган општине града Београдае. – Год. XLIX, бр. 2-3 (1. фебруар 1931)

Са свечаног отварања Библиотеке.
Марија Илић-Агапова са гостима

Освећење Библиотеке, 1931. године



1931

Године 1931. установе су освећене и предате грађанству.
Тако ће 11. јануар остати забележен као један од најзначајнијих
дана у животу ових двеју културних установа престонице, па и
онда кад оне буду смештене у дивне палате, које ће у свему
одговарати њиховим потребама, значају и сврси којој служе.

Кредит Библиотеке у 1931. години износио је 250.000
динара, набављено је 2.321 књига,  уписано 1.896 чланова
(одраслих 1.269, деце 629). Укупан број посетилаца – 30.896
(одрасли 25.480, деца 5.416) 
Првих пет година Библиотеке и Музеја града Београда - Извод из петогодишњег
извештаја Др Марија Илић-Агапова, референт-управник Библиотеке и Музеја гр.
Београда // Београдске општинске новине : часопис за комунално-социјални,
привредни и културни живот Београда. – Год. 53, бр. 2 (фебруар 1935)

Од самог отварања па све до 1941. године „у Библиотеци
су приређиване изложбе књига и свечане академије које су биле
значајан културни догађај у Београду.

Према чл. 45. Правилника Библиотека је била обавезна да
приређује сталне и повремене изложбе књига „ради
рекламисања, ширења и давања на коришћење, као и ради
пропагирања читалаштва у друштву“. Прва таква изложба
приређена је приликом отварања Библиотеке и Музеја 11. јануара
1931. и то у Дечјој читаоници, на којој су осим књига биле
изложене и слике и дечје играчке...“ 
Дурковић-Јакшић Библиотека града Београда 1928-1941.
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1931-1932

ДЕЧИЈА БИБЛИОТЕКА

„Основа целокупног рада јавних библиотека мора бити
њихов рад с децом; у свакој јавној библиотеци морају постојати
посебне дечје читаонице у којима ће деца у пријатној атмосфери
под пријатељским и пуним такта руководством искусних дечјих
библиотекара читати књиге.“

Из Манифеста енглеских библиотекара 1917. године

„Како тежиште рада сваке јавне библиотеке лежи у раду с
децом, васпитавању њиховог литерарног укуса, развијању љубави
према доброј дечјој књизи, посвећена је нарочита пажња и у
првим двема годинама организацији дечје библиотеке.“
Већ пригодом освећења установа, као најважнијим формама рада,
дано је главно место повременим и периодичним изложбама
књига и часописа...
У раду с децом, одмах од прве године, главно је место припадало
малим и свечаним дечјим селима на која су постепено
надовезиване друге активне форме рада. Од самог почетка на
свим је селима посебна пажња посвећивана је историји,
прошлости и значају Београда и Београдске општине.“

На чланској карти дечје библиотеке била је илустрација дечјих
глава, рад Бете Вукановић, и текст из женевске Декларације дечјих
права из 1924. године:

II Дете које је гладно мора бити нахрањено, болесно дете
неговано, неразвијено дете помогнуто, залутало изведено на
прави пут, сироче и остављено дете мора бити дигнуто и
помогнуто...
V Дете треба одгојити на начин да оно у животу ставља своје
најбоље силе у службу своје браће.

Дечја библиотека отворена је 11. јануара 1931. године.
Била је то прва јавна дечја библиотека у Краљевини Југославији.
У првој години бројала је 300 књига. У првих шест година рада у
њу се уписало 2000 деце. Дечја села-посела одржавана су сваког
петка од 16 до 18 часова. Села је водила библиотекар Надежда
Басуровић. Разговарало се о Андерсеновим, Дикенсовим,
Мажуранићевим књигама, а повремено су одржавана и тематска
предавања о Београду, Деспоту Стефану Лазаревићу,  запажен је
био и серијал предавања „Час прича и филмских слика“.
У Дечјој читаоници организовани су и Конкурси за најлепшу
књигу.  „Библиотека је у објавама о конкурсима редовно истицала
листу са питањима на која се морао дати писмени одговор о
прочитаној књизи. По завршетку конкурса, чланови Библиотеке
бирали су једну од пријављених књига, која је затим додељивана
ономе ко би најбоље доказао њену вредност.“ 
Библиотека града Београда 1928-1945 / Љубомир Дурковић Јакшић, 1995.  
Г-ђа Бета Вукановић је и идејно и конкретним радом, правећи
плакате за изложбе и дечја села, као и скицу за израду чланске
карте Дечје библиотеке, помогла раду и Библиотеке и Музеја.

ДЕЧЈЕ И ОМЛАДИНСКО ПОЗОРИШТЕ

У Народном позоришту Акциони одбор младих, 7. јануара
1937. приредио је велику позоришну представу „Дечја душа“ у
корист оснивања Дечјег и омладинског позоришта. 
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Упис младих читалаца

Деца у читаоници Библиотеке

Изложба књига у Дечијој библиотеци



1932

Наредне, 1932. године, настојало се да се не смањи буџет
и да се повећа број запослених, с обзиром на знатно проширење
послова, нарочито у вези с радом у читаоницама.

Прва годишњица ознаменована је приредбом изложбе
слика старог и новог Београда и приредбом изложбе нових књига,
часописа и дневних листова. Исте године, у октобру, била је
приређена изложба на којој су приказане књиге, планови, цртежи,
слике и мапе из збирке Ђорђа Вајферта. Такође су биле изложене
новонабављене и најтраженије књиге, али је нарочита пажња
била посвећена дечјој књизи, листовима и илустрацијама.

Кредит Библиотеке у 1932. години износио је 200.000
динара. Набављено је 1.923 нових књига, уписано је 1.774 чланова,
укупан број посетилаца био је 36.909 (одраслих 33.909, деце 2.649).
„Крајем године Библиотека је имала 7.195 књига, сређених према
децималној класификацији, а имала је и два каталога, алфабетски
и систематски“.
Библиотека града Београда 1928-1945 Љубомир Дурковић Јакшић, 1995.  

Поред редовних изложби књига (...) одржан је у дечјој
читаоници и конкурс за најбољу књигу који је дао ванредно
занимљиве резултате, показујући у исто време колико је рад дечје
библиотеке деловао у правцу буђења и подржавања дечјег
интереса према књизи. 

Крајем 1932. године Библиотека и Музеј пресељени су у
већу зграду у Косовску улицу број 39. Читаонице, канцеларије и
фондови били су смештени на другом и трећем спрату. 
Код уређења читаоница нарочита је пажња посвећена питању
њиховог спољашњег изгледа. Настојало се, да и њихово
спољашње уређење што више допринесе посебном карактеру
места. Тако је у читаоници одраслих читалаца смештена збирка
портрета председника Општине града Београда, портрети
добротвора О.г.Б, неколико карактеристичних слика и планова,
који говоре о старом Београду.

Исте године одобрен је први званични Правилник о циљу,
унутрашњем уређењу, надлежности и пословању Одељка
Библиотеке и Музеја Општине града Београда, који је, 10. априла,
потписао председник Општине Милан Нешић.
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Марија Илић-Агапова са сарадницом

Надежда Басуровић држи Дечје посело

Чланови Позоришне секције при Библиотеци



1933-1935

Нажалост, буџет је у 1933. и 1934. значајно смањен. Тако је
кредит за набављање књига, дневних листова и часописа смањен
са 200.000 на 28.200 динара.
Из општег састава књига, издвојен је известан број које
сачињавају засебне библиотеке: Музичка библиотека и Научна
библиотека о Београду у којој су прикупљене све књиге, брошуре,
часописи и дневни листови, рукописи појединих научника и
књижевника, као и све остало што може послужити за
проучавање београдске прошлости и његовог савременог
културног живота...

Године 1933. уписано је 1.175 нових чланова, укупан број
посетилаца био је 46.865 (одраслих 40.720, деце 6.145).

У предлогу буџета  за 1934. годину нашла се и ставка за
куповину ауто-библиотеке „која би у извесне унапред одређене и
опредељене дане, обилазила своје „станице“ у разним деловима
града“.

Велику живахност у читавом раду Дечје библиотеке
уносиле су Зидне новине па је тим поводом отворена изложба
дечјих илустрација новина.

Отворена рано ујутру до касно на вече, радећи без прекида
читав дан, Библиотеке Поглаварства града Београда има пред
собом велику будућност...

Првих пет година Библиотеке и Музеја града Београда – Извод из петогодишњег
извештаја др Марија Илић-Агапова, референт-управник Библиотеке и Музеја гр.
Београда // Београдске општинске новине : часопис за комунално-социјални,
привредни и културни живот Београда. – Год. 53, бр. 2 (фебруар 1935)

После упознавања са радом европских библиотека,
Мађарске, Аустрије, Немачке, Чехословачке, Марија Илић-Агапова
организовала је 1934. године Први библиотекарски курс
Библиотеке Општине града Београда. Како стоји у извештају,
поред питања савременог библиотекарства, циљ курса је био да
се што више делује на „дечју љубав према књизи и пружи прилика
стручне наобразбе чиновницима установа, који су се за ова
питања нарочито интересовали“. Предавања су трајала од 22.
фебруара до 22. маја и организована су у неколико циклуса: I.
Теоретски део, II. Практични део и III. О дечјој психологији. Курс је
похађало 39 слушалаца.
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Зграда Библиотеке и Музеја у Кнегиње Зорке 1 (данас Змај Јовина )

У  читаоници  Библиотеке



1933-1935

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ НОВИХ ПРОСТОРИЈА
БИБЛИОТЕКЕ И  МУЗЕЈА О. Г. Б. У СОПСТВЕНОЈ
ЗГРАДИ // БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНСКЕ НОВИНЕ. �
ГОД. 53, БР. 5 �МАЈ 1935� 

Врло брзо простор у Косовској улици показао се мали и
неадкеватан. Залагањем председника Београда г. Владе Илића,
већницима Душану Николајевићу, Милану Нешићу и Јаши
Протићу, за општинску Библиотеку и Музеј купљена је стара
породична кућа породице Вучо, у улици Кнегиње Љубице 1 (данас
Змај Јовина). Селидба је завршена већ у априлу 1935, а освећење
и отварање уприличено је у недељу, 26. маја 1935. године.

Свечаност је отворио сам председник Београда,
велеиндустријалац г. Влада Илић у присуству огромног броја
најугледнијих гостију. 

У ванредно лепој, декорисаној сали велике читаонице, из
које се пружа поглед у читаоницу часописа и дневних листова и
читаоницу за научни рад, у једној ретко свечаној атмосфери, коју
је подвлачио осећај радости, која се могла прочитати на лицима
присутних гостију, отпочела је прослава освећењем нових
просторија. Чинодејствовао је г. Прота Божић, а одговарао је
певачки раднички хор „Никола Тесла“.

Председник Општине г. Влада Илић је истакао да
„Потпуни успех културне акције Београдске општине зависи од
помоћи државе и од интереса и помоћи појединаца, који воле
своју престоницу. А волети нашу Престоницу морају сви, јер је
њено срце једнако свима отворено“. После говора председника
Општине присутнима се  обратио и већник Душан Николајевић
који је између осталог рекао да установе попут Библиотеке и
Музеја „служе великој мисији Београда“. На крају је говорила и
управница Библиотеке др Марија Илић-Агапова поручујући да је
„...Дужност Градске библиотеке, да служи свим слојевима
грађанства: интелектуалцу, раднику, женама свих друштвених
слојева, деци у свим добима њиховог психичког развоја...“
Јавне градске библиотеке и њихов значај /  Марија Илић-Агапова // Београдске
општинске новине. – Год. LVII, бр. 3 (март 1939)
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Његово Краљевско Величанство Краља Петра II заступао је капетан г. Вукашин
Вукотић, Министра Војске и Морнарице генерал г. Милан Раденковић. Између
осталих угледних и високих гостију свечаности су присуствовали: Председница
„Цвијете Зузорић“ г-ђа Олга Станојевић, изасланик Министра Просвете,
Председник ликовних уметника г. Сретен Стојановић, управник Народног
позоришта г. Др Бр. Војновић, управник Народне библиотеке г. Илић, г. Урош
Предић, академик, већници Општине града Београда и многи други  угледни
грађани.



1938-1940

ОСНИВАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Омладинска библиотека основана је 1935. године.
Читаоница за омладину налазила се у посебној просторији.
Свечано је отворена 6. марта 1936. године. И у Омладинској
читаоници, као и Дечијој,  приређивана су села. На првом селу
одржано је неколико предавања на тему  „Свесловенске вечери
за омладину“. Наредно село било је посвећено Бугарској дечјој
књизи. Последње је одржано 21. фебруара 1941. године. На
програму су била два предавања: „Историја Београда“ и „Пропаст
старог Сингидунума“ по мотивима књиге Марије Илић Агапове
„Илустрована историја Београда“. 

ИЗЛОЖБЕ КЊИГА 

У Градској библиотеци, нарочито ранијих година,
приређивано је и по неколико изложби годишње, било да се
приређена изложба односила на занимљиву колекцију
поклоњених књига, или неку посебну групу књига за коју је био
везан нарочити интерес. Тако су биле постављене : „Изложба
француских романа“, поклон Париске општине Градској
библиотеци; „Изложба књига за најмлађе читаоце“; „Изложба
књига Француске владе“ и сличне. Уз те изванредне изложбе у
Библиотеци се приређује једанпут годишње и стална – годишња –
изложба, којој је циљ да читаоца и посетиоца упозна са свим оним
новим књигама које је Библиотека у току године откупила или
добила на поклон.

На свечаном отварању Изложбе нових књига која је
уприличена 1936. године присуствовао је и патријарх Варнава.
Према писању „Политике“ изложбу је видело 1.300 посетилаца.

На пролећном сајму 1938. године Библиотека и Музеј
приредили су веома запажену изложбу књига и докумената
„Београд у XIX веку“.

Свечана академија у Библиотеци и Музеју града Београда : поводом годишње
изложбе књига и изложбе нових докумената о Београду / Марија Илић-Агапова //
Београдске општинске новине. – Год. LVII, бр. 4 (април, 1940. године)

Годишња изложба 1940. била је једна од најзначајнијих.
Плакате је израдио уметник Балаж. Укупно је било изложено око
1.500 књига, и то 1076 књига које су редовним путем набављене за
Библиотеку, и 424 књиге које је Библиотека добила на поклон.
Изложбе су отворене свечаном АКАДЕМИЈОМ, која је одржана у
великој сали Библиотеке 29. марта 1940. године.

На отварању одржали су предавање Јован Радонић.
„Деспот Стефан Лазаревић и град Београд“ и Сима Пандуровић
„Пред ликовима претседника Општине града Београда.“ Говор
председника Општине г. Ђуричића „Наши културни задаци“
прочитао је Јован Радонић: Тако књизи, записао је председник, у
даљем решавању културних проблема припада сасвим
инзванредно место. (...)

Читање је један велики душевни процес, везан за
многобројне услове душевне и физичке хигијене. Њему треба
приступати свесно, и када књига заиста може бити наш идол.
Што му прва књига каже – за то се залаже. Каже један песник....

Ја бих желео нашем граду да што пре дође до своје Градске
куће која ће бити смештена  у палату у ту сврху подигнуту; у којој
ће бити довољно места и за научног радника, и за студента, и за
децу и омладину, и за оне који од библиотеке траже какво
пословно, кратко искуство...“ 

У програму су учествовали познати драмски и музички
уметници престонице, прваци Београдске опере и Балета.
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Годишња изложба књига, 1940. године



1938-1940

ОСНИВАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Омладинска библиотека основана је 1935. године.
Читаоница за омладину налазила се у посебној просторији.
Свечано је отворена 6. марта 1936. године. И у Омладинској
читаоници, као и Дечијој,  приређивана су села. На првом селу
одржано је неколико предавања на тему  „Свесловенске вечери
за омладину“. Наредно село било је посвећено Бугарској дечјој
књизи. Последње је одржано 21. фебруара 1941. године. На
програму су била два предавања: „Историја Београда“ и „Пропаст
старог Сингидунума“ по мотивима књиге Марије Илић Агапове
„Илустрована историја Београда“. 

ИЗЛОЖБЕ КЊИГА 

У Градској библиотеци, нарочито ранијих година,
приређивано је и по неколико изложби годишње, било да се
приређена изложба односила на занимљиву колекцију
поклоњених књига, или неку посебну групу књига за коју је био
везан нарочити интерес. Тако су биле постављене : „Изложба
француских романа“, поклон Париске општине Градској
библиотеци; „Изложба књига за најмлађе читаоце“; „Изложба
књига Француске владе“ и сличне. Уз те изванредне изложбе у
Библиотеци се приређује једанпут годишње и стална – годишња –
изложба, којој је циљ да читаоца и посетиоца упозна са свим оним
новим књигама које је Библиотека у току године откупила или
добила на поклон.

На свечаном отварању Изложбе нових књига која је
уприличена 1936. године присуствовао је и патријарх Варнава.
Према писању „Политике“ изложбу је видело 1.300 посетилаца.

На пролећном сајму 1938. године Библиотека и Музеј
приредили су веома запажену изложбу књига и докумената
„Београд у XIX веку“.

Свечана академија у Библиотеци и Музеју града Београда : поводом годишње
изложбе књига и изложбе нових докумената о Београду / Марија Илић-Агапова //
Београдске општинске новине. – Год. LVII, бр. 4 (април, 1940. године)

Годишња изложба 1940. била је једна од најзначајнијих.
Плакате је израдио уметник Балаж. Укупно је било изложено око
1.500 књига, и то 1076 књига које су редовним путем набављене за
Библиотеку, и 424 књиге које је Библиотека добила на поклон.
Изложбе су отворене свечаном АКАДЕМИЈОМ, која је одржана у
великој сали Библиотеке 29. марта 1940. године.

На отварању одржали су предавање Јован Радонић.
„Деспот Стефан Лазаревић и град Београд“ и Сима Пандуровић
„Пред ликовима претседника Општине града Београда.“ Говор
председника Општине г. Ђуричића „Наши културни задаци“
прочитао је Јован Радонић: Тако књизи, записао је председник, у
даљем решавању културних проблема припада сасвим
инзванредно место. (...)

Читање је један велики душевни процес, везан за
многобројне услове душевне и физичке хигијене. Њему треба
приступати свесно, и када књига заиста може бити наш идол.
Што му прва књига каже – за то се залаже. Каже један песник....

Ја бих желео нашем граду да што пре дође до своје Градске
куће која ће бити смештена  у палату у ту сврху подигнуту; у којој
ће бити довољно места и за научног радника, и за студента, и за
децу и омладину, и за оне који од библиотеке траже какво
пословно, кратко искуство...“ 

У програму су учествовали познати драмски и музички
уметници престонице, прваци Београдске опере и Балета.
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Годишња изложба књига, 1940. године

1940

ГРАДСКИ КУЛТУРНИ ДОМ

На предлог председника Општине Војина Ђуричића,
1. фебруара 1940, решено је да се Одељак Библиотеке и
Музеја Културног одсека подигне на ранг Одсека Библиотеке и
Музеја у саставу и административној надлежности Општег
одељења Градског поглаварства Београда, а  др Марија  Илић-
Агапова,  референт Општег  одељк а,  да  се  унапреди од
19.  фебруара за  Шефа Одсек а.

Поводом 100-годишњице од постанка Београдске
општине из зграде у Кнегиње Љубице 1 исељене су Општинске
административне установе и она је у целини предата Библиотеци
и Музеју. Београд је тако основао свој Градски културни дом. Под
једним кровом нашли су се Градска библиотека за одрасле,  Дечја
и Омладинска библиотека, Градски музеј, Градска галерија слика
и Земунски историјски архив. Градски културни дом отворен је 22.
децембра 1940. године. Тим поводом у Научној читаоници
постављена је изложба литературе о Београду и Земуну,
најчитанијих дела из дечје и омладинске књижевности и изложба
рукописа књижевника и истакнутих личности.

Уочи отварања, Дом је посетила кнегиња Олга, док је на
самом отварању, уз бројне угледне званице уприличена свечана
академија. После говора председника општине Јеврема Б. Томића,
академик и преседник Културног одбора Општине Јован Радонић
одржао је предавање „О животу Београда и Земуна од
пожаревачког до београдског мира (1718-1739)“. У уметничком
делу програма учествовали су уметници Београдске опере међу
којима и Жарко Цвејић.

Укупан број књига Градског културног дома у 1940.
години износио је 22.753. Од тога су  Дечја и Омладинска
читаоница бројале 3000 публикација. Библиотека је забележила
24.812 посета, на читање је издато 13.125 књига. Прецизно вођена
библиотечка статистика говори да је Библиотека радила по
савременим светским принципима.

Отварањем Градског културног дома крунисан је напоран
рад др Марије Илић-Агапове, која је готово ни од чега, за једанаест
и по година, постигла тако значајан успех, без преседана у
историји Београда.

Њена пријатељица и велики дародавац Библиотеке и
Музеја Катарина Јовановић, кћи Анастаса Јовановића, писала јој
је из Цириха: „...Ваше ће име остати за навек урезано у културну
историју Београда, и никоја завист неће га моћи избрисати из ње.“  

Током бомбардовања, 6. априла 1941. године страдали су
кров и последњи спрат Библиотеке и Музеја. Захваљујући
изузетној пожртвованости домара, Милорада Милосављевића,
зграда и велики део фонда спашени су од пожара. Према
извештају управнице Марије Илић-Агапове и Библиотеци и Музеју
нанета је непроцењива штета. Библиотекари су начинили
прецизне спискове у којима стоји да је уништено 3.978 књига, а
оштећено 2.708.
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Његово Величанство Краља заступао је пуковник г. Петровић;
Његову Светост Патријарха српске православне цркве владика
г. Јован и викарни епископ г. Арсеније; Немачко посланство
немачки посланик, његова екселенција, г. Виктор фон Херен;
Француско посланство барон г. Кош; Турско посланство његова
екселенција турски посланик г. Коперлер; државни централни
Пресбиро заступао је шеф Пресбироа г. Предраг Милојевић; Радио
академик и књижевник Вељко Петровић.

Са свечаног отварања Градског културног дома

Кнегиња Олга у посети Библиотеци и Музеју, 1940. године

Читаоница Библиотеке

Кабинет управнице

Марија Илић-Агапова са колективом Библиотеке и Музеја 1940. год.



1929-1941

МАРИЈА ИЛИЋ-АГАПОВА

На дужност у Библиотеку ступила је, као библиотекар,
јуна 1929. године. 
На положај сталног референта за Библиотеку при
Културном одсеку утврђена је 19. априла 1930. 
За библиотекара-управника именована је 30. септембра 1932. 
Када је Одељење Библиотеке и Музеја Културног одсека
подигнуто на степен Одсека Општине,1. фебруара 1940,
постављена је за његовог шефа.
На дужности управника Библиотеке остала је
до 29. јануара 1945. године.
У рангу службеника Библиотеке регулисала је пензију 1947. 

Награда Марија Илић-Агапова додељује се од 2002. године
На основу члана 28. Статута БГБ одлуке о установљењу награде,
Управни одбор БГБ донео је на III седници одржаној 2.12. 2001.
Правилник о додели Награде Марија Илић-Агапова најбољем
библиотекару Београда и Награде Глигорије Возаровић најбољем
књижару, издавачу и књиговесцу.
Награда се уручује 11. јануара на дан Библиотеке града Београда.

Награда Марија Илић-Агапова, најбољем библиотекару Београда за 2001.
годину додељена је 11. јануара 2002. Светлани Јанчић, библиотекару
Народне библиотеке Србије.
За 2002. годину додељена је 11. јануара 2003. Олгици Момчиловић,
библиотекару Библиотеке САНУ.
За 2003. годину додељена је 11. јануара 2004. Бранки Булатовић,
библиотекару Народне библиотеке Србије.
За 2004. годину додељена је 11. јануара 2005. Смиљки Кашић, библиотекару
Народне библиотеке Србије.
За 2005. годину додељена је 11. јануара 2006. Милораду Комарчићу,
библиотекару Библиотеке града Београда.
За 2006. годину додељена је: 11. јануара 2007. Олги Красић Марјановић,
библиотекару Библиотеке града Београда.
За 2007. годину додељена је 11. јануара 2008. Даници Филиповић,
библиотекару Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“

За 2008. годину додељена је 11. јануара 2009. Јасмини Нинков, директору

библиотеке „Милутин Бојић“ и Љубици Ћоровић, библиотекару Библиотеке

града Београда.

Задатак општинских библиотека је
двојак: у првом реду, да прикупљају сва она дела,
која се односе на савремена комунална питања,
историју саме општине, градове, сав онај
материјал из кога се могу црпети подаци о
животу града у ком било правцу, да прибиру
материјал, који служи промицању комуналних
просветно политичких циљева, те даље да
прикупља она дела знанствене л и т е р а т у р е ,
т е  л е п е  к њ и ж е в н о с т и ,  к о ј а задовољавају
потребама савременог читаоца, усавршавајући и
развијајући његов укус, будећи све интензивнији
интерес према књизи и њеном упливу на
афирмирање личности.
Београдска општинска Библиотека / Марија Илић Агапова  //
Општинске новине. – Год. XLVIII, бр. 4 и 5 (1. март 1930) 

Пишући о јавним библиотекама, Марија
Илић-Агапова пошла је од дефиниције познатог
библиотекарског стручњака Sayers „Manual of Li-
brary economy“ да су јавне библиотеке институције
н а м е њ е н е  ко л е к ц и о н и р а њу,  ч у в а њу  и
експлоатисању књиге.

Ј а в н е  б и б л и о т е к е ,  н е  у л а з е ћ и  у
специјализацију, иду за тим да сваком грађанину
пруже могућност документације у свим правцима
интелектуалног живота који га могу занимати,
да му даду материјал за оријентацију у свим
могућим професијама и коначно да му омогуће
што шири приступ лепој књизи преко које, како је
тачно рекао један наш књижевник, С. Пандуровић,
дознајемо истину о себи, о другима, о свима нама,
упознајемо се с поетским делима у којима је
искристализована песничка мисао у строфама и
римама, деци и омладини да пруже нарочито дечју
и омладинску књижевност – ту дивну, најмлађу
књижевну грану која је зато ту да из малена
ствара људе, с развијеним смислом за правичност,
за добро, за лепо.
Јавне градске библиотеке и њихов значај : поводом једне
програмске књиге / Марија Илић-Агапова // Београдске
општинске новине. – Год. LVII, бр. 3 (март 1939)
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„Мо ре књи га“ било је те ма ово го ди шњег 
54. ме ђу на род ног бе о град ског сај ма књи га. 
У том не пре глед ном „мо ру“ и ове го ди не 
успе шно је пли ва ла Би бли о те ка гра да Бе о-
гра да. И ви ше од то га. У вре ме ме ђу на род-
не кри зе, ко ја нас је на свим по љи ма осет но 
уз др ма ла, Би бли о те ка гра да Бе о гра да мо-
же се по хва ли ти и по но си ти сво јим ме стом 
на Сај му књига, из гле дом свог штан да, из-
да њи ма, по се ће но шћу и ак ци ја ма ко је је 
при пре ми ла сво јим по се ти о ци ма. 

По ред то га што су се го сти и по се ти-
о ци на шег штан да осе ћа ли при јат но ме ђу 
књи га ма, цве ћем и ру ко тво ри на ма де це са 
по себ ним по тре ба ма (Би бли о те ка гра да 
Бе о гра да би ла је до ма ћин ху ма ни тар ној 
ак ци ји „Мој сто чић“ о ко јој је би ло ви ше 
ре чи у прет ход ном бро ју), уз „ча ши цу“ раз-
го во ра има ли су при ли ке да се упо зна ју са 
ра дом Би бли о те ке, као и да пре дах ну и ра-
зо но де се уз ви део-пре зен та ци ју у ко јој су 
пред ста вље ни Би бли о те ка гра да Бе о гра да... 
У хо ду кроз вре ме... до да на шњих да на (при-
пре ми ла Алек сан дра Ви ћен ти је вић), Из да-
ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да (при пре ми ла 
Ја сна Бр кић), Бе о град над Ду на вом (пре ма 
европ ским кар то граф ским из во ри ма XVI 
–XIX ве ка), Су ве ни ри ста рог Бе огра да – из 
збир ке За ви чај ног фон да Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да (при пре ми ла Љу би ца Ћо ро вић) 
и Сме шна стра на би бли о те ке – из се ри ја ла 
два све вре мен ска стри па Ала на Фор да и Га-
ше (при пре мио Вла дан Ни ко лић). 

Игра ју ћи квиз и од го ва ра ју ћи на пи-
та ња из књи жев но сти, оп ште кул ту ре и 
ин фор ми са но сти, на ши по се ти о ци има ли 
су при ли ку да осво је бес плат но учла ње ње 
у би бли о те ку, а бес плат ну чла на ри ну до-
би ја ли су и по се ти о ци уз сва ку ку пље ну 
књи гу. Го сте и са рад ни ке да ри ва ли смо ко-
ри сним и ле пим по кло ни ма (сти ли зо ва ним 
ро ков ни ци ма, гра нич ни ци ма за књи ге и 
фа сци кла ма са ло гом би бли о те ке и листом 
„Новине Бе о град ског чи та ли шта“ у из да њу 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да), а да све то бу-
де још сла ђе по бри нуо се про из во ђач чо ко-
ла да „Пи о нир“. 

У же љи да што ви ше уна пре ди мо би-
бли о теч ке услу ге и по бољ ша мо по ну ду, ан-
ке ти ра ли смо ве ли ки број по се ти ла ца (ка ко 
од ра слих, та ко и де це) са ци љем да утвр ди-
мо по тре бу ко ри сни ка би бли о те ке за ди ги-
та ли за ци јом фон да књи га, као и оба ве шта-
ва њем пу тем e-ma i la или СМС-а (о ис те ку 
чла на ри не и за ду же ња, о при сти глим на-
сло ви ма, пре по ру ка ма за чи та ње, ак ци ја ма 
и по пу сти ма, кул тур ним про гра ми ма у би-
бли о те ци...). Сва ког де се тог ан ке ти ра ног 
по се ти о ца на гра ди ли смо јед ном од књи га 
ко јим нас је у ту свр ху спон зо ри са ла Из да-
вач ка ку ћа „Ла гу на“.

То ком тра ја ња сај ма књи га, Би бли о те ка 
гра да Бе о гра да, у са рад њи са „Ла гу ном“, по-
ред по ме ну тих ак ци ја, об ра до ва ла је сво је 
ко ри сни ке и фа но ве ор га ни зо вав ши и дру-
же ње са То ни јем Пар сон сом, јед ним од нај-
чи та ни јих ен гле ских са вре ме них пи са ца.

Уко ли ко ни сте има ли при ли ке да нас 
по се ти те, на да мо се да ће вам фо то гра фи је 
до ча ра ти ба рем де лић ат мос фе ре. 

Јасна Бркић

„Море књига“, а у „мору“ Библиотека града Београда
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Да на шње дру штво обе ле жа ва, чак и де фи ни-
ше, ве ли ка до ступ ност ин фор ма ци ја, пре 

све га пу тем ин тер не та и у ди ги тал ној фор ми. 
Пут ка са зна њу по стао је знат но лак ши и бр жи. 
Све ви ше љу ди опре де љу је се да до ин фор ма ци-
је до ђе пу тем ин тер не та, пре не го да про ше та до 
би бли о те ке и из нај ми аде кват ну књи гу. Ова кве 
од лу ке ни су са мо ствар уку са, већ и ствар по тре-
бе и мо ра ња, с об зи ром на то да да нас све ве ћи 
број љу ди, пре све га по слов них, па ти од не до стат-
ка вре ме на. Ова квом трен ду при ла го ђа ва ју се све 
услу жне де лат но сти, па и оне у обла сти кул ту ре, и 
то на тај на чин што пру жа ју мо гућ ност ко ри сни-
ци ма да бр же и ефи ка сни је до ђу до за до во ље ња 
сво јих по тре ба. 

Ис тра жи ва ња на свет ском ни воу по ка за ла су 
ве ли ку за ин те ре со ва ност и по тре бу ко ри сни ка 
би бли о те ка за ди ги та ли за ци јом фон да. Оп ште 
је по зна то и да мла ђе ге не ра ци је да нас све ви-
ше вре ме на про во де пред ра чу на ром, а све ма-
ње пред књи гом. Оту да се ука зу је по тре ба да се 
ова кви трен до ви пре ци зни је ис пи та ју и раз мо тре 
на ни воу на шег дру штва, те да се евен ту ал но и 
про ме не на чи ни ко му ни ка ци је из ме ђу кул тур них 
уста но ва и гра ђа на ко ји ко ри сте њи хо ве услу ге. 

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 вео је 
ан ке ту чи ји је циљ био упра во спо зна ја по тре ба 
ко ри сни ка и по тен ци јал них ко ри сни ка би бли о-
те ке за ди ги та ли за ци јом фон да књи га. Је дан део 
ан кет них ли сти ћа је био при ла го ђен од ра слим 
ис пи та ни ци ма (узо рак је об у хва тио 200 ис пи та-
ни ка), а дру ги део де ци школ ског уз ра ста (узо рак 
је об у хва тио 100 ис пи та ни ка). 

Ме ђу пи та њи ма у обе ан ке те мо гу се раз ли-
ко ва ти три крат ке це ли не. Пр ва је об у хва ти ла 
пи та ња оп штег ти па. Дру га це ли на од но си ла се 
на по тре бе од ра слих и де це за ди ги та ли за ци јом 
фон да (лек ти ре). Тре ћа це ли на је пра ти ла по тре-
бе и пре фе рен ци је ко ри сни ка за оба ве шта ва њем 
пу тем СМС-а.

Ан ке та је спро ве де на то ком ово го ди шњег 
Сај ма књи га, на штан ду Би бли о те ке гра да Бе о гра-
да. По се ти о ци Сај ма књи га уоче ни су као циљ на 
гру па, под прет по став ком да су то они љу ди ко је 
ин те ре су је књи га ге не рал но, те да су упра во они 
ко ри сни ци и по тен ци јал ни ко ри сни ци би бли о-

те ка. Ову прет по став ку по твр дио је и ре зул тат 
до би јен ана ли зом од го во ра на јед но од пи та ња 
оп штег ти па „Ко ли ко че сто чи та те књи ге“: 50 од-
сто од ра слих ис пи та ни ка од го во ри ло је да књи ге 
чи та ско ро сва ког да на; 32,5 од сто да чи та че сто, 
док је са мо 5 од сто од го во ри ло да чи та рет ко.

Од го во ри де це на ово пи та ње по ка за ли су не-
што дру га чи је ре зул та те: 20 од сто де це од го во ри-
ло је да чи та ско ро сва ког да на, 37 од сто да чи та 
че сто, 36 од сто да чи та по не кад, а 7 од сто да чи та 
рет ко. Са свим је оче ки ва но да де ца чи та ју ре ђе 
не го од ра сли, и ова кву раз ли ку у од го во ри ма не-
ма по тре бе до дат но ко мен та ри са ти, сем евен ту-
ал но на по ме ну ти да је ло гич на, из про стог раз ло-
га што су де ца по се ти ла Са јам књи га углав ном у 
ор га ни за ци ји шко ла, а ма ње сво јом во љом.

Ве ћи на де це ко ја су од го ва ра ла на ан ке ту је-
су чла но ви не ке би бли о те ке (чак 90 од сто). Ово 
је та ко ђе оче ки ва ни ре зул тат с об зи ром на то да 
су би бли о те ке чи ји су чла но ви ова де ца ма хом 
школ ске. Сход но то ме, ве ћи на де це лек ти ру на-
ба вља та ко што је из најм љу је из би бли о те ке (66 
од сто), ма да ве ли ки број де це и ку пу је лек ти ру 
(27 од сто).

Оче ки ва ни ре зул та ти до би је ни су и на кон 
ана ли зе од го во ра на пи та ње „Да ли ко ри сти те 
ин тер нет“. По тврд но је од го во ри ло 95 од сто од-
ра слих и 82 од сто де це. Ве ли ки број од ра слих 
од го во ри ло је да чи та књи ге у ди ги тал ној фор-
ми (37,5 од сто ре дов но, а 35 од сто по не кад). Чак 
75,5 од сто од ра слих од го во ри ло је да би си гур но 
ко ри сти ло мо гућ ност при сту па са др жа ју књи га 
из фон да би бли о те ке пу тем ин тер не та. Че тр де сет 
пет од сто де це из ра зи ло је же љу да мо же да про-
чи та лек ти ру на ин тер не ту, а 23 од сто да ни је за-
ин те ре со ва но за та кву мо гућ ност. Сла би ју за ин-
те ре со ва ност де це за чи та ње у ди ги тал ној фор ми 
оправ да ва по да так да је 64 од сто де це од го во ри ло 
да би им нај ве ро ват ни је би ло на пор но да чи та ју 
са ком пју те ра.

При бли жно јед нак број де це и од ра слих је-
су за ин те ре со ва ни за до би ја ње оба ве ште ња од 
би бли о те ке пу тем СМС-а (82 од сто од ра слих и 
85 од сто де це). Тре ба узе ти у об зир и то да је 30 
од сто ис пи та них од ра слих, и 31 од сто ис пи та не 
де це за о кру жи ло по твр дан од го вор, уз на по ме ну 
да не би же ле ли да та оба ве ште ња сти жу пре че-

сто. Мо гућ ност ова квог од го во ра по ну ђе на је у 
ан ке ти због прет по став ке да СМС по ру ке, уко ли-
ко сти жу че сто са истог бро ја, мо гу по ста ти уз не-
ми ру ју ће и убр зо до са ди ти. Ва жно је и на пра ви-
ти раз ли ку из ме ђу раз ли чи тих ин фор ма ци ја ко је 
би ко ри сни ци же ле ли да до би ја ју пу тем СМС-а. 
Због то га је ис пи та ни ци ма би ло по ну ђе но да за-
о кру же не ке од сво јих пре фе рен ци ја. Убе дљи во 
нај ве ћи број од ра слих из ра зио је же љу да при-
сти гле СМС по ру ке са др же ин фор ма ци је о кул-
тур ним про гра ми ма у би бли о те ци. Од го во ри о 
оста лим пре фе рен ци ја ма би ли су ве о ма урав но-
те же ни и ме ђу од ра сли ма и ме ђу де цом. Узи ма ју-
ћи у об зир ре зул та те до би је не пре ма од го во ри-
ма на оба пи та ња ве за на за оба ве шта ва ње пу тем 
СМС-а, би ло би пре по руч љи во да пре евен ту ал-
ног уво ђе ња ова кве прак се, сва ки за ин те ре со ва-
ни ко ри сник на зна чи из ко је ка те го ри је же ли да 
при ма оба ве ште ња. То би мо гла би ти оба ве ште ња 
о ис те ку чла на ри не, о ис те ку за ду же ња, о при сти-
глим но вим на сло ви ма, пре по ру ке за чи та ње, оба-
ве ште ња о ак ци ја ма и по пу сти ма у би бли о те ци, о 
кул тур ним про гра ми ма, од но сно ра ди о ни ца ма за 
де цу.

На кон спро ве де не ан ке те мо же се до не ти за-
кљу чак да и у на шем дру штву по сто ји по тре ба за 
ди ги та ли за ци јом фон да, као и за ал тер на тив ни јим 
ви до ви ма оба ве шта ва ња ко ри сни ка би бли о те ка. 
Не ко ли ци на ис пи та ни ка, ко мен та ри шу ћи ан ке-
ту, на гла си ла је да би ра ди је при ма ла оба ве ште-
ња пу тем елек трон ске по ште не го пу тем СМС-а. 
Ме ђу тим, не мо же се ре ћи да је за ин те ре со ва-
ност пот пу на, по себ но у слу ча ју де це. Мо жда је 
по треб но пр во ре а ли зо ва ти ова кве мо гућ но сти, 
да би се уви де ла њи хо ва пред ност и по год ност. 
Ме ђу тим, ми мо по тре бе ко ри сни ка за ди ги та ли-
за ци јом фон да, по сто ји још мно го пи та ња и про-
бле ма ко је би тре ба ло ре ши ти да би се овај про-
је кат спро вео. Са мо је дан од њих (нај ве ро ват ни је 
нај те жи), био би про блем спо ра око аутор ских 
пра ва са ауто ри ма и из да вач ким ку ћа ма. Уко ли ко 
би мо гућ ност ди ги та ли за ци је у јед ном тре нут-
ку по ста ла из ве сна, би ло би ко ри сно спро ве сти 
јед ну оп шир ни ју ан ке ту, ко ја би утвр ди ла спе ци-
фич ни је пре фе рен ци је од ра слих и де це ве за не за 
ко ри шће ње фон да књи га у ди ги тал ном об ли ку.

Јана Драшковић

Посетиоци Сајма књига о дигитализацији библиотечког фонда



18 19

Библи о те ка грaда Бе о гра да и Про је кат по-
др шке еко ном ском раз во ју Ср би је (SE GA) 

пот пи са ли су Про то кол о са рад њи у ве зи са фи-
нан сиј ским опи сме ња ва њем гра ђа на. 

Про је кат SE GA по чео је са ра дом у ју ну 2006. 
и спро во ди се у окви ру че тво ро го ди шњег про-
гра ма Аме рич ке аген ци је за ме ђу на род ни раз вој 
(USAID), са ци љем пру жа ња по др шке Ср би ји да 
уна пре ди усло ве за при вред ни раст и отва ра ње 
но вих рад них ме ста, ја ча њем фи нан сиј ског сек-
то ра и фи скал не по ли ти ке зе мље. Про је кат је, 
та ко ђе, усме рен и на по бољ ша ње фи нан сиј ске 
пи сме но сти гра ђа на Ср би је. Би бли о те ка гра да 
Бе о гра да, као јав на уста но ва ко ја за у зи ма зна чај-
но ме сто у про це су не фор мал не еду ка ци је гра-
ђа на и про це су до жи вот ног уче ња, при дру жи ла 
се на по ри ма SE GA-e на овом пла ну, у скла ду са 
сво јим окви ри ма де ло ва ња.

У том сми слу, пет на ест би бли о те ка ра из 13 
бе о град ских оп штин ских би бли о те ка, про шло 

је струч ну обу ку из осно ва фи нан сиј ске пи сме-
но сти и ме то до ло ги је ра да са уче ни ци ма сред-
њих шко ла. Би бли о те ка ри су до би ли и по себ не 
ма те ри ја ле ко је ће ко ри сти ти за рад са уче ни ци-
ма. Ти ме су би бли о те ка ри оспо со бље ни за еду-
ко ва ње уче ни ка из осно ва фи нан сиј ске пи сме-
но сти. Еду ка ци ја, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва 
упо зна ва ње уче ни ка са основ ним фи нан сиј ским 
пој мо ви ма и кон цеп ти ма – уоби ча је ним фи нан-
сиј ским про из во ди ма (де по зи ти, кре ди ти, ак ци-
је, об ве зни це, пен зи о ни фон до ви, оси гу ра ња...), 
зна ча ју штед ње, од но си ма ри зи ка и до би ти при-
ли ком ула га ња нов ца и пра ви ма на до би ја ње 
тач них ин фор ма ци ја при ли ком ула га ња нов ца. 
Еду ка ци ју пра те и по себ но кре и ра не ве жбе за 
пла ни ра ње бу џе та.

Би бли о те ка ри ће еду ка ци ју спро во ди ти у 
са рад њи са свим за ин те ре со ва ним бе о град ским 
сред њим шко ла ма.

Фи нан сиј ска еду ка ци ја 
гра ђа на по сред ством јав-
них би бли о те ка уоби ча је на 
је прак са у Аме ри ци и нај-
ра зви је ни јим европ ским 
зе мља ма. Ак ти ви ра њем на 
овом по љу, Би бли о те ка гра-
да Бе о гра да по ста ла је пр ва 
би бли о те ка у зе мљи и окру-
же њу ко ја, пра те ћи са вре-
ме не би бли о теч ке трен до-
ве, по ди же обра зов ни ни во 
сво је ло кал не за јед ни це.

Марјан Маринковић
Одсек за унапређење 

библиотечке делатности

Библиотека града Београда помаже рад 
на финансијској писмености грађана

eIFL у Библиотеци града Београда

Струч на пре да ва ња одр-
жа на у Рим ској дво ра ни 

Би бли о те ке гра да Бе о гра да 
19. и 20. но вем бра 2009. го ди-
не по се ти ло је пре ко осам де-
сет би бли о те ка ра. Пре да ва ња 
„Аутор ско пра во и би бли о те-
ке“ и „Гугл или Еуро пе а на?“ 
пред ста ви ла је Та тја на Бр зу ло вић Ста ни са вље вић, на-
чел ник Сек то ра на бав ке и об ра де у Уни вер зи тет ској 
би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић“.

Од ок то бра 2008. го ди не Та тја на Бр зу ло вић Ста-
ни са вље вић ра ди као ко ор ди на тор за ин те лек ту ал-
ну сво ји ну при ме ђу на род ном кон зор ци ју му eIFL 
(Electro nic In for ma tion for Li bra ri es), пра ти де ша ва ња 
у обла сти аутор ског пра ва и би бли о те ка и др жи пре-
да ва ња би бли о те ка ри ма за ин те ре со ва ним за ову про-
бле ма ти ку.

По се ти о ци су пр вог да на има ли при ли ку да се 
упо зна ју са пој мом аутор ског пра ва, за кон ском ре гу-
ла ти вом и на чи ни ма на ко је се ре флек ту је на би бли-
о те ке. Дру ги дан је био по све ћен Гу глу и ди ги тал ној 
би бли о те ци, ван суд ском по рав на њу из ме ђу Гу гла и 
ауто ра, као и Еуро пе а ни као мо гу ћем од го во ру на Гу-
глов мо но пол.

eIFL је не про фит на ор га-
ни за ци ја ко ја пру жа по др шку 
би бли о теч ким кон зор ци ју-
ми ма у ско ро пе де сет зе ма ља 
у раз во ју и тран зи ци ји. У но вем бру 2009. је рас пи са-
ла кон курс за про јек те ко јим по зи ва јав не би бли о те-
ке у зе мља ма у раз во ју да про на ђу ино ва ти ван на чин 
са рад ње са ло кал ним вла сти ма, по слов ним и дру гим 
ор га ни за ци ја ма, ка ко би раз ви ле но ве сер ви се, за до-
во љи ле по тре бе ко ри сни ка и уоп ште, до при не ле бо-
љем жи во ту за јед ни це. Кон курс је отво рен до 28. фе-
бру а ра 2010. го ди не.

www.eifl.net
plip.eifl.net

Тренутак црнокосе А.

не одустаје 
да сваки пут отвори свој џеп 
и пронађе наду

мудрује о викенд исцелитељу

у хладу свога јастука 
пере мисли уздасима

вешто их смешта у прозор 
да се просуше

пегла их шапутањем 
обликује у реплике 
закачи их на ревер свога 
непријатеља
са осмехом
да то је тај тренутак

када пева блуз
о изгубљеном арлекину
без страха

Слађана Ристић
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Сво јим ре но ме ом и ра фи ни ра ним сен зи би ли те том Га ле ри ја „Атриjум“ 
је отво ри ла вра та ра зним сти ло ви ма и прав ци ма у умет нич ким ли ков-

ним и аудио-ви зу ел ним ка зи ва њи ма. Она је уго сти ла ве ли ки број на ших и 
стра них умет ни ка. Са ра ђи ва ла је са Ге те ин сти ту том у Бе о гра ду (из ло жба 
по све ће на но бе лов цу Гин те ру Гра су) и На ци о нал ним му зе јом аква ре ла „Al-
fre do Gu a ti Ro ho“ у Мек си ку (при ре ђе на je изложбa мек сич ког аква ре ла и 
пратећa изложбa уче сни ка Осмог ме ђу на род ног би је на ла аква ре ла Мек си-
ко 2008–2009, про је кат Ле по са ве Ми ло ше вић Си би но вић, по зна тог ва ја ра 
и сли ка ра). Са ра ђи ва ла је и са га ле ри ја ма: „Con trast“ у Фри бур гу, „Де Ни ро“ 
у Би то љу, „Дуо“ у Ско пљу, „Баб ка“ из Ко ва чи це, са ко јом је про шле го ди не 
при ре ди ла из ло жбу ра до ва на гра ђе них сло вач ких илу стра то ра на Ме ђу на-
род ном би је на лу илу стра ци је у Бра ти сла ви 1967–2007.

Она је пре зен то ва ла свет ске ак ту ел но сти и у кри зним вре ме ни ма уче-
ство ва ла у кре и ра њу уку са на ших гра ђа на. Свим тим кре та њи ма да ла је пе чат 
кул тур ном жи во ту на шег гра да и ши ре. Го ди на ма, већ тра ди ци о нал но, по-
сто ји са рад ња БГБ са Фа кул те ти ма ли ков них и при ме ње них умет но сти, Уни-
вер зи те том умет но сти и дру гим при ват ним фа кул те ти ма умет но сти, би ло 
да се у Га ле ри ји „Атри јум“ пре зен ту ју и афир ми шу ра до ви мла дих умет ни ка 
сту де на та или ис так ну тих сли ка ра про фе со ра. У окви ру са рад ње са Фа кул те-
том за умет ност и ди зајн – Ме га тренд уни вер зи те та ор га ни зо ва на је про шле 
го ди не из ло жба ра до ва сту де на та. Из ло жбу је отво рио де кан Фа кул те та, ис-
так ну ти сли кар са ме ђу на род ном ре пу та ци јом, Ми лош Шо ба јић.

По пр ви пут ове го ди не БГБ се укљу чи ла у ма ни фе ста ци ју „Ноћ му зе-
ја“. У окви ру те ма ни фе ста ци је при ре ђе на је из ло жба − Па ри ске вер ти ка ле 
I (про је кат Мир ја не Са вић, исто ри ча ра умет но сти), на ко јој су би ла пред-
ста вље на де ла вр хун ских умет ни ка из Ср би је и бив ше Ју го сла ви је. На тој и 

дру гој из ло жби – Па ри ске 
вер ти ка ле II, ко ја је усле-
ди ла од мах иза ове, пр ви 
пут се на јед ном ме сту мо-
гла ви де ти пле ја да срп ских 
ре но ми ра них умет ни ка, 
као и сли ка ра из Цр не 
Го ре и Ма ке до ни је, ко ји 
жи ве и ства ра ју у Па ри зу, 
укуп но 40 умет ни ка свих 
ге не ра ци ја. 

Оде ље ње умет но сти 
већ тра ди ци о нал но ор га-
ни зу је из ло жбе стра ним 

умет ни ци ма: Жан Пјер Ам бер (Швај цар ска), Ан ђе ла де Ка та (Ита ли ја), Јон 
и Да на Мер ча-Ми кла уш (Ру му ни ја). Про шле го ди не ор га ни зо ва ло је из ло-
жбу фо то гра фи ја „Сењ ски руд ник − вре ме и љу ди“ Сан дра Вел ти ни ја, ко ји 
ра ди у Са ве ту Евро пе у окви ру Ре ги о нал ног про гра ма за кул тур но и при-
род но на сле ђе ју го и сточ не Евро пе, за тим из ло жбу сли ка ин диј ске умет ни це 
Скар лет Бап ти сте „Не за бо рав на Ин ди ја“.

Ту су и из ло жбе на ших љу ди ко ји жи ве и ства ра ју у ди ја спо ри: Бра ни слав 
Ми хај ло вић у Пор ту га ли ји, Иван Сто ја ко вић у Њу јор ку, Пе тар Ом чи кус, 
Љу би ца Мр каљ (из ло жба у окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни европ ске ба шти-
не“) и Ми ли ца Жи ва ди но вић у Па ри зу. 

Из у зет но по се ће на из ло жба про шле го ди не би ла је и из ло жба „Све тло-
сна зби ва ња“ Пе тра Ом чи ку са, умет ни ка ко ји жи ви и ра ди у Па ри зу ви ше од 
50 го ди на. Не пам ти се да је из ло жба не ког умет ни ка иза зва ла то ли ко па жње 
ко ли ко ова. Ис пред вра та Га ле ри је БГБ, по се ти о ци су у ре ду стр пљи во че ка-
ли да им овај ве ли ки ства ра лац пот пи ше ка та лог. 

Оде ље ње умет но сти је про шле го ди не ор га ни зо ва ло и из ло жбе на ших 
по зна тих умет ни ка: Алек сан дра Лу ко ви ћа-Лу ки ја на, На та ше Бу ди мли је, 
Све тла не Па вло вић-Џин до, Зо ра на Ан дри ћа, мул ти ме ди јал ну из ло жбу „По-
е зи ја Ко сов ског ци клу са“ Бо жи да ра Пла зи ни ћа, за тим ју би лар ну из ло жбу 
– 100 го ди на од по кре та ња ли ста „Бо ка“: гла сник за оп ће ин те ре се Бо ке ља 
1908−1909, а  у са рад њи са Би бли о те ком из Хер цег Но вог и из ло жбу по све-
ће ну ћи ри ли ци. Оде ље ње умет но сти Би бли о те ке је у 2009. го ди ни ор га ни-
зо ва ло 18 из ло жби. У Га ле ри ји би бли о те ке, по ред ли ков них, ор га ни зу ју се и 
књи жев не из ло жбе.

Од 2006. го ди не Га ле ри ја „Атри јум“ има по себ ну по др шку од Се кре та-
ри ја та за кул ту ру гра да Бе о гра да. 

За сле де ћу 2010. го ди ну пла ни ра ју се из ло жбе на ших ис так ну тих умет-
ни ка сред ње ге не ра ци је ко ји жи ве и ства ра ју у Па ри зу, а то су сли кар ке Јар-
ми ла Ве шо вић, Ве сна Ми лу но вић и Ве сна Ба јал ска. 

Ок то бра ме се ца про шле го ди не оформ љен је но ви Умет нич ки са вет ко ји 
чи не: свет ски при зна ти умет ник и пе да гог Вла ди мир Ве лич ко вић, ака де мик 
Срп ске и Фран цу ске ака де ми је на у ка и умет но сти, пред сед ник Умет нич ког 
са ве та, за тим Ја сми на Нин ков, ди рек тор БГБ, Ни ко ла Мир ков, ди рек тор ТВ 
Бе о град, Ве сна Ма риц ки-Осто јић, исто ри чар умет но сти и Мир ја на Са вић, 
исто ри чар умет но сти. 

Би бли о те ка гра да Бе о гра да са сво јом Га ле ри јом „Атри јум“ би ће и да ље 
не за о би ла зно ме сто оку пља ња умет ни ка, књи жев ни ка, исто ри ча ра и те о ре-
ти ча ра умет но сти и пу бли ке.

Мирјана Савић

Јо ван Пеј чић: Ти, ме ђутим: књи жев ни Бе о град. – Алтера, 
Бео град 2009.

Са ста вље на из три це ли не: „Бе о град у књи жев но сти“, „Крат ке по ве сти о 
из да ва чи ма, књи жа ра ма, би бли о те ка ма и ар хи ви ма Бе о гра да“ и „Та го-

ре у Бе о гра ду“, књи га Јо ва на Пеј чи ћа оби лу је кул тур но-исто риј ским и ли те-
рар ним по да ци ма, при бли жа ва ју ћи нам, та ко, ду хов ну ат мос фе ру не пре ки-
ну тог раз во ја ста ро древ но га гра да ко ји је, ка ко ве ли Пеј чић, „био и остао, 
је сте и (сва је при ли ка) оста ће, у ту ђој и у срп ској све сти, у исто ри ји и у 
пе сми: град-твр ђа ва, ку ћа све тих ра то ва, град-храм, град-из не на ђе ње, град-
сан – град, што сто ји“.

При чу о Бе о гра ду Пеј чић за по чи ње упу ћи ва њем на пр во по ми ња ње 
Бе о гра да у јед ном књи жев ном де лу – то је Спев о ар го на у ти ма Апо ло ни ја 
са Ро до са. Срп ско име Бе о град пр ви пут је упо тре бље но у де ве том ве ку, у 
Жи ти ју све тог Кли мен та Охрид ског. У по ја ви и раз во ју књи жев но сти о Бе о-
гра ду Пеј чић ви ди ви ше фа за. По себ но се за др жа ва на пет на е стом ве ку, ка-
да у вре ме де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа Бе о град по ста је не са мо пре сто ни 
град Ср ба већ и ду хов ни цен тар – цен тар срп ске књи жев но сти и кул ту ре. 
Го ди на 1807. до во ди у Бе о град не за о би ла зног про свет ног 
и кул тур ног пре га о ца До си те ја Об ра до ви ћа; он оста вља 
не из бри сив траг у кул тур ној исто ри ји ово га гра да. Ње-
гов до ла зак Пеј чић при ка зу је као сим бо ли чан по че так мо-
дер ног књи жев ног жи во та у Бе о гра ду, а осни ва ње Ве ли ке 
шко ле 1808. сма тра сим бо лич ким за чет ком уни вер зи те та у 
Ср ба. Па ипак, ре ћи ће Пеј чић, „пра ви кул тур ни и умет нич-
ки раз мах оства рио је Бе о град тек у дру гој по ло ви ни де вет-
на е стог ве ка, осо би то с од ла ском Ту ра ка 1867. и ме ђу на-
род ним при зна ва њем не за ви сно сти зе мље 1878, по себ но 
про гла ша ва њем Кра ље ви не Ср би је 1882. го ди не.“ У овом 
раз до бљу Бе о град се де фи ни тив но по твр ђу је као „ду бо ко 
жа ри ште књи жев не има ги на ци је“: го ди не 1888. до би ја свој 
пр ви ро ман – Са ња ло Ми ло ра да По по ви ћа, а 1891. пр ву 
збир ку при по ве да ка – Из бе о град ског жи во та Си ме Ма та ву ља. Плод ни раз-
вој про зе укљу чу је све аспек те бе о град ског жи во та и ње го вих ста нов ни ка: 
исто риј ско-по ли тич ки, дру штве ни, умет нич ки.

Упо ре до с уз ле том чи сто ли те рар ног Бе о гра да, Пеј чић ис ти че ви дан на-
пре дак и у обла сти срп ске књи жев не исто ри о гра фи је, кри ти ке и те о ри је, 
као и на у ке о је зи ку – ко ји би био не за ми слив без име на као што су: Сто јан 
Но ва ко вић, Ђу ра Да ни чић, Љу бо мир Не дић, Бог дан По по вић, Јо ван Скер-
лић. 

Тај успон имао је, опет, и сво је за сто је, усло вље не исто риј ским при ли-
ка ма као што су, ре ци мо, свет ски ра то ви. Бе о град се по сле Пр вог свет ског 
ра та пре тва ра, ве ли Пеј чић, у „сво је вр сни ли те ра р ни Ва ви лон“. Тај вр тлог 
по е тич ких и кул тур них раз ра чу на ва ња нај ви дљи ви ји је кроз де ло ва ње број-
них но вих пе снич ких шко ла и по кре та: екс пре си о ни зам, да да и зам, зе ни ти-
зам, ко сми зам, су ма тра и зам, хип ни зам… над ре а ли зам. Дру ги свет ски ра ти 
иза зва ће по нов ни пре кид кул тур ног раз во ја. Ту се за вр ша ва тре ћи пе ри од 
жи во та кул тур ног Бе о гра да.

Књи жев ност је јед на стра на у ду хов ном раз во ју Бе о гра да, про свет но-
кул тур ни рад дру га стра на – отва ра ње шко ла, штам па ње књи га, из да ва ње 
ли сто ва и ча со пи са, осни ва ње би бли о те ка и ар хи ва. Упра во том ра ду по-
све ћен је сре ди шњи део књи ге Ти, ме ђу тим. Нај ста ри ја књи га об ја вље на у 
Бе о гра ду је Че тво ро је ван ђе ље бе оград ско (1552). Од тог тре нут ка Бе о град 
је мо рао да че ка ско ро три ве ка на сво ју штам па ри ју (ко ја је до пре мље на у 
Бе о град 1831. го ди не). Пр ва пра ва књи га об ја вље на је у Бе о гра ду тек у де-
вет на е стом ве ку, 1832. го ди не: би ло је то де ло Јо ва на Сте ји ћа Са бор исти не 
и на у ке. У по гле ду, пак, бе о град ског књи жар ства, пи о нир на овом по љу био 
је Гли го ри је Во за ро вић, ко ји је 1827. го ди не отво рио пр ву књи го ве зач ко-
књи жар ску рад њу.

По себ ну па жњу Јо ван Пеј чић по кла ња раз во ју би бли о те кар ства код 
Ср ба, па жљи во пра те ћи на ста ја ње и исто риј ски раз вој Па три јар шиј ске би-
бли о те ке, На род не би бли о те ке Ср би је, за тим Уни вер зи тет ске би бли о те ке 
и Би бли о те ке гра да Бе о гра да. При ча о би бли о те кар ству за по чи ње два на е-
стим ве ком и Хи лан да ром, ко ји ни је са мо пр ви срп ски ма на стир, већ и пр ва 
срп ска би бли о те ка.

По след њи део књи ге Ти, ме ђу тим ис пу ња ва текст „Та го ре у Бе о гра ду“. 
До ла зак ве ли ког пе сни ка до че кан је са ве ли ким ин те ре со ва њем и оду ше вље-
њем, али до жи вео је и отво ре не про те сте зе ни ти ста.  

Ја сан пре глед исто риј ских и има ги на тив них чи ње ни ца о кул тур ном жи-
во ту Бе о гра да, си сте ма ти за ци ја тих чи ње ни ца и, пре све га, успех ус по ста-
вља ња ду хов ног раз вит ка Бе о гра да у це ло куп ној ње го вој по ве сти – то су 
основ не вред но сти књи ге Ти, ме ђу тим. Али књи га има још је дан ква ли тет: 
ис цр пан и пре ци зан, те мат ски ор га ни зо ван по пис ко ри шће не ли те ра ту ре. 
Јед ном реч ју, Јо ван Пеј чић оба вио је огро ман по сао: пи сци ма и исто ри ча-
ри ма, чи та о ци ма уоп ште, пру жио је це ло вит увид у књи жев ни свет и жи вот 
Бе о гра да од вре ме на Апо ло ни ја Ро ђа ни на до пр вих го ди на по сле Дру гог 
свет ског ра та. Књи гу ова квог са др жа ја до сад ни смо има ли.

Јелена Ранђеловић

Г а л е р и ј а  „ А т р и ј у м “
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ЗАПИСНИК о раду жирија за Награду Ђорђе 
Јовановић у 2009. години

Управ ни од бор Би бли о те ке гра да Бе о гра да име но вао је жи ри 
за до де лу На гра де Ђор ђе Јо ва но вић у 2009. го ди ни.
Жи ри је ра дио у са ста ву:
Ака де мик Све то зар Ко ље вић, пред сед ник,
Проф. др Слав ко Гор дић,
Ми ро Вук са но вић.
Ака де мик Ко ље вић и про фе сор Гор дић су до бит ни ци На гра-
де Ђор ђе Јо ва но вић.
Чла но ви жи ри ја су у не ко ли ко при ли ка, на са стан ци ма 

у Но вом Са ду, раз мо три ли про по зи ци је и оста ле по дат ке до-
би је не од Би бли о те ке „Ђор ђе Јо ва но вић“ из Бе о гра да, по том 
са гле да ли укуп ну из да вач ку про дук ци ју на срп ском је зи ку у 
2008. и 2009. го ди ни, од но сно књи ге ко је ис пу ња ва ју усло ве за 
На гра ду. Исто вре ме но је са чи њен ши ри из бор књи га (књи жев на 
кри ти ка, оглед, рас пра ва, сту ди ја, есеј). У том по слу су ко ри-
шће ни по да ци уза јам не ка та ло ги за ци је у Вир ту ел ној би бли о-
те ци Ср би је и дру ги из во ри.

Жи ри ју су да те на увид све књи ге ко је је тра жио.
Те шко ћу је ства ра ла од ред ба да се На гра да до де љу је 

књи зи об ја вље ној из ме ђу два Сај ма књи га у Бе о гра ду, јер се по-
себ ним про ве ра ма то мо ра уста но ви ти.

Про по зи ци ја ма је пред ви ђе но да се истом ауто ру На гра да 
мо же до де ли ти са мо јед ном, па је и та ко сма њен број кан ди да та.

У ши рем из бо ру је би ло осам на ест књи га об ја вље них у 2008. 
и 2009. го ди ни.

Ши ри из бор жи ри је оба вио до кра ја сеп тем бра 2009. 
го ди не.

На са стан ку жи ри ја 5. ок то бра 2009. са чи њен је ужи из бор и 
до не ти су за кључ ци:

да сви чланови Жирија прочитају све књиге које су 1) 
ушле у ужи 
избор;
да се за сваку књигу провери да ли је у складу са 2) 
пропозицијама;
да одлука о добитнику буде донета 12. октобра 2009;3) 
да се на истом састанку одреди говорник о награђеној 4) 
књизи.

На за вр шном са стан ку 12. ок то бра 2009. го ди не чла но ви жи-
ри ја су ана ли зи ра ли књи ге увр шће не у ужи из бор. Исто вре ме но је 
уста но вље но да су не ке од њих об ја вље не пре Сај ма књи га 2008. 
го ди не.

На кон рас пра ве Жи ри је јед но гла сно до нео од лу ку да На гра ду 
Ђор ђе Јо ва но вић за 2009. го ди ну до би је књи га

„Чин препознавања“ Ранка Поповића,

с под на сло вом Огле ди о срп ском пје сни штву, из да ње Фи ло-
зоф ског фа кул те та и Ар тприн та у Ба ња лу ци. Ре цен зен ти су 
ака де мик Бран ко Ми ла но вић и др Лу ка Ше ка ра. Књи га је об ја-
вље на 2009. го ди не. Док тор Ран ко По по вић је про фе сор срп ске 
књи жев но сти XX ве ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ба ња лу ци, 
књи жев ни кри ти чар, уред ник и при ре ђи вач ви ше књи га.

Огле ди Ран ка По по ви ћа у књи зи „Чин пре по зна ва ња“ прет-
ход но су штам па ни у во де ћим књи жев ним ча со пи си ма у Ср-
би ји и Ре пу бли ци Срп ској. Два де сет сво јих иза бра них огле да 
По по вић је оку пио на јед ном ме сту као „чин ту ма че ња” ко ји 
„има сми сла је ди но ако се уте ме љу је као чин пре по зна ва ња” 
и као те о риј ски на пор „да се пре ва зи ђе рас цеп уну тар је зи ка и 
пој мов ни ка срп ске књи жев не кри ти ке” (стр. 8). Та кав чин 
пре по зна ва ња и та кав на пор да ли су за ни мљив и бо гат при каз 
пе сни штва на срп ском је зи ку од Ђу ре Јак ши ћа, Ла зе Ко сти ћа, 
Алек се Шан ти ћа, Јо ва на Ду чи ћа, Де сан ке Мак си мо вић, Бран-
ка Ћо пи ћа и Вас ка По пе до Ми о дра га Па вло ви ћа, Ма ти је 
Бећ ко ви ћа и дру гих по зна тих са вре ме них пе сни ка.

Жи ри је од лу чио да на све ча ном уру че њу На гра де 
„Ђор ђе Јо ва но вић” го во ри ака де мик Ко ље вић и да се до бит-
ник На гра де про гла си на Дан Би бли о те ке „Ђор ђе Јо ва но вић” 
26. ок то бра 2009. го ди не.

Нови Сад, 12. октобар 2009.

Светозар Кољевић

Ран ко По по вић, Чин пре по зна ва ња - Огле ди о срп ском 
пје сни штву, Ба ња Лу ка, 2009.

Под „чи ном пре по зна ва ња” Ран ко По по вић под ра зу ме-
ва ту ма че ње оних сло је ва усме них и пи са них тра ди ци ја, ко-
ји жи ве или дре ма ју у је зи ку, а у чи јим са зве жђи ма ства ра-
ју мно ги ве ли ки пе сни ци при ли ком об ли ко ва ња сво је 
пе снич ке ре чи. Под се ћа ју ћи чи та о ца да су „ко ри је ни срп-
ске по е зи је ве о ма ду бо ки”, да је ње но „прет хри шћан ско по-
ри је кло не сум њи во”, те да „срп ска пи са на књи жев ност по-
чи ње у ви зан тиј ском кру гу, при ма њем хри шћан ства” (7), 
По по вић ука зу је и ко ли ко је ње на суд би на би ла усло вље на 
исто риј ским про ме на ма срп ских ма тич них цен та ра. Ипак, 
као што је при ме тио Ди ми три је Бог да но вић, та књи жев-
ност је има ла „сва оби љеж ја на ци о нал не по себ но сти”, „од 
је зи ка и пи сма, до спе ци фич них мен та ли те та и на ра ви, 
хри сти ја ни зо ва них фол клор них пре да ња или исто риј ских, 
др жав них и на ци о нал них пре о ку па ци ја” (7).

У том окви ру це ло ви тог кул тур ног на сле ђа По по вић 
раз ма тра ства ра ла штво не ких од нај зна чај ни јих срп ских 
пе сни ка 19. и 20. ве ка. У увод ним огле ди ма он под се ћа 
на ро ман тич ка обе леж ја из ра жа ва ња ро до љу бља код Ђу ре 
Јак ши ћа, Во ји сла ва Или ћа, Ла зе Ко сти ћа и Алек се Шан-
ти ћа, а за тим ис ти че Ду чи ће ву тран сфор ма ци ју те те ма-
ти ке у ,,по е зи ју кул ту ре” у Цар ским со не ти ма. У при сту пу 
пе сни штву Де сан ке Мак си мо вић, По по вић по ла зи од су-
да Сте ва на Ра ич ко ви ћа да је „у ве ку пе снич ких аван ту ра 
и вр то гла вих пе снич ких ко му ни ка ци ја срп ске по е зи је са 
европ ском“ Де сан ка Мак си мо вић „од гур ну ла по ну ђе ни 
скал пел за пе снич ко екс пе ри мен ти са ње и на соп стве ни 
на чин се на до ве за ла на сво је ста ри је пе снич ке срод ни ке“ 
(79). Та ко је већ у збир ци Тра жим по ми ло ва ње (1964) Де-
сан ка Мак си мо вић „уте ме љи ла“ сво ју пе снич ку реч „у ду ху 
хри шћан ских, но во за вјет них ка те го ри ја са стра да ња и мо-
ли тве“ (81).

У огле ду о Вас ку По пи, По по вић под се ћа да По па го во-
ри на гла ше но „мо дер ним је зи ком“, али да се и он у исти 
мах „до шап та ва са ми том и ра зно ли ким об ли ци ма усме-
не књи жев но сти“, че сто за о ку пљен „је зич ком и ду хов ном 
па ти ном на шег сред њо ве ко вља“ (114). „Те мељ ни мо тив“ 
Ус прав не зе мље (1972), „ње но жи во то дај но зре ло“ пред ста-
вља ју „ду хов на све ти ли шта од Хи лан да ра до Сен тан дре-
је“ (118), а и ши ре гле да но по е зи ја Вас ка По пе се не мо же 
ни раз у ме ти без „чи на пре по зна ва ња” ње них древ них, хри-
шћан ских и па ган ских мо ти ва. У том прав цу иде и пе снич ка 
реч Ми о дра га Па вло ви ћа, у ко јој се са вре ме ни свет ура ња 
„у тра га ње за тај на ма иско ни”, у „те жњу до ку чи ва ња древ-
ног пам ће ња” (141), у сли ка ма древ них об ре да у ко ји ма се 
огле да сми сао жр тве као „за ло га пло ђе ња и ства ра ња но вог 
жи во та“. У та квим пе сма ма као да је зик по ста је „из вид ни-
ца от кри ћа” (143), а већ и на сло ви Па вло ви ће вих збир ки 
као што су Мле ко иско ни, Ве ли ка Ски ти ја, Но ва Ски ти-
ја и дру ги по ста ју „по ет ска ар хе о ло ги ја” у ко јој се тра жи 
сми сао срп ске ду хов не исто ри је.

У раз ма тра њу „ро вач ких” пе снич ких збир ки Ма ти је 
Бећ ко ви ћа – Ре че ми један чо ек, Ме ђа Ву ка Ма ни то га 
и Ле ле и ку ку – Ран ко По по вић ука зу је на кон текст 
ше зде се тих го ди на, ка да Бећ ко ви ће во „ро вач ко трок-
њиж је”, иако у зна ку обра ћа ња ди ја лек тал ном из ра зу и 
про шло сти, не по се же ниг де за еп ском на ра ци јом не го 
у ње му „све пра шти од иро ни је, па ро ди је, гро те ске, ка-
лам бу ра“ (164). На тај на чин ус по ста вља се Бећ ко ви ћев 
пе снич ки из раз, ду бо ко уко ре њен у од ре ђе ном тлу, али 
на по при шту са вре ме не пе снич ке естра де. За раз ли ку 
од мо дер ног срп ског пе сни штва ко је се уда љу је од де-
се тер ца јер он све ви ше по ста је „соп стве на ка ри ка ту ра 
зло у по тре бље на у не при мје ре ној те ма ти ци” (167), 
Бећ ко вић ак ти ви ра „све у куп ну ‘кул тур ну асо ци ја-
тив ност’“ де се тер ца и усме ра ва сво ју по е зи ју „ка из вор-
ном, за вјет ном сми слу срп ског пје сни штва, ко ји је уоб-
ли чен као ко сов ско опре дје ље ње, и у кла сич ној еп ској 
пје сми и код Ње го ша“ (167).

А зар о то ме не све до че и По по ви ће ви су до ви о „мла-
ђој” пе снич кој ге не ра ци ји – ре ци мо, о Рај ку Пе тро ву 
Но гу, као пе сни ку ко ји је ус пео да стиг не у сво јој 
пу ној зре ло сти од бун тов ни штва до мо ли тве, „до 
уз не се не хри шћан ске ду хов но сти Не дре ма ног ока“ 
(181). На ана ло ган ду хов ни ис ко рак срп ске но ви је по-
е зи је По по вић ука зу је и у раз ма тра њу са пат нич ког 
и са ми ло сног, бла го род ног ху мо ра у по е зи ји Ђор ђа 
Сла до ја, ко ја је сва у зна ку свог скру ше ног и смер ног, 

ко ли ко год и иро нич ног то на. Нај зад, у ан га жо ва ном 
пе сни штву Зо ра на Ко сти ћа на и ла зи мо и на не ке ста-
ре те ме у са вре ме ном ру ху, но во из бе гли штво иро нич но 
али и са пат нич ки на зна че но као по је ди нач на про да ја 
или ку по ви на имо ви не („Но вин ски оглас”), за раз-
ли ку од не гда шњих ег зо ду са це лих људ ских за јед ни ца. У 
ана лог ном гро теск ном и са ми ло сном то ну ис пе ва на је и 
пе сма о дра ми „ба ња луч ких бе ба осу ђе них да умру и не 
на зрев ши жи вот, са мо за то што су ро ђе не у на ро ду ко га 
су сил ни про гла си ли не до стој ним све га, па и ки се о ни-
ка“ (203). За вр шни оглед „Мо рал ни им пе ра тив и ме то-
до ло шка сум ња“ раз ма тра књи жев но кри тич ки по сту пак 
Ни ко ле Ко ље ви ћа и пред ста вља „ана ли тич ку по све ту“ 
Ран ка По по ви ћа свом про фе со ру.

У це ли ни гле да но, По по ви ће ви огле ди о срп ском 
пе сни штву ука зу ју на спе ци фич на обе леж ја ве о ма 
раз ли чи тих гла со ва не ких од нај зна чај ни јих но ви јих 
срп ских пе сни ка, пре ци зно их сме шта ју у њи хов са вре-
ме ни исто риј ски кон текст, али от кри ва ју и ка ко сво јим 
основ ним обе леж ји ма њи хо ва по е зи ја жи ви од тра ди-
ци је, бу де ћи у њој усну ле пе снич ке асо ци ја ци је у је зи ку.

Поштовани домаћини, Уважени чланови 
жирија, Драге колеге и пријатељи
Свје стан сам шта зна чи увр шта ва ње у име но слов до-

бит ни ка на гра де Ћо р ђе Јо ва но вић ко ја ми се да нас до дје-
љу је. Ра дост иона ко не бих умио да об ја сним, али же лим 
да вас увје рим да ра зу ми јем од го вор ност ко ју при мам 
за јед но с на гра дом.

На гра ђе на књи га, чу ли сте, но си на слов „Чин 
препознавања“. Ду жан сам не ко ли ко ри је чи упра во 
том на сло ву. У јед ној рав ни он упу ћу је на мо је по и-
ма ње срп ског пје сни штва као јед не иде ал не цје ли не ко ја 
има са свим по себ не вре мен ско-про стор не за ко ни то сти. 
Уну тар те цје ли не, че сто пре ко ве ли ких да љи на, тра је жи-
ва ко му ни ка ци ја и раз мје на је зич ки по сре до ва них енер-
ги ја. Уз бу дљив сам по се би, тај осо бе ни шум вре ме на 
по ку ша вам да ра зу ми јем као стал но пре и спи ти ва ње 
и освје шћи ва ње исте осно ве на ко јој на ста ју та ко ра зно ли-
ка је зич ка тка ња. Ту осно ву по и мам као пра во слав ну 
ду хов ност и по ку ша вам, бар та ко ми слим, те о риј ски 
ве о ма опре зно да ње не флу ид не енер ги је до ве дем у ко-
ре ла ци ју са озва ни че ним ме то до ло шким ка те го ри ја ма 
ту ма че ња књи жев но сти.

С дру ге стра не, по што иона ко те шко и ри јет ко пи-
шем, не мо гу да за ми слим ма и нај ма њи текст без тог 
и та квог чи на пре по зна ва ња. Он је за ме не услов пи-
са ња, не са мо ра зу ми је ва ња и ту ма че ња. Га јим на ду да ће 
(ри јет ки) чи та о ци мо је књи ге пре по зна ти бар на пор да се 
иза ђе из око ва ису ше ног и глот ног је зи ка стру ке. Ра ди је 
бих при стао да сва ка од по став ки ко је чи не ра ци о нал ну 
кон струк ци ју тек ста бу де ра ди кал но оспо ре на, не го да 
мо ја је зич ка ша ра бу де по бр ка на с не чи јом дру гом. У 
на сто ја њу да ре че ни ци дам ауру јед не пле ме ни те па те ти ке, 
до ко је као и чи та лац ве о ма др жим, не ли бим се по вре-
ме не ме та фо рич ке не пре ци зно сти. Исто та ко, кад ми се 
учи ни из ну тра оправ да ном, ла ко при ста јем на на тук-
ни цу ко ја се ти че оно га што ме ти шти као чо вје ка у да том 
ча су, у за да том про сто ру и вре ме ну, а ко ја се у пр ви мах 
мо же учи ни ти про тив ном кри тич ко-есе ји стич кој 
но р ми. Украт ко, пи шем свој текст, она ко ка ко је ди но 
мо гу и кад от мем ври је ме за ње га. Они ма ко ји не ма ју то 
ис ку ство те шко би се ту не што мо гло об ја сни ти, а ви иона-
ко зна те да је та при ча с пи са њем јед но став на или ком пли-
ко ва на као и све дру ге: јед на од на ших при ча о тра ја њу 
из ме ђу му ке и бла го сло ва.

За са ми крај, не што што ми се чи ни ве о ма ва жним у 
овом тре нут ку. Во лио бих да и ова на гра да бу де тра чак 
свје тла ко је ма ло бо ље оба сја ва оно што се у на шим да-
ни ма срп ским је зи ком пи ше (та мо) пре ко Дри не, у Ре пу-
бли ци Срп ској.

У Београду, 26. октобра 2009. године

Награда Ђорђе Јовановић
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Овај мул ти ре ги о нал ни про је кат, осми шљен је за 
22 во де ћа би бли о те ка ра из све та ко ји су укљу че ни 
у це ло ку пан ме наџ мент, по ли ти ку про гра ма и ак-
тив но сти у др жав ним и при ват ним би бли о те ка ма 
САД. То ком ње го ве ре а ли за ци је пла ни ра но је да се 
ука же на уло гу и функ ци је би бли о те ка у дру штву, 
али и да омо гу ћи кон сул та ци је са аме рич ким екс-
пер ти ма из ове обла сти. Уче сни ци у про јек ту се 
упо зна ју за ра зним ти по ви ма аме рич ких би бли о те-
ка, као и са нај но ви јом тех но ло ги јом при ме ње ном 
у би бли о те ка ма укљу чу ју ћи on-li ne и ди ги тал не 
сер ви се.

По ста вље ни циљ да се про мо ви ше бо ље раз-
у ме ва ње уло ге и функ ци је би бли о те ка, да де мон-
стри ра ра зно ли кост услу га би бли о те ка и тех но ло-
ги је уче ња као и ње не ко ри сти у би бли о теч ким и 
ин фор ма ци о ним ме наџ мент си сте ми ма – у пот пу-
но сти је оства рен.

Када сам у ду гом и не из ве сном ци клу су тро го-
ди шње но ми на ци је за уче шће у овом про јек ту 

иза бран у ову ре спек ти бил ну гру пу од 22 би бли-
о те ка ра, ни сам ни слу тио ко ли ко ће упо зна ва ње 
јед не би бли о теч ке прак се би ти у функ ци ји пре по-
зна ва ња не ких соп стве них ни кад до вољ но сна жно 
ис ка за них иде ја.

По сто је зе мље и дру штва о ко ји ма ка да се го-
во ри ни је баш нај при ме ре ни је да се све од ре ђу је са 
ду жи ном пи са не исто ри је или ци ви ли за циј ске про-
шло сти. Ово је ва жни је уто ли ко пре ка да се са гле да 
њи хо ва да на шњост и оно шта се ра ди за бу дућ ност. 
Са вре ме ни то ко ви упра вља ња про ме на ма у свим 
сфе ра ма дру штве ног жи во та увек ће пред ност да ти 
оно ме шта се од вред ног и до брог код дру го га мо-
же им пле ме нти ра ти у сво ју реал ност. За то уче шће у 
Му ли ти ре ги о нал ном про јек ту „Аме рич ке би бли о-
те ке“ да је ши рок спек тар при мен љи вих иде ја, мо де-
ла или мо жда са мо упут ни ца шта нам ва ља чи ни ти.

Про грам је зва нич но по чео у по не де љак 27. 
ју на. Ми ни стар ство ино стра них по сло ва и IIE су 
за ту при ли ку ор га ни зо ва ли за јед нич ки су срет на 
ко ме смо се сви пред ста ви ли, али и са зна ли од го-
во ре на мно га тех нич ка пи та ња. За јед нич ки ру чак 
и... он да је по че ло сва ко га да на од 8.30 до 19 са ти, 
а не кад и ду же.

Током трајања програма посећено је: 

 16 библиотека, института и музеја у 
Вашингтону.
 10 библиотека, одељења и огранака у Сан 
Дијегу. 
 2 библиотеке у Чикагу.
 Годишња Конференција Организације 
Америчких библиотека – у Чикагу, Илиноис – 
ALA 2009.

 8 Библиотека, јавних, школских и 
универзитетских, 
- КОМПАНИЈА за базе у е-часописима у 
Њујорку.

Ве ли ки број би бли о те ка у крат ком вре ме ну ни-
је ство рио по мет њу у гла ва ма по се ти ла ца – уче сни-
ка про гра ма, јер без об зи ра на ни во би бли о те ке, ло-
ка ци ју или ве ли чи ну, сву да је би ло ја сно да по сто ји 
је дин стве но устрој ство, ре гу ла ти ва и стан дар ди и 
што је још очи ти је да се сви, и би бли о те ка ри и ко-
ри сни ци то га при др жа ва ју. По себ но је ин те ре сант-
но да је чла на ри на у би бли о те ка ма САД бес плат
на, осим у 14 спе ци јал них би бли о те ка од ко јих су 8 
при ват не. Та ко ђе, фа сци нан тан је од нос ко ри сни ка 
(свих струк ту ра и уз ра ста) пре ма би бли о те ка ри ма 
и обрат но. 

Би бли о те ке су пу не ко ри сни ка то ком це лог 
рад ног вре ме на, ко је се раз ли ку је од би бли о те ке до 
би бли о те ке и до бро је ба лан си ра но са вр стом уста-
но ве и по тре ба ма чла но ва.

Гло бал на оце на по сле оби ла ска би бли о те ка је 
опре мље ност на ме шта јем и ра чу нар ском опре мом 
тех но ло шки на го то во слич ном ни воу на ших у Ср-
би ји, али све је у функ ци ји и ко ри сти се. Из у зе так 
су код фон до ва пе ри о ди ке, чи та чи ми кро фил мо ва 
и ре сур си за њи хо во ко ри шће ње ко ји код нас ни су 
има ли зна чај ни ју ши ру при ме ну. Нај ве ће раз ли ке 
су у си сте му раз ду жи ва ња и еви ден ци је књи жног 
фон да због при ме не тех но ло шких ре ше ња нај но-
ви је ге не ра ци је – књи го ма ти за раз ду жи ва ње, бар-
ко до ви за за ду жи ва ње, пост сер ви си за вра ћа ње 
књи га и слично.

Код јав них би бли о те ка је ја сно уоч љи ва ин-
тен ци ја да бу ду ми ни цен три ло кал них за јед ни ца 
у свим сег мен ти ма дру штве ног жи во та, од основ-
не де лат но сти до ор га ни зо ва ња кул тур них ак тив-
но сти, ло кал них из бо ра, ак тив но сти не вла ди ног 

сек то ра, чак и оку пља ња 
ти па свад би или ко мер ци-
јал них про мо ци ја. Ва жно 
је да љу ди зна ју шта им све 
њи хо ва би бли о те ка и ње-
ни про сто ри мо гу да пру-
же, и за ко ју це ну.

Нај ве ћа и за нас не-
схва тљи ва раз ли ка у ра ду 
би бли о те ка је ве ли ки број 
би бли о те кар ских по моћ-
ни ка и во лон те ра ко ји за-

јед но чи не овај си стем та ко моћ ним. По тре ба љу ди 
да дру штве но ко ри стан рад по кло не сво јој за јед-
ни ци, мар љи вост у ра ду и це ло куп ни ен ту зи ја зам 
за ди вљу ју и го во ре до ста у при лог по зи ци о ни ра ња 
кул ту ре и обра зо ва ња у ор га ни за ци је др жа ве. Сте-
пен њи хо вог ан га жо ва ња се ме ри од пу ног рад ног 
вре ме на до 4 са та не дељ но. Основ на ра зли ка је у 
то ме што би бли о те кар ски по моћ ни ци за свој рад 
до би ја ју на кна ду, а во лон те ри то ра де бес плат но.

Кон так ти са ко ри сни ци ма су вр ло не по сред-
ни али ја сно уре ђе ни и фор му ли са ни. У ди рект ном 
раз го во ру са ко ле га ма би бли о те ка ри ма уочи ло се 
до ко је ме ре они по шту ју сво је чла но ве и њи хо ве 
по ри ве због че га ко ри сте услу ге би бли о те ке. Ни ко 
у стар ту не же ли да раз ма тра мо гућ но сти зло у по-
тре бе не ког сер ви са, услу ге, по зај ми це ви ше књи-
га или на ме ру за оту ђе ње књи ге. Нпр. сва ки жи тељ 
Ка ли фор ни је мо же по зај ми ти књи гу у би ло ко јој 
би бли о те ци ове др жа ве и књи гу вра ти ти по штом. 
На пи та ње – Шта ако не вра ти ко ри сник књи гу? – 
од го вор је – За што не би вра тио? На рав но, ту су и 
вр ло ефи ка сни ин стру мен ти за шти те, ако се књи га 
не вра ти.

На са стан ку са пред став ни ци ма Фе де рал не 
би бли о те ке и Ко ми те та за ин фор ма ци је у Кон гре-
сној би бли о те ци вр ло је ја сно пред ста вље на уло га 
Ко ми те та у струч ном над зо ру и уна пре ђе њу ко ор-
ди на ци је би бли о те ка у САД, та ко да је то учи ни ло 
ја сни јим стрикт но при др жа ва ње и при ме не стан-
дар да на свим ни во и ма и ре ла тив но ве ли ке ујед-
на че но сти стан дар да би бли о теч ких услу га. На и ме, 
мно го је лак ше об је ди ње но ра ди ти ка да не ко вр ши 
ту функ ци ју об је ди ња ва ња и кре и ра ња и при ме не 
стан дар да пре ма ре ал ним по тре ба ма.

Оби ла сци би бли о те ка раз ли чи тих ни воа и раз-
го во ри са ко ле га ма, али и ме ђу соб не ко му ни ка ци је 
уче сни ка про јек та омо гу ћи ли су не ку вр сту но вог 

АМЕРИЧКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Утисци са учешћа у Мултирегионалном пројекату „Америчке библиотеке“, јун – јул 2009.
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и вр ло ши ро ког ис ку стве ног фрон та ко ји ства ра 
про фил у стру ци. 

Теме које су проучаване на менторским 
сусретима и радионицама: 

- Увод у амерички систем библиотека ; 
- Упознавање са федерализмом; 
- Улога државних и националних библиотека 
као и Библиотеке Конгреса; 
- Професионални стандарди за 
библиотекарство; 
- Библиотеке и друштво;
- Менаџмент и услуге локалних јавних 
библиотека;
- Партнерство између приватних и државних 
библиотека 
- Обједињавање ресурса библиотечких 
фондова; 
- Универзитетеске библиотеке; 
- Специјализоване библиотеке; 
- Рурални програми библиотека...

Од предавања и консултација посебан 
утисак су оставили:

Edvin S. Klej је ди рек тор FCPL 
(На родна би бли о те ка окру га Фер-
факс) од 1982. На том по ло жа ју 
он упра вља свим аспек ти ма 21-
гра ног си сте ма, ко ји има бу џет од 
ви ше од 27 ми ли о на до ла ра, 700 
за по сле них и 2 500 000 књига и ма-
те ри ја ла. – Осве тлио је трен до ве 
би бли о теч ког обра зо ва ња и тре-

нин га, про фе си о нал не стан дар де и ети ку, на по ре 
у за шти ти аутор ских пра ва, на сто ја ња би бли о те ка 
да уне су про ме не у из во ре фи нан си ра ња, ра сту ћу 
упо тре бу ком пју те ра и ин фор ма ци о них тех но ло-
ги ја у мо дер ној би бли о те кар ској на у ци као и пи та-
ње отво ре ног или огра ни че ног при сту па ин тер не-
ту у би бли о те ка ма. 

Me ri Čju tu Ин сти тут му зе ја и би бли отеч ких 
услу га IMLS – упо зна ла нас је са овом не за ви сном 
аген ци јом за обез бе ђи ва ње сред ста ва ко ју је осно-
вао Кон грес да би про мо ви сао ино ва ци је и стал но 
уче ње по др шком му зе ји ма и би бли о те ка ма. Њен 
циљ је да обез бе ђу је сред ства за оп шту опе ра тив-
ну по др шку, кон зер ва тор ске про јек те, му зеј ске 
про це не свих ди сци пли на и свих бу џет ских оби ма. 
Та ко ђе, упо зна ла нас је са Ин сти ту том му зе ја и би-
бли о теч ких услу га (IMLS) и осве тли ла уло гу аген-
ци је IMLS у до би ја њу сред ста ва за по др жа ва ње 
на род них, ака дем ских, ис тра жи вач ких, школ ских и 
спе ци јал них би бли о те ка. По себ но по гла вље пред-
ста вља ју фон до ви за на гра ђи ва ње ино ва тив них 
про је ка та или оба вље них уна пре ђе ња у би бли о теч-
кој де лат но сти, као и го ди шње на гра де Ин сти ту та.

Po la A. Di jaz Асо ци ја ци ја спец. би бли о те-
ка САД је на по пу ла ран на чин омо гу ћи ла увид у 
спе ци ја ли зо ва не би бли о те ке САД, осве тли ла је 
ме ђу на род ну са рад њу ме ђу би бли о те ка ма и мо дел 
апли ци ра ња. Асо ци ја ци ја спе ци јал них би бли о те ка 
се са сто ји од би бли о те ка ко је слу же ин сти ту ци ја ма 

ко ри сте ћи или ства ра ју ће ин фор ма ци је у спе ци ја-
ли зо ва ним обла сти ма, укљу чу ју ћи би знис, ин же-
њер ство, пра ва, умет ност и на у ку, др жав ну упра ву, 
му зе је и уни вер зи те те. Асо ци ја ци ја спон зо ри ше 
про гра ме про фе си о нал ног раз во ја и ис тра жи вач ке 
про гра ме, обез бе ђу је кон сул тант ске услу ге и над-
гле да до но ше ње за ко на и ре гу ла ци ја ко је се ти чу 
би бли о те ка.

Eri ka Mils На ци о-
нал на ме ди цин ска 
би бли о те ка NLM 
– је пред ста вља-
ју ћи На ци о нал ну 
ме ди цин ску би бли-
о те ку NLM, ко ја се 
на ла зи у кам пу су 
На ци о нал ног ин-

сти ту та за здра вље у Бе тес ди у Ме ри лен ду ука за ла 
на то да је ово нај ве ћа свет ска ме ди цин ска би бли-
о те ка. Она са ку пља ма те ри јал и обез бе ђу је ин фор-
ма ци је и услу ге код ис тра жи ва ња из свих обла сти 
би о ме ди ци не и здрав стве не бри ге. Ор га ни зу је 
број не обра зов не изло жбе, три би не, али и кам па-
ње. Омо гу ћа ва и стал ни при ступ ко ри сни ци ма на 
свим је зи ци ма све та пу тем Ин тер не та. На шег је зи-
ка има иако не ма парт не ра из Ср би је, а адре са је 
Www.nlm.nih.gov 

Džon Van Oude na ren Свет ска ди ги тал на би бли-
о те ка – пред ста вио је Свет ску ди ги тал ну би бли о-
те ку ко ја је ди ги тал ни тре зор свет ске кул тур не ба-
шти не и пи са не ре чи ко ји су осно ва ли УНЕ СКО и 
Кон гре сна би бли о те ка из Ва шинг то на. Је дин стве-
на и вред на де ла свет ског кул тур ног на сле ђа (књи-
ге, ру ко пи си, фил мо ви, ма пе, фо то гра фи је, звуч ни 
за пи си и сл.) већ су до ступ ни на Ин тер не ту, и 
то у ви ше је зич ном фор ма ту, уз број не алат ке 
за пре тра жи ва ње и при ка зи ва ње гра ђе. На род-
на би бли о те ка Ср би је се при кљу чи ла про јек ту 
као пе та зе мља и као осма на ци о нал на би бли о-
те ка – парт нер про јек та. На рав но пре зен то ван 
нам је је дан од два до ку мен та ко ја пред ста вља-
ју кул ту ру Ср би ју – аван гард ни ча со пис Зе нит 
(36 се то ва + 1 Ми ро сла вље во је ван ђе ље)

ALA - Годишња конференција 
Организације америчких библиотека

Уче шће на Го ди шњој кон фе рен ци ји Ор га ни за-
ци је аме рич ких би бли о те ка, би ло је је дин стве-
на при ли ка да се упо зна са вр хун ским про фе си-
о нал ци ма у би бли о те кар ству и ин фор ма тич кој 
сфе ри из це лог све та. Нај ва жни ји сег мент за 
нас по се ти о це ван САД је би ла увод на ди ску-
си ја – пред кон ферен ци ја 10. ју ла 2009. где су се у 8 
из ла га ња по ре ди ла ис ку ства и до стиг ну ћа Ме ђу на-
род них од но са у ди ги та ли за ци ји кул тур ног на сле-
ђа. Основ за ди ску си ју је би ло са гле да ва ње ка ко се 
раз ви је не зе мље бо ре са иза зо ви ма при ме њи ва ња 
ди ги та ли зо ва них про је ка та; ка ко се иден ти фи ку ју 
по тен ци јал ни парт не ри, тј. аген ци је за при ку пља-
ње фон до ва; као и раз ма тра ње при ода би ру ма те-
ри ја ла за ди ги та ли за ци ју, са јед не стра не и ин фор-
ма ци ја шта ра ди оста ли део све та. У овом дру гом 

де лу, по себ но за до вољ ство је би ла чи ње ни ца да је 
јед но од нај ин те ре сант ни јих би ло из ла га ње на шег 
ко ле ге Бог да на Три фу но ви ћа из би бли о те ке у Чач-
ку о ди ги та ли за ци ји у Ср би ји.

Са ма Кон фе рен ци ја се од ви ја ла на за на ше 
при ли ке не ве ро ват но ве ли ком из ло жбе ном про-
сто ру са, у не ким тре ну ци ма 37 па ра лел них про-
гра ма и ди ску си о них се си ја, али је дан та кав до га ђај 
је при ча за се бе.

Мирко С. Марковић
библиотекар опште праксе
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На ко ји на чин се тру ди те да одр жи те и по диг не те 
углед ча со пи са ,,Пра во сла вље”, и шта ва ма лич но 
зна чи та по зи ци ја? 

– Ме сто уред ни ка „Пра во сла вља”, као и уоп ште све што 
је ве за но за пи са ну реч, пред ста вља ми ве ли ко за до вољ-
ство. По слу ша ња та кве вр сте си гур но ми ни ка да не ће 
те шко па сти. А за хва љу ју ћи прет ход ним уред ни ци ма, 
ства ра ње ових но ви на је на ста вак зи да ња на до брим, со-
лид ним те ме љи ма. У ре дак ци ји се, ко ли ко год мо же мо, 
тру ди мо да из бег не мо зам ку скли зну ћа у бил тен са про-
то ко лар ним са оп ште њи ма, а на сто ји мо да од „Пра во-
сла вља” на пра ви мо жи ви лист жи ве Цр кве. Лич но, при 
уре ђи ва њу нај ви ше ми је на уму онај про фил чи та о ца 
ко ји „Пра во сла вље” узи ма у ру ке без ика кве прет ход не 
пред ста ве шта уну тра мо же да за тек не. Ако та кве успе мо 
да за ин те ре су је мо са др жа јем „Пра во сла вља”, он да мо гу 
скром но да се сло жим са по хва ла ма да смо на пра вом 
пу ту.

Ка ко оце њу је те на чин на ко ји ме ди ји пра те те ме 
ве за не за ду хов ност и да ли би тре ба ло да има мо 
ви ше ча со пи са ко ји се ба ве овом те мом? 

– Ни је ствар у ко ли чи ни та квих ча со пи са, не го у њи хо-
вој при ро ди. Сход но са вре ме ном по и ма њу ду хов но сти, 
на ки о сци ма сво је ме сто има ју и ча со пи си ко ји све та кве 
те ме тр па ју у исти кош, а на пи си о пра во сла вљу им слу же 
са мо као сред ство да чи та лац лак ше „про гу та” и оста ле 
са др жа је ко ји су че сто не са мо не у трал ни у од но су на 
на шу ве ру, не го и ди рект но су прот ста вље ни њој.

Ка да је реч о ин фор ма ци ја ма и ко мен та ри ма ко ји-
ма се у ме ди ји ма пра ти жи вот на ше Цр кве, ту ви ди мо 
је дан оси ро ма шен, дво ди мен зи о нал ни при ступ, све ден 
на днев не спе ку ла ци је са мо зва них „вер ских” и „цр кве-
них ана ли ти ча ра”, част вр ло рет ким из у зе ци ма. Ето, по-
след њих го ди на, ка да је бла же но по чив ши па три јарх Па-
вле по чео да по бо ље ва, пред сва ки Ар хи је реј ски са бор 
би ли смо про сто бом бар до ва ни „сто по сто по у зда ним” 
ин фор ма ци ја ма о ње го вој сме ни и истим та квим прог-
но за ма о ње го вом на след ни ку. И шта се од све га то га 
оства ри ло? Муч но ми је ка да по ми слим да нас иста та-
ква ме диј ска тор ту ра че ка и са да, по во дом из бо ра но вог 
па три јар ха, али шта да се ра ди? Ен ту зи ја зам „цр кве них 
ана ли ти ча ра” је то ли ки да их не мо же по ко ле ба ти ни 
хро нич на не у спе шност њи хо вих пред ви ђа ња, за ко ју се 
на кра ју увек ис по ста ви да без на де жно те жи ну ли. 

Ка кво је ду хов но ста ње на шег на ро да?
– Хва ла Бо гу, све ви ше је Ср ба ко ји су на пра вом пу ту. 
Ипак, ни јед ног тре нут ка не тре ба смет ну ти са ума да 
у на шем на ро ду, под ви дом тра ди ци је, жи ла во оп ста ју 
не хри шћан ски и ан ти хри шћан ски еле мен ти, па се че-
сто де си да љу ди ма фор ма (у ви ду оби ча ја) бу де ва жни ја 
од су шти не. Баш као што је, чи та мо то у Ста ром за ве ту, 
све ти Или ја упи тао свој из ра ељ ски на род: „До кле ће те 
хра ма ти на обе но ге?”, та ко и код нас има при ли чан број 
оних ко ји не раз лу чу ју од ла зак у цр кву од чи та ња астро-
ло шких спи са или по се те ло кал ној га та ри и вра ча ри. То 
не раз ли ко ва ње, ко је мо жда да је при вид ква ли тет ног ду-
хов ног жи во та, за пра во је по губ на са мо об ма на, јер зби-
ља се не мо же се де ти на две сто ли це а да се не пад не.

Све ти вла ди ка Ни ко лај Жич ки је ре као да је сва ка 
не сре ћа ко ја за де си је дан на род по сле ди ца ду хов-
не и мо рал не кри зе. Ка кав је ваш ко мен тар на те 
ре чи?

– „Кри за”, за пра во, зна чи „суд”. А суд ни ко га не пра ви 
зли ков цем, не го са мо кон ста ту је да је тај и тај учи нио 
не што рђа во. Исто та ко је и са не сре ћа ма, оне увек до-
ђу као по сле ди ца ло шег чи ње ња и као кон ста та ци ја то га. 
Да кле, ка да при ро да на у ди чо ве ку, ни ка да не тре ба кри-
ви ти при ро ду, јер она не уме дру га чи је не го да се по ко-
ра ва сво ме Твор цу. Уме сто то га, тре ба се за пи та ти чи ме 
смо ми са ми узро ко ва ли да нам при ро да по ка же зу бе. 
Јер, ка ко ка же све ти вла ди ка Ни ко лај: „При ро да ни је ни 
зна ла да има зу бе, док јој чо век ни је по ка зао сво је”.

Ка ко под ста ћи љу де да се ви ше ба ве ду хов ном 
стра ном сво је лич но сти?

– Стал ним го во ре њем и под се ћа њем на оно што сам 
ма ло пре ре као, да има ду хов но сти и ду хов но сти, али да 
пра вом ду хов ном уз ра ста њу не во ди баш све што има 
озна ку „ду хов но”.

За што ин те лек ту ал ци та ко че сто би ра ју не си гу-
ран пут са мо стал ног ду хов ног, се лек тив ног са мо-
у зди за ња?

– За то што пре це њу ју моћ ин те лек та и при пи су ју му 
мно ге свр хе ко је му за пра во не при па да ју. У сва ко днев-
ном жи во ту сма тра ли би смо лу до шћу ако би нам не ко 
пред ло жио да кре не мо на пут у не ко не до вољ но по зна то 
под руч је без по треб не опре ме, аде кват не оде ће и обу ће 

и све га оста лог што је за тај пут нео п ход но. Ме ђу тим, 
исто вре ме но се мно ги без пре ми шља ња од лу чу ју да на 
„пу то ва ња” по не по зна тим обла сти ма ду хов ног кре ну 
на ги и бес по моћ ни као бе бе, и то још сма тра ју за му дро 
по сту па ње.

Ин те лект је са мо јед на од ком по нен ти чо ве ка, не 
чак ни основ на, јер, под се ти мо се, основ не су: дух, ду ша 
и те ло. Да кле, по сма тра ти чо ве ка са мо на осно ву ње го-
ве „ho mo sa pi ens” ком по нен те, а за не ма ри ти све оста ле 
аспек те тог сло же ног би ћа, зна чи ра ди кал но сво ђе ње 
чо ве ка на ни во мно го ни жи не го што му, као бо го ли ком 
би ћу, при па да.

Зна чај мо ли тве је у то ме...?
– У то ме што је она, уз пост, је ди но сред ство ко је чо ве ка 
чи ни ствар но моћ ним у ду хов ном све ту. Мо ли тва ни је 
са мо мо ље ње Бо га да нам учи ни то и то, мо ли тва је сва-
ко обра ћа ње Бо гу, сва ки раз го вор са Њим. За то је иде ал 
мо ли ти се не пре ста но – као што ди ше мо. На рав но, не 
мо ли тва као ман тра ње у не ким мно го бо жач ким ре ли ги-
ја ма, јер ман тре су тек сту ал не фор му ле са чи ње не у свр-
ху да пу тем ну жно сти по кре ну не ка кве сле пе ко смич ке 
си ле. А пра во сла вље не по зна је Бо га као сле пу ко смич ку 

си лу, већ као вр хов но све сно Би ће, те сто га ми ус по ста-
вља мо кон такт са на шим Бо гом она ко ка ко и при ли чи 
све сним би ћи ма – ди ја ло гом, у ви ду мо ли тве. 

Шта зна чи бла го дат бож ја и ка ко она све уме да 
де лу је у љу ди ма? 

– Уни вер зал ног „ре цеп та” не ма, јер не ма ни два иста чо-
ве ка. Сва ко људ ско би ће је јед но, је дин стве но и не по но-
вљи во. За то у Све том пи сму и пи ше: „Чуд ни су пу те ви 
Го спод њи”, јер Бог је ди ни зна, па сам и би ра ка ко и ка-
да ће сва ко га од нас об да ри ти сво јом бла го да ћу. На ше 
је да те бо жан ске да ро ве пре по зна мо и да ље раз ви ја мо 
у се би, на до бро са мих се бе и сво јих бли жњих, а Бо гу 
на ра дост.

Див но је ста ње ду ше ко ја сва бли ста ка да је бла го-
дат бож ја про жи ма као што огањ про жи ма же ле-
зо. То ста ње би сва ко по же лео. Ипак, са ма же ља 
ни је до вољ на. По треб но је још и ...?

– „Не ће сва ки ко ји Ми го во ри: Го спо де, Го спо де”, ка же 
Исус, „ући у Цар ство не бе ско; не го онај ко ји тво ри во-
љу Оца Мо је га ко ји је на не бе си ма”. У ле пим ре чи ма, у 
ле пим же ља ма и бом ба стим на ја ва ма „ми ће мо ово, ми 
ће мо оно!” не оску де ва мо. Про блем на ста је ка да са ре-
чи тре ба пре ћи на де ла. Са мо же ља, без ра да на ње ном 
ис пу ње њу, оста је на ни воу нео ства ре ног по тен ци ја ла, 
кр ња и не пот пу на. 

Али зар ни је сам Бог ка зао: „Без ме не не мо же те 
чи ни ти ни шта”? Шта он да чо век мо же да учи ни да 
би же ља по ста ла де ло?

– Ако се по тру ди мо да учи ни мо оно што је до нас, Бог ће 
да ти да се до вр ши оно што ми не мо же мо. А ако оста је мо 
са мо на ни воу же ље, без ика квог пред у зи ма ња, он да се 
же ље но не ће оства ри ва ти са мо од се бе. Бог се ни ком не 
на ме ће, ми смо ти ко ји тре ба да уло жи мо по чет ни на пор, 
на ко ји Он он да са ра до шћу од го ва ра.

По се та цр кви ни је те шка оба ве за, већ див на при-
ви ле ги ја. Ипак, че сто се од љу ди ко ји се бе сма тра-
ју вер ни ци ма мо же чу ти: „За што да идем у цр кву, 
ка да ми је Бог у ср цу?” Ако нам пу тир са при че-
шћем Хри стос да је кроз цар ске две ри хра ма, мо-
же мо ли над ме но да твр ди мо: „Бог ми је и без то га 
у ср цу”? И за што тре ба од ла зи ти у цр кву?

– Наш слав ни глу мац Ми о драг Пе тро вић Чка ља јед ном 
при ли ком је ре као: „По сма трај те љу де ка да ула зе у по зо-
ри ште; њи хо ва су ли ца оза ре на. А по сма трај те љу де ка да 
из ла зе из цр кве; њи хо ва су ли ца оза ре на”. Ово ни је ни ка-
ква про па ган да про тив по зо ри шта и уоп ште кул тур ног 
уз ди за ња, са мо кон ста та ци ја јед ног про ниц љи вог чо ве-
ка над ко јом се ва ља за ми сли ти. Не умем ре чи ма да од го-

во рим на пи та ње за што тре ба ићи у цр кву. Са мо мо гу да 
ка жем да ту оза ре ност ду хов но ис пу ње ног чо ве ка ви дим 
на ли ци ма вер ни ка и сво је бра ће све ште ни ка ка ко уз ра-
ста то ком сва ке мо ли тве, по го то во Све те Ли тур ги је, па 
прет по ста вљам да се то мо же у тим тре ну ци ма при ме ти-
ти и на мом ли цу.

Што се ти че „но ше ња Бо га у ср цу”, сам Го спод Исус 
је ка зао да ако не је де мо хлеб, ко ји је Ње го во све то Те ло, 
и не пи је мо из све тог пу ти ра, ко је је са ма Ње го ва све-
та Крв – не ма мо жи во та у се би. При су сре ту са не ким 
ко при ча о не ка квом свом „аран жма ну са Бо гом”, имам 
оби чај да пи там да ми да не ку кон крет ну по твр ду тог 
„аран жма на” од оне дру ге „уго вор не стра не”. Од го вор, 
прет по ста вља те, до са да ни сам до био.

Шта је пра во сла вље без Цр кве? 
– Та ком би на ци ја пре ва зи ла зи мо је мо ћи ло гич ког по-
и ма ња. Те о рет ски, мо гу да пој мим и мо гућ ност да се 
пра ва Цр ква све де на ша чи цу љу ди, а да ве ћи на жи ви у 
за блу ди да при па да Цр кви, док за пра во пре би ва у је ре си 
(не што слич но се, уоста лом, и де ша ва ло, нпр. у 7. ве ку, па 
се ка сни је ис по ста ви ло да су све ти Мак сим Ис по вед ник 
и не ко ли ко љу ди око ње га за пра во би ли пра ва Цр ква, а 
њи хо ви опо нен ти, оде ве ни у рас ко шне цар ске и ар хи-
је реј ске одо ре за пра во је ре ти ци). Али пра во сла вље без 
Цр кве – као ки ша без во де. 

Да ли је и у ко ли кој ме ри пра во сла вље да нас 
угро же но? Ако је сте, чи ме нај ви ше?

– Пра во сла вље ни је не што ап стракт но и са мо се би до-
вољ но. Оно по сто ји због љу ди. Оно се, да кле, не мо же 
ни угро зи ти на не ком ап стракт ном ни воу, али је за то вр-
ло кон крект но угро же но сва ки пут ка да се угро зи оно 
бо го ли ко у чо ве ку, сва ки пут ка да се чо век, под ути ском 
ла жних ча ри и ла жних ме ри ла ово га све та, уда љи од свог 
при зи ва да бу де го спо дар чи та ве ва се ље не, и ка да се 
спу сти на ни во пра ши не од ко је се та ва се ље на са сто ји. 
Пра во сла вље је угро же но оно ли ко ко ли ко има љу ди ко ји 
сма тра ју да ду ша не по сто ји, да смо за пра во са мо пра ши-
на и да за то тре ба гра би ти од жи во та док се мо же. 

Да на шњи по ли ти ча ри ко ри сте кон так те са Цр
квом са мо да би до би ли по е не, а не ра ди сво је ду
хов не мо ћи. Ни ти јој вра ћа ју оно што јој је при
па да ло, ни ти јој да ју про стор у дру штву, обра зо
ва њу... Ми сли те ли да би Цр ква по том пи та њу 
тре ба ло да за у зме кри тич ки ји став?

– Цр ква не рас по ла же ни ка квим ме ха ни зми ма при ну де, 
ни ти има ам би ци ја за та ко не чим. Цр кви ни је свој стве-
но ни уце њи ва ње, али за то нео д ступ но под се ћа на сва ко 
по чи ње но не де ло, не са мо пре ма њој са мој, не го уоп ште. 
Баш као што је и све ти Јо ван Кр сти тељ, без стра ха и за 
сам соп стве ни жи вот, нео д ступ но под се ћао ца ра Иро да 
на ње гов грех ро до скрв ну ћа. А оних ко ји на сто је да Цр-
кву, бо го чо ве чан ску уста но ву, ис ко ри сте за сво је днев не 
ци ље ве, та квих је би ло и би ће. Зна мо за без број та квих 
слу ча је ва из цр кве не исто ри је, за по зи ве Цр кви да се 
„ра ци о на ли зу је”, „при ла го ди вре ме ну” и слич но. Цр ква, 
ево, по сто ји већ ско ро два ми ле ни ју ма, и та ко ће би ти 
до кра ја све та. А исто ри ја је све те „аван гар ди сте” сме-
сти ла на ме сто ко је им при па да, па ће та ко си гур но би ти 
и убу ду ће. 

Шта тре нут но чи та те?
– Же љан сам чи та ња, же љан сам вре ме на за чи та ње! Се-
ћам се јед ног пре да ва ња на Бо го слов ском фа кул те ту, 
ка да су сту ден ти пи та ли вла ди ку бач ког Ири не ја да им 
пре по ру чи не ку бо го слов ску ли те ра ту ру, а он, не треп-
нув ши, ре че: „Чи тај те „Про лог“ вла ди ке Ни ко ла ја”. Да 
сте ви де ли то раз о ча ра ње оних ко ји су оче ки ва ли да ће 
вла ди ка Ири неј да нам пре по ру чи не ка кво „ду бо ко ми-
са о но” и „ви со ко те о ло шко” шти во! Са го ди на ма, све 
ми је ви ше ја сно да је вла ди ка Ири неј та да ми слио нај-
о збиљ ни је, по што је „Про лог” књи га за сва ко га без раз-
ли ке, са мо ако јој се при сту пи без пред ра су да, са чи стом, 
искре ном же љом да се не што са зна. На рав но, „Про лог” 
не тре ба чи та ти од јед ном, „од ко ри ца до ко ри ца”, већ по-
ма ло, за сва ки дан у го ди ни, јер га је Све ти Вла ди ка упра-
во та ко и „уобро чио”.

Не дав но сам по но во „от крио” „Ти хи глас” од бла же-
но по чив шег вла ди ке бра ни чев ског Хри зо сто ма, књи гу 
ко јој се та ко ђе вре ди вра ћа ти увек из но ва. То је збир ка 
тек сто ва на раз не те ме, са бо го слов ским ту ма че њи ма, 
пу то пи си ма и не ким лич ним раз ми шља њи ма, и про сто 
фа сци ни ра на чин на ко ји се њен аутор, уче ни бо го слов 
и да ро ви ти бе сед ник и пи сац, у тим сво јим тек сто ви ма 
пре о бра жа ва у до бро на мер ног зна ти жељ ни ка ко ји се де-
ти њом ра до шћу ра ду је сва ком но вом от кри ћу.

Лела Мирковић

Протојереј-ставрофор Миодраг М. Поповић, уредник часописа ,,Православље”интервју
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Бо ра Стан ко вић – не над ма шни пе сник мла до сти, 
љу ба ви, про ла зно сти жи во та и људ ске тра ги ке, во-

лео је оно што је си ро во, бур но, ва тре но, нео до љи во и 
што иза зи ва бол, пат њу и слат ку ту гу. Пи сао је при по-
вет ке, ро ма не и дра ме, ко је су би ле ду бље не го мно ге 
дру ге књи ге на пи са не о нај ду бљим људ ским исти на ма. 
Оно што је ма ло по зна то је да је пи сао и по е зи ју. Ње-
гов пр ви об ја вље ни рад је пе сма „Мај ка на гро бу сво га 
је дин ца“. Ис ти чу ћи љу бав, страст, бол, страдањe и фа-
тал ност, це ло ње го во де ло је, као што је Ду чић ре као 
„јед на ве ли ка љу бав на гро зни ца“. Са мо, по сле те љу-
ба ви, оста је го рак та лог ме лан хо ли је и се те, ту га над 
про ла зно шћу све га и над не ми ло сти вом про зом жи во-
та, онај при ро дан „жал за мла до сти“ ко ји је Стан ко вић 
сил ни је и леп ше опе вао но би ло ко ји дру ги пе сник. 
Ње го ва по е зи ја за ла зи у ру ше ви не људ ског би ћа. Ви-
ро ви и вр тло зи људ ске кр ви и ду ша, су да ри и по ра зи, 
кул то ви и ми то ви, по ра зи ко ји ду бо ко ра ња ва ју жи вот. 
Ро ђен у Вра њу 1875. го ди не, Бо ра је ра но остао без ро-
ди те ља, па је бри га о ње му па ла на ста рач ка пле ћа ње-
го ве ба ба Зла те. Ма лом уну ку, бу ду ћем пе сни ку ста рог 
Вра ња, она је с по но сом при ча ла о ми ну лим вре ме ни-
ма и не гда шњој сла ви и ве ли чи ни чор ба џи ја. Та ко је он 
упо знао и за во лео ста ро Вра ње из ба ки не при че, и за то 
се тај не по врат но не ста ли жи вот упио у ње го ву ду шу 
као „ча роб на ле по та из бај ке“. Сви на дах њу ју ћи до-
жи вља ји, сви уз бу дљи ви ми ри си, све бо је и све тло сти 
Стан ко ви ће ве по е зи је но се пе чат ва ро ши ис под Пчи-
ње. При вик нут од ра них да на да се на увре де и по ни же-
ња бра ни ћу та њем, да се ка је и ка да ни је крив, ва зда је 
тра жио скло ни ште у се би, у са мо ћи. Вул кан пре кри вен 
ле дом, шкрт на ре чи ма и осме си ма, све што га се до ти-
ца ло по и мао је чул но. Ис по ља вао се исто та ко – стра-
стве но, гр че ви то, на гон ски и сил но. Бо ри на умет ност 
пре све га је из раз ср ца, осе тљи вог са мо на ро пац и на 
„слат ку ту гу што опи ја“ свој стве ну ду ша ма ју жњач-
ким. Око сни ца и за јед нич ки име ни тељ свих књи жев-
них оства ре ња Бо ре Стан ко ви ћа је љу бав. У ње го вим 
де ли ма на и ла зи мо на љу бав, ле по ту и мла дост, же не и 
страст, „жал за мла дост“, од нос ста рих и мла дих, про-
па да ње ста рог и на ста ја ње но вог. Ње го во вре ме би ло 
је вре ме шал ва ра и злат них на но гви ца, вре ме 
ро ман ти ке, ха џи ја ња и бе кри ја ња и слат-
ког не ра да, и ва здан но ва ца и у ха џи је 
и у се ља ка. Са ис тан ча ним осе ћа јем 
за „дерт и ужи ва ње“, Стан ко ви ћев 
Вра ња нац пла че, а ка да се пе сма ње-
го ва пе ва, она се од ду ше от ки да и 
по пут тор на да ру ши све пред со-
бом. Кроз пе сму он из ли ва ту гу и 
уме сто да се кроз њу раз ве се ли, би-
ва ту жни ји и сет ни ји. То је та „слат ка 
ту га“, осе ћа ње стра но оста лом по ја су 
на ших кра је ва са сло вен ским жи вљем, а 
ко јим се вре ла ју жњач ка ду ша по пут ви на 
опи ја. Ди вље, стра сно и сна жно. Он је пе сник 
но вог, жи во пи сног, за ни мљи вог и ег зо тич ног све та, 
свог Вра ња из ко јег је по нео нај ја че успо ме не. Он опе-
ва ста ро Вра ње, па три јар хал не љу де, њи хо ве уске пој-
мо ве али ср да чан жи вот и ши рок осмех, пре ли ва ју ћи 
то све ве ли ком по е зи јом свог ср ца, до ка зу ју ћи да за 
пра вог пе сни ка не ма ба нал но сти у жи во ту. Ме ђу свим 
срп ским при по ве да чи ма, ни ко ни је био су бјек тив ни ји 
и по е тич ни ји и ни ко ни је био ве ћи им пре си о ни ста од 
Стан ко ви ћа. Жи вот за ње га по сто ји са мо док по сто ји 
љу бав, а љу бав по сто ји док по сто ји мла дост и страст. 
С оне стра не мла до сти не ма ви ше ни чег. Био је не над-
ма шан и истин ски обо жа ван. Сва ку реч отрг ну ће он 
од ср ца, и за ди ви ти на ше љу де као пр ви ко ји је про го-
во рио ср цем и о ср цу. У ста рој ку ћи у Вра њу, Бо ра је 
нај ви ше во лео да се ди на ма лом док са ту, у хла ду ви но ве 
ло зе. По глед му се за у ста вљао на обли жњој че сми где 
је, сва ко га да на, у исто вре ме, с кр ча гом у ру ци, до ла зи-
ла Соф ка. Ка жу да пра ва Соф ка ни је би ла то ли ко ле па 
као Бо ри на, али је би ла по себ на. Би ла је иза зов на ко-
ли ко и чед на, а то је нај ви ше под сти ца ло Стан ко ви ће-
ву ма шту. Скри ве но је оста ло до да на шњих да на пра во 
име и та чан да тум ње го вог ро ђе ња. То ком осло бо ђе ња 
Вра ња од Ту ра ка (1878), у по жа ру је из го ре ла и вра-

њан ска са бор на цр ква Све те Тро ји це, са свим ма тич-
ним књи га ма. Та ко је он остао без кр ште ни це, без ко је 
се и вен чао 1902. го ди не. Пи шу ћи о ма ло по зна тим или 
не по зна тим де та љи ма из жи во та срп ских пи са ца, Дра-
го љуб Влат ко вић, исто ри чар књи жев но сти. на во ди да 
је Бо ри но кр ште но име би ло Бо рис. Ње му је скре ну ла 
па жњу Па са, Стан ко ви ће ва пр ва ком ши ни ца из де тињ-
ства и ју на ки ња ње го вих при по ве да ка. Две сво је пе сме 
„Дру гу“, и не по зна ту „За про лећ ње ти хе и др је мов не 
но ћи“, Стан ко вић је пот пи сао као Бо рис. Ова кво Бо-
ри но кр ште но име Влат ко вић об ја шња ва чи ње ни цом 
да су у Вра њу за вре ме Ту ра ка и не по сред но пред осло-
бо ђе ње бо ра ви ли бу гар ски све ште ни ци ко ји су има ли 
за да так да и пре ко цр кве ши ре бу гар ски ути цај. При-
ли ком кр шта ва ња де це они су ку мо ви ма и ро ди те љи ма 
на ме та ли бу гар ска име на, или их пак са ми упи си ва ли. 
Пр ва љу бав Бо ре Стан ко ви ћа, та ко ђе је оста ла тај на 
јер је би ла „ро до скрв на“. Био је за љу бљен у сво ју уј ну 
Ну шу, а та ин це сту о зна љу бав би ла је по ла зна тач ка 
мно гих ње го вих де ла, сма тра Влат ко вић. Ну ша је би-
ла жи ва и тем пе ра мент на же на, ко ја је сво јом сен зу-
ал но шћу и сен зи бил но шћу зра чи ла око се бе. О овој 
Бо ри ној тај ној љу ба ви све до че и ње гов нај ин тим ни ји 
друг из тог пе ри о да Пе тар Ми лен ко вић и књи жев ни ца 
из Вра ња Ву ка Поп-Мла де но ва, ко ја је ве ли ког пи сца 
лич но по зна ва ла. Одо лео је су ро во сти ма, рат ној стра-
хо ти, пре жи вео је круп не увре де бе о град ске кул тур не 
чар ши је и по ли ти ка на та ко ји му ни су опро сти ли што 
је пи сао за „Бе о град ске но ви не“, то ком аустро у гар ске 
оку па ци је 1916–1918. го ди не. И за раз ли ку од мно гих 
он да шњих углед них срп ских пи са ца и ин те лек ту а ла ца 
ко ји су та ко ђе пи са ли за „Бе о град ске но ви не“, Стан ко-
вић ће по сле ра та ску по то пла ти ти. И прем да је без 
дла ке опи си вао по на ша ње сво јих су гра ђа на под оку па-
ци јом, мно ги ма та да, а ни ка сни је то ни је би ло пра во. А 
чар ши ја та ко да ро ви том све до ку ни ка да не за бо ра вља, 
а још ма ње пра шта. Све до сво је смр ти 1927. го ди не, 
овај пи сац там них ви ла је та људ ске ду ше но си ће на сво-
јим пле ћи ма муч ни те рет мо рал не осу де и ка зне ко ја 
из ње про ис ти че. Већ бо ле стан и у пен зи ји, жи вео је 

са по ро ди цом на Дор ћо лу. Уса мљен и раз о ча ран, 
по ву као се у се бе и пре стао да ства ра. На-

да ју ћи се да ће крај до че ка ти у род ном 
Вра њу, ку пио је плац у ста ром де лу 

гра да, у Са ра ји ни. Ни је сти гао ни 
да оста ри, умро је у 53. го ди ни, 
у ок то бру 1927. го ди не, у Бе о-
гра ду.

Лела Мирковић 

Почуј песму слатка мира,
Што кроз душу тихо јечи,

То ми срце боно дира,
Расцветане ране лечи.

Песмо, песмо из даљина
Мога краја, мога села,
Песмо песмо из давнина,
Моћна ли су твоја дела!

Ти си песма српског сина,
Чиме блажи груди твоје
Блудећ тужно по урвина
Домовине миле моје.

Тобом блажи ране љуте, 
Што га тиште окована,
Тобом спрема, крчи путе,
Ускрснућу лепших дана.

Идеја си! Вечна ти си!
Почетак је твој незнани 
А свршетак?!... Никад, веруј, 
До год трају Божји дани.

23. маја (јунија)1896

Манастир Рмањ је 
дар вечности 

На за до вољ ство мно гих, об ја вље-
на је  Мо но гра фи ја о ма на сти ру 

Рмањ на ко ју се ду го че ка ло. Ра до ван 
Пи ли по вић, слу жбе ник Би бли о те ке 
Срп ске па три јар ши је, дао је це ло вит 
по глед на исто ри ју нај зна чај ни јег пра-
во слав ног ма на сти ра у Бо сан ској Кра-
ји ни. Ова област је да нас у са ста ву Фе-
де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не. Рмањ 
се на ла зи у Епар хи ји би хаћ ко-пе тро-
вач кој, жив је ма на стир, а ње го во брат-
ство има ве ли ку со ци јал ну и ми сијску 
уло гу ме ђу Ср би ма - по врат ни ци ма у 
оп шти на ма Др вар, Гла моч, Бо сан ско 
Гра хо во и Бо сан ски Пе тро вац.

Исто ри ја ове све ти ње је обе ле же-
на фи зич ким за ти ра њем по је дан пут 
у сва ком сто ле ћу ње не пе то ве ков не 
исто ри је. Ме ђу тим, Рмањ је био увек 
об на вљан, ус по ста вља ју ћи та ко на ру-
ше ну ду хов ну вер ти ка лу. У Дру гом 
свет ском ра ту је стра дао од не мач ког 
бом бар до ва ња 1944. го ди не. На сто-
ја њем Епар хи је дал ма тин ске, ко ја је 
цр кве но-ад ми ни стра тив но упра вља ла 
за пад ним де лом Бо сан ске Кра ји не до 
1990, ма на стир је по чео да се об на-
вља. Об но ва је за по че ла 1974. го ди не.  

Ма на стир се пр ви пут у исто риј-
ским из во ри ма по ми ње у дру гој по-
ло ви ни XV ве ка. Све до 1688. го ди не 
био је се ди ште ми тро по ли та „да бро-
бо сан ског, кли шког и лич ког“. Упр-
кос аустриј ско-тур ским ра то ви ма и 
чар ка ма у XVI II ве ку, Рмањ је био ма-
на стир са активним мо на шким жи во-
том (књи жев но ства ра ње, при ме ње на 
умет ност, аскет ска прак са). За вре ме 
Устан ка 1875-1877. го ди не био је цен-
тар срп ског на ци о нал ног оку пља ња. 

Ова књи га је кри тич ка исто ри ја 
Рм ња и ло кал не цр кве у Кра ји ни, об-
ра ђе на са раз ли чи тих аспе ка та. Аутор 
ком би ну је струк ту рал ни и ана ли тич-
ки ме тод, оста ју ћи раз го ве тан и ја-
сан у из ла га њу. Књи га је у не ку ру ку 
и спо ме ни ца свим за слу жним љу ди ма 
ко ји су ра ди ли на об но ви све ти ње у 
про шлом ве ку. Бо га то илу стро ва на, 
пред ста вља чвр сто све до чан ство о 
искон ском хри шћан ском на сле ђу и 
под ви жнич ком ето су „Кра ји не кр ва ве 
ха љи не“.

Пеђа Радосављевић

Песник љубави и витез срца



СА ВРЕ МЕ НЕ АМЕ РИЧ КЕ КЊИ ЖЕВ НИ
ЦЕ, Зре ња нин : Аго ра, Би бли о те ка По глед пре-
ко све га, 2009. при ре ди ла и пре ве ла са ен гле ског 
Алек сан дра Из гар јан.

У не мо гућ но сти да се 
пре ве ду мно ги ва жни 
ауто ри, ан то ло гиј ски 
из бо ри и пре се ци увек 
до бро до ђу. Мно ги чи-
та о ци жељ но че ка ју та-
кве из бо ре. По себ но су 
за ни мљи ве aнтологиjе 
амeричких при по ве да ча 
с об зи ром на то да је у 
Аме ри ци при ча нај о ми-
ље ни ји жа нр. У Аме ри-
ци су, та ко ђе, це ње не и 
ан то ло ги је при ча. Ан то ло ги ја са вре ме них аме рич ких 
књи жев ни ца је пр ви све о бу хват ни из бор про зног 
ства ра ла штва са вре ме них аме рич ких књи жев ни ца ко-
ји се пред ста вља срп ској јав но сти. Ан то ло ги ја са др жи 
при че, есе је и од лом ке ро ма на два де сет jедне књи жев-
ни це: тек сто ви у ан то ло ги ји пред ста вља ју ши рок ра-
спон жан ро ва и фор ми ко је са вре ме не аме рич ке књи-
жев ни це ко ри сте у сво јим де ли ма. Не ке од аутор ки 
по зна те су на шој чи та лач кој пу бли ци. Едвиџ Дан ти ка, 
ро ман Име њак, Џам па Ла хи ри, збир ка при ча Ту мач 
бо ле сти, Бар ба ра Кингслвер, Би бли ја отров не ма сли не 
и Буј но ле то, Гиш Џен, Же на за љу бав, Сан дра Син-
се рос, Ку ћа у ули ци Ман го, Еј ми Тен, Же на ку хињ ског 
бо га, Клуб ра до сти сре ће, Џе меј ка Кин кејд, На дну ре-
ке, Лу си, Иза бел Аљен де, Кћи сре ће, Пор трет у сепи ји, 
Ку ћа ду хо ва и дру ге, Ен Теј лор, Лек ци је ди са ња, То ни 
Мо ри сон, Џез, Љу бав. На кра ју ан то ло ги је су да те би-
о гра фи је аутор ки ка ко би чи та о ци има ли бар основ не 
по дат ке о њи хо вом жи во ту и ства ра ла штву. Тек сто ви 
су по ре ђа ни по го ди на ма из ла ска из штам пе да би се 
мо гао пра ти ти раз вој те ма и на ра тив них стра те ги ја у 
њи ма.

ЗЕ БАЛД, Вин фрид Ге орг: Аустер лиц, пре ве ла с 
не мач ког Спо мен ка Крај че вић. – Бе о град : Па и-
де иа, Би бли о те ка Ма шта ри је, 2009.

Овај из у зе тан пи сац 
не мач ког го вор ног под-
руч ја ни је не познат на-
шој чи та лач кој публи-
ци јер је у Пла тоу об ја-
вљен ње гов ро ман Са-
турно ви пр сте но ви, у 
Хрват ској су пре ве де ни 
Емигран ти. Ипак ево 
крат ке би о гра фи је: В. 
Г. Зе балд ро ђен је 1944. 
у алп ском се лу Вер тах, 
у Ал го ју, на ју гу Ба вар-
ске, а од 1970. жи вео је 
у Но ри чу, на ис то ку Ен гле ске, где је на уни вер зи те ту 
пре да вао са вре ме ну не мач ку књи жев ност. По ги нуо је 
у са о бра ћај ној не сре ћи 2001. го ди не. Жак Аустер лиц 
име је за го нет ног чо ве ка ко га је при по ве дач упо знао 
у су мрач ној че ка о ни ци ан твер пен ске же ле знич ке ста-
ни це. Ка сни је се они слу чај но сре ћу у ра зним ме сти ма 
Евро пе и то на нај не о че ки ва ни јим ме сти ма. Аустер-
лиц, име ко је се по кла па са ме стом где се од и гра ла и 
чу ве на бит ка из ме ђу Фран цу за и Аустри ја на ца, при-
по ве да свој жи вот је вреј ског де те та да тог на чу ва ње. 
Ве ли чи на овог де ла је и у сти лу и је зи ку, а баш де лом 
Аустер лиц Зе балд Вин фрид Ге орг сте као је свет ску 
сла ву. 

P. S. Споменка Крајчевић је у међувремену добила 
награду Милош Н. Ђурић за превод овог дела.

ЧИ ВЕР, Џон: Ово ствар но ли чи на рај – Бе о-
град : Мо но и Ма ња на, Би бли о те ка Бла го, 2009. 
Пре вод са ен гле ског Зо ран Па у но вић.

Џо на Ви ли ја ма Чи ве ра (1912–1982), аме рич ког ро-
ма но пи сца и пи сца при по ве да ка на зи ва ли су Че хо-

вом аме рич ких пред гра ђа. 
Да нас се сма тра јед ним од 
нај ва жни јих аме рич ких при-
по ве да ча XX ве ка. Из бор из 
ње го вих при ча под на сло вом 
При по вет ке Џо на Чи ве ра на-
гра ђен је 1979. Пу ли це ро вом 
на гра дом и На ци о нал ном на-
гра дом кри ти ча ра. У са мом 
ро ма ну го во ри се о љу ба ви 
јед не би сек су ал не осо бе, што 
се до не кле мо же по ве за ти са 
би о гра фи јом са мог ауто ра. 
Ме ђу те ма ма ко ји ма се ба вио 
је сте и двој ство људ ске при ро де, оту ђе ност од са мог 
се бе, раз ми мо и ла же ње из ме ђу на мет ну тих нор ми и 
соп стве не при ро де, про то тип дру штве не лич но сти и 
уну тра шње ис ква ре но сти, пре дво је ност и ду пли ра ње 
лич но сти, су коб из ме ђу два ли ка, за ми шље ног у си-
сте му и сво је при ро де и дру ге. Овај крат ки ро ман је 
де ло ко је сва ка ко тре ба про чи та ти, по себ но и због од-
лич ног пре во да Зо ра на Па у но ви ћа. 

БАРТ, Џон: Опе ра на во ди, пре вео са ен гле ског 
Игор Цви ја но вић. – Зре ња нин : Аго ра, Би бли о-
те ка Аго ра, 2009.

Са мно гим пре во ди ма 
ва жних књи га чи ји су 
ауто ри бит но ути ца ли 
не са мо на на ци о нал ну 
не го и на свет ску књи-
жев ност че сто се ка сни 
не за ми сли во ду го. Јед-
ног од кључ них књи-
жев ни ка пост мо дер не 
епо хе Џо на Бар та и 
ње го ве књи ге тек са да 
мо же мо да чи та мо на 
срп ском је зи ку. Аго ра 
се од лу чи ла на овај из да вач ки по ду хват и за по че ла са 
об ја вљи ва њем Бар то вих књи га. Опе ра на во ди је пр ви 
ро ман овог ауто ра. Рад ња је сме ште на на брод ко ји 
пло ви и на ко ме се од ви ја пред ста ва, док љу ди са оба ле 
гле да ју де ша ва ња на па лу би. Ро ман ка рак те ри ше ме-
та про за, по вре ме но обра ћа ње чи та о цу, на про сто ћа-
ска ње са њим. Вре ме до га ђа ња у ро ма ну су три де се те 
го ди не, вре ме кри зе. Ро ман је ду хо вит и без кон вен-
ци ја, та ко да чи та о ца мо гу да из не на де пре љу бе, са мо-
у би ства и ци ни зам. Рад ња ро ма на се де ша ва у јед ном 
да ну, али се на ра тор стал но вра ћа у про шлост ода кле 
цр пе до га ђа је за пра во го во ре ћи о сво јој мла до сти. 

ЕП ШТЕЈН, Ми ха ил: Фи ло зо фи ја те ла, пре ве-
ла са ру ског Рад ми ла Ме ча нин. – Бе о град : Ге о-
по е ти ка, Еди ци ја Те о ри ја, 2009.

Ми ха ил На у мо вич Еп штејн, књи жев ник, фи ло зоф, 
кул ту ро лог, есе јист, про фе сор те о ри је кул ту ре, ро ђен 
је 1950. го ди не у Мо скви. Ди пло ми рао је на Фи ло ло-
шком фа кул те ту МГУ. Аутор је се дам на ест књи га и 
ви ше од че три сто чла на ка и есе ја, пре ве ден је на че-
тр на ест је зи ка. Од 1990. го ди не жи ви и ра ди у САД, 
као про фе сор уни вер зи те та „Емо ри“, Атлан та. Пре во-
ђен је на срп ски је зик. Де ла об ја вље на код нас су Блуд 
ра да, Есеј, Ве ра и лик. Раз во јем но вих тех но ло ги ја, ге-
не ти ке, раз во јем ин фор ма ци о них си сте ма, ро бо ти ке, 
ки бер не ти ке, уво ђе њем пој мо ва вир ту ел но, ин фор-
ма тив но, си му ла ци ја и аура ме ња се од нос пре ма чо-
ве ко вом те лу. На по чет ку Еп штејн де фи ни ше чо ве ка 
као би ће ко је до ди ру је, а кап ти ка је на у ка о пи па њу 
и до ди ри ва њу. На во ди при ме ре ка ко је код мла ду на ца 
и де це до ди ри ва ње вр ло ва жно. Смрт ност си ро ча ди 
у до мо ви ма сма ње на је за по шља ва њем же на ко је ће 
их но си ти. Ту је и ва жност до ди ра у кул ту ри. На во ди 
при мер да се пр ва иде ја о ме се цу до ди ри ва ња по ја ви-
ла 1982. го ди не; гру па сту де на та из бро ја ла је да се у 
па ри ском ка фи ћу по се ти о ци ме ђу соб но до дир ну у 

про се ку сто де сет пу та 
за је дан сат, док у лон-
дон ском – ни јед ном. 
Овај по да так мо же да се 
узме као ка рак те ри сти-
ка на ци ја: бли скост – 
хлад но ћа. По ње му сва-
ки чул ни чо ве ков ор ган 
има сво ју умет ност: вид 
– ли ков не умет но сти, 
сли кар ство и ва јар ство, 
умет ност слу ха је му-
зи ка, умет ност ми ри са 
је пар фи ме ри ја, а умет ност чу ла до ди ра се де фи ни-
ше као так тил на умет ност или тач-арт. У дру гом де лу 
књи ге ерос се по сма тра пре све га у исто риј ском кон-
тек сту, од Фрој да и из два ја ња еро са, до пост мо дер не 
и су здр жа ног ужи ва ња. Пре то га се ана ли зи ра ерос 
у мо дер ни ко ја је би ла епо ха по мам них же ља и одго ва-
ра ју ћих уто пи ја – дру штве них, естет ских, ерот ских, 
фи ло зоф ских... Пост мо дер ни зам је сте еро се ми о ти ка, 
го то во чул но ужи ва ње у зна ко ви ма, у тек сто ви ма, у 
чи та вој услов но сти ци ви ли за ци је и ње ним оту ђе ним 
фор ма ма; то је ми ли на при сва ја ња ту ђег и оту ђи ва ња 
сво га, пре би ра ње ци та та и сти ло ва, ста вља ње сво јих 
ре чи под на вод ни ке и ски да ња на вод ни ка са ту ђих ре-
чи. Књи га се за вр ша ва тек сто ви ма Еро ти кон Ива на 
Со ло вјо ва и Са мо о чи шће ње. Хи по те за о по ре клу кул ту-
ре. Њи ме се за о кру жу је не са мо ерот ски, умет нич ки, 
зна че њски већ и ци ви ли за циј ски од нос пре ма те лу, и 
фи ло зоф ског од но са пре ма ње му.

ЕРИ КА, Фи шер-Лих те: Есте ти ка пер фор ма
тив не умјет но сти, пре вео с не мач ког Су леј ман 
Бо сто. – Са ра је во; За греб : Ша хин па шић, Би-
бли о те ка Дис кур си, 2009.

Ери ка Фи шер-Лих те је 
ди рек тор Ин сти ту та за 
те а тро ло ги ју на Сло бод-
ном уни вер зи те ту у Бер-
ли ну и пред став ни ца по-
себ ног ис тра жи вач ког 
огран ка „Kul tu ren des 
Per for ma ti ven“. Ње не по-
след ње об ја вље не књи ге 
су Естет ско ис ку ство и 
Те а тар у про це су ци вили-
за ци је. Књи га Есте ти ка 
пер фор ма тив не умјет но сти по чи ње опи сом пер фор-
ман са ко ји је из ве ла Ма ри на Абра мо вић у Ин сбру ку 
24. ок то бра 1975. го ди не под на зи вом Lips of Tho mas. 
Аутор ка по чи ње са ана ли зом пој ма ко ји на сло вља-
ва као по јам пер фор ма тив ног. Исто риј ски кон текст 
пој ма ви ше се од но си на по зо ри ште и од нос пу бли-
ке, глу ма ца, ре жи се ра и ме ста из во ђе ња. С вре ме ном 
ак те ри пред ста ва по ста ју и гле да о ци; уче ње гле да ла ца 
да и они дру га чи је при хва та ју са вре ме не по зо ри шне 
пред ста ве. На ве шћу са мо на сло ве: те ле сна ко-пре зен-
та ци ја ак те ра и гле да ла ца, Из ме ње на уло га, За једни ца, 
Ди дир, „Li ve ness“. У књи зи се раз ма тра пре ли ва ње из 
јед не у дру гу умет ност, по себ но по зо ри шта и ли ков-
них умест но сти. Ма да, ко ли ко је ва жна ауто по е ти ка 
fe ed back-спре ге по ста вља ју се још мно га пи та ња: ка ко 
очу ва ти та кву умет ност код ко је је ак ци ја нај ва жни ја, 
од нос про сто ра, зву ко ва, све тла и обје ка та, пу бли ке 
ко ји су са мо ну жни у јед ној fe ed back-спре зи. Та ко ђе, 
са вре ме ни умет ни ци, па у исто риј ском кон стек сту и 
умет ни ци аван гар де, ап сор бу ју у сво ја де ла и мно го 
шта од три ви јал ног, од нос цир ку са и по зо ри шта, пре-
зен та ци ја и по зо ри шта. У по зо ри шту, фи ло зо фи ји и 
књи жев но сти ме ња се од нос пре ма де лу. Од те ла као 
са вр ше не, ско ро бож је тво ре ви не де ло по ста је ар те-
факт, а ре цеп ци јен ту се до де љу је уло га су-кре а то ра. 
Текст ћу за вр ши ти јед ним при ме ром. Ка да је Ма-
ри на Абра мо вић пу сти ла пи то не да се об мо та ју око 
ње ног те ла, она ви ше ни је мо гла да кон тро ли ше пер-
фор манс. Пре пу сти ла се ћу ди ма жи во ти ња. Та ко ђе се 
пре пу сти ла и пу бли ци да она осми сли свет, оча ра ју га, 
спа су њен жи вот, или рав но ду шно гле да ју ка ко зми је 
уби ја ју ак те ра.

С. М.

И З Б О Р
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ЕЛ ФРИ ДЕ, Је ли нек: ЉУ БАВ НИ ЦЕ, пре ве ла 
с не мач ког Је ле на Ко стић То мо вић. – Бе о град : 
Па и де иа, Би бли о те ка Ма шта ри је, 2009.

Eлфриде Jелинек ро ђе на 
је 1946. го ди не у Мирцу-
шла гу у Шта јер ској. То-
ком шко ло ва ња па ра лел-
но по ха ђа Беч ки кон зер-
ва то ри јум (ор гу ље, блок 
фла у та), а ка сни је сту ди ра 
и ком по но ва ње. Би ла је 
члан Ко му ни стич ке пар-
ти је 1974–1991, што је 
со ци јал но обо ји ло ње ну 
ли те ра ту ру. Оспо ра ва на је због по ли тич ких ста во-
ва ко је из но си у јав но сти и у сво јим књи жев ним де-
ли ма: због оп ту жи ва ња аустриј ске на ци је да се ни-
је об ра чу на ла са на ци сти ма, јер су се на пре ћут но 
одо бра ва ње др жа ве и гра ђа на ин те гри са ли у дру-
штво и про шли не ка жње но, као и због отво ре них 
при ка за си ро ве сек су ал но сти, са до ма зо хи зма и 
бес кру пу ло зно сти. До би ла је Но бе ло ву на гра ду за 
књи жев ност 2004. го ди не. Ро ман Љу бав ни це с јед-
не стра не под се ћа на сту ди ју о жи во ту јед ног сло-
ја љу ди; рад нич ке кла се ко ју пред ста вља ју Бри ги та 
и Па у ла, рад ни це у фа бри ци жен ског ру бља, сме-
ште ној у иди лич ном алп ском кра јо ли ку. С дру ге 
стра не, ро ман је па ро ди ја на ро ман тич не по ве сти, 
стил ски ли ри зо ва не књи ге. Овај ро ман ка рак те-
ри ше ори ги нал ност сти ла и је зич ки екс пе ри мент. 
Де ло са оби љем ре ми ни сцен ци ја на жи вот и де ло 
Гер тру де Штајн, сво је вр сна је па ро ди ја на ро ман-
тич не по ве сти, а у ње го вој осно ви је оштра и бес-
ком про ми сна кри ти ка дру штве но на мет ну тих мо-
де ла љу ба ви, бра ка и сек су ал но сти.

ДО РИС,  Ле синг : ЛОН ДОН СКЕ СКИ ЦЕ, 
пре вео са ен гле ског Алек сан дар Бје ло гр лић. – 
Зре ња нин : Аго ра, Би бли о те ка Аго ра, 2009.

До рис Ле синг је ро ђе на 22. ок то бра 1919. го ди не, 
у Кер ман ша ху у Пер си ји (да на шњем Ира ну). По-
ро ди ца јој се убр зо од се ли ла у Ју жну Ро де зи ју (да-
на шњи Зим баб ве), где про во ди де тињ ство и по ха ђа 
вер ску шко лу ко ју на пу шта у пет на е стој го ди ни. 
Из др жа ва се чу ва њем де це и ра дом на те ле фон ској 
цен тра ли. Ка да се при дру жи ла Ко му ни стич кој 
пар ти ји, уда ла се за не мач ког по ли тич ког ак ти ви-
сту Гот фри да Ле син га, ко ји је ка сни је по стао ам ба-
са дор у Уган ди. По сле дру гог раз во да, на ста ни ла се 

у Лон до ну, 1949. го ди не, 
и ра ди ла не ко ли ко го ди-
на као се кре та ри ца, да 
би се, по сле успе ха пр ве 
две књи ге, про фе си о-
нал но по све ти ла пи са њу. 
До битни ца је Но бе ло ве 
на гра де за књи жев ност 
за 2007. го ди ну. При че 
из књи ге Лон дон ске ски-
це пи са не су у ра спо ну од 
три де сет го ди на. За јед нич ко им је то што се рад ња 
при ча де ша ва у Лон до ну. На ши чи та о ци ко ји су већ 
на ви кли на ре а ли зам До рис Ле синг не ће би ти из-
не на ђе ни, ме ђу тим, иза бра не при че увек су за ни-
мљи ве по из бо ру те ма и угло ва из ко јих До рис Ле-
синг гле да; оне као да сто је пред огле да лом у ко јем 
се огле да њи хов жи вот и је дан град – Лон дон. За то 
из ње ног де ла, осим бру тал но сти ко ју ну ди сва ко-
дне ви ца ко ја као да не са о се ћа са сво јим ју на ци ма, 
по не кад ипак из би ја на по вр ши ну не же ност и за-
бри ну тост ауто ра.

ШИМ БОР СКА, Ви сла ва : ОВ ДЕ : са пољ ског 
пре ве ла Би сер ка Рај чић. – Вр шац : КОВ – Књи-
жев на оп шти на Вр шац, 2009. – 34 стр.

Пе снич ки опус но бе лов-
ке Ви сла ве Шим бор ске у 
це ли ни је по знат срп ском 
чи та о цу за хва љу ју ћи то ме 
што је са да пред чи та о ци-
ма и ње на нај но ви ја пре ве-
де на пе снич ка збир ка ко ја 
је ове го ди не шта ма па на у 
Пољ ској. Шим бор ска ар-
ти ку ли ше по се бан глас у 
пле ја ди пољ ских пе сни ка. 
Иако је на пи са ла ре ла тив но ма ли број пе са ма, око 
350, ње не пе сме се по мно го че му раз ли ку ју од пле-
ја де пољ ских пе снич ких гла со ва. Ње на нај но ви ја 
збир ка је пе снич ки ди ја лог сва ко днев них си ту а ци ја 
и ме та фи зич ки оп штих фи ло зоф ских и са крал них 
ка те го ри ја. Иако ма ла по оби му, све га 19 пе са ма, 
ова збир ка пе ва о круп ним ег зи стен ци јал но-емо-
тив ним за пи та но сти ма на шег вре ме на. Уни вер зал-
ност тог спо ја је чи ни вред ном чи та лач ке па жње. 
Шим бор ска је ду бо ко уро ње на у сва ко днев ни свет 
на раз ли чи тим ни во и ма, а ње ни сти хо ви су нај бо ље 
огле да ло та квог по гле да на вре ме у ко ме жи ви мо.

Припремио: С. Марковић

Херта Милер

КРАЉ СПАВА

Пре ра та је се о ски му зич ки 
ор ке стар ста јао на ста ни ци 
у там ноцр ве ним уни фор ма-
ма. Ста нич на згра да би ла је на чич ка на гир лан-
да ма од цр ве них ка ран фи ла, ле пих ка та и ли шћа 
ба гре ма. Љу ди су има ли на се би сво ја не дељ на 
оде ла. Де ца су но си ла бе ле до ко ле ни це. Ис пред 
се бе су др жа ли те шке бу ке те цве ћа.

Док је воз ула зио у ста ни цу, ор ке стар је сви-
рао марш. Љу ди су апла у ди ра ли. Де ца су ба ца ла 
цве ће у ва здух.

Воз је по ла ко во зио. Не ки мла дић је ис пру-
жио сво ју ду гач ку ру ку. Пуц нуо је пр сти ма и 
уз вик нуо: „Ти ши на. Ње го во ве ли чан ство, краљ, 
спа ва.”

Кад је воз иза шао из ста ни це, по ја ви ло се 
ста до бе лих ко за са па шња ка. Ко зе су ишле по 
ши на ма и је ле бу ке те цве ћа.

Му зи кан ти су оти шли ку ћи са сво јим пре ки-
ну тим мар шом. Љу ди и же не су оти шли ку ћа ма 
са сво јим пре ки ну тим ма ха њем. Де ца су оти шла 
ку ћа ма празних ру ку.

Јед на де вој чи ца, ко ја је тре ба ло да изрецитује 
једну песму по што се за вр ши марш и пре ста-
не апла у ди ра ње, се де ла је сама у чекаоници и 
плакала док су ко зе обр сти ле све бу ке те цве ћа.

ВОДА НЕМА СВРТКА
„Со ва се уко чи ла”, ка же ноћ ни чу вар. Са мрт ни 
дан са про ло мом обла ка је и за њу пре ви ше. Ако 
но ћас не ви ди ме сец, он да ви ше не ће ле те ти. 
Ако кре па, во да ће за у да ра ти.”

„Со ве не ма ју сврт ка, И во да не ма сврт ка”, ка-
же Вин диш. „Ако кре па, до ћи ће не ка дру га мла-
да со ва у се ло. Не ка мла да, глу па, ко ја ни шта не 
зна. Сле та ће на све кро во ве.”

Ноћ ни чу вар гле да у ме сец. „Он да ће опет 
уми ра ти мла ди љу ди”, ка же он. Вин диш ви ди да 
ва здух пред ње го вим ли цем при па да ноћ ном чу-
ва ру. Глас му до сти же за јед ну умор ну ре че ни цу. 
„Он да је опет као у ра ту”, ка же он.

„Жа бе кре ке ћу у мли ну”, ка же ноћ ни чу вар.
Из лу де ће пса.

Из књи ге: „Чо век је ве лики фа зан на све ту” (Der 
Mensch ist ein großer Fa san auf der Welt), Бер лин 1986.

С немачког превела: Снежана Минић

Н О Б Е Л О В К Е
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Љи ља на Ду га лић

Нoћ без сна
Кон церт се за вр шио и ја сам се вра тила у сво ју 
со бу, али ни сам мо гла да за спим. По ми сли ла 
сам ка ко ме уну тра шњи при тисак, не мир и 
оп те ре ће ност с ко јим сам неоче ки ва но по че-
ла да се бо рим на од мо ру ни-ка ко не на пу шта-
ју, а да ми чу ла ша љу та ко ин тен зив не им пул се да не оста јем рав ноду шна 
на би ло шта што ми за о ку пи па жњу, а ства ри ко је ви дим те ра ју ми сан с 
очи ју, и на го не на раз ми шља ње.

Та ко сам пред очи ма не пре кид но имала де ча ка и ње го ву по ро ди цу и пи-
та ла се, по ко зна ко ји пут, за што пле ме ни ту и на да ре ну де цу до би ја ју ро ди-
те љи ко ји те да ро ве не пре по зна ју, па са мим тим ни се бе не пре позна ју у 

соп стве ном де те ту и он да, уме сто да се ра ду ју уну тра шњем бо гат ству ко-
јим оно рас по ла же, они га се од ри чу, сво де ћи де те на соп стве ну ме ру. Као да 
им је пред ку ћом никао бор, а они, рав но ду шни на уз ви ше ност тог др ве та, 
од из дан ка у сво јој ба шти, кре сањем и за ла ма њем, же ле да уз га је па ту ља сти 
жбун.

А све сам то ми сли ла има ју ћи у ви ду де ча ко ве ро ди те ље ко ји су прет ход-
не ве че ри, кад сам се уда љи ла од њи хо вог сто ла, наг нути над де ча ком, ду го 
и жу стро не што го вори ли, ре ским по кре ти ма ру ку од ма хи ва ли му пред ли-
цем, као да ће га сва ког ча са ћу шнути, што је ње га на те ра ло да обо ри гла ву и 
у не кој ве ли кој му ци ко ја га је за де си ла, два-три пу та ба ци брз по глед ка ме ни. 
Јед ног тре нутка по ди гао је ли це ка ро ди те љи ма и та ко на-ста вио да их гле да, 
али не ким за сен че ним, ту по-рав но ду шним по гле дом.

Ме не је у тој од сут но сти не што за бри-ну ло и, исто вре ме но, за бо ле ло.
Шта сам то пре по зна ва ла у де ча ку што ме је то ли ко вре ђа ло и че му 

сам на гонски има ла по тре бу да се су прот ста вим?

Домаћа прича
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ФИЛМ И С ТРИП
БРУ НО, Ђу ли ја на: КУ ЋА ФИЛ МА; пре вео 
са ен гле ског: Ју ли ја на Ста но је вић. – Бе о град: 
Ју го сло вен ска ки но те ка. 2009. − 64 стр. 

Пред чи та о ци ма је за ни мљи ва сту ди ја ита ли јан ске 
исто ри чар ке умет но сти и про фе сор ке ви зу ел них 
и ам би јен тал них сту ди ја са Хар вард ског уни вер-
зи те та Ђу ли ја не Бру но, „Ку ћа фил ма“, ко ју је при-
ре дио Бо ри слав Ста но је вић. Ина че, ори ги на лан 
на слов ове књи ге ко ја је у САД об ја вље на пре шест 
го ди на гла си: „Збир ка и пам ће ње“ (Col lec tion and 
Re col lec tion). „Ку ћа фил ма“ по ку ша ва да об ја сни 
узроч но-по сле дич ну ве зу из ме ђу ар хи тек ту ре као 
по себ не про стор не умет но сти и ње не соп стве не 
при ме не кроз су шти ну би о скоп ске са ле – филм-
ску про јек ци ју. Из са ме књи ге схва ти ће мо да се 
по ме ну та ве за сво ди на по јам про ла ска све тло сти 
кроз би о скоп ски про стор и гле да о ца где у мра ку 
филм ске дво ра не са гле да ва мо сим бо ли ку град-
ских пеј за жа. Два де се тих го ди на про шлог ве ка 
мно ги си не а сти по че ли су да се ба ве про сто ри ма 
ур ба ни те та. Овом при ли ком по ме ну ће мо фил мо-
ве: „Па риз ко ји спа ва“ Ре не Кле ра, „Ме тро по лис“ 
Фри ца Лан га, „Бер лин: Сим фо ни ја ве ле гра да“ 
Вал те ра Рут ма на и „По во дом Ни це“ Жа на Ви гоа. 
Је дан од нај по зна ти јих фран цу ских си не а ста Ре не 
Клер го во рио је да је фил му нај срод ни ја умет ност 
ар хи тек ту ра. Ру ко во де ћи се по ме ну том мак си-
мом при ре ђи вач ове књи ге Бо ри слав Ста но је вић 
ис та као је да „Кре ћу ћи се у ко рак са исто ри јом 
ки не ма то гра фи ја по чи ње да се де фи ни ше у об-
ли ку ар хи тек ту рал не де лат но сти.“ На кра ју тре ба 
ис та ћи да се филм ска умет ност од сво јих по че та-
ка ба ви ла ур ба ним про сто ри ма. Чи ни то и да нас, 
при ка зу ју ћи нам све тле и там не стра не мно гих ме-
га ло по ли са.

ЕНИС, Гарт и ДИ ЛОН, Стив: ПРО ПО
ВЕД НИК – По но сни Аме ри кан ци бр. 3; 
пре вео са ен гле ског Иван Јо ва но вић; – Бе о-
град, Бе ли Пут 2009. – 240 стр.

Гра фич ка но ве ла „Про по вед ник“ је је дин ствен се-
ри јал об ја вљи ван у пе ри о ду 1995–2000. го ди не у 
САД. Основ ни за плет ове но ве ле гра ди се око Ге-
не зи са, пло да за бра ње не љу ба ви Ан ђе ла и Ђа во ли-
це. Моћ та квог спо ја до бра и зла по ста је сна жни ја 
од бож је си ле. По ме ну ти не пред ви ди ви до га ђа ји 
при мо ра ва ју Твор ца уни вер зу ма да на пу сти „до-
сад не рај ске оба ве зе“ и на ста ни се на Зе мљи. У по-
те ру за Ге не зис са јед не стра не кре ћу све ште ник 
Џе си Кар тер, ко ји је по при мив ши па ра нор мал не 
мо ћи из гу био ве ру у Бо га, ње го ва пра ти ља Ту лип 
ко ја ла ко по те же оруж је и ир ски вам пир Ке си ди 
ина че не из ле чи ви ал ко хо ли чар. Са дру ге стра-
не Ге не зис ју ри све ти Кр во лок. Гра фич ка но ве ла 
„Про по вед ник“ пред ста вља ве шту ком би на ци ју 
хо ро ра, ве стер на, ак ци о не дра ме и ро ман тич не 
љу бав не при че. Иако пре за си ћен ве ри ти стич ким 
на си љем и отво ре ним при ка зи ва њем пол них од-
но са, овај стрип у сво јој би ти фор си ра вр ли не 
по пут ода но сти, љу ба ви, од го вор но сти, до ка зу-
ју ћи да се зло чи ни ни ко ме не ис пла те. У тре ћем 
то му ове гра фич ке но ве ле све ште ник Џе си и ње-
го ва де вој ка Ту лип до ла зе у Па риз да би ко нач но 
про на шли свог пи ја ног ком па њо на вам пи ра Ке-
си ди ја. Ус пут се упу шта ју у не ми ло ср дан рат са 
тај ним дру штвом Грал. На кра ју ове уз бу дљи ве 
сто ри је, по по врат ку у Аме ри ку, вам пир Ке си ди 
на вр ху Ем па јер Стејт Бил дин га го во ри Џе си ју о 
соп стве ном пре о бра жа ју. Гра фич ку но ве лу „Про-
по вед ник“ ка рак те ри шу сна жни цр но ху мор ни 
ди ја ло зи, док цр теж Сти ва Ди ло на пре ма ре чи ма 
кри ти ча ра Џо на Лен спеј ла „де лу је као сен ка зла 
иза за ве се, као крв ко ја се раз ли ва по по ду.“ Све у 
све му, пред чи та о ци ма је јед на од нај а трак тив ни-
јих стрип сто ри ја на ста лих у по след њој де це ни ји 
два де се тог ве ка. 

Душан Цицвара

ШТА ПОЗНАТИ ЧИТАЈУ?

МЛАДЕН ЂОРЂЕВИЋ
ФИЛМСКИ РЕДИТЕЉ: 

СТЕВАНОВИЋ, 
МАКАРТИ, КЕРУАК

Филм ски ре ди тељ Мла ден Ђор ђе вић, пред-
вод ник но ве филм ске ге ри ле, сво јим бес-

ком про ми сним оства ре њем „Жи вот и смрт пор-
но бан де“, ове го ди не обе ле жио је срп ску ки не-
ма то гра фи ју. Нај но ви ји Ђор ђе ви ћев филм мо же 
се по сма тра ти и као на ста вак ње го вог за па же ног 
до ку мен тар но-игра ног фил ма „Ma de in Ser bia“ 
у ко ме је кроз при зму срп ске пор но ин ду стри је, 
ко ја би ти ше у ама тер ским, пре ци зни је ре че но 
ге рил ским усло ви ма ус пе ло да при ка же људ ско и 
мо рал но сро за ва ње. За мо ли ли смо овог ре ди те-
ља да ода бе ре пет сво јих нај о ми ље ни јих књи га. 
По ме ну ти из бор учи нио му се не мо гу ћим. За то 
се фо ку си рао на, по ње го вом ми шље њу, нај за ни-
мљи ви је књи ге са ко ји ма се дру жио то ком ове 
ка лен дар ске го ди не:

– Пр ви ро ман Ви до са ва Сте ва но ви ћа, ко ји 
сам про чи тао још у сред њој шко ли био је „Ни-
шчи“. Же лео сам да по овој књи зи сни мим и ТВ 
се ри ју. Сте ва но ви ћев осе ћај за мрач но и мор-
бид но бли зак је мом. Овај пи сац у сво јој про зи 
од лич но успе ва да пре не се ат мос фе ру Бал ка на, 
мен та ли тет ње го вих ста нов ни ка и по се ду је осе-
ћај за фан та сти ку, би зар ност и су ро вост. Ипак, 
у том соп стве ном мра ку, не рет ко је јед но ли чан, 
по ма ло и по вр шан, за то што се са стра ни ца ње-
го вих про зних оства ре ња не осе ћа ни трун ка љу-
ба ви пре ма тзв. „ма лим љу ди ма“. Пи сац као да не 
сто ји иза сво јих ју на ка. Док сам иш чи та вао ро-
ман „Те ста мент“ ни сам мо гао да се от мем ути ску 
јед но ди мен зи о нал но сти. Бе жао је од про вин ци-
ја ли зма, али је ипак остао у ње му. И по ред те чи-
ње ни це за ме не, Ви до сав Сте ва но вић је је дан од 
нај за ни мљи ви јих и нај ин спи ра тив ни јих срп ских 
про зних пи са ца.

– Ро ман „Пут“ Кор ма ка Ма кар ти ја јед но је од 
нај бо љих оства ре ња road жан ра о би ло ко јој умет-
но сти да се ра ди. Би ло ми је не ве ро ват но ка да сам 
са знао да је ово на пи сао се дам де се то го ди шњак, 
јер ро ман де лу је све же, вр ло мо дер но, а сце не ужа-
са су за стра шу ју ће и екс пли цит не. Ипак бих од 
„стар ца“ оче ки вао бла жи при ступ. Ми слио сам да 
књи жев ни ци ова кве ро ма не пи шу на вр хун цу са-
зре ва ња, у пе ри о ду око че тр де се те го ди не жи во та. 
Мно ги су га ту ма чи ли из еко ло шке пер спек ти ве 
и на зи ва ли пр вим ро ма ном гло бал ног за гре ва ња. 
Си гу ран сам да су по гре ши ли јер Кор мак не ма 
три ви јал не ди дак тич ке ам би ци је, не ба ви се по зи-
ва њем на за шти ту при ро де (то тре ба да ра де еко-
ло зи), по што је крај пла не те Зе мље не ми но ван из 
хи ља ду раз ло га. „Пут“ го во ри о чо ве ку као ре ли-
ги о зном би ћу, о ху ма ним вред но сти ма ко је по сто-
је и ми мо ње го вог фи зич ког оп стан ка на Зе мљи.

– Ро ман „На пу ту“ Џе ка Ке ру а ка је ул ти ма-
тив но де ло on the road жан ра. Школ ски при мер 
из ко га се све цр пи. Про чи тао сам ори ги на лан 
сви так, за пра во оно што је Ке ру ак, пре не го што 
је ушао у де се то го ди шњи про цес од стра не упла-
ше них из да ва ча, али и соп стве не ауто цен зу ре 
ис пи сао за са мо три не де ље. Де це ни ја ма је об-
ја вљи ва на об ра ђе на цен зу ри са на вер зи ја, а пре 
не ку го ди ну об ја ви ли су ори ги нал ну ко ју пре по-
ру чу јем за чи та ње. Ке ру ак је по сле не ко ли ко не-
де ља пи са ња у да ху до шао са тек стом сро ла ним 
као то а лет па пир, рас про тро га по уред ни ко вој 
кан це ла ри ји и ре као: „Ви ше ни шта не ди рам, ово 
је ре мек-де ло!“. Пре ва рио се. Ипак, и та ко цен-
зу ри сан Ке ру а ков нај по зна ти ји ро ман је по сле 
Би бли је био нај кра де ни ја књи га у аме рич ким 
књи жа ра ма.

Душан Цицвара 

Поводом двестапедестогодишњице 
рођења Фридриха Шилера

Ода грчким боговима
Ове го ди не, де се тог но вем бра, на вр ше но је две ста 

пе де сет го ди на од ро ђе ња Фри дри ха Ши ле ра, ве-
ли ког не мач ког пи сца, ко ји с пра вом че сто но си епи тет 
„не мач ки Шек спир“ због из у зет ног по стиг ну ћа у под-
руч ју дра ме. Ње го во ства ра ла штво се од ли ку је не у мор-
ним тра га њем за уз ви ше ним и бо жан ским у чо ве ку. По-
себ ном се чи ни ње го ва по е зи ја из пе ри о да ко ји је по знат 
као „вај мар ска кла си ка“, ка да не из бри сив траг у не мач кој 
књи жев но сти по ред ње га оста вља и ње гов ве ли ки при ја-
тељ Ге те. У том пе ри о ду код обо ји це до ла зи до умет нич ке 
пре о ри јен та ци је, чи ји је оки дач био су срет са ан тич ком 
умет но шћу. Они на пу шта ју бун тов нич ки ка рак тер прет-
ход ног ли те рар ног по кре та „Sturm und Drang“, из њи-
хо вих де ла не ста је не у ре ђе ност фор ме, а сна жни осе ћај 
су бјек та за ме њу је мир но ћа и склад по угле ду на ан тич ку 
умет ност. 

Као и код Ге теа, код Шиле-
ра је осе тан Вин кел ма нов ути-
цај. На и ме, Вин кел ман у свом 
де лу „Исто ри ја ан тич ке умет-
но сти“ до при но си класици-
стич ком схва та њу ле по те и 
иде ал ле пог тра жи у ан ти ци. 
Он у ан тич ком умет нич ком 
де лу ви ди „пле ме ни ту јед-
ностав ност и ти ху ве ли чи ну“ 
и упра во ове ре чи по ста ју во-
де ћа ми сао не мач ке кла си ке.

У тек сту „Пи смо дан ског 
пут ни ка“ (1785) на зи ре се по-
че так Ши ле ро вог про у ча ва ња 
ан тич ке умет но сти, упра во у сми слу ових Вин кел ма но-
вих ре чи. Ши лер се на ла зи у му зе ју ан тич ких скулп ту ра 
у Ман хај му и ре чи ма осли ка ва њи хо ве пор тре те. У сре-
ди шту ње го вог по сма тра ња, као и ра ни је код Ле син га, 
Хер де ра, Вин кел ма на и са мог Ге теа, на ла зи се Ла о конт са 
сво јим си но ви ма. Овај пле ме ни ти лик, у смрт ном тре нут-
ку ове ко ве чен у бе лом мер ме ру, по ста је по кре тач мно гих 
есте тич ких рас пра ва, а у сво јој „пле ме ни тој јед но став но-
сти и ти хој ве ли чи ни“ сим бол не мач ке кла си ке. У овом 
при зо ру оца и си но ва у смр то но сном за гр ља ју стра шне 
зми је, у овом при зо ру бол не ми шић не на пе то сти, уоб-
ли че не до ана том ског са вр шен ства, Ши лер ви ди узор 
нај у зви ше ни је исти не и ле по те. Ова уз ви ше на исти на 
са вла да ва моћ ну си лу афек та у сво јој сми ре но сти и ве ли-
чи ни. Зар ова хар мо ни ја и ле по та, пред ко јом је сна га ума 
не моћ на а сна га ре чи не ма, ни је онај ве ли ки ан тич ки иде-
ал, ко ји се про вла чи у кла сич ним де ли ма Ши ле ра и Ге теа? 
Ме ђу тим, сво ју па жњу Ши лер по све ћу је и Хер ку лу. Ње-
го во око по чи ва на овој ве ли чан стве ној фи гу ри из чи је 
уну тра шње сми ре но сти зра чи сна га. Па жњу по све ћу је и 
Апо ло ну, узо ру нај пле ме ни ти је ле по те и оли че њу хар мо-
нич ног од но са те ла и пот пу не ду хов не сло бо де. Под сна-
жним ути ском овог ве ли чан стве ног при ка за грч ких бо-
го ва Ши лер сма тра да се оком пер ци пи ра ле по, а ср цем 
исти ни то. То да ље на во ди Ши ле ра на раз ми шља ње: „Ако 
чо век тре ба и мо же би ти са мо чо век, ка ко то да је не ка да 
би ло бо го ва и ство ри те ља ових бо го ва?“ А за тим до ла зи 
и до за кључ ка: „Гр ци су сли ка ли сво је бо го ве као пле ме-
ни ти је љу де и при бли жа ва ли љу де бо го ви ма. То су би ла 
де ца јед не по ро ди це.“ Ши лер ове сво је ми сли три го ди не 
ка сни је „се ли“ у еле ги ју „Бо го ви Грч ке“. У овој пе сми лир-
ско „ја“ сла ви не ка да шњи свет на се љен бо го ви ма, ка да су 
„бо го ви још би ли по пут љу ди, а љу ди по пут бо го ва“, ка да 
су бо го ви чи ни ли Јед но са при ро дом и љу ди ма. Он сма тра 
да се тра го ви овог све та на ла зе са мо још у по е зи ји и жа ли 
што је то вре ме про шло. У овој пе сми се на зи ре кон траст 
из ме ђу тог ан тич ког са вр шен ства и скла да и ка сни јег 
хри шћан ског до ба у ко ме је сун це са мо „обез ду хо вље на, 
ужа ре на лоп та“, а ко смос се још са мо „по кор но по ви ну-
је си ли те же“. Ова кав свет у ко ме до ми ни ра мрач на хри-
шћан ска аске за на су прот апо ли ниј ске ве дри не пред мет 
је Ши ле ро ве кри ти ке. Та кав не по е тич ни свет па ра ли ше 
ства ра лач ку сна гу, те умет ник тра жи на дах ну ће у све ту 
грч ких бо го ва. За то пе сник ја ди ку је и ка же: „Ле пи све те, 
где си? Вра ти се (…)!“ 

Слађана Андрејић
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Једна улица а много имена
Масов но бри са ње на зи ва ули ца ка да је у пи та њу 

кон ти ну и тет исто риј ске све сти јед ног на ро да 
и гра ђа на јед не др жа ве, по мно ги ма је не при хва тљи во. 
Ипак по след њих го ди на, је дан од нај ак ту ел ни јих трен-
до ва сва ке град ске вла сти је ме ња ње ви ше де це ниј ских 
на зи ва ули ца, што мно ги оце њу ју као „ан ти ци ви ли за-
циј ски гест“.

Че тр на е стог де цем бра 1939. го ди не у Бе о гра ду су 
одр жа не сту дент ске и рад нич ке де мон стра ци је про тив 
ра та и фа ши зма. У су ко бу по ли ци је са де мон стран ти ма 
би ло је и по ги ну лих. Јед на ули ца у Бе о гра ду но си ла је у 
знак се ћа ња на тај до га ђај име – 14. де цем бар. Са да јој 
је до де ље но име ру ског ца ра Ни ко ла ја Дру гог. Ни ко лај 
Дру ги Алек сан дро вич Ро ма нов био је по след њи ру ски 
цар. Ди на сти ја Ро ма но вих вла да ла је Ру си јом три ве ка 
(1613–1917). Ни ко лај Дру ги је син Алек сан дра Тре ћег 
и Ма ри је Фјо до ров не и вла дао је од 1894–1917. У Анек-
си о ној кри зи (1908/09) бра нио је ин те ре се Ср би је. У 
ду ху свог про гра ма, при те као је у по моћ Ср би ји у нај-
те жем мо мен ту (1914) об ја вив ши рат Аустри ји. Доц ни-
је, у вре ме по вла че ња срп ске вој ске пре ко Цр не Го ре и 
Ал ба ни је упу ти ће Ен гле ској и Фран цу ској ул ти ма тум да 
ће, уко ли ко не при хва те срп ску вој ску и из бе гли це ко-
ји су ви ше од ме сец да на уза луд но че ка ли на ал бан ском 
при мор ју, за кљу чи ти са Не мач ком и Аустри јом се па рат-
ни уго вор о ми ру. Аб ди ци рао је по сле вој них по ра за и 
ре во лу ци о нар них до га ђа ја 1917. го ди не, а у ју лу ме се цу 
сле де ће го ди не био је стре љан за јед но са чи та вом по ро-
ди цом. 

Исто ри чар Пре драг Мар ко вић ми шље ња је да ули це 
не тре ба да но се име на љу ди.

– Про блем је што Бе о град има хи ља ду ули ца без 
име на. Не ма до вољ но за слу жних љу ди за то ли ко ули ца. 
У ве ли ким ме тро по ла ма ули це се не зо ву по љу ди ма, 
већ по не ким дру гим обе леж ји ма – Бро двеј, Шан зе ли зе, 
Окс форд… Име на углав ном кри ју по ли тич ку по ру ку, а 
ули це на зва не по љу ди ма се и те же пам те – сма тра це ње-
ни исто ри чар.

Ра ди ца Алек сић, пен зи о нер, жи ви већ три де сет го-
ди на у Ули ци ца ра Ни ко ла ја.

– Осу ђу јем про ме ну на зи ва ули ца ко је сим бо ли зу ју 
до при нос бор би про тив фа ши зма. Сма трам да та име на 
ни под ко јим усло ви ма не тре ба да се ме ња ју, већ тре ба 
да се на ђе на чин да се тај до при нос још ви ше ис так не. 
Хо ће ли сва ка но ва власт ми сли ти да вре ме у Ср би ји и 
но ва исто ри ја Ср би је по чи ње од ње. Ако би се су ди ло 
по бри са њу на зи ва ули ца по ис так ну тим лич но сти ма из 
НОБ-а, по том ци би мо гли по ве ро ва ти да тог пе ри о да 
исто ри је ни је ни би ло – ка же вре ме шна го спо ђа. 

Ина че, пр ви пред лог за име но ва ње бе о град ских ули-
ца по те као је од Упра ве ва ро ши Бе о гра да 1847. го ди не 
и од но сио се на три де сет со ка ка ужег град ског је згра, 
тзв. ва ро ши у шан цу. Ули це су на зва не у скла ду са сво-
јим по ло жа јем, по уста но ва ма ко је су се у њи ма на ла зи ле 
или по зна ме ни тим лич но сти ма, али се ови но ви на зи ви 
за ду го ни су одо ма ћи ли. За он да шње ста нов ни ке не ве-
ли ког Бе о гра да, ста ри опи сни на чин на зи ва ња со ка ка 
пре ма ва жни јим објек ти ма, на при мер цр ква ма, џа ми ја-
ма, че сма ма или ку ћа ма по зна тих љу ди, био је још увек 
лак ши, ра зу мљи ви ји и оп ште при хва ћен. Тек се дам на-
ест го ди на доц ни је, 1864. го ди не, по на ло гу „Ње го ве 
све тло сти, пре ми ло сти вог кња за Ми ха и ла”, пр ви пут су 
да та име на ули ца у це лој ва ро ши. 

Ова ули ца је не ко ли ко пу та ме ња ла на зив. Пр во је 
би ла Но ва бал кан ска (1893–1896), за тим При штин ска 
(1896–1946), па Че тр на е стог де цем бра (1946–2004), а 
са да је Ца ра Ни ко ла ја Дру гог. 

За ни мљи во је да та бле са ста рим нат пи си ма ни су 
ски ну те, па се дуж ули це мо гу ви де ти сви на зи ви осим 
пр во бит ног. 

Лела Мирковић

Нај ста ри ја бе о град ска ку ћа на ла зи се у Ули ци ца ра Ду ша на 10, на Дор ћо лу, а са гра ђе на је 
сре ди ном тре ће де це ни је 18. ве ка, у  вре ме ка да је та ули ца но си ла на зив Ду га чар ши ја. 

Дор ћол је не ка да за хва тао ма ли део ду нав ске ва ро ши, у не по сред ној бли зи ни рас кр шћа Ули-
ца ца ра Ду ша на (Ви дин ски со как) и Ули це кра ља Пе тра (Ду бро вач ке). Та ко је и до био на зив, 
јер тур ска реч “dortyol” до слов но зна чи ме сто где се са ста ју че ти ри пу та. С вре ме ном се име 
пре не ло на цео крај од Сту дент ског тр га до Ду на ва, и од Ска дар ли је до Ма лог Ка ле мег да на.

Град ња нај ста ри је са чу ва не згра де по че ла је 1724. и за вр ши ла 1727. го ди не у ба рок ном 
сти лу, за вре ме аустриј ске вла да ви не. Пре ла зак из XVII у XVI II век за Бе о град је био бу ран. 
По чет ком XVI II ве ка, тач ни је 1717. го ди не, аустриј ска вој ска под ко ман дом прин ца Еуге на 
Са вој ског осво ји ла је Бе о град. Аустри јан ци су де кре том од ре ди ли где ће жи ве ти ка то ли ци, а 
где пра во слав ци и оста ли. Та ко је па ди на ка Ду на ву би ла ка то лич ка, не мач ка. Али, то ни је ду-
го тра ја ло, са мо од 1717. до 1739. го ди не.

Од мах по пре у зи ма њу гра да, ко ји је у 
то вре ме био ори јен тал на ва рош, на Дор-
ћол су до се ље не тач но 333 не мач ке по ро-
ди це из обла сти Вор ма и Мајн ца. Го ди ну 
да на ка сни је, углед ни ва ро ша нин Ели јас 
Флајш ман, ре мен ски мај стор и са вет ник у 
оп штин ском ве ћу по ди ћи ће у Ду ша но вој 
ули ци се дам иден тич них зда ња, од ко јих 
је све исто риј ске не при ли ке пре сто ни це 
пре жи ве ла са мо ку ћа под бро јем 10, ко ја 
ва жи за нај ста ри ју.

Њен гра ди тељ био је Швај ца рац Ни ко ла Док сат де Мо рез, ин же њер и пу ков ник аустриј-
ске вој ске, ко ме је на ре ђе но да по сто је ћу Бе о град ску твр ђа ву учи ни не са вла ди вом пре пре-
ком пред Тур ци ма, а ва рош да из гра ди из но ва. Та ко ће у овом пе ри о ду би ти по но во са гра ђе-
на ку ла Не бој ша, са спра том ви ше, и са зи дан Ве ли ки бу нар, по зна ти ји као Рим ски бу нар. Бу-
нар је ина че био тај но по ве зан са из во ри ма у Гроц кој и увек је имао све жу и здра ву во ду. Све 
оно што је да нас Бе о град ска твр ђа ва, из гра ђе но је под Док са то вом гра ди тељ ском па ли цом. 
Мо рез је ка сни је био стре љан под но зи ди на Ка ле маг да на, по што је од стра не аустриј ских 
цар ских вла сти био оп ту жен за из да ју. У за пи си ма хро ни ча ра сто ји да је ње го во по гу бље ње 
би ло на ре ђе но ка ко би се при кри ла  тач на ло ка ци ја тај них про ла за ко ји су во ди ли у твр ђа ву 
и из ње.

Због опа сно сти ко ја је у оно вре ме ра то ва ња по сто ја ла, Аустри јан ци су све ва жни је 
објек те по ве зи ва ли под зем ним про ла зи ма, па та ко и ку ћу у Ду ша но вој. Ми сте ри ја ко ја је до 
да нас окру жу је пр ви пут је за ин те ре со ва ла град то ком Дру гог свет ског ра та, ка да су Нем ци 
кре ну ли да у ње ном по дру му у нај ве ћој тај но сти не што ужур ба но тра же и ис ко па ва ју.

Нем ци су упор но тра жи ли „остат ке вла сти сво јих пре да ка” у под зем ном де лу ове згра де 
го во ре ћи да ће она по ста ти Му зеј Еуге на Са вој ског, као и да по сто је не ки тај ни про ла зи чак 
и пре ма са мој Са ви, кроз цен трал ни и град ски део. Пре гле да ли су згра ду, ње не по дру ме и ис-
пи ти ва ли зи до ве. Ин три ги ра ло их је то што су по друм ски зи до ви зи да ни од ка ме на и опе ке, 
а по друм ски сво до ви од опе ке. 

Ку ћа је има ла  по друм, при зе мље и спрат, а спо ља шњи из глед са чу ван је до да нас. У при-
зе мљу се увек оба вља ла не ка за нат ска де лат ност, па се та ко и да нас ту на ла зе про дав ни ца 
„Ста кло пан” и пе ка ра, а на спра ту жи ве три по ро ди це. Та ку ћа је, ина че, ка сни је од ре ди ла 
гра ђе вин ску ли ни ју Ду ша но ве ули це.

Сво до ви у ку ћи су на пра вље ни луч но, што се мо же ви де ти и по из ло гу про дав ни це „Ста-
кло па на”, ко ја пра ти ли ни ју сво да. По друм је, та ко ђе, на пра вљен луч но са сво до ви ма и га-
ран ту је ста бил ност це лог објек та већ ско ро 300 го ди на. Под зем ни део ове ку ће да нас је по-
то пљен ду бо ком во дом, ко ја до се же до стру ка, а ход ни ци ко ји су се на ста вља ли и гра на ли у 
не по зна том прав цу да нас су за тр па ни или по лу сру ше ни. Иако под за шти том др жа ве, овај 
спо ме ник кул ту ре је у ло шем ста њу. У сва ком гра ду по сто је тај не ко је бу де на шу ра до зна лост, 
има по да та ка ко ји су сла би је по зна ти, и ка да их са зна мо пи та мо се ка ко је мо гу ће да ту жи ви-
мо, а да то ли ко то га не зна мо. Ми сте ри ја под зем них ту не ла у Ду ша но вој 10 ни ка да до кра ја 
ни је от кри ве на па и да нас ма ми и ин три ги ра ра до знал це и струч ња ке. Под зем ни Бе о град у 
сва ком слу ча ју тра жи сво је ис тра жи ва че.

Лела Мирковић

Најстарија кућа у Београду

Док мене неко – писаљка већ узвраћа ударац.

Словослагача уби реч. Олово је у питању.

Хранили смо реч млеком. Она остаде млада а 
ми остарисмо.

Намерно грешим – појачаним интензитетом.

Преко трња до Црвене звезде.

Со на рану – какав флеш!

Почиње се од упитника а завршава језик – 
узвичником!

Орочисмо и огорчење. Све је друго већ потрошено.

Радујем се почетку – сваког новог краја.
Дарко Хабазин Дакс
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Едиција Транзит

Хара Јанакопулу
БЉАК!
Превела с грчког: Александра В. 
Јовановић

Шта се де си ка да 
твој нај бо љи при-
ја тељ поч не да се 
по на ша из бе зу-
мље но, ка да ти у 
ку па ти ло из чи ста 
ми ра упад не не ко 
ве о ма за ни мљив? 
Шта се до го ди 
ка да ти, из не на да, у жи вот уле те па ра-
но ич на мач ка и за љу бље на ба ка, а он да 
пот пу но про пад не не што што је тре ба-
ло да бу де из не на ђе ње? За Еву, глав ну 
ју на ки њу ове књи ге, све ће то зна чи-
ти пре ла зак из бља ка стог до ба сред ње 
шко ле у не из ве сну, али ипак та ко при-
ма мљи ву бу дућ ност.

Јухана Тидел ( Johanna Thydell)
СЈАЈ ЗВЕЗДА  
НА ПЛАФОНУ
Превеле са шведског: Зорица Јанковић 
и Сузана Живковић

Је ни на ма ма има 
рак. Ле че ње ни-
је би ло успе шно 
и ма ма ће уско ро 
да умре. Да ли се 
мо же жи ве ти без 
мај ке? Иако у се-
би но си бол ко ји 
ни је ла ко са вла да-
ти, Је на, ју на ки ња 
књи ге Сјај зве зда на пла фо ну, по ку ша ва 
да се из бо ри с ту гом. Њен бур ни ти-
неј џер ски жи вот се на ста вља – ту су 
про бле ми с дру штвом, жур ке, ис про-
ба ва ње шмин ке, су ко би са од ра сли ма у 
по ро ди ци.
Упр кос озбиљ ној те ми, ово ни је те шка 
књи га. Из ње из би ја жи вот у свим сво-
јим ни јан са ма. Ово је књи га о смр ти, 
али и о же љи да се жи вот на ста ви. Ово 
је књи га ко ја де лу је са свим исти ни то.

Едиција Добар родитељ

Невена Ловринчевић
ДИСЦИПЛИНА  
БЕЗ БАТИНА
Илустровала: Неда Докић

Сва ки се ро ди тељ 
по вре ме но сретне 
са си ту аци јом у 
ко јој де те бе сни, 
ту че дру гу де цу, 
не по шту је вре-
ме до ла ска ку ћи. 
Зна чи ли то да 
та кво по на ша ње 
тре ба то ле ри са ти и че ка ти да са мо про-
ђе? Ни ка ко. 
Ди сци пли но ва ње ни је ка жња ва ње, већ 
уче ње де те та то ме ко ји су об ли ци по-
на ша ња при хва тљи ви, а ко ји ни су, као 
и то ме да за сво је по на ша ње мо ра да 
сно си по сле ди це. Ди сци пли но ва ње је 
ва жан део оно га што чи ни мо да би на-
ша де ца јед ног да на по ста ла зре ле, од-
го вор не и мо рал не осо бе.
У овој књи зи на ћи ће те ко ри сне ин-
фор ма ци је о јед но став ним и успе шним 

тех ни ка ма ди сци пли но ва ња, ко је ће 
вам по мо ћи да ва шу ма лу и не та ко ма лу 
де цу на у чи те аде кват ном по на ша њу на 
не на си лан, али ефи ка сан на чин.

Едиција Мала психологија

Катрин Матлен, Бернадет Коста-Прад 
(Catherine Mathelin, Bernadette Costa-
Prades)
КАКО ДА ВАСПИТАШ 
СВОЈЕ РОДИТЕЉЕ
Илустровао: Паскал Леметр (Pascal 
Lemaitre)
Превела с француског: Надежда 
Ђуровић

Књи га Ка ко да 
вас пи таш сво је 
ро ди те ље пу на је 
са ве та ко ји ће по-
мо ћи мла ди ма у 
оп хо ђе њу с ро ди-
те љи ма и ко ји ће 
их на у чи ти ка ко 
да у по ро дич ним 
од но си ма има ју што ма ње про бле ма.
У овој књи зи ауто ри су по ку ша ли да 
адо ле сцен ти ма, по ма ло збу ње ним про-
ме на ма ко је но си од ра ста ње, ука жу на 
на чи не ко ји ће им по мо ћи да се у про-
бле ма тич ним по ро дич ним си ту а ци ја ма 
сна ђу на нај бо љи на чин, у за ви сно сти 
од њи хо вог од но са с ро ди те љи ма – јер 
ка ко ка жу ауто ри, ни су сви ро ди те љи 
исти. Има стро гих ро ди те ља, оних от-
ка че них и оних с ко ји ма ни је ла ко…
Ка ко да вас пи таш сво је ро ди те ље је сте 
по уч на књи га ко ју, ка да јед ном от кри-
је, чи та лац мо же увек да ко ри сти као 
из вор ко ри сних са ве та и иде ја за бо љи 
жи вот у по ро ди ци.

Едиција Мала психологија

Татјана Драгосављевић-Алић
МММООГУ АААККО 
ХОЋУ
Корак по корак у савладавању муцања!
Илустровала: Неда Докић

М-М-МОО-ГУ А-А-АК КО ХО ЋУ је 
пр ви ин тер ак тив ни при руч ник на срп-
ском је зи ку
ко ји го во ри о про бле му му ца ња и пру-
жа од го во ре на сле де ћа пи та ња:
Шта је му ца ње? Ка ко се ис по ља ва?
Чи ме је пра ће но? Ка ко се од ра жа ва на 
по на ша ње?
При руч ник ће по мо ћи они ма ко ји му-
ца ју да овла да ју сво јим го во ром. Та ко-
ђе ће по мо ћи те ра пе у ти ма у ра ду, као 
и чла но ви ма по ро ди це и при ја те љи ма 
осо бе ко ја му ца да бо ље раз у ме ју овај 
про блем.
Прируч ник пра ти рад на све ска, као и 
ДВД с ве жба ма.
Ауто ри по ру чу ју: А са да – хра бро на-
пред! Му ца ње ни је не са вла див не при ја-
тељ, већ не што што мо жеш да об у здаш 
и кон тро ли шеш. 
А ти то мо жеш – 
са мо ако хо ћеш!
Чи ча Пет сон и 
ма чак Фин дус ју-
на ци су сли ков-
ни ца по зна тих 
ши ром све та, а 
ин спи ра ци ју за 

њи хо ве пр ве аван ту ре чу ве ни швед ски 
пи сац и илу стра тор Свен Нур дквист 
про на шао је игра ју ћи се са сво јим ма-
лим си но ви ма.
Аван ту ре чи ча Пет со на и ма лог Фин-
ду са до сад су пре ве де не на 44 је зи ка, а 
са да се пр ви пут мо гу чи та ти и на ћи ри-
ли ци, у из да њу Кре а тив ног цен тра.

Написао и илустровао: Свен 
Нурдквист
КАКО СЕ МАЛИ ФИНДУС 
ИЗГУБИО
Са шведског превела: Славица 
Агатоновић

Уса мље нич ки жи-
вот чи ча Пет со-
на, ко ме су је ди-
но дру штво би ле 
ње го ве ко ко шке, 
пот пу но се про-
ме нио ка да му је 
ком ши ни ца до не-
ла ку ти ју на ко јој је ве ли ким сло ви ма 
пи са ло: “Фин дус, зе ле ни гра шак”. У тој 
ку ти ји, уме сто гра шка, на ла зи ло се јед-
но зе ле но о ко ма че. Пет со но ви да ни по-
ста ли су срећ ни ји и ве се ли ји, а он да се 
ма че јед ног да на из гу би ло...

Написао и илустровао: Свен 
Нурдквист
ТОРТА ОД ПАЛАЧИНКИ
Са шведског превела: Славица 
Агатоновић 

Не мо же те ни да 
за ми сли те у ка кву 
се лу ду аван ту ру 
пре тва ра при пре-
ма ње тор те од 
па ла чин ки ко јом 
чи ча Пет сон же ли 
да улеп ша ро ђен-
дан свом мач ку 
Фин ду су. Да би на пра вио ту тор ту, Пет-
сон мо ра да ре ши го ми лу про бле ма, а 
нај ви ше те шко ћа за да је му је дан ве ли ки 
и љут бик. Али Пет сон и Фин дус има ју 
план за ре ше ње сва ког про бле ма...

Написала и илустровала: Мелани Вот
ВЕВЕРИЦА ПЛАШЉИВИЦА

ВЕВЕРИЦА ПЛАШЉИВИЦА 
ПРОНАЛАЗИ ПРИЈАТЕЉА
Са енглеског превео: Дејан Беговић

У сли ков ница ма 
Ве ве ри ца Плашљи-
ви ца и Веве рица 
Пла шљи ви ца про-
на ла зи пријате ља 
аутор ка и илу-
стра тор ка Ме ла-
ни Вот на вр ло 
ду хо вит на чин об-
ра ђу је те му деч-
јег стра ха и уз то, 
вр ло по сред но и 
не на ме тљи во, учи 
де цу до брим хи-
ги јен ским нави-
ка ма.
Ве ве ри ца Плашљи ви ца не во ли не пред-
виђе не си ту а ци је и за то не си ла зи са 
свог др ве та. Има утвр ђен свако днев ни 
план рада и стро го га се при др жа ва. 

Ипак, не би би ло за ни мљи во ка да би 
увек све ишло по пла ну. За хва љу ју ћи 
јед ној не мир ној пче ли, ве ве ри ца са зна-
је да уме да ле ти, па у свој сва ко днев ни 
план укљу чу је и ска ка ње у не по зна то, 
а за хва љу ју ћи јед ном че тво ро но жном 
би ћу, она сти че го то во са вр ше ног при-
ја те ља. 
Ни је стра шно и опа сно све оно што је 
не по зна то. Тре ба би ти хра бар и ра до-
знао, за кљу чу је мо чи та ју ћи ове из у зет-
не сли ков ни це.

Нада Јабланов
ЗАИГРАЈМО ВЕСЕЛО!
Илустровао: Марко Сомборац

Збир ка За и грај-
мо ве се ло! са др жи 
ода бра не на род не 
игре с пе ва њем – 
пра ве би се ре из 
ђер да на на род-
ног му зич ког и 
фол клор ног ства-
ра ла штва. Збир-
ку, у ко јој се на ла зе тек сто ви и нот ни 
за пи си, пра ти ду пли ЦД са свим пе сма-
ма. По себ ну вред ност књи зи да је ДВД, 
уз по моћ ко јег се на лак и јед но ста ван 
на чин мо гу са вла да ти ко ра ци фол клор-
них ига ра опи са ни у књи зи. Ко ра ци су 
за сно ва ни на из вор ном фол кло ру, али 
су по јед но ста вље ни и при ла го ђе ни уз-
ра сту де це. ДВД са др жи и основ не на-
по ме не о ко лу, пра вил ном др жа њу у ко-
лу, као и при ка зе ига ра ко је из во де деч ји 
ан сам бли. На род не игре с пе ва њем тек-
стом пе са ма, ме ло ди ја ма и рит мом, уз 
по кре те и на род не но шње, на аутен ти-
чан на чин пред ста вља ју крај у ко јем су 
на ста ле и на род ко ји их је ство рио. Ова 
збир ка је наш при лог на сто ја њи ма да се 
вред но сти из вор ног на род ног ства ра-
ла штва са чу ва ју.

Едиција Свет је један

Верослав Ранчић
ПОСЛЕДЊА 
ЗИМЗЕЛЕНОВА ТРКА
Илустровао: Синиша Бановић

Хи по дром на иви-
ци гра да оми ље но 
је са ста ја ли ште 
два на е сто го ди-
шња ка – Зо ра на, 
Ча пе, Пе ге, Зр не, 
Ја сне, Туч ка, Да-
ви де и Шме це. О 
суд би ни њи хо вог 
љу бим ца, не ка да-
шњег шам пи о на, 
ко ња Зим зе ле на, упра ва ер ге ле из не-
на да до но си дра ма тич ну од лу ку. Јед не 
ки шне но ћи Зимзе лен и Зо ран не ста-
ју. Ни ко не зна где су. Ку ла то пов ња ча, 
напу ште но и одав но за бо ра вље но брод-
ско пот па лу бље на ре ци, по ста је глав но 
скро ви ште ове дру жи не пред ко јом је 
ве ли ки за да так.
Ро ман По след ња Зим зе ле но ва тр ка на-
стао је на осно ву сце на ри ја за деч ји 
игра ни филм По след ња тр ка. Тај филм 
је до био број не на гра де, а и да нас се ве-
о ма че сто при ка зу је на те ле ви зи ји.

Приредио П. Р.

Издања Креативног центра



30 31

КРЕ ТЈЕН де Троа : Пар си фал или ле ген да о 
Све том Гра лу; пре вод са ста ро фран цу ског, пред-
го вор и ко мен та ри Ко ља Ми ће вић. – Бе о град : 
Срп ска књи жев на за дру га, 2009. – XXI II, 177 стр.

Ро ман у сти ху Кре тје на де 
Троа спа да у ону гру пу дела 
фран цу ског сред њег ве ка ко-
ја су ма сов но на ста ја ла у раз-
до бљу од по след њих тру ве ра 
до по ја ве ве ли ких лир ских 
пе сни ка, а то је вре ме свих 
ро ма на у сти ху (XII–XIV 
век). Глав ни сим бол је Грал, 
тач ни је, у то вре ме ве о ма по пу лар на ле ген да о Све-
том Гра лу, од но сно тра га ње за њим као за не чим не-
до сти жним. Та ле ген да је и да нас из вор ин спи ра ци је 
за де ла мно гих умет ни ка у број ним умет нич ким ди-
сци пли на ма. Сим бол Гра ла у ро ма ну је тран спо но ван 
кроз при чу о жи во ту глав ног ју на ка, Пар си фа ла, ко ја 
го то во пра во ли ниј ски на ра тив но сле ди свој ток кроз 
сти хо ве. Ро ман је ис пе ван у осмер ци ма ко ји су кроз 
јед но став не дво сти хе би ли по год ни да одр жа ва ју на-
ра ци ју и да за о кру же јед ну ро ма неск ну те ма ти ку. Ко-
мен та ри пре во ди о ца су за да на шњег чи та о ца зна чај ни 
јер овај ро ман фун ди ра ју у кон текст јед ног ши рег ци-
клу са оста лих ро ма на у сти ху.

ПА ВЛО ВИЋ, Дра го љуб М. : Ср би ја и срп ски 
по крет у Ју жној Угар ској 1848. и 1849. ; пред-
го вор Ва си ли је Ђ. Кре стић. – Бе о град : Срп ска 
књи жев на за дру га, 2009. – XVII, 175 стр.

У пет са же тих по гла вља аутор 
на осно ва ма ар хив ске гра ђе 
из не ко ли ко срп ских ар хи ва 
при по ве да о до га ђа ји ма ко ји 
су се де си ли у вре ме ре во лу-
ци ја 1848. и 1849. го ди не. Реч 
је о књи зи ко ја је по те кла из 
ауто ро ве док тор ске ди сер та-
ци је (Не мач ка, 1895), а ко ју 
је об ја вила Срп ска кра љев ска ака де ми ја 1904. го ди не. 
Па вло вић је кроз сво ју књи гу па ра лел но пра тио де ша-
ва ња у Вој во ди ни и Ср би ји ста вља ју ћи их у ши ри кон-
текст ин те ре са ве ли ких си ла на Бал ка ну у то вре ме. 
Иако Ср би ни су оства ри ли сво ја пра ва про кла мо ва на 
1848. на Мај ској скуп шти ни у Срем ским Кар лов ци-
ма, ток и слом ре во лу ци је у та да шњој Ју жној Угар ској 
да ле ко се жно је ути цао на уну тра шњи и спољ но по ли-
тич ки жи вот Ср би је. Овој Па вло ви ће вој књи зи не ма 
се шта мно го до да ти, по го то ву та мо где је аутор ко-
ри стио ар хив ску гра ђу из На род не би бли о те ке ко ја је 
уни ште на 1941. го ди не бом бар до ва њем Бе о гра да, па 
је она и об ја вље на пре ма пр вом из да њу.

МИР КО ВИЋ, Ни ко ла : Иза бра не сту ди је и кри
ти ке, из бор и пред го вор Пре драг Пал ве стра – Бе-
о град : Срп ска књи жев на за дру га, ко ло 101, 2009.

Ни ко ла Мир ко вић је у април-
ском ра ту 1941. го ди не за ро-
бљен као ре зер вни пот по руч-
ник и по слат у Не мач ку. Ода-
тле га је 1943. го ди не по ку-
шао да спа се углед ни не мач ки 
ју го сла ви ста Алојз Шма ус 
(1901–1970), предрат ни лек-
тор на Ка те дри за гер ма ни-
сти ку Бе о град ског уни вер зи те та, ко ји је под оку па-
ци јом био ди рек тор Не мач ког ин сти ту та у Бе о гра ду. 
Мир ко вић је сти гао до Зе му на и ту од сво га ку ма, пе-
сни ка Гу ста ва Кр кле ца, за по сле ног у хр ват ском ли сту 
„Гра ни чар“, са знао да би у Бе о гра ду тре ба ло да ра ди 

за Нем це. Без мно го ко ле ба ња је од ба цио ту по ну ду о 
са рад њи с оку па то ром и био стра жар но вра ћен у за-
ро бље нич ки ло гор у Осна бри ку, где је остао до кра-
ја ра та. На исти на чин, истим од луч ним ге стом ти хог 
до сто јан ства, Ни ко ла Мир ко вић је, на кра ју ра та, и 
дру ги пут од био по ну ђе ну по лу сло бо ду – ве ли чи на 
ма ле них по ка за ла је бе ду ве ли ких. На из не на ђе ње по-
ро ди це и мно гих по зна ни ка са књи жев не ле ви це, ко ји 
су се из шу ме вра ћа ли као по бед ни ци, од лу чио је да 
оста не у еми гра ци ји. Срп ска књи жев на за дру га од-
лу чи ла је да об ја ви нај ва жни је сту ди је Ни ко ле Мир-
ко ви ћа. Пред го вор овом из да њу на пи сао је Пре драг 
Па ла ве стра. Ве ћи на сту ди ја штам па на је у Срп ском 
књи жев ном гла сни ку, где је Мир ко вић (1934–1941) 
био опе ра тив ни уред ник и члан уре ђи вач ког од бо ра. 
Штам па не су сту ди је и кри ти ке о при по вет ка ма Ан-
дри ћа, за тим о Јо ва ну Ду чи ћу, ина че док тор ска сту ди-
ја од бра ње на у Бе чу 1929, Опис при ро де код Ми ла на 
Ра ки ћа, Пред смрт не слут ње Во ји сла ва Или ћа, По ко-
ше но по ље Бо ре Ћо си ћа, као и Бу гар ски при по ве да чи, 
Сто го ди на хр ват ске ли ри ке, та ко ђе и Ан то логи ја срп-
ско хр ват ске по сле рат не ли ри ке. Овим из бо ром аутор 
се по но во вра ћа у срп ску књи жев ност. 

ПЕ КИЋ, Бо ри слав ; Ус пе ње и су но врат Ика ра Гу
бел ки ја на ; пред го вор Вла де та Јан ко вић. – Бе о град: 
Срп ска књи жев на за дру га, 2009. – XXVI, 111 стр.

Об ја вљи ва ње овог тре ћег по 
ре ду крат ког ро ма на Пе киће-
вог ро ма неск ног опу са више-
стру ко је зна чај но за да на-
шњег чи та о ца. Нај пре из два 
раз ло га. Пр ви ов де тре ба на-
ве сти у це ли ни: „Из да ње књи-
ге Ус пе ње и су но врат Ика ра 
Гу бел ки ја на у редов ном Ко лу Срп ске књи жев не за-
дру ге об ја вљу је се пре ма ори ги нал ном ауто ро вом 
ру ко пи су ко ји чу ва го спо ђа Љи ља на Пе кић. Она је 
са да шње из да ње уса гла си ла са из вор ним Пе ки ће вим 
тек стом и у ње га укљу чи ла све из о ста вље не де ло ве, ре-
чи и ре че ни це, та ко да се књи га у Ко лу мо же сма тра ти 
де фи ни тив ним из да њем тог оства ре ња“. Дру ги раз лог 
је од лич на сту ди ја Вла де те Јан ко ви ћа да та на по чет-
ку књи ге ко ја ана ли тич ки ту ма чи ово Пе ки ће во де ло. 
Ве ли ки зна лац грч ке ми то ло ги је, а Пе кић је и те ка ко 
био у до слу ху са њом, Јан ко вић раз ла жу ћи основ ни 
мит о Де да лу и Ика ру, ко ји је у осно ви ове књи ге, кроз 
по е ти ку пи сца от кри ва и ана ли зи ра но ва зна че ња тек-
ста. По сту пак пра жње ња и пу ње ња ми то ва у Пе ки ће-
вом по ступ ку за по чет већ ње го вим пр вим ро ма ном 
раз ви јао се и гра нао у ви ше пра ва ца и ва ри ја ци ја што 
је да ло по себ ну бо ју це ло куп ном опу су ауто ра. Књи га 
ће ви ше стру ко би ти зна чај на ка ко обич ним чи та о ци-
ма та ко и струч ња ци ма.

Цар ска по вест, Пред го вор и ко мен та ри Жар ко 
Пет ко вић, пре вод с ла тин ског Ми ро сла ва Мај-
хер и Жар ко Пет ко вић – Бе о град : Срп ска књи-
жев на за дру га, ко ло 101, 2009.

Цар ска по вест је збор ник би о гра фи ја рим ских ца ре ва 
и са вла да ра (Augu sti), њи хо вих на след нка (Ca e sa res), 
пре тен де на та и узур па то ра ко ји су вла да ли или по ку-
ша ли да вла да ју Цар ством од 117. до око 283. го ди не, 
да кле од Ха дри ја на. Не до ста ју, ме ђу тим, жи во ти Фи-
ли па Ара бља ни на, Де ци ја Тра ја на, Тре бо ни ја на Га ла, 
Еми ли ја на, за јед но са би о гра фи ја ма њи хо вих си но ва, 
као и нај ве ћи део жи во та Ва ле ри ја на и ње го вог исто-
и ме ног си на; све у све му, исто ри ја ца ре ва у пе ри о ду 
од ше сна ест го ди на (од 244. до око 260. го ди не) ни је 
са чу ва на. Спи си по ред то га што оба ве шта ва ју о вла-
да ре вом де ло ва њу (за ко но дав ство, ра то ви, пу то ва ња, 

упра вља ња цар ством и по-
се ди ма), ра све тља ва ју још и 
мно ге сит ни це ве за не за цар-
ски двор, њи хов од нос пре ма 
при ја те љи ма, за тим пре ма по-
ро ди ци, ка рак тер са мих вла-
да ра, као и њи хо ве љу бав не 
жи во те. За ни мљи ва је и то по-
гра фи ја тог вре ме на. Мно ге 
књи ге ко је су ва жне за свет ску кул ту ру код нас су та-
ко по треб не, те би на ше ин сти ту ци је ви ше мо ра ле да 
се ба ве ти ме, иако у вре ме кри зе об ја вљи ва ње та квих 
књи га из и ску је из у зе тан на пор.

КО МА НИН, Жар ко : Ље то пис вјеч но сти : гра
ђа за ро ман о смр ти и вас кр се њу Си мо на Ру
ја ни ћа из Пе ли но ва : ко ма ди из гу бље не при че ; 
пред го вор Пе тар Пи ја но вић. – Бе о град : Срп ска 
књи жев на за дру га, 2009. – XXXII, 184 стр.

Нај но ви ји ро ман Жар ка Ко-
ма ни на са др жи три књи ге 
кроз ко је пи сац го во ри о веч-
ном, про роч ком и ако хо ће мо 
но во за вет ном су да ру два зе-
маљ ска на че ла за сно ва на на 
те о ло шкој рав ни. А та на че ла 
су вас кр се ње и смрт. На сим-
бо ли чан на чин су пре ма овим 
на че ли ма да ти и на сло ви три ју књи га од ко јих се ро-
ман са сто ји. На сло ви свих три ју књи га по чи њу реч ју 
при ча, ко ја ни је са мо жан ров ско од ре ђе ње не го и сим-
бол бе смрт но сти. Том сим бо лу су су протса вље ни, већ 
у на сло ву три ју књи га, смрт, вас кр се ње и веч ни мир. 
Из ме ђу смр ти и веч ног ми ра је вас кр се ње ко је упра-
во при ча, спа са ва ју ћи жи вот и зе маљ ско од за бо ра ва, 
отва ра ди мен зи ју веч но сти. Оно што је смрт но и мр-
тво у ово зе маљ ском све ту упра во кроз при чу, ко ја је 
сим бол вас кр се ња, на ла зи веч ни мир. Нај по год ни ји 
об лик при че је ле то пис и ни ма ло слу чај но аутор свом 
ро ма ну да је на слов Ље то пис вјеч но сти. Кроз суд би ну 
и уло ге три лич но сти у ро ма ну аутор на ди ла зи ин ди-
ви ду ал но и ка зу је о уни вер зал ном.

КО ЛУН ЏИ ЈА, Дра ган : Иза бра не пе сме ; из бор 
и пред го вор Сло бо дан Ра ки тић. – Бе о град : Срп-
ска књи жев на за дру га, 2009. – XXVII, 196 стр.

Овај из бор из пе сни ко вог пе-
снич ког опу са са др жи пе сме 
из шест пе снич ких збир ки, 
а при до дат му је и из бор из 
ра них пе са ма. На це ло куп ни 
пе снич ки опус Дра га на Ко-
лун џи је пре суд но је ути ца ла 
ње го ва пр ва збир ка За тво-
ре ник у ру жи из ко је су се у 
раз ли чи тим прав ци ма те мат ски кре та ле ње го ве по то-
ње пе сме и збир ке обо га ћу ју ћи ли ри ку овог пе сни ка 
но вим лир ским хо ри зон ти ма. Као при пад ник јед не од 
нај да ро ви ти јих ге не ра ци ја пе сни ка ко ји су се по ја ви-
ли не што по сле Дру гог ра та Ко лун џи ја је до след но и 
ко хе рент но из гра ђи вао сво ју по е ти ку до да нас. Сви 
бит ни ег зи стен ци јал ни и по ет ски мо ти ви и сим бо ли 
дру ге по ло ви не про шлог ве ка при сут ни су у по е зи ји 
Дра га на Ко лун џи је. У пред го во ру су они од збир ке до 
збир ке так са тив но мар ки ра ни и са мим тим ста вље ни 
у ши ри кон текст пе сни ко ве ге не ра ци је и срп ске по е-
зи је тог вре ме на уоп ште. Ко лун џи ја је пе сник ши ро-
ких ам пли ту да и ве ли ких сми са о них про сти ра ња кроз 
сво је вре ме па ће овај из бор до бро до ћи и чи та о ци ма 
и кри ти ча ри ма да још ја сни је и пре ци зни је са гле да ју 
ауто ров пе снич ки опис.

Славољуб Марковић

Стопрво коло СКЗ



32

БЕОГРАД У ДЕВЕТНАЕСТОМ ВЕКУ (ИЗ ДЕЛА 
СТРАНИХ ПИСЦА)
Тек сто ви стра них пи са ца ко ји су у 
про шлом ве ку пи са ли о на шем глав-
ном гра ду у сво јим де ли ма о Ср би ји. 
Пи сци су би ли осве до че ни при ја те љи 
сло вен ских на ро да: јед ни су би ли при-
зна ти ауто ри те ти за кул тур но-исто-
риј ску про бле ма ти ку Сло ве на, дру ги 
– по зна ти књи жев ни ци, пу то пи сци и 
со ци јал ни ре во лу ци о на ри.

Јован Ристић: БОМБАРДАЊЕ БЕОГРАДА 1862. 
ГОДИНЕ
Бом бар до ва ња Бе о гра да ве ко ви ма су 
по ста ли ме ђа ши муч не исто ри је срп-
ске пре сто ни це. Бом бар до ва ње Бе о-
гра да до шло је као од зив тур ске вла де 
на но ву по ли ти ку кне за Ми ха и ла, об-
на ро до ва ну на Пре о бра жен ској скуп-
шти ни (ав гу ста 1861), а сам по вод би-
ло је уби ство де ча ка код Чу кур че сме.

Ненад Ристић: СЛИКАРЕВО ПЕРО (ПИСМА 
УРОША ПРЕДИЋА)
Пре пи ска сли ка ра Уро ша Пре ди ћа 
упу ће на при ја те љи ма и чла но ви ма по-
ро ди це, сло бод на у из ра жа ва њу ми сли 
упу ће них од ре ђе ним осо ба ма. Књи га 
об у хва та пи сма упу ће на др Ми ла ну 
Са ви ћу, Ани ци Са вић, др Ти хо ми ру 
Осто ји ћу, др Ла зи Ко сти ћу и Ан ђи и 
Слав ку Пре ди ћу.

ЖИВОТ ЦАРСКОГ ГЕНЕРАЛА И СЛАВНОГ 
ИНЖЕЊЕРА ГОСПОДИНА БАРОНА  
ДОКСАТА ДЕ МОРЕЗА
Спо ме ни ца по све ће на чу ве ном гра-
ди те љу Бе о гра да 18. ве ка, Док са ту 
де Мо ре зу. Ова из у зет на књи жи ца, у 
дво је зич ном из да њу (фо то тип ско из-
да ње не мач ког ори ги на ла и пре вод на 
срп ски је зик) и да нас пред ста вља би-
бли о фил ску рет кост у свет ским раз-
ме ра ма.

Марија Илић-Агапова: ЈАВНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ
Као осни вач Би бли о те ке гра да Бе о-
гра да и Му зе ја гра да Бе о гра да Ма ри ја 
Илић-Ага по ва про ве ла је на том по слу 
чи тав рад ни век. У овој књи зи да ла је 
сво је ви ђе ње по пу лар ног би бли о те-
кар ства у скла ду са свет ским узо ри ма.

Марија Илић-Агапова: ОДАБРАНИ РАДОВИ
Збир ка ода бра них тек сто ва ко је је 
Ма ри ја Илић-Ага по ва, осни вач Би-
бли о те ке гра да Бе о гра да об ја ви ла у 
Бе оград ским оп штин ским но ви на ма. 
Пи са ла је о мно го че му, а увек се то 
до ти ца ло Бе о гра да – ста рог и за бо ра-
вље ног, о за слу жним Бе о гра ђа ни ма, о 
гр бо ви ма Бе о гра да, на пу ште ној де ци, 
о европ ским гра до ви ма и њи хо вим 
му зе ји ма и би бли о те ка ма.

БЕОГРАД НАД ДУНАВОМ (према европским 
картографским изворима XVI до XIX века)
Ал бум нај ра ни јих кар то граф-
ских при ка за Бе о гра да пред-
ста вља чи та о ци ма ко лек ци ју 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да 
– вре дан по клон го спо ди на 
Ри сте Аћи мо ви ћа, углед ног 
прав ни ка и еко но ми сте. Ода-
бра ни при мер ци ста рих ма па 
на ста ли су у европ ским еко ном ским и гра фич ким цен три ма 
XVI–XIX ве ка, ра ђе ни у тех ни ци ба кро ре за, ли то гра фи је, 
али и др во ре за. На ма па ма је при ка зан из глед Бе о гра да, пла-
но ви гра да, али и рат ни рас по ре ди са при ка зи ма би та ка.

Мира Софронијевић: ДАРИВАЛЕ СУ СВОМЕ 
ОТЕЧЕСТВУ (Племените жене Србије)
Срп ске же не до при но си ле су раз во ју Ср би је на свој на чин, 
пре ма мо гућ но сти ма сво га по ло жа ја у та да шњем вре ме ну. 

Од ли ко ва ле су се искре ним ро до љу-
бљем, спрем но шћу на са мо о дри ца ње 
и жр тво ва ње. Те же не су да ри ва ле 
сво ме оте че ству оно нај дра го це ни-
је што су по се до ва ле: имо ви ну, де ла 
умет нич ког ра да, жр тву ју ћи че сто и 
оно нај вред ни је – свој жи вот. Не за бо-
рав на су име на Ка та ри не Ива но вић, 
кра љи це На та ли је Обре но вић, кње ги-
ње Зор ке Ка ра ђор ђе вић, Бе те Ву ка но вић, На де жде Пе тро-
вић и мно гих дру гих ко је је на дах ну то и то пло са чу ва ла од 
за бо ра ва аутор књи ге Ми ра Со фро ни је вић.

Катарина Амброзић: РИСТО СТИЈОВИЋ
Ри сто Сти јо вић пред ста вља аутен тич-
ну умет нич ку лич ност чи је је ства ра-
ла штво спо на из ме ђу „пр ве мо дер не“ 
срп ске умет но сти из ме ђу два свет ска 
ра та и пе ри о да по нов ног укљу чи ва ња 
у са вре ме не кре а тив не то ко ве на кон 
Дру гог свет ског ра та. Аутор, проф. 
др Ка та ри на Ам бро зић, сту ди о зно је 
и пе дант но го ди на ма ис тра жи ва ла и 
при ку пља ла ра зно род ну гра ђу да би при сту пи ла пи са њу мо-
но гра фи је о скулп ту ри Ри сте Сти јо ви ћа.

ДЈЕЛО НАСТАЈЕ ДАЉЕ ОД ПИСАЋЕГ СТОЛА 
(РАЗГОВОРИ СА ВЛАДАНОМ ДЕСНИЦОМ) 
(Приредио Јован Радуловић)
Про зно де ло Вла да на Де сни це ни је 
оби мом ве ли ко, али је уз Ан дри ћа је-
ди ни пи сац чи ја про за има нај ма ње 
па до ва и по ср та ња. Обе ле жа ва ју ћи 
сто го ди на од ро ђе ња ве ли ког пи сца 
Би бли о те ка гра да Бе о гра да об ја ви ла 
је књи гу раз го во ра во ђе них са Де сни-
цом од 1955. до 1967. го ди не, а ко ји су 
углав ном оста ли не по зна ти чи та о ци-
ма и по што ва о ци ма ње го вог књи жев-
ног де ла. Раз го во ри су во ђе ни за днев не и не дељ не но ви не, 
књи жев не ча со пи се, ра дио про гра ме.

СТАРМАЛИ ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА 
(Приредио Душан Иванић)
Ча со пис „Стар ма ли“ ко ји је из ла зио од 
1878. до 1889. не сум њи во пред ста вља 
вр ху нац ан га жо ва ња Ј. Ј. Зма ја у ства-
ри ма (пи та њи ма, по ја ва ма) ко је су се 
ти ца ле це ло куп ног срп ског на ро да и 
ње го ве суд би не. То је и вр хун ски из-
раз ње го ве по ли тич ке по е зи је, па и 
нај ви ши ни во ко ји је та по е зи ја ика да 
до сти гла у срп ској књи жев но сти. По-
кре нут с ја сним ста вом и сме ром у по ли тич ком де ло ва њу и у 
прет по став ка ма о об ли ку тог де ло ва ња, лист је у исто вре ме 
био отво рен за ра зно ли ке сфе ре и на чи не ства ра ња за бав ног 
шти ва, на ме ње ног де лу чи та ла ца ко ји ни је имао пре вас ход но 
по ли тич ко ин те ре со ва ње. Обим ну увод ну сту ди ју и из бор 
при ло га из свих го ди шта овог ча со пи са при пре мио је проф. 
др Ду шан Ива нић.

УЛИЦЕ И ТРГОВИ БЕОГРАДА
Дво том но ен ци кло пе диј ско из да ње 
о бе о град ским ули ца ма и тр го ви ма 
ко је је плод ви ше го ди шњег ра да Оде-
ље ња ста ре и рет ке књи ге о Бе о гра ду 
(За ви чај ног оде ље ња). Дат је пре глед 
бе о град ских ули ца и тр го ва ко ји са др-
жи на зив ули це (са свим про ме на ма од 
име но ва ња до 2004. го ди не), оп ши ран 
текст о лич но сти или до га ђа ју чи је име 
ули ца но си, пра вац ње ног про сти ра ња, 
ва жни је ин сти ту ци је ко је се на ла зе у 
од ре ђе ној ули ци. Из да ње је обо га ће но 
ве ли ким бро јем фо то гра фи ја.

Војин Ракић: БОГДАН 
ПОПОВИЋ (приредио Иво 
Тартаља)
Во јин Ра кић, је дан од по след њих слу ша-
ла ца Бог да на По по ви ћа на Уни вер зи те-
ту и за слу жни из у ча ва лац ње го вог де ла, 
оста вио је ме ђу сво јим хар ти ја ма низ 
бе ле жа ка о раз го во ри ма ко је је во дио са 
ста рим про фе со ром, по зна тим књи жев-
ним кри ти ча рем и есте ти ча рем.

Риста Симоновић: ЖИВОТ И КЊИЖЕВНО 
ДЕЛО БОРИСАВА СТАНКОВИЋА
Ме ђу зна ме ни ти је лич но сти Вра ња, 
дру ге по ло ви не два де се тог ве ка, Ри-
ста Си мо но вић (1908–1998) за у зи ма 
ис так ну то ме сто. Осно вао је Др жав-
ни ар хив у Вра њу и био ње гов пр ви 
ди рек тор. За хва љу ју ћи ње му осно ван 
је му зеј-ку ћа Бо ри са ва Стан ко ви ћа, с 
ви ше од 300 књи га раз ли чи тих из да-
ња и пре во да Бо ри них књи га. Сту ди ју 
„Бо ри сав Стан ко вић и ње го во књи-
жев но де ло“ об ја вио је 1968. го ди не у Вра њу. Дру го из да ње, 
уз не знат не је зич ке из ме не, об ја ви ла је Би бли о те ка гра да 
Бе о гра да.

Јован Радуловић: ЗРНА ИЗ ПЛЕВЕ
Наш по зна ти књи жев ник Јо ван Ра ду ло-
вић са ку пио је у овој књи зи низ сво јих 
чла на ка ко ји су об ја вље ни у днев ним 
ли сто ви ма, пред го во ри ма књи га или 
пред ста вља ју за пи се пи сца о по је ди-
ним до га ђа ји ма и лич но сти ма. По се-
бан део књи ге по све ћен је ин тер вју и ма 
ко је је Јо ван Ра ду ло вић дао за но ви не 
и ча со пи се.

КЊИЖЕВНО ДЕЛО ВЛАДАНА ДЕСНИЦЕ
Збор ник ра до ва по све ће них књи жев ном де лу Вла да на Де-
сни це по во дом 100-го ди шњи це ро ђе ња пи сца. На уч ни скуп 
је одр жан у Би бли о те ци гра да Бе о гра да, уз уче сни ке из Бе-
о гра да, Ба ња Лу ке, За гре ба, Кра гу јев ца и Но вог Са да, са 
ци љем да се опус Вла да на Де сни це об ра ди у свим ва жним 
де ло ви ма (про за, по е зи ја, дра ма, огле ди и књи жев не, му зич-
ке и филм ске кри ти ке, сце на ри ји, пре во ди лач ки и уред нич-
ки рад).

Марија Илић-Агапова: СИН БРАНИОЦА 
БЕОГРАДА
Ма ри ја Илић-Ага по ва по све ти ла је 
чи тав свој жи вот књи зи и би бли о те-
кар ству. Осим осни ва ња Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да и Му зе ја гра да Бе о-
гра да, на ла зи ла је вре ме и за пи са ње и 
пре во ђе ње. При том ни је за о би шла ни 
нај мла ђе чи та о це ко ји ма је по све ћи ва-
ла по себ ну па жњу, па је аутор и овог 
ро ма на из бе о град ског ми љеа по сле 
Пр вог свет ског ра та. Ро ман о по жр-
тво ва њу, са зре ва њу и при ја тељ ству Са-
ше и Би се ни је чи ји су се жи вот ни пу те ви на нео би чан на чин 
укр сти ли. 

Милован Видаковић: УСПОМЕНЕ
За раз ли ку од ро ман си јер ских и фи ло-
ло шких де ла Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, 
на па да них, оспо ре них и не до вољ но 
из у че них, ње го ва ауто би о граф ско-ме-
мо ар ска про за је већ одав но сте кла из-
у зе тан углед. То се пре све га од но си на 
По че так жи во то о пи са ни ја, не за вр ше-
них се ћа ња на ра но де тињ ство у Ср би-
ји, са чу ва них у ауто гра фу, а об ја вље них 
за слу гом Сто ја на Но ва ко ви ћа.

Васо Милинчевић: НИКОЛА ТЕСЛА  
И КЊИЖЕВНОСТ
Име Ни ко ле Те сле не рас ки ди во је ве-
за но за елек тро тех ни ку, елек тро маг-
не ти зам, тран сфор ма то ре и ге не ра то-
ре, ра ди о фо ни ју и ра дар ске си сте ме, с 
об зи ром на ње го ве епо хал не про на ла-
ске из ових обла сти. Ма ње је, ме ђу тим, 
по зна то да је овај ве ли кан, тво рац ре-
во лу ци о нар не ере у елек тро тех ни ци, 
ујед но био и па си о ни ра ни за љу бље ник 
у усме ну и пи са ну по ет ску реч.

РЕПРИНТ НОВИНА 
БЕОГРАДСКОГ ЧИТАЛИШТА
У овом ре прин ту су са бра ни сви бро-
је ви Но ви на ко је су из ла зи ле1847-
1848, са свим до да ци ма. Дра го цен во-
дич кроз кул ту ру та да шњег Бе о гра да и 
Ср би је.

Издања Библиотеке града Београда


