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Прак са је у ве ћи ни зе ма ља, на
ро чи то у Евро пи, да би бли о те

ке као јав не уста но ве ко је се фи нан
си ра ју из бу џе та у пи са ном об ли ку 
оба ве шта ва ју све ко ји мо гу би ти за ин те ре со ва ни ка
ко су ра ди ле и шта су по сти гле у то ку јед ног вре мен
ског пе ри о да. Ово је, ко ли ко је ме ни по зна то, пр ви 
та кав из ве штај у Ср би ји и ми ће мо то на ста ви ти и 
на ред них го ди на.

Шта су основ ни ак цен ти Из ве штаја?
Пре све га, фи нан си ра ни смо у скла ду са стан

дар ди ма упр кос ре стрик тив ном бу џе ту и еко ном
ској кри зи због чега, у име на ших ко ри сни ка, за
хва љу јемо гра до на чел ни ку Дра га ну Ђи ла су и свим 
са рад ни ци ма у Гра ду Бе о гра ду и Се кре та ри ја ту за 
кул ту ру. На ша је оба ве за би ла да план и про грам ис
пу ни мо. Си гур на сам да смо то и учи ни ли као што 
то и на ши ре зул та ти до ка зу ју. Ре кор дан број чла но ва 
и ко ри сни ка, за 35% ве ћи у од но су на про шлу го ди ну и нај ве ћи у 
по след њих 10 го ди на, пре ко 3.400 кул тур них про гра ма, из ван ред
на на бав ка, сер ви си ра ње град ског от ку па књи га, ка пи тал них из да
ња, ме ђу на род на сарад ња, до де ла 
ве ли ког бро ја зна чај них на гра да... 
Реч о на шим ре зул та ти ма је да та и 
на Да ну библи о те ке 12. ја ну а ра у 
при су ству ми ни стра кул ту ре Не
бој ше Бра ди ћа, ам ба са до ра, кул
тур них и јав них рад ни ка, са рад
ни ка, пи са ца...

Ре чи ле те али оста је на пи са но. 
Са свим са же то смо при ка за ли не
ке од ре зул та та, си гур но их је би
ло мно го ви ше, и ни је све мо гло 
да ста не на три де се так стра ни ца. 
Иде ја јед ног ве ли ког ти ма за по
сле них би ла је да по ка же мо ко ли
ко сна жно уче ству је мо у ин фор
ма тив ном, кул тур ном, со ци јал ном 
жи во ту Бе о гра да и Ср би је.

Чи ње ни це говоре да је про шлу 
го ди ну Би бли о те ка гра да Бе о
гра да за вр ши ла са пре ко 120.000 
чла но ва, око 900.000 ко ри сни ка, 
2 ми ли о на по зај ми ца, 3.400 кул
тур них про гра ма ко ји су сви бес
плат ни, 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 до 20 са ти. 
Нема много си сте ма ко ји су на 
ова кав на чин сер вис гра ђа на.

Нај ва жни ји ко рак је, ипак, да ко
нач но схва ти мо зна чај јав них би бли
о те ка за дру штве ни раз вој.

Је дан од глав них би бли о теч ких 
за да та ка је да уна пре ди про ме не у раз ми шља њу и 
ду ху сво јих ко ри сни ка. Из ве штај Уло га би бли о те
ка у мо дер ним дру штви ма ка же: „Иза зов мо дер ним 
дру штви ма је да се основ ни ре сурс, зна ње, раз ви ја из 
ин фор ма ци ја у ве о ма ин ди ви ду а ла не, не стал не и не
пред ви ди ве про це се. Њи ме се не мо же ко ман до ва ти. 
Ипак дру штва мо гу по др жа ти овај раз вој, на при мер, 
ну де ћи при ступ кул тур ним и на уч ним бо гат стви ма. 
У ин фор ма ци о ном до бу, овај по крет ду ха је ва жни ји 
за дру штво ви ше не го икад пре.”

Јав на би бли о те ка обра зу је и по др жа ва ве шти не 
ко је су гра ђа ни ма нео п ход не да би би ли ак тив ни чла
но ви дру штва. Мо гућ ност чи та ња и пи са ња је јед на 
од тих ве шти на. Јав не би бли о те ке су увек има ле во

де ћу уло гу у по др жа ва њу чи та ња. Чи та ње и пи са ње је основ на дру
штве на ве шти на и по треб на је сва ком ак тив ном гра ђа ни ну. Са вре
ме на аген да за јав не би бли о те ке ка же да су оне цен тар кул тур ног, 

обра зов ног, ин фор ма тив ног али и 
со ци јал ног жи во та јед не за јед ни
це у кон тра пунк ту са ко мер ци јал
ним ме сти ма.

Мој мо то је да бро ду ко ји не 
зна ку да пло ви ни је дан ве тар ни
је до вољ но по во љан, за то упр кос 
не по вољ ним ве тро ви ма, са ја сном 
ми си јом и ви зи јом ко ју ће те ви
де ти на пр вим стра на ма, до брим 
ти мом, сјај ним Управ ним и Над
зор ним од бо ром, вред ним ра дом 
и ја сним ци ље ви ма иде мо на пред.

Из ве штај 2009 по слат је на 
300 адре са сви ма ко ји уче ству ју у 
кре и ра њу по ли тич ког, кул тур ног 
и дру штве ног жи во та Ср би је и 
сви ма дру ги ма за ко је ми сли мо да 
мо гу би ти за ин те ре со ва ни.

По зи ва мо вас да нам се при
дру жи те у ства ра њу још бо љих 
ре зул та та у 2010. го ди ни и са вре
ме ни јег и ква ли тет ни јег би бли о
теч ког сер ви са.
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По во дом да на фран ко фо ни је у Ср
би ји, као и о бо га тим ак тив но

сти ма Фран цу ског кул тур ног цен тра 
у Бе о гра ду, раз го ва ра мо са ата ше ом 
за кул ту ру Амбасаде Фран цу ске у Ср
би ји и ди рек тор ком ФКЦ, го спо ђом 
Па скал Дел пеш. Ди рек тор ка Дел пеш, 
из ме ђу оста лог, ка же да је Бе о град 
при ја тан и лак за жи вот, да су љу ди ср
дач ни и да сву да око се бе осећа ве ли ку енер ги ју.

Фран цу скосрп ска кул тур на са рад ња је плод
на и ду го трај на. Ипак, шта још тре ба ура ди ти 
да би Ср би бо ље раз у ме ли Фран цу зе, по го то во 
са да ка да су уки ну те ви зе за пу то ва ње у зе мље 
Европ ске уни је и ка да је сва ка сарадња, па и са
рад ња на по љу кул ту ре, олак ша на?
Ова са рад ња има, као што и са ми ка же те, ве о ма 

ду гу и бо га ту тра ди ци ју. Тра ди ци ја се на ста вља и да
нас, али не ке ства ри су се ипак про ме ни ле: у свим 
зе мља ма све та, па и у Фран цу ској и у Ср би ји, ме сто 
кул ту ре у дру штву је дру га чи је и са мим тим је и ме
ђу на род на са рад ња на том по љу про ме ње на. Фран цу
скосрп ска кул тур на са рад ња при сут на је у Ср би ји, 
не са мо у Бе о гра ду, већ и у Ни шу и Но вом Са ду где 
има мо ма ње кул тур не цен тре, та ко да нам је лак ше да 
са ра ђу је мо са тим гра до ви ма. То не зна чи да не по ку
ша ва мо да оства ру је мо про гра ме и у дру гим, ма њим 
гра до ви ма ши ром Ср би је где по сто је ве о ма ак тив не 
ло кал не ен ту зиј а сте.

На ша са рад ња је за и ста плод на и све је ви ше обо
стра на. На и ме, ду го су љу ди има ли осе ћај да Фран
цу зи до но се сво ју кул ту ру у Ср би ју. Ме ђу тим, мо ји 
парт не ри у Ср би ји нај че шће зна ју за нај бо ље парт не
ре у Фран цу ској, зна ју шта хо ће, пра те фран цу ску кул
ту ру и пре у зи ма ју ини ци ја ти ву да раз ви ју са рад њу са 
Фран цу ском. При мер та кве са мо стал не ини ци ја ти ве 
су ак тив но сти ко је На род на бан ка Ср би је ор га ни зу је 
сва ке го ди не по во дом дана фран ко фо ни је а спо ме ну
ла бих и Би бли о те ку гра да, где је то ком це ле го ди не 
ве о ма бо гат про грам ве зан за кул ту ру у Фран цу ској. 
Ини ци ја ти ва је да кле све ви ше и ви ше са срп ске стра
не и са рад ња је обо стра на и све ши ра.

На ша је уло га као ди пло ма та, ка ко у ФКЦ та ко и 
у Ам ба са ди, да по мог не мо јед ни дру ги ма да се бо ље 
раз у ме мо. Ви ме пи та те ка ко да Ср би бо ље раз у ме ју 
Фран цу зе, а ја сма трам да је та ко ђе ве о ма бит но да 
Фран цу зи от кри ју Ср би ју и Ср бе, да до ла зе ов де и да 
се на тај на чин упо зна ју и са срп ском кул ту ром. По
след њих ме се ци, мо жда и го ди ну, две, чи ни ми се да 
ства ри иду на бо ље, фран цу ска стра на се све ви ше ин
те ре су је за Ср би ју а по сле ових ве о ма те шких и дра
ма тич них го ди на, Фран цу зи у свим сек то ри ма по чи њу 
ов де да пре по зна ју те рен за плод ну бу ду ћу са рад њу, те 
са мим тим и са рад њу на по љу кул ту ре. Ср би, ко ји су 
од у век има ли по се бан од нос пре ма Фран цу ској, до
не кле су да нас из гу би ли ве зу са њом. По мом ми шље
њу, Ср би има ју пре ви ше тра ди ци о нал но ми шље ње о 
Фран цу ској, на ро чи то ка да је у пи та њу кул ту ра: оста
ла им је сли ка о оној „ве ли кој Фран цу ској“ из ше зде
се тих, се дам де се тих го ди на, ка да су Ср би сјај но по
зна ва ли фран цу ску кул ту ру, ње не ве ли ке пи сце, фи ло
зо фе, фил ма џи је итд. Ме ђу тим, Ср би сла би је по зна ју 
са вре ме ну Фран цу ску, да на шњу мул ти на ци он лну, 
мул ти ре ли ги о зну, мул ти кул ту рал ну, мул ти ме ди јал ну 
Фран цу ску. По треб но је по мо ћи Ср би ма да от кри ју 
ту са вре ме ну Фран цу ску и на рав но да ће уки да ње ви
за омо гу ћи ти љу ди ма да ви ше пу ту ју, да се при род ним 
пу тем ме ђу соб но бо ље упо зна ју. 

Фран цу ска, од но сно фран ко фо на књи жев ност, 
ка ко кла сич на та ко и са вре ме на, ве о ма је бо га
та. Ко је су то књи ге ко је би сва ка ко са фран цу
ског тре ба ло да се пре ве ду на срп ски је зик?
Про фе си о нал ци у Ср би ји, а ту ми слим на из да ва

че, пре во ди о це, про фе со ре, ве ро ват но чак бо ље од ме
не по зна ју са вре ме ну фран цу ску књи жев ну сце ну, по
го то ву 21. век, јер ја већ ду го жи вим у ино стран ству, а 
они све ве о ма пом но пра те. С мо је стра не, у свом по
слу по ку ша вам скром но да ус по ста вим или об но вим 

кон так те из ме ђу пи са ца, из да ва ча и 
пре во ди ла ца, јер та кви кон так ти ни
су ви ше то ли ко ин тен зив ни – а зна
мо за што. Већ дру гу го ди ну ор га ни
зу је мо у је сен књи жев не су сре те ко
је смо на зва ли – Мо ли је ро ви да ни, 
Ове го ди не оче ку је мо за ни мљи ве, 
са вре ме не и мла де пи сце као што су 
Ма ри Да ри је сек, Ка рол Мар ти нез, а 

мо жда ће нам до ћи и Фре де рик Бег бе де. Ра ди се о раз
ли чи тим пред став ни ци ма но ве, са вре ме не фран цу ске 
књи жев но сти. На тај на чин се на да мо да ће срп ска пу
бли ка има ти при ли ку пре ко но вих пре во да да се не по
сред но бо ље упо зна са мла ђим фран цу ским пи сци ма.

Са дру ге стра не, ко ја су то де ла срп ских пи са ца 
са ко ји ма би тре ба ло да се упо зна ју Фран цу зи и 
ста нов ни ци фран ко фо них под руч ја?
Не мам при ли ке ни да до вољ но пра тим срп ске пи

сце у Фран цу ској, али из ме ди ја и по вре ме них кон та
ка та ви дим да се до ста до бро пре во де, по не кад су чак 
и рас про да ти, штам па ју се код ра зних из да ва ча. То је 
по зи тив но. Ме ђу тим, жа лим што су пот пу но не до
ступ ни кла си ци, пре ве де ни 50их, 60их, 70их го ди
на, као што су Кр ле жа, Цр њан ски и дру ги, ко је фран
цу ски чи та о ци не ма ју ви ше мо гућ но сти да чи та ју. А 
без њих, чи ни ми се, да на шњи фран цу ски чи та лац не 
мо же до бро да раз у ме са вре ме ну срп ску књи жев ност,  
као ни са вре ме ну Ср би ју. Ове пи сце би тре ба ло по но
во об ја ви ти, али, на рав но, про блем је и фи нан сиј ске 
при ро де. Је ди но је Ан дрић стал но при су тан у књи жа
ра ма. Ве ли ка је ште та што дру гих ве ли ка на два де се тог 
ве ка не ма, јер са вре ме ни срп ски пи сци има ју осло нац 
у тра ди ци ји, ни су до шли ни от ку да. Бит но је да Фран
цу зи има ју мо гућ ност да се упо зна ју и са овим књи
жев ним на сле ђем.

Ка да је реч о те а тру и фил му, ка ко оце њу је те 
фран цу скосрп ску са рад њу?
Ра ди се о из у зет но бо га тој са рад њи већ де це ни

ја ма. Ме ђу нај ве ћим филм ским ства ра о цима у Ср би
ји су та ко зва ни фран цу ски ђа ци, као што су Ду шан 
Ма ка ве јев, Алек сан дар Пе тро вић, Го ран Мар ко вић, 
Го ран Па ска ље вић и дру ги. Данда нас не ки од њих 
са ра ђу ју са Фран цу ским на ци о нал ним цен тром за 
филм где по сто је про гра ми по др шке филм ским ства
ра о ци ма. Не дав но ми је ми ни стар Бра дић об ја снио 
да је фран цу ски си стем, по ред оста лих, по слу жио 
као мо дел за но ви За кон о фил му ко ји је у при пре ми у 
Ср би ји. Чи ни ми се да је са рад ња на по љу по зо ри шта 
сла би ја не го што је би ла у про шло сти, ка да су Ми ра 
Тра и ло вић и Јо ван Ћи ри лов зна ли ско ро све што се 
из да на у дан де ша ва на по зо ри шној сце ни у Фран цу
ској. Ове го ди не се на да мо да ће мо до ве сти од лич ну 
пред ста ву на БИ ТЕФ. Да нас сви ма не до ста ју сред ства 
у кул ту ри, а зна мо да је по зо ри ште ску по, ре кла бих да 
је пра ви лук суз до ве сти пред ста ву.

По ред Бел ги је, Фран цу ска сло ви за зе мљу у ко
јој је раз ви је на стрипкул ту ра или, бо ље ре ћи 
суп кул ту ра љу би те ља де ве те умет но сти. Тин
Тин и Обе ликс и Асте рикс су кла си ци де ве те 
умет но сти на ко ји ма су од ра сле мно ге ге не ра
ци је у Ср би ји. Ко ји су но ви цр та чи, сце на ри
сти и ју на ци ко ји би за ин те ре со ва ли при лич но 
број не љу би те ље стри па у Ср би ји?
Стрип је ве о ма при су тан у из да ва штву, као и у на

шим ак тив но сти ма у ФКЦ. Са ми ка же те ка ко је де ве
та умет ност у Фран цу ској раз ви је на, а ја бих до да ла да 
је про дук ци ја стри по ва огром на. Ра ди се о 40 до 50 
ми ли о на об ја вље них ал бу ма го ди шње. Ни је ла ко због 
та кве бо га те тра ди ци је ода бра ти на след ни ка Асте рик
са, Та лич ног То ма или Спи руа. На и ме, но вих, ин те
ре сант них ауто ра има мно го: Ма ни Лар се не, Жо ан 
Сфар, Фран соа Бук, Зеп, Ри јад Са туф, Лу ис Тронд
хајм и дру гих. Стрип из да ва чи у Ср би ји су ве о ма ак
тив ни, све пра те, сви од ла зе ре дов но на ве ли ки Фе сти
вал стри па, ко ји се сва ке го ди не одр жа ва у Ан гу ле му, 
об ја вљу ју не ке од ин те ре сант ни јих из да ња, по пут „Ти
те фа“ ко ји из ла зи у Стри по те ци, ал бум „Ма ли Принц“ 
од Жо ан Сфар, „Из ба ци вач“ Фран соа Бу ка. За хва љу

ју ћи овим ак тив но сти ма, на дам се да ће фран цу ски и 
бел гиј ски стрип на ћи још ви ше чи та ла ца у Ср би ји. У 
том ци љу, та ко ђе, пла ни ра мо у апри лу ме се цу из ло жбу 
по све ће ну стри пу и на да мо се да ће мо има ти и го ста 
из Фран цу ске. Ина че, одр жа ва мо ре дов не су сре те са 
про фе си о нал ци ма стри па у ФКЦ. На да мо се да ће 
фран цу ски и дру ги стри по ви на ме ње ни ка ко мла ђим 
та ко и од ра слим чи та о ци ма би ти при су ти ји у књи жа
ра ма а на ро чи то у би бли о те ка ма у Ср би ји.

Ка кав је од нос Фран цу ског кул тур ног цен тра 
пре ма Ка те дри за фран цу ски је зик и књи жев
ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду?
Ра ди се о ши рој са рад њи, по што по сто је још две 

ка те дре, у Но вом Са ду и у Кра гу јев цу. Као што зна те, 
Ср би ја је у фа зи ре фор ми та ко да су пре да ва ње и уче
ње је зи ка са став ни део тих про ме на. На ша кан це ла ри
ја за лин гви сти ку при Ам ба са ди и ФКЦ ула жу на по
ре да раз ви ју са вре ме ни је ме то де пре да ва ња и уче ња 
фран цу ског. Не ра ди се са мо о је зи ку у књи жев но сти 
и лин гви сти ци, већ и о фран цу ском је зи ку при ме ње
ном у би зни су, еко но ми ји и ту ри зму.

Са при бли жа ва њем Ср би је Европ ској уни ји, за 
мла де у Ср би ји биће ве о ма ко ри сно да вла да ју фран
цу ским је зи ком ко ји је је дан од два рад на је зи ка ко ји 
се ко ри сте у ЕУ, јед нак ен гле ском. На рав но, сва ка ко 
ће им до бро до ћи и дру ги стра ни је зи ци, као што су 
не мач ки, шпан ски или ита ли јан ски. Што се ти че са
ме Ка те дре, те жи мо да раз ви је мо парт нер ства ме ђу 
фа кул те ти ма у Фран цу ској и Ср би ји и да по др жи мо 
на уч ну са рад њу. Ра ди мо ин тен зив но на то ме да у ско
ри јој бу дућ но сти отво ри мо но ву ка те дру у Ни шу, што 
би би ло ва жно за овај ре ги он Ср би је где по сто је до
бри по тен ци ја ли за фран цу ски. 

По ред шко ла у ко ји ма се фран цу ски учи као дру ги 
стра ни је зик, спо ме ну ла бих и ОШ „Вла ди слав Риб ни
кар“ и Тре ћу београдску гим на зи ју, где се тра ди ци о
нал но учи ин тен зив ни ји фран цу ски и где је дво је зич
на на ста ва ус по ста вље на већ не ко ли ко го ди на. Ова 
на ста ва је ве о ма ва жна за бу дућ но ст при вред них од
но са Ср би је и Фран цу ске, јер за хва љу ју ћи њој мла ди, 
бу ду ћа ели та, има ју при ли ку да од лич но на у че не са мо 
је зик већ и да пра те на фран цу ском све оне струч не 
пред ме те ко је ће им јед ног да на ко ри сти ти у њи хо вом 
бу ду ћем по слу. Не ра ди се са мо о књи жев но сти, већ и 
о фи зи ци, хе ми ји, ма те ма ти ци и дру гим пред ме ти ма 
ко ји се од но се на сек то ре ко ји ће јед ног да на по ве зи
ва ти на ше две зе мље. Као што зна те, ФКЦ ор га ни зу
је и ча со ве фран цу ског је зи ка и мо рам да ка жем да је 
ин те ре со ва ње ве ли ко, ка ко за де цу та ко и за од ра сле. 
Број ђа ка је по ве ћан за ско ро 30 од сто у зад ње две го
ди не, што је пра ви успех с об зи ром на те шку еко ном
ску си ту а ци ју у Ср би ји. Ор га ни зу је мо и ча со ве фран
цу ског у ра зним ми ни стар стви ма где се функ ци о не ри 
Ср би је спре ма ју и уче европ ске је зи ке ка ко би се бо ље 
укло пи ли у ши ре то ко ве. 

Дво је зич на на ста ва је та ко ђе по че ла у Ни шу а 
пла ни ра но је да поч не од сеп тем бра и у Но вом Са ду, 
што све до чи о ве ли кој ди на ми ци и ин те ре со ва њу не 
са мо срп ске јав но сти, ро ди те ља, про фе со ра, ди рек то
ра, не го и Фран цу за, по што фран цу ски гра до ви или 
ре ги о ни као парт не ри фи нан сиј ски по ма жу раз ме ну 
про фе со ра и ђа ка. Под се ти ла бих да већ дуже време у 
Бе о гра ду постоји и фран цу ска шко ла, и да је она нај
ве ћа стра на шко ла у Бе о гра ду. Ин тен зив но ра ди мо на 
пре тва ра њу ове шко ле у срп скофран цу ску гим на зи ју, 
ка ко су се до го во ри ли на ши пред сед ни ци при ли ком 
не дав не по се те го спо ди на Та ди ћа у Па ри зу. Ра ди се о 
ве ли ком про јек ту и на дам се да ће мо га уско ро ре а
ли зо ва ти.

За крај: ка ко се осе ћа те у Ср би ји?
Ре кла бих да је све у ре ду, али пре све га пу но ра

дим, ка за ла бих пре те ра но, за јед но са сво јом еки пом, 
и не мам до вољ но вре ме на за при ја те ље или да ви кен
дом одем и от кри јем но ва ме ста у Ср би ји. Ле по се 
осе ћам у Бе о гра ду, ле по ми је кад одем у Но ви Сад, у 
Ниш. Бе о град је при ја тан и лак за жи вот, љу ди су ср
дач ни и осе ћам сву да око се бе ве ли ку енер ги ју.

Разговарао: Пеђа Радосављевић

Аташе за културу Амбасаде Француске и директорка Француског културног центра Паскал Делпеш

Србима предстоји откривање модерне Француске



04 05

Охра бре ни ле пим при је мом књи ге Жи вот 
цар ског ге не ра ла и слав ног ин же ње ра го спо

ди на ба ро на Док са та де Мо ре за / ... /, ко ја је за 
крат ко вре ме има ла чак три из да ња, у Би бли о
те ци гра да Бе о гра да од лу чи ли смо да и ове го
ди не ма ни фе ста ци ју Да ни Бе о гра да обе ле жи мо 
по но вље ним из да њем јед не би бли о фил ске рет
ко сти. Ово га пу та реч је о сво је вр сном во ди чу 
кроз зе мље ју го и сточ не Евро пе, коп не ним али и 
по мор ским пу те ви ма од Бе о гра да до Кон стан
ти но по ља. 

Не би би ло нео бич но прет по ста ви ти да је ју
нак на ше пр ве књи ге у сво јим ру ка ма имао ово 
по пу лар но из да ње ка да је кре тао ка Бе лом гра ду. 
Ка кве су би ле ње го ве пред ста ве о зе мљи, о гра
до ви ма и твр ђа ва ма ко ји ма ће по све ти ти свој 
жи вот? Ко ја зна ња, али и ко је ми то ве је де лио са 
хи ља да ма сво јих са бо ра ца ко ји су при сти за ли из 
свих кра је ва Евро пе? По пу лар на из да ња по пут 
овог ко је је штам па но у Ауг збур гу 1690. го ди не 
да ју нам нај чи сти је од го во ре.

Др жав не и вер ске по де ле у Евро пи про ду
бљи ва не су ве ко ви ма. Не ка да је дин стве на Рим
ска им пе ри ја на ста ви ла је свој жи вот кроз Ис
точ но и За пад но рим ско цар ство од да ле ке 395. 

го ди не. Пр ви ве ли ки рас кол хри шћан ске цр кве 
обе ле жи ће сре ди ну XI ве ка, Лу те ро ва ре фор ма 
по че так XVI сто ле ћа. Дог мат ске раз ли ке ме ђу 
вер ни ци ма ра сту, по ста ју све не по мир љи ви је. 

Исто вре ме но, у Ма лој Ази ји бу ја Осман лиј
ско цар ство. Не сло га хри шћа на отва ра му сли
ман ским су ве ре ни ма јед на по јед на вра та и Мех
мед II Осва јач ула зи у Ца ри град 1453. го ди не. 
На пре до ва ње му знат но олак ша ва ју ви зан тиј ски 
ди на стич ки су ко би, али ви ше од све га и нај ве ће 
ра за ра ње и пљач ка у до та да по зна тој исто ри
ји – кр ста шко и мле тач ко пу сто ше ње Ис точ ног 
рим ског цар ства 1204. го ди не. Мит о тур ској 
не по бе ди во сти ши ри Евро пом до та да не по зна
те стра хо ве, али и фан та зи је о не пре глед ним и 
те шко за ми сли вим бо гат стви ма Ис то ка. 

На свом осва јач ком по хо ду, Осман ли је су се 
нај ду же за др жа ле пред ка пи ја ма Бе о гра да. Му
рат II пре тр пе ће не у спех 1440. го ди не. Мех мед 
II, осва јач Ца ри гра да, би ће од би јен али и ра њен 
под Бе лим гра дом 1456. Европ ски „бе дем хри
шћан ства“ опи ра ће се све до 1521. го ди не ка да у 
ње га ула зи Су леј ман II Ве ли чан стве ни. 

Осам де це ни ја ве ли ких бор би за Бе о град 
оста ви ло је тра га и у тур ским хро ни ка ма. Ашик
па ша За де за пи са ће да је оп са да Бе лог гра да 
1456. го ди не про па ла због из да је ру мел ских бе
го ва ко ји су сма тра ли да: „ /... / ако би се и Бе о
град осво јио, за њих не би оста ло ни шта дру го 

не го да поч ну да ору /... / јер, го во ри ли су, на 
дру гом ме сту не ма ви ше не при ја те ља.“ 

Не при ја те ља „не вер ни ка“ ипак је би ло, али 
се и на пре до ва ло знат но бр же. Са мо пет го ди
на по па ду Бе о гра да, Угар ска до жи вља ва слом 
на Мо хач ком по љу (1526), Беч је пр ви пут под 
оп са дом већ 1529. го ди не. За пад ни по сма тра чи 
увек ис ти чу чвр сту ди сци пли ну и лич ну скром
ност тур ских бо ра ца на су прот аро гант них, сва
дљи вих и че сто пи ја них европ ских пла ће ни ка. 
Осман ско цар ство у XVI ве ку до сти же свој вр
ху нац. 

Исто вре ме но, ве ли ка ге о граф ска от кри ћа и 
тр ка за ко ло ни ја ма европ ских др жа ва зах те ва ју 
пре ци зне по дат ке о свим зна ним, али и о „но вим“ 
кра је ви ма. Док су се у Евро пи раз ви ја ле кар то
граф ске шко ле, под руч је Ср би је, али и оста лих 
бал кан ских зе ма ља под тур ском вла шћу по пу
ња ва но је по да ци ма са ста ри јих ка ра та и не по
у зда них на ра тив них из во ра. Услед не по зна ва ња 
те ре на и ста нов ни штва по гре шно се упи су ју ге
о граф ски еле мен ти. Ком пи ла ци ја гра ђе са ка ра
та раз ли чи тих раз ме ра до во ди до то га да се исто 
на се ље упи су је два, па и три пу та на истом оти
ску. Дав но иш че зли гра до ви и они ко ји су на ста

ли по гре шним чи та њем ста ри јих на зи ва, 
чи не не по у зда ни ин вен тар на се ље но сти 
и ре ље фа Ср би је, чак и на кар та ма нај бо
љих европ ских кар то гра фа XVI ве ка. 

Опи са не окол но сти го то во не пре
кид ног ра то ва ња, али и вер ска ис кљу
чи вост и не тр пе љи вост, учи ни ле су да 
зе мље ју жно од Са ве и Ду на ва по ста ну 
сво је вр сна Ter ra In cog ni ta у ср цу Евро
пе. Из ра зу мљи вих стра те шких раз ло га, 
Тур ци рет ким за пад но е вроп ским пут

ни ци ма не до пу шта ју ни ка кве за пи се ни ти бе
ле шке о пре де ли ма кроз ко је про ла зе на сво јим, 
нај че шће ди пло мат ским ми си ја ма. Сва ка ми сти
фи ка ци ја по ло жа ја ре ка, пла ни на, до ли на, пу те
ва, од го ва ра тур ским вла сти ма јер са мо збу њу
је мо гу ће не при ја те ље. Исти ни за во љу, све док 
Осман ли је ни су по ста ле озбиљ ни ја прет ња, ови 
ни су ни по ка зи ва ли ин те ре со ва ње за на се ља дуж 
пу та за Ца ри град, по го то во не за љу де ко је су су
сре та ли. 

Пут од Ре ген сбур га у Не мач кој пре ко Бу ди
ма до Бе о гра да, за тим пре ко Ни ша и Ца ри гра да 
до Је ру са ли ма, те ма је европ ских хо до ча сни ка у 
ко јој Бе о град има за па же ну уло гу је ди но као ме
сто пре ла ска у „грч ку зе мљу“, у је дан дру ги свет... 
За под руч ја под тур ском оку па ци јом нео бич но 
ду го се ко ри сте на зи ви из та да већ пре ва зи ђе не 
Пто ло ме је ве Ге о гра фи је. Чи та ве обла сти се ути
ску ју на кар те Евро пе под име ни ма из ан тич ког 
пе ри о да: Или рик, Тра ки ја, Да ки ја, Ме зи ја ... тек 
да на хар ти ји не оста ну пот пу не бе ли не. 

Рат на сре ћа пре о кре ну ла се тек 1683. го ди не. 
Сул тан Мех мед IV, охра брен ма ђар ском бу ном 
про тив Хаб збур го ва ца пред у зи ма ве ли ки по ход 
на Беч. Ко ман ду по ве ра ва ве ли ком ве зи ру Ка ра 
Му ста фи, док се он сам за др жа ва у Бе о гра ду, где 
за се бе гра ди двор на ви ди ков цу, да на шњем Све
то сав ском пла тоу из над Сла ви је. Про во ди вре ме 
у ло ву, не стр пљи во оче ку ју ћи ве сти о по бе ди. 

Пре ика квог бо ја, Ле о полд I у стра ху на пу шта 
сво ју пре сто ни цу, али у пре суд ном тре нут ку 
дво ме сеч ну оп са ду раз би ја вој ска пољ ског кра ља 
Ја на III Со бје ског. Ка ра Му ста фапа ша у Бе о гра
ду не за ти че сул та на, али по ку ша ва да свој по раз 
пред ста ви као по бе ду. Ипак, би ва по гу бљен и 
са хра њен у џа ми ји ко ја се на ла зи ла на по чет ку 
да на шње Ду ша но ве ули це. 

Мит о не по бе ди во сти тур ске вој ске за у век 
не ста је. Већ сле де ће, 1684. го ди не фор ми ра се 
Све ти са вез Аустри је, Мле тач ке Ре пу бли ке и 
Пољ ске и за по чи ње Ве ли ки рат, по че так из го на 
Осман ли ја из Европ ске Тур ске. Отва ра се и та
ко зва но Ис точ но пи та ње – бор ба европ ских си
ла за осва ја ње и ути цај у обла сти ма под вла шћу 
осла бље не Осман лиј ске им пе ри је. Аустри ја већ 
та да фор му ли ше свој ин те рес (Drang nach Osten) 
– Ду на вом ка Цр ном и Мо ра вом пре ма Егеј ском 
мо ру. Уско ро се при дру жу је и Ру си ја, ко ја на сто
ји да отво ри се би пут ка Сре до зе мљу. Окол но сти 
се ме ња ју из де це ни је у де це ни ју, али нам де та љи 
по ста ју све по зна ти ји, као да смо код ку ће. 

Чи та мо за пи се ко ји су на ста ја ли кра јем XVII 
ве ка, по сле пр вих по бе да и про до ра на Бал кан. У 
пр вом тре нут ку нас збу њу ју име на ме ста, ре ка и 
пла ни на, сам на зив Грч ка зе мља, грч ки цар, грч ка 
ре ли ги ја, грч ко цар ство, Хе ла да, Грч ки Бе о град... 
Ле ген де из ан тич ког пе ри о да и ци та ти Па у са ни
је вог Опи са Хе ла де из II ве ка за ано ним ног пи сца 
на ше књи ге не у по ре ди во су жи вот ни ји од би ло 
ко је пред ста ве ко ју ми са ми да нас има мо о свом 
по сто ја њу у Ср би ји. 

На ро ди ко ји жи ве на Бал ка ну на бра ја ју се са
мо уз гред, као ин вен тар по је ди них гра до ва и по
вре ме но као глав ни крив ци за по не ку по ме ну ту 
пљач ку и из да ју. У пр вом чи та њу би ли смо скло
ни и да се не при јат но из не на ди мо на и ла зе ћи на 
европ ске сте ре о ти пе XVII ве ка. Ме ђу тим, ка ко 
ни на ше до ба ни је ма ње оп те ре ће но дво стру ким 
ар ши ни ма по бед ни ка и по бе ђе них, од лу чи ли 
смо да ипак об ја ви мо ори ги нал ни текст, све ви
ше све сни чи ње ни це да та ко ма ло по зна је мо сво
је не по сред не су се де од ко јих нас европ ски пу
то пи сац ни у јед ном тре нут ку не раз два ја. Не без 
по но са ис ти че мо да је Бе о град за сту пљен нај ду
жим тек стом (се дам стра на) и да је у ње му, пре ма 
овом све до чан ству, жи ве ло нај ви ше на ци ја.

Пу ту ју ћи уз ано ним ног пи сца на ше књи ге, 
на сто ја ли смо да раз ре ши мо не са мо ге о граф ске 
на зи ве ко је ко ри сти не го и да у све тлу са зна ња 
исто риј ске на у ке ра све тли мо до га ђа је о ко ји ма 
он пре три ве ка оба ве шта ва јав ност не мач ког 
го вор ног под руч ја. Сам текст штам пан је упо ре
до, на не мач ком је зи ку – го ти цом и у пре во ду на 
срп ски је зик.

Љубица М. Ћоровић

НЕКОЛИКО РЕЧИ РАДОЗНАЛОМ
ЧИТАОЦУ ТРИ ВЕКА ДОЦНИЈЕ
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Када ка же мо Ма ти ца срп ска не 
ми сли мо на јед ног од мно гих 

срп ских из да ва ча ко ји се по ја вљу је 
на кул тур ној сце ни, оба вља сво ју 
ми си ју и не ста је… Да је Ма ти
ца срп ска са мо из да вач, мо жда би 
та ко и би ло. Бу ду ћи да је Ма ти ца 
кул тур на ин сти ту ци ја пр во га ре да 
и од пре суд не ва жно сти за срп ску 
кул ту ру, он да је ја сно за што успе
шно оп ста је све ове го ди не.

Чу ве ни пе сник Лу ки јан Му
шиц ки још је да ле ке 1826. го ди
не, пред ло жио у Пе шти Ми ло
шу Све ти ћу да би тре ба ло да се 
осну је удру же ње ко је би оба вља ло 
срп ску кул тур ну ми си ју. Исте го
ди не, Све тић са још ше сто ри цом 
тр го ва ца и љу би те ља књи жев не 
про све те, осни ва Ма ти цу срп ску са за дат ком 
да од при ло га и уло га из да је до бре књи ге. Пр ви 
се кре тар Ма ти це био је но ви нар и прав ник Те
о дор Па вло вић, а је дан од пр вих за да та ка ко ји 
је Ма ти ца пре у зе ла на се бе, огле дао се у по ма
га њу об ја вљи ва ња Ле то пи са срп ског, чи ју пр ву 
све ску је из дао Ђор ђе Ма га ра ше вић још 1825. 
го ди не. Од че твр те све ске Ле то пи са, па на да ље, 
Ма ти ца је ре дов но об ја вљи ва ла овај ча со пис 
ко ји је по стао и њен зва нич ни ор ган.

Ова кул тур на ин сти ту ци ја из Но во га Са да 
од и гра ла је и сво ју ва жну уло гу ка да је реч о по
бе ди Ву ко вог по гле да на срп ски је зик. На и ме, 
Ма ти ца је у по чет ку би ла у су ко бу са Ву ком, 
и чи та ву де це ни ју ни је по др жа ва ла ње го ве ста
во ве. Ка да је на ме сто уред ни ка Ле то пи са до
шао Јо ван Су бо тић, ства ри су се из ме ни ле, што 
се по ка за ло и у др жа њу злат не сре ди не ка да је 
реч о Ву ко вој бор би и ње го вим про тив ни ци ма. 
Не што ка сни је, Ђу ра Да ни чић, аутор Ра та за 
срп ски је зик, за бе ле жио је пр во при зна ње ко
је је но ва шко ла та да до би ла у Ле то пи су, што 
је пре ма ње му, на част и књи жев но сти, али и 
уред ни ку Су бо ти ћу.

С об зи ром на то да је Ма ти ца рас по ла га
ла знат ним нов ча ним сред стви ма, го то во увек 
је си сте мат ски по ма га ла књи жев ност и на у ку. 
Има ју ћи у ви ду ко су све би ли ње ни чла но ви, 
ова ко не што не би тре ба ло да нас чу ди – до бро
твор Ма ти це био је и Кнез Ми лош Обре но
вић, ко ји је упла тио пе то ро стру ко ве ћи из нос 
од оста лих при ло жни ка. Кнез Ми лош је од мах 
схва тио да је кул тур но дру штво ко је осни ва ју 
Ср би у Угар ској оп ште срп ско, бу ду ћи да су му 
чла но ви би ли са ра зних стра на где жи ве Ср би, 
те би као та ква – Ма ти ца би ла из ра зи то јак не 
са мо кул тур ни већ и на ци о нал ноко хе зи о ни 
фак тор. Ми лош Ве ли ки, ка ко га је још про звао 
на род, остао је ак ти ван члан ове кул тур не ин
сти ту ци је до кра ја свог жи во та. Му дри кнез 
ни је на пу стио Ма ти цу ни ка да га је са вла сти 
сме нио Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, ко ји се на
кон ње га упи сао у ову углед ну ин сти ту ци ју. 
Два су прот ста вље на кне за, у јед ној Ма ти ци, 
на истом по слу… Да кле, Ма ти ца срп ска не са
мо да је би ла ко хе зи о ни чи ни лац ка да је реч о 
Ср би ма ко ји су жи ве ли ван гра ни ца он да шње 
Ср би је, већ је пред ста вља ла и сим бол по ли тич
кокул тур ног је дин ства и у са мој Ср би ји, ко ли
ко год то из гле да ло не ствар но. Не што ка сни је, 
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члан Ма ти це по ста је и Ње гош, чи ме се и цр
но гор ска ди на сти ја Пе тро ви ћа на шла на истом 
за дат ку са две срп ске ри вал ске ди на сти је.

Кра јем 19. ве ка, па све до по чет ка Пр вог 
свет ског ра та, Ма ти ца срп ска си сте мат ски је 
раз ви ја ла про све ти тељ ску де лат ност та ко што 
је осно ва ла чу ве ну еди ци ју Књи га за на род у 
ко јој је об ја вље но пре ко 160 на сло ва ко ји су 
по ред Ка лен да ра Ма ти це срп ске би ле ши ро ко 
рас про стра ње не у кра је ви ма где год да су жи ве
ли Ср би. На кра ју Пр вог свет ског ра та Ма ти ца 
је би ла осло бо ђе на ту ђин ске вла сти, али знат но 
оси ро ма ше на рат ним на ме ти ма и кон три бу ци
јом, за ме ном нов ца и аграр ном ре фор мом. Све 
до пред по че так Дру гог свет ског ра та, Ма ти ца 
је би ла у фи нан сиј ским те шко ћа ма, да би се та
да по ја ви ле но ве ге не ра ци је и мла ђе сна ге ко је 
су има ле же љу за про ме на ма. 

На кон Дру гог свет ског ра та Ма ти ца је 
опет по ста ла успе шна кул тур на ин сти ту ци ја 
нај ви ших ин те лек ту ал них сло је ва, а ње на де
лат ност би ла је усме ре на ка ве ли ким ин те ре си
ма срп ске кул ту ре, на ро чи то у по гле ду је зи ка и 
књи жев но сти, али и у ви ду дру гих ху ма ни стич
ких, па чак и при род них на у ка.

Ка да је реч о Ма ти чи ном де ло ва њу у не ка
да шњој СФРЈ, ва жно је ис та ћи да је од ве ли ког 
зна ча ја би ло до но ше ње Но во сад ског до го во ра о 
срп ско хр ват ском је зи ку, што је про из ве ло да је 
на стао је дин стве ни Пра во пис и Реч ник срп ско
хр ват ског  књи жев ног је зи ка, чи је из да ва ње је 
за по че ло као за јед нич ки по сао Ма ти це срп ске 
и Ма ти це хр ват ске, да би Ма ти ца хр ват ска 
од у ста ла од ове са рад ње на кон об ја вљи ва ња 
II то ма реч ни ка. С вре ме ном, Ма ти ца срп ска 
је са ма за вр ши ла об ја вљи ва ње реч ни ка у VI 
томoва са не про ме ње ном кон цеп ци јом.

По рас пар ча ва њу СФРЈ, Ма ти ца срп ска је 
из да ла и но ви Пра во пис срп ског је зи ка 1993. го
ди не и ор га ни зо ва ла рад на из ра ди јед но том ног 
Реч ни ка срп ског је зи ка.

Ва жно је ис та ћи да је Би бли
о те ка Ма ти це срп ске нај ста ри ја 
срп ска би бли о те ка од на ци о нал
ног зна ча ја. Ње на по тка се же до 
1826. го ди не, тј. до пр вих Ма ти
чи них из да ња. Тек од 26. ав гу ста 
1838. го ди не, Би бли о те ка Ма ти це 
не ма са мо ин тер ну већ до би ја и 
функ ци ју јав не књи жни це. На да
ље, од 1948. го ди не Би бли о те ка 
Ма ти це по ста је цен трал на би бли
о те ка Вој во ди не, а уз свог осни ва
ча оса мо ста љу је се као уста но ва 
1958. го ди не са те сним функ ци
о нал ним и прав ним ста ту сним 
ве за ма са Ма ти цом. Уоста лом, 
би бли о те ка је и сме ште на у Ма
ти чи ној згра ди у Но вом Са ду. Ова 
би бли о те ка бро ји три ми ли о на 

пу бли ка ци ја. Оно што је по себ но вред но у овој 
би бли о те ци, то су ру ко пи сне књи ге од ко јих су 
не ке на ста ле у XI II ве ку. Ме ђу њи ма се на ла зи и 
чу ве ни Ма ти чин апо стол.

За слу гом Те о до ра Па вло ви ћа на ста је Срп
ска на род на збир ка или Му зеј ко ји је осно ван 
да ле ке 1847. го ди не, и ко ји пред ста вља пре те чу 
Вој во ђан ског му зе ја. По сто ји и Га ле ри ја Ма
ти це срп ске ко ја де лу је као по себ на Ма ти чи на 
уста но ва.

Го ди не 1953. Ма ти ца по кре ће и сво је из да
вач ко пред у зе ће и на ње га пре но си по сло ве у 
ве зи са об ја вљи ва њем књи га. За хва љу ју ћи Из
да вач ком пред у зе ћу Ма ти це срп ске об ја вље на 
су ка пи тал на де ла као нпр. Срп ска књи жев ност 
у 100 књи га у са рад њи са Срп ском књи жев ном 
за дру гом, са бра на де ла Вељ ка Пе тро ви ћа, Иси
до ре Се ку лић, Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, Ја ше 
Иг ња то ви ћа и Ла зе Ко сти ћа… 

Да нас Ма ти ца има се дам на уч них оде ље ња: 
за је зик и књи жев ност, дру штве не на у ке, при
род не на у ке, за ли ков не и сцен ске умет но сти, 
му зи ку, лек си ко гра фи ју и би бли о гра фи ју, као 
и Ру ко пи сно оде ље ње. Из у зев тра ди ци о нал ног 
Ле то пи са ова но во сад ска ку ћа кул ту ре об ја
вљу је још де вет на уч них ча со пи са.

Ка да је реч о при зна њи ма и на гра да ма, Ма
ти ца до де љу је пре сти жну Зма је ву на гра ду за 
по е зи ју об ја вље ну на срп ском је зи ку, по ред ко
је за слу жни ма уру чу је и Бран ко ву на гра ду, Пу
пи но ву на гра ду као и на гра ду Мла ден Ле ско вац 
ко ја се до де љу је сва ке три го ди не за нај ви ша 
до стиг ну ћа у обла сти исто ри је књи жев но сти.

За крај, да се под се ти мо не ка да шњих пред
сед ни ка Ма ти це: осни вач и пр ви пред сед ник 
био је Ми лош Све тић, по том су се на че лу ова 
ва жне ин сти ту ци је за срп ску кул ту ру на ла зи ли 
Јо ван Ха џић, Са ва Те ке ли ја, Пла тон Ата нац ко
вић, Сте ван Бра но вач ки, Ми лош Ми ле Ди ми
три је вић, Ан то ни је Ха џић, Ва са Ста јић, Вељ ко 
Пе тро вић, Мла ден Ле ско вац, Бо шко Пе тро
вић, док се да нас на че лу Ма ти це срп ске на ла зи 
Бо жи дар Ко ва чек.

Са свим си гур но, Ма ти ца срп ска је храм 
кул ту ре ко ме се тре ба ди ви ти и са чи јих из во ра 
се, што је још ва жни је, тре ба на па ја ти бу ду ћи 
да се у ње ним сту ден ци ма на ла зи сна га ко ја нам 
је по треб на за бу дућ ност.

Приредио: Пеђа Радосављевић
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У 21. ве ку, ери ин тер не та, ин фор ма ци о них тех
но ло ги ја и убр за ног тем па жи во та, Би бли о те

ка гра да Бе о гра да чи ни све на по ре да одр жи ко рак 
са вре ме ном и по тре ба ма сво јих ко ри сни ка. 

Уочив ши да су по тре бе ко ри сни ка бит но про
ме ње не, да су нео п ход ни ин тер ак тив ност и брз и 
јед но ста ван при ступ ин фор ма ци ја ма, би бли о те ка 
се тран сфор ми ше у ин сти ту ци ју ко ја под јед на ко 
не гу је тра ди ци о нал ну и ди ги тал ну кул ту ру.

Ви ше не го ика да ра ни је окре ну та ко ри сни ку, 
це не ћи и ште де ћи ње го во вре ме, би бли о те ка пра
ти трен до ве и зах те ве но вог вре ме на. Та ко је ко
ри сни ци ма омо гу ће но да са би ло ког ме ста, у би ло 
ко је вре ме, пре тра жу ју оnli ne елек трон ски ка та
лог Би бли о те ке и у не ко ли ко јед но став них по те за 
до ђу до же ље них ре зул та та. 

Ре дов ним ажу ри ра њем бло га и веб пре зен та
ци је, јав но сти је омо гу ће но да се на вре ме и ре
дов но ин фор ми ше о де ша ва њи ма у би бли о те ци, 
бес плат ним кул тур ним про гра ми ма, про јек ти ма, 
ак ци ја ма, нај тра же ни јим књи га ма, мо гућ но сти ма 
бес плат ног учла ње ња уче ство ва њем у onli ne кви
зу, а јед но став ну и бр зу ко му ни ка ци ју омо гу ћа ва 
ру бри ка „Пи тај те би бли о те ка ра“. Из ра ђен је и сајт 
при ла го ђен де ци.

По се ти о ци ма ко ји су спре че ни да до ђу на по
је ди на пре да ва ња, три би не или про мо ци је ко је се 
одр жа ва ју у Би бли о те ци гра да Бе о гра да, или би 
же ле ли по но во да их од слу ша ју, на рас по ла га њу је 
елек трон ски аудио ар хив.

Бу ду ћи да се у да на шње вре ме ко му ни ка ција 
ме ђу мла ди ма од ви ја ма хом пу тем феј сбу ка, my 
spa ceа и слич них мре жа, Би бли о те ка је отво ри ла 
свој про фил про ши ру ју ћи та ко из вор ин фор ма ци ја 
и ко му ни ка ци ју са сво јим фа но ви ма.

У ре кон стру и са ном, мо дер ни зо ва ном ен тери
је ру Би бли о те ке гра да Бе о гра да, као и мно гим 

би бли о те ка ма из ње не мре же, ко ри сни ци ма су на 
рас по ла га њу и број не мо дер ни зо ва не елек трон ске 
чи та о ни це.

У же љи да се што ви ше уна пре де би бли о теч ке 
услу ге и по бољ ша по ну да, пeриодично се ме ђу чла
но ви ма и по тен ци јал ним ко ри сни ци ма спро во де 
ан ке те са ци љем да се утвр де по тре бе 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 ema i la или СМСа (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...).

У оп штин ској би бли о те ци „Вук Ка ра џић“ ин
ста ли ра на је пр ва „Ауди о би бли о те ка“ са ра чу на
ром и софт ве ром на ме ње на сле пим и сла бо ви дим 
осо ба ма. Уз по моћ овог по ма га ла сле пе и сла бо ви
де осо бе мо гу са кућ ног ра чу на ра или из би бли о
те ке при сту пи ти би бли о теч ким са др жа ји ма, као и 
ба за ма по да та ка Са ве за сле пих Ср би је и ко ри сти ти 
их нео гра ни че но без на док на де. 

Би бли о те ка гра да Бе о гра да по ста ла је парт нер 
у европ ском про јек ту Ac ces sIT (Ac ce le ra te the cir
cu la tion of cul tu re thro ugh ex chan ge of skills in in for
ma tion tec hno logy) за јед но са јав ном би бли о те ком 
из Ве ри је (Грч ка), PSNC (Пољ ска), Уни вер зи те
том из Ан ка ре (Тур ска) и MDR Part ners (Ве ли ка 
Бри та ни ја). АccessIT је дво го ди шњи (2009–2011) 
про је кат на ме њен ди ги та ли за ци ји кул тур не ба шти
не. Об у хва та са рад њу из ме ђу би бли о те ка, ар хи ва и 
му зе ја. Као ре зул тат про јек та оче ку је се ства ра ње 
на ци о нал них ре по зи то ри ју ма ко ји ће би ти спрем
ни да се укљу че у про је кат Европ ске ди ги тал не би
бли о те ке (Еuropeana и Euro pe a na Lo cal).

За по чет је про цес ди ги та ли за ци је фон да фо то
гра фи ја у За ви чај ном оде ље њу, а у то ку је при пре ма 
ди ги та ли за ци је би бли о теч ког фон да ста рих и рет
ких књи га, као и дру гих фон до ва. На ба вљен је ске
нер за ди ги та ли за ци ју и оба вље не су по чет не кон
сул та ци је са Цен тром за ди ги та ли за ци ју НБС око 
про стор них и тех нич ких усло ва за по тре бе БГБа 
и са би бли о те ка ма из Чач ка и Шап ца на те му ис ку
ста ва из ди ги та ли за ци је њи хо вих фон до ва.

За по че та је и ка та ло шка об ра да елек трон ских 
из во ра и мул ти ме ди јал не гра ђе, док је по сту пак из
ра де окру же ња за об ра ду пре о ста лих вр ста би бли
о теч ке гра ђе у то ку.

Рад Би бли о те ке пред ста вљен је у OCLC пред
став ни штви ма у САДу и Хо лан ди ји.

Све сна свог зна ча ја, уло ге и за дат ка у мо дер
ном дру штву, Би бли о те ка гра да Бе о гра да по ма же 
про мо ви са ње ин те лек ту ал не сло бо де и отво рен 
при ступ ин фор ма ци ја ма. По ред број них кул тур
них про гра ма, ор га ни зу је пре да ва ња, се ми на ре и 
струч не ску по ве, укљу чу је се у зна чај не ма ни фе
ста ци је и про јек те, ак тив но уче ству је у еду ка ци
ји гра ђан ства. Би бли о те ка ри БГБа, у са рад њи са 
USAIDовим про јек том SE GA, за по че ли су еду
ка ци ју мла дих из фи нан сиј ске пи сме но сти. Про је
кат под на зи вом „Фи нан сиј ска пи сме ност гра ђа на“ 
би ће пред ста вљен на ово го ди шњој ме ђу на род ној 
Кон фе рен ци ји IFLAине сек ци је би бли о те ка ве
ли ких гра до ва (IFLA Me tro po li tan Li brary Sec tion 
Con fe ren ce 2010). Успе шна са рад ња ус по ста вље на 
је са број ним би бли о те ка ма у зе мљи и ино стран
ству, ре но ми ра ним из да вач ким ку ћа ма, ин сти ту
ти ма, ака де ми ја ма, фа кул те ти ма и мно гим дру гим 
ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма. 

Пра те ћи но ве трен до ве и по тре бе ко ри сни ка, 
Би бли о те ка гра да Бе о гра да успе шно иде у ко рак са 
вре ме ном.

Јасна Бркић

У корак са временом
Библиотека града Београда

Би бли о те ка гра да Бе о гра да, нај ве ћа по
зајм на би бли о те ка у Ср би ји, 12. ја ну а
ра 2010. го ди не обе ле жи ла је 79 го ди

на свог по сто ја ња. Тим по во дом ор га ни зо ван 
је све ча ни про грам и до де ла на гра да „Ма ри
ја Илић Ага по ва“ за нај бо љег би бли о те ка ра 
гра да Бе о гра да и „Гли го ри је Во за ро вић“ за 
нај бо љег из да ва ча, књи жа ра и књи го ве сца у 
2009. го ди ни. Пред ста вље не су и нај зна чај
ни је ак ци је и ус пе си Би бли о те ке у про те клој 
го ди ни.

Број ним го сти ма, ме ђу ко ји ма су били ам
ба са до ри ви ше зе ма ља, пред став ни ци стра
них кул тур них цен та ра, из да ва чи, пи сци, 
про фе со ри уни вер зи те та и дру ги, обра тио се 
срп ски ми ни стар кул ту ре, Не бој ша Бра дић. 
Че сти тав ши на гра ђе ни ма и свим за по сле ни
ма у Би бли о те ци гра да Бе о гра да успе шан рад 
у про те клој го ди ни, ми ни стар Бра дић кон
ста то вао је да су по стиг ну ти ре зул та ти ве о ма 
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дра го це ни бу ду ћи да је 2009. би ла из у зет но 
те шка го ди на, а не до ста так сред ста ва ди рект
но угро зио кул ту ру. Та ко ђе је на гла сио зна чај 
на гра да ко је Би бли о те ка додељуjе за по се бан 
ин ди ви ду ал ни до при нос у обла сти би бли о те
кар ства, из да ва штва и књи жар ства по стиг нут 
то ком про те кле го ди не.

Ди рек тор ка Би бли о те ке, Ја сми на Нин ков, 
под се ти ла је да ова кул тур на уста но ва, јед на 
од нај ве ћих у Ср би ји, има 300 за по сле них 
ко ји пру жа ју услу ге ко ри сни ци ма чи ји број 
пре ма шу је два ми ли о на, не са мо пре ко свог 
по зајм ног оде ље ња и чи та о ни ца, већ пре ко 
ви ше од 3.000 ма ни фе ста ци ја и про гра ма ко ји 
се одр жа ва ју у свим оп штин ским би бли о те ка
ма и огран ци ма. Ис та кав ши чи ње ни цу да у да
на шње вре ме са вре ме но би бли о те кар ство ка
рак те ри ше ап со лут на окре ну тост ко ри сни ку, 
чи ји су зах те ви са да мно го сло же ни ји и ве ћи 
не го не ка да, на гла си ла је да Би бли о те ка при
ме њу је са вре ме ни кон цепт би бли о те кар ства 

ДАН БИБ ЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА

ба зи ран на ак тив ној ме ђу на род ној са рад њи 
у све ту и ре ги о ну, члан ству у ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма и уче шћу у ре ле вант ним кон
фе рен ци ја ма. Ја сми на Нин ков је на гла си ла да 
су по свим па ра ме три ма ре зул та ти у про шлој 
го ди ни за 35 од сто бо љи не го прет ход не го ди
не, што је нај бо љи ре зул тат у про те клој де це
ни ји. „Ула га ње у кул ту ру, по себ но у књи гу ула
га ње је у обра зо ва ног гра ђа ни на“, по ру чи ла је, 
као и да је но ви мо то: „Би бли о те ка – ме сто за 
све“. На гра да „Ма ри ја Илић Ага по ва“ до де ље
на је би бли о те ка ру са вет ни ку Рад ми ли Бу ла
то вић, ди рек тор ки Би бли о те ке „Ди ми три је 
Ту цо вић“ у Ла за рев цу.

На гра да „Гли го ри је Во за ро вић“ уру че на је 
„Слу жбе ном гла сни ку“ као нај бо љем из да ва чу 
у 2009. го ди ни, Еми ни Бр кић, ру ко во ди о цу 
књи жа ре „Ла гу на“ у Бе о гра ду као нај бо љем 
књи жа ру и Дар ку Вој но ви ћу из књи го ве зач
ке рад ње „Д&Д“ као нај бо љем књи го ве сцу. 
Пре ма по да ци ма из мре же Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да – ко ја об у хва та 14 бе о град ских оп
шти на – нај чи та ни ја књи га пре ве де на са стра
ног је зи ка у 2009. го ди ни је ро ман Ха ле да Хо
се и ни ја „Хи ља ду чу де сних су на ца“, у из да њу 
ИК „Ла гу на“. Пред ста вљен је ка лен дармо но
гра фи ја „У хо ду кроз вре ме“ аутор ке Љу би це 
Ћо ро вић, а у Га ле ри ји „Атри јум“, Би бли о те ка 
гра да при ре ди ла је по себ ну из ло жбу по све ће
ну свом осни ва њу и пр вим го ди на ма ра да од 
1929. до 1941. го ди не, аутор ке Ол ге Кра сић 
Мар ја но вић. Пред ста вље на су до ку мен та и 
фо то гра фи је из пе ри о да из ме ђу два свет ска 
ра та, а бо га та до ку мен та ци ја за из ло жбу узе та 
је из Фон да Би бли о те ке гра да Бе о гра да (За
ви чај ног оде ље ња) и Фон да пр ве управ ни це 
Би бли о те ке Ма ри је Илић Ага по ве, ко ји се 
чу ва у Ар хи ву Ср би је. Обjављен jе и Се па рат, 
као са став ни део наjновиjег броjа „Но ви на 
Бе о град ског чи та ли шта“.

Приредила Јасна Бркић
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интервју

Михај ло Пан тић (Бе о град, 1957) прозни 
пи сац, кри ти чар, уни вер зи тет ски про

фе сор. У књи жев но сти је де би то вао по чет ком 
осам де се тих го ди на про шлог ве ка. Об ја вио је 
ви ше од че тр де сет књи га сту ди ја, есе ја, књи жев
них кри ти ка и ан то ло ги ја и осам књига при ча, 
од ко јих су не ке, по пут Вон де ра у Бер ли ну, Но во
бе о град ских при ча, Се дам да на коша ве или збир
ке Ако је то љу бав (Ан дри ће ва на гра да 2004), 
по ста ле вр ло чи та не. При че Ми хај ла Пан ти ћа 
пре ве де не су на два де се так је зи ка и увр ште не у 
мно ге ан то ло ги је и пре гле де код нас и у све ту. Од 
но ви јих де ла тре ба спо ме ну ти ка пи тал ну Ан то
ло ги ју свет ске при по вет ке 1–3, по том ко лек ци ју 
са бра них при ча под на сло вом Све при че Ми хај ла 
Пан ти ћа 1–4 и при по ве дач ку збир ку Ово га пу
та о бо лу.

У при пре ми за овај ин тер вју по себ но ме је 
при ву кла Ва ша нај но ви ја књи га „При че на 
пу ту”, а на ро чи то Ва ша сло бо да да са чи
та о ци ма по де ли те ин тим на раз ми шља ња о 
жи во ту и све ту са ко јим сте се сре ли. Ка кав 
је тај свет ко ји са да но си те у се би?

– То бих и ја во лео да знам. И ту је је дан од мо гу
ћих од го во ра за што пи шем. Ваљ да и за то да бих 
се би и по не ком дру гом, оно ме ко чи та, от крио 

ВОЛИМ КЊИГЕ
КОЈЕ СЕ САМЕ НАПИШУ

ка ко из гле да мој тре нут ни по глед на свет. Пи
са њем се, за пра во, осва ја уну тра шњи про стор 
за ко ји зна мо да по сто ји, али не зна мо ка ко из
гле да све док га не осве тли мо је зи ком. Стал но 
се су сре ћем са нео д го вор љи вим пи та њи ма, па 
бих ре као да је пи са ње и то: по ку шај од го во ра 
на нео д го вор љи ва пи та ња. Има их на сто ти не, и 
док пи шем хр лим пре ма њи ма. Ис пу ња ва ју ме.

На пр ви по глед, али са мо на пр ви по глед, 
ре кло би се да сте у књи зи „При че на пу
ту” са бра ли Ва ше пу то пи се. Про изила зи, 
ме ђу тим, да сте нам пру жи ли увид у нов 
на чин пи са ња тог жан ра. Ка ко сте то по
сти гли?

– Ста ри пу то пис је, на жа лост, мр тав, сла ва му. 
Уби ли су га ка ме ра, ту ри стич ке аген ци је и ни
ско та риф не ави о ком па ни је, за јед но. Сви смо већ 
сву да би ли и сви смо све већ ви де ли, и за то тре ба 
пи са ти пу то пи се о ме сту ро ђе ња, као Иси до ра 
Се ку лић, или о сва ко днев ним очи глед но сти ма, 
ка ко се и сам тру дим. Пу то пис је по стао фор

ма ми шље ња. Оде те не где и у су сре ту са про ме
ње ном сре ди ном па да ју вам на па мет ми сли до 
ко јих не би сте без тог пу та ина че до шли. Упо
ре ђу је те, раз го ва ра те, оби ла зи те, ослу шку је те 
се. И ми мо свих на ме ра на пи ше те текст о том 
ослу шки ва њу. Та ко го ди на ма. Во лим књи ге ко је 
се са ме на пи шу. Јед ног ју тра пре би ра те по тим 
тек сто ви ма и од јед ном ви ди те да сте не хо тич но 
на пи са ли књи гу, тек сто ви су се са ми до зва ли и 
по ве за ли. Та ко су на ста ле и „При че на пу ту”. 

Ко чи та Ва ше књи ге сти че ути сак да ла ко 
пи ше те. Ви искре но ува жа ва те оне чи та о
це ко ји ће са Ва шим де лом про ве сти вре ме. 
Ка ко раз ми шља те о сво јим чи та о ци ма?

– Ни сам склон сте ре о ти пу да је пи са ње му ка. За 
ме не је пи са ње ра дост. Чак и ка да се у са мом пи
са њу по ја ви по не ка по те шко ћа, и ка да се не ука
зу је из лаз из ла ви рин та, ка да се те шко раз ве зу је 
је зич ки и ми са о ни чвор ко ји зна да при ти ска, на 
кра ју све то би ва ис ку пље но за до вољ ством уоб
ли че ња. Ти ме се ства ра услов да и чи та лац про на
ђе за до вољ ство у тек сту. Вр ло ува жа вам чи та о ца, 
без ње га пи са ње ни ка да не по ста је књи жев ност, 
он је тај ко ји при хва та и ожи вља ва на пи са но. А 
и ка ко да га не ува жа вам, ка да је од сто ми ли о на 
књи га ово га све та на шао вре ме на и во ље да чи та 
баш то што сам ја на пи сао. 

Се ћам се да смо пре пет на е стак го ди на у 
јед ном те ле ви зиј ском ин тер вјуу раз го во
ра ли о чи та њу, о то ме ка ко се ма ло чи та... 
Ина че, то је те ма о ко јој пи ше те и у но вој 
књи зи. Ка ко љу ди ма об ја сни ти ко ли ко је 
чи та ње ва жно и нео п ход но?

– Пра во го во ре ћи, не знам. До ви јам се на раз
ли чи те на чи не. Увек из на ла зим не ку но ву мо гућ
ност при ја тељ ског убе ђи ва ња. Чи та ње је јед на 
од нај суп стан ци јал ни јих чо ве ко вих рад њи, за 
ме не ва жни ја и од са мог пи са ња. Онај ко не чи та 
про пу шта цео је дан па ра лел ни жи вот и на не ки 
на чин под све сно ели ми ни ше при ли ку да се по
во дом не ког тек ста су срет не са са мим со бом. А 
то зна да бу де леп и за ни мљив су срет. 

Шта нај че шће до но си те са сво јих књи жев
них пу то ва ња? Да ли сте бли жи се би и од
го во ри ма ко је че ка те?

– На рав но да сам бли жи, исти на, на по ма ло па
ра док са лан на чин. Пу то ва ње је од ми ца ње, при
ли ка да се бе и свет и љу де око вас ви ди те не ким 
дру гим и ду бљим очи ма. А и по вра так је исто та
ко ва жан, као да до би ја те не ку но ву уну тра шњу 
рав но те жу, као да из но ва сти че те соп стве ни жи
вот. 

Да ли је пи сци ма лак ше у те шком вре ме ну, 
за то што ви де, чу ју, ми сле... пи шу, а он да то 
по де ле са дру ги ма? И да ли је, та ко гле да но, 
све јед но где се чо век на ла зи и пи ше, у Ср
би ји, Ка на ди, Фран цу ској, Мек си ку...

– Не ви дим ни ка кву по себ ност пи са ца, у би ло 
че му, осим у то ме што пи шу. А за што пи шу, шта 
их под сти че да то чи не, не мо гу ће је ге не ра ли зо
ва ти, сва ко има не ки свој раз лог. Да кле, пи сци ма 
је као и свим дру гим љу ди ма, и до бро и ло ше, у 
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Гојко Божовићинтервју

У апри лу је по че ла го ди на књи ге. Да ли у то ме 
ви ди те но ве мо гућ но сти за оне ко ји се ба ве из
да ва штвом?

Зна те сва ка ко оне сти хо ве Езре Па ун да: „Кад 
по ми слим са мо на шта би ли чи ла Аме ри ка, да 
се ви ше рас ту ра ју књи ге сти хо ва.“ Али не са мо 
Аме ри ка, па и не са мо по е зи ја. То ва жи и за би
ло ко ју дру гу зе мљу и за би ло ко ји дру ги жа нр. 
Да не и го ди не по све ћу је мо ма њин ским пи та њи
ма и угро же ним об ли ци ма жи во та. Ка да про гла
си мо го ди ну књи ге, ми ти ме, за пра во, из ри че мо 
при зна ње да у дру гим го ди на ма ни смо до вољ но 
ура ди ли за књи гу и да не ми сли мо до вољ но на 
књи гу. И до бро је да смо спо соб ни за јед но та кво 
при зна ње. Го ди на књи ге и је зи ка ис пу ни ће сво ју 
уло гу уко ли ко у тој го ди ни књи гу и оне ко ји се 
њом ба ве учи ни мо јав но ви дљи ви јим и дру штве
но при зна ти јим, уко ли ко ви ше љу ди до жи ви 
књи гу као не за мен љи во јав но до бро, уко ли ко се 
ви ше књи га на ђе у јав ним, школ ским и при ват
ним би бли о те ка ма, уко ли ко се о књи зи бу де го
во ри ло ви ше у јав но сти, уко ли ко бу де би ло ви ше 
књи жев них про гра ма, а по го то ву уко ли ко се све 
то не окон ча као ру ти на јед не го ди не, већ по ста
не осно ва за бу ду ће кул тур не по тре бе и иза зо
ве. Го ди на књи ге и је зи ка тре ба да нас под се ти 
на оно што ни смо ура ди ли и да нам омо гу ћи да 
про грам ски оспо со би мо и јав не и при ват не кул
тур не ин сти ту ци је.

Михајло Пантић
за ви сно сти од при ли ка у ко ји ма жи ве, а та кве ни
ка да ни су са вр ше не, и од ин ди ви ду ал ног рас по
ло же ња, ко је је вр ло про мен љи во. Пи сца, пре ма 
то ме, об ли ку ју и оп ште и по је ди нач не окол но
сти, про стор и вре ме у ко јем жи ви, па дру штве на 
сре ди на, исто ри ја, ис ку ство, од ра ста ње, би о гра
фи ја, обра зо ва ње, пре о се тљи ви ост, ма што ви
тост и дру ге ин ди ви ду ал не пси хо ло шке цр те и 
пре ди спо зи ци је. У том сми слу ми се чи ни да бих 
пи сао ма где да сам се ро дио и ма ко јим је зи ком 
да сам го во рио, али си гур но не бих пи сао ова ко 
ка ко сам пи сао. Раз ли ке су у пи са њу ва жни је од 
слич но сти, оне спе ци фи ку ју тај чин. А опет, чо
ве ку је сва кад и сву куд исто, и ни чег но вог не ма 
под ка пом не бе ском.

Ка ко до жи вља ва те вре ме у ко јем жи ви мо? 
Ка ко за ми шља те Ср би ју бу дућ но сти? И где 
је сми сао ства ра ња у зе мљи у ко јој се ма ло 
чи та?

– То су све вр ло те шка, упра во нео д го вор љи
ва пи та ња, из ре да оних због ко јих се пи ше, то 
сам вам већ ре као. До ба у ко јем жи ви мо ста вља 
чо ве ка пред го ми лу нај ра зли чи ти јих ис ку ше ња 
ка квих у про шло сти ни је би ло. По гле дај те са мо 
ко ли ко је тех но ло ги ја из ме ни ла и убр за ла наш 
жи вот. С јед не стра не по сто ји ве ли ки на пор ци
ви ли за ци је да жи вот при ве де ре ду и си ме три ји, 
а са дру ге стра не има мо ути сак да тај исти жи
вот ни ка да ни је био мо рал но про из вољ ни ји и 
ха о тич ни ји не го да нас. Чи ста сти хи ја. У Ср би
ји ће сва ка ко би ти бо ље, не мо жда за то што се 
пре ви ше тру ди мо да та ко бу де, на про тив, не го 
јед но став но за то што је до не дав но би ло да го ре 
не мо же би ти, па се објек тив но ма ли бо љи так, 
ре ци мо да не мо ра мо ста ја ти у ре до ви ма или ме
ња ти но вац на ули ци, до жи вља ва као гу ли ве ров
ски ко рак на пред. А не ког уна пред за да тог сми
сла не ма, он се по ма ља у са мом пи са њу. Уко ли ко 
осе ћа те да је жи вот са свим бе сми слен, а има да
на ка да сви та ко осе ћа мо, при се ти те се да сте ду
жни да га са ми осми сли те. Пи са ње је мој на чин 
са мо о сми шља ва ња. 

Ка ко зву чи Ва ша крат ка при ча за но ви 
дан? 

– У ме ни се стал но при ча ју не ке при че, по не ка 
по не кад из ро ни на по вр ши ну, та да је за пи шем. 
При ча у ства ри из на ла зи наш сми сао, кри ста ли
зу је га и пре во ди у ре чи, и то нај че шће по сред
ним пу тем, из ми шља њем или до ма шта ва њем. 
Обич но та ко и пи шем, по ђем од не ке кон крет
но сти, од не че га што сам до жи вео, про чи тао или 
чуо, и он да се у пи са њу од то га по сте пе но уда ља
вам, ула зим у не ки дру ги, мо гу ћи, за ме не та ко
ђе вр ло исти нит свет, по ин тен зи те ту до жи вља ја 
чак исти ни ти ји од мог ре ал ног све та. И ва жно 
ми је да знам шта ми је основ на те ма, до бро је 
има ти те жи шну тач ку ко јој се стал но вра ћа те, 
она цео си стем др жи на оку пу. Тре нут но раз
ми шљам о го ми ла ма про па лих и нео ства ре них 
љу ба ви, на слу шао сам се и на гле дао тих при ча 
од љу ди свих ге не ра ци ја ко ји ме окру жу ју. Чи ни 
ми се да је реч о при ча ма ко је су вред не при ча
ња, не ка ко су са свим, са свим људ ске. Про ла зи мо 
кроз жи вот као кроз ка кав аутоот пад љу ба ви, 
кроз крш и лом од ба че них емо тив них олу пи на 
ко је, авај, ни ка да не ће би ти пре то пље не у не кој 
ви со кој пе ћи. Ето, то је мо ја но ва при ча.

Лидија Божић

Ка да го во ри мо о по е зи ји, не мо же мо за не ма ри
ти чи ње ни цу ма лих ти ра жа по ет ских књи
га ко је чи та ве о ма ма ли број чи та ла ца. Шта 
Вам ову по да ци ка зу ју?

Пе снич ке књи ге су не ста ле из јав но сти. Но ве 
окол но сти дру штве ног жи во та нај ма ње по го
ду ју по е зи ји. Она зах те ва стр пљи вост и ра зло
жност, а то је нај ма ње што од ли ку је на ше убр
за но вре ме. По е зи ја ни је ни та бло ид, ни re a lity 
show, већ јед на од нај ре ђих спо соб но сти и јед но 
од нај вред ни јих уме ћа. Али на дру гој стра ни по
да ци су не у мо љи ви: ти ра жи пе снич ких књи га су 
та кви да се по е зи ја ви ше не мо же об ја вљи ва ти из 
ре ал них из да вач ких из во ра. О по е зи ји се вр ло 
ма ло го во ри чак и у нај у жој књи жев ној за јед ни
ци. По гле дај те са мо на ше ма ло ти ра жне књи жев
не ча со пи се и ви де ће те ко ли ко је у њи ма не у по
ре ди во ви ше при ка за о ро ма ну не го о по е зи ји. 
Књи жа ре по пра ви лу не узи ма ју у сво ју по ну ду 
пе снич ке књи ге. Чак их ни јав не би бли о те ке не 
от ку пљу ју. На град ским и др жав ним кон кур си
ма за от куп књи га за јав не би бли о те ке, ко ји би 
мо ра ли да бу ду га ран ци ја да ће све ва жне књи ге 
би ти до ступ ни део би бли о теч ких фон до ва, от
куп пе снич ких књи га је ин ци дент, а не пра ви ло. 
Ка да ме већ пи та те, ја ми слим да то ни су са мо 
чи ње ни це, већ и све до чан ство о јед ној кул тур
ној ка та стро фи. А то што је ста тус по е зи је сву да 
исти не чи ни ка та стро фу ни ма њом, ни при хва
тљи ви јом.

Ви сте пе сник, кри ти чар и из да вач, има те 
увид у на шу књи жев ну про дук ци ју. Ка кве књи ге 
обе ле жа ва ју на ше вре ме?

Две вр сте књи га обе ле жа ва ју на ше вре ме: ло ше 
и до бре. Јед но су та бло и ди у ко ри ца ма књи га. То 
су књи ге ко је су у трен ду, али и књи ге ко је тра ју 
јед ну се зо ну, не ка да и кра ће. Што је, има ју ћи у 
ви ду вред ност тих књи га, са свим пра вед но. Али 
је и са свим до вољ но да од лич не књи ге ко је на
ста ју и ко је се об ја вљу ју у на шем вре ме ну бу ду 
по ти сну те у стра ну. Дру го су књи ге ко је сво јом 
вред но шћу обе ле жа ва ју ово вре ме, али ко је, због 
свог оба ве зу ју ћег са др жа ја, по не кад има ју ма њу 
ви дљи вост у јав но сти и ма њи про стор на тр жи
шту. Да кле, по сто је књи ге тре нут ка и књи ге ко
је оста ју за сва вре ме на. Основ но је пи та ње шта 
оче ку је мо од књи ге: да бу де још је дан из раз бес
крај не и пра зне за ба ве или да нас осво ји сво јом 
ма штом и про ме ни сво јим зна њи ма. Од од го во
ра на ово пи та ње за ви си и наш од го вор на пи
та ње „ка кве књи ге обе ле жа ва ју на ше вре ме“. И 
као пе сник, и као кри ти чар, и као из да вач, ја сам 
увек на стра ни књи га ко је нас чи не бо љим.

У Ва шем ства ра ла штву при сут не су нај ра зли
чи ти је те ме об је ди ње не ми ром Ва ше по е ти ке. 

У МЕЂУПРОСТОРУ
„Наш књижевни живот се креће 
између превеликих страсти „ни око 
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Шта са да пи ше те?
Не дав но сам об ја вио књи гу есе ја о срп ској по
е зи ји Ме ста ко ја во ли мо. Ту књи гу сам пи сао 
по след њих де се так го ди на и она об у хва та нај
ва жни је пе снич ке опу се, књи ге и по е ти ке у срп
ској по е зи ји у по след њих по ла ве ка. Ова књи га је 
при ро дан на ста вак мо је ра ни је књи ге о срп ској 
по е зи ји По е зи ја у вре ме ну. Тре нут но за вр ша вам 
но ву књи гу пе са ма. Њен рад ни на слов је Хро
ни ке. У пе сма ма у овој књи зи ис пи ту јем остат ке 
ми та и хро ни кал ног ми шље ња у са вре ме но сти и 
сва ко дне ви ци, али и обр ну ти пут: по ста ње но вих 
ми то ва и но вих хро ни ка у мо дер ном вре ме ну, па 
и у да на шњем да ну. Ову књи гу пи шем не пу них 
пет го ди на и ка ко са да ства ри сто је, за вр ши ћу је 
до кра ја ове го ди не. То је мој уоби ча је ни ри там 
у пи са њу пе снич ких књи га. Да би књи га пе са ма 
би ла за о кру же на це ли на, по треб но је вре ме. 

Шта у овом тре нут ку у књи жев ном жи во ту 
Ср би је при вла чи Ва шу па жњу?

Од књи жев ног жи во та мно го су нам бо ље књи
ге. И би ло би бо ље да при вла че ве ћу па жњу. Наш 
књи жев ни жи вот се кре ће из ме ђу пре ве ли ких 
стра сти „ни око шта“ и бе зо бал не рав но ду шно
сти по во дом ва жних ства ри. Има не ко ли ко од
лич них књи жев них фе сти ва ла, по вре ме но и 
го сто ва ња ве ли ких стра них пи са ца, књи жев не 
ве че ри у уну тра шњо сти уме ју да бу ду дир љи во 
по се ће не, а ни ка ко не сме мо за бо ра ви ти ни Са
јам књи га.

До бит ник сте зна чај них књи жев них при зна
ња. Шта ми сли те о на гра ђи ва њу пи са ца?

Књи жев на на гра да тре ба да има две уло ге. Јед на 
је да учи ни књи гу ши ро ко по зна том, дру го је да 
ње ном пи сцу, по ред јав не са тис фак ци је, до не се 
и при сто јан фи нан сиј ски из нос. Ве ћи на на гра
да у Ср би ји не ис пу ња ва те две основ не уло ге. 
Про блем, да кле, ни је ко ли ко на гра да има, о че му 
се че сто го во ри, не го је про блем што оне ни су 
до вољ но јав но ви дљи ве и ути цај не.

У ра ни јем пе ри о ду срп ске књи жев но сти, у до ба 
Ан дри ћа, на при мер, књи жев на кри ти ка има ла 
је ве ли ки дру штве ни ути цај и моћ. Шта се до
го ди ло, шта је са њом да нас?

Пр ви пут у исто ри ји срп ске кул ту ре књи жев на 
кри ти ка не ма прак тич но ни ка кав ути цај на суд
би ну књи га. Ми има мо од лич не кри ти ча ре, али 
ви ше го то во да не ма мо јав ни про стор за кри
ти ку. У ме ди ји ма се кри ти ка об ја вљу је рет ко и 
не у па дљи во. Мно го је ва жни је за суд би ну јед не 
књи ге да пи сац има ин тер вју у не ком чи та ном 
днев ном ли сту не го да о књи зи бу ду об ја вље ни 
по зи тив ни при ка зи у свим ме ди ји ма ко ји кри
ти ку још об ја вљу ју. На про сто, про ме ни ли су се 
по жељ ни и при хва тљи ви об ли ци ме диј ске и јав
не ко му ни ка ци је, а књи жев на кри ти ка ви ше ни је 
ме ђу њи ма.

Осни вач сте углед не из да вач ке ку ће ‘’Ар хи пе
лаг’’ ко ја је за крат ко вре ме ус по ста ви ла ви
со ке стан дар де про фе си о нал ног из да ва штва. 
Ка ко одр жа ва те тај стан дард?

Од са мог по чет ка „Ар хи пе лаг“ је де фи ни сан као 
из да вач ко ји об ја вљу је књи ге у зна ку нај у збу дљи
ви је ма ште и нај бо љег зна ња. Ми ве ру је мо да тре
ба по што ва ти и пи сце и чи та о це, па и јед ни ма и 
дру ги ма пре до чи ти нај бо ља ис ку ства у са рад њи. 
Из да ва штво се на ла зи на ве ли кој пре крет ни ци, 
из ме ђу из да ва штва ка кво зна мо и елек трон ских 
сфе ра ко је слу ти мо. Али из да ва штво је увек би ло 

у не ком ме ђу про сто ру, ако ни шта дру го у ме ђу
про сто ру кул ту ре и тр жи шта. Основ ни кон цепт 
„Ар хи пе ла га“ и је сте да на тр жи шту про ве ра
ва мо сво је иде је и да их ту за сту па мо, а да нам 
кул ту ра да је ви со ке кри те ри ју ме и до бру ме ру у 
сва ко днев ном по слу. У „Ар хи пе ла гу“ по ла зи мо 
од јед не јед но став не исти не, по твр ђе не у на шем 
ис ку ству. Из да ва штво је по сао у ко ме је ва жно 
зна ти шта сва ка ко хо ће те да ура ди те не пи та ју ћи 
за це ну, и шта, опет, ни по што не ће те да ура ди те, 
ма кар це на би ла ве о ма ве ли ка. Увек сам ве ро вао 
да је из да ва штво по сао за ја ко стр пљи ве или за 
ја ко не стр пљи ве љу де. Ја ко не стр пљи ви ће се већ 
и са ми сна ћи и свет ко мер ци јал них књи га је про
стор у ко ме се они са вр ше но ори јен ти шу. Ми 
смо се од лу чи ли да бу де мо стр пљи ви, да сва ког 
да на ура ди мо не што у свом по слу, да на ше књи ге 
бу ду ле пе и пре по зна тљи ве, да чи та о ци ма пред
ла же мо нај бо ље књи ге по ме ри на шег ис ку ства 
и да од тих књи га и њи хо вих пи са ца ства ра мо 
пре по зна тљи ве фи гу ре дру штве них вред но сти. 
По ка за ло се да има до вољ но чи та ла ца ко ји су 
за ин те ре со ва ни за вр хун ске књи ге из обла сти 
књи жев но сти, мо дер не исто ри о гра фи је, по ли
тич ке те о ри је, еко но ми је или пси хо ло ги је, што 
су обла сти ко је „Ар хи пе лаг“ об ја вљу је. Са та
квим чи та о ци ма он да све по ста је лак ше и јед но
став ни је. У из да ва штву не ма мно го нов ца, али 
има мно го иза зо ва. За то тај по сао вре ди ра ди ти 
до бро или ни ка ко. 

„Ар хи пе лаг“ је опре де љен за књи ге за сва вре ме
на. Ко је је Ва ше лич но опре де ље ње при из бо ру 
ли те ра ту ре за чи та ње?

На исти на чин би рам књи ге за чи та ње и књи ге 
за об ја вљи ва ње у „Ар хи пе ла гу“. Увек ми слим ка
ко је ле па мо гућ ност да са дру ги ма де ли мо сво ја 
чи та лач ка ис ку ства и уве ре ња, али и ка ко је ве
ли ка од го вор ност ако нео д го ва ра ју ћим из бо ром 
узур пи ра мо не чи је вре ме. Ни ка да до вољ но вре
ме на за до бре књи ге и за то тре ба чи та ти са мо 
оне нај бо ље, са мо књи ге ко је су спо соб не да нас 
учи не дру га чи јим. 

Ко је књи ге су обе ле жи ле Ва ше од ра ста ње?
Мно го књи га је обе ле жи ло мо је од ра ста ње. Као 
де чак, чи тао сам мно го и гро зни ча во. Не ка да сам 
чи тао и књи ге за ко је још ни је би ло вре ме, али 
ми ни је жао због то га. Не ке књи ге сам чи тао ви
ше пу та. Ка да ни сам имао не ку но ву и не по зна ту 
књи гу уз се бе, чи тао сам по но во не ку књи гу или 
ма шта дру го до че га бих до шао, са мо чи та ње би
ло је не пре ва зи ђе но ужи ва ње. Ан дри ће ве књи
ге, све и увек. И са да се се ћам енер ги је на ста ле у 
пр вом чи та њу Ки ша. А у ра ном де тињ ству јед на 
„Илу стро ва на исто ри ја све та“, ко ју су ми нај пре 
чи та ли, а по сле сам је чи тао сам, до не ла ми је уз
бу ђе ња ко ја ни до са да ни сам за бо ра вио. Се ћам 
се да сам у основ ној шко ли, у су за ма, чи тао ро
ман „До мо ро дац“ Ри чар да Рај та. Ни сам по сле 
чи тао ту књи гу да не бих по ква рио не што од тог 
ути ска. Књи ге ко је сам чи тао пам тим ду го и до
бро.

Шта у Ва ма иза зи ва и бу ди реч КЊИ ГА?
До бро знам ко ли ко има ло ших и рђа во на пи са
них књи га. Али тре ба ми сли ти на до бре и нај бо
ље ме ђу књи га ма. И за то књи га за ме не зна чи не
што до бро, про све тљу ју ће, не што ви ше од све га 
што ми не ко мо же узе ти или да ти, не што у че му 
мо гу да ужи вам и што мо гу да пре по ру чим дру
ги ма, мир ног са зна ња и чи ста ср ца.

Лидија Божић

На род на би бли о те ка ,,Ра ди слав Ник че вић” у 
Ја го ди ни као оп штин ска и ма тич на за По

мо рав ски округ пред ста вља цен тар би бли о теч
коин фор ма тив ног си сте ма ре ги је и има ве о ма 
ва жну уло гу у ло кал ној за јед ни ци. До каз је ње
но ду го по сто ја ње, упр кос те шком вре ме ну кроз 
ко је је кул ту ра срп ског на ро да про ла зи ла. Од 
пр во бит ног чи та ли шта, ко је се пр ви пут по ми
ње у Из ве шта ју Дру штва срп ске сло ве сно сти из 
1851. го ди не, пре ко чи та о ни це, тран сфор ми са ла 
се у мо дер ну На род ну би бли о те ку. Она је да нас, 
кул тур ни, обра зов ни и ин фор ма тив ни цен тар Ја
го дин ске оп шти не.

Као но си лац кул тур ног про гра ма у на шој 
оп шти ни, она огра ни зу је су сре те са књи жев
ни ци ма и књи жев ним кри ти ча ри ма, три би не и 
раз ли чи те про грам ске ак тив но сти ко је ути чу на 
по пу лар ност би бли о те ке, као и фор ми ра ње књи
жев ног уку са и кул тур них па ра ме та ра на ших ко
ри сни ка. Сво ју обра зов ну функ ци ју Ја го дин ска 
би бли о те ка оства ру је пру жа ју ћи основ на зна ња 
из свих обла сти људ ског ства ра ла штва, као и зна
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ње о дру штве ној сре ди ни, од но сно еко ном ској, 
кул тур ној и по ли тич кој исто ри ји на шег кра ја. 
Еду ка ци ја је усме ре на ка оспо со бља ва њу и уса
вр ша ва њу пр вен стве но омла ди не као и це ло
куп ног члан ства. Као ин фор ма тив ни и окру жни 
цен тар, Ја го дин ска би бли о те ка вр ши над зор над 
ра дом би бли о те ка у По мо рав ском окру гу.

Н аро дна б ибл и от ека у Ј аг од ини ра сп ол
аже фо ндом од пр еко 140.000 б ибл и огра фских 
ј ед ин ица из свих обл асти љу дског зн ања, као и 
б огат фонд ст аре и ре тке књ иге и з ав ича јну зби
рку. Ук упан пр остор у к оме је см ешт ена Б ибл и
от ека и зн оси 650 m2. На том пр ост ору см ешт ена 
су п озај мна од ељ ења, Ч ит а он ица, д епо и п омо
ћне сл ужбе. У свом с аст аву Ј аг оди нска б ибл и от
ека има: З ав ичајно од ељ ење, М ати чно од ељ ење, 
Де чје од ељ ење, Од ељ ење за о др асле к ор исн ике, 
Од ељ ење стру чне књ иге, Од ељ ење п ер ид ике, 
Од ељ ење за п оп ул ар из ац ију књ иге и ч ит ање и 
Од ељ ење н аба вке и о бр аде б ибл и оте чког м ат ер
иј ала, 

Завичајно одељење
За ви чај но оде ље ње је ре ла тив но но во оде ље ње, 
фор ми ра но 2000. го ди не, на осно ву струч них 
нор ма ти ва пред ви ђе них за рад са спе ци фич ним 
би бли о теч ким ма те ри ја лом ко ји се од но си на за
ви чај ну гра ђу. До та да ова гра ђа је би ла део фон
да Оде ље ња струч не књи ге.

За ви чај но оде ље ње са да по се ду је пре ко 8.000 
би бли о граф ских је ди ни ца као и 8 фор ми ра них 
збир ки. Нај број ни ја је збир ка мо но граф ских пу
бли ка ци ја, за тим збир ка се риј ских пу бли ка ци ја, 
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не књи жног ма те ри ја ла, збир ка ру ко пи сне гра ђе, 
збир ка из да ња оп штин ских ор га на и, на кра ју, 
збир ка уста но ва и слу жби.

Фонд овог оде ље ња пред ста вља део на ци о
нал не ба шти не за Ја го дин ско под ру ч је. За ви чај
ни фонд чи ни гра ђа ко ја је на ста ла или штам па на 
на те ри то ри ји Ја го дин ске оп шти не, за тим раз ли
чи те вр сте пу бли ка ци ја ко је се сво јим са др жа јем 
од но се на Ја го ди ну, као и на ства ра ла штво по
зна тих кул тур них, на уч них и дру гих љу ди ко ји 
су ро ђе ни или су не кад жи ве ли у Ја го ди ни без 
об зи ра где се са да на ла зе. 

У са ста ву За ви чај ног оде ље ња на ла зи се и 
Фонд ста ре и рет ке књи ге ко ји са др жи око 1.900 
књи га. Ме ђу њи ма је 11 пу бли ка ци ја ко је су ка те
го ри са не као Кул тур на до бра, од то га, три пу бли
ка ци је из XVI II ве ка и 8 пу бли ка ци ја из XIX ве ка, 
и 1.900 пу бли ка ци ја из пе ри о да (1912–1918), 
(1941–1945), као и би бли о фил ска из да ња на ста
ла до 1941. го ди не. Ста ра и рет ка књи га као до
бро од по себ ног исто риј ског и кул тур ног зна ча
ја, чу ва се у свом из вор ном об ли ку под по себ ним 
усло ви ма, пред ви ђе ним за ову вр сту гра ђе.

Пре о ста ли део Фон да чи не би бли о фил ска 
из да ња, ну ме ри са на и пот пи са на, и књи ге са по
све том ауто ра или да ро дав ца.

На осно ву про јек та „За шти те ста ре и рет ке 
књи ге“ ко је фи нан си ра Ми ни стар ство Ре пу бли
ке Ср би је, из 2007. го ди не, За ви чај но оде ље ње 
је пот пу но ре но ви ра но и у скла ду са про јек том 
от по че ло је ди ги та ли за ци ју За ви чај ног фон да у 
окви ру ко га се на ла зи Фонд ста ре и рет ке књи ге.

Матично одељење
Ма тич на функ ци ја На род не би бли о те ке је од
ре ђе на За ко ном о би бли о теч кој де лат но сти, а 
од лу ком ми ни стра кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, 
На род на би бли о те ка у Ја го ди ни од ре ђе на је да 
вр ши ма тич ну функ ци ју за под ру ч је По мо рав
ског окру га.

Мре жу би бли о те ка По мо рав ског окру га чи
не: 1 ма тич на би бли о те ка – На род на би бли о те ка 
,,Ра ди слав Ник че вић“ у Ја го ди ни, 5 оп штин ских 
на род них би бли о те ка: у Де спо тов цу, Сви лајн цу, 
Па ра ћи ну, Ћу при ји и Ре ков цу, 8 ме сних се о ских 
би бли о те ка, 1 би бли о те ка у Рад ној ор га ни за ци
ји, 14 школ ских би бли о те ка у сред њим шко ла ма, 
27 школ ских би бли о те ка у основ ним шко ла ма.

На под руч ју По мо рав ског окру га, Би бли
о те ка је за ду же на да во ди Окру жни ре ги стар 
би бли о те ка, са свим по треб ним по да ци ма о би
бли о те ци, ко ји се од но се на по дат ке о про сто ру, 
фон ду, ка дру и опре ми. Би бли о те ка у Ја го ди ни, 
као ма тич на, вр ши над зор над струч ним ра дом 
свих би бли о те ка, ста ра се о уса вр ша ва њу би бли
о теч ких ка дро ва, ор га ни зу је ра зна са ве то ва ња, 
се ми на ре и пре да ва ња из са вре ме не би бли о теч
ке прак се. На тај на чин Ма тич но оде ље ње пру жа 
струч ну по моћ би бли о те ка ри ма ра ди уна пре ђе
ња би бли о теч ке де лат но сти.

Дечје одељење
По зајм но оде ље ње за де цу сво јим ра дом об у хва
та де цу свих уз ра ста, пред школ це као и уче ни ке 
основ них шко ла. Ово оде ље ње се на ла зи у при
зе мљу Би бли о те ке, у про сто ру ко ји је пот пу но 
при ла го ђен де ци овог уз ра ста. 

Књи жни фонд овог оде ље ња чи ни ве ли ки 
број сли ков ни ца на на шем и на ен гле ском је зи ку, 
школ ска лек ти ра, деч ја и омла дин ска бе ле три

сти ка. У скло пу Деч јег оде ље ња, на ла зи се и ма ла 
чи та о ни ца, где је омо гу ће но сва ко днев но чи та
ње деч је штам пе. 

По ред књи га, ово оде ље ње пру жа нај мла ђим 
ко ри сни ци ма услу ге Ин тер не та као и ко ри шће
ње ком п ју те ра за нај ра зли чи ти је са др жа је, по чев 
од нај ак ту ел ни јих ком п ју тер ских игри ца пре ко 
ЦДова еду ка тив ног са др жа ја.

Рад Деч јег оде ље ња је пот пу но ауто ма ти
зо ван а фор ми ра на елек трон ска ба за по да та ка 
омо гу ћу је ка ко би бли о те ка ри ма, та ко и ко ри
сни ци ма бр зу и струч ну услу гу.

По зајм но оде ље ње за нај мла ђе ко ри сни
ке има из у зет ну са рад њу са деч јим вр ти ћи ма и 
основ ним шко ла ма. Би бли о те ка пу тем ра зних 
при ред би и ма ни фе ста ци ја по ку ша ва да раз ви је 
чи та лач ку на ви ку на шим нај мла ђим су гра ђа ни
ма, као и да по пу ла ри ше књи гу ме ђу њи ма.

Кре а тив не ра ди о ни це су са мо је дан од при
сут них мо де ла би бли о теч ког ра да са де цом у 
Ја го дин ској би бли о те ци на осно ву ко јег се по
сти же еду ка ци ја де те та, као и мо гућ ност да де ца 
осе те за до вољ ство чи та ња и ра дост кон так та са 
зна њем и умет нич ким оства ре њи ма ко ја раз ви ја
ју њи хо ву ма шту. Де цу тре ба еду ко ва ти, ка ко да 
се нај бо ље слу же би бли о те ком и на ко ји на чин 
да раз ви ја ју на ви ку ко ри шће ња, ка ко књи га та ко 
и елек трон ских ин фор ма ци ја.

Позајмно одељење за рад  
са одраслим корисницима

Ово оде ље ње је нај ве ће у Ја го дин ској би бли о те
ци, не са мо по про сто ру ко ји за у зи ма 230 м2, већ 
и по ве ли чи ни фон да. На ла зи се на пр вом спра ту 
Ја го дин ске би бли о те ке и по се ду је бо гат књи жни 
фонд од пре ко 70.000 би бли о граф ских је ди ни ца, 
раз ме штен по УДК си сте му. Ова ко сре ђен фонд 
омо гу ћу је вр ло ла ко сна ла же ње не са мо би бли о
те ка ра, већ и са мих ко ри сни ка. Фонд чи ни нај ве
ћим де лом до ма ћа и стра на књи жев ност, а при
ступ овом фон ду је сло бо дан.

Ко ри сни ци овог оде ље ња су уче ни ци сред
њих шко ла, сту ден ти као и оста ли ко ри сни ци 
без об зи ра на ста ро сно до ба. Ста ти стич ка ис
тра жи ва ња и ан ке те би бли о те ка ра овог оде ље ња 
су по ка за ла да по сто је раз ли чи та ин те ре со ва ња, 
као и по тре бе на ших ко ри сни ка. Без об зи ра на 
то, на ши би бли о те ка ри се тру де да ин фор ми шу 
ко ри сни ке и на тај на чин ути чу на њи хов чи та
лач ки укус. На при јем ном де лу овог оде ље ња, на
ла зи се ле гат Ра ди во ја и Со фи је Аран ђе ло вић. 

Рад на овом по зајм ном оде ље њу је пот пу но 

ауто ма ти зо ван, а елек трон ски ка та лог ста ре BI
BLIO ба зе и но вог CO BISS опе ра тив ног си сте
ма омо гу ћа ва бр зу пре тра гу обе ба зе по да та ка и 
на тај на чин смо у мо гућ но сти да испунимо сва
ки зах тев ко ри сни ка, као и да обез бе ди мо пут до 
тра же не ин фор ма ци је.
 

Одељење стручне књиге
Оде ље ње струч не књи ге омо гу ћа ва пру жа ње 
струч не по мо ћи и спе ци ја ли зо ва них услу га ко
ри сни ци ма на ше Би бли о те ке. Књи ге са овог 
Оде ље ња ко ри сте се ис кљу чи во у про сто ри ја ма 
Чи та о ни це ко ја се на ла зи у са ста ву Би бли о те ке.

Фонд овог оде ље ња је опре мљен ве ли ким 
бро јем струч них књи га из раз ли чи тог до ме на 
људ ског ин те ре со ва ња. По ред ре фе рен сне збирке 
ко ју чи не реч ни ци, ен ци кло пе ди је, би бли о гра фи
је, за сту пље не су све на уч не ди сци пли не. 

Услу ге Оде ље ња стру чне књи ге углав ном ко
ри сте уче ни ци и сту ден ти при ли ком из ра де се
ми нар ских и ма тур ских ра до ва. Том при ли ком, 
осим струч не ли те ра ту ре до би ја ју по моћ и ин
фор ма ци је од оде љен ског би бли о те ка ра о из бо
ру гра ђе за од ре ђе ну те му. Уко ли ко Ја го дин ска 
би бли о те ка не по се ду је књи ге ко је су по треб не 
ко ри сни ку, омо гу ће на је и ме ђу би бли о теч ка по
зај ми ца. На овај на чин ко ри сни ци ма су до ступ
ни фон до ви дру гих би бли о те ка, пр вен стве но 
фонд На род не би бли о те ке Ср би је.

Од 2009. го ди не у са ста ву овог оде ље ња на
ла зи се ле гат др Ми ро сла ва Ра до ва но ви ћа, ко ји 
је био про фе сор на Ка те дри за со ци о ло ги ју, Фи
ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. Ле гат са др жи 
16.000 књи га и струч них ча со пи са из обла сти 
со ци о ло ги је, пси хо ло ги је, фи ло зо фи је као и ве
ли ки број  реч ни ка и лек си ко на. 

Оде ље ње струч не књи ге се на ла зи на про
сто ру око 100 м2, а у са ста ву овог Оде ље ња је и 
чи та о ни ца са 40 ме ста. Чи та о ни ца се, осим ко
ри шће ња струч не ли те ра ту ре, ко ри сти за чи та
ње ре ви јал не и днев не штам пе.

На овом оде ље њу корисницима је омо гу ће
но услу жно ко ри шће ње Ин тер не та.
 

Oдељење периодике
Оде ље ње пе ри о ди ке је фор ми ра но 2001. го ди
не. Фонд пе ри о ди ке, ко ји је функ ци о ни сао и 
био про стор но сме штен са књи жним фон дом 
Оде ље ња струч не књи ге, из дво јен је у по себ ну 
це ли ну као Оде ље ње пе ри о ди ке. На овом ме сту 
се при ку пља ју, об ра ђу ју, чу ва ју и из да ју се риј ске 
пу бли ка ци је ко је Би бли о те ка до би ја. То су раз
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Про фе сор Ју ми Ни ко ђи ма и до
цент Мо то ки Но ма ћи из Ја па

на об ја ви ли су уџ бе ник Срп ски је зик 
(са еле мен ти ма хр ват ског је зи ка) за 
по чет ни ке у Ја па ну. То је је ди ни уџ
бе ник срп ског је зи ка у Ја па ну и ко
ри сти се за са мо стал но уче ње срп
ског је зи ка без на став ни ка, али и на 
ча со ви ма на фа кул те ту.

Уџ бе ник је из да ла из да вач ка ку ћа 
Ха ку сујша у се ри ји New Ex spress, 
има сто пе де сет стра ни ца. Це на уџ бе ни ка је 2700 
је на (око 30 US$).

Ју ми Ни ко ђи ма је ре дов ни про фе сор на Уни
вер зи те ту Хи то цу ба ши. Она је лин гви ста и не
ка да је сту ди ра ла ју жно сло вен ске је зи ке на Уни
вер зи те ту у Но вом Са ду код ака де ми ка Па вла и 

ли чи те вр сте ча со пи са, по чев од струч них ча со
пи са пре ко бил те на, ле то пи са, збор ни ка, но ви на 
и ал ма на ха.

Оде ље ње пе ри о ди ке по се ду је штам пу из XIX 
ве ка и то: Срп ске но ви не, Јав ност, Глас јав но сти, 
Пан че вац, Гла сни ке, ста ра и но ва из да ња Слу
жбе ног гла сни ка, Све та ком п ју те ра, Бор бе, По
ли ти ке, Ни на...

Одељење за популаризацију књиге  
и читање

Ре дак ци ја књи жев ног и умет нич ког про гра ма 
за ду же на је пр вен стве но за по пу ла ри са ње књи ге 
ме ђу на шим су гра ђа ни ма. Кул тур нообра зов на 
де лат ност Би бли о те ке има ви ше об ли ка ко ји ма 
се по пу ла ри ше и афир ми ше књи га.

Као нај ве ћи и нај зна чај ни ји вид оку пља ња у 
на шој Би бли о те ци су књи жев не ве че ри, од но сно 
дру же ња са књи жев ни ци ма и књи жев ним кри ти
ча ри ма, за тим, ра зна пре да ва ња, три би не, окру
гли сто ло ви о ак ту ел ним те ма ма ко ји укљу чу ју 
ди ску си ју по се ти ла ца. Циљ овог Оде ље ња књи
жев ноумет нич ког про гра ма, јесте афир ма ци ја 
кул тур них, ду хов них и умет нич ких вред но сти. 

Ка ко би при бли жи ли књи гу чи та о ци ма, Би
бли о те ка се тру ди да бу де до ма ћин нај е ми нент
ни јим и нај ак ту ел ни јим пи сци ма. Сво ја де ла ја
го дин ској чи та лач кој пу бли ци пред ста ви ли су 
До бри ца Ћо сић, Де сан ка Мак си мо вић, Сло бо
дан Се ле нић, Алек сан дар Ти шма, На да Ма рин
ко вић, Све тла на Вел марЈан ко вић, Вла ди мир 
Ар се ни је вић, Вла де та Је ро тић, Љи ља на Ха бја но
вић Ђу ро вић, Све ти слав Ба са ра и мно ги дру ги.

Бли ска са рад ња Би бли о те ке и књи жев ног 
клу ба ,,Ђу ра Јак шић”, омо гу ћу је че сто го сто ва ње 
књи жев ни ка из на шег за ви ча ја.

Одељење набавке и обраде 
библиотечког материјала

На овом оде ље њу вр ши се на ваб ка и струч на об
ра да би бли о теч ког ма те ри ја ла за сва оде ље ња 
Ја го дин ске би бли о те ке. Ауто ма ти за ци ју по сло
ва ња, Би бли о те ка је за по че ла 1993. го ди не из
град њом BI BLIO про гра ма. Елек трон ску ба зу, 
од но сно елек трон ски ка та лог ко ри сте сва оде
ље ња а омо гу ће но је и уза јам но ко ри шће ње свих 
ба за. Елек трон ски ка та лог у ба зи BI BLIO са др
жи 32.000 за пи са.

Од 2004. го ди не Ја го дин ска би бли о те ка је 
при кљу че на си сте му уза јам не ка та ло ги за ци је, на 
тај на чин она је по ста ла члан Вир ту ел не би бли о
те ке Ср би је у си сте му CO BISS.SR.ба зе по да та ка, 
ко о пе ра тив ног on li ne би бли о граф ског си сте ма. 
Ко ри шће њем свих по год но сти CO BISSа, омо
гу ћен је нај са вре ме ни ји на чин об ра де књи га а 
ко ри сни ци пре ко Ин тер не та не до ла зе ћи у би
бли о те ку, мо гу пре тра жи ва ти фонд на ше Би бли
о те ке.

Би бли о те ка од 2000. го ди не има пре зе на та
ци ју на Ин тер нет сај ту www.bi bli o te ke.org.yu, а 
од 2002. године самостални сајт на адреси www.
jabooka.org.yu. З ахв аљ уј ући аут ом ат из ац ији и 
с авр ем еним те нд енц иј ама, Б ибл и от ека у Ј аг од
ини, п оче тком XXI в ека у о дн осу на тр ад иц и
она лну б ибл и от еку, с ач ув ала је св оју осно вну 
фун кц ију: н аба вку, ч ув ање, пр ен ош ење, ш ир ење 
ку лт уре и и нфо рм ац ија, н аше и св е уку пне н ау
чне б ашт ине ч ов еча нства, м еђ утим, н ач ини и 
м од ели за об ављ ање њ еног з ада тка су пр ом ењ
ени. Н ова н ау чна о ткр ића и с авр ем ена те хн ол
ог ија као и и нфо рм ати чка р ев ол уц ија ут иц але су 
на пр ом ену фун кц и он ис ања с амих б ибл и от ека.

Нада Димитријевић

ПРВИ УЏБЕНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ЈАПАНУ
Мил ке Ивић. Ба ви се и ма ке дон ском 
ди ја лек то ло ги јом. Др жи пре да ва ња 
из срп ског је зи ка ( Је зик и дру штво, 
итд.).

Мо то ки Но ма ћи је до цент Сла
ви стич ког цен тра Уни вер зи те та на 
Хо ка и ду. Он је, та ко ђе, лин гви ста. 
Сту ди рао је сла ви сти ку на Фи ло
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду код 
проф. Пре дра га Пи пе ра и ра дио 
као лек тор за ја пан ски је зик. Ба ви 

се кон фрон та тив ном гра ма ти ком сло вен ских је
зи ка. Др жи пре да ва ња: Увод у сла ви сти ку с еле
мен ти ма ру ске лин гви сти ке и Упо ред но про у ча
ва ње ју жно сло вен ских је зи ка. 

Ауто ри пла ни ра ју да на пи шу на уч ну струч ну 
гра ма ти ку срп ског је зи ка. 

Ина Кабиш

Р УСК И  К Р У Г
1

Да би се схватило где живимо, треба читати
Дантеа.

Гогољ, који је намеравао да у Мртвим душама
прикаже „с једне стране сву Русију“,
написао је... руску Божанствену комедију.
Шта су друго, заиста, сви ти
Манилови,
Коробочке,
Собакевичи
и Пљушкини
ако не кругови пакла?
И Пушкин се стално смејао
силазећи за Гогољем
а чим је упао код Пљушкина,
у подеротину на човечанству,
узвикнуо је:
„Боже!... Како је тужна наша Русија!...“
И колико је овде накљукано народа: 
и Алкид и Темистокле,
и зет Мужујев и коњички капетан Поцелујев,
и дама пријатна са дамом пријатном у свим 
односима,
и Неуважај Корито и Дођинедошао –
па и сви ми:
свако је у свом кругу. 

Ако погледаш Русију кроз Дантеа –
видећеш пакао.
Пакао апсолутан.
Засебно узет не само од других „народа и 

држава“,
него и од раја и чистилишта.
Гогољ је покушао у 2ом тому
да направи руско чистилиште,
и видео да добија ажију – 
и спалио га.
Тако се подигло наше чистилиште у небо. 
И чека нас тамо.
Шта рећи о рају! – 
бољшевици су покушавали...
А треба само схватити да је сва Русија – наш пакао
(„Наш врт“ – досетио се Чехов).
Схватити и – смирити се.
И престати најзад грађење и преправљање.
Него почети живот:
може овде –
схватајући да је овде – пакао,
може тамо – 

схватајући да је овде – отаџбина.

Што кажу, бирај по жељи.

2
Дантеов Рај је приручник за деловање,
за то: шта радити,
то је најправовременија књига. 
Ето, сви правимо рај,
али он не вреди.
А код Дантеа – вреди.
У рају су сви срећни по дефиницији.
А њих је, „срећника доконих“, много.
Исто колико и грешника у Паклу.
И сви су различити.
И свако има своју меру заслужности:
и постоје дева Марија, свеци, мученици
и постоје, тако рећи, обични верници.
Зар су сви срећни подједнако?
Не.
Али је рај – место где нико не пореди себе 

са другима,
не узноси своју срећу;
свако је повезан непосредно са извором

среће – Богом. 
Свако је срећан ЗАСЕБНО.
Мисао, готово неприхватљива руском уму,
опседнутом саборношћу и светским идејама.
Али, већ нам је време да схватимо
како на овом свету постоје ствари,
које се могу радити само појединачно.
Умрети, на пример.
Или – бити срећан.

Рај може бити направљен
само у једној засебно узетој личности.
Њом самом.
И то није егоизам.
То је својство раја.
Јер рај није географија него лично дело.
А при томе се може живети било где.
Па и у Русији.

Превела са руског Радмила Мечанин

Ина Александровна Кабиш (1963), рођена је, 
одрасла и живи у Москви. Дипломирала на 
Педагошком факултету. Поезију је објављивала 
у часописима  Юность, Новый мир,  Дружба 
народов, Знамя и др. Аутор је књига Личне тешкоће 
(Москва, 1994), Дечији свет (Москва, 1996), 
Место сусрета (Саратов, 2000) и Детњство. 
Пубертет. Детињство. (Саратов, 2003). 
Добитник је награде „Пушкин“ за 1996. годину, 
коју додељује фонд Алфреда Топфера (Хамбург).



ИЗ ЛОГ НО ВИХ КЊИ ГА
0
СТО ИЉ КО ВИЋ, Рат ко: Кад је 
Гњи ла не го ре ло – мар тов ско на
си ље 2004. го ди не. – Гњи ла не: 
Срп ски кул тур ни клуб Сер би Ка, 
Омла дин ски ли те рар ни клуб, 2009. 
– 144 стр, фо то гра фи је

Књи га Рат ка 
Сто иљ ко ви ћа 
(1941, Гњи ла
не, ду го го ди
шњи до пи сник 
при штин ског 
Је дин ства, об
ја вио ви ше 
књи га и фељ
то на о Гњи ла ну и Ко сов ском По мо
ра вљу) пред ста вља ва жан до ку мент 
о на си љу и ет нич ком про го ну Ср ба 
у Гњи ла ну то ком 17. мар та 2004. 
До ку мен тар ност, аутен тич ност 
(Сто иљ ко вић је не са мо из ве штач 
већ и жр тва на си ља, за јед но са су
пру гом и си ном био је ме та на па да 
ал бан ских на сил ни ка у ку ћи ко ја је 
ка ме но ва на и за па ље на), објек тив
ност по сре до ва на све до чан стви
ма жр та ва, оби љем фо то гра фи ја, 
основ не су од ли ке ове књи гедо
ку мен та. Фак то гра фи ја, уте ме ље не 
оце не о узро ци ма на си ља и по сле
ди ца ма шип тар ског те ро ра (2 уби
ства, по вре ђе не 52 осо бе, прог на
но 98 по ро ди ца, за па ље не 22 ку ће, 
по ха ра ни оста ли срп ски до мо ви у 
Гњи ла ну, осим де се так ко је су за
шти ти ли ал бан ски су се ди) чи не 
Сто иљ ко ви ће ву књи гу пр во ра зред
ним до ку мен том ва жним за др жа ву 
Ср би ју, за са да шње и бу ду ће исто
ри ча ре, де мо гра фе, по ли ти ча ре... 

2
ДВОР НИК, Фран соа: Ви зан ти ја и 
рим ски при мат; из да вач: Слу жбе
ни гла сник и Хри шћан ски кул тур ни 
цен тар, уред ник Ра до ван Би го вић, 
Бе о град 2009, 141 стр.

Пи та ње при ма
та рим ског па пе 
пред ста вља ка
мен спо ти ца ња 
да на шњим еку
мен ским стре
мље њи ма. Ка да 
је па па Па вле VI 
на ста вио по ли
ти ку свог прет ход ни ка Јо ва на XXI II, 
мно ги у хри шћан ском све ту по др жа ли 
су ње го ва за ла га ња, до мо мен та ка да се 
на јед ном еку мен ском ску пу при сут ни
ма обра тио са ре чи ма – На ше име је Па
тер – пер си ра ју ћи са мо ме се би и алу
ди ра ју ћи на при мат рим ског па пе. Од 
та да па до да нас при мат рим ског па пе 
још увек ни је пре ва зи ђен и пред ста вља 

је дан од глав них, ако не и цен трал ни 
про блем је дин ства ис точ не и за пад не 
Цр кве. На да ље, о при ма ту се још при ча 
као пред но сти ко ју па па ужи ва још од 
пе ри о да пре рас це па цр ква, али о пред
но сти, тј. при ма ту у ча сти а не и у вла
сти… На во ди мо на сло ве не ких од по
гла вља: Прин цип апо стол ства про тив 
на че ла ускла ђи ва ња, Ака ки јев рас кол 
и при мат, Ју сти ни јан и Рим, При мат у 
VII и VI II ве ку, Кри за је да на е стог ве ка, 
Ка та стро фа из 1204. и ње не по сле ди
це… Да се хри шћан ство на ла зи у ду бо
кој спи ри ту ал ној кри зи, ни је по треб но 
по себ но об ја шња ва ти… Уче ни ци се 
по сва ђа ше ко ће би ти пр ви и глав ни… 
Ипак, ко ли ко год да је Цр ква по ср ну ла, 
она пред ста вља траг веч но сти у вре
ме ну за хва љу ју ћи на по ри ма оног де ла 
све штен ства ко ји по се ду је ду хов ну зре
лост. У сва ком слу ча ју, де ло о ко ме је 
реч, по мо ћи ће нам да бо ље упо зна мо 
хри шћан ску исто ри ју и про бле ме ко ји 
оп те ре ћу ју са вре ме ну хри шћан ску ду
хов ност и кул ту ру.

ЕВ ДО КИ МОВ, Па вле: Пра во сла
вље; из да вач: Слу жбе ни гла сник, 
уред ник Бран ко Ку кић, пре вод са 
фран цу ског Па вле Рак, Бе о град, 
2009, 369 стр.

Реч је о зна чај
ном де лу ко је 
нам на ака дем ски 
и ујед но на спи
ри ту ал ни на чин 
об ја шња ва тај не 
и ми сте ри је пра
во сла вља. Аутор 
нам до ча ра ва ми
сте ри ју ли тур ги је, се дам све тих тај ни, 
све то о тач ко бо го сло вље, сми сао бож је 
ег зи стен ци је, мо на штво, иси ха зам, људ
ску лич ност у пер спек ти ви пра во сла
вља, ства ра ње све та, при ро ду пре пра
ро ди тељ ског гре ха, све тост… Књи га 
са др жи шест це ли на: Исто риј ски увод, 
Ан тро по ло ги ја, Екс ли си о ло ги ја (на у ка 
о Цр кви), Ве ра Цр кве, Мо ли тва Цр кве, 
Ес ха тон или о по след њим вре ме ни ма. 
Па вле Ев до ки мов ро ђен је 2. ав гу ста 
1901. или 1900. го ди не у Санкт Пе тер
бур гу, у офи цир ској по ро ди ци. Сту ди је 
је за по чео у ки јев ској Ду хов ној ака де
ми ји 1918. го ди не. Пре ко Ца ри гра да 
до шао је у Па риз, где је 1928. го ди не 
за вр шио сту ди је на Пра во слав ном бо
го слов ском ин сти ту ту Све тог Сер ги ја. 
Док то ри рао је са те мом – До сто јев ски и 
про блем зла. Ев до ки мов је дао свој по се
бан до при нос уче њу о све тој тај ни бра
ка и ме сту ко је за слу жу је же на у Цр кви. 
Аутор ова ко пи ше о нај ва жни јој ре ли

гиј ској прак си, тј. мо ли тви, ко ја се још 
на зи ва кри ли ма ду ше: Гла сна мо ли тва, у 
свом кла сич ном об ли ку, са сто ји се из чи
та ња пса ла ма, ‘пе са ма ду ше;’ ре чи Пи
сма ја ча ју ду шу и ис те ру ју де мо не’. Сва
ки ли ри зам је кон тро ли сан, ка ко би се по
сти гли об на же ност би ћа и тре звеност: 
об на жен од свег ића за об на же ним Хри
стом. Одво је на од све га и сје ди ње на са 
сви ме, ду ша се сје ди њу је са Бо гом. Гла сна 
мо ли тва пре ла зи у ум ну мо ли тву, у ус хи
ће ње ду ха, у па влов ску ‘от ми цу’; та ква се 
већ из јед на ча ва са Цар ством не бе ским. 
Са свим си гур но, на кон чи та ња Ев до ки
мо вог Пра во сла вља оно ће вам по ста ти 
ја сни је, би стри је и при влач ни је.

СВЕ ТИ, Ни ко лај Ве ли ми ро вић: 
Моћ по ста, при ре дио Љу бо драг 
Ж. Ве сић. – Бе о град: Са зве жђа, 
2009. – 80 стр.

При ре ђи вач књи
ге је из обим ног 
те о ло шког де ла 
све тог Ни ко лаја 
В е  л и  м и  р о  в и  ћ а 
ода брао три де се
так кра ћих и ду
жих тек сто ва ве за
них за пост. Пре ма ре чи ма св. Ни ко ла ја 
пост и мо ли тва су два сту ба ве ре. Осим 
ни за из ре ка и сли ко ви тих ми сли о уз др
жа ва њу у те ле сној/бла го у троб ној на
сла ди, ве ли ки део све ти те ље вих са ве та 
ис ти че ду хов ну сна гу по ста: „Хри стос 
ис ти че пр во пост уну тра шњи, ду шев
ни, па он да спо ља шњи, те ле сни, но не 
за то да би пот це нио те ле сни пост – гле, 
и он је по стио те ле сно – не го да поч не 
од по чет ка, да пр во из би стри из вор, па 
он да ре ку, да пр во очи сти ду шу, па он
да огле да ло ду ше. У окви ру пла ни ра не 
еди ци је Рај ски пло до ви хри шћан ства, 
при ре ђи вач на по ми ње да ће у на ред
ном пе ри о ду ко ри сте ћи се ци та ти ма из 
де ла св. Ни ко ла ја В. оства ри ти те мат
ски круг пост, мо ли тва, љу бав, си ла Кр
ста, Бог, ко ји ће „за гр ли ти чи та о ца као 
од би сер ја огр ли ца“.

3
ГИ ДЕНС, Ен то ни : Евро па у гло
бал ном до бу, пре вод с ен гле ског 
Ђор ђе Трај ко вић. – Бе о град : Клио, 
Би бли о те ка Аго ра, 2009. 

Са мим на сло вом „Евро па у гло бал ном 
све ту“ Ен то ни Ги денс нам пре до ча ва 
гло бал но до ба као ста ње ства ри, скуп 
дру штве них окол но сти ко је на го ве шта
ва ју мно ге про ме не у на шем жи во ту. С 

тим у ве зи гло
ба ли за ци ју од ре
ђу је као про цес, 
ко ји се од но си 
на ути ца је који 
до тих про мена 
до во де. Ова књи
га је на стала као 
ре зул тат мно гих 
се ми на ра и рас пра ва по во дом по др
шке про јек ту је дин стве не Евро пе и 
европ ском со ци јал ном мо де лу. У тој 
бор би за Евро пу пре ко Уни је има мно
го раз ли чи тих ми шље ња од то га шта је 
Европ ска уни ја да нас до раз ми шља ња 
ка ко би она тре ба ло да из гле да у бу
дућ но сти. Ен то ни Ги денс на во ди да 
та бор ба за са мо по твр ђи ва ње Евро пе 
у све ту ни је ла ка, али је мо гу ћа. Овом 
књи гом се пу тем мно гих рас пра ва го
во ри о то ме ко јим пу тем Уни ја тре ба да 
на ста ви да ље. Ин те ре сант но је пи та ње 
да ли би Евро па мо гла би ти бо ље пла
си ра на не го САД по пи та њу при вре де 
пла си ра не на зна њу. На во де се при ме ри 
мно гих зе ма ља по пут Не мач ке, Ита
ли је, Фран цу ске по пи та њу ино ва ци ја 
со ци јал ног мо де ла. Рас пра вља се о со
ци јал ној прав ди и дру штве ним по де
ла ма у по стин ду стриј ском дру штву и 
ства ра њу но вог по зи тив ног со ци јал ног 
си сте ма. Мо жда мно ги ма не из гле да та
ко, али да на шњи тре ну так је за Евро пу 
до ба мо гућ но сти за еко ном ско ја ча ње и 
пред ња че ње у про ме на ма.

ЂОР ЂЕ ВИЋ, Је ле на : Пост кул ту
ре. – Бе о град : Клио, Би бли о те ка 
Аго ра, 2009. 

На свим кра је ви
ма на ше пла не
те де си ле су се 
у по след њих не
ко ли ко де це ни ја 
мно ге про ме не 
у ско ро свим 
аспек ти ма ин ди
ви ду ал ног и дру штве ног жи во та. Стал
ним про жи ма њем по ли тич ког, еко ном
ског и тех но ло шког раз во ја до шло је до 
про ме на дру штве ног си сте ма при че му 
и са ма кул ту ра зах те ва стал но про ми
шља ње. И сам по јам пост кул ту ра од но
си се на ства ра ње но вог ти па кул ту ре 
у вре ме ну ин фор ма тич ке ре во лу ци је. 
Овом књи гом се при ка зу ју но ви при
сту пи кул ту ри свој стве ни до бу у ко ме 
жи ви мо. У њој се го во ри о те ма ма ко је 
се ти чу нас и пред ста вља ју са став ни део 
ин те лек ту ал них и по ли тич ких рас пра
ва, отво ре них и скри ве них су ко ба из
ме ђу му шка ра ца и же на, на ци о на ли ста 
и гло ба ли ста, оп чи ње них тех нич ким 
до стиг ну ћи ма и апо ка лип ти ча ра. Са др
жај књи ге је упу ћен ши рој чи та лач кој 
пу бли ци, од но сно сви ма на ма ко ји смо 
не ми нов но укљу че ни у тран сфор ма ци
ју све та ко ја се око нас до га ђа.

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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БЕ ЛЕ СЛИ ЈИН, Дра га на : Сте ри
ји не па ро ди је – Ис ку ше ња (пост) 
мо дер ног чи та ња, Слу жбе ни гла
сник, 2009, 260 стр. 

Књи га Драгане Бе ле сли јин предста вља 
мо дифи ко ва ну вер зи ју ма ги стар ског 
ра да по све ће ног па ро ди ја ма Јо ва на 
Сте ри је По по ви ћа, али и ди ја лог с тра
ди ци о нал ном књи жев но и сто риј ском 
ми шљу, ко ја је ње го ве ко ме ди је свр ста
ва ла у са ти рич ку и ан га жо ва ну књи
жев ност. Уоча ва њем ни за па ро диј ских, 
ин тер тек сту ал них и ме та тек сту ал них 
по сту па ка у Сте ри ји ном Ро ма ну без ро
ма на, ко ме ди ји Суд би на јед ног ра зу ма, 
те Ша љи вим ка лен да ри ма Вин ка Ло
зи ћа, аутор ка су ге ри ше но ве чи та лач ке 
стра те ги је ових па ро ди ја, те отва ра мо
гућ ност за прет по став ку да је Сте ри ја 
ан ти ци пи рао не ке од пост мо дер них 
при по ве дач ких об ли ка, о че му пи ше у 
за кључ ном по гла вљу. По ве зу ју ћи Сте
ри ју, с јед не стра
не, са Дон Ки хо
том и по себ но са 
ху мо ри стич ким 
ро ма ном XVI II 
ве ка (Л. Стерн, 
Х. Фил динг), са 
Ма лим бу ква ром 
за ве ли ку де цу 
М. Мак си мо ви ћа или ве чи тим ка лен
да ри ма, рас про стра ње ним и чи та ним у 
XVI II ве ку, као и са свет ским и срп ским 
пост мо дер ни стич ким пи сци ма, с дру ге 
стра не, аутор ка са чи ња ва лук ко ји спа ја 
три сто ле ћа и об у хва та не ко ли ко књи
жев них пра ва ца. Нај ве ћи до при нос ове 
књи ге је у ви со ком вред но ва њу Ша љи
вих ка лен да ра Вин ка Ло зи ћа, три го ди
шња ка ко ји су ду го би ли у сен ци дру гих 
Сте ри ји них оства ре ња. Уоча ва њем ци
тат них ре ла ци ја с ве чи тим ка лен да ри ма 
с јед не стра не и ал ма на си ма ко ји на ста
вља ју ка лен дар ску тра ди ци ју с дру ге 
стра не, Дра га на Бе ле сли јин је по ну ди
ла но ви мо дел ту ма че ња Ве се ља ка Вин
ка Ло зи ћа: као пе ри о дич не пу бли ка ци
је, као књи жев ног де ла са ста вље ног од 
ни за ру бри ка, да кле – шти ва ко је уки да 
ли не ар ност и до зво ља ва ве ћу чи та лач ку 
кре а тив ност, те као ан ти ци па ци је да на
шњег хи пер тек сту ал ног дис кур са. Ду
хо ви то и ре чи то, ни зом при ме ра ко ји 
пот кре пљу ју из не те ста во ве, ци та ти ма 
из свет ске и до ма ће ри зни це па ро ди ја, 
те књи жев но те о риј ски ар гу мен то ва но, 
аутор ка де мон стри ра мо гућ ност ре ак
ту а ли за ци је књи жев не тра ди ци је, че му 
и те жи Еди ци ја Но ва тра ди ци ја Слу
жбе ног гла сни ка.

БРА ЈО ВИЋ, Ти хо мир: За бо рав 
и по на вља ње. – Бе о град: Но лит, 
2009. – 183 стр.

У но вој књи жев ноте о риј ској сту ди ји 
Ти хо мир Бра јо вић (1962, Под го ри ца, 
про фе сор на Ка те дри за срп ску књи
жев ност са ју жно сло вен ским књи жев
но сти ма Фи ло ло шког фа кул те та у Бе

о гра ду) за пред
мет сво је ана ли
зе узи ма про сла
вље ни и мно го 
ту ма че ни ро ман 
На Дри ни ћу
при ја, но бе лов ца 
Иве Ан дри ћа. Аутор по себ но ак цен ту је 
по ли морф ност при по ве да ња (ана ли за 
на ра ци је тзв. све зна ју ћег/аук то ри јал
ног при по ве да ча, вре мен ске, пси хо ло
шке, иде о ло шке и дру ге про ме не тач ке 
гле ди шта, од но сно, адап тил ност при
по ве да ча ко ји из мо но фо ног пре ла зи у 
по ли морф ну на ра ци ју), зна чај стил ске 
фи гу ре па рен те зе (реч, из раз, ко мен
тар умет нут у ре че ни цу, нај че шће одво
јен за гра дом и су штин ски не би тан за 
гра ма тич ку пот пу ност ре че ни це, али је 
за то и по ред зна чењ ске оса мо ста ље но
сти ком пле ме та ран саод го ва ра ју ћи це
ли ни ре че ни це). По себ на по гла вља ове 
ино ва тив не сту ди је чи не ана ли зе „па
ла нач ких на ра ви“, ис тра жи ва ње „суд
њег ча са ле по те“, те ам би ва лент на ли ца 
мо дер ни те та. Ова по гла вља де таљ но се 
ба ве од но сом аисто риј ског/за тво ре ног 
вре ме на и са вре ме ног исто риј скоре ла
ти ви стич ког схва та ња тем по рал но сти 
(про бле ми про мен љи ве пер спек ти ве, 
гле ди шта по је ди на ца, до га ђа ји ко ји 
ко ре ни то ме ња ју жи вот од ре ђе ног ко
лек ти ва). Бра јо вић акри бич но по ка зу је 
ка ко Ан дри ће ва ро ма неск на те ма ти за
ци ја „ко ри сно ле пог“ (мост на Дри ни) 
от кри ва сву па ра док сал ност по ло жа ја 
ле по те у све ту: та фи гу ра ћу при је на 
Дри ни исто вре ме но је сим бол мо ну
мен тал но трај ног и не по сто ја норас
то чи вог у мо дер ном све ту, или ре чи ма 
са мог Ан дри ћа из Зна ко ва по ред пу та: 
„Тра ги ка ле по те је у то ме што не мо же 
да не по сто ји а не мо же да тра је и да се 
др жи“. 

ВА СИ ЉЕ ВИЋ, Бо жи дар: Ви ли но 
во ће. – Бе о град: МСТ Га јић, 2009. 
– 201 стр.

Бо жи дар Ва си
ље вић пи ше по
е зи ју (6 књи га 
пе са ма од 1991), 
про зу, по е зи ју 
и про зу за де
цу. Ро ман Ви ли
но во ће је дру га 
про зна књи га 
овог афир ми са ног пе сни ка сред ње ге
не ра ци је. У осно ви ро ма на је при ча о 
нео бич ним/бур леск ним до жи вља ји ма 
два при ја те ља, Ла врен ти ју (у тек сту он 
је тај ко ји у иди лич ном ам би јен ту Па
су љан ских ли ва да сре ђу је бе ле шке при
ја те ља Пе тро ни ја, од но сно, ње му је Пе
тро ни је за ве штао да од „рас ку пу са них“ 
им пре си ја фор ми ра ро ман) и Пе тро ни
ју (ре ал но при су тан на кра ју ро ма на). 
У фи на лу ро ма на по ја вљу је се и сам 
пи сац ко ји је до био но вац од ју на ка да 
штам па сре ђе не бе ле шке (са да ро ман), 
али под усло вом да аутор ство при пи ше 
се би. За ба ван, али и зах те ван, Ва си ље

ви ћев пр ви ро ман, на то пљен ху мо ром 
и брит ком са ти ром на ра чун на ших на
ра ви и оби ча ја, на ра чун бе о град ске и 
укуп не срп ске „књи жев не чар ши је“ по
сре до ван Пе тро ни је вим ре зо ни ма, су
штин ски ис ти че и сла ви ра дост жи во та, 
страст и чул ност, у веч ној спре зи еро са 
и та на то са да је се пред ност еро су, ка ко 
те ле сном, та ко и ду хов ном.

ВЕ ЗМАР, Бо ри вој: Ноћ у чи та ли
шту. – За греб: Срп ско кул тур но 
дру штво Про свје та, 2009. – 64 стр.

Бо ри вој Везмар (1971, Па крац) об ја
вио је две књи ге пе сама, Опис ме ста, 
2000. и Пло ча се отвара, 2005. Тре ћа 
књи га Ноћ у чи та ли шту са др жи 52 пе
сме по де ље не на 
це ли не Гра ђа но
ћи и Ма пе. У пр
вој це ли ни аутор 
укр шта/из на ла
зи вр ло спе ци
фич не ве зе из 
про шло сти са са
да шњим вре ме ном, сло бод ним сти хом, 
пе смом у про зи пу ту је мо од древ не 
Хе ла де, Ин ди је, од све та та јан стве ног 
би ља до лир ског гла са ко ји пе ва: „Мо је 
вре ме је ра спон из ме ђу се ћа ња и на де. У 
ме се че вом ли цу мо гу ви де ти од раз све
тло сти ко ја је и у мом за бо ра ву. На да је 
основ пре ђе...“ Ве зма ро ва по е зи ја би ра
ном лек си ком, от ме ног то на, до во ди у 
ве зу и спа ја на из глед не спо ји во. Сво јом 
тре ћом по ет ском збир ком Ве змар се 
ука зу је као још је дан ре ле ван тан глас 
мла ђе срп ске по е зи је.

ВИ ЗЕВ, де Те о дор: Екс цен три ци 
и аван ту ри сти ра зних зе ма ља; 
из да вач: Слу жбе ни гла сник, уред ник 
Бран ко Ку кућ, пре вод са фран цу
ског Ол га Сте фа но вић, Бе о град, 
2009, 293 стр. 

Пи та ње ко је се по ста вља у овој уз бу
дљи вој књи зи је сте да ли има исто риј
ских тај ни, а са мим тим и исто риј ских 
исти на? На и ме, по сто ји јед на ве ли ка 
тај на ко ја још ни је ра све тље на, реч је 
о са мој исто ри ји од ње них пра и скон
ских по че та ка до да нас. А, ка ко сто ји у 
крат ком са др жа ју овог де ла ко ји је од
штам пан на по ле ђи ни нео бич не књи ге 
о ко јој је реч – Ово је књи га о пут ни ци
ма, нео бич ним лич но сти ма, о оп се на ри
ма и аван ту ри сти ма ко ји су ства ра ли 
па ра лел ну исто ри ју. Те о дор де Ви зев 
(1863–1917) је 
фран цу ски пи сац 
пољ ског по ре
кла, му зи ко лог и 
пре во ди лац. Та
ко ђе, де Ви зев је 
и је дан од глав
них пред став ни
ка сим бо ли зма у 
Фран цу ској. Као 
му зи ко лог на пи

сао је би о гра фи је Мо цар та, Бе то ве на, 
Ваг не ра… Не ко ли ко де ла по све тио 
је и Ни чеу: Фри дрих Ни че: по след њи 
ме та фи зи чар, Мла дост Фри дри ха Ни
чеа, При ја тељ ство Фри дри ха Ни чеа 
и Ри хар да Ваг не ра, Но ви до ку мен ти о 
Фри дри ху Ни чеу и По во дом смр ти Фри
дри ха Ни чеа. Да кле, реч је о лич но сти 
ши ро ких ин те ре со ва ња, што обе ћа ва 
да је ру ко пис књи ге ко ју пред ста вља
мо за ни мљив. На во ди мо на сло ве не ких 
од по гла вља: Ме мо а ри јед ног ир ског 
аван ту ри сте, Раз не фи гу ре књи жев них 
ми сти фи ка то ра, Је дан ен гле ски зи дар, 
Је дан про те стант ски ми стик, Пу то ва ња 
јед ног шкот ског кро ја ча, Је дан Ен глез у 
Па ри зу…

ВУК СА НО ВИЋ, Див на: Окулт
но кр ва ре ње. – За је чар: Ма тич на 
би бли о те ка Све то зар Мар ко вић, 
2009. – 94 стр.

Див на Вук са но вић (1965, Бе о град) 
при па да пи сци ма ко ји се ме ња ју из 
књи ге у књи гу, увек у по тра зи за но вим 
фор мал ним ре ше њи ма и осва ја њем но
вих те мат ских про сто ра. Да је та ко уве
ри ће се чи та о ци Вук са но вић ки не но ве 
збир ке при ча ко ја вре мен ски до ла зи 
по сле по мно го че му ати пич не по ет ске 
про зе/крат ких при ча Аван ту ре са ства
ри ма (2003). Фор мал но гле да но реч је 
о кла сич ним крат ким при ча ма, не што 
раз ви је ни је на ра ци је са по зна тим про
зним ин стру мен та ри јем: до га ђа ји, си
ту а ци је, ли ко ви, 
од но си, то по ни
ми ја и хро но топ. 
Ме ђу тим, кроз 
по зна то сти же
мо до осо бе но
сти аутор ки ног 
про зног пи сма 
ко је, из ме ђу оста лог, у чвр сту фа бу ла
тив ну кон струк ци ју, до зи ра но уплиће 
по ет ске па са же оства ре не изу зет но 
сли кови тим ис ка зом чи ја се функ ци о
нал ност не пра зни, тзв. де ко ра ци јом на 
„те лу“ на ра тив ног, већ је са став ни део 
и ди ја ло га, си ту а ци ја, про фи ли са ња 
ли ко ва, њи хо вог де ла ња и ме ђу соб них 
од но са, што до дат но усло жња ва свет 
ис при по ве да ног. Су сре ти раз ли чи тих 
кул ту ра ис при по ве да ни из ви зу ре жен
ског ли ка и ње них ко мен та ра на „де ша
ва ња“ из ме ђу по ло ва са уво ђе њем, осим 
лич ног, оп штег кул ту ро ло шког пла на 
око сни ца су при ча Ди ги тал ни рез и Мр
тва же на на сло ну, док не ко ли ко при ча 
сна жно про бле ма ти зу је са вре ме ни со
ци јал ни, кул ту ро ло шки, али све ви ше 
и пси хо ло шкопси хи ја триј ски од нос 
по је ди нац – свет ме ди ја, ин тер не та, 
ин фор ма тич ких ма ни пу ла ци ја... При ча 
Не ста ја ње пред ста ве, исто вре ме но по
тре сна и са ти рич на, сна жна је оп ту жба 
пре те ра них (бо ле сних) ро ди тељ ских 
ам би ци ја, отво ре но ука зи ва ње на зло
у по тре бу евен ту ал них деч јих та ле на та 
за рад ро ди тељ ског са мо љу бља. Но вом 
при по ве дач ком књи гом Вук са но ви ће ва 
се са још не ко ли ко афир ми са ни јих спи
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са те љи ца сред ње ге не ра ци је укљу чу је у 
сам врх са вре ме не срп ске при по вет ке.

ВУ ЛЕ ТИЋ, Ан ђел ко: Чу до твор на 
биљ ка док то ра Ен ге леа. – Вр шац: 
КОВ, 2009. – 247 стр.

Ан ђел ко Ву ле
тић, пи сац ста
ри је ге не ра ци је, 
об ја вио је по чев 
од 1958. го ди не 
до да нас 8 књи га 
по е зи је и 7 ро
ма на. У но вом 
ро ма ну Ву ле тић 
нам до ча ра ва 
свет и од но се у 
има ги нар ној др жа ви Бу ко ви ни (на ши 
чи та о ци из екс Ју го сла ви је мо гу асо ци
ја тив но пре по зна ти Кра ље ви ну Ју го
сла ви ју, или уже у окви ру ње ба но ви не 
на да на шњем про сто ру Бо сне и Хер це
го ви не) у ко јој жи ве при пад ни ци ви ше 
ве ра (пра во слав ни и ри мо ка то лич ки 
хри шћа ни, му сли ма ни, Је вре ји) под сен
ком на ра ста ња не тр пе љи во сти и стра ха 
од на до ла зе ћег Дру гог свет ског ра та). 
Кроз лик ле ка ра Је вре ји на ко ји из у ча ва 
ле ко ви те тра ве ко је сми ру ју на си ље, зло 
и мр жњу у љу ди ма, Ву ле тић гра ди сво ју 
уни вер зал ну па ра бо лич номе та фо рич
ну при чу о љу ди ма Бу ко ви не, обе ле же
них, опет сим бо лич но са два м: мрак и 
мр жња. Исто риј ске ко но та ци је пи сцу 
су по слу жи ле као по вод за при чу уни
вер зал ног ка рак те ра.

ГЛУ ШЧЕ ВИЋ, Зо ран: Ге те јед на 
крат ка при ча; уред ник Бран ко Ку
кућ, при ре ђи вач Мил ка Лу чићГлу
шче вић; из да вач: Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2009. 158 стр. 

Са Ге те ом и Ши
ле ром до ла зи до 
јед ног ва жног 
мо мен та у не мач
кој књи жев но сти, 
тј. до не мач ке кла
си ке, ко ја се бит
но раз ли ку је од 
прет ход ног про
све ти тељ ства и на сту па ју ћег ро ман ти
зма. Ове две ли те рар не фи гу ре уно се 
дух ху ма ни зма у не мач ку књи жев ност 
тог пе ри о да, по шту ју ћи ка ко фор му та
ко и са др жај ста ре ан тич ке умет но сти, 
ко ју на је дан оса вре ме њен на чин уно
се у дух но вог вре ме на. На пу шта ју ћи 
крат ки али бур ни ли те рар ни пе ри од 
штур ма и дран га, Ге те спон та но ула зи 
у но ву епо ху гра де ћи те ме ље не мач кој 
кла си ци на вред но сти ма ан тич ке књи
жев но сти и кул ту ре. Из ме ђу ко ри ца 
ове књи ге упо зна ће мо Глу шче ви ће вог 
Ге теа. Пред ста вља мо не ке од на сло ва 
овог де ла: Мла ди Ге те, Не у ро тич ни Ге
те, Ра ди је смрт не го лу ди ло, Пре о крет 
у ми шље њу и ства ра њу, При род њак 
и пи сац, Му дри Ге те, Хри шћан ство и 
фа у стов ски фи на ле, Ме та мор фо зе Ге
те о ве ани ме у Фа у сту. При ре ђи вач 

ове дра го це не књи ге Зо ра на Глу шче
ви ћа (1926–2006), по зна тог срп ског 
ин те лек ту ал ца, књи жев ног кри ти ча ра 
и гер ма ни сте, из ме ђу оста лог, ис та као 
је: Во ле ла бих да свим чи та о ци ма ове 
књи ге ха мле тов ски по ру чим: ‘Е мој Хо
ра цио, има ства ри и на не бу и на зе мљи о 
ко ји ма твој ра зум и не са ња!’ Ни је не мо
гу ће. Ха млет је др жао ис ко па ну ло ба њу 
двор ске лу де ка да је то ре као, а Ге те је 
са ло ба њом у ру ци, пре ра но умр лог Ши
ле ра (кад су га пре ба ци ва ли у дру гу гроб
ни цу) љу ти то, на ужас оста лих, ре као, 
па ра фра зи рам – ка као си смео да умреш 
та ко млад?

ЂИ ЛАС, Гор да на : Учи тељ се ћа ња, 
Из да ње ауто ра, 2009, 76 стр.

Ше ста збир ка пе са ма но во сад ске пе
сни ки ње Гор да не Ђи лас до но си из ве
сне но ви не у од но су на прет ход не књи
ге, пре све га у те мат скомо тив ском по
гле ду. За сту пље ност мо ти ва и биљ ног и 
жи во тињ ског све та, по нај ви ше ла ста, 
ко је су у раз ли чи тим по за ма и им пре си
о ни стич ки ухва ће ним по кре ти ма, апо
те о за ру стич них пре де ла и от пор ур ба
ни за ци ји, са мо су не ки од мо ти ва у овој 
по мно го че му је дин стве ној збир ци. 
Иако ни су по де ље не у ци клу се, пе сме 
су че сто кон
цен три са не око 
за јед нич ке сли
ке, што збир ци 
да је еле мен те 
хо мо ге но с т и. 
Те ма т и  за  ци ја 
с т в а  ра  л ач  ко г 
чи на и пре и
спи ти ва ње пе
снич ког по зи ва 
(пе сме Бу ди не ко, Те гла с на леп ни цом, 
Пред бе ли ном хар ти је) чи не по себ но 
зна чењ ско је згро. Суп тил на иро ни ја, 
ко ја се у по је ди ним тре ну ци ма ус пи ње 
и до сар ка стич ног то на, про жи ма по е
зи ју Гор да не Ђи лас, а ду би на и ин тен
зи тет емо ци ја ва ри ра ју од ин ди фе рент
но сти из дво је ног по сма тра ча (че ста је 
по зи ци ја по сма тра ња при ро де из за
тво ре ног про сто ра, нпр. с про зо ра), па 
све до бол ног ево ци ра ња про шло сти и 
об на вља ња рас пра ва са не и ме но ва ном 
осо бом, ка да пе сма до би ја фор му по
сла ни це. Од су ство ри ме и ме трич ких 
ка но на као и че ста астро фич на ком по
зи ци ја пе сме, уз оба ве зно сме њи ва ње 
ду жих и кра ћих сти хо ва, ода ју ути сак 
раз у ђе но сти, што и је сте слу чај у по је
ди ним пе сма ма; ипак, по чет на се ман
тич ка по зи ци ја, основ на ми сао во ди ља 
пе сме ни за њем до дат них мо ти ва би ва 
са мо обо га ће на, а дис пер зив ност оста
вља мо гућ ност да се збир ка из но ва и 
из но ва до чи та ва. Пе сник Ђор ђо Сла
до је ће у збир ци уочи ти и „на гла шен 
сми сао за де таљ и по ет ску сли ку, сти
шан лир ски го вор про жет гор чи ном и 
иро ни јом, не на ме тљи ву ме ди та тив ност 
и ме лан хо ли ју”. 

ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ча слав : Срп ски 
со нет (1768–2008: Из бор, ти по
логи ја), Слу жбе ни гла сник, 2009, 
407 стр.

У овој из у зет
ној и те мељ ној 
ан то ло ги ји срп
ског со не та, од 
За ха ри је Ор фе
ли на до Де ја на 
Алек си ћа, Ча
слав Ђор ђе вић 
је бога то ан то ло ги чар ско ис ку ство 
сте че но при ре ђи ва њем Ан то ло ги је 
срп ске бо ем ске по е зи је (1989, дру го, 
до пу ње но из да ње под на зи вом Бун
тов ни ци и апо сто ли об ја вље но 2006) 
и ан то ло ги ја ма Пе сме ве ли ких бо е ма 
(1990), Ср це на ол та ру (из бор из по е
зи је ин спи ри са не срп ским хра мо ви ма, 
1999), те Там но ср це – срп ске еле ги је 
(2006), при ме нио на со нет. Ње го ва 
ис тра жи ва ња об у хва та ју го то во дво и
по ве ков ну исто ри ју срп ског со не та, а 
им по зан тан је и број иш чи та не гра ђе, 
као и те о риј ско и књи жев но и сто риј ско 
зна ње ко је је при ме нио. По што у пред
го во ру на дах ну то од ре ди срп ски со нет 
као за тво ре ну фор му ко ја спу та ва пе
сни ка, али и зах те ва бо гат ство из ра за и 
са гла сје раз ли чи тих еле ме на та, Ђор ђе
вић при ме њу је ста ру по де лу на пе трар
ки стич ки и шек спи ров ски со нет, али је 
обо га ћу је уво ђе њем још две под гру пе: 
со не та о со не ту као ауто ре фе рен ци јал
ног и по себ ном те мом ства ра ња со не та 
за о ку пље ног об ли ка, али и ка те го ри је 
по себ них со не та. На ро чи то је зна ча
јан до при нос у про на ла же њу, еви ден
ти ра њу и из бо ру по себ них со не та, али 
и у њи хо вом де фи ни са њу у Пој мов ни ку 
при ло же ном уз ан то ло ги ју. По ред усво
је не но мен кла ту ре за не ке од об ли ка 
по себ ног со не та (со нет с ре пом, астро
фич ни, обр ну ти со нет, со нет с мо том, 
крип то со нет итд), аутор је по ну дио 
име но ва ња до са да не и ме но ва них об
ли ка: си јам ски (сра сли) со нет, со нет с 
про ло гом, со нет с епи ло гом, над со нет, 
гр ба ви со нет итд. Со нет ни ве нац је ис
црп но де фи ни сан у Пој мов ни ку, али 
га Ђор ђе вић ни је увр стио у ан то ло ги
ју, ка ко не би до ми ни рао над кра ћим 
фор ма ма. На кра ју књи ге су од лом ци 
из сту ди ја из исто ри је и те о ри је со не
та: В. Мо ха, С. Пе тро ви ћа, М. Д. Сте
фа но вић и Н. Гр ди ни ћа. Срп ски со нет 
је ка пи тал но де ло, вред но ко ли ко за пе
сни ке, то ли ко и за ту ма че по е зи је. 

ЂУ РИ ЧИЋ, Алек сан дар: По сле 
фај рон та – књи га о Па ји; – Бе о
град, V.B.Z. – 2009. – 176 стр. 

Два де сет и јед ну го ди ну по сле смр ти 
јед ног од нај по зна ти јих филм ских глу
ма ца са про сто ра не ка да шње СФРЈ, 
Па вла Ву и си ћа (1926–1988), но ви нар 
Алек сан дар Ђу ри чић чи та лач кој пу
бли ци отво рио је „тај ни сеф“ Па ји ног 
нео бич ног жи во та. У сво јој би ти, Па вле 
Ву и сић, глу мац и пе сник, ни је био ка ко 

то мно ги сма тра ју осо бе њак и са мот
њак. На про тив, кло не ћи се естрад них 
па ра да и идо ла три је, жи вео је у сло бо ди 
соп стве не обич но сти, на спла ву, са бо
е ми ма и ала си ма, не пре ста но др же ћи 
књи гу у ру ци. Као филм ског глум ца от
крио га је ре ди тељ Во ји слав На но вић, 
ко ји му је пру жио шан су у фил мо ви ма 
„Чу до твор ни мач“ и „Шо ла ја“. Па вле 
Ву и сић глу мио је ли цем ко је уз глас, 
пред ста вља јед но од нај и зра зи ти јих глу
мач ких сред ста
ва. „Ли це је огле
да ло ду ше, јер се 
на ње му ви ди све 
уну тар ње тре пе
ре ње ли ка ко га 
ту ма чим, без об
зи ра на пси хо ло
ги ју, ми сао или 
гест“ – го во рио 
је Ву и сић. Књи га Алек сан дра Ђу ри
чи ћа опи су је жи вот Па вла Ву и си ћа од 
те скоб ног де тињ ства ко је је про те кло 
у не пре ста ним се лид ба ма, пре ко глу
мач ких по че та ка, све до ста ту са не при
ко сно ве не филм ске зве зде ко ји је љу де 
оча ра вао соп стве ном при род но шћу и 
ха ри змом. Чи та о ци би по себ ну па жњу 
тре ба ло да обра те на ис кре ну и суп тил
ну при чу Па ји не су пру ге Мир ја не, ко ја 
је с њим у бра ку „из др жа ла“ пу не три де
сет две го ди не. Све у све му, ова бо га то 
илу стро ва на, ро ман си ра на би о гра фи ја 
пред ста вља искрен и то пао омаж Па влу 
Ву и си ћу, ма е стру ми ни ма ли стич ког 
филм ског ми зан сце на и аутен тич ног 
бо ем ског жи вље ња. 

ЕН ЏИ ЕР, На та ли: Ка нон: вртло
же ње див них те ме ља на у ка; пре
вео с ен гле ског Вељ ко Ни ки то вић, 
– Бе о град, NNK In ter na ci o nal, 
2009. – 413 стр.

Нај но ви ја књи га 
аутор ке бест се
ле ра „При род не 
оп се си је“, „Ле
по та жи во тињ
ског“ и „Же на: 
ин тим на би о
гра фи ја“, На та ли 
Ен џи ер, „Ка нон: 
вр тло же ње див них те ме ља на у ка“, пи
са на је не за екс пер те, већ за ши ро ко 
обра зо ва не ин те лек ту ал це. Са по ја вом 
На та ли Ен џи ер, ина че до бит ни цом Пу
ли це ро ве на гра де и на гра де Аме рич ког 
удру же ња за уна пре ђе ње на у ке, свет ска 
на уч на пу бли ци сти ка до би ла је мо дер
ног, ело квент ног и убе дљи вог по пу ла
ри за то ра при род них на у ка. По ла ко ћи 
ка зи ва ња, ову књи гу мо же мо по ре ди ти 
са књи га ма Ли о на Ле дер ма на „Бож
ја че сти ца“, Кар ла Се га на „Ко смос“, и 
Сти ве на Хо кин га „Цр не ру пе и бе бе ва
се ље не“. Шта пред ста вља на у ка? – пи та 
се у „Ка но ну“ На та ли Ен џи ер? Да ли је 
у пи та њу но ва дог ма ко ја нам за ме њу је 
пра и скон ске та буе и сред њо ве ков не не
до дир љи во сти? Та ко ђе, Ен џи е ро ва се 
пи та да ли је мо гу ће уста но ви ти стал
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но про ме њи ву исти ну ко ја ни ка да не ће 
скли зну ти у не про вер љи во? По пи са
њу На та ли Ен џи ер, „ве ли ки те ле ско пи 
мо гу да ви де сил не ро је ве спи рал них 
га лак си ја и млеч не вр тло ге у цр ној ка
фи све ми ра“. Ова књи га до ка зу је да је 
људ ска суд би на не рас ки ди во по ве за на 
са на уч ним от кри ћи ма. „Ка нон“ на им
пре си ван на чин по ка зу је да сви ко ји су 
спрем ни да раз у ме ју број на на уч на от
кри ћа има ју ви ше из гле да да схва те и 
су ро ве за ко не при ро де.

ЕР ПЕН БЕНК, Џе ни: По хо ђе ње, 
пре вео са не мач ког Јан Кра сни. – Бе
о град: Ге о по е ти ка, 2009. – 155 стр. 

Џе ни Ер пен бенк 
(1967, Бер лин) је 
са вре ме на не мач
ка књи жев ни ца 
чи ја су де ла на
гра ђи ва на и пре
ве де на на пет на
е стак свет ских 
је зи ка. Са мо ро
ман По хо ђе ње об ја вљен 2008. до био 
је три не мач ке на гра де, што је у не ку 
ру ку при зна ње ње го вој вред но сти у са
вре ме ној не мач кој про зи. Кон ци зним, 
бри љант ним сти лом, сме њи ва њем при
по вед них по сту па ка, од ко јих из два ја
мо по сту пак мон та же, аутор ка је ус пе
ла да кроз жи вот не при че сво јих ли ко ва 
об у хва ти го то во чи тав век европ ске и 
не мач ке исто ри је. Ако у Ан дри ће вом 
ро ма ну На Дри ни ћу при ја цен трал ни 
сим бол мо ста пред ста вља по сто ја ност 
и кон ти ну и тет без об зи ра на дру штве
не ме не, у По хо ђе њу тај је сим бол јед
на ку ћа ко ја оп ста је у го то во сто го ди
шњем пе ри о ду без об зи ра на вла сни ке 
и окол но сти. Дру ги упе ча тљив сим бол 
је лик без и ме ног вр тла ра ко ји се ља ни
ма и вла сни ци ма ку ће по ма же у ра зним 
по сло ви ма ве за ним за ку ћу, ба шту и зе
мљу, он ра ди свој по сао без об зи ра на 
ве ли ке по тре се у европ ској и не мач кој 
исто ри ји 20. ве ка, асо ци ја тив но до зи ва
ју ћи у на шу свест, на рав но, са ве ли ком 
до зом иро ниј ског под тек ста Вол те ро ву 
ми сао о „об ра ђи ва њу вр та“ у „све ту нај
леп шем од свих све то ва“.

ЖИВ КО ВИЋ, Љи ља на: Ар те ми је 
твр ди да... – Бе о град: Ал ма, 2009. 
– 101 стр.

По зна то је да је са вре ме ни роман из ра
зи то протеј ска фор ма, за ви сно од пи
сца под ло жна го то во не из бро ји вим ме
на ма фор ме, са др жа ја, укуп не на ра ци је, 
жанр ко ји опет од ин тен ци је пи сца 
про сто „уси са ва“ дру ге еп ске жан ро ве, 
али и ли ри ку и дра му као су сед не ро до
ве пре ма уоби ча је ној по де ли у ве ћи ни 
и кла сич них и но ви јих по став ки у те о
ри ји књи жев но сти. Љи ља на Жив ко вић 
(1978, Грац, жи ви и ра ди у Бе о гра ду у 
Ге те ин сти ту ту, ма ги стар на у ке о је
зи ку) пи ше сво ју по е зи ју и про зу на 
не мач ком и срп ском је зи ку (2009. је са 
две не мач ке по е ме ме ђу по бед ни ци ма 7. 

не мач ког књи жев ног кон кур са Бон ског 
сај ма књи га, за сту пље на у ви ше од де
сет ан то ло ги ја на не мач ком и срп ском 
је зи ку) у ро ма ну „Ар те ми је твр ди да...“ 
узи ма за глав не ли ко ве мач ка Ар те ми ја 
и не и ме но ва ну же ну ко ја се од ра ног ју
тра по ку ћи, по што је на хра ни ла мач ка, 
спре ма на са ста нак са Мир ком, са ко
јим ка да на по кон стиг не на до го во ре
но ме сто, тра фи ка на углу бе о град ских 
ули ца Кра ља Пе тра и Кнез Ми ха и ло ве 
од ла зи на ру чак у култ ну град ску ка фа
ну „Знак пи та ња“. Нео бич ност и ви со ка 
ме ра ори ги нал но сти Жив ко вић ки ног 
тре ти ра ња то ка све сти ју на ки ње док 
пра ти мо ње но спре ма ње ку ће, се бе за 
из ла зак, од ла зак до уре че ног ме ста (на 
љу бав ни или по слов ни са ста нак, или и 
јед но и дру го) и да ље, до по врат ка ку ћи 
и Ар те ми ја, је сте не ве ро ват на ко ли чи
на ин фор ма ци ја из штам пе, те ле ви зи је 
(мо жда и свих 20 ка на ла), ра ди ја, ли те
ра ту ре... а све то она при пи су је, свом 
мач ку Ар те ми ју ко ји ин фор ма ци је из 
сво је све сти „пре та че“ у ње ну. На ве ди
мо не ке од њих: „Па ко ва ње од ки ло грам 
ше ће ра са др жи ви ше од пет ми ли о на 
зр на ца“, „Ме тал ци тра же по сао, не са мо 
у Ср би ји“, „Тре нут но је ма ње од је дан 
по сто свет ског оке а на ефек тив но за
шти ће но“, „Ал ко хол не ути че на из бор 
парт нер ке“, по гла вље 5, „Пар фе ми из
ра ђе ни на ба зи ру же под сти чу сре ћу“, 
пог. 8, „Ки на ши ри свој ути цај у Ла тин
ској Аме ри ци“, „Бож ју љу бав раз у ме мо 
ка да во ли мо“, пог. 10, „Од ре ђе ни са
сто јак зе ле ног ча ја мо же дра стич но да 
сма њи мо гућ ност ин фек ци је ви ру сом 
си де“, „Ма са же ви ше по ма жу му шкар
ци ма не го же на ма, јер је код ја чег по ла 
нај ве ћи део не га тив не енер ги је аку му
ли ран у ми ши ћи ма“ и та ко мо за ич но 
укр шта ју ћи пе сме у сло бод ном сти ху 
(34 по гла вља) и про зну на ра ци ју (35) 
сти же мо до завш не це ли не у ко јој из ме
ђу оста лог чи та мо и ре че ни цу: „Ески ми 
ко ри сте фри жи де ре ка ко им се хра на не 
би за ле ди ла“, „Јед на пче ла то ком жи во
та про из ве де ма ње од ка ши чи це ме да“ 
(да ли свет ски ге не ти ча ри раз ми шља ју 
о про из вод њи пче ла ко је би да ле то ком 
жи во та до два де се так ки ло гра ма ме
да), „По ре ски рај су из ми сли ли ста ри 
Гр ци“, На да мо се да ће овај ур не бе сни 
„ток све сти“ по сред ством из да ва ча и 
би бли о те ка сти ћи до ши ре чи та лач ке 
јав но сти. 

ИСТИ НИ ТЕ ЛА ЖИ – ПРИ ЧЕ 
О УР БА НИМ ЛЕ ГЕН ДА МА; Бе
о град, Па ла дин; 2009. – 394 стр. 

Ан то ло ги ју при ча о ур ба ним ле ген да ма 
под на зи вом „Исти ни те ла жи“ при ре

дио је пре во ди лац, про зни пи сац и из
да вач Го ран Скро бо ња. Ово је че твр та 
по ре ду књи га ко ја је об ја вље на у би бли
о те ци слип стрим књи жев но сти „Фрак
та ли“. Ур ба на ле ген да, од но сно ур ба ни 
мит, пред ста вља са вре ме но на род но 
пре да ње са ста вље но од при ча ко је на ра
то ри сма тра ју исти ни ти ма. То су при че 
о из гу бље ним не ве ста ма, кр вав гој Ме
ри, или пак о љу ди ма ко је не ко из не
на да на пад не, 
по том их оне
све сти, а он да 
се на пад ну то 
ли це про бу ди 
без бу бре га ко
ји је укло њен 
ра ди про да је, 
од но сно тран
с п л ан  та  ц и  је. 
Ан то ло ги ја при ча о ур ба ним ле ген да ма 
под на зи вом „Исти ни те ла жи“ за по чи
ње при по вет ком Или је Ба ки ћа „Ку ла у 
ру жи ве тро ва“, а за вр ша ва се но ве лом 
Зо ра на Ћи ри ћа „Ноћ на кре та ња“. По
ред већ по ме ну тих пи са ца, па жњу тре
ба обра ти ти и на при по вет ке Дар ка Ту
ше вља ко ви ћа, Јо ва на Ри сти ћа, Ота Ол
тва њи ја, Го ра на Скро бо ње, Алек сан дра 
Жиљ ка, Мар ка Пи ше ва, Ве сне Илић, 
Ива не Ми ла ко вић и Ива на Не ши ћа.

ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ, Вла ди мир: Зна ко
ви по ред кре ве та; – Бе о град, В. Ј. 
Јов; 2009. – 88 стр.

Вла ди мир Јови
ће вић Јов је дан 
је од на ших нај
по зна ти јих и 
нај о ри ги нал ни
јих афо ри сти
ча ра при пад ни
ка Бе о град ског 
афо ри стич ког 
кру га. Афо ри
зми ко је Јов већ де це ни ја ма ис пи су је, 
про же ти су осо бе ном ат мос фе ром, ко
ја осли ка ва ов да шње спе ци фич не со ци
јал не и пси хо ло шке цр те. Иако је ши рој 
јав но сти нај по зна ти ји као афо ри сти
чар, Вла ди мир Јо ви ће вић Јов на пи сао је 
две са ти рич не дра ме „Ка фе бар Ти то“ и 
„Ђе неђе не“, као и ро ман „То фи ја је ста
но ва ла у овом гра ду“. Јо во ва нај но ви ја 
афо ри стич ка књи га „Зна ко ви по ред 
кре ве та“, го во ри о јед ној од нај о сно ви
јих људ ских те ма: бра ку! Под пи шче вим 
са ти рич ним по гле дом брач ни од но си 
нам се от кри ва ју као ме ста пер ма нент
не кон фликт но сти. Јо во ве ефект не вар
ни це ду ха пред ста вља ју спе ци фи чан 
по глед на мо де ран брак са му шке тач ке 
гле ди шта, ка ко је сво је вре ме но и би ла 
на сло вље на јед на од нај чи та ни јих стра
на днев ног ли ста „По ли ти ка“. На кра ју, 
тре ба ис та ћи да у соп стве ним афо ри
зми ма Вла ди мир Јо ви ће вић Јов пре
ци зно за па жа и не ми ло срд но жи го ше 
мно ге ма не на ро да ко ме овај са ти ри чар 
ро ђе њем при па да!

КА РА НО ВИЋ, Звон ко: Три сли ке 
по бе де. – Бе о град: Ла гу на, 2009. – 
310 стр.

Ро ман Три сли
ке по бе де пред
ста вља за вр шни 
том три ло ги је 
Днев ник де зер
те ра (пр ви део 
је ро ман Ви ше 
од ну ле, 2004, 
дру ги Че ти ри зи да и град, 2006), пр ве 
у срп ској про зи на по чет ку 21. ве ка, и 
то ли ко усу дом ре ал но сти раз ли чи те од 
Ја ко вље ви ће ве Срп ске три ло ги је, ко ја 
тре ти ра до га ђа је из пр ве де це ни је 20. 
ве ка. У сва ком од де ло ва Ка ра но вић ме
ња глав ног ју на ка – у пр вом то је Кор то, 
вла сник про дав ни це му зич ких ка се та, 
пло ча и ди ско ва, у дру гом је Вла дан 
Ми тић Та ту ла, та лен то ва ни сли кар, у 
тре ћем, Ђор ђе Узе лац, три де се то го
ди шњи ден ди усред Ни ша у по след њој 
де це ни ји ми ну лог ве ка, љу би тељ и про
да вац фир ми ра не гар де ро бе. Кон стан
та сва три ро ма на је и хро но топ, град 
Ниш, тур бу лент не у су шти ни не га тив
не про ме не ко је се до га ђа ју у срп ском 
дру штву с кра ја ве ка. Рад ња ро ма на Три 
сли ке по бе де сме ште на је у пе ри од од ма
ја 1999. до 5. ок то бра 2000. и кроз зби
ва ња ве за на за глав ни лик, за при чу о 
Узел че вим рат ним до жи вља ји ма на Ко
со ву, за ње гов по вра так у Ниш и од лу ци 
да за у век на пу сти Ср би ју, по сред ством 
ни за спо ред них ли ко ва, сли ка њем оп
ште ат мос фе ре из ви зу ре Узел ца, сти
же се до те мељ них пи та ња: ка кве су то 
„сли ке по бе де“ и да ли се уоп ште ра ди 
о по бе ди? Ако се и ра ди о не ка квој по
бе ди, чи ја је за пра во то по бе да? Аутор 
сво јом на ра ци јом су штин ски да је од го
вор ра зу мљив и сред њо школ ској по пу
ла ци ји.

КИНГ, Сти вен: Са ле мо во; Пре вео 
са ен гле ског: Вла дан Сто ја но вић, – 
Бе о град, Ал на ри, 2009. – 622 стр.

При по ве дач, ро
ман си јер, филм
ски и те ле ви зиј
ски сце на ри ста, 
глу мац и филм
ски ре ди тељ (по 
сво јој при чи 
„Ка ми о ни“ 1986. 
го ди не ре жи рао је филм „Мак си мал но 
пре ко ра че ње бр зи не“), Сти вен Кинг је
дан је од нај бо љих пи са ца фан та стич не 
и хо рор про зе дру ге по ло ви не два де
се тог ве ка. Пре се дам го ди на овај из у
зет но пло дан књи жев ник (на пи сао је 
че тр де сет ро ма на и пре ко две сто ти не 
при по ве да ка) до био је на ци о нал ну на
гра ду за из у зе тан до при нос аме рич кој 
књи жев но сти. Кин гов ме те ор ски ко
мер ци јал ни успех по чео је 1976. го ди
не пу шта њем у ди стри бу ци ју филм ске 
адап та ци је ње го вог де би тант ског ро
ма на „Ке ри“ ко ји је екра ни зо вао Бра јан 
Де Пал ма, као и по ја вом дру гог ро ма на 
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„Са ле мо во“. Са ле мо во је ма ли гра дић у 
Но вој Ен гле ској пре пун ми сте ри о зних 
ле ген ди. Глав ни ју нак ове про зе ро ман
си јер Бен Мирс вра ћа се у град у ко јем 
је као де чак жи вео не ко ли ко го ди на. 
Же ља му је да ко нач но за вр ши ро ман 
ко ји ће га осло бо ди ти стра хо ва ко ји га 
од де тињ ства про го не. У ку ћи за ко ју 
Бе на ве зу ју је зи ве успо ме не жи ви но ви 
ста нар, чо век ко ји иза зи ва сум њу жи
те ља Са ле мо ва. Том при ли ком клуп ко 
стра вич них до га ђа ја вр то гла вом бр зи
ном по чи ње да се од мо та ва. Књи га ко ја 
је пред чи та о ци ма до пу ње на је илу стра
ци ја ма и сце на ма ко је су из ба че не из 
ори ги нал ног из да ња „Са ле мо ва“, ро ма
на ко ји је пр ви пут об ја вљен 1975. го ди
не. „Са ле мо во“ су штин ски пред ста вља 
не за о би ла зно шти во за све по кло ни ке 
Кин го ве про зе. 

КО ЛИН, Тју брон : Се на пу та сви
ле, пре вео са ен гле ског Го ран Ер деи 
– Бе о град: Мо но и Ма ња на, 2008. 
– 270 стр. 

Ко лин Тју брон 
се про сла вио пу
то пи си ма, жан
ром ко ји је све 
ви ше по пу ла ран 
код на ше чи та
лач ке пу бли ке. 
Ова књи га је путoпис о пу ту сви ле, о 
гра до ви ма, исто ри ји, ар хе ло ги ји и ре
ли ги ја ма. Исто вре ме но, ова не ве ро ват
на књи га чи та о цу пру жа оби ље по да та
ка, као и исто риј ске чи ње ни це, за тим 
сли ку за бо ра вље них на ро да чи ја су нам 
име на да нас ар ха ич на. С дру ге стра не, 
она опи су је и вре ме ка да се зби ло пу то
ва ње, та ко да мо же мо ви де ти он да шњу 
Ки ну, та ко ђе и би ро к ра ти је зе ма ља кроз 
ко је про ла зи пут сви ле. Чи та лац ће до
би ти јед ну све у куп ну сли ка и да на шње 
би ро кра ти је, не из ве сно сти пу то ва ња, 
као исто ри је ко ја нас за пљу ску је по да
ци ма та ко да се при то ме осе ћа мо час 
угод но, а час огор че но.

КО ЛИНС, Су зан: Игре гла ди; 
пре ве ла са ен гле ског Ма ја Ко ста ди
но вић; – Бе о град, Ал на ри, 2009. – 
287 стр.

Аме рич ка ро
ман си јер ка Су
зан Ко линс у јед
ном ин тер вјуу 
ис та кла је да је 
иде ју за пи са ње 
ро ма на „Игре 
гла ди“ до би ла при ли ком бе со муч ног 
ме ња ња ТВ ка на ла. Том при ли ком схва
ти ла је да је тзв. re a lity шоу про гра ме 
и сце не из ра том за хва ће них под руч ја 
све те же раз ли ко ва ти. Глав на ју на ки ња 
овог ро ма на је ше сна е сто го ди шња Кет
нис Евер дин, ко ја се, да би за ме ни ла се
стру, при ја ви ла да уче ству је у „Игра ма 
гла ди“, то јест бор би до смр ти ко ја се 
ди рект но пре но си на те ле ви зи ји. По
ме ну те игре мо гу ће су у ан ти у то пиј

ској зе мљи Па нем, ко ја је на ста ла на ру
ше ви на ма Се вер не Аме ри ке. Аван ту ра 
и љу бав на ро ман са ста па ју се у овом ин
те ре сант ном и уз бу дљи вом ро ма ну, чи
ја рад ња, иако се од ви ја у да ле кој бу дућ
но сти, на за бри ња ва ју ћи на чин под се ћа 
на ов да шњу сва ко дне ви цу. Због то га је 
ла ко иден ти фи ко ва ти се са глав ним ју
на ци ма овог ро ма на.

ЛАВ КРАФТ, Фи липс Ха у ард: Слу
чај Чар лса Дек сте ра Вор да; пре
ве ла са ен гле ског Људ ми ла Ђу кић; 
– Срем ска Ми тро ви ца, Та бер накл, 
2009. – 191 стр.

Ха у ард Фи липс 
Лав крафт (1890–
1937) пи сац је 
фан та стич не и 
хо рор про зе, на 
чи ји стил су ди
рект но ути ца ли 
Чарлс Брок ден 
Бра ун и Ед гар Алан По. Ме ђу тим, у 
по зна ва њу езо те ри је Лав крафт знат но 
пре ва зи ла зи соп стве не уз о ре. У сво
јој про зи овај пи сац те мат ски је ве зан 
за пу ри тан ску ат мос фе ру аме рич ких 
про вин ци ја ко је су на се ли ли Ен гле зи; 
пре ци зни је ре че но он опи су је там ни
ју стра ну та кве ат мос фе ре, про го не 
ве шти ца, по хот не све ште ни ке и фар
мер ска су је вер ја. Ро ман „Слу чај Чар
лса Дек сте ра Вор да“ у Лав краф то вом 
опу су за у зи ма зна чај но ме сто. У ње му 
се овај пи сац по за ба вио те мом бе смрт
но сти, од но сно про ду же њем жи во та 
кроз ал хе миј ске екс пе ри мен те. Пред 
чи та о ци ма је је дан од нај по зна ти јих 
кла сич них хо рор ро ма на, ко ји на нај бо
љи на чин по твр ђу је Лав краф то ву ми сао 
да је „страх нај ста ри ја и нај ја ча емо ци ја 
чо ве чан ства“.

ЛИНД СИ, Џеф: Дек стер у мра ку; 
пре ве ла са ен гле ског: Гор да на За
рић; Бе о град, Пор та ли брис; 2009. 
– 312 стр.

Фо рен зи чар из Ма ја ми ја, Дек стер Мор
ган, је дан је од нај о ри ги нал ни јих ли ко ва 
аме рич ке кри ми на ли стич ке про зе. Иако 
је при вр жен сво јој се стри, де тек тив ки 
Де бо ри, овај шар мант ни и ду хо ви ти ла
бо рант из по ли циј ске ста ни це окру га 
Дејд, на су ров на чин се об ра чу на ва са 
се риј ским уби ца ма. У тре ћој књи зи се
ри ја ла о Дек сте ру (пр ве две на сло вље
не су: „До ми шља ти до бри ца Дек стер“ 
и „Дре мљи ви де мон Дек стер“), глав ног 
ју на ка на пу шта ње гов ал терего, тај ни 
глас ко ји му по
пут ше стог чу ла 
по ма же у ње го
вим по ду хва ти ма. 
У овој књи зи, по
ред спе ци фич ног 
де ље ња прав де, 
Дек стер Мор ган 
пла ни ра вен ча ње 

по ку ша ва ју ћи екс пре сно да на у чи ка ко 
да по ста не што бо љи очух де ци сво је ве
ре ни це ко ја и са ма по пут Дек сте ра по
се ду је мрач не скло но сти. Нај но ви ји ро
ман Џе фа Линд си ја „Дек стер у мра ку“ 
на хи рур шки пре ци зан на чин про ди ре 
у ду шу јед ног од нај за ни мљи ви јих ју на
ка са вре ме не ан гло сак сон ске про зе. 

ЛУ КЈА ЊЕН КО, Сер геј: Днев на 
стра жа; Пре вео са ру ског: Вла дан 
Сто ја но вић; – Бе о град, Ал на ри, 
2009. – 383 стр.

Сер геј Лу кја њен ко (ро ђен 1968. го ди
не у Ка зах ста ну) тре нут но је нај по пу
ларни ји ру ски пи сац на уч но фан та стич
не про зе. Као књи жев ног по сле ни ка од
ли ку је га при сут ност у ме ди ји ма, као и 
спо соб ност да соп стве ну про зу при ла
го ди уку су нај ши ре чи та лач ке пу бли ке. 
Овај спе ци ја ли ста деч је пси хи ја три је, 
пи са њем је по чео да се ба ви осам де се
тих го ди на два де се тог ве ка. Ме ђу тим, 
пре крет ни цу у ње го вој књи жев ној ка
ри је ри озна чио је ро ман „Ноћ на стра
жа“, ко ји му је за хва љу ју ћи мрач ној, али 
сли ко ви тој ат мос фе ри и жи во пи сним 
ли ко ви ма до нео огро ман ко мер ци јал ни 
успех. Ро ман „Днев на стра жа“ по пут 
ње го вог прет ход ни ка „Ноћ не“ го во ри 
о по сед ни ци ма нат при род них мо ћи, 
Ини ма, ко ји ше та ју ули ца ма Мо скве. 
Глав на ју ња ки ња 
„Днев не стра же“ 
Али са По њи ко
ва при па да ка
те го ри ји там них 
Ина. По сле јед
не бит ке из ме ђу 
при пад ни ка та ме 
и све тла, у ко јој 
је хра бра Али са је два оста ла у жи во ту, 
слу жба је ша ље на опо ра вак у омла дин
ско од ма ра ли ште на оба ли Цр ног мо ра. 
Та мо упо зна је Иго ра Те пло ва у ко га се 
фа тал но за љу бљу је. Пре пре ку њи хо
вој љу ба ви пред ста вља чи ње ни ца да је 
Игор све тли маг. Том при ли ком до ла зи 
до ма гиј ског дво бо ја ко ји у би ти ни ко 
не же ли да до би је. У сво јој про зи Сер
геј Лу кја њен ко без ика квог мо ра ли са ња 
от кри ва мно ге тај не стра не чо ве чи је 
пси хе. Опи си људ ских суд би на ис тан ча
ни су и све о бу хват ни, са бо га тим пси
хо ло шким ни јан са ма и раз у ме ва њем за 
обич не ма ле ли ко ве, што са мо до при
но си чи ње ни ци да се Лу кја њен ко ви ро
ма ни са па жњом иш чи та ва ју.

МАР КО ВИЋ, Сла во љуб: Про бу ди 
ме да се играм. – За је чар: Ма тич
на би бли о те ка Све то зар Мар ко вић, 
2009. – 120 стр.

У но вој књи зи Сла во љуб Мар ко вић 
по ве зу је у је дин ствен те мат скомо тив
ски низ два раз ли чи та фор мал на/жан
ров ска по ступ ка: пе снич ки, оства рен 
сло бод ним сти хом кроз пе сме и пе сме 
у про зи и про зни ре а ли зо ван крат ком 
при чом и про зним фраг мен том. Пред 
чи та о ци ма је књи га у ко јој се мо за ич ки 

сме њу ју пе ва ња 
Гра до ви (1–5 пе
ва ње, 28 пе са ма) 
и при по вед ни 
низ са ди фе рен
ци ра ним ли ко
ви ма, рад њом, 
си ту а ци ја ма и 
до ми ни ра ју ћом 
ин тро спек ци јом и ре тро спек ци јом 
во де ћег при по вед ног гла са. Фор мал
ни пла но ви су оквир у ко ме се од ви ја
ју то пле лир ске ме ди та ци је о љу ба ви, 
ерот ском, про ла зно сти; у та квој при чи 
склад но се про жи ма ју ле по те пре де ла 
(Ме ди те ран, Бал кан, Бли ски ис ток), 
кон тем пла ци је о ста рим и иш че злим 
гра до ви ма и они ма ко ји су пре тра ја ли 
до да нас (Ко тор, Сме де ре во, Ду бров
ник, Ка и ро, Смир на, Бе о град), а па ра
лел но са том „кул ту ро ло шком“ при чом 
оства ре ном пе сма ма и про зом чи та мо 
и ди ја ло шке цр ти це из по ро дич не сва
ко дне ви це чи ји су ак те ри јед на љу бо пи
тљи ва де вој чи ца, њен отац и „од ла зе ћи“ 
ба ба и де да. Књи гом Про бу ди ме да се 
играм чи та о ци и по зна ва о ци са вре ме не 
књи жев но сти упо зна ће Мар ко ви ће во 
умно го ме дру га чи је по е тич ко пи смо у 
од но су на оства ре ни опус ко га од 1982. 
го ди не до да нас чи ни 13 књи га по е зи
је, при ча и ро ман си јер ске про зе, пре
ма ауто ро вој по де ли ор га ни зо ва ног у 
је зич ки, исто риј ски и на да у тор ски ци
клус.

МА ТИЋ, Ма ри на: Сјај тај не. – 
Бео град: Аген ци ја Ма тић, 2009. 
– 84 стр, илу стра ци је Вла ди мир Па
вло вић

Ма ри на Ма тић 
(1976, Бе о град) 
по сле пе снич
ког пр вен ца Од
раз ду ше у но вој 
књи зи оку пи ла 
је пре ко 60 пе са
ма по де ље них на це ли не До дир че жње, 
До дир жуд ње и Пој љу ба ви фор ми ра ју
ћи са мо свој но лир ско „све то трој ство“ 
ко га чи не че жња и жуд ње ко је вр ху не, 
на ла зе свој сми сао у „све тлом“ по ју љу
ба ви. Лир ско пи смо аутор ке во ди нас 
ста за ма ко је син те ти шу ово зе маљ ску 
људ ску љу бав ну ин ти му и уз но ше ње и 
сла вље ње ду хов не љу ба ви пре ма Твор
цу: „Сми сао све га мој свет об ли ку је, /
та мјан се ши ри, ви јо ри и опи ја,/док 
об ја вљу је од бле сак,/Ње го вог жи во та у 
на ма...“, од ло мак из пе сме Жи вот. У Ма
ри ни ној по е зи ји че сто је у ме та фо рич
ком сми слу удва ја ње/по и сто ве ћи ва ње 
во ље ног чо ве ка са Твор цем: „У сми рај 
да на увек Тво је не бо ви дим, и ли тур ги
ју чу јем./Сва ка реч те бе се де са Го спо
дом,/у мо јој ду ши се на ста њу је/... „Он 
те бе ме ни пре да је,/и ме не пре да је те
би,/а нас дво је пре да је мо се ње му“, пе
сма Ле по та. Че жња и жуд ња, стреп ња и 
на да, све сум ње, ипак у крај њем ис хо ду 
ре зул ти ра ју склад ним по јем про на ђе не 
љу ба ви, и ово стра не и оно стра не. 
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МЕК ДО НАЛД, Ијан: Бес пу ће; 
пре вео са ен гле ског: Го ран Скро
бо ња; – Бе о град, Па ла дин, 2009. – 
394 стр.

Ир ски про зни 
пи сац Ијан Мек
до налд (ро ђен 
1960. го ди не) пр
ву при чу „Остр
во мр твих“ об ја
вио је у два де сет 
дру гој го ди ни 
жи во та. Са сво јим де би тант ским ро ма
ном „Бес пу ће“ об ја вље ним 1988. го ди
не, Мек до налд је у на уч ну фан та сти ку 
увео хи спа но а ме рич ки „ма гиј ски ре а
ли зам“. Овај ро ман по ред по све те ро
ма ну „Мар тов ски ле то пи си“ Ре ја Бред
бе ри ја, по ду ху и ви зе ли за ци ји бли зак 
је и те мат ски срод ним фил мо ви ма као 
што су „Ду хо ви са Мар са“ и „То тал ни 
опо зив“. Ро ман „Бес пу ће“ са ста вљен је 
од ни за ла ба во по ве за них епи зо да ко је 
се на кра ју ста па ју у јед ну ко хе рент ну 
про зну це ли ну. Ова про за чи та о це во ди 
на те ра фор ми ра ну пла не ту Марс ко јом 
до гра да Бес пу ћа кр ста ре во зо ви. Пре
пун нео бич них жи те ља по пут ло кал ног 
ге ни ја док то ра Али ман тан да, вла сни
це ле те ћег цир ку са Пер си де Дро њак 
и тро ји це бли за на ца бра ће Га ла че ли 
ко ји су за во ле ли исту же ну и са њом се 
вен ча ли, град Бес пу ће пред ста вља оду 
по пу лар ном Ма кон ду, ме сту из култ
ног ро ма на Га бри је ла Гар си је Мар ке са 
„Сто го ди на са мо ће“. Сво јом до ми шља
то шћу, бри љант ним про зним сти лом и 
ин три гант ним са гле да ва њем про бле ма 
са ко ји ма се сре ће људ ска ци ви ли за ци ја 
Ијан Мек до налд до ка зу је да су до број 
при по ве сти сва жан ров ска огра ни че ња 
не по зна та. 

МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Љу бин ко: 
Пу то во ђе и сме ро ви. – Ниш: Уни
вер зи тет у Ни шу – Фи ло зоф ски фа
кул тет, 2009. – 239 стр.

Ре дов ни про фе
сор Фи ло зоф
ског фа кул те та у 
Ни шу Љубин ко 
Ми ло савље вић 
(1945, До ње 
Свар че, То пли
ца) обја вио је 
по чев од 1991. 
де сет књи га у ко ји ма се ба ви исто ри јом 
иде ја о дру штву, фи ло зо фи јом исто ри је, 
ет но кул ту ром Ср ба (нпр. књи ге Ан тич
ка со ци јал на ми сао, 1995, Сред њо ве ков на 
ми сао о дру штву, 2002, Увод у фи ло зо фи
ју, 2006, Но во ве ков на ми сао о дру штву, 
2008). Но ва Ми ло са вље ви ће ва књи га 
пред ста вља скуп тек сто ва при пре мље
них у окви ру ра да на про јек ту Кул ту
ра ми ра, иден ти те ти и ме ђу ет нич ки 
од но си у Ср би ји и на Балк ану у про це су 
евро ин те гра ци је. Аутор у пр вој це ли ни 
пи ше о успо ни ма и па до ви ма срп ског 
на ро да у но ви јој исто ри ји 1804–2004, 
док дру га Пу то во ђе ис ти че зна чај не 

срп ске др жав ни ке и на уч ни ке (на сло ви 
под це ли на Вук и Ми лош – об но ва срп ске 
др жав но сти и но ва ду хов ност, Ње го ше
во бре ме – те рет но ше ња три кључ не 
дру штве не уло ге, Цви ји ће во схва та ње 
на ци о нал ног ра да, Вла ди мир Јо ва но вић о 
пре о бра жа ји ма срп ског дру штва у сво јом 
„Успо ме на ма“) У по гла вљу Тра ди ци о нал
ни кључ за мо дер ну бра ву сле де тек сто ви 
о исто риј ским исти на ма и еп ским па
ра диг ма ма, тра ди ци ји и мо дер ним сти
ло ви ма жи во та, си сте ми ма вред но сти и 
вас пи та ња мла дих, док за вр шно по ред 
оста лог раз ма тра и пи та ње Ко со ва и 
Ме то хи је од сред њег ве ка до да нас, а ту 
су и тек сто ви ре чи тих на сло ва Бал кан и 
Евро па, Евро па на Бал ка ну и Од кри зе до 
бе де и мо гу ћег из ла за (са окру глог сто ла 
Ниш–Ско пље–Со фи ја, одр жа ног ју на 
2004. на Уни вер зи те ту у Ни шу).

МИ ТРА ШИ НО ВИЋ, Ана: Neo
punk; – Кра гу је вац, – Сту дент ски 
кул тур ни цен тар Кра гу је вац. – 
2009. – 93 стр.

У осмом ко лу би
бли о те ке „Пр ве
нац“ кра гу је вач
ког Сту дент ског 
кул тур ног цен
тра об ја вље на је 
пе снич ка књи га 
Ане Ми тра ши но вић (ро ђе на 1990. го
ди не у Бе о гра ду) „Neo punk“. Ана Ми
тра ши но вић по е зи ју об ја вљу је од че тр
на е сте го ди не жи во та. У ње ним пе сма
ма осе ћа ју се ути ца ји Чар лса Бу ков ског, 
Але на Гин збер га, Џи ма Мо ри со на... У 
сво јој ли ри ци Ми тра ши но ви ће ва соп
стве не не до у ми це из ра жа ва же сто ком 
искре но шћу, ко ја до ла зи као по сле ди ца 
ње них чул них ис ку ста ва. Огор че на по
бу на ко ја про ве ја ва кроз ње не сти хо ве, 
пред ста вља бес ком про ми сно пре и спи
ти ва ње сва ки да шњих ис ку ста ва. Ми
тра ши но ви ће ва пи ше теч но, је зич ки 
пре ци зно, са ис тан ча ним осе ћа јем за 
по ет ску сли ку. На мо тив скоте мат ском 
пла ну цен трал но ме сто за у зи ма от пор 
пре ма ис кри вље ној ви зи ји све та. На 
кра ју, тре ба ис та ћи да Ми тра ши но ви
ће ва не пре за од ег зи би ци о ни стич ких 
ис по вед но сти и же сто ких при зо ра, ко
ји пред ста вља ју бек ство од ута ба них и 
сте ре о тип них из ра жај них об ли ка, ко
ји ма по не кад оби лу је ов да шња ли ри ка. 
Ани не пе сме су иза зов не и нај бо ље зву
че ка да су јед но став не и ого ље не. Због 
то га пр ва об ја вље на пе снич ка књи га 
Ане Ми тра ши но вић чи та о це не оста
вља рав но ду шним.

МР КАЉ, Љу би ца: Пан цир ко шу
ља ду ги ног сја ја. – Бе о град: аутор
ско из да ње, 2009. – 255 стр.

Љу би ца Мр каљ је на ша по зна та сли
карка, али по ред те основ не умет нич ке 
во ка ци је, Љу би ца пи ше по е зи ју, про зу, 
ба ви се умет нич ком фо то гра фи јом и 

п е р  ф о р  м а н 
сом. По сле 
књи ге пе са ма 
Ико нолатри
ја (1991) и 
књи ге поетске 
про зе и крат
ких при ча Ари
јад ни но клуп ко 
(1994), у но вој књи зи аутор ка оку пља 
7 ду жих при по ве да ка, по ка зу ју ћи за
вид ну уме шност об ли ко ва ња фа бу ле, 
ка рак те ри за ци је/пси хо ло шког про
фи ли са ња ли ко ва, функ ци о нал ност 
де скрип ци је у на ра ци ји. Од суп тил но 
об ра ђе них фа сци на ци ја из де тињ ства 
(при ча Леп тир), пре ко ме ди те ран ских 
те ма (Злат ник, 5–53 стр, Ку ћа Ка љо
стра, 175–253 стр.) у књи зи чи та мо 
и уз бу дљи ву при чу о по том ку фран
цу ских кра ље ва из ди на сти је Бур бо на 
(Ку пус из ди на сти је Лу је ва), гра ђа ни ну 
Па ри за ко ји про да је по вр ће на пи ја ци. 
У при ча ма но ве књи ге Љу би це Мр каљ 
као и у прет ход ним на де лу је сре ћан су
срет сли кар ског ис ку ства са на ра ци јом 
ко ја на ди ла зи ре а ли стич ке окви ре кре
ћу ћи се пу те ви ма та јан ства, ми стич ног, 
чу де сног. Књи га Пан цир ко шу ља ду ги ног 
сја ја пред ста вља вре дан до при нос са
вре ме ној до ма ћој при чи.

НЕ ГРИ ШО РАЦ, Иван : Лир ска 
аура Јо ва на Ду чи ћа, За вод за уџ
бе ни ке, Бе о град, 2009, 399 стр.

При ре ђи ва њем 
Ду чи ће вих песа
ма ба ви ло се мно
го кри ти ча ра, ту
ма ча књи жевно
сти и пе сни ка. 
Ино ва тив ност и 
до при нос Ивана 
Н е  г р и  ш о р  ц а 
ко ји је 1993. при ре дио збир ку иза бра
них Ду чи ће вих пе са ма Пет кру го ва 
(„Ор фе ус“, Но ви Сад, дру го из да ње 
2001) огле да се у до след ној при ме ни 
те мат ског кри те ри ју ма ко ји ис кљу чу је 
хро но ло шки по ре дак пе са ма. У књи зи 
Лир ска аура Јо ва на Ду чи ћа Не гри шо
рац је пе сме по сма трао с об зи ром на 
њи хо ва те мат скомо тив ска те жи шта, 
па су та ко по гла вља књи ге име но ва на 
на сле де ћи на чин: „По е зи ја као уну тар
ња све тлост“, „По е зи ја сва ко дне ви це 
као ствар ност не га ти ви те та“, „По е зи ја 
ерот ских ам пли ту да“, „По е зи ја исто риј
ске све сти“, „Лир ска ви зи ја при ро де“ и 
„Тај не оно стра но сти“. Аутор по све ћу је 
па жњу и вер си фи ка циј ским спе ци фич
но сти ма Ду чи ће ве по е зи је, па ће та ко у 
окви ру сва ког по гла вља по сто ја ти оде
љак на зван За па жа ња о вер си фи ка ци ји. 
У за кључ ку ће при ме ти ти да се „Ду чи
ће во пе сни штво ис по ља ва као спе ци
фич на енер ги ја це ли не. Реч је о пе сни ку 
са при лич ним бро јем ве о ма до брих, чак 
из у зет них пе са ма, али без и пе сни ку без 
ве ли ких, крун ских оства ре ња“, али и о 
„нај ја чем из дан ку срп ске пе снич ке ме
та фи зи ке“, пе сник ма те ри је ко ја не ста је, 

сим бо ла и си не сте зи је, ства ра лац ко ји 
је ус пео да на из глед не по мир љи ве про
тив реч но сти очу ва у рав но те жи. Да нас, 
сма тра Иван Не гри шо рац, Ду чи ћа не 
мо же мо опо на ша ти, али се он, упр кос 
по не ком пре ва зи ђе ном чи та њу, ука зу је 
као „сна жна и ста бил на вред ност на шег 
пе сни штва“.

ПА ВЛОВ СКИ, Јо јић Ја сна: Вла
шка ма ги ја 2; Но ви Сад; Про ме теј, 
2009. –144 стр.

Мо то књи ге но
ви нар ке Ја сне 
Јо јић Па влов ски 
„Вла шка ма ги ја“ 
гла си: „за оне 
ко ји су же ле ли 
да са зна ју, а ни
су има ли ко га 
да пи та ју!“ И 
за и ста, Ја сна Јо јић Па влов ски се у овој 
пу бли ци стич кој књи зи на шла на ми
си о нар ској ста зи Ву ка Сте фа но вићс 
Ка ра џи ћа та ко што је јав но сти пре зен
ти ра ла це ло куп ну исто риј ску и ку лур
ну ба шти ну, ми то ло ги ју, ко смо го ни ју 
и оби ча је вла шке на ци о нал не ма њи не. 
Књи га Ја сне Јо јић Па влов ски чи та о ци
ма пру жа мо гућ ност да се упо зна ју са 
тај ним ри ту а ли ма, об ре ди ма и ба ја ли
ца ма ко ји ма се ви дов ња ци из Ти моч ке 
Кра ји не слу же да би кон так ти ра ли ви
ше си ле и би ћа из не ма те ри јал них све
то ва у чи је по сто ја ње чвр сто ве ру ју, не 
би ли здра вље, бла го ста ње и љу бав сва
ко ме учи ни ли до ступ ним. У овој књи
зи мо же се про чи та ти све оно, што по 
ми шље њу мно гих ан тро по ло га, ет но ло
га, и не у роп си хи ја та ра ре ли ги ју Вла ха 
чи ни аутен тич ни јом и ми стич ни јом од 
ка ба ли стич ке, ша ман ске или, пак, ву ду 
па ган ске ма ги је.

ПЕ КО ВИЋ, Рат ко: Па ра лел на 
стра на исто ри је – спо ро ви о је
зи ку, на ци ји, ли те ра ту ри 1945–
1990; – Бе о град, Ал ба трос Плус; 
2009. – 242 стр.

Књи жев ни кри
ти чар, исто ри чар, 
д у  г о  г о  д и  ш њ и 
уред ник књи жев
не три би не До ма 
омла ди не у Бе о
гра ду и уред ник у 
из да вач ком пред
у зе ћу „Фи лип 
Ви шњић“, Рат ко Пе ко вић, пи сац је ко ји 
ов да шњи књи жев ни жи вот по сма тра у 
кон тек сту по ли тич ких и кул тур них де
ша ва ња. До ка зу ју то ње го ве књи ге „Ни 
рат ни мир: па но ра ма књи жев них по ле
ми ка 1945–1965“, за ко ју је 1986. го ди
не до био на гра ду „Ми лош Цр њан ски“ и 
„Су да ни је Бран ку Ћо пи ћу 1950–1960“. 
„Па ра лел на стра на исто ри је“ са ста вље
на је од пет ду гих по гла вља („По ле ми
ка као књи жев ни жа нр“, „Спо ро ви око 
ко сов ског пре да ња и ко сов ског опре
де ље ња“, „Кр ле жа и пе де се те“, „Пи сци 
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на су ду пар ти је“, „По ле ми ке о је зи ку и 
на ци о нал ним те ма ма – из про шло сти 
Књи жев них но ви на“) и пред ста вља на
ста вак „Ни ра та ни ми ра“. За ни мљи во 
је по гла вље „Пи сци на су ду пар ти је“, 
ко је је на ста ло на осно ву Пе ко ви ће вих 
ви ше де це ниј ских ис тра жи ва ња пар тиј
ске гра ђе ко ја је пре вас ход но ве за на за 
књи жев на удру же ња. У по ме ну том по
гла вљу нај ве ћу па жњу тре ба обра ти ти 
на до си је „Бран ко Ћо пић“, ко ји са др жи 
ано ним не по ли циј ске до ста ве и тран
скрип те те ле фон ских раз го во ра. Из 
ове исто риј ске гра ђе ко ја се чи та по пут 
уз бу дљи вог три ле ра са зна ће мо и да се 
у су ко бу из ме ђу ре а ли ста и мо дер ни ста 
пи сци ни су спо ри ли са мо око есте тич
ких и се ман тич ких пи та ња. На и ме, бо
ри ли су се за раз не по вла сти це, број не 
нов ча не на гра де и сту диј ска пу то ва ња. 
За хва љу ју ћи пре да ном ис тра жи ва њу 
књи жев не пе ри о ди ке, по го то ву „Књи
жев них но ви на“, ли ста ко ји је од кра ја 
ше зде се тих па све до кра ја осам де се тих 
го ди на про шлог ве ка ак тив но уче ство
вао у свим по ли тич ким и кул тур ним 
зби ва њи ма, Пе ко вић чи та о ца ове књи
ге уво ди на по зор ни цу ко јом се у фу ри
о зном тем пу су да ра ју ју на ци ов да шње 
књи жев не ствар но сти. На по ме ну тој 
по зор ни ци зби ва ла се уз бу дљи ва ин те
лек ту ал на бор ба ко ја се нај че шће од ви
ја ла под окри љем Ко му ни стич ке пар
ти је и ње ног схва та ња уло ге умет но сти 
у из град њи но вог, бес кла сног дру штва 
по сле 1945. го ди не. 

ПЕТ КО ВИЋ, Но ви ца: Раз го во ри 
1991–2004, при ре дио Дра ган Ха
мо вић. – Бе о град: Учи тељ ски фа
кул тет, 2009. – 119 стр.

Књи га са др жи 9 
раз  го во ра/ин
тер вјуа ко је је др 
Но ви ца Пет ко
вић (1941, До
ња Гу ште ри ца, 
Ко со во – 2008, 
Бе о град) дао ра
зним но ви на ма у на сло вље ном пе ри о ду, 
или ка ко при ре ђи вач Ха мо вић ка же „то 
је си гур но, за пра во „же тве ни“ пе ри од 
де ло ва ња Но ви це Пет ко ви ћа, на чи јем 
је по чет ку по вра так уни вер зи тет ском 
ра ду, али и вре ме ка да из ла зе ње го ва 
нај и стак ну ти ја оства ре ња, као књи жев
ног ту ма ча и тек сто ло га“. Књи гу отва ра 
раз го вор са Ра дом Са ра тлић (По ли ти
ка, 26. ок то бар 1991) по во дом из ла ска 
из штам пе про фе со ро ве књи ге Огле
ди из по е ти ке (1990), сле ди раз го вор 
са Ста ни шом Не ши ћем Ме мо ри ја од 
пам ти ве ка: ин тер вју о књи жев ном де лу 
Мом чи ла На ста си је ви ћа (Но ви не Бе о
град ског чи та ли шта, јан. – феб. 1992) 
по во дом об ја вљи ва ња кри тич ког из да
ња Са бра них де ла М. На ста си је ви ћа, и 
по ду жи раз го вор са Ми ло шем Јев ти ћем 
у еми си ји Гост Дру гог про гра ма Ра дио 
Бе о гра да ко ји у „ма лом“ пред ста вља жи
вот ну и ин те лек ту ал ну ауто би о гра фи ју 
Но ви це Пет ко ви ћа. Сле де раз го во ри 

са Са вом Да у то ви ћем (НИН, 1992), 
Је ле ном Ко са но вић (Бор ба, 1995), два 
раз го во ра са др Алек сан дром Јо ва но ви
ћем (Књи жев не но ви не, 1997, Књи жев на 
реч, 1999) и раз го во ри из 2004. са Дра
га ном Ха мо ви ћем (Књи жев ни ма га зин) 
и Ан ђел ком Цви јић (По ли ти ка). Књи
гу за вр ша ва пре глед об ја вље них књи га 
(Ар ти ку ла ци ја пе сме, 1968, Ар ти ку ла
ци ја пе сме 2, 1972, Је зик у књи жев ном де
лу, 1975, Од фор ма ли зма ка се ми о ти ци, 
1984, Два срп ска ро ма на. О Не чи стој 
кр ви и Се о ба ма, 1988, Еле мен ти књи
жев не се ми о ти ке, 1995, Огле ди о срп ским 
пе сни ци ма, 1999, 2004, и ни за дру гих 
овог зна чај ног срп ског лин гви сте, књи
жев ног те о ре ти ча ра, исто ри ча ра књи
жев но сти и кри ти ча ра не за о би ла зне су 
за сту ден те и ту ма че са вре ме не срп ске 
и европ ске те о риј ске ми сли). Кри тич ка 
из да ња са бра них де ла Мом чи ла На ста
си је ви ћа (1991), Вла ди сла ва Пет ко
ви ћа Ди са (2003) и при по вед не про зе 
Ми ло ша Цр њан ског (1996) пред ста
вља ју „те мељ“ од ко га ће по ла зи ти сви 
бу ду ћи ту ма чи ових пи са ца.

РАЈ БАК, В. Ти мо ти; Хи тле ро ва 
лич на би бли о те ка; пре вео с ен гле
ског Пре драг Црн ко вић; – Бе о град, 
NNK In ter na ci o nal, 2009. – 231 стр.

Два де се ти век из не дрио је га ле ри ју 
ужа са ко ју чи не број ни др жав ни пре
ступ ни ци, до вољ но је по ме ну ти са мо 
Ста љи на, Паве ли ћа, Бо ка су, Пи но чеа, 
Ами на.... Ме ђу тим, пр ву по ло ви ну два
де се тог ве ка, и то по злу, у по ли тич ком 
сми слу обе ле жи ло је име Адол фа Хи
тле ра. О ње го вој лич но сти мо же мо го
во ри ти као о сна жном из во ру енер ги је, 
ко ја му је омо гу ћи ла да се сна гом во ље 
од си ро ма шног не схва ће ног сли ка ра за 
крат ко вре ме уз диг не до нео гра ни че
ног го спо да ра не са мо Не мач ке, већ и 
це ле Евро пе. О Адол фу Хи тле ру, „сла
вље ном Фи ре ру“ чи ја је по ли тич ка де
лат ност свет оста ви ла у ру ше ви на ма, 
на пи са но је оби ље сту ди ја. Ме ђу тим, 
јед но од нај о
ри ги нал ни јих и 
нај про во ка тив
ни јих де ла по
све ће них Хи тле
ро вој лич но сти, 
сва ка ко је сту ди
ја Ти мо ти В. Рај
ба ка „Хи тле ро ва 
лич на би бли о те ка“. Из ове књи ге са зна
ће мо да је Хи тлер у чи јој је би бли о те
ци про на ђе но око 16.000 на сло ва био 
стра стве ни чи та лац ко ји је тра гао за те
за ма ко је би под у пи ра ле ње го ве иде је. 
По ло ви ну бо га те би бли о те ке овог кон
тро верз ног др жав ни ка чи ни ле су књи ге 
о рат ним под ви зи ма и вој ној так ти ци, а 
та ко ђе је про у ча вао књи ге са окулт ном 
те ма ти ком. Пи сац ове књи ге на во ди да 
је Хи тлер чи тао но ћу, у пот пу ној ти ши
ни, уз оба ве зну шо љу ча ја. Због то га је 
ње го ва љу бав ни ца Ева Бра ун мно ге 
но ћи пре спа ва ла са ма. За ни мљи ва је и 
чи ње ни ца да је Хи тлер Шек спи ра као 

драм ског пи сца сма трао су пер и ор
ни јим од Ге теа и Ши ле ра. Књи га „Хи
тле ро ва лич на би бли о те ка“ углед ног 
про фе со ра исто ри је са Хар вад ског 
уни вер зи те та и пи сца за ни мљи ве сту
ди је „Исто ри ја ро кен ро ла у ис точ ној 
Евро пи и СССРу” Ти мо ти В. Рај ба ка, 
на ста ла на осно ву пе дант ног ис тра жи
ва ња, на спе ци фи чан на чин пре зен ти ра 
иде је ко је су су штин ски ути ца ле на Хи
тле ров ум. За то би ову књи гу, ко ја јед ну 
од нај кон тро верз ни јих и нај за го нет ни
јих по ли тич ких лич но сти два де се тог 
ве ка по сма тра на ори ги на лан на чин, у 
соп стве ним би бли о те ка ма тре ба ло да 
по се ду ју сви ми сле ћи љу ди.

РА ДО ВАН ЧЕ ВИЋ, Дра ган: Гла
гол ин тим но сти. – Вр шац: КОВ, 
2009. – 62 стр.

Дра ган Ра дован че вић (1979, Срем ска 
Ми тро ви ца) при па да мла ђем та ла су 
срп ске по е зије, пи сци ма ко ји пр ве зре
ли је ра до ве об ја вљу ју по чет ком но вог 
сто ле ћа. Ње го ва пр ва књи га Клат но 
се бо ји ле те ња овен ча на је на гра да ма 
„Мла ди Дис“ и Бран ко вом на гра дом 
за нај бо љу пр ву књи гу по е зи је. У сво јој 
дру гој књи зи по де ље ној на че ти ри ци
клу са, из ра зи то склон ре флек сив но сти, 
аутор нам пре до
ча ва са вре ме не 
ци ви ли за циј ске 
сли ке, је дан „уни
вер зум без на де, 
у ко ме се тек ин
ци дент но до га ђа 
не ка кво нео н ско 
про све тља ва ње 
све то ва“ (из ре
цен зи је Див не Вук са но вић). У по је ди
ним пе сма ма (нпр. Ети ка) Ра до ван
че вић ус по ста вља пе снич ки ди ја лог са 
кул тур ном ба шти ном, из дис кон ти ну и
те та тра га за ус по ста вља њем хар мо ни је 
и сми сла: „Ве че је по но во бли ско, али 
без су за/ре кох ли ти ми ло мо је би ће,/
да сам по не кад ипак сре ћан? “ Дра ган 
Ра до ван че вић је пе сник ко ји „оте жа ва“ 
чи та лач ку пер цеп ци ју, ко ји су ге стив
но про бле ма ти зу је те мат скомо тив ске 
пла но ве лир ског гла са.

РОН СОН, Џон: Љу ди ко ји зу ре у 
ко зе; пре ве ла са ен гле ског Су за на 
Де ја но вић; – Бе о град, ИПС. Ме
диа, Рад, 2009. – 228 стр.

Џон Рон сон је бри тан ски нови нар ко
ји се про сла вио књи гом при по ве да ка 
„Исти ни те при че о сва ко днев ном лу
ди лу“. Ро ман „Љу ди ко ји зу ре у ко зе“ у 
Аме ри ци је об ја вљен пре шест го ди на, 
и по овом ли те рар ном пред ло шку сни
мљен је до ку мен тар ни филм „Лу ди вла
да ри све та“. Тре нут но је ак ту е лан ду
го ме тра жни игра ни филм исто и ме ног 
на сло ва, ко ји је ре жи рао филм ски про
ду цент, глу мац и ре ди тељ Грант Хе слов. 
Про за Џо на Рон со на је цр но ху мор на 

сто ри ја о па ра
п с и  х о  л о  ш к и м 
вој ним екс пе ри
мен ти ма ко ји се 
вр ше у аме рич
кој ар ми ји. Из 
овог ро ма на, чи
та о ци ће са зна ти 
за што су ирач ки 
рат ни за ро бље ни ци би ли при си ље ни 
да не пре ста но слу ша ју деч је пе сми
це, и ко ја је у вој ном вр ху Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва би ла уло га чу ве ног 
не мач ког па ра пси хо ло га Ури Ге ле ра? 
Та ко ђе, ово за ни мљи во про зно шти во 
ко је се иш чи та ва у да ху пру жа од го вор 
на пи та ње за што се у ко манд ном цен
тру спе ци јал них је ди ни ца у Форт Бра гу 
(Се вер на Ка ро ли на) тај но др же не ме 
ко зе? Сво јом пит ком про зом Џон Рон
сон људ ском уму от кри ва фан та стич на 
и не ве ро ват на са зна ња ко ја се кри ју у 
јед ној од нај моћ ни јих свет ских ар ми ја.

СА ФОН, Ру ис Кар лос: Ма ри на; 
пре ве ла са шпан ског Ја сми на Ни
ко лић; – Бе о град, Ча роб на књи га, 
2009. – 302 стр.

Шпан ски ро ман
си јер и филм ски 
сце на ри ста Кар
лос Ру ис Са фон 
(ро ђен 1964. го
ди не у Барсело
ни) свет ску сла ву 
сте као је ро ма
ни ма „Сен ка ве тра“ и „Игра ан ђе ла“, 
ко ји су та ко ђе пре ве де ни на срп ски је
зик. Глав ни ју нак ро ма на „Ма ри на“ је 
ра до зна ли ти неј џер Оскар Драј, ко ји 
сло бод на по по дне ва про во ди лу та ју ћи 
по жи во пи сним ули ца ма Бар се ло не. На 
јед ном од пу те ше стви ја упо зна је ин
три гант ну де вој ку Ма ри ну, са ко јом се 
упу шта у аван ту ру раз от кри ва ња бол не 
ми сте ри је ко ја је по хра ње на у про шло
сти њи хо ве род не Бар се ло не. Глав ни 
ју нак те стра вич не ле ген де је Ми ха ил 
Кол ве ник, ко ји је не же ле ћи да при хва
ти чи ње ни цу да смрт не при па да жи ви
ма, кре нуо да ра ту је про тив пре стан ка 
људ ског жи во та, ка ко би по пра вио не
што што је не мо гу ће по пра ви ти. С вре
ме ном, це ну ће пла ти ти мно ги ње го ви 
при ја те љи, али и љу ди чи ји су се жи во
ти, по пут Ма ри ни ног, укр сти ли са ње
го вим. Кар лос Ру ис Са фон на пи сао је 
јед ну сна жну при чу о бол ном од ра ста
њу, али и о при ја тељ ству и љу ба ви ко ја 
пре ва зи ла зи све гра ни це.

СЕ ВИЏ, СЕМ: Фер мин аван ту ре 
ве ле град ског про би све та; пре ве
ла с ен гле ског Ти ја на Па ре за но вић; 
– Бе о град, Ча роб на књи га, 2009. – 
204 стр.

Сем Се виџ је пре не го што се про сла
вио де би тант ским ро ма ном „Фер мин 
аван ту ре ве ле град ског про би све та“ 
ра дио као сер ви сер би ци ка ла, ри бар, 
сто лар и штам пар, а јед но вре ме је на 
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Ун и  в е р  з и  т е  т у 
Јејл пре да вао фи
ло зо фи ју. Глав ни 
ју нак овог ро ма
на па цов Фер мин, 
ро ђен у по дру му 
књи жа ре, убр зо 
от кри ва нео би
чан дар – спо соб ност чи та ња. По ме
ну то от кри ће ис пу ња ва га не у то љи вом 
гла ђу за књи га ма. Док лу та се но ви тим 
ули ца ма Бо сто на, тра га ју ћи за љу ба
вљу и раз у ме ва њем, ње го ва са мо свест 
и стра хо ви по ста ју из ра зи то људ ски и 
дир љи ви. Ро ман Се ма Се ви џа „Фер мин 
аван ту ре ве ле град ског про би све та“ у 
сво јој би ти је ду бо ко ми сле на сту ди
ја о оту ђе њу, али исто вре ме но и про
ниц љив ко мен тар на чо ве ков по ло жај 
у из ра зи то ма те ри ја ли стич ком дру
штве ном окру же њу. Се ви џо ва про за на 
не па те ти чан на чин про го ва ра о све ту 
ко ји раз у ме ис це љу ју ћу моћ ли те ра ту
ре и ви со ко це ни сво је ста ре књи жа ре 
и нео бич на људ ска би ћа.

СИ МО НО ВИЋ, Са ша : Ла ку ноћ 
Ни на; – Аран ђе ло вац, На род на 
би бли о те ка „Све ти Са ва“; 2009. – 
227 стр.

Ов да шњој књи
жев ној јав но сти 
Са ша Си мо но
вић по стао је 
по знат већ по сле 
д е  б и  т а н т  с к о г 
ро ма на „Ко со во 
и јед на љу бав на 
при ча“, ко ји је до жи вео два из да ња и 
био из у зет но тра жен по би бли о те ка
ма Ср би је. По том су усле ди ли ро ма ни 
„Пти ца над Бос фо ром“ и „Ла ку ноћ 
Ни на“. Љу бав, мр жња, пат ња и страст 
ка рак те ри шу про зу ко ју ис пи су је Са
ша Си мо но вић. У ро ма ну „Ла ку ноћ 
Ни на“ по зна ти бе о град ски по зо ри шни 
ре ди тељ мла ђе ге не ра ци је по сле сти ца
ја не срећ них жи вот них до га ђа ја до но си 
од лу ку да се за мо на ши. Мо нах Ни ка
нор од тог тре нут ка соп стве ни жи вот 
по све ћу је Бо гу. Де сет го ди на доц ни је у 
ње гов ма на стир до ла зи Лу ци ја, жен ски 
по то мак по зна те ко тор ске ка то лич ке 
фа ми ли је Ло вре До бри ће ви ћа, ко ји је 
фре ска ма осли као мно ге пра во слав не 
цр кве по Бо ки Ко тор ској, са на ме ром 
да га на го во ри да по мог не у из ле че њу 
ње не бо ле сне ћер ке. По ве ден све тов
ним и очин ским на го ни ма, мо нах Ни
ка нор при хва та да са Лу ци јом про на ђе 
де ло ве оскр на вље не ре ли кви је ко ја би 
по нов ним са ста вља њем аути стич ном 
де те ту вра ти ла здра вље, а Ср бе као на
род учи ни ла мно го праг ма тич ни јим ка
да су у пи та њу по ли ти ке ве ли ких свет
ских си ла. Тем плар ске ма пе, уме ша ност 
ми сте ри о зног Је вре ји на Гар шо на Со ло
мо на, тај не све тих ков че га, исто вре ме
но су о ча ва ње са гре си ма из мла до сти и 
рат ним ужа си ма ко ји су за де си ли про
сто ре Бал ка на уво де мо на ха у свет о ко
ме ни је ни са њао да по сто ји. У соп стве

ним ро ма ни ма Са ша Си мо но вић спа ја 
два жан ра: ме ло дра му и на ци о нал не 
су ко бе ко ји оп те ре ћу ју све на ро де ко ји 
жи ве на овим про сто ри ма. За то се ње
го ви ро ма ни у да ху иш чи та ва ју. 

СТО ЈА НО ВИЋ, Дра ган: Ан то
ло ги ја не мач ког есе ја; уред ник 
Бран ко Ку кућ, из да вач: Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2009, 417 стр.
 
За раз ли ку од 
оста лих књи жев
них жан ро ва, 
чи та лац нај бо ље 
мо же да се упо
зна са ауто ром у 
есе ји ма. Из про
стог раз ло га што 
аутор ни је ду жан 
да се др жи пра ви ла да тог књи жев ног 
ро да, али уко ли ко же ли да бу де чи тан, 
мо ра да обра ти па жњу на ле по ту сти ла 
и да из бе га ва по вр шност. Та ко чи та лац 
у овој ан то ло ги ји мо же да се упо зна 
са Ху гом фон Хоф ман сте лом чи та ју ћи 
есеј О ка рак те ри ма у ро ма ну и дра ми, 
Хајн ри хом Ма ном, ауто ром есе ја Ги
став Фло бер и Жорж Санд; Ар нол дом 
Шем бер гом, Мак сом Бек ма ном, Ро
бер том Му зи лом, Хер ма ном Бро хом, 
Мар ти ном Хај де ге ром, Јир ге ном Ха
бер ма сом и Јо зе фон Ра цин ге ром, са
да шњим па пом. Из ме ђу оста лог, аутор 
ове ан то ло ги је, о есе ју је на пи сао: За 
есеј је ва жан стил, ва жно је ка ко се пи
ше, ка ко је пи сац овла дао је зи ком. Др жи 
се до от ме но сти и еле ган ци је у из ла га њу, 
до ја сно сти, до сво је вр сне би ра не 'не ја
сно сти', по не кад и до ху мо ра, те спа со
но сне вла ге у ко јој ми шље ње бо ље цве та, 
у сва ком слу ча ју до ду ха, ду хо ви то сти. 
Озбиљ ност и ду хо ви тост ни су и не би 
сме ле би ти у су ко бу. На уч ни ци, не ма ли 
бриј фи ло зо фа, прав ни ци, не ха ју пре ви
ше за све то, да се о по ли ти ча ри ма, тр
гов ци ма, бан ка ри ма, 'жур на ли сти ма' и 
про по вед ни ци ма ове или оне иде о ло ги је не 
го во ри. Есе ји ста, ме ђу тим, уко ли ко же ли 
пу бли ку и ње ну на кло ност мо ра о то ме 
да во ди ра чу на.

СТИ ПА НИЋ, Не над: Од лич но 
је ба ви ти се кри ми на лом; – Бе о
град, Лом, 2009. – 139 стр. 

Пи сац ро ма на 
„Од лич но је ба
ви ти се кри ми
на лом“ Не над 
Сти па нић по се
ду је за ни мљи ву 
би о гра фи ју. Ро
ђен у Се њу 1973. 
го ди не, за сва ко
днев ни жи вот за ра ђи вао је ра де ћи као 
фи зи ка лац, из ба ци вач по ди ско те ка ма 
и коц кар ни ца ма, те ло хра ни тељ и при
ват ни де тек тив. Као пи сац де би то вао 
је 2005. го ди не при по ве дач ком књи гом 
„Сприн те ри у ла би рин ту“. Глав ни ју
нак ове про зе не пре ста но игра на ру бу 
за ко на, ба ве ћи се ре ке ти ра њем сма

тра ју ћи да по ли ти ка и кри ми нал пред
ста вља ју је ди ну ула зни цу за ужи ва ње 
у свим ово зе маљ ским сла сти ма. Ус пут 
по ку ша ва да на ро ман ти чан на чин во ли 
сво ју ма лу сту дент ки њу. Са из у зет ним 
осе ћа јем за ри там, уз мно штво ја сно 
про фи ли са них ли ко ва, Не над Сти па
нић је ис пи сао бес ком про ми сно, али 
ду хо ви то про зно шти во, ко је уз ци ни
зам и гро те ску го во ри о Хр ват ској де
ве де сетих го ди на два де се тог ве ка.

TAНЧИЋ, Ха џи, Дра го слав: Пле
сач тан га у остав ци. – Бе о град: 
Књи жев но дру штво Све ти Са ва, 
2009. – 96 стр.

Дра го слав Ха џи 
Тан чић (1938, 
Ле ско вац) почев 
од пр ве књи ге 
крат ких прича 
об ја вљене у зре
лим го ди на ма 
(Тај на цр ног лу
ка, 1992) пре ко Смр то но сних и дру го
ли ких при ча, 1995, Грч ког сло ва, 1999, 
Ма сти ла но ве уче но сти, 2006, У сла ву 
ла жног све до че ња, 2006, сти же до сво је 
нај но ви је, ше сте по ре ду збир ке крат
ких при че, свр ста ва ју ћи се та ко у ауто
ре ко ји ис трај но не гу ју је дан жа нр, 
при по вед ни об лик – крат ку при чу. Но
ва књи га са др жи 31 при чу и њо ме Д. Х. 
Тан чић до дат но по твр ђу је сво је ме сто 
у са вре ме ној срп ској про зи, ње гов при
по вед ни опус об ја вљен то ком по след ње 
две де це ни је не за о би ла зан је кад је реч 
о крат кој при чи, ка ко за чи та о це та ко и 
за про у ча ва о це овог жан ра.

ТО ДО РОВ, Бог дан: Иза за бо ра ва. 
– Бе о град: Удру же ње пи са ца По е
та, 2009. – 64 стр.

У но вој књи зи 
Бог дан То до ров 
кроз три фор
мал но раз ли чи
та ци клу са (Иза 
за бо ра ва, Пу ста 
мла дост, Са бра
на не де ла) су ге
ри ше мо ме нат да 
у сва ком чо ве ку и од сва ког од нас оста је 
не што што на ди ла зи за бо рав. То не што 
у слу ча ју ове књи ге је сте љу бав у сво
јим мно го стру ким ви до ви ма, од сре ће 
за љу бље них до сум њи и еле гич но сти, 
па ће То до ров на јед ном ме сту на пи
са ти да га уме сто ру ку гр ле „пре гр шти 
хлад не ма гле“, али, на су прот то ме сто ји 
и стих: „ле пом те чи не мо је очи“, у ко ме, 
ре ци мо, шо пен ха у е ров ска су бјек тив
ност на ла зи пе снич ку има ги на тив ност. 
За вр шни део књи ге под на зи вом Са бра
на не де ла чи не То до ро вље ви афо ри зми, 
та ко да на кра ју до би ја мо кон та пункт 
на ре ла ци ји: јед но од нај сна жни јих чо
ве ко вих осе ћа ња/љу бав и оштра, не ми
ло срд на афо ри стич ка са ти ра.

ТОН ТИЋ, Сте ван: Све то и про
кле то. – Но ви Сад: Из да вач ки цен
тар Ма ти це срп ске, 2009. – 89 стр.

Као де вета по ре ду у едицији покре
ну тој 2007. (прво ко ло уредили Миро 
Вуксано вић, Слав ко Гор дић, Миливој 
Не нин) об ја вље на је но ва књи га пе са ма 
Сте ва на Тон ти ћа (1946), афир ми са ног 
пе сни ка сред ње ге не ра ци је срп ске по
е зи је. Књи га је оку пи ла 50 пе са ма по
де ље них на три не и ме но ва на ци клу са. 
Са др жин ски на ста вља там но пе ва ње 
(тра гич ки мо дус) за по чет књи гом Са
ра јев ски ци клус (1993), али по не што 
од на чи на (или „па те тич не ин то на ци је“ 
ко ју уоча ва пе сник и кри ти чар Гој ко Бо
жо вић у при ка зу нај но ви је Тон ти ће ве 
збир ке) са дру гим са др жа јем, на ла зи
мо у Тон ти ће вој ли ри ци збир ки На у ка 
о ду ши и дру гих ве се лих при ча (1970) и 
Рин га (1987). Сва ки чо век је по Тон ти
ћу све то би ће као бож ја тво ре ви на, као 
по је ди нац, као ко лек тив (део на ци је), 
али исто вре ме но и про клет и као по
је ди нац и као при пад ник јед ног на ро
да, ве ре, иде о ло ги је, уоп ште дру штва 
/ за јед ни це. Ка да про кле то над вла да 
све то, на сту па ју ве ли ка огре ше ња. Иза 
ове оп ште при
че пе сник ту жи 
због гра ђан ског 
ра та у Бо сни 
де ве де се тих (у 
пе сми „Бог у 
Вла се ни ци“ чи
та мо сти хо ве: 
„На кон што је 
на јед ној ле
ди ни/из ни кла 
чи та ва вој ска пра вил но по стро је них/
би је лих ни ша на / а на дру гој би је лих 
кр сто ва / са ла ти нич ним / и ћи ри лич
ним/име ни ма из ги ну лих – /у Вла се
ни ци / се нај зад / от крио/Бог., пр ва 
стро фа, па ра фра за дру ге би ла би да се 
Бог от крио на та бли по ста вље ној уме
сто са о бра ћај ног зна ка на ко јој пи ше: 
ТЕ ШКО БО ГУ СА НА МА / КА КВИ 
СМО, нат пис је 3. стро фа, а у че твр тој 
са зна је мо да ју је ис пи сао че сти ти ме
шта нин на сво јој њи ви и да ни власт не
ма пра во да је укло ни, та ко да са да сва
ки пут ник ко ји про ла зи кроз Вла се ни цу 
мо ра да раз ми сли „ка ко да Бо гу/олак
ша ста ње“...). Та квим „па ра док сал ним“ 
пе сма ма ко је је из не дрио гра ђан ски рат 
у Ју го сла ви ји прет ход не де це ни је (али 
и чо ве ков оп шти усуд про жи ма ња све
тог и про кле тог) при па да ју и пе сме На 
гро бу Вла да на Де сни це, Гроб пра вед ни
ка, Пи та ње раз о ча ра ног вјер ни ка, и низ 
дру гих. Књи га Све то и про кле то мо жда 
за са мог пе сни ка зна чи етич ко про чи
шће ње кроз умет нич ку реч. Да ли ће 
пе сник у на ред ним књи га ма пре ва зи ћи 
„ра не ко је ни кад не за це љу ју“ (опет, па
ра докс) и отво ри ти но ва те мат ска и мо
тив ска упо ри шта сво је по е зи је.

ФЛЕР, Је ги : Бла же не го ди не ка
зни, пре вод с ита ли јан ског Алек
сан дар В. Сте фа но вић. – Бе о град : 
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Ар хи пе лаг, Би бли о те ка Ар хи пе лаг, 
2009. 

Ро ман си јер ка , 
при по ве да чи ца, 
есе ји ста, драм
ска аутор ка об
ја ви ла је књи
ге: Ан ђео чу вар 
(1971), Во де не 
ста туе (1980), 
Бла же не го ди не ка зни (1990), Страх не
бе са (1994) Про ле тер ка (2001). Крат
ки ро ман Бла же не го ди не ка зни ко ји је 
об ја вљен на срп ском је зи ку, опи су је 
од ра ста ње де вој ке пи то ми це ин тер на
та у Апен це лу. Ро ман мо же мо ста ви ти 
у кон текст књи га ко је опи су ју од ра ста
ње у ин тер на ти ма, као и по ве за ти га 
са они ма ко ји се ба ве слич ном те мом. 
На ра тор ка на по чет ку ро ма на го во ри 
да је Ро берт Вал зер, док је био у ду шев
ној бол ни ци у Хе ри зау, про во дио вре ме 
у бли зи ни ин тер на та. Ако смо за бо ра
ви ли на уса мље ност мла дих осо ба, на 
ди сци пли ну ко јој ће мо ра ти да се по ви
ну ју, као и на њи хо ве од но се, ова књи
га би ће до бар под сет ник. Књи ге Флер 
Је ги пре ве де не су на ен гле ски, фран цу
ски, не мач ки, шпан ски, ру ски, ки не ски, 
ка та лон ски, нор ве шки, грч ки, пољ ски, 
фла ман ски и срп ски је зик.

ХА У АРД И Ро берт: До ла зак Ко
на на Си ме ри јан ца; пре вео са ен
гле ског Ср ђан Ај ду ко вић; Бе о град, 
ИПС Ме диа, 2010. – 437 стр.

И з  д а  в а ч к о 
п р е д  у  з е  ћ е 
„ИПС Ме диа“, 
не дав но је обја
ви ло књи гу јед
ног од нај кон
т ро верз ни ји х 
аме рич ких про
за и ста Ро бер
та И. Ха у ар да 
(1906–1936) „До ла зак Ко на на Си ме
ри јан ца“. У овој књи зи на ла зи се пр вих 
три на ест при по ве да ка о Ко на ну Вар ва
ри ну ко је је Ха у ард об ја вио у ча со пи су 
„Чуд не при че“. Сво је вре ме но Ха у ар до
ва про за ока рак те ри са на је као умет
ност нео б у зда не ма ште по це ни од са мо 
пет цен ти. Док је пу бли ка ве ли ча ла Ко
на на, књи жев на кри ти ка га је го ди на ма 
пот це њи ва ла, што је знат но по гор ша
ло Ха у ар до ву де пре си ју. Сво ју крат ку 
књи жев ну ка ри је ру Ро берт И. Ха у ард 
окон чао је са мо у би ством у три де се тој 
го ди ни жи во та. Ко нан је син ко ва ча, 
ро ђен на бој ном по љу. Од ра стао је на 
се ве ру Си ме ри је, пла нин ске вар вар ске 
зе мље. У овој књи зи, ко ју је илу стро вао 
Марк Шулц, на ла зе се при че о сна жном 
и пра вед ном рат ни ку Ко на ну, ко је пру
жа ју пра ви по глед у ге ни јал ни ум Ро
бер та И. Ха у ар да, пи сца чи ји су од ва
жни стил при по ве да ња доц ни је мно ги 
пи сци ими ти ра ли. Ме ђу тим, ни јед ном 
од њих ни је ус пе ло да до сег не ма ги ју 
Ха у ар до вог ори ги на ла.

ЦАР, Мар ко: Пе тров ар хи пе лаг. 
– Бе о град: Тре ћи трг, 2009. – 119 
стр.

Мар ко Цар (1969, Бе о град) пи ше про
зу, по е зи ју и есе је чи ја је основ на те ма 
„де гра да ци ја сва ко днев ног жи во та у 
тех но ло шком дру штву“. Ова чи ње ни ца 
мо же се ре ћи пред ста вља идеј ноте мат
ску око сни цу ро ма на Пе тров ар хи пе лаг. 
На стра ни ца ма књи ге по де ље не на кра
ће епи зо де пра ти мо сва ко днев ни жи вот 
ју на ка Пе тра и 
ње го во по слов но 
окру же ње, мла де 
ур ба не про фе си
о нал це „упрег
ну те“ да ра де за 
ком па ни ју. Пе
тро во окру же ње 
је свет иде а ли зо
ва ног ра да, тр ке 
за ве ћим про фи том, жи вот са ге слом 
„вре ме је но вац“, же ља над ре ђе них за 
стал ном „оп ти ми за ци јом“ по слов них 
и про из вод них про це са, јед ном реч
ју, сва ко дне ви ца јед не ка пи та ли стич
ке ква зи уто пи је. Ка ко ће глав ни ју нак 
раз ре ши ти сво је ди ле ме иш чи та ва мо у 
ро ма ну ко ји нам пре до ча ва свет ви со ке 
тех но ло ги је и ње них по сле ди ца на пси
ху, јав ни и при ват ни жи вот ли ко ва.

ЦВИ ЈЕ ТИЋ, Ми ћо: У ле пој до мо
ви ни Лу жич ких Ср ба. – Бе о град: 
Свет књи ге, 2009. – 238 стр.

Ми ћо Цви је тић (1946) пи ше по е зи
ју, књи жев но кри тич ке ра до ве и есе је. 
Осим књи га, у ли сто ви ма и ча со пи си
ма, на ра ди ју, об ја вио је ви ше сто ти на 
књи жев них тек сто ва. Но ва Цви је ти ће
ва књи га пред ста вља пу то пис по све ћен 
ауто ро вом пу то ва њу у Не мач ку, тач
ни је, део Не мач ке ко ји на ста њу је на
род сло вен ског по ре кла, тзв. По лап ски 
Сло ве ни, Лу жич ки Ср би. Реч је о ис то
ку Не мач ке, на тро ме ђи Не мач ке, Пољ
ске и Че шке, о Лу жич ким Ср би ма ко ји 
на ста њу ју те ри то ри ју Гор ње и До ње Лу
жи це у ду жи ни од сто ти ну ки ло ме та ра 
и ши ри ни од че тр де се так ки ло ме та ра. 
Цви је тић је ве ли ки по зна ва лац исто
ри је, кул ту ре, умет но сти и са вре ме ног 
жи во та Лу жич ких Ср ба. Пре овог пу
то пи са пи са ног за вре ме јед но ме сеч ног 
бо рав ка ме ђу Лу жич ким Ср би ма (1. 
11. 1999–30. 11. 1999) аутор је об ја
вио сту ди ју Лу жич ки Ср би и Ју го сло ве
ни – уза јам не ли те рар не везе 1840–1918 
(1995) и Код Лу жич ких Ср ба (1997) из
бор пу то пи са срп ских ауто ра. Пу то пи
сна про за овог 
пе сни ка и на уч
ни ка упо зна је 
нас са са вре
ме ним жи во
том Лу жич ких 
Ср ба, њи хо вим 
ин сти ту ци ја ма 
(Серб ски ин

сти тут, Серб ски дом), но ви на ма (Serb
ske no vi ni).

ЦИ ЦВА РА, Ду шан: Сле шер треј
лер – крат ке срп ске шок при че. – 
Бе о град: Књи жев но дру штво Све
ти Са ва, 2009. – 38 стр.

По сле збир ке 
пе са ма Ру жни ји 
од вој ног по зи ва 
и ро ма на Итд о 
Бгд, Пле ме ни то 
ђу бре, Са ња од 
па пи ра, Ду шан 
Ци цва ра (1964, 
Бе о град) об ја вљу је сво ју пр ву књи гу 
при ча. Њен под на слов пре ци зно од ре
ђу је фор му (крат ка при ча) и са др жај 
(хо рор мо ти ви). Пи сац на по ми ње да 
је при ли ком пи са ња био ин спи ри сан 
ТВ еми си јом „Шок ко ри дор“ Не на да 
Бе квал ца и Алек сан дра Ри сти во је ви ћа. 
Два де се так при ча ис пи са них си гур ном 
спи са тељ ском ру ком „у рит му лу ди ла, 
зло чи на и зла“ пред ста вља ју но вост у 
но ви јој срп ској при по ве дач кој про зи, 
ко ли ко по те мат ској усред сре ђе но сти 
на „хо рор“ си ту а ци је, по ступ ке, рад
њу, то ли ко и што, у не ку ру ку, аутор 
пре ва зи ла зи ту жан ров ску оме ђе ност. 
Си гур но је да у при ча ма до ми ни ра ју 
при зо ри стра ве, зло чи на, па то ло ги ја 
уби ца, зло у раз ли чи тим ви до ви ма, али, 
ту је у ве ли кој ме ри при сут на ар ти стич
ка ком по нен та оли че на у пси хо ло шком 
ни јан си ра њу, фан та сти ци, ши ро ком ди
ја па зо ну ли ко ва, све то из ме ште но из 
аме рич ког ми љеа у да на шњу Ср би ју.

9
ЖАННО ЕЛ, Ро бер : Ста ри Рим, 
пре ве ла с фран цу ског Ми ма Алек
сен дрић. – Бе о град : Clio, Би бли о
те ка По лис, 2009.

Из да вач ка ку ћа 
Clio, у сво јој ре
но ми ра ној би
бли о те ци По лис 
об ја ви ла је књи
гу Ста ри Рим. 
У тој би бли о те
ци об ја вље не су 
књи ге Ви зан ти
ја, Исто ри ја Бу гар ске, Исто ри ја Грч ке 
но вог до ба, прет хо де ћи, исто вре ме но, 
не ким бу ду ћим про јек ти ма Исто ри је 
Ру му ни је и И исто ри ја мо дер не Тур ске. 
Ова књи га ни је кон ци пи ра на са мо да 
се у ти ши ни вра ти мо исто ри ји Ри ма, 
већ омо гу ћа ва да чи та лац мо же ве о ма 
бр зо да до ђе до по да та ка ко ји су му по
треб ни. Сва ко по гла вље је по де ље но на 
одељ ке (с пу то ка зи ма), што олак ша ва 
да се, у ода бра ној обла сти, пра ти глав
ни пра вац. Осим то га, оста ли одељ ци 
по гла вља упот пу њу ју ин фор ма ци ју. 
Нај пре је да та исто ри ја на стан ка Ри ма, 
рим ске др жа ве, ор га ни за ци ја вој ске, 
прав ног си сте ма и еко но ми је, као сли
ка јед не др жа ве и ње ног успо на. Али 

аутор не са мо да же ли да нам да су во
пар не чи ње ни це о исто ри ји Ри ма, већ 
те жи да чи та лац стек не сли ку о жи во ту 
љу ди, оби чи ји ма, од но си ма, као и сли ку 
ин тим ног жи во та. Та ко да је пред ста
вље на и сли ка рим ског чо ве ка, ње го вог 
од но са пре ма ре ли ги ји, др жа ви и прав
ном си сте му. Чи та лац мо же да са зна и 
ка ко је у Ри му из гле да ла ин ду стри ја за
ба ве, ка ко се да нас ка же, аре не, по зо ри
шта, го сти о ни це, мо да. По себ на па жња 
је по све ће на кул ту ри, ар хи тек ту ри, 
књи жев но сти и ви зу ел ној умет но сти. 
У увод ном де лу књи ге су на по ме не ко је 
мо гу и да нас упла ше, јер је бар код мла ђе 
ге не ра ци је исто ри ја ан тич ког до ба све де на 
тек на не ко ли ко стра ни ца у не ком гим на
зиј ском уџ бе ни ку.

РЕ ЂЕП, Јел ка : О Жи ти ју кне за 
Ла за ра, по зна том као При ча о 
бо ју ко сов ском, Про ме теј, Но ви 
Сад, 2010, 665 стр.

О Ко сов ском бо ју 1389. го ди не и по
ги би ји кне за Ла за ра по стоје два те мат
ски це ло ви та кру га тек сто ва. Пр ве, тзв. 
култ не списе, по треб не за ства ра ње и 
не го ва ње кул та му че нич ки по ги ну лом 
кне зу Ла за ру, пред ста вља ју тек сто ви 
на ста ли по сле пре но са Ла за ре вих мо
шти ју у Ра ва ни цу и про гла ше ња све ца 
1390/91. и пи са ни су од 90их го ди на 
ХIV ве ка до 1419/20. Дру ги те мат ски 
круг чи не ва ри
јан те Жи ти ја 
кне за Ла за ра, на
ста лог по чет ком 
XVI II или кра јем 
XVII ве ка на ју гу, 
у Бо ки Ко тор ској 
и Цр ној Го ри. 
Не по знат пи сац 
са ста вио је Жи ти је кне за Ла за ра, ко је у 
по је ди ним ва ри јан та ма има ши ри и раз
ви је ни ји на слов. У пе ри о ду од 150 го ди
на, од по чет ка XVI II до по ло ви не XIX 
ве ка, са ста вље но је 36 ва ри ја на та то га 
тек ста. Ка ко се ме ђу по зна тим ва ри јан
та ма не на ла зи и про то граф ру ко пи са, 
Жи ти је кне за Ла за ра из XVI II ве ка чу ва 
за вр шни и це ло вит об лик ко сов ске ле
ген де, те је сто га у на у ци до би ло и аде
кват ни ји на зив При ча о бо ју ко сов ском. 
У њој се ко сов ска тра ге ди ја на до ве зу је 
на је дан прет ход ни до га ђај, не ле ген ду 
о уби ству ца ра Уро ша. На грех кра ља 
Ву ка ши на Мр њав че ви ћа на до ве зу је се 
из да ја, грех Ву ка Бран ко ви ћа, а све су 
то, по ле ген ди, би ли раз ло зи про па сти 
срп ске др жа ве. У књи зи ко ју при ре ђу је 
Јел ка Ре ђеп, уз струч не ко мен та ре ра
ни јих при ре ђи ва ча, исто ри ча ра и про
у ча ва о ца сред њо ве ков не књи жев но сти, 
као и са ме про фе сор ке Ре ђеп, об ја вље
но је 18 до са да не по зна тих ва ри ја на та 
При че и пет об ја вље них.

Припремили: Слађана Ристић, 
Славољуб Марковић, Пеђа 
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НА ШЕ СТВА РА њЕ – ча со пис за књи жев
ност, умет ност и кул ту ру – број 1–2, 2009, 
344 стр. Из да вач: Ле ско вач ки кул тур ни цен тар. 
Адре са ре дак ци је: Бу ле вар осло бо ђе ња 101, 
16000 Ле ско вац, еmail: na se stva ra nje@g mail.
com. Ча со пис из ла зи че ти ри пу та го ди шње. Глав
ни и од го вор ни уред ник Јо ван Пеј чић.

Увод ни део бро ја 
при пао је чла но ви ма 
уред ни штва ча сопи
са, док у ру бри ци По
е зи ја сво је но ве сти
хо ве об ја вљу ју Ран ко 
Па вло вић, Добриво је 
Јев тић, Мир јана Бо
жин, Зо ран Пешић 
Сиг ма, Дра ган Ра до
вић и Де јан Ђор ђе
вић, а про зу Дра ган 
Сто ја но вић, Да мир 
Јо цић, Мир ко Де мић, 
Ти хо мир Не шић, Са ша Ха џи Тан чић. У ру бри ци 
Пре во ди чи та мо пе сме Уве Кол беа (пре вод са не
мач ког Стеванa Тонтићa), при чу За ха ра При ле пи
на Уби ца и ње гов ма ли при ја тељ (пре вод са ру ског 
Рад ми ле Ме ча нин), те пр ви део сту ди је Џе рал да 
Прин са Увод у про у ча ва ње на ра тора. Сле ди це ли
на Огле ди за ко ју пи шу Са ша Ра дој чић, Ни ко лај 
Тим чен ко, Ми ло ван Мар че тић, Ду шан А. Ја њић, 
Го ран Мак си мо вић, Дра ган Ха мо вић и Ди ми три
је Та сић. За До ку мен те пи ше ака де мик Дра го слав 
Ми ха и ло вић, а у ру бри ци кри ти ка чи та мо ве ћи 
број при ка за на но ве књи ге. 

ЛИ ТЕ РАР НИ ОТИ САК – ко сов ски ча со пис 
за ли те ра ту ру и зби ва ња, број 7 и 8, 208 стра
на, за 2008. и 2009. Из да вач: Срп ски кул тур ни 
клуб Сер би Ка, Гњи ла не, Омла дин ски ли те рар ни 
клуб Гњи ла не. Адре са ре дак ци је: Срп ски кул тур
ни клуб Сер би Ка, Гњи ла не, Д. Кор ми ња ње, З. 
П. 38267 Ра ни луг, еmail:li te rar ni o ti sak@yahoo.
com. Ча со пис из ла зи го ди шње. Глав ни уред ник 
Рат ко Сто иљ ко вић.

Но ви број ча со писа 
до но си по е зи ју и 
про зу у ру бри ка ма 
За ви чај на по е зи ја и 
За ви чај на про за, тек
сто ве ве за не за на
род ну ри зни цу Ко
сов ског По мо ра вља 
и кул тур не ба шти не 
из тог де ла Ср би је 
(Ко со ва и Ме то хи
је). У ру бри ци Ис тра жи ва ња глав ни уред ник 
пи ше о де мо граф ским кре та њи ма ста нов ни штва 
(у при ло гу је и кар та са да на шњим ста њем) Ко
сов ског По мо ра вља кроз исто ри ју, од сред њег 
ве ка до да нас, сле де ру бри ке Из но вих књи га, При
ка зи и ми шље ња, Кул тур на зби ва ња, In me mo ri am 
(књи жев ник, Дра ги ша С. По по вић Бо би (Пре
ко вач ки) 1933–2009). Чла но ви ре дак ци је, књи
жев ни ци и ен ту зи ја сти оку пље ни око ча со пи са 
за хва љу ју за по моћ у штам па њу Ђу ри Јан ко ви ћу 
(Ми ни стар ство кул ту ре Ср би је), пред у зе ћи ма из 
Бе о гра да, Ко минг и 2МТИМ. 

КО РА ЦИ – ча со пис за књи жев ност, умет
ност и кул ту ру, го ди на из ла же ња 44, све ска 1–2 

за 2010, број стра на 222, из да вач: На род на би
бли о те ка „Вук Ка ра џић“ Кра гу је вац, адре са ре
дак ци је: ули ца др Зо ра на Ђин ђи ћа 10/3, 34000 
Кра гу је вац, мејл: ko ra cikg@yahoo.com. Из ла зи 
дво ме сеч но. Глав ни и од го вор ни уред ник Мир
ко Де мић

У пр вом ово го ди
шњем бро ју сво ју но
ву про зу об ја вљу ју 
Мир ја на Но ва ко вић, 
Сло бо дан Буб ње вић, 
На да Ду ша нић и Злат
ко Пан га рић, а по е зи
ју Вла ди сла ва Вој но
вић, Ста ни ша Не шић, 
Го ран Кору но вић и 
Ми хај ло Ор ло вић. У 
ру бри ци Ме ри ди ја ни 
и па ра ле ле за сту пље
ни су Фјо дор Со ло губ (пре вод сa ру ског Дра ги
ња Ра ма дан ски), Џа хит Сит ки Тран џи (пре вод сa 
тур ског Ана Стје ља), На гиб Мах фуз (пре вео сa 
арап ског Ми ро слав Б. Ми тро вић), Ви ви јан Ла
марк (пре вод сa ита ли јан ског Де јан Илић), Ки ган 
Клер (пре вод сa ен гле ског Мар ја Ха мо вић). У Те
ра зи ја ма о но вим књи га ма Сло бо да на Вла ду ши ћа 
(ро ман For ward, пи ше Ве сна Ка пор), Сне жа не 
Ми нић (књи га по е зи је Зла то и сре бро, пи ше Или
ја Ба кић), Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва (ро ман 
Отац ле де них бр да, пи ше Ми лан Р. Си мић), Алек
сан дра Лу ки ћа (књи га по е зи је Не спо ми њи ђа во ла, 
пи ше Бал ша Рај че вић), Алек сан дра Но ва ко ви ћа 
(ро ман Два у је дан, пи ше Че до мир Љу би чић) и 
Дра га на Бе ле сли јин о сту ди ји Гој ка Те ши ћа Срп
ска књи жев на аван гар да (1902–1934). Књи жев но
исто риј ски кон текст, док у Па ле ти Ве сна То до
ро вић пи ше Ити не рер за мен тал не ма пе сли ка ра 
Сер ге ја Апа ри на. Мла ђи пи сци из Ср би је и ре ги
о на тре ба да обра те па жњу на кон кур се у Вр ба
су (до 27 го ди на), Кра гу јев цу (до 35) и Ки кин
ди (до 30 го ди на). Број са др жи и би бли о гра фи ју 
об ја вље них тек сто ва и ли ков них умет ни ка то ком 
2009.

КњИ ЖЕВ НИ МА ГА ЗИН – ме сеч ник Срп
ског књи жев ног дру штва, го ди на из ла же ња 10, 
број 103–105, ја ну ар–март, 64 стра не. Из да вач: 
Срп ско књи жев но дру штво, адре са ре дак ци је 
Фран цу ска 7, 11000 Бе о град, мејл: kma ga zin @
be o tel.rs. Глав ни и од го вор ни уред ник Сло бо дан 
Зу ба но вић

Услед фи нан сијских 
те шко ћа, уме сто 
ме сеч ни ка чи та мо 
тро ме сеч ник. Тро
број отва ра ју есеј 
но бе лов ца Јо си фа 
Брод ског Иса и ја 
Бер лин у осам де се
тој и Бог да на А. 
По по ви ћа Си мо ви
ће ва пе снич ка три
ло ги ја. У ру бри ци Тра го ви Са ва Ба бић да је кра ћу 
ком па ра тив ну сту ди ју Два пу та ка со не ту (со нет 
Ра ше Ли ва де и Шан до ра Ве ре ша). Блок про зе 
при пао је Ми хај лу Пан ти ћу, Дра ги Бу гар чи ћу и 
Ла слу Дар ва ши ју, а блок по е зи је до бит ни ку на
гра де „Ме ша Се ли мо вић“ за 2009. Жи во ра ду Не
дељ ко ви ћу, но вим пе сма ма Не на да Ми ло ше ви ћа 
и не мач ком пе сни ку Уве Кол беу. Са ва Да мја нов, 
Ми ли сав Са вић и Алек сан дар Јер ков пи шу се ћа ње 
на пи сца и ака де ми ка Ми ло ра да Па ви ћа, Љи ља на 

Јо кић Ка спар на Ву ји цу Ре ши на Ту ци ћа, а Мар ко 
Ви дој ко вић при ла же ин тер вју из но вем бра про
шле го ди не са Мо мом Ка по ром (1937–2010),  
мо жда по след њи пи шчев и сли ка рев ин тер вју за 
жи во та. Око про бле ма у из да ва штву пи шу Ана 
Јак шић (Уре ђи ва ње и уред ни ци), Вла до Ђу ка но
вић (Срп ски је зик у из да ва штву), Зо ран Па у но
вић (Из да ва чи и пре во ди), Ми ле Гро зда нић (Ли
ков на и тех нич ка кул ту ра књи ге у Р. Ср би ји), као 
и Став Мар ка Кр сти ћа о фи нан сиј ској ка та стро
фи срп ске пе ри о ди ке и књи ге уоп ште у по ре ђе
њу са Сло ве ни јом и, по го то во, Хр ват ском. Ту је и 
из ве штај са из бор не скуп шти не СКД, а број тра
ди ци о нал но за вр ша ва ју ру бри ке То чак глав ног 
уред ни ка и пе снич ко ано та тив ни при лог (пе сма 
Сте ва на Ра ич ко ви ћа Вра ћам се до сво јих вра та, и 
кра ћи опис пе сме из пе ра Гој ка Бо жо ви ћа, пе сни
ка и чла на Уред ни штва Ма га зи на). И по ред оче
ки ва ња да у ме се цу апри лу, по што смо на ви кли на 
ме сеч ни ри там из ла же ња, чи та мо че твр ту ово го
ди шњу све ску/број, услед мак си мал но ми ни мал
не до та ци је (400.000 ди на ра) Ми ни стар ства за 
кул ту ру Републике Ср би је, до вољ не да по кри је 
са мо тро шко ве штам пе, тек три, евен ту ал но че ти
ри све ске (56 стра на), без уред нич ких хонорара 
и хо но ра ра за пи сце, пре во ди о це, гра фич ке ди зај
не ре, ком пју тер ску при пре му (лек ту ра и ко рек
ту ра су због штед ње до де ље ни тро чла ном Уред
ни штву и глав ном уред ни ку), број/тро број нас 
је пред Ус крс об ра до вао ли те рар ним ква ли те том 
и ли ков ним при ло зи ма сли ка ра Па је Јо ва но ви ћа 
(1860–1954), чи ја се 150 го ди шњи ца ро ђе ња обе
ле жа ва то ком це ле ка лен дар ске го ди не.

КњИ ЖЕВ НЕ НО ВИ НЕ – лист за књи жев
ност и дру штве на пи та ња, го ди на из ла же ња 
62, број 1175–1176, стра на 24, март–април 2010. 
Адре са ре дак ци је: Фран цу ска 7, 11000 Бе о град, 
елек трон ска адре се за сла ње при ло га: мејл: knji
zev ne no vi ne@g mail.com, uks sr bi je@yahoo.com, 
www.uk sr bi je.org.rs, ре дак ци ја по зи ва са рад ни ке 
да у пред ме ту (su bject) меј ла пр во на пи шу сво
је пре зи ме, што ће олак ша ти на ла же ње тек ста за 
штам пу, та ко ђе, тек сто ве тре ба сла ти као Word 
do ku ment (.doc) (оп ци јом: at ach a fil le) у фон ту 
Ti mes New Ro man или Arial, от ку ца не ћи ри лич
ном срп ском та ста ту ром. Глав ни и од го вор ни 
уред ник Ми ћо Цви је тић.

Ше зде сет дру га го
ди на из ла же ња Књи
жев них но ви на по че ла 
је дво бро јем ја ну ар/
фе бру ар и на ста ви ла 
се дво бро јем март/
април, та ко да уме
сто че ти ри при мер
ка/бро ја, чи та мо два, 
услед ми ни мал не до
та ци је Ми ни стар ства 
кул ту ре Републике 
Ср би је (300.000 за 
це лу ка лен дар ску го
ди ну, 12 бро је ва). Све тла тач ка у фи нан сиј ском 
мра ку ре дак ци је због по ни жа ва ју ће ма ле до та ци
је ко ја је два по кри ва тро шко ве штам пе за не ко
ли ко ово го ди шњих дво бро ја/тро бро ја/чет воро
бро ја, а реч је о ме сеч ним но ви на ма, без хо но ра
ра за пи сце, пре во ди о це, књи жев не кри ти ча ра и 
оста ле са рад ни ке (друштвена, ли ков на, му зич ка 
кри ти ка, али и са рад ни ци са по ља при род них на
у ка) је сте по клон ге не рал ног ди рек то ра DHL за 
Ср би ју, Дар ка Ба би ћа, ком пју тер нај но ви је ге не
ра ци је In tel Ce le ron ко ме су ин ста ли ра не нај но ви

П Е Р И О Д И К А
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је вер зи је опе ра тив ног си сте ма Mic ro soft Win dows 
7 и Mic ro soft Of  ce 2007. чи је апли ка ци је омо гу
ћа ва ју да се ком пју тер ко ри сти за об ра ду тек ста 
и сли ка као и при пре му свих вр ста ма те ри ја ла за 
штам пу. Дво број отва ра ју ин тер вју Зо ра на Хр. 
Ра ди са вље ви ћа са Гро зда ном Олу јић, до бит ни
цом Нинове на гра де за 2009, ро ман Гла со ви у ве
тру, и In me mo ri am: Мо мо Ка пор (1937–2010) 
из пе ра Бран ка Сто ја но ви ћа Пи сац, сли кар и хро
ни чар епо хе. Број уоби ча је но са др жи пе снич ке, 
про зне, пре во ди лач ке, есје и стич ке и кри ти чар ске 
при ло ге, афо ри зме Гру ја Ле ра, гло се Зол та на Ба
бе, и низ ак ту ел них ве сти из књи жев ног жи во та 
(на гра де, кон кур си, ма ли пре глед књи жев не пе
ри о ди ке, спи сак но вих књи га при спе лих у ре дак
ци ју, из ве штај са Да на ства ра ла штва Ма ке до на
ца у Ср би ји, све ча но отва ра ње 11.3. у Фран цу ској 
7) и са же то из ви ње ње ре дак ци је због дво бро ја 
уме сто ме сеч ног бро ја. Као и за оста лу књи жев ну 
пе ри о ди ку ко ја но си бе о град ску адре су, го ди на је 
почела ка та стро фал но.

КњИ ЖЕВ НИ ЛИСТ – ме сеч ник за књи жев
ност, кул ту ру и дру штве на пи та ња, го ди на из
ла же ња 8. број 90/91, март – април 2010. стра
на 24. Из да вач: Клуб са рад ни ка и до на то ра КЛ, 
адре са ре дак ци је Фран цу ска 7/2, мејл: klubkl@
e u net.rs Глав ни и од го вор ни уред ник Пе тар 
Цвет ко вић

И овај бе о град ски 
ме сеч ник због фи
нан си ја све је ви
ше дво ме сеч ник/
тро ме сеч ник, па и 
че тво ро ме сеч ник. 
Дво број отва ра ју 
есе ји стич кокри
тич ки тек сто ви 
Раз ми шља ње о Хри
сти ћу из пе ра Мир
ка Ма га ра ше ви ћа и 
Ви со ки Сте ван Ра ич ко вић из пе ра Јо ва на Де ли ћа. 
Јо ван Де лић пот пи су је и свој текст по во дом до де
ле на гра де Из ви и скра Ње го ше ва (на гра ду је до био 
пе сник Рај ко Пе тров Но го), а о Но го вој нај но
ви јој збир ци пе са ма Не ти кај уме (2008) пи шу 
Дра ган Ха мо вић (Из ви и скре Рај ка Но га), Иван 
Не гри шо рац (Ра спо ни и успо ни Рај ка Пе тро ва 
Но га), Ран ко По по вић (Из ме ђу еп ског на сље ђа и 
лир ске по зи ци је, из ме ђу ба ла де и мо ли тве) Сле ди 
и текст/реч про фе со ра док то ра књи жев них на у ка 
Ду ша на Ива ни ћа на до де ли на гра де Са ва Мр каљ 
из го во ре не 30. ја ну а ра 2010. у Згре бу, у про сто
ри ја ма Срп ског кул тур ног дру штва Про свје та, 
под на зи вом Суд би на као сим бол уз ле та и по но ра 
Ср ба у Хр ват ској. Тра ди ци о нал но јак блок књи
жев не кри ти ке са др жи тек сто ве о књи га ма: Иза
бра не пе сме, СКЗ, Бе о град, 2009. Дра га на Ко лун
џи је, Бук ти ње Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, Ми ла Лом
па ра, ро ма на Чу до твор на биљ ка док то ра Ен ге леа 
Ан ђел ка Ву ле ти ћа, Па ра лел на стра на исто ри је 
Рат ка Пе ко ви ћа, o ча со пи су По лет (1924–1926) 
као при лог Ма ри је Ор бо вић про јек ту Исто ри ја 
срп ске књи жев не пе ри о ди ке, ро ма ну Го мо ра Ро бер
та Са ви ја на, ро ма ну По љу бац Гор да не Ћир ја нић 
Ле по чи та лач ко из не на ђе ње пред ста вља блок Са
вре ме на ру ска по е зи ја (из бор, пре вод, ре дак ци ја, 
бе ле шке о пе сни ци ма Мир ја на Пе тро вић),  ко ји 
до но си по јед ну пе сму 12 ру ских пе сни ка, ма хом 
не по зна ти ши рој срп ској чи та лач кој јав но сти 
(нај ста ри ји Ар ка ди ји Дра го мо шчен ко је ро ђен 
1946, нај мла ђи Иван Мар ков ски 1970, ту су и 
пе сни ки ње Је ле на Фа нај ло ва (1962), Ве ра Па вло

ва (1963), Алек сан дра Пе тро ва, Јев ге ни ја Риц). 
Ду же тек сто ве об ја вљу ју Со фи ја Бо жић По е зи ја 
Ми ла на Ћур чи на у све тло сти књи жев них по ле ми
ка, Ми ло мир Ђу ка но вић (пред го вор књи зи Нај
леп ше при че Бра ни сла ва Ну ши ћа). На стра ни ца ма 
ли ста фор ма та днев них но ви на (По ли ти ка) оче
ку је нас још низ за ни мљи вих при ло га.

БЕ О ГРАД СКИ КњИ ЖЕВ НИ ЧА СО ПИС 
– го ди на 6, број 18, 15. март 2010, 229 стра на. 
Из да вач: Књи жев но дру штво Хи пер бо ре ја, Бе
о град, адре са ре дак ци је Фран цу ска 7, 2. спрат, 
уред ни штво при ма утор ком од 11 до 14 ча со
ва, мејл:hi per bo re ja @e u net.rs. Ча со пис из ла зи 4 
пу та го ди шње: март/пpолеће, јун/ле то, сеп тем
бар/је сен, де цем бар/зи ма. Глав ни и од го вор ни 
уред ник Ми ло ван Мар че тић

Про лећ ни број БКЧа 
отва ра ју но ве пе сме 
Ду шка Но ва ко ви ћа, 
Ане Ри сто вић, Ма ри је 
Ми џо вић и Ја сне Ми
ли ћев. Про зом су за
сту пље ни Јо ви ца Аћин, 
Рат ко Дан гу бић, Иван 
Ан тић, Ад нан Ре пе ша, 
Не бој ша Ћо сић, Вла
ди мир Кец ма но вић 
од лом ком из ро ма на 
Си бир. Блок СВЕ Тлар ник по све ћен жи во ти ња ма 
у при ча ма под за јед нич ким на сло вом Мач ка из
у зет не ле по те до но си при чу Лу и ђи Пи ран де ла 
(пре ве ла са ита ли јан ског Ана Ср би но вић), Сти
ва Јар боа (пре ве ла са ен гле ског Адри ја на Мар че
тић), Људ ми ле Улиц ке (пре ве ла са ру ског Не да 
Ни ко лић Бо бић), Па три ше Хајс мит (пре ве ла са 
ен гле ског Ти ја на Спа сић), Кор не ла Фи ли по ви ча 
(пре вод са пољ ског Би сер ка Рај чић). Блок Се ћа
ња, Го ди шњи це са др жи тек сто ве Го ра на Пе тро ви
ћа и Ла ри се Са ве ље ве (пре вод са ру ског Рад ми ла 
Ме ча нин), ко ји се од но се на Ми ло ра да Па ви ћа, 
и Алек сан дра Ге ра си мо ва по во дом 150 го ди на 
ро ђе ња ве ли ка на ру ске и свет ске при по вет ке и 
дра ме Ан то на Па вло ви ча Че хо ва (пре вод Рад
ми ла Ме ча нин). У бло ку Жи во ти пе сни ка чи та мо 
текст Кул тур ни удар ве ка (из би о гра фи је Вик то ра 
Игоа) Гре је ма Ро ба, у Ту на че њи ма тек сто ве Ива
не Ми ли во је вић Хо мер, Џојс, Киш и Ива Тар та ље 
Го вор јед не пе сме о се би са мој (пе сма Вла ди ми ра 
По по ви ћа Мо но лог пје сме об ја вље не пр ви пут у 
НИНу 22. ма ја 1955. са гре шком у на сло ву, уме
сто мо но лог пи са ло је мо но пол, а за тим у По по
ви ће вој збир ци По ве ља сна и ја ве 1956. у не што 
из ме ње ној вер зи ји у од но су на ча со пис). Тра ди
ци о нал ни Бе о град ски све мир ис пу ња ва ју тек сто
ви Спо мен ке Крај че вић, Сло бо да на Мар ко ви ћа 
(Ли бе ро Мар ко ни), Фи ли па Де ла воа, Алек сан дра 
Ми ло са вље ви ћа и Ср ђа на Ву чи ни ћа (при каз 38. 
ФЕ СТА). О но вим књи га ма пи шу Гој ко Бо жо вић, 
Ален Бе шић (о књи зи Овај свет за ко ју је пе сник 
Жи во рад Не дељ ко вић до био на гра ду „Ме ша Се
ли мо вић“ за 2009), Или ја Ба кић, Ти ја на Тро пин, 
Дра га на Сто лић, Раст ко Си мић, Ми лан То до ров, 
Вла ди мир Ми чић. Фо то гра фи је у бро ју при ло жи
ла је Го ран ка Ма тић (13 фо то са) под на сло вом 
Ма ца Го ца.

ГРА ДИ НА – ча со пис за књи жев ност, умет
ност и кул ту ру – го ди на 45. Тре ћа се ри ја број 
33, 2009, 252 стра не. Из да вач: Ни шки кул тур
ни цен тар, Ста но ја Бу ну шев ца бб, 18000 Ниш, 
адре са ре дак ци је: Бу ле вар Зо ра на Ђин ђи ћа 37, 
18000 Ниш, мејл: ca so pis.gra di na@g mail.com. 

Из ла зи шест пу та го ди шње. Глав ни и од го вор ни 
уред ник Зо ран Пе шић Сиг ма

По след њи број Гра ди
не за 2009. при ре ђен је 
пре ма увод ни ку глав
ног уред ни ка у сти лу 
ча со пи са за (не) књи
жев ност, (С) умет
ност и (ан ти) кул турна 
оме та ња у сти лу „кул
тур џе мин га“. Број су 
при ре ди ли Бра ни слав 
Мил то је вић и Вла
ди мир Но цић. Текст 
Мар ка Де ри ја упу ћу је аме рич ке и чи та о це ши
ром све та на основ не чи ње ни це „кул тур џе мин га“ 
(тер мин је пр ви пут упо тре био бенд Не га ти вланд 
(Ne ga ti vlend) да опи ше пре кра ја ње бил бор да, као 
и оста ле об ли ке ме диј ске са бо та же. Аутор ка же 
да „џе минг“ има исто риј ски кон ти ну ум у ко ји 
убра ја ру ски са ми здат (иле гал на из да вач ка де лат
ност ко ја пр ко си др жав ној цен зу ри), ан ти фа ши
стич ке фо то мон та же Џо на Харт фил да, ан дер гра
унд жур на ли зам, хи пи јев ски улич ни те а тар, „кра
ђу естет ских ар те фа ка та из њи хо вог кон тек ста и 
ста вља ње у кон текст по со по стве ној во љи“, итд. 
По ред тек сто ва аме рич ких ауто ра, ту је и текст 
Ђор ђа ди Ђе но ве О ко мер ци ја ли за ци ји и фе ка ли
за ци ји умет но сти об ја вљен у бе о град ском ча со
пи су Умет ност (1978), као и тек сто ви „Ха ку јем, 
да кле по сто јим или ка ко се (из) бо ри ти про тив 
цар ства сим бо лич ке бе де“ Бра ни сла ва Мил то је
ви ћа, Бо ри сла ва Ста но је ви ћа Пар кур: „пе ри па
те ти ка“ ме тро по ле или крај фи зич ког те а тра и 
„Ге ри ла те а тар“, Срећ ка Хор ва та „Ар хи тек ту ра 
као ме диј ре кла ме: ре ак ци о нар ност суб вер зи је“ и 
„Анар хи тек те: Дру ги ма ни фест Оти ма ча про сто
ра“, Ди ми тра Ана ки е ва „Цр ни филм да нас: ки не
ма то гра фи ја от по ра“, Вла ди ми ра Но ци ћа „Ам бис 
ам бис при зи ва или про ле го ме на за јед ну ге рил
ску ак ци ју“. У ру бри ци Ре ци кли ра но Мил то је вић 
на ши рем чи та тељ ству при сту пач ни ји на чин по
ја шња ва фе но мен „џе мин га“ уз ци ти ра ње ма ни
фест ног тек ста Кеј та Ла сна: „... сма тра мо да ће за 
ову ге не ра ци ју „кул тур џе минг“ по ста ти оно што 
је по крет за гра ђан ска пра ва био у ше зде се тим, 
фе ми ни стич ки по крет у се дам де се тим, еко ло шки 
ак ти ви зам у де ве де сетим...

ЈУ ФИЛМ ДА НАС – ју го сло вен ски филм ски 
ча со пис, бр: 92/93 је сен–зи ма 2009; адре са ре
дак ци је: Бу ле вар умет но сти 1/164, 11070 Но ви 
Бе о град, еmail: yufilm @Ve rat.net, глав ни и од го
вор ни уред ник Се ве рин Фра нић

Нај но ви ји број ча со пи са „ЈУ филм да нас“, под 
на зи вом „Све тло са твр ђа ве“ до но си из бор из бо
га тог есе ји стич ког ства ра ла штва филм ских кри
ти ча ра ко ји жи ве и ства ра ју у Ни шу: Бра ни сла
ва Мил то је ви ћа, Де ја на Да би ћа, Ср ђа на Са ви ћа 
и Де ја на Ог ња но ви ћа. Сво јим ра дом по ме ну та 
че твор ка до ка зу је нам да је фил мо гра фи ја као 
на у ка нео п хо дан сег мент кул тур ног жи во та. У 
сво јим тек сто ви ма пред став ни ци ни шке филм ске 
кри ти чар ске шко ле по ка зу ју на ко ји на чин тре ба 
про ми шља ти, раз ми шља ти и пи са ти о филм ској 
умет но сти. За то би овај број ча со пи са, ко ји на ов
да шњем, у фи нан сиј ском сми слу, тур бу лент ном 
тр жи шту оп ста је већ два де сет две го ди не, у соп
стве ним би бли о те ка ма тре ба ло по се до ва ти.

Припремили: Слађана Ристић, Славољуб 
Марковић, Пеђа Радосављевић и Душан Цицвара
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,,Каква је корист човеку ако задобије сав свет, а 
души својој нашкоди? Или какав ће откуп дати 

човек за душу своју ?“ (Мк. 8:36–37)

Заду жби нар ски на род! Та ко би се мо гао на
зва ти срп ски на род. Од ка да је на се бе кр
сно зна ме ње ста вио, од та да је по чео ула га

ти труд за ду шу сво ју. Не ка же мо да ни у јед ном 
дру гом на ро ду не ма за ду жби на ра и за ду жби на. 
Има их. Но ми не зна мо ни је дан дру ги на род ко ји 
би имао, на свом је зи ку, ту чуд ну реч – за ду жби на, 
ни ти пак зна мо и за је дан хри шћан ски на род, у 
ко ме су ста ре ши не на род не и цр кве не по ди гле 
лич но то ли ко за ду жби на – ре чи су на шег Вла ди ке 
Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, Зла то у ста Срп ског. За
ду жби на је срп ска реч, пр во бит но из го ва ра на 
као „за душ је“, што је зна чи ло за ду шу. Ту реч те
шко је пре ве сти на дру ге је зи ке, а да за др жи све 
ком по нен те зна че ња. Они ко ји су пред ња чи ли у 
на ро ду у сва ком до бру, пред ња чи ли су и у тру ду за 
ду шу сво ју у за ду жби нар ству. То су би ли на ши 
вла да о ци: жу па ни, вој во де, кне же ви, кра ље ви, ца
ре ви и њи хо ве бла го вер не су пру ге: кне ги ње, кра
љи це и ца ри це: њи хо ви си но ви и кће ри и дру ги 
срод ни ци. Они су зи да ли бо го мо ље за ду шу сво ју, 
или за ду ше сво јих ро ди те ља или сво је де це. Но 
за ду жби ном не на зи ва се са мо код Ср ба цр ква. 
За ду жби на је и бол ни ца, шко ла, дом за си ро ма хе, 
че сма, по са ђе но др во, кал др ми са ни пут, ћу при ја, 
и сва ко до бро де ло, ми ло сти ња Бо га ра ди и ду ше 
ра ди. И ова вр ста за ду жби на ни је но ви јег да ту ма 
код Ср ба. Она је ста ра ко ли ко је ста ра хри шћан
ска ве ра код њих. За ду жби нар ство у срп ској кул
ту ри има ду гу тра ди ци ју и ду бо ке ко ре не. Ус по
ста вље но је у сред њем ве ку, ка да је има ло и сво је 
нај ве ће до ме те, а об но вље но у мо дер ној срп ској 
др жа ви у пр вој по ло ви ни 19. ве ка. Два пу та је не
ста ја ло. И то у вре ме роп ства под Тур ци ма и по
сле Дру гог свет ског ра та, то ком вла да ви не ко му
ни стич ке иде о ло ги је. Мо дер но гра ђан ско дру
штво, на ста ја ло у 19. ве ку, до не ло му је и јед ну 
но ви ну ко јом га је раз ли ко ва ла од прет ход них, 
јер су та да и обич ни љу ди, гра ђа ни, за на тли је, бо
га ти или чак си ро ма шни, по ста ја ли до бро тво ри и 
сво јим при ло зи ма су де ло ва ли у ства ра њу не ког 
оп штег до бра. Но во до ба до не ло је мо гућ ност да 
се по ста не ко лек тив ни за ду жби нар, да се и ма њим 
при ло зи ма ви ше по је ди на ца до сег не по ста вље ни 
циљ. Ти ме је био про ме њен и сам чин за ду жби
нар ства, јер то ви ше ни је био вла дар ни ти бо га ти 
ме це на, већ че сто не ко/ не ки до та да пот пу но 
ано ни ман, док је, с дру ге стра не, сам циљ до бро
чин ства пре шао из са крал не сфе ре у про фа ну и 
при ма о ци су по сто ја ли или дру штво у це ли ни 
или ши ри круг ин сти ту ци ја и уста но ва не го 
у прет ход ним ве ко ви ма. Ме ђу ин сти ту ци ја ма у 
об но вље ној срп ској др жа ви, ко ји ма су од сре ди не 
19. ве ка до да нас по кла ња ни и за ве шта ва ни објек
ти, из два ја се Бе о град ски уни вер зи тет као уста
но ва од нај ве ћег на ци о нал ног зна ча ја. При ме ра 
ра ди, из ме ђу два свет ска ра та, БУ био је је дан од 
три нај бо га ти ја уни вер зи те та у Евро пи, а ње го во 
бо гат ство по ре ди ли су са фон дом за Но бе ло ву 
на гра ду. Да нас он не мо же да обез бе ди пра во ко
ри шће ња ни оне имо ви не ко ја му је вра ће на у до
ба Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Тре ба ис та ћи, да су 
сви ти до бро тво ри, има ња ко ја су да ри ва ли на ро
ду, сте кли сво јим лич ним ра дом. Ве ћи на их је би
ла не пи сме на, и по ти ца ла из си ро ма шних кра је ва. 

Али су би ли све сни зна ча ја да ри ва ња и зна ли су 
да про це не да је обра зо ва ње и пи сме ност ве ли ки 
ка пи тал, па су сто га сво ја има ња за ве шта ли упра
во они ма ко ји су се ба ви ли на у ком и обра зо ва
њем. ,,Сво јим ду гим ра дом у на ро ду сте кли смо 
уве ре ње, да је про све та је ди ни фак тор, ко ји мо же 
наш на род по ди ћи, пре по ро ди ти га, и ду хов но 
сје ди ни ти оно, што је про шлост, по не сре ћи раз
је ди ни ла, те та ко да ти чвр сту под ло гу на род ном и 
др жав ном жи во ту на шем“ – на пи сао је у сво јој 
по след њој во љи брач ни пар учи те ља Стан ка и Ра
ди ша Ко сић, од ре ђу ју ћи да се од њи хо ве жи вот не 
уште ђе ви не у из но су од 20.000 ди на ра осну је 
фонд из ко га ће се до де љи ва ти на гра да нај бо љем 
сту дент ском те ма ту из на ци о нал не гру пе пред ме
та. Њи хов при мер сле ди ће мно ги дру ги. До вољ
но је по ме ну ти са мо Ко лар чев на род ни уни вер
зи тет, па се се ти ти шта је ура дио Или ја Ми ло са
вље вић Ко ла рац (1800–1878) за свој на род и шта, 
уоста лом, ње го ва за ду жби на и да нас чи ни. Вред
ност Ко лар че ве књи жев не на гра де 1940. го ди не 
по из но су је би ла јед на ка 
вред но сти Но бе ло ве на гра
де за књи жев ност. Зна чај но 
је да је За ду жби ни Или је М. 
Ко лар ца 1992. го ди не вра
ћен ста тус за ду жби не. У пр
ве да ро ве, ако не и ма те ри
јал но нај вред ни је, али сво
јом сим бо ли ком нај зна чај
ни је, као ви зу ел ни иден ти тет 
срп ског ви со ког школ ства, 
спа да по клон Ми ше Ана ста
си је ви ћа (1803–1885), по
зна ти јег као ка пе тан Ми ша. 
Згра да у ко јој да нас ста ну је 
Рек то рат Уни вер зи те та у Бе
о гра ду, а ко ју је по кло нио овај бо га ти тр го вац со
љу, гра ђе на је с на ме ром да по ста не кне жев ска 
па ла та, јер је ,,срп ски Рот шилд“ сво је вре ме но 
при жељ ки вао да је дан од ње го вих зе то ва, Ђор ђе 
Ка ра ђор ђе вић, по ста не срп ски кнез. Ка ко се ова 
за ми сао ни је оства ри ла, још то ком зи да ња овог, 
за то вре ме огром ног зда ња, ње го ва на ме на је 
пре и на че на од лу ком вла сни ка да је да ри ва ,,свом 
оте че ству“. Иако не пи смен, сво је огром но бо гат
ство, Лу ка Ће ло вић – Тре би њац по да ри ће БУ. 
Овај до бро твор је дан је од оних ро до љу ба ко ји су 
то ком свог жи вот ног пу та од крај њег си ро ма
штва сти гли до ве ли ког бо гат ства. Ње го ва свест 
да је сам био не до вољ но шко ло ван, а уве рен да на
у ка и при вред ни рад нај ја че пот по ма жу пра ви лан 
и ста лан на пре дак сва ког на ро да и да се не го ва
њем мла ђих на ра шта ја у са вре ме ној вас ко ли кој 
на уч ној обра зо ва но сти, мо же оси гу ра ти на пре
дак, Лу ка Ће ло вић је од лу чио да ње го ва за ду жби
на бу де на Бе о град ском уни вер зи те ту, где је ,,да
нас сре ди ште и глав на твор ни ца за це ло Срп ско 
Пле ме“ . Свом на ро ду да ри ва ли су и Ка ра ђор ђев 
син кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, али и тр гов
ци Ни ко ла Чу пић, Ни ко ла Ки ки, Си ма Ан дре је
вић Игу ма нов, др Ни ко ла Кр стић, Влај ко Ка ле
нић, бра ћа Ка мен ко и Па вле Јо ва но вић, Ми хај ло 
Идвор ски Пу пин, Ни ћи фор Ду чић и мно ги, мно
ги дру ги. Ме ђу нај ста ри је за ду жби не у Ср би ји 
спа да упра во за ду жби на Ни ко ле Чу пи ћа, уну ка 
Сто ја на Чу пи ћа – Зма ја од Но ћа ја. Сво ју имо ви
ну оста вио је срп ском на ро ду са из ри чи том же
љом да се ко ри сти за из да ва ње књи га и на гра ђи
ва ње пи са ца. Је дан од нај ве ћих до бро тво ра, не

мир ни па три о та, рат ник и во ђа до бро во ља ца у 
устан ци ма 1875. го ди не Ђо ка Влај ко вић, на кон 
Срп скотур ског ра та 1878. го ди не сво ју по след
њу во љу је за пе ча тио ре чи ма: ,,Као чо век мо гу 
сва ког ча са умре ти, а као вој ник по ги ну ти, јер се 
срп ска ствар осло бо ђе ња и ује ди ње ња до вр ши ти 
има“. Мо ти ва ци ја ко ја их је по кре та ла углав ном је 
по чи ва ла на па три от скопро све ти тељ ским иде ја
ма и ал тру и стич ким по ри ви ма. Је дан од по след
њих фон до ва осно ва них пред Дру ги свет ски рат, 
по све ћен успо ме ни на Ри сту Ј. Ода ви ћа, ње го ва 
су пру га Ан ге ли на усме ри ла је на на гра ђи ва ње ра
до ва оних сту де на та ко ји ,,тре ба да бу ду Ср би, 
пра во слав не ве ре, а те ме мо гу би ти из обла сти 
срп ске књи жев но сти – срп ски је зик – или сло
бод не те ме ро до љу бља и па три о ти зма, или исто
ри је из срп ске про шло сти“. Ве ли ка до бро твор ка 
Уни вер зи те та је и На та ли ја Обре но вић, кње ги ња 
и кра љи ца Ср би је. Ова да ма ру скомол дав ског 
по ре кла, стра сна сла ве но фил ка, би ла је по кро ви
тељ ка Ви ше жен ске шко ле, Жен ског дру штва и 

ча со пи са „До ма ћи ца“. За ову са мо све сну и лич но 
не срећ ну же ну при род но је би ло да и оно што је 
на сле ди ла од свог уби је ног си на, по ста не оп ште 
до бро. Реч је о има њу од око 8.000 хек та ра ко је је 
по кло ни ла Уни вер зи те ту. У пи та њу је био ју го за
пад ни део Мај дан печ ке др жав не до ме не, на ко ме 
су би ле ли ва де, шу ме, зи рат на зе мља, као и на се ље 
Де бе ли Луг и руд нич ка ко ло ни ја Бла го јев Ка мен. 
На зва но је На та ли ји но до бро, а на ме ње но је сту
ден ти ма шу мар ства. По сле Дру гог свет ског ра та 
и ово има ње до жи ве ло је суд би ну ве ћи не дру гих 
уни вер зи тет ских до ба ра јер је 1946. екс про при
са но и до де ље но Шу мар ском га здин ству из Ку че
ва.

– Ви ше од 50 го ди на сам са ку пљао књи ге, ру
ко пи се и пи са не спо ме ни ке ко ји се од но се на срп
ску књи жев ност, кул ту ру и исто ри ју. Чи нио сам то 
у ци љу, да са ста вим јед ну збир ку, ко ја ће по ка за ти 
наш це ло куп ни ду хов ни жи вот, на ро чи то жи вот 
на шег на ро да с ове стра не Са ве и Ду на ва. Ми
слим да ова ква збир ка мо же знат но да олак ша рад 
на уч ним рад ни ци ма, ко ји би ина че би ли при ну ђе
ни, да сво је сту ди је вр ше по ра зним би бли о те ка ма 
и ме сти ма не са мо на ше не го и стра них зе ма ља. 
Част ми је из ве сти ти вас да сам од лу чио по кло ни
ти Уни вер зи тет ској би бли о те ци сво ју це ло куп ну 
би бли о те ку и ар хи ву из у зев ши ства ри, ко је ни су 
од вред но сти за срп ску на у ку – на пи са ће је дан од 
нај ве ћих до бро тво ра БУ, Јо ца Ву јић од лу чив ши 
да сво ју ду го и зна лач ки ства ра ну би бли о те ку од 
10.000 књи га, по кло ни Уни вер зи тет ској би бли
о те ци. Већ до бро по зна та струч ној и ку тур ној 
јав но сти, Ву ји ће ва би бли о те ка је, осим огром не 
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Ми ле на Па вло
вић Ба ри ли је 

ро ђе на у бра ку учи
те љи це Да ни це Па
вло вић и ита ли јан
ског ком по зи то ра, 
пе сни ка и пу то пи
сца Бру на Ба ри ли ја. 
У то вре ме, 1909. го
ди не, они су жи ве ли 
у По жа рев цу. Ми ле
на Па вло вић Ба ри ли 
се шко ло ва ла на бе о град ској Кра љев ској умет
нич кој шко ли, да би на кон ди пло ми ра ња 1926. 
шко ло ва ње на ста ви ла у у Мин хе ну, на Bloc he rer 
Bosshardt, Kni rr Schu le i Aka de mie der Bil den den 
Kun ste. До 1928. оста је у Мин хе ну ода кле од ла зи 
у Шпа ни ју. Ми ле на као осо ба сво ју умет нич ку 
ка ри је ру по ку ша ва да оства ри у дру гим европ
ским пре сто ни ца ма, Лон до ну, Па ри зу и Ри му, да 
би се на кра ју об ре ла у Њу јор ку, где се и окон
чао њен жи вот. Са хра ње на је на гро бљу стра них 
умет ни ка у Ри му.

Ове го ди не обе ле жа ва се зна ча јан ју би леј, 
сто го ди шњи ца ро ђе ња ове ис так ну те сли кар ке 
и пе сни ки ње. Бли ска аван гар ди, по себ но над ре
а ли зму, била је окренута ка от кри ва њу ду бо ких 
под све сних мо ти ва, емо ци ја и стра сти, као и 
осло ба ђа њу од кон вен ци ја, на ви ка и ску че но сти 
ми шље ња. Остварила је из у зет но ши ро к умет
нич ки опу с.

Тим по во дом је об ја вље на и књи га Pro fu tu ro. 
О ра ду Мир ја не Па вло вић Ба ри ли пи шу Ири на 
Су бо тић, Ли ди ја Ме ре ник, Сне жа на Кра гуљ, 
До бри ла Де не гри, Ин грид Ху љев, Љи ља на Пе
тро вић и Зо ра на Бла жи на. Тек сто ви су об ја вље
ни на срп ском, ита ли јан ском и ен гле ском.

Сти ца јем окол но сти, нај ве ћим де лом, њен 
опус на стао је ван гра ни ца Ср би је, у ате ље и ма 
нај ве ћих за пад но е вроп ских и свет ских умет нич
ких ме тро по ла: Лон до ну, Па ри зу, Ри му, Њу јор
ку. У САД је са ра ђи ва ла са мод ним жур на ли ма: 

Vo gue, Har per’s Baz zar, Gla mo ur, Charm, као и са 
ча со пи сом за уре ђе ње ен те ри је ра и екс те ри је ра 
Town&Co un try. Би ло ка ко да се пред ста вља, сли
кар ство Ми ле не Па вло вић Ба ри ли на ла зи сво је 
упо ри ште не са мо у аван гар ди већ и у исто ри ји 
сли кар ства. Осим сли кар ством и мод ним ди
зај ном, то ком це лог жи во та ба ви ла се и пе сни
штвом. За сту пље на је у чу ве ној ан то ло ги ји Гој ка 
Те ши ћа, Пе сни штво срп ске аван гар де.
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СТО ГОДИНА ОД РОЂЕЊА
МИ ЛЕ НА, Па вло вић Ба ри ли: Pro fu tu ro: те ме, сим бо ли, зна че ња, пре во ди 
на ен гле ски Иван Де лач и Ми ли ца Бо шко вић, на ита ли јан ски Ade le Maz zo la, са 
ита ли јан ског Ми ла на Пи ле тић – Бе о град: HE SPE RI A e du. 2010. 

ма те ри јал не вред но сти, има ла и не мер љи ву на
уч ну вред ност. Не што ка сни је, Ма ти ци срп ској 
ће по кло ни ти и 45 умет нич ких де ла, а БУ 250. 
Ве ли ки Ми хај ло Пу пин, свом на ро ду по ма гао је 
и ма те ри јал но. Ње го вом за слу гом укуп на по моћ 
при ку пље на пре ко аме рич ког Цр ве ног кр ста за 
по моћ на ро ду Ср би је и Цр не Го ре то ком Пр вог 
свет ског ра та из но си ла је 140 ми ли о на та да шњих 
до ла ра. Пу пин је та да за ло жио сво ју це ло куп ну 
имо ви ну да би га ран то вао за оруж је, му ни ци ју и 
опре му аме рич ких и дру гих фир ми срп ској вој
сци и ју го сло вен ским до бро вољ ци ма на Со лун
ском фрон ту, ка ко би би ли што бо ље оспо со бље
ни за ко нач но осло бо ђе ње зе мље. Те до бро вољ це 
лич но је до че као по по врат ку и још на бро ду им је 
де лио по се дам до ла ра за пут до ме ста бо рав ка, а 
пру жао им је по моћ при за по шља ва њу. Осно вао 
је не ко ли ко фон до ва: за шко ло ва ње омла ди не, 
пу бли ко ва ње ма те ри ја ла о срп ским ста ри на ма, 
фонд за рад у на род ном до му и ба што ван ској и 
во ћар ској шко ли у Идво ру. Не ка да нај по зна ти ја 
од ли ка Ср ба да по кла ња ју сво ју имо ви ну „оте че
ству“, чи ни се је за мр ла. У мно штву но во на ста лих 
бо га та ша ни је се по ја вио ама баш ни је дан, ко ји би 
не ко ме не што по кло нио, већ баш су прот но. На и
ме, Ни ко ла Спа сић, ве ле тр го вац умро је 1916. го
ди не, за ве штав ши це ло сво је бо гат ство срп ском 
на ро ду за при вред не, кул тур не и здрав стве не ци
ље ве. Те ста мен том је пре ци зи рао да се не по крет
на имо ви на не сме про да ва ти, већ да се при хо ди 
од ње ко ри сте за по моћ на ро ду. Он на рав но ни је 
мо гао ни да са ња да ће ње го ва за ду жби на у Кнез 
Ми ха и ло вој ули ци 33, ко ја је „са гра ди ла“ три бол
ни це, Дом за ста ре и из не мо гле и Ста ро сај ми ште, 
би ти пре тво ре на у хо тел, и да ће др жав ни ор га ни 
мо ра ти да ре а гу ју и под но се кри вич не при ја ве, а 
да ће це ла ствар до ћи и до су да. Скан да ло зно је да 
ни власт ни је до вољ но ура ди ла да се ре ше ње о за
бра ни адап та ци је и об у ста ви ра до ва у за ду жби ни 
спро ве ду у де ло, што је са мо по твр да да по ве зи
ва ње нов ца и ма фи је са др жав ном вла шћу омо гу
ћа ва по је дин ци ма да гра де по на род ној имо ви ни 
без санк ци ја. Да ни је ту жно и тра гич но, би ло би 
сме шно. Да нас је те шко ре кон стру и са ти ко ли
ко је за ду жби на и фон до ва БУ имао пре Дру гог 
свет ског ра та. У ар хив ској гра ђи по сто је до ка зи 
за бар 90. Ми ни стар ство кул ту ре до не ло је ре ше
ње да 11 за ду жби на и два фон да на ста ве са ра дом. 
То су ве ћи ном за ду жби не ко је се на ла зе на бе о
град ским оп шти на ма, али су са мо две оп шти не, 
Ста ри град и Вра чар, вра ти ле за ду жби не, док су 
дру ге од би ле. Те шко да би се до бро тво ри сло жи
ли са тим да уме сто та лен то ва них сту де на та из др
жа ва ју ко је ка кве фир ме и по слов не про сто ре ко је 
се на ла зе у ста но ви ма и згра да ма ко је оп шти не 
не ће да вра те БУ. Си гур но је да би овим до на то
ри ма би ло те шко об ја сни ти на ко је се за ко не че ка 
да би њи хов ху ма ни тар ни фонд по чео да ис пу ња
ва ци ље ве. Та кву бу дућ ност те шко да је мо гао да 
пред ви ди ије дан од срп ских до бро то во ра ко ји је 
оста вљао огром но бо гат ство у на ди да ће иза ње
га оста ти не што на лик на Кар не ги је ву фон да ци
ју. Да нас, ка да има не са мо имућ них љу ди, већ и 
мо но по ли ста, о за ду жби на ма се и не раз ми шља. 
Мо жда би до бро би ло за крај под се ти ти на ре чи 
вла ди ке Ни ко ла ја: „Ако си пра ви Ср бин, мо раш 
би ти за ду жби нар. По ми сли, да кле, шта си до са
да учи нио за ду шу сво ју и по жу ри да учи ниш што 
нај ви ше мо жеш јер је ду ша ви ша од све га. Ако не 
мо жеш по ди ћи цр кву, мо жеш опра ви ти че сму, 
по са ди ти др во украј пу та, и глад но га на хра ни ти, 
жед но га на по ји ти, кан ди ла у цр кви за па ли ти, или 
по кло ни ти се све тим ћи во ти ма по на шим све тим 
ма на сти ри ма. Има сто на чи на да по ста неш за ду
жби нар. Иза бе ри ко ји хо ћеш и мо жеш“.

Лела Мирковић 
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Богданка Ракић

Сунцокрети
Би ло је под не. Сун цо кре ти су се из ви ја ли 

ка сун цу, не по мич ни, при ву че ни вре ли
ном ко ја их је гр ли ла, сти ска ла и уз но си ла 
да ју ћи сјај њи хо вој бо ји. Ва здух је био на то
пљен те жи ном лет њег да на и не при род ном 
ти ши ном ко ју је но сио ши ре ћи је на пу ту 
без гра ни ца. Кол ски пут био је из бо ран, ту
жно ис тро шен – ни ти пра ши не, ни ти ве тра 
да се њо ме по и гра. 

У да љи ни где је на пу кла зе мља удах ну ла 
не бо, где се ва здух пре ли вао у бо ја ма ме
да, из ни кла је де вој ка чи не ћи при зор бај
ко ви том фа та мор га ном. Кре та ла се ла ким 
ко ра ци ма. Чи ни ло се као да леб ди. Кри ла 
се од сун ца под сун цо бра ном у об ли ку ло
ква ња. Ње го ва згу сну та бе ла бо ја као да се 
ску пља ла од то пло те. Ха љи на је оцр та ва ла 
њен ле лу јав струк, да ва ла пу но ћу гру ди ма и 
у ши ро ком лу ку па да ла до ис пу ца ле зе мље 
пре ли ва ју ћи бо ју тир ки за по ње ним бо сим 
сто па ли ма. Бе ле сан да ле укра ше не са тен
ским тра ка ма све за ла је око ве ли ке та шне 
исте бо је по ко јој су пло ви ли ла бу до ви ње
них ми сли. Ди вља ко са оба ви ја ла јој се око 
ру ку по ку ша ва ју ћи да про на ђе уто чи ште од 
вре ли не. Ко жу, не жну, ме ка ну, ско ро про
зир ну, уоб ли ча ва ле су ру ме не усне. 

Очи из гу бље не ср не, очи све мо гу ћег ла
ви рин та. 

Ишла је пре ма се ља ку ко ји се од ма рао 
под кро шњом ста рог хра ста. Уса мље но др
во пру жа ло је за клон од сун ца свим про
ла зни ци ма, срећ но што ће, бар на крат ко, 
ужи ва ти у дру штву. Се љак је не тре ми це гле
дао у њу, пла ше ћи се да не треп не и да овај 
уже гао дан не од не се овај ле по том оба сјан 
сан. У чу ђе њу и ди вље њу по сма трао је де вој
ку ко ја се при бли жа ва ла. Ср це му је ту кло 
од стреп ње и же ље. При шла му је ве се ло. У 
јед ној ру ци др жа ла је сун цо бран, док су се 
ло то си отва ра ли и за тва ра ли. У дру гој је но
си ла та шну из ко је су из ви ри ва ли ла бу до ви 
кла ња ју ћи се чо ве ку, сун цо кре ти ма, сун цу, 
не бу и при др жа ва ли јој ха љи ну ко ја је пе ва
ла пе сме мор ских ду би на. 

Се љак је ско чио и ус пра вио се ла ко ћом 
мла ди ћа упр кос го ди на ма ко је су пле са ле у 
ње го вој ко си. 

Са осме хом, де вој ка му се обра ти: 
„До бар дан, до бри чо ве че! Смем ли да 

вам по ста вим јед но пи та ње?” 
Клим нуо је у знак одо бра ва ња, јер су се 

ре чи из гу би ле не где у бу дућ но сти. 
Не жно га је по гле да ла и упи та ла: 
„Да ни сте, мо жда, ви де ли јед ног пи то

мог ву ка са кро шња ма ива у очи ма?” 
Се љак ју је у чу ду по гле дао и од мах нуо 

гла вом. 
„Ах, мо ра да је ов де не где… Пе сма пти

ца ко је је осло бо дио до ве ла ме је до овог 
ме ста.” 

Пу стив ши ха љи ну да по ма зи зе мљу, из 
та шне је из ву кла огле да ло, при ма кла га ли
цу и осмех спу сти ла у по глед ко јим је ле те ло 
ја то ко ли бри ја. Он да је пру жи ла огле да ло 
се ља ку и ре кла: 

„Ка да у свом по гле ду бу де те угле да ли су
шти ну сво јих сно ва, зна ће те да сте на кра ју 
свог тра га ња. И на по чет ку жи вље ња!”.

По том се окре ну ла и пра те ћи зов ву ка 
из гу би ла се у сун цо кре ти ма. 

Би ло је под не. Био је лет њи дан. 
Сун цо кре ти су се ку па ли у ме ду. 

ДОМАЋА ПРИЧА

Док ово пи шем, на ви ру ми пи та ња без од го во ра. Сва 
су она ве за на за пи са ње.

За што се пи са ње та ко рет ко тре ти ра као за ни ма ње?
За што је, иако је хо би, то она вр ста хо би ја ко ја мно го 

ко шта?
За што мно ги љу ди из го во ре ну реч пе сник чу ју као бо

ле сник?
За што је не ке на гра де те же но си ти не го до би ти, а не

ке опет те же до би ти не го но си ти?
За што од оног што и до би ју као хо но рар за књи ге, ко

је по не кад пи шу го ди на ма, а не кад и де це ни ја ма, њи хо ви 
ауто ри не мо гу жи ве ти ни две до три не де ље?

За што ауто ри ре цен зи ја че сто за ра ђу ју ви ше од са мих 
ауто ра књи га или ми то са мо та ко из гле да?

За што из да ва чи пи сци ма углав ном тра же астро ном
ске из но се кад зна ју да они, по ред то га што пи шу, са ми 
сно се и све тро шко ве око штам па ња књи га?

(Пре)те шка су ово вре ме на за пи сце, али су ин спи ра
тив на за пи са ње.

Не дав но ни сам из др жа ла а да јед ну по ну ду јед ног из
да ва ча не про ко мен та ри шем пи та њем:

 А ко ја би би ла це на штам па ња књи га по ква драт ном 
ме тру?

За што сад, кад је cre dit crunch и кад се сви за би ја ју у 
угло ве сво јих со ба да чи та ју, за што бар сад не ко не под
стак не оне, ко ји до бро пи шу, да то ра де и да ље?

Да ли се пи са њем ишта ме ња?
Да ли они ко ји пи шу, углав ном и пи шу јер тра га ју за 

со бом, бо ре ћи се та ко про тив за кре че ња ума?
Да ли се пи са њем уоп ште ишта ства ра, у овом и ова

квом по тро шач ком све ту?
Да ли се и та ко ства ра не ка ро ба, ко ја се тек по сле, 

чи та њем, про ба?
Да ли je ва жни је шта се пи ше и штам па од оног, на 

че му се штам па и пи ше, или је пак од све га то га ва жни је 
шта се чи та?

Ипак је, чи ни ми се, нај ва жни ја са др жи на оног на
пи са ног, а до бро је и кад књи ге ми сли ма, ко је су у њи ма, 
ства ра ју сли ке и емо ци је ко је се по сле пам те.

Ен гле зи су и у из да ва штву оти шли ко рак да ље из ми
слив ши ПОД (Print on de mand). Мо жда то и ни је њи хов 
изум, али сам се ја са њим пр ви пут сре ла ов де, у Лон до ну. 
Но вац тра же и узи ма ју уна пред, а књи ге штам па ју са мо 
ка да се за њих по ја ве куп ци. Му дро и сра чу на то до по
след њег де та ља, не ма шта! Ва жно је да они по кри ју се бе. 
Ту оп ци ју су они и ме ни ну ди ли још у стар ту, а он да су ми, 
у скла ду са cre dit crunchом, у не ко ли ко на вра та сла ли те 
њи хо ве спе ци јал не по ну де и спе ци јал не по ну де спе ци јал
них по ну да, ко је су увек има ле но ве, сни же не це не штам
па ња. Баш им хва ла на све му то ме.

Не дав но сам чу ла да је је дан аутор за је дан ха и ку, ко
ји је по бе дио на не ком кон кур су, до био ни ма ње ни ви ше 
не го умет нич ку сли ку. И то још ни је би ло све. Чу до се ту 
ни је за вр ши ло, јер та сли ка је за пра во би ла ви зу а ли за ци ја 
баш тог ње го вог ха и ку сти ха. Ово је, по мом ми шље њу, за 
ру бри ку: ве ро ва ли или не. А до го ди ло се. И до бро је да је 
та ко, бар за оне ко ји пи шу ха и ку.

Пи там се за што би не ко не ког и не чи је ра до ве об ја
вљи вао без пла ћа ња хо но ра ра у ко је ка квим збор ни ци ма, 
па му по сле при мер ке тих збор ни ка де бе ло на пла ћи вао, 
кад тај дру ги не ко, ко пи ше, мо же и сам да об ја ви на пи
са но пре ко ин тер не та, и да га та ко бес плат но чи та и ве ћи 
део све та, или бар сви они ко ји то по же ле? А има и ту из у
зе та ка. То су они збор ни ци, ко ји углав ном штам па ју оно, 
што су на пи са ли и уре ди ли не ки ју на ци ове ур ба не бе де. 
Тим пи сци ма и уред ни ци ма тре ба че сти та ти.

А опет, не мо гу а да се, у екс пан зи ји све га овог вир ту
ал ног, не упи там шта се ту до га ђа са  си сте ми ма вред но
сти, и оним та ко зва ним аутор ским пра ви ма, ко ја се је два 
усу ђу јем и да по ме нем? Одо ше та ко оне мо је пе сме, ко је 
су би ле на ин тер не ту, у мом пре во ду и пре пе ву на ен гле
ски, од ле пр ша ше ко је ку да по овој ша ре ној лоп ти а без мо
је до зво ле, зна ња, бла го сло ва и пи та ња. Њих још мо гу и да 
на ђем ко је ку да на не ту, ако су уз copy и pa ste још за ве де не 
под мо јим име ном, а ко зна ко ли ко се још пти ца, у ме ђу
вре ме ну, оки ти ло мо јим пер јем и без мог зна ња?! Све ми 
се чи ни да је оно што је на ин тер не ту не чи је, ма њеви ше 

сва чи је. Али ја сам та ко не што и мо гла оче ки ва ти, по што 
сам све ана ли зи ра ла и уна пред пла ни ра ла. Бо ја ла сам се 
да ће те пе сме, ако их не пре ве дем и не по ша љем у свет, 
оста ти не про чи та не, у слу ча ју да ја за спим, и да се ви ше 
ни кад не про бу дим.

За што они ма ко ји пи шу кад и да ју не што као на гра ду, 
обич но да ју ди пло му или по ве љу уме сто нов ца, ко ји би им 
сма њио не ке не во ље у вре ме ове тран зи ци је и ре це си је, 
ко је су се баш оду жи ле? А, и ина че...

Опет, кад ма ло бо ље раз ми слим, он да уви дим да они
ма ко ји пи шу и не тре ба ни шта, ако пи шу из ср ца. До вољ
на им је са мо ин спи ра ци ја. А кад по сто ји ин спи ра ци ја, 
он да се од мах ја ви и кре а ци ја. Ти ауто ри вр ло до бро зна ју 
и да се ми шље ња ме ња ју, као и да су не ка де ла увек дру га
чи ја при сва ком но вом чи та њу. А зна ју они и да је сви ма 
њи ма, као и њи хо вим књи га ма, вре ме је ди ни су ди ја. Не ки 
ће и да ље са мо пи са ти јер се пи са ње и учи пи са њем, а о не
ки ма ће се и пи са ти. Крх ко је мо је зна ње о све му ово ме.

Да нас нас мо дер на тех но ло ги ја и ан ти ви ру сни про
гра ми чу ва ју и у вре ме ну и у про сто ру, у ко ме и нас као и 
ком пју те ре не ми ло срд но на па да ју ко је ка кви ви ру си. И не 
са мо они. А та но ва тех но ло ги ја нам у јед ну ру ку по ма же, 
а у дру гу од ма же. Ле по је по не кад све што нам тре ба на
ћи на јед ном лин ку, али је исто та ко ја ко не при јат но кад 
тај линк, из не на да, по ста не не ак ти ван, па и ин фор ма ци је 
са ње га пре ста ну да бу ду до ступ не сви ма, па и на ма ко ји 
смо их ту по ста ви ли. Не што ка сни је сам, на мо је ве ли ко 
из не на ђе ње, по че ла да до би јам меј ло ве са лин ко ви ма на 
ко ји ма су, чим на њих клик нем, шу шта ле стра ни це елек
трон ских књи га.

По не кад се за пи там за што је, од свих срп ских пи са ца, 
ко ли ко је ме ни по зна то а ве ро ват но ја и ни сам до бро упу
ће на, је ди но Бра ни слав Ну шић ус пео да од сво је за ра де од 
књи га на пра ви ку ћу на Де ди њу? На ово пи та ње, за раз ли
ку од не ких дру гих, ми слим да имам од го вор. То је ве ро
ват но за то што се пи сци као он рет ко ра ђа ју. Ње га су на 
вре ме и пре по зна ли и ма те ри јал но на гра ди ли као та квог.

Оста ли ма је да то пра во да би ра ју да ли ће уоп ште да 
пи шу или не. И ако и иза бе ру пи са ње, или ако пи са ње ко
јим слу ча јем иза бе ре њих, он да мо ра ју да ра де још мно го, 
мно го то га да би са мо пре жи ве ли. А мо ра ју уз све то и да 
пи шу, јер њи ма је пи са ње по тре ба. Кад се све су ми ра у 
умет но сти по сто је са мо две ва ри јан те: или ра диш за но
вац, или за умет ност. Са мо рет ки срећ ни ци мо гу да спо је 
то дво је.

Се ти ла сам се!  Сви ми, ко ји пи ше мо, мо же мо ус пут 
и да ску пља мо све те на ше ра до ве об ја вље не у но ви на ма, 
збор ни ци ма, ча со пи си ма, ан то ло ги ја ма и књи га ма а он
да да од све га то га пра ви мо ку ће од па пи ра. Па пир се и 
ова ко и она ко ре ци кли ра. За то ја би рам да ре ци кли рам, 
јер је шу ма све ма ње и ма ње. Се че их сва ко ко, ка ко, кад  
и где стиг не. За сва ких сто ли сто ва па пи ра стра да по јед
но др во, чи је је ста бло ви со ко у про се ку бар два ме тра. И 
крај ње је вре ме да поч не мо да во ди мо ра чу на о сре ди ни у 
ко јој жи ви мо! За то ми слим да је пра вље ње ку ћа од па пи ра 
од ли чан на чин ре ци кла же истог, зар не? Са мо се по ма ло 
бо јим ки ше у са мом пе ри о ду град ње.

Ах, те ку ле од ка ра та на ко је тро ши мо па пи ре! Оне 
нас са мо во де у но ве не ми ре. Мно го је тих ку ла не ми ра. И 
мно го је и не ми ре ња.

И баш ка да сам ја раз ми шља ла о овом, гле чу да, ви дех 
у те ле ви зиј ским ве сти ма је дан при лог о ку ћи од па пи ра. 
Ствар но се ни кад ни шта не до га ђа слу чај но.

Да, реч је о умет но сти. Умет ник је са Ки пра, а та ку ћа 
је још у фа зи из град ње. Уме сто ци гли и бло ко ва, за ње ну 
град њу умет ник је ко ри стио уро ла не но ви не, а уме сто по
да, ис кљу чи во Fi nan sial ti mes. На тим но ви на ма су они, 
ко ји су их ску пља ли пи са ли и сво је лич не по ру ке. Не ке 
од њих су ми ли чи ле на оне са Зи да пла ча. Ре че и да је иза
брао баш ове но ви не због ста бил не еко ном ске осно ве и 
њи хо ве ро зе бо је, ко ја де лу је при лич но то пло, као и због 
дру гих по год но сти ових но ви на, а ја не мо гу да се от мем 
ути ску да је он, ве ро ват но, же лео да га зи по ва лу та ма ко је 
се то пе, ка ко му не би би ло зи ма но га ма. Јер кад је но га ма 
хлад но, то ни кад не слу ти на до бро! Од но гу све по чи ње, 
зар не? А но ге нас сву да но се. И во де.

Одломак из рукописа романа CREDIT CRUNCH

Вида Ненадић

КУЋА ОД ПАПИРА
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Педесет година од смрти 
Алберта Камија
Мно го шта из свет ске ба шти не не до ста је на шој 

кул ту ри. Догађа се да јубиларна пе де се то го ди
шњи ца или сто го ди шњи ца пи са ца не буде обележена 
об ја вљивањем не ких њи хо ва де ла. Та ко да се у кри
зним вре ме ни ма чо век об ра ду је ка да се по кло пи пе
де се тог oди шњи ца смр ти и об ја вљи ва ње иза бра них 
де ла Ал бер та Ка ми ја. Из да вач ка ку ћа Pa i de ia је на шла 
на чин да нам при ре ди то за до вољ ство. Об ја вље ни су 
Из гнан ство и кра љев ство (но ве ле), Ро ма ни, Есе ји, По
зо ри ште.

Ал бер Ка ми је ро ђен 7. но вем бра 1913. у по ро
ди ци си ро ма шног ал за шког зе мљо рад ни ка у Ал жи ру. 
Ал бер тов отац је по ги нуо у чу ве ној би ци на Мар ни у 
Пр вом свет ском ра ту. Ка ми је та ко ра но остао без оца. 
Основ ну и сред њу шко лу по ха ђа у гра ду Ал жи ру. Сту
ди рао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ал жи ру. По ред 
уче ња, мо рао је да се ба ви и ра зним по сло ви ма: уда ра 
пе ча те на во зач ке до зво ле у ал жир ској пре фек ту ри, 
про да је ауто мо бил ске де ло ве и бе ле жи ба ро ме тар ски 
при ти сак у ме те о ро ло шкој ста ни ци. Ди пло ми ра са те
мом о Пла то ну и Све том Ав гу сти ну. У Фран цу ску пре
ла зи 1940. Уче ство вао је у По кре ту от по ра. С не ким 
ко ле га ма осни ва иле гал не но ви не ко је но се зна ко ви то 
име Ком бат, а на зва не су та ко по гру пи от по ра ко јој 
при па да и Ка ми. У Па ри зу до че ку је осло бо ђе ње. 

Пре ра та об ја вио је На лич је и ли це (1937), Пи ро ва
ње (1939), а по сле ра та, Стра нац (L'Étran ger – 1942), 
Мит о Си зи фу (1942) фи ло зоф ски есеј, Не спо ра зум 
(1944), Ка ли гу ла (1944) Ку га (La Peste – 1947), Про
ме теј у па клу (1947) фи ло зоф ски есеј, Оп сад но ста ње 
(1948), Хро ни ка 1944–48 (1950), Пра вед ни ци (1949), 
Ми но та ур или Са ста нак у Ора ну (1950), По бу ње ни 
чо вјек (1951), Ле то (1954) сво је вр стан на ста вак Пи
ро ва ња, Пад (La Chu te – 1956), Про гон ство и кра љев
ство (1957) збир ка но ве ла, Раз ми шља ња о ги љо ти ни 
(1957) есеј про тив смрт не ка зне,  Днев ни ци с пу то ва
ња (Les Chro ni qu es du Jo ur – 1957). Пост хум но му је 
об ја вље на Срет на смрт. Не до вр ше ни ауто би о граф
ски ро ман Пр ви чо век об ја ви ла је ње го ва кћи 1994. го
ди не. Ка ми је по ги нуо 4. ја ну а ра 1960. у са о бра ћај ној 
не сре ћи.

До бит ник је Но бе ло ве на гра де за књи жев ност 
(1957).

КАМИ, Алберт : Есеји, превели с француског 
Горица Тодосијевић, Весна Ињац, Дана 
Милошевић, Никола Бертолино, Неда Валчић
Лазовић, Татјана Шотра и Ана Моралић. – 
Београд : Paideia, Библиотека Изабрана дела, 
2008. 

Књи гу чи не че ти ри по
гла вља, Нео пла то ни зам 
и хри шћан ска ме та фи
зи ка, Мит о Си зи фу, 
По бу ње ни чо век, Пи сма 
не мач ком при ја те љу, 
Раз ми шља ња о ги љоти
ни, На лич је и ли це, Свад
бе, Ле то.

Ако би се тра жи ла 
за јед нич ка ка рак те ри
сти ка свих есе ја са ку пље них у овој књи зи он да би то 
био ап сурд. Чак и та мо где ни је им пли цит но на гла
шен, ап сурд чи ни ва жну ка рак те ри сти ку тек сто ва. 
Ап сурд мо же мо ве за ти за два де сети век, и мо же мо га 
при дру жи ти ра су ђи ва њу, ства ра њу, фи ло зо фи ји, сло
бо ди. Није ли тај оп ти ми стич ни ап сурд ни чо век ко ји 

гу ра ка мен до вр ха бр да пра ви чо век два де се тог ве ка. 
У вре ме не ги ра ња, мо гло је би ти ко ри сно за ми сли ти се 
над про бле мом са мо у би ства. У вре ме иде о ло ги ја, тре ба 
би ти на чи сто са зло чи ном. Ако зло чин има сво јих раз
ло га, до ве де ни су у пи та ње и на ша епо ха, и ми са ми.

Са да ка да се су ми ра два де се ти век не ке од књи га 
до би ја ју ве ћи зна чај. Та ко да По бу ње ни чо век у кон тек
сту са књи га ма ка ква је По бу на ма са, Ор те ге и Га се та, 
до би ја не са мо фи ло зоф ско већ и со ци оло шко зна че
ње. Не знам да ли по сто ји исто ри ја по бу ње них љу ди. 
Ако до са да ни је на пи са на, не зна чи да не ће би ти.

Али од мах ће вам ре ћи да је по бу на ствар мо дер
ни зма. Да нас, по чет ком XXI ве ка ре кли да је по бу ње ни 
чо век за ста рео у овом вре ме ну; по тре бан је аути стич
ни по тро шач. Крајем два де се тог ве ка и по че тком два
де сет пр вог по буње ног чо ве ка сме њу је аути сти чан.

КАМИ, Алберт : Изгнанство и краљевство, 
превела с француског Ана Моралић. – Београд : 
Paideia, Библиотека Изабрана дела, 2008. 

Про гон ство и кра љев
ство је збир ка но ве ла 
об ја вље на исте го ди не 
ка да је Ка ми до био Но
бе ло ву на гра ду, 1957. 
У њој се на ла зе но ве ле 
Пре љуб ни ца, От пад ник, 
Не ми, Гост, Јо на и Ка мен 
ко ји ра сте. Рад ња ве ћи
на но ве ла од ви ја се у Ал
жи ру та ко да се сме њу ју 
ли ко ви Фран цу за,  чи ји 
за ви чај је Ал жир, та ле па и су ро ва зе мља, и ли ко ви 
Ара па као и њи хо ви ме ђу соб ни од но си. У но ве ли Ка
мен ко ји ра сте рад ња се до га ђа у Бра зи лу. По за ми сли 
ауто ра све при че има ју за јед нич ку ка рак те ри сти ку, а 
то је из гнан ство. Оно је сва кој при чи раз ли чи то об ра
ђе но: уну тра шњи мо но лог, ре а ли стич ко при по ве д а ње. 
Са мо кра љев ство је нео ства рив циљ, што ни ка ко не 
успева да по ко ле ба ју на ке ове књи ге да до ње га стиг
ну. По себ но су упе ча тљи ве при че о штрај ку рад ни ка 
Не ми, или о учи те љу, у при чи Гост, ко ји је за ду жен да 
спро ве де уби цу до поли циј ске ста ни це. Ка ми код нас 
ни је по знат као но ве лист та ко да ће ње го во мај стор
ство и све жи на из не на ди ти на ше љу би те ље при ча.

Џон М. Куци

Да нас кул тур не ру бри ке зна чај них но ви на у 
великој мери ли че на пи јач не бил те не. Бес плат

но ре кла ми ра ју њи хо ве нај чи та ни је и нај про да ва ни је 
књиге. Оправ да ње постоји – та ко је свуда у све ту. Зар 
смо мо ра ли да ства ра мо кул тур но (не)кул тур ну кли
му у којој нај ве ћи пи сци два де се тог ве ка ни су до ступ
ни јав но сти. 

Џон М. Ку ци је ро ђен 1940. у Кејп та у ну, у Ју жној 
Афри ци. Спа да у ред но бе ло ва ца ко ји су ве за ни са 
Афри ку. ЖанМа ри Ги став Ле Кле зио и До рис Ле
синг. Ку ци је ди пло ми рао књи жев ност и ма те ма ти ку. 
Док то ри рао је на про зи Са мју е ла Бе ке та. Ма те ма ти
чар, док тор књи жев но сти и лин гви ста, по чет ком се
дам де се тих об ја вио је пр ви ро ман и по стао про фе сор 
књи жев но сти на Уни вер зи те ту у Кејп та у ну. Пу не три 
де це ни је остао је про фе сор ком па ра тив не књи жев но
сти у Ју жној Афри ци, за тим и у САД, а од 2002. жи ви 
у Аустра ли ји. Дво стру ки је ла у ре ат Бу ке ро ве на гра
де (Жи вот и вре ме на Мај кла К 1983, Сра мо та 1999). 
Но си лац је при зна ња „Је ру са лим” (1987) за до при нос 
сло бо ди по је дин ца у дру штву. До бит ник је и Но бе ло

ве на гра де за књи жев ност 2003. го ди не. По ред по ме
ну тих ро ма на, код нас је био пре ве ден и ро ман Иш че
ку ју ћи вар ва ре.

Ње го ви нај по зна ти ји ро ма ни: Сра мо та, Жи вот и 
вре ме на Мај кла К – већ ужи ва ју ста тус мо дер не кла
си ке. 

КУ ЦИ, М. Џон : Гво зде но до ба, пре вод с ен гле
ског Ари ја на Бо жо вић. – Бе о град : Pa i de ia, Би
бли о те ка Ма шта ри је, 2009. 

Гво зде но до ба је Ку ци
јев ра ни ро ман. На пи
сан је у пе ри о ду ра сних 
не ми ра и ван ред ног 
ста ња у Ју жно а фрич кој 
Републи ци. Про фе сор
ка ан тич ке књи жев но
сти, Ели за бет Ка рен, 
учи ла је сту ден те шта 
су Хеси од и Ови ди је 
пе ва ли о гво зде ном до
бу, али тек као пен зи о
нер ка, ко ја је у ко ре спо ден ци ји са ћер ком ко ја жи ви 
у Аме ри ци, уви ђа шта је по ли циј ски те рор. У не ре де 
су уме ша ни де ча ци; син ње не кућ не по моћ ни це и ње
гов дру гар. На се ља око Кејп та у на су у пла ме ну, ста
нов ни ци стра да ју, али се све то де ша ва ми мо ме ди ја. 
Ели за бет Ка рен се дру жи са јед ним кло ша рем ко га је 
на шла у сво јој ба шти. Дир љи во је све д о чан ство бор
бе, оп ти ми зма, гне ва, по не кад јет ког ху мо ра. Сву да 
је већ по сло вич но при су тан ци ни зам та кве вла сти. 
Ху мор се по себ но ис по ља ва у од но су глав не ју на ки
ње са кло ша рем. Ро ман Гво зде но до ба про гла шен је за 
књи гу го ди не бри тан ског ли ста „Сан деј Екс прес“ 1990. 
и на гра ђен на гра дом ка та лон ских из да ва ча „Пре ми 
Ли бре тер“ 2003.

КУ ЦИ, М. Џон: Днев ник ло ше го ди не, пре вод 
с ен гле ског Ари ја на Бо жо вић. – Бе о град : Pa i de
ia, Би бли о те ка Ма шта ри је, 2009. 

Ка да ми шље ње кре не пу
тем пре тра жи ва ња, из
д ва ја ња, се лек ције, фил
три ра ња, ко муникаци је, 
умре жа ва ња и off li nе, 
Ку ци је ва про за тре ба
ло би да бу де све по пу
лар ни ја. С дру ге стра не 
reenac tment, ри меј ко ва 
и па ра лел них све то ва, 
по ста ју ин тер ес о ва ња 
но ве по пу ла ци је. Та ко и 
ро ман Днев ник ло ше го ди не као да пи шу ви ше ауто ра, 
или као да се ра ди о ви ше па ра лел них тек сто ва. Се
њор К, сла ван ро ман си јер у по зним го ди на ма, пи ше 
есе је за не ку ко лум ну о днев ним до га ђа ји ма до ба у ко
ме жи ви, а то је на ше до ба. Он сам жи ви уса мљен у 
јед ном сид неј ском обла ко де ру. За во дљи ва же на, Ања, 
ан га жо вана је да му пре ку ца ва тек сто ве. За то и ње го ва 
дак ти ло граф ки ња има сво је ме сто у ро ма ну, и њој се 
по кла ња па жња и да је јој се да па ра лел но пи ше о свом 
жи во ту, као и од но су пре ма свом љу бав ни ку и са мом 
пи сцу. И не са мо њих дво је, већ и Ањин љу бав ник до
би ја упра жње но ме сто на стра ни ца ма да он пи ше о 
њи хо вим до но си ма. Сва три па ра лел на све та су не за
ви сна је дан од дру гог, у ро ма ну као да ни ко од њих не 
зна за бе ле шке оног дру гог. Сва ко од њих при чу сво ју 
при чу. Син так са свих де ло ва је осо бе на и сва ки део 
има сво ју му зи ку и свој ри там.

Н О Б Е Л О В Ц И
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Је дан од основ них пред у сло ва ра да сва
ке јав не би бли о те ке сва ка ко чи ни и 

до ступ ност свих ње них би бли о теч ких 
фон до ва. По шту ју ћи спе ци фич не потре
бе за шти те сво јих по себ них фон до ва, 
Би бли о те ка гра да Бе о гра да по сте пе но 
ди ги та ли зу је сво је ко лек ци је рет ко сти. 
Осно ва на 1929. го ди не, ова уста но ва чу
ва вред не при мер ке ста ре и рет ке књи ге, 
пе ри о ди ку, ру ко пи се, фо то гра фи је, кар
то граф ску збир ку и дру ге је дин стве не 
ко лек ци је, ко је се на овај на чин до стој но 
пре зен ту ју јав но сти уз исто вре ме ну за
шти ту ори ги нал них при ме ра ка. 

У сеп тем бру 2009. го ди не за по чет је 
про цес ди ги та ли за ци је вред ног фон да 
фо то графи ја. До тре нут ка ка да об ја вљу
је мо овај текст, ди ги та ли зо ва не су 1344 
фо то гра фи је, и то пре ма стан дар ди ма 
ди ги та ли за ци је Тех но ло шког про јек та 
0013: Раз вој стан дар да за ди гита ли за ци ју, ра
чу нар ско ар хи ви ра ње и ре ста у ра ци ју кул тур но
исто риј ских до ба рa (www.ncd.matf.bg.ac.yu/pro
jects/sr/Ela bo rat_0013.pdf) Ма те ма тич ког ин
сти ту та СА НУ, Ар хе о ло шког ин сти ту та СА НУ, 
Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, Ма те ма тич ког 
фа кул те та у Бе о гра ду... 

Дру гим ре чи ма, ди ги та ли зо ва на је при бли
жно јед на по ло ви на фон да фо то гра фи ја Би бли
о те ке гра да Бе о гра да и то у две пре по ру че не 
ре зо лу ци је. За ар хив ску ба зу ди ги тал не ко пи је 
сли ков них по да та ка има ју 600 dpi, док је за Ин
тер нет пре зен та ци ју сни же на ре зо лу ци ја ди ги
тал них за пи са сли ка на екран ску ре зо лу ци ју (96 
dpi) и из вр ше на ком пре си ја ме ре 7 (на ска ли 
1–10, 1 је оце на нај сла би јег, а 10 нај бо љег ква ли
те та). Ске ни ра ни су и авер си и ре вер си фо то гра

фи ја и та ко са чу ва ни ва жни по да ци о аутор ству и 
са др жа ју ди ги та ли зо ва ног ма те ри ја ла. Упо ре до 
са про це сом ди ги та ли за ци је вр ши се и ре ви зи ја 
и ре дак ци ја по да та ка Ин вен тар не књи ге фон да 
фо то гра фи ја, та ко да ће чи тав фонд уско ро би ти 
спре ман за јав ну елек трон ску пре зен та ци ју. 

До бро бит од ова ко по ста вље ног си сте мат
ског при сту па већ је ви дљи ва на ни зу прак тич
них при ме ра (Po wer po int пре зен та ци ја Би бли
о те ке на Сај му књи га; ма те ри јал за из ло жбу по
во дом Да на Би бли о те ке, илу стра ци је за Но ви не 
Бе о град ског чи та ли шта и сл.). До са да ске ни ра
не фо то гра фи је, фор ма та ви зит кар те и фор ма та 
раз глед ни це, до ступ не су ис тра жи ва чи ма и на 
ко ри снич ким ра чу на ри ма чи та о ни це За ви чај ног 
оде ље ња а са мим тим и за па же не и про мо ви са не 
у та ко зна чај ним пу бли ка ци ја ма као што је сту ди
ја Је ле не Пе раћ: Раз глед ни це у Ср би ји 1895–1914. 
у из да њу Му зе ја при ме ње не умет но сти.

На по ме ни мо да је про цес ди ги та ли за ци је 
по себ них фон до ва Би бли о те ке гра да Бе о гра да 
још увек у за чет ку и да тек оче ку је сво ју пра ву 
про мо ци ју на ма тич ном сај ту. У на ди да ће се то 
уско ро и оства ри ти, пред ста вља мо чи та о ци ма 
Но ви на Бе о град ског чи та ли шта део збир ке бе о
град ских раз глед ни ца.

Љубица М. Ћоровић

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ФОНДОВА 
БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА

ОДНОС ИЗМЕЂУ ФИЛМСКИХ 
И ПЕСНИЧКИХ МЕТАФОРА
ВУ ЧИ НИЋ, Ср ђан: РА ЂА ЊЕ КЕН ТА У РА – 
Бе о град, Ар хи пе лаг, 2009. – 136 стр.

У књи зи Ра ђа ње кен та у ра 
есе ји ста, драм ски пи сац, 

филм ски и књи жев ни кри ти
чар Ср ђан Ву чи нић (ро ђен 
1970. го ди не у Бе о гра ду) пре
зен ти ра тек сто ве у ко ји ма нас 
ла га но уво ди у свет соп стве
ног про ми шља ња и ис тра жи
ва ња. Књи га Ра ђа ње кен та
у ра у ко јој се на ла зе не ки од 
тек сто ва ко је је Ву чи нић об ја вљи вао у пе ри о ди ци од 
2002. до 2008. го ди не, са ста вље на је од три це ли не: 
у пр вој око сни цу чи не тек сто ви „Ан дреј Тар ков ски: 
ски ца за јед ну фи ло зо фи ју умет но сти“, „Пе дант но 
упра вља ње не из ре ци вим: о Берг ма но вом схва та њу 
умет но сти“; дру ги део ис кљу чи во се ба зи ра на те ма ма 
из срп ске и свет ске књи жев но сти, док у тре ћој пи сац 
пре вас ход но го во ри о пре пли та њи ма про зне и филм
ске умет но сти у це лу ло ид ним оства ре њи ма срп ске и 
не ка да шње ју го сло вен ске ки не ма то гра фи је. Ина че, 
па жњу ов да шње кул тур не јав но сти Ву чи нић је на се
бе скре нуо већ по сле пр ве есе ји стич ке књи ге Кра љев
ства и из гнан ства. Сту ди ја Ра ђа ње кен та у ра сво јим 
се ман тич ким при сту пом пред ста вља јед ну од нај о ри

Ф И Л М  И  С Т Р И П

Михајло Пантић

МАЛИ ИЗВЕШТАЈ 
О ЧИТАЊУ
Чи там стал но. И не са мо за то што сам по про фе

си ји пре све га – чи та лац. А за тим и пи сац. Или, 
да бу дем са свим не дво сми слен: не бих пи сао да ни сам 
чи тао. У не кој прет по ста вље ној, и је два за ми сли вој 
гра нич ној си ту а ци ји, чи ни ми се да бих без пи са ња 
не ка ко и мо гао (ма да те шко: не ве ру јем сам се би, јер 
да сам без пи са ња мо гао, си гур но не бих то ли ко пи
сао). Али, не мо гу да за ми слим свој жи вот без чи та ња. 
Ни је ту, у крај њу ру ку, реч ни о про фе си ји, ни о на
ви ци, већ о нај ду бљој по тре би, о на чи ну на ко ји не ко 
по сто ји. Чи та ње је по се бан на чин про ни ца ња у свет, 
мно го сло је ви ти ји од ви зу ел ног опа жа ња, јер чи та ње 
по кре ће има ги на ци ју. Онај ко чи та мо ра од мах и да за
ми шља, и да пре по зна је и да осе ти и да раз у ме то што 
чи та, мо ра, да кле, да се ода зо ве це лим сво јим би ћем, 
це лим сво јим ми са о ним и емо тив ним скло пом, а то је, 
он да, из ве сно, нај ин тен зив ни ји вид са мог чо ве ко вог 
по сто ја ња. Не што као во ђе ње љу ба ви без ан га жо ва ња 
те ла. Па и то тек услов но, јер и на ше те ло чи та, ре а
гу је док очи ма гу та не ки текст, је жи се, убр за ва пулс, 
сме је се, пла че, уз бу ђу је се, оду ше вља ва, гро зи, га ди 
или до са ђу је, дре ма или се раз бу ђу је. Да, по не кад ми 
се и то де си: уме сто да се успа вам чи та њем, ја се раз
бу дим. Сле дом ма лог ри ту а ла (си гу ран сам да зна те 
о че му го во рим!), да пре спа ва ња, ма ко ли ко умо ран 
и по спан, мо рам про чи та ти ма кар не ко ли ко ре до ва, 
пре нут до брим шти вом, са свим се ра све стим и ми мо 
свих пла но ва, оста нем бу дан до ка сно у ноћ. Би ва рет
ко, али, ето, де ша ва се.

По чи њем од ра ног ју тра. У оних не ко ли ко са ти, 
пре не го што за зво ни пр ви те ле фон, или пре не го што 
укљу чим ра дио или ТВ да чу јем пр ве ве сти, чи та ње је 
нај ду бље и нај кон цен три са ни је. Као и пи са ње, уоста
лом. Та да обич но чи там оно на че му сам ра дим, књи гу 
о ко јој пи шем или ћу пи са ти, или пре ту рам по сво јим 
си ноп си си ма, чи та ње је та да при пре ма за пи са ње. И 
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ЏО НИ ДЕП

ДA САМ ПИ САЦ СЛЕ ПО 
БИХ СЛЕ ДИО КЕ РУ А КА  

И БЕ РО У ЗА!

При ли ком бо рав ка на филм ском фе сти ва
лу „Ку стен дорф“, чи ји је осни вач ре ди тељ, 

глу мац и му зи чар Емир Ку сту ри ца, аме рич ки 
филм ски стар Џо ни Деп у раз го во ру са но ви
на ри ма на дах ну то је ре као: „Срп ки ње кра си 
ста ро мод на ле по та, има ју у очи ма не ку по себ
ну ду би ну, као да у њи ма но се исто ри ју ду гу 
2000 го ди на“. Ово ни је пр ви бо ра вак по зна тог 
глум ца у Ср би ји. На и ме, 1992. го ди не био је 
гост тра ди ци о нал ног Ме ђу на род ног филм ског 
фе сти ва ла у Бе о гра ду. По вод за ње гов та да шњи 
бо ра вак би ло је при ка зи ва ње је ди ног фил ма 
ко ји је у Аме ри ци ре жи рао Емир Ку сту ри ца, 
„Сан Ари зо не“, у ко ме је овај глу мац ту ма чио 
глав ну ро лу. Од тог тре нут ка да ти ра искре
но при ја тељ ство Еми ра Ку сту ри це са глав
ним про та го ни стом фил мо ва: „Плач љив ко“, 

„Фа бри ка чо ко ла де“, „Тај ни про зор“, „Де ве та 
ка пи ја“, спек та ку лар не три ло ги је „Пи ра ти са 
Ка ри ба“... Џо ни Деп сва ки тре ну так сло бод ног 
вре ме на ко ри сти за дру же ње са књи га ма. Наш 
са го вор ник ка же: „Обо жа вам бес ком про ми
сне бун тов не пи сце ко ји сле де соп стве не уну
тра шње по ри ве. Оне ко је ми шље ње јав но сти 
не ин те ре су је. Та кав је не сум њи во био Шарл 
Бо длер. Чи та ју ћи Цве ће зла схва тио сам да по е
зи ја пред ста вља јед ну ве ли ку тај ну ко ју људ ско 
би ће, ма ко ли ко би ло укле то – ка ко су ина че 
зва ли Бо дле ра – ни ка да не ће мо ћи да од го нет
не. Пе сник ко ји по мом ми шље њу пред ста вља 
са вест Аме ри ке је сте Ален Гин зберг. Без Гин
збер го вих пе са ма по пут „Ур ли ка“, „Аме ри ке“, 
и „Зе ле ног ауто мо би ла“ не мо гу ће је ду хов но 
са зре ва ње аме рич ког дру штва. Ка да је у пи та
њу Чарлс Бу ков ски, на кло ње ни ји сам по е зи ји 
ко ју је пи сао не го про зи по ко јој је у свет ским 
окви ри ма по зна ти ји. За Бу ков ског пи са ње не 
пред ста вља са мо во ђе ње емо тив ног днев ни ка, 
већ је то нај спон та ни ји из раз ње го вог би ћа. 
Ед гар Алан По је за чет ник мо дер не кри ми на
ли стич ке и хо рор про зе. У ње го вим при по вет
ка ма углав ном на ла зим ба зу од ко је по чи њем да 
гра дим ка рак те ре ко је ту ма чим, ма да се по не
кад на сни ма њи ма то га не при др жа вам. Углав
ном се пре пу стим ин ту и ци ји. Ства ра ла штво 
Џе ка Ке ру а ка и Ви ље ма Бе ро у за опи са ћу са мо 
јед ном ре че ни цом: да се ба вим пи са њем, сле
по бих то сле дио! На рав но, овом при ли ком не 
тре ба за бо ра ви ти екс пло зив ну и сјај ну про зу 
Хан те ра С. Том со на (но ви нар и про зни пи сац 
Хан тер С. Том сон пи сац је ро ма на Па ра но ја у 
Лас Вега су и Ан ђе ли па кла, прим. Д. Ц.)“, ис та
као је Деп.

Душан Цицвара 

Шта познати читају

ги нал ни јих књи га у срп ској филм ској пу бли ци сти ци.
На и ме, сви ма ко ји се про фе си о нал но ба ве филм

ском умет но шћу по зна то је да ар хи тек тон ски про
стор и ли ков на умет ност, по го то во ка да је све де мо 
на основ не еле мен те – бо ју, об лик и ли ни ју, по ред 
на ра ци је пред ста вља нео п ход не ком по нен те у ко нач
ном об ли ко ва њу филм ске ма те ри је. То зна чи да по ред 
про стор них и ли ков них ком по нен ти до бра при по вест 
да је чврст те мељ за кре и ра ње сна жних ар ти сти ч ких 
филм ских оства ре ња. Ср ђан Ву чи нић слич но чу ве
ном ре ди те љу и сце на ри сти Алек сан дру Са ши Пе
тро ви ћу, ко ји је 1959. го ди не об ја вио есеј „Об ли ци и 
пу те ви филм ске ре жи је“ у ко ме је на зна чио ин те ре со
ва ње за екра ни за ци ју ро ма на Се о бе Ми ло ша Цр њан
ског, истин ски се за ни ма за од но се из ме ђу на дах ну
тих пе снич ких и филм ских ме та фо ра. Књи га Ра ђа ње 
кен та у ра Ср ђа на Ву чи ни ћа филм ско је шти во ко је 
са мо на пр ви по глед из гле да ла ко ис пи са но, а за пра во 
је истин ски и стра сно про ми шље но.

НЕО ДО ЉИ ВИ МА ЧАК  
ХИ ПИ ЈЕВ СКЕ АМЕ РИ КЕ
КРАМБ, Ро берт: МА ЧАК ФРИЦ; пре вео с ен
гле ског Фла вио Ри го нат – Бе о град, Лом, 2009. 
– 24 стр.

Рет кост је да не ка књи га, филм или, пак, стрип успе 
да у свет ским раз ме ра ма по де ли јав но мње ње, а да 

то не бу де про дукт ве што во ђе не мар ке тин шке кам па
ње. За то гра фич ку но ве лу ле ген де аме рич ког ан дер
гра унд стри па Ро бер та Крам ба (ро ђен 1944. го ди не 
у Фи ла дел фи ји, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве) Ма чак 

Фриц, ко ју је овај 
умет ник об ја вио 
у два де сет пр вој 
го ди ни жи во та, 
не мо же мо по сма
тра ти са мо као 
хир гнев ног та лен
то ва ног мла ди ћа 
а н а р  х и  с т и ч  к о г 
про се деа. Крамб је у ли ку ле њог хе до ни сте ко ји тра
жи по сао а бо га мо ли да га не про на ђе, бес ком про ми
сно пред ста вио чи ње нич но ста ње Аме ри ке ше зде се
тих го ди на про шлог ве ка. Ин те ре сант на је и суд би на 
Фри цо вог ство ри те ља: у два де сет тре ћој го ди ни жи
во та кре и рао је чу ве ни стрип се ри јал Зап Ко мик и с 
вре ме ном је по стао глав на фи гу ра соп стве них стри
по ва. Ме ђу тим, уз раз вој па ра но је Крам бу се се дам
де се тих го ди на про шлог ве ка гу бе тра го ви, а пре ма 
још увек не по твр ђе ним при ча ма, овај уса мље ни вун
дер кинд аме рич ке де ве те умет но сти, скри ва се у не
кој од европ ских де сти на ци ја. Цр теж Ро бер та Крам ба 
је ми ни ма ли стич ки. У мон та жном сми слу овај стрип 
ка рак те ри шу са мо на о ко не по ве за ни фраг мен ти ко ји 
се за хва љу ју ћи ори ги нал ним ли ко ви ма, али и пам тљи
вим, вр ца вим ди ја ло зи ма скла па ју у јед ну ко хе рент ну 
це ли ну. Ква ли тет овог стри па по ко ме је 1972. го ди не 
сни мљен ду го ме тра жни ани ми ра ни филм, ле жи у чи
ње ни ци да је Ро берт Крамб ру ко во де ћи се соп стве ним 
ства ра лач ким по ри ви ма от крио све тра у ме аме рич ког 
дру штва ко је је сре ди ном ше зде се тих го ди на два де се
тог ве ка нај ви ше би ло оп сед ну то ра том у Ви јет на му. 
Са Мач ком Фри цом Ро берт Крамб је ус пео да са чу ва 
не по му ће ност вла сти те аутен тич не ми сли.

Душан Цицвара

ка ко дан од ми че, стал но при сти жу но ви тек сто ви. Чи
там вр ло мно го сту дент ских ра до ва, па ди плом ских, 
ма ги стар ских и док тор ских те за и то чи та ње не до
но си увек за до вољ ство, че сто пре ти да се пре тво ри 
у го лу ру ти ну, и је де ве ли ки део мог буд ног вре ме на, 
али, опет, и оно ни је уза луд но: по ма же ми да се стал но 
ра за зна јем у све ту књи жев но сти, да би вам у по сто ја
ном до ди ру с њом, као и са дру гим чи та њи ма и дру гим 
ту ма че њи ма. Ка ко, пак, пре да јем ан то ло гиј ски курс 
из исто ри је срп ске књи жев но сти, не пре ста но сам у 
ве зи са на шим кла си ци ма, не ма го ди не а да из но ва не 
чи там Ан дри ћа, Цр њан ског, Сте ри ју, Стан ко ви ћа, па 
Де сни цу, Се ли мо ви ћа, Ма та ву ља и Раст ка, и све та
ко ре дом, ви ше стру ко је то за до вољ ство и ко рист. У 
сва ком но вом чи та њу от кри јем не што што ра ни је ни
сам при ме тио или што сам у ме ђу вре ме ну смет нуо с 
ума. Чи та ње кла си ка по ма же, та ко ђе, и у про на ла же
њу кри те ри ју ма, бо ље ре ћи, у сна ла же њу и оп ста ја њу 
на но га ма у ла ви ни но во на пи са них и но во о бја вље них 
књи га, ко је до слов но из да на у дан, у све ве ћем бро ју, 
сти жу на мо ју адре су. Ни ка да се ви ше ни је пи са ло и 
об ја вљи ва ло не го да нас, али ни ко од нас не мо же ре
ћи да је књи жев ност ти ме по ста ла бо ља, да се пи ше 
леп ше или ду бље не го пре пе де сет го ди на, ка да је вре
ме спо ри је про ти ца ло. Да, пи ше се бр же, те мат ски и 
стил ски друк чи је, књи жев ност се ну жно при ла го ђа
ва епо хал ним при ли ка ма (ме ди ји, тех но ло ги је, дру ге 
умет но сти, тр жи ште), али јој то ни је до не ло ни ка кав 
су штин ски нов ква ли тет, на про тив. 

По том, чи там као уред ник, као ре дак тор ру ко
пи са, књи га и тек сто ва сво јих ко ле га, као при ре ђи вач 
ста рих из да ња, као ан то ло ги чар, као ре цен зент, као 
днев ни кри ти чар, као пред го ва рач и по го ва рач, нај зад 
или пре све га, као су пер ви зор соп стве них тек сто ва. 
Чи там, чи там и чи там. Ма ло се од мо рим, па за про
ме ну опет ма ло чи там. И ово и оно, шта ми је на ре ду, 
шта ми пад не у ру ке, шта ме „по зо ве” да га пр ви пут 
или по но во про чи там, или по слу ча ју, не што се јед
но став но на мет не, као да па да с не ба, а не што сто ји 
на по ли ци и че ка свој ред, го ди на ма. Што сам ста ри ји 
знам да тај ред из гле да ни ка да не ће ни до ћи, али то не 
оме та че ка ње оно га што ме че ка. 

И, за ни мљи во, уоп ште (ви ше) не чи там но ви не. 

Од ви као сам се. Чи там књи жев ну пе ри о ди ку, и у њој 
углав ном кри ти ку и есе ји сти ку, ти ме до не кле на до ме
шћу јем оно што не ћу сти ћи да не по сред но про чи там. 
Као млад чо век ни сам мо гао да за ми слим ју тро без 
„По ли ти ке”, ни ти не де љу без „Ни на” или, не што ка
сни је, то ком 90их, без „Вре ме на”. А он да сам, од јед
ном, исто као кад сам оста вио ду ван, пре стао, и ви ше 
се ни ка да тој на ва ди ни сам вра тио. Но ви не ку пим тек 
ако ми не ко скре не па жњу на чла нак ко ји не из о став но 
тре ба про чи та ти, и то тек уко ли ко га не про на ђем на 
не ту. 

А са го ди на ма, све ви ше чи там по е зи ју. И све ви
ше пи шем о њој. По е зи ја ми је су шта стве ни је зич ки 
об лик, у пет ре чи не ко нам ка же ви ше не го не ко у 
раз ву че ном ро ма ну на пе де сет стра ни ца. Сва ки дан, 
под оба ве зно, про чи там нај ма ње не ко ли ко пе са ма. 
Ду хов ног здра вља и ужит ка ра ди. Че сто чи там на глас, 
а кад сам по себ но рас по ло жен, тру дим се и да на у чим 
по не ку пе сму на па мет. Про шле го ди не на у чио сам 
„У шпај зу има је дан си ра” Ду ша на Ра до ви ћа. Чи там и 
под мо ра њем, јер сам стал но у књи жев ним жи ри ји ма, 
упор но се бра ним да се ви ше не ћу ла ћа ти и то га по
сла, али ме бр зо и ла ко убе де, ре чи ма: „Хај де, ко ће ако 
не ћеш ти, па ти чи таш.” И за и ста је та ко.

Чи там, чи там и чи там, и то се са го ди на ма из јед на
чи ло са мо јим жи во том. Пи са ње ту до ђе као не из бе
жна по сле ди ца, као ег зи стен ци јал ни суп страт ко ји се 
уоб ли ча ва за хва љу ју ћи нај пре чи та њу, а оно је та ко ђе, 
као и пи са ње, об лик са мо у ви да.

Нај зад, да вас не оста вим без кон крет ног од го во ра, 
ево не ко ли ко књи га ко је су од ско ра оста ви ле не ка квог 
тра га у мом пам ће њу: Чарлс Си мић, „Ал хе ми ја сит ни
чар ни це”; Реј монд Кар вер, „Ода кле зо вем”; Ми ли ца 
Ни ко лић, „Пе сма, об лик, зна че ње”; Вла ди мир Пи шта
ло, „При че из це лог све та”; Ал фон со М. ди Но ла, „Ђа
во”; Емил Си о ран, „При руч ник о стра сти”; Жи во рад 
Не дељ ко вић, „Овај свет”; Кри сто фер Хо уп, „Врт ру
жи них сно ва”; Звон ко Ка ра но вић, „Три сли ке по бе де”; 
Сло бо дан Зу ба но вић, „Со не ти са се ла”, итд, итд.

И, стал но, пе сме. Да, пе сме. Го ми ла пе са ма. Ду
хов ног здра вља и ужи ва ња ра ди.

Припремила: Јана Драшковић



30 31

ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ – КО ЈЕ ТО?
Јован Пејчић: Заснови Глигорија Возаровића, Admiral 

Books, Београд 2009.

По че ци срп ског књи жар ства и из да ва штва ве зу ју се за име Гли го ри
ја Во за ро ви ћа. Не до вољ но су, ме ђу тим, по зна те све за слу ге овог 

ро до љу би вог Ср би на у раз во ју и очу ва њу на ше ду хов но сти. Дру го, про
ме ње но и до пу ње но из да ње књи ге За сно ви Гли го ри ја Во за ро ви ћа, овен
ча не Про све ти ном на гра дом „Ге ца Кон“ го ди не 1997, све до чи о зна ча ју 
ко ји она у срп ској кул ту ри има. Ин те ре сан тан на слов књи ге упу ћу је, 
с јед не стра не, на мла дић ки сан Гли го ри ја Во за ро ви ћа – да књи гом и 
кул ту ром „об ште му Ср бин ству“ по слу жи – а са дру ге ука зу је на ње го ву 
де лат ност као на је дан од сто же ра на ше кул ту ре. 

По вест о пр вом књи го ве сцу оме ђе на је јед ним пи та њем и од го во
ром на ње га. Иза по чет не за пи та но сти – Ко је за пра во Гли го ри је Во за ро
вић – сле ди ње гов жи во то пис, а на кра ју, као за кљу чак и ре ка пи ту ла ци ја, 
на ла зи се од го вор: пр ви књи го ве зац и књи жар у об но вље ној Ср би ји, 
пр ви са мо стал ни из да вач код нас, осни вач пр ве јав не би бли о те ке у Бе о
гра ду, из да вач пр вих це ло куп них де ла јед ног срп ског пи сца, да ро да вац 
и по кро ви тељ. 

По ре чи ма ауто ра, књи га има два то ка – пр ви је основ ни текст ко ји 
чи ни по вест о Во за ро ви ћу, а дру ги ток, „од мет нут у по ље на по ме на“, 
са чи њен је од упу ћи ва ња на гра ђу и до ку мен те. По сто ји, ме ђу тим, и 
тре ћи ток. То је ван ли те рар на гра ђа ко ја пра ти основ ну при чу. Фо то
гра фи је ста рог Бе о гра да, Во за ро ви ће вих са вре ме ни ка, ње го вих до ку
ме на та, за пи са и по ве за, аутен тич на су све до чан ства ко ја до ча ра ва ју 
вре ме, а са му при чу чи не упе
ча тљи ви јом. 

Основ ни ток има је да на
ест це ли на. По шту ју ћи жа
нр жи во то пи са, Пеј чић хро
но ло шки пред ста вља жи вот 
и ак тив но сти сво га ју на ка у 
спле ту бур них дру штве но
исто риј ских про ме на. Цен
трал на ме ста у жи во то пи су 
при па ла су оним по гла вљи ма 
у ко ји ма се ука зу је на екс клу
зив ност ње го вог ра да: Пр ви 
срп ски књи го ве зац, Пр ви књи
жар у Бе о гра ду, Пр ви при ват
ни из да вач у Ср би ји, Пр ва јав
на би бли о те ка у Бе о гра ду.

При ча о Во за ро ви ћу исто вре ме но је и при ча о дру штве ним и кул
тур ним при ли ка ма у пр вој по ло ви ни де вет на е стог ве ка. У тој функ ци ји 
на шле су се не ко ли ке епи зо де ко је осве тља ва ју ко ли ко Во за ро ви ће ву 
при ро ду и ње го во по ли тич ко опре де ље ње, то ли ко и при ро ду по је ди них 
ње го вих са вре ме ни ка. Та ко, са зна ју ћи чи ње ни це у ве зи са отва ра њем 
пр ве књи го ве зач кокњи жар ске рад ње у об но вље ној Ср би ји, упо зна је
мо се и са де та љи ма ве за ним за отва ра ње пр ве Др жав не ти по гра фи је, 
чи ји је пр ви и нај пре да ни ји књи го ве зац био упра во Во за ро вић. Обра
зла жу ћи и ту ма че ћи све до чан ства, до ку мен те и ли те ра ту ру, Пеј чић по
вре ме но реч пре пу шта Во за ро ви ће вим са вре ме ни ци ма. Та ко се чу је и 
глас ње го вог при ја те ља и ку ма, Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је, за тим 
Па вла Ста ма то ви ћа, па не мач ког пу то пи сца Ота Пир ха… Ова су све
до чан ства ре дов но пра ће на аутор ским ко мен та ри ма. Пре до ча ва ју ћи 
суд би ну Во за ро ви ће ве би бли о те ке, Пеј чић ис тра жу је и упо ре ђу је све
до чан ства и у свом ко мен та ру раз ре ша ва спор у ве зи са исто ри ја том 
овог „књи го хра ни ли шта“ и ње го вим „пра вим име ном“.

Два по гла вља пред ста вља ју Во за ро ви ће во ста ра ње за очу ва ње срп
ске кул тур не и књи жев не ба шти не: Во за ро вић и До си теј и Во за ро вић 
и Све ти Са ва. Ва тре ни до си те је вац оду жио се свом ду хов ном учи те
љу и жи вот ном узо ру об ја вљи ва њем ње го вих пр вих са бра них де ла, али 
и бри гом о До си те је вим зем ним оста ци ма. Низ улан ча них епи зо да о 
њи хо вом пре ме шта њу ну ди нео бич ну при чу о искре ном по што ва њу и 
рет ком ста ра њу за „род срп ски и по том ство“.

Књи га За сно ви Гли го ри ја Во за ро ви ћа ни је са мо све до чан ство о пла
но ви ма и на ме ра ма јед ног ве ли ког пре га о ца на број ним по љи ма про
све ћи ва ња срп ског на ро да. Обим на гра ђа на ко ју се упу ћу је (Об ја вље
ни ја Гли го ри ја Во за ро ви ћа и Из да ња Гли го ри ја Во за ро ви ћа) и на ве де на 
ли те ра ту ра отва ра ју број не пу те ве за да ље ис тра жи ва ње овог из у зет но 
зна чај ног и пре врат нич ког пе ри о да срп ске кул тур не исто ри је.

Биљана Мичић

Радмила Мишев: Трагање за духовним видом, 
Библиотека Духовне стазе, Ризница српске духовности, 
Београд 2010.

Рад ми ла Ми шев ро ђе на је на Све тог Са ву го ди не 1950. Де тињ ство и 
ра ну мла дост, уз шко ло ва ње, про ве ла је у Де ча ни ма и Пе ћи, а сту дент

ске да не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
У пе ри о ду од 1998. до 2001. го ди не пи са ла је при ло ге у ру бри ци „Сло

во о ве ри“ у не дељ ни ку „Пан че вац“. Уз то, већ два на ест го ди на уре ђу је 
деч ју еми си ју на та ла си ма „Ра дио Све ти го ре“ Ми тро по ли је цр но гор ско
при мор ске. Го ди не 2003. до ла зи на ме сто глав ног и од го вор ног уред ни ка 
пра во слав ног деч јег ча со пи са „Звон це“, ко је је Ми ни стар ство про све те 
РС про гла си ло по моћ ним на став ним сред ством у на ста ви ве ро на у ке. 

Сво је ра до ве об ја ви ла је у књи га ма „При че из сме ђе све ске“ и „По вест 
о ма на сти ру Све тог Лу ке“. При ре ди ла је ви ше деч јих књи га и ан то ло ги ју 
„10 Бо жи јих за по ве сти у 100 при ча“.

Пред на ма је од ско ра њен но ви на слов „Тра га ње за ду хов ним ви дом“. 
Књи га је про зно де ло, и кон ци пи ра на је у три на ест гла ва: Пред вра ти ма, 
Ула зак, Сла ве и слав ски оби ча ји, Бо жић, Сре те ње – су срет са веч ном ра
до шћу, Цр ква – са бор на свест на ро да, У су срет пра зни ку над пра зни ци ма 
– Вас кр се ње Хри сто во, Осве ће ње жи во та, Сим во ли и сим бо ли, Бо жан ска 
ли тур ги ја, Цр квом је оме ђен чи тав жи вот, Сед ми це ча сног по ста и Тра га
ње за ду хов ним ви дом, од ко јих сва ка гла ва има по не ко ли ко при ча. 

У ли ку глав не ју на ки ње Ири не, ко ја сво ју при по вест из но си у пр вом 
ли цу, спи са те љи ца се не по сред ни је при бли жа ва чи та о цу. Ири ну пра ти мо 
од ње не спо зна је, да већ као од ра сла, мла да же на тре ба да се кр сти. По
том ула зи у свет ве ре, и уз по моћ до бро на мер них љу ди, по ла ко га осва ја. 
Кроз хри шћан ске све те тај не, и пра во слав ни ка лен дар пра зни ка, па и кроз 
оби ча је ко ји су се „ка но ни зо ва ли“, по пут не ког на ма бли ског, аутор ка нас 
во ди из при че у при чу, пре ла зе ћи пут ко ји обе ле жа ва жи вот мар љи вог 
хри шћа ни на. У по ет ском ма ни ру ка зи ва ња, Ми ше ва нас про во ди кроз ве
о ма озбиљ не и ду бо ке те ме, ко је опет за хва љу ју ћи ње ном јед но став ном и 
пит ком из ла га њу, ве о ма ла ко по ста ју бли ске и ја сне. За чи та о ца, аутор ка се 
осим свог лич ног опи та, упу ти ла у ове те ме бо га том ли те ра ту ром, ко ју је 
на ве ла на кра ју књи ге. Са не жно шћу пре ма уоби ча је ним гре шка ма ла и ка 
у ту ма че њи ма и њи хо вим за блу да ма, Рад ми ла нам ука зу је шта је пра во. У 
при лог лак шој ви зу е ли за ци ји са др жа ја, спи са те љи ца је при ло жи ла и цр
те же Са ре Илић. 

Фи зич ки вид је не што са чи ме ве ћи на љу ди рас по ла же. Ду хов ни вид 
је не што дру го, ње га мо гу по се до ва ти и они ко ји не мо гу ви де ти ма те ри
јал ни свет, до ње га се до ла зи лич ним тру дом. Ви де ти ду хов ним очи ма то 
је ве шти на ко ја се учи. Из љу ба ви пре ма љу ди ма и њи хо вим ду хов ним по
тре ба ма аутор ка је, ра де ћи ду го и пре да но на овој књи зи, по да стр ла ста зу 
ко јом ва ља кре ну ти у тра га ње. 

Биљана Цинцар Костић
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КЊИЖЕВНИ ФЕНОМЕНИ

ГИЉЕРМО АРИЈАГА: СМРТ ЈЕ 
ИНТЕГРАЛНИ ДЕО ЖИВОТА
Је дан од нај зна чај ни јих хи спа но а ме рич ких при по ве да ча, ро ман си је ра, филм

ских сце на ри ста и ре ди те ља Ги љер мо Ари ја га (ро ђен 1958. го ди не у Мек
си ко Си ти ју) ове го ди не, по чет ком ју на, као гост тре ћег по ре ду филм ског фе
сти ва ла „Си не ма Си ти”, бо ра вио је у на шој зе мљи. Свет ску сла ву Ари ја га је 
сте као као пи сац сце на ри ја за фил мо ве „Псе ћа љу бав”, „21 грам”, и „Ва ви лон”, 
ко је је екра ни зо вао Алек сан дро Гон за лес Ина ри ту. На филм ском фе сти ва лу у 
Ка ну 2005. го ди не Ари ја га је до био „Злат ну пал му” за сце на рио фил ма „Три 
са хра не Мел ки ја де са Естра де”. Пре не го што је по стао пи сац, сце на ри ста, про
ду цент, уни вер зи тет ски про фе сор и филм ски ре ди тељ (филм „Рав ни ца у пла
ме ну”), Ги љер мо Ари ја га био је бок сер, ко шар каш, а јед но вре ме за сва ко днев
ни жи вот за ра ђи вао је као про фе си о нал ни фуд ба лер. С об зи ром на чи ње ни цу 
да је од ра стао у град ским че твр ти ма по зна тим по на си љу, и да за се бе твр ди „да 
је ло вац ко ји ра ди као пи сац”, мно ги ауто би о граф ски де та љи по слу жи ли су му 
као ин спи ра ци ја. Соп стве ну те зу о лов цупи сцу, при ли ком бо рав ка у Но вом 
Са ду и Бе о гра ду, но ви на ри ма је пре ци зни је обра зло жио: „За ме не је лов ри ту
ал, ду бо ко су штин ско при бли жа ва ње тај на ма при ро де: смр ти, жи во ту, ле по ти, 
окрут но сти. И у мо јим књи га ма као и у мом филм ском ра ду, ју на ци се по на ша
ју по пут ло ва ца, док те ме кру же уну тар про тив реч но сти ко је се зо ву жи вот и 
смрт. Сем то га, ми слим да је лов лек про тив оту ђе ња. Ло вац од ла зи на ме сто 
где жи во ти ња жи ви, упо зна је је, пра ти је, вре ба је, усмр ти је и по том по је де. Не 
чи ни то као до ма ћи ца ко ја у ка сап ни
ца ма ку пу је ме со кра ва ко је ни ка да 
у свом жи во ту ни је ви де ла. Ви ди те, 
тре нут но лу ком и стре лом ло вим је
ле не и ди вље ко ње. Што сте ве ћи ло
вац, се би по ста вља те ви ше ци ље ве. 
На тај на чин жи во ти ња ма да је те ве ће 
из гле де за пре жи вља ва ње“, ре као је 
Ари ја га. 

Оми ље не те ме овог умет ни ка су: 
љу бав, лаж, ода ност, из да ја, не мо
гућ ност ко му ни ка ци је, и све то под 
окри љем стал ног при су ства смр ти. У по за ди ни свих по сту па ка ју на ка Ари ја
ги них ро ма на на ла зи се осе ћа ње љу ба ви и жи во та. Ње го ви ју на ци не пре ста но 
се су сре ћу са смр ћу, јер без по ме ну тог осе ћа ња ли ше ни су за до вољ ства ко
је пру жа жи вот. До са да на срп ски је зик пре ве де на су два Ари ја ги на ро ма на: 
„Сла дак ми рис смр ти” (издавач: Де ја до ра – пре вео Ср ђа Сар де лић) и „Бу фа ло 
но ћи” (издавач: Де ја до ра – пре ве ла Би ља на Бу квићИса и ло вић). У ње го вом 
де би тант ском ро ма ну „Сла дак ми рис смр ти“ из ни јан си ра ни ли ко ви, и ре а ли
стич но при ка зи ва ње ин ди ви ду ал них суд би на у се о ском ма ло гра ђан ском окру
же њу, Ари ја ги ној про зи да ју гло бал ни зна чај. Ро ман „Бу фа ло но ћи” у су мор ној 
ат мос фе ри ки шног ме га ло по ли са Мек си ко Си ти ја, го во ри о љу бав ном тро у
глу ко ји чи не нај бо љи при је те љи Ма ну ел и Гре го рио, и та јан стве на и не пред
ви дљи ва Та ња, де вој ка у ко ју су обо ји ца фа тал но за љу бље ни. Не ну де ћи уте ху, 
Ари ја га при по ве да о стра сти, пре ва ра ма и људ ским ду ша ма ко је ла га но по ста ју 
ши зо фре не. На и ме, сав Ари ја гин рас ко шни, при по ве дач ки та ле нат, као и жи
вот ни ста во ви пре то че ни у број не филм ске сце на ри је ко је је пот пи сао, нај бо
ље се очи ту ју у ро ма ни ма „Сла дак ми рис смр ти” и „Бу фа ло но ћи”. 

Душан Цицвара

ПРЕДЛОГ ЗА РЕПРИНТ

Књиге: светионици и путокази
Ни је по треб но по себ но на гла ша ва ти зна чај пи са ног опу са Сло бо

да на Јо ва но ви ћа. Но, ипак, спо ме ну ће мо да је ње го во де ло од ве
ли ког зна ча ја за раз у ме ва ње срп ске исто ри је и кул ту ре, али и да слу жи 
као сво је вр стан узор ле пог сти ла у пи сме ном из ра жа ва њу. 

Овом при ли ком под се ти ће мо се Јо ва но ви ће ве књи ге Из на ше 
исто ри је и књи жев но сти, об ја вље не дав не 1931. го ди не у из да њу Срп
ске књи жев не за друге. За штам пу и по вез ове књи ге од 184 стра не по
бри ну ла се На родна про све та из Бе о гра да. Де ло о ко ме је реч об ја вље
но је у XXXIV ко лу СКЗ под бро јем 229.

 У овој књи зи Јо ва но вић пред ста вља жи во те и де ла кне за Ми ло ша, 
Јо ва на Ха џи ћа, Фра ње Рач ког, Јо си па Ју ра ја Штро сма је ра, Фи ли па Ви
шњи ћа, Јо ва на Скер ли ћа, Љу бо ми ра Не ди ћа и Уро ша Пе тро ви ћа. 
 

(…) 1. Кнез Ми лош је имао два за дат ка: 
пр во, да осло бо ди зе мљу тур ског ту тор
ства; за тим, да за ве де са мо стал ну на
ци о нал ну упра ву. Те жи ну пр вог за дат ка 
уви ђа сва ки. Дру ги за да так пак мо же 
мно ги ма из гле да ти до ста лак. Јер, при
род но је прет по ста ви ти да је наш на род 
је два че као да до ђе до сво је са мо стал не 
упра ве, го то во да јој слу жи са оду ше вље
њем и бла го дар но шћу (…).
У исто ри ји на шег за ко но дав ства Јо ван 2. 
Ха џић је сте без сум ње нај и стак ну ти ја 
лич ност. Он је пи сац на шег гра ђан ског за ко ни ка, ко ји је сав сам из ра
дио, без ичи је са рад ње. У ор га ни зо ва њу др жав них вла сти по сле Уста ва 
од 1838. го ди не, он је уче ство вао ви ше но ма ко дру ги (…).
(…) 3. Рач ки је био од оних ду хо ва ко ји пред о се ћа ју бу дућ ност, и чи ја 
је ве ли чи на сто га ја сни ја по зни јим на ра шта ји ма не го са вре ме ни ци ма. 
Ме ђу ду хов ним во ђа ма на шег на ро да ње му при па да јед но од пр вих ме
ста. Све ште ник, на уч ник, по ли ти чар, он је унео у свој на ци о на ли зам 
вер ско оду ше вље ње, на уч нич ку те ме љи тост, по ли ти чар ску бор бе
ност (…).
(…) Код Ср ба, о Штро сма је ру се обич но су ди по гре шно, као да би он 4. 
био је дан од оних ка лу ђе ра – ди пло ма та Ка то лич ке цр кве ко ји, угла
ђе ним по на ша њем и слат ким ре чи ма, при кри ва ју не ке ду бо ке пла но ве 
ко је ни ко ме не ка зу ју. Ме ђу тим, у свој јав ном ра ду, Штро сма јер је био 
отво рен, смео, на пра сит, као да ни је био епи скоп већ на род ни три бун 
(…).
О бо ју на Чо ке ши ни има мо два опи са: је дан чи сто исто риј ски од Ву ка 5. 
у ње го вој Пр вој го ди ни во је ва ња на да и је – и дру ги са свим пе снич ки у 
по зна тој Ви шњи ће вој пе сми Бој на Чо ке ши ни. За ни мљи во је упо ре ди
ти ова два опи са; ако ни шта ви ше, ви де ће се ка ко је Ви шњић об ра ђи
вао исто риј ску гра ђу ко ју је имао на рас по ло же њу (…).
(…) Са го ми ла ма ко је жи ве, са исто риј ским лич но сти ма ко је су са мо 6. 
крик и гест тих го ми ла, са спа ја њем про шло сти и са да шњо сти у исти 
идеј ни про цес, Скер лић има сво ју на ро чи ту фи зи о но ми ју ме ђу на шим 
исто ри ча ри ма као пред став ник јед не де мо крат ске со ци о ло ги је, ко ја 
до ње га ни ка да ни је би ла из ра же на са то ли ко књи жев ног да ра.
(…) У сво јој књи зи Не дић го во ри о овим пе сни ци ма: Јо ви Или ћу, Ка7. 
ћан ском, Јак ши ћу, Зма ју, Ла зи Ко сти ћу, Во ји сла ву. Нај ја чи ути сак 
на чи ни ла је ње го ва рас пра ва о Зма ју; она је чак на шко ди ла оста лим 
рас пра ва ма, јер је у тој ме ри при ву кла на се бе па жњу, да је из гле да
ло да осим ње не ма ни чег ви ше ин те ре сант ног у це лој књи зи. Успех те 
рас пра ве об ја шња ва се ти ме што је Не дић на пао Зма ја, ко ји је до тле 
ва жио за не при ко сно ве ног (…).
(…) Ја сам чи тао 8. За сва ки дан још у ру ко пи су, оде љак по оде љак, она
ко ка ко је из ла зио Уро шу Пе тро ви ћу из пе ра. Ја сам имао ути сак да 
је у спи си ма те вр сте Урош на шао свој пра ви пут, али пре не го је он 
мо гао про ду жи ти сво ју мо ра ли стич ку рад њу, ко ју је ле по по чео, ње га је 
сна шла смрт. Ужи вља ва њем у се бе са ма, ко је је по след њих го ди на вр ло 
рев но сно и ме то дич но вр шио, да ло му је нео бич ну ду хов ну мир но ћу ка
да се на шао учи у очи са смр ћу. Он је оти шао са овог све та у уве ре њу да 
је дух ја чи од све га, па и од са ме смр ти.
Књи ге об ја вље не из ме ђу два ра та, ба рем оне рет ке ко је су са чу ва не 

од ра за ра ња, бом би, по жа ра и оста лих по ша сти, пред ста вља ју вред ност 
на ко ју тре ба обра ти ти по себ ну па жњу. Оне умно го ме мо гу да осве тле 
и по ја сне не до у ми це у ве зи са са да шњим тре нут ком, али и бу дућ но
шћу.

Приредио: Пеђа Радосављевић



32

У не ким, не та ко дав ним вре ме ни ма, чи та ње је 
би ло мо да, на чин жи во та и ствар пре сти жа. 

Би бли о те ке су би ле ме сто оку пља ња, дру же ња 
и ужи ва ња. Раз во јем елек трон ских ме ди ја, ак
тив но ужи ва ње у пи са ном шти ву по ме ре но је у 
дру ги план. Ста ти сти ке по ка зу ју да чак и гим на
зи јал ци – чи та ју по не кад. 

Све ма ње ти ра же из да ва чи прав да ју сма ње
њем др жав них гра ни ца, а ти ме и тр жи шта. Не
за ин те ре со ва ност де це за школ ску лек ти ру про
фе со ри и ро ди те љи прав да ју ло шим из бо ром 
и пре ва зи ђе ним из бо ром на сло ва ко ји исту ту 
лек ти ру чи не. Мно га де ла кла сич не књи жев но
сти штам па ју се у скра ће ним из да њи ма ко ја, пре 
све га, пред ста вља ју са ка ће ње и де тро ни зо ва ње 
књи жев ног де ла.  И по ред број них на по ра, мо
дер ни за ци је по сло ва ња и до бре снаб де ве но сти 
фон до ва, би бли о те ке су да ле ко од са ста ја ли шта 
мла дих, а на ро чи то љу ди сред њег до ба. 

О раз ло зи ма за ин те ре со ва но сти за дру ге ме
ди је, оне ко ји су у овом тре нут ку по пу лар ни ји 
од књи ге, те мељ ни ји суд да ли би струч ња ци ко
ји се про це сом чи та ња ба ве про фе си о нал но, те 
то из ла зи из ком пе тен ци је би бли о те ка ра. Ме
ђу тим, оно што би бли о те ке мо гу да учи не у 
при лич но алар мант ном тре нут ку, сва ка ко је сте 
кам па ња на те му под сти ца ња чи та ња, ко ју ће Би
бли о те ка гра да Бе о гра да, у са рад њи са број ним 
из да вач ким и ме диј ским ку ћа ма, као и не ко ли ко 
ком па ни ја, а под окри љем Ми ни стар ства кул ту
ре Ре пу бли ке Ср би је, ре а ли зо ва ти у тра ја њу од 
23. апри ла до 22. ма ја ове го ди не. Ти ме ће обе ле

жа ва ње Ме се ца књи ге и Го ди не књи ге, бар ка да 
је ак тив ност Би бли о те ке гра да Бе о гра да у пи та
њу, би ти по диг ну те на ни во дру штве ног апе ла и 
по зи ва гра ђа на, љу ди око нас, да – чи та ју. 

Кам па ња за под сти ца ње чи та ња осми шље
на је та ко да укљу чу је из да вач ке ку ће ко је ће се, 
из бо ром књи жев них ци та та из де ла ко ја су об ја
ви ли, ре кла ми ра ти пу тем бил бор да. У ту свр ху 
пред ви ђе но је 50 бил бор да на раз ли чи тим ло ка
ци ја ма у Бе о гра ду. Сва ки ци тат би ће пра ћен сло
га ном: „Oбогати се бе. Чи тај!“

ТВ спот, ко ји ће у вре ме тра ја ња кам па ње 
би ти еми то ван на не ким те ле ви зи ја ма, по ред по
зи ва на чи та ње, са др жа ће ци тат из опу са на шег 
про сла вље ног но бе лов ца Иве Ан дри ћа.

У штам па ним ме ди ји ма по ја ви ће се вер зи ја 
ка ква је на пра вље на и за бил бор де.

Из да вач ка ку ћа „Слу жбе ни гла сник“ на гра
ди ће нај ак тив ни јег чи та о ца из сва ког оде ље ња 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да са по јед ном књи
гом, а би бли о те ку, ко ја у тих ме сец да на из да 
нај ве ћи број књи га, на гра ди ће са 500 на сло ва из 
сво је из да вач ке де лат но сти.

За дан по чет ка кам па ње, 23. април, пла ни
ра на је ак ци ја „По зна ти чи та ју“, у окви ру ко је 
ће лич но сти из јав ног жи во та би ти по зва не да, 
у од ре ђе ном тра ја њу, оба вља ју по сао би бли о те
ка ра, док ће не ки на ши по зна ти су гра ђа ни би ти 
по зва ни да се, по про мо тив ним це на ма, баш тог 
да на учла не у би бли о те ку.

Је дан дан би ће по све ћен де лу на шег по зна
тог пи сца Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа. Осам де се

ти ро ђен дан Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа Би бли
о те ка гра да Бе о гра да обе ле жи ће та ко што ће у 
то ку пре по дне ва пи сци и књи жев ни кри ти ча ри 
го во ри ти о ње го вом ства ра ла штву, док ће у по
по днев ним са ти ма раз го вор са пи сцем во ди ти 
проф. др Ми хај ло Пан тић, глум ци ће чи та ти иза
бра не од лом ке из де ла, а на кра ју ће би ти при
ка за но не ко од екра ни зо ва них де ла по зна тог 
пи сца.

Мла ђа по пу ла ци ја би ће оку пље на у окви
ру ак ци је „Уме сто у ди ско те ку − у би бли о те ку“, 
ка да ће се, у то ку ве чер њих са ти, у про сто ри ма 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да одр жа ти 2 кон цер та, 
а сви мла ди, по це ни ко лек тив ног упи са (400 ди
на ра) мо ћи ће да до би ју члан ску кар ту би бли о
те ке чи ја је трај ност го ди ну да на.

Те ле ком Ср би ја на гра ди ће нај у спе шни ји 
MMS по слат у вре ме ну тра ја ња кам па ње на наш 
сајт на те му „Ја и мо ја оми ље на књи га“ са три мо
бил на те ле фо на.

Ве ру је мо да ће кам па ња, чи ја се ре а ли за ци ја 
од ви ја у ви ше ни воа, по твр ди ти пра ви ло ко је по
сто ји у за пад ном све ту – да су и уста но ве кул ту ре 
озбиљ ни брен до ви. Чи ње ни ца да је Ми ни стар
ство кул ту ре пре по зна ло и по др жа ло про је кат 
ко ји ути че на по ди за ње кул тур ног ни воа на ци је 
го во ри у при лог то ме да је Би бли о те ка гра да Бе
о гра да на до бром пу ту да пу тем ме ди ја, огла ша
ва ња и оста лих по је ди нач них ак ци ја, за ин те ре
со ва ност за књи гу по диг не на ви ши ни во. 
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