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Крај де вет на е стог и по че так два де се тог 
ве ка је вре ме си сте мат ског осни ва ња 

јав них би бли о те ка (чи та ли шта). До ступ на 
ак ту ел на пе ри о ди ка, по себ но бер зан ске ин-
фор ма ци је, по тре ба за ин фор ми са но шћу и 
раз ме ном ин фор ма ци ја по ста ју но ви основ 
оку пља ња гра ђа на. 

У ве ћим кул тур ним сре ди шти ма Ср би је 
чи та ли шта су у том пе ри о ду до жи вља ва ла 
свој пра ви за мах. То су по пра ви лу би ле про-
стра не про сто ри је у цен тру на се ља, а њи хов 
јав ни ка рак тер вре ме ном је об у хва тао све 
ши ре сег мен те ста нов ни штва, све гру пе и 
ста ле же, бо га те и си ро ма шне, му шкар це и 
же не, омла ди ну и де цу. У Бе о гра ду, књи го-
ве зац и из да вач Гли го ри је Во за ро вић отва-
ра „ма лу би бли о те ку“ и чи та о ни цу 1827. 
го ди не, ко ја пет го ди на доц ни је пре ра ста у 
пр ву, ка ко је сам на зи ва, Би бли о те ку ва ро
ши Бе о гра да (1832). Већ у де цем бру 1845. 
го ди не гру па гра ђа на осни ва Дру штво Срб
ског Чи та ли шта у Бе о гра ду ко је 24. ја ну а ра 
сле де ће го ди не отва ра сво је про сто ри је ко-
ри сни ци ма, не са мо да би чи та ли но ви не и 
књи ге не го и да би се упо зна ва ли и ја ча ли 
ме ђу соб не ве зе. Ви ше од по ла ве ка ка сни је, 
1931, кор ми ло јав ног би бли о те кар ства пре-
сто ни це пре у зи ма Би бли о те ка Оп шти не 
гра да Бе о гра да, фор ми ра на по нај мо дер ни-
јим стан дар ди ма сво га вре ме на.

Мно ге раз ви је ни је зе мље Европ ске уни-
је у пр вој де це ни ји XXI ве ка на до сто јан на-
чин обе ле жа вју сто ле ће од уста но вља ва ња 
си сте ма јав них би бли о те ка у сво јим сре ди-
на ма. Кра ље ви на Хо лан ди ја ју би леј про сла-
вља отва ра њем но ве град ске би бли о те ке у 
Ам стер да му са гра ђе не на 28.000 m2, тач но 
4.000 m2 ви ше од до та да нај ве ће, та ко ђе 
хо ланд ске град ске би бли о те ке у Ро тер да му. 
У тој зе мљи се го ди шње из два ја пре ко три 
сто ти не ми ли о на евра за де лат но сти би бли-
о теч ких јав них сер ви са. На све ча ном отва-
ра њу, у ма ју 2008. го ди не, мо гле су се чу ти 
ре чи: „Ми по ста вља мо стан дар де и од нас се 
оче ку је да са гра ди мо ова кву би бли о те ку.“ 
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И у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма 
ни че ве ли ки број но вих, на мен ски гра ђе них 
би бли о теч ких згра да, и то у Чи ка гу, Ден ве-
ру, Сан Фран ци ску, Фе ник су, Не шви лу, Ми-
не а по ли су, Си је тлу... Би бли о те ка у Си је тлу, 
чи је је про јек то ва ње тра ја ло чи та ву де це ни-
ју и на чи је је отва ра ње по зва но две сто ти не 
тре нут но нај бо љих ме на џе ра јав них би бли-
о те ка, на пра вље на је са ам би ци јом да бу де 
нај бо ља на све ту! Са мо у пр вој го ди ни ра да 
има ла је два де сет ми ли о на оn-si te и оn-li ne 
по се та. У Ка на ди, Ван ку вер се мо же по хва-
ли ти ве ли ком згра дом јав не би бли о те ке, а 
слич но, на мен ски про јек то ва но зда ње отво-
ре но је за ко ри сни ке и у Кве бе ку. 

У Евро пи, град ске за јед ни це Бар се ло не 
и То ри на па жљи во пла ни ра ју но ве би бли о-
теч ке згра де, док је у Шпа ни ји и Пор ту га ли-
ји цео си стем јав них би бли о те ка у из град њи. 
У Фран цу ској, упо ре до са Ми ни тел др жав-
ном екс пе ри мен тал ном мре жом, јав не би-
бли о те ке се зи да ју по це лој зе мљи. Фин ска 
има нај бо љи би бли о теч ки си стем, а Дан ска 
раз ви је ни ин фор ма ци о ни сер вис ко ји омо-

гу ћа ва да се књи ге на ру чу ју и до ста вља ју на 
кућ ну адре су. У на шем не по сред ном окру-
же њу, у Сло ве ни ји и у Хр ват ској је у то ку 
ин тен зив но пла ни ра ње, али и из град ња би-
бли о теч ких зда ња. 

Згра де на мен ски гра ђе не за са вре ме не 
јав не би бли о те ке од ра жа ва ју про ме не ко-
је се од и гра ва ју ка ко у ар хи тек тон ском та-
ко и у би бли о теч ком де ло ва њу – фор ми ра ју 
се пре ма кон цеп ти ма и ви зи ја ма мо дер ног 
вре ме на. Згра да јав не би бли о те ке у XXI ве-
ку пре у зи ма уло гу нај зна чај ни јег кул тур ног 
и ин фор ма ци о ног јав ног сре ди шта сво је за-
јед ни це, отво ре на је за сва ко га, бес плат на, 
до ступ на, со ци јал на, ин те гра тив на, у кон-
тра сту са ко мер ци јал ним цен три ма. Мо дер-
не би бли о те ке са сво јим мно го број ним са-
др жа ји ма и сер ви си ма по ста ју је ди на са вре-
ме на не ко мер ци јал на јав на ме ста оку пља ња 
за све уз ра сте и све гру пе. Оне мо гу по ста ти 
ак ту ел на, де мо крат ска вер зи ја аго ре и фо-
ру ма из про шло сти, но во сред ство ја ча ња 
ин те гра ци је уну тар за јед ни це и оквир за 
ди ску си ју и ор га ни за ци ју, те мељ кул ту ре и 
сло бод ног раз во ја про све ће них гра ђа на. 

У ду гој исто ри ји би бли о те кар ства јав-
ним би бли о те ка ма при па да тек јед но и по 
сто ле ће, али про ме не ко је до но се мо дер-
ни за циј ски про це си XXI ве ка ра ди кал но 
ме ња ју њи хов по ло жај. Да би ко ри сти ли 
по тен ци ја ле јав них би бли о те ка на пра ви на-
чин, мо ра мо пре све га раз у ме ти чи ње ни цу 
да ЗНА ЊЕ по ста је при мар ни ре сурс ве ка 
у ко ме жи ви мо, а би бли о те ке, као ри зни це 
људ ског зна ња, нај ва жни ји цен три кул ту ре, 
до жи вот ног обра зо ва ња, ин фор ми са ња и 
со ци јал не ин те гра ци је. Мо же се сло бод но 
ре ћи да ће еко ном ски раз вој сва ке зе мље у 
све ве ћој ме ри за ви си ти не по сред но од ула-
га ња у до ступ ност ин фор ма ци ја, у јав ни ин-
фор ма тич ки сер вис јав них би бли о те ка.
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Хелен Лашон, аташе за културу амбасаде Шведске
Уваженa го спо ђо Ла шон, Швед ска је 
ове го ди не по ча сни гост Ме ђу на род
ног бе о град ског сај ма књи га. Мо же те 
ли нам, као аутор ка кон цеп та швед ског 
са јам ског на сту па, ре ћи не што ви ше о 
ак тив но сти ма ко је при пре ма те овим 
по во дом?
Ве о ма нам је дра го што смо ове го ди не по-

ча сни го сти Ме ђу на род ног бе о град ског сај-
ма књи га. Ко ле ги ни ца из ам ба са де Сла ви ца 
Мар ко вић-Сан дић го ди на ма се ин тен зив но 
ба ви ла швед ском књи жев но шћу, у са рад њи са 
Швед ским умет нич ким са ве том и Љу би шом 
Ра ји ћем, про фе со ром са Ка те дре за скан ди-
нав ске је зи ке. Да нас су ви дљи ви ре зул та ти на-
шег ду го трај ног ра да и са рад ње. Оства рио се 
наш дав на шњи сан.

По зва ли смо два де се так швед ских пи са ца 
и илу стра то ра ко ји ће уче ство ва ти у јав ним 
рас пра ва ма и ди ја ло зи ма са ко ле га ма из Ср-
би је у на шем па ви љо ну на Сај му. Из ло жи ће мо 
швед ске књи ге об ја вље не у пе ри о ду од 2004. 
до 2010. го ди не, од ко јих су не ке пре ве де не 
на срп ски, као и на дру ге је зи ке из ре ги о на. 
Ор га ни зо ва ће мо мно ге про грам ске ак тив-
но сти за де цу: ра ди о ни це, чи та ња и су сре те 
са пи сци ма и илу стра то ри ма. Де ца ће има ти 
при ли ку да се срет ну са швед ским умет ни ком 
Мат сом Линд бер гом, те да за јед но са њим са-
гра де деч ји град од ре ци кли ра них ма те ри ја ла.

Мно ге од на ших ак тив но сти ће се од и гра-
ва ти на Сај му, али ће мо та ко ђе ор га ни зо ва-
ти и број не до га ђа је и на дру гим ло ка ци ја ма 
у гра ду. Та ко ће Би бли о те ка гра да Бе о гра да 
ор га ни зо ва ти раз го во ре са пи сци ма Сти вом 
Се мом-Санд бер гом и Хе ле ном Хен шен. Та-
ко ђе, Би бли о те ку ће по се ти ти и Ла ри Лем-
перт, управ ник Ме ђу на род не би бли о те ке из 
Сток хол ма и пред сед ник Од бо ра за Ме мо-
ри јал ну на гра ду Астрид Линд грен (АLМА). 
Бел гиј ски пи сац и илу стра тор Ки ти Кра у тер 
(Kitty Crowt her), до бит ник ово го ди шње Ме-
мо ри јал не на гра де Астрид Линд грен, ор га ни-
зо ва ће ра ди о ни цу за де цу у Деч јем оде ље њу 
Би бли о те ке гра да. Ве о ма се ра ду је мо што ће 
мно ге ин сти ту ци је кул ту ре у Бе о гра ду уго-
сти ти швед ске пи сце. 

Ср би ја је јед на од осам зе ма ља у све ту у 
ко јој је Швед ска по ста ви ла свог ата шеа 
за кул ту ру. Мо же те ли нам ре ћи раз ло ге 
за то?
Швед ска већ има кул тур не ата шее у Ва-

шинг то ну, Пе кин гу, Мо скви, Бер ли ну, Па ри-
зу, Бри се лу, Лон до ну, а од ју на 2009. го ди не 
и у Бе о гра ду. Швед ска вла да има ла је мно ге 
раз ло ге за ова кву од лу ку. Још одав но по сто ји 
успе шна кул тур на са рад ња из ме ђу Швед ске 
и Ср би је; у Швед ској жи ви број на ди ја спо ра 
из бив ше Ју го сла ви је, али глав ни раз лог је тај 
што се Ср би ја при бли жа ва Европ ској уни ји. 

У уло зи ата шеа за кул ту ру на ла зи те се 
око го ди ну да на. Мо же те ли нам ре ћи 
не што ви ше о Ва шем до са да шњем ра ду 
у Ср би ји? Шта је кон крет но ура ђе но на 

про мо ци ји швед ске кул ту ре у Ср би ји? 
Ве ру је мо у са рад њу из ме ђу на ших зе ма-

ља. Сто га мно ги на ши про јек ти укљу чу ју ту 
пер спек ти ву. Та ко је, на при мер, у сеп тем бру 
че тво ро ко ле га из бе о град ских му зе ја и кул-
тур них цен та ра две не де ље оби ла зи ло му зе-
је у Мал меу и Сток хол му ра ди про у ча ва ња и 
раз ме њи ва ња иде ја ве за них за пе да го шка пи-
та ња и рад са пу бли ком. Ово је део ве ли ког 
про јек та за раз вој му зе ја ко ји ре а ли зу ју ам ба-
са де. Про шле го ди не овај про је кат био је фо-
ку си ран на са рад њу из ме ђу ам ба са де, Исто-
риј ског му зе ја у Сток хол му, Му зе ја исто ри је 
Ју го сла ви је и Ц31 - Цен тра за раз вој кул ту ре 
деч јих пра ва. У то ку је ор га ни за ци ја из ло жбе 
илу стра ци ја, ка ри ка ту ра и стри па умет ни ка 
из Швед ске и бал кан ског ре ги о на, у са рад њи 
са Швед ским ин сти ту том, Цен тром за кул ту-
ру „Град“ и Ге те ин сти ту том. 

Ка ко би сте, на чел но, оце ни ли швед
скосрп ску кул тур ну са рад њу? Има те 
ли мо жда не ке иде је и су ге сти је ка ко ту 
са рад њу до дат но оја ча ти?
Ва жна је по ла зна тач ка у схва та њу да има-

мо мно го то га да на у чи мо јед ни од дру гих. 
По сто ји, на при мер, сер вис за са вре ме ни плес 
- бал кан ска пле сна мре жа и њен ве ли ки про-
је кат No mad Dan ce Aca demy, чи ји чла но ви 
до ла зе из свих зе ма ља Бал ка на. Ве о ма је за ни-
мљив на чин на ко ји је ова мре жа струк ту и ра на 
и из то га мо же мо не што да на у чи мо. У Ср би-
ји та ко ђе има те мно го не за ви сних ор га ни за-
ци ја ко је ор га ни зу ју фе сти ва ле и ра ди о ни це 
као ме ста са ста ја ња мла дих љу ди. По кре тач ка 
сна га у овим гру па ма на дах њу је. Ве ру јем да 
мо же мо да се су сре ће мо и раз ме њу је мо иде је 
и са зна ња, а ода тле по чи ње са рад ња.

Да ли је швед ска књи жев ност, пре ма 
Ва шем ми шље њу, до вољ но при сут на у 
Ср би ји? 
Је дан део швед ске ли те ра ту ре пре ве ден 

је на срп ски је зик. Два глав на раз ло га за то 

су што са Од се ка за скан ди на ви сти ку сва ке 
го ди не из ла зе мно ги пре во ди о ци за швед ски 
је зик, и што је срп ска ди ја спо ра у Швед ској 
ство ри ла ве зе из ме ђу ових зе ма ља, не са мо у 
књи жев но сти, већ и у по зо ри шту и са вре ме-
ној умет но сти.

Ко ли ко је књи га швед ских ауто ра про
те кле го ди не об ја вље но у Ср би ји и ка ко 
ам ба са да Швед ске и Ва ша зе мља по ма
жу из да ња ва ших ауто ра у Ср би ји?
Швед ски умет нич ки са вет је од го во ран за 

по др шку пре во ђе ња швед ске ли те ра ту ре на 
стра не је зи ке. Пру жа се по др шка за пре во ђе-
ње бе ле три сти ке за де цу и од ра сле, дра ме и 
дру ге жан ро ве. Ам ба са да Швед ске по др жа ва 
се ми на ре за пре во ди о це, а ове го ди не је и по-
ча сни гост Ме ђу на род ног бе о град ског сај ма 
књи га, што је ва жан про је кат за нас. 

С об зи ром да сте пре до ла ска у Ср би
ју ра ди ли у Му зе ју на ци о нал них ан ти
кви те та у Сток хол му, прет по ста вља мо 
да Вас је за ни ма ла ов да шња му зеј ска и 
би бли о теч ка де лат ност? Уко ли ко сте се 
де ли мич но упо зна ли са њом, мо же те ли 
нам ре ћи ка ква је она? Ко ли ко се раз ли
ку је од швед ске, за ко ју се зна да је ме ђу 
нај ра зви је ни ји ма на све ту?
При ја вљу ју ћи се за по сао са вет ни ка за кул-

ту ру, има ла сам на уму са рад њу из ме ђу му зе ја 
у Швед ској и Ср би ји. Го ди на ма сам се ба ви-
ла ме ђу на род ним му зеј ским по сло ви ма (би ла 
сам пред се да ва ју ћа у ICOM) и знам ка ко ра де 
му зе ји ши ром све та. Увек ме је за ни ма ло ка ко 
се у Швед ској и у све ту ко ри сти ла исто ри ја за 
ства ра ње на ци о нал ног иден ти те та. Ис тра жи-
ва ла сам и од нос за по сле них пре ма по се ти о-
ци ма му зе ја и на чи не ко ји би до ве ли до то га 
да се они осе ћа ју при јат но. Ово су кључ на 
пи та ња за му зе је у це лом све ту, а ве ру јем и у 
Ср би ји.

Мно го пу та сам, ра де ћи пу ту ју ће швед-
ске из ло жбе, са ра ђи ва ла са би бли о те ка ма у 
Швед ској. Би бли о те ке ни су са мо књи ге, већ 
и ме ста за при ча ње при ча и су сре те љу ди. Во-
лим би бли о те ке. 

Има те ли оми ље ног срп ског пи сца?
На жа лост, ни сам про на шла то ли ко мно го 

срп ских пи са ца пре ве де них на швед ски. Чи-
та ла сам Зво ни ми ра По по ви ћа, ко ји жи ви у 
Швед ској, и књи гу Ср ђа на Ва ља ре ви ћа „Ко-
мо“ на ен гле ском и ве о ма су ми се сви де ли. 

Шта Вам се по себ но до па да у Бе о гра ду?
Жи вим у цен тру гра да, во лим да се про-

ше там до Са ве и да ле ти се дим у ре сто ра ни ма 
на отво ре ном. Ве о ма це ним раз ли чи тост кул-
тур них до га ђа ја у Бе о гра ду, по себ но у то плом 
де лу го ди не, ка да је град пун жи во та. Ужи вам 
у ду ху не за ви сне сце не и осе ћам ве ли ко по-
што ва ње пре ма свим при ја те љи ма ко је сам ов-
де сте кла. Сре ћем мно штво го сто при мљи вих 
и то плих љу ди, а то је глав ни раз лог за што се 
ов де осе ћам као код ку ће. 

Марјан Маринковић

Упознавање култура
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Нема ино стра ног гле да о ца ко ји је ви део 
ви ше пред ста ва Бе о град ског ин тер на ци-
о нал ног те а тар ског фе сти ва ла од На та ли-

је Ва га по ве. A рет ки су и Бе о гра ђа ни ко ји су та ко 
ре дов но пра ти ли Би теф то ком ви ше од че ти ри де-
це ни је ње го вог по сто ја ња.

Ко је На та ли ја Ми хај лов на Ва га по ва?
Да би смо од го во ри ли на то пи та ње, по треб но 

је у из ве сној ме ри про ши ри ти те му.
Да на шња Ру си ја, и не ка да шња Ру си ја у окви ру 

Со вјет ског Са ве за, са мре жом сво јих на уч них ин-
сти ту та, рас по ла га ла је и да нас рас по ла же струч-
ња ци ма го то во за све обла сти на у ке и умет но сти, 
по ли ти ке и дру штва у све ту. Ти ин сти ту ти су очи-
глед но из раз по тре ба јед не ве ли ке зе мље да са сво-
јом бо га том кул ту ром и ства ра ла штвом што бо ље 
и све о бу хват ни је упо зна на у ку и кул ту ру све та. То 
ин те ре со ва ње за свет из ван Ру си је по ти че за пра во 
још од Пе тра Ве ли ког, са ње го вим сим бо лич ним 
„отва ра њем“ про зо ра пре ма Евро пи.

У да на шњој бо га тој по ро ди ци ру ских на уч ни-
ка, На та ли ја Ми хај лов на Ва га по ва је струч њак за 
са вре ме ну кул ту ру, а пре све га за по зо ри ште свих 
на ро да не ка да шње Ју го сла ви је. Ни су ми по зна те 
по је ди но сти о то ме ка ко је до шло до то га да се Ва-
га по ва по све ти овој обла сти. 

Са ко ли ко се по све ће но сти, ме ђу тим, ба ви овом 
об ла шћу, са свим је си гур но да ни је реч о не ка квом 
ука зу спо ља и од о зго ко ји јој је на мет нуо жи вот но 
опре де ље ње. О то ме ко ли ко је На та ли ја Ми хај лов-
на ве за на за ове на ше уз бу дљи ве про сто ре све до чи 
и чи ње ни ца да се и њен син је ди нац Сер геј Ро ма-
нен ко по све тио на шим на ро ди ма и на род но сти ма, 
али не као те а тро лог, већ као по зна ти по ли ти ко лог 
Бал ка на, са те жи штем на екс-Ју го сла ви ји ју че и да-
нас. Зна чај на је и чи ње ни ца да На та ли ја Ми хај лов-
на по ти че из по ро ди це ру ских ин те лек ту а ла ца, из 
до ма у ко ји је сво је вре ме но до ла зио и сам Ан тон 
Па вло вич Че хов.

Си гур но је да се На та ли ја Ва га по ва на те ре ну 
сво је на у ке на шла као сла вист – сту ди ра ла је на ка-
те дри ју жно сло вен ских је зи ка и ли те ра ту ре. И, као 
што то већ би ва, за во ле ла је ту кул ту ру и те је зи ке, 
че му је по све ти ла цео свој до са да шњи жи вот.

Све до чан ство те по све ће но сти су и ње ни пре-
во ди. Би ра ла је оне нај зна чај ни је или оне за ко је је 
до би ја ла по руџ би не од из да ва ча и те а та ра. Та ко је 
пре ве ла Кр ле жи не дра ме У аго ни ји, Ле ду и Аре те
ја, ње гов пу то пис Из лет у Ру си ју из 1925. го ди не, 
Др жи ће ву ко ме ди ју Дун до Ма ро је, Мат ко ви ће ву 
дра му На кра ју пу та, Ле бо ви ћев ко мад Ха ле лу ја, 
ви ше дра ма Сте фа нов ског, Са бир ни цен тар Ду ша-
на Ко ва че ви ћа, Па ви ћев ро ман Пре део сли кан ча јем 
и дра му За у век и дан ви ше. Ова Па ви ће ва дра ма, 
код нас не из ве де на, у ње ном пре во ду пр ва је срп ска 
дра ма при ка за на на сце ни слав ног МHАТ-а и игра-
на је пу не три се зо не пред пре пу ном дво ра ном. Ве-
ћи на по ме ну тих дра ма, за хва љу ју ћи ње ном пре во-
ду, при ка за на је на нај по зна ти јим сце на ма у Ру си ји. 
На та ли ја Ми хај лов на се не убра ја ме ђу пре во ди о це 
ко ји сво јим пре во ди ма оп се да ју упра ве по зо ри шта, 
али су вред но сти тих дра ма и ње ни на дах ну ти и 
акри бич ни пре во ди би ва ли нај бо ља пре по ру ка.

Као ви ши на уч ни са рад ник пре сти жног мо-
сков ског Др жав ног ин сти ту та за исто ри ју и те о-
ри ју умет но сти (за ту на у ку Ру си има ју јед ну реч 
ис кус ство зна ние), На та ли ја Ва га по ва је то ком свог 
ви ше де це ниј ског ис тра жи вач ког ра да об ја ви ла ви-
ше књи га, ме ђу ко ји ма се ис ти чу Об ли ко ва ње ре а ли
зма у сцен ској умет но сти Ју го сла ви је 20их и 30их 
го ди на XX ве ка (Мо сква, 1983), Би теф, те а тар и 
фе сти вал (Мо сква, 1998), Ру ска по зо ри шна еми гра
ци ја у Сред њој Евро пи и на Бал ка ну (Санкт-Пе тер-
бург, 2007), као и члан ке на те му Про за и драм ска 

књи жев ност на ро да Аустро у гар ске у ру ским пре во
ди ма 1867-1918 и у на уч ном збор ни ку Умет ност и 
кул ту ра Аустро у гар ске, 1867-1918, у ко јој је јед на 
од уред ни ка. Ко по зна је ту област зна да су то пи-
о нир ски на уч ни при ло зи на те те ме, и то ка ко на 
ру ском та ко и на на шем је зи ку.

У спи ску књи га, чи та лац је за па зио и ње ну сту-
ди ју Би теф, те а тар и фе сти вал. Тај на уч ни рад, 
из дат на ру ском у ње ном Ин сти ту ту, по слу жио је 
као по ла зна тач ка књи ге ко ју др жи те у ру ка ма Би
теф – по зо ри ште, фе сти вал, жи вот. Овај про ши-
ре ни на слов тач но су ге ри ше раз ли ку из ме ђу ове 
књи ге на исту те му на ру ском и на срп ском је зи ку. 
Осим што об у хва та де це ни ју и по ви ше (90-те го-
ди не и пр ву де це ни ју ХХI ве ка и Би те фа), сту ди-
ја на срп ском је зи ку у ве ћој ме ри ста вља Би теф у 
дру штве но-исто риј ски кон текст. Као по зна ва лац 
на ше исто ри је и кул ту ре, иако за љу бље ник у ње не 
вред но сти, она по се ду је објек тив ност по је дин ца 
ко ји Би теф по сма тра са стра не, и то из пер спек ти-
ве јед не ве о ма раз ви је не по зо ри шне сре ди не, ко ја 
је, што је по себ но зна чај но, има ла те сне ве зе са том 
кул ту ром још од ХVIII ве ка и про из ве ла од ре ђе ни 
им пакт на ту кул ту ру (на мер но упо тре бља вам овај 
стра ни не баш одо ма ће ни из раз, јер по јам ути цај 
су ви ше је јед но зна чан и јед но сме ран), на рав но по-

јед не го ди не на Би теф до ђе пред ста ва пре ма њи хо-
вом пред ло гу, а да дру ге го ди не бу де усво је на на ша 
же ља. Та ко смо успе ва ли да на Би те фу, као ни на 
јед ном фе сти ва лу на све ту, бу ду пред ста вље ни нај-
зна чај ни ји ре ди те љи, као што су Ана то лиј Ефрос, 
Ге ор гиј Тов сто но гов, Ана то лиј Ва си љев, са њи хо-
вим пред ста ва ма, кат ка да са из ве сним про кри јум-
ча ре ним ‘’та чем’’ об но вље ног мо дер ни зма из ра ног 
по сток то бар ског со ци ја ли зма. Нај те же је би ло 
са Те а тром на Та ган ке. То по зо ри ште је со вјет ска 
власт нај зад пу сти ла на Де се ти Би теф, ко ји је ујед-
но био и Те а тар на ци ја, пр ви фе сти вал на све ту ко ји 
је на свом про гра му имао тај по је ре тич но сти чу ве-
ни мо сков ски те а тар, са Ју ри јем Љу би мо вим на че-
лу. До та да су у Ми ни стар ству об ја шња ва ли за што 
не ма пред ста ве Љу би мо ва на Би те фу, јер они, као 
и у екс порт ној тр го ви ни, не из во зе ‘’екс пе ри мен те, 
већ го то ве про из во де’’. (Ка кав сред њо ве ков ни но-
ми на ли зам!)

На та ли ја Ва га по ва је у сту ди ји о Би те фу по-
себ но обра ти ла па жњу на ру ске пред ста ве то ком 
че ти ри де це ни је ње го вог по сто ја ња. У ве ћи ни слу-
ча је ва, она се у сво јој сту ди ји не осла ња са мо на 
свој суд, већ и на ми шље ње ауто ри та тив них ту ма ча 
Би те фа, као што су кри ти ча ри Вла ди мир Ста мен-
ко вић, Сло бо дан Се ле нић и Му ха рем Пер вић, а 
и кри ти ча ри из За пад не Евро пе Мајкл Ко ве ни и 
Хајнц Клун кер. Упо ре до пра ти увод ни ке се лек то-
ра, као идеј ну и естет ску плат фор му по је ди них из-
да ња фе сти ва ла.

Као при пад ник ру ске шко ле ми шље ња да дру-
штво бит но ути че на кул тур не и умет нич ке по ја ве, 
те а тро лог На та ли ја Ва га по ва ста вља по се бан на-
гла сак на дру штве не окол но сти у ко ји ма се де ша-
вао Би теф и на мно ге про ме не ко је је Бе о град, као 
глав ни град јед не зе мље, дра ма тич но пре жи вља вао. 
Као при ја тељ и струч њак, она не кри је ди вље ње 
што је Би теф пре бро дио све бур не до га ђа је са ко-
ји ма је жи вео. На сво је вр стан та нан на чин жен ског 
пи сма кон текст Би те фа је са др жан у ре чи жи вот и у 
на сло ву књи ге, ко ји је ни је оба ве зи вао на сло же не 
ана ли зе на ших еко ном ских и дру штве них при ли ка 
и не при ли ка. Је дан од очи глед них зна ко ва На та ши-
не до бро сти во сти је и њен до ско ра шњи е-ма ил, ко-
ји ни је гла сио на ње но име, већ је но сио име ње не 
мач ке, љу би ми це ‘’Пер сик’’, што на ру ском зна чи 
кај си ја.

По себ но је дра го це но што је књи га На та ли је 
Ва га по ве пр ва сту ди ја – син те за о Би те фу и ујед но 
ње го ва сво је вр сна исто ри ја. Књи га На та ли је Ва га-
по ве у ру ским раз ме ра ма јед на од рет ких сту ди ја 
по све ће них јед ном ме ђу на род ном по зо ри шном 
фе сти ва лу. По себ на вред ност је син хро на та бли ца 
уз ре пер то ар Би те фа, чи ме је про грам Би те фа ста-
вљен у кон текст по ли тич ких и кул тур них до га ђа ја 
у све ту, као ре зул тат мо дер ног при сту па ху ма ни-
стич ким на у ка ма. Она и из да вач има ли су сре ћу да 
се пре во да ру ко пи са при хва тио Но ви ца Ан тић, вр-
стан пре во ди лац са ру ског је зи ка, ко ји је и сам не-
ко ли ко го ди на био члан ди рек ци је Би те фа. Не ма у 
бу дућ но сти на уч ни ка, све до ка или ме мо а ри сте ко ји 
ће мо ћи да ми мо и ђе ову пр ву сту ди ју на те му Би те-
фа. Она ни је ко нач на, чак кат кад ни све о бу хват на; 
из о ста вље не су оце не или опи си не ких пред ста ва 
ко је би за не ког дру гог би ле до стој не сва ке ана ли-
зе. На ша сре ди на сва ка ко мо же би ти ве о ма за хвал-
на чи ње ни ци што је аутор ка ове књи ге по ни кла, 
од ра сла и вас пи та на у јед ној ве ли кој и на ма бли ској 
кул ту ри. Ова сту ди ја На та ли је Ва га по ве си гур но 
ће би ти под сти цај да не ко од на ших те а тро ло га на-
пи ше исто ри ју Би те фа она ко ка ко је он ви ди.

Јован Ћирилов
(Увод у монографију)

Наталија Вагaпова и Битеф

ред оста лих кул ту ра, пре све га фран цу ске и не мач-
ке, а по след њих де це ни ја и ан гло а ме рич ке.

Сту ди ја На та ли је Ва га по ве за пра во је пр ва на-
пи са на сво је вр сна исто ри ја Бе о град ског ин тер на-
ци о нал ног те а тар ског фе сти ва ла, што ни је ура дио 
ни је дан наш исто ри чар кул ту ре. Она је из бли за 
пра ти ла Би теф од 1973, го ди не, зна чи ве о ма ра но 
од Сед мог Би те фа. А по след ње две де це ни је и не-
што ви ше, пра ти га из го ди не у го ди ну, са ма лим из-
у зе ци ма од пред ста ве до пред ста ве.

Ка ко је до ла зи ла на Би теф и на пор ко ји је био 
по тре бан да се пут у Бе о град оства ри сво је вр сна 
је сли ка по ли тич ких при ли ка и не при ли ка у ње ној 
до мо ви ни и у на шој зе мљи. Пр вих го ди на Би теф су 
углав ном пра ти ли чи нов ни ци Ми ни стар ства кул-
ту ре СССР. Њи хов за да так био је да буд но пра те 
тај ‘’де ка дент ни’’ фе сти вал и пред сва ки но ви Би теф 
од лу чи ва ли су да ли ће удо во љи ти же љи нас се лек-
то ра, Ми ре Тра и ло вић и ме не, или ће нам сво јим 
из бо ром одр жа ти лек ци ју из пра ве и пра во вер не 
умет но сти со ци ја ли стич ког ре а ли зма. Ве о ма сло-
же ном ди пло ма ти јом успе вао сам (за СССР, као 
зна лац ру ског је зи ка, био сам ја за ду жен) да са 
ми ни стар ством, а кат кад и са ми ни стром или ми-
ни стар ком лич но, оства рим пре ћут ни спор зум да 



Из да вач ка ку ћа „Ла гу на“ је ре ла тив но 
млад из да вач, ко ји је за крат ко вре ме ус
пео да по ста не нај ве ћи ва нуџ бе нич ки 
из да вач у Ср би ји. Ка ко ту ма чи те ваш 
успех? 

Ка да кре не те са-
ми, од јед не об ја вље-
не књи ге, без ика ве 
по мо ћи са стра не, 
без за ле ђи не би ло ко-
је вр сте, и до спе те до 
ни воа где има те ви-
ше од сто за по сле них 
љу ди, про дук ци ју од 
око 300 но вих на сло-
ва го ди шње, он да је 
то ве ро ват но до каз 
да се и у овој зе мљи 
мо же ус пе ти по ште-
ним ра дом. За и ста, 
од по чет ка се вред но 
ра ди ло и тај „ја пан ски 
син дром“ је оп ста јао 
и са сва ким но вим 
за по сле ним. Та ко ђе, 
ни ка да ни смо пра ви ли ком про ми се по пи та њу 
ква ли те та, би ло да је реч о књи га ма ко је об ја-
вљу је мо или о са рад ни ци ма ко је ан га жу је мо и 
то су чи та о ци мо гли да пре по зна ју. А на по ри 
ко је чи ни мо да књи гу учи ни мо што при сту пач-
ни јом по зна ти су сва ком од ви ше од 80.000 чла-
но ва на шег Клу ба чи та ла ца.

Ва ша ку ћа је из да вач мно гих по пу лар них 
пи са ца и тра же них на сло ва из све та и са 
на ших про сто ра. На ко ји на чин успе ва те 
да пред ви ди те и удо во љи те уку су пу бли
ке?
Те шко је од го во ри ти на ово пи та ње. Ве ро-

ват но су на сце ни дво смер не си ле при вла че ња. 
Не са мо да успе ва мо да про на ђе мо књи ге ко је 
се сви ђа ју ши ро ком кру гу љу ди, не го и не ке од 
књи га или жан ро ва ко је об ја вљу је мо по ста ју 
све по пу лар ни ји ме ђу чи та о ци ма за хва љу ју ћи 
на шим на по ри ма да им што ви ше при бли жи-
мо књи ге у ко је ве ру је мо. Ча роб ни шта пић не 
по сто ји, али ако би тре ба ло раш чла ни ти на шу 
ло ги ку при од лу чи ва њу он да мо же мо ре ћи да 
би ра мо нај ква ли тет ни је књи ге из сва ког жан ра 
ко ји об ја вљу је мо, во де ћи ра чу на да оне и да ље 
бу ду при јем чи ве, са те ма ма ко је за ни ма ју до ма-
ћег чи та о ца. 

Ла гу ни не књи ге се у окви ру књи жар ског 
лан ца Дел фи про да ју ши ром Ср би је. Да 
ли мо же те на осно ву по тра жње да на пра
ви те па ра ле лу из ме ђу по тре бе за књи гом 
и чи та њем у Бе о гра ду и у ма њим ме сти
ма у уни тра шњо сти Ср би је? Шта је то 
што на ши гра ђа ни нај ви ше чи та ју и шта 
је оно што се у да на шње вре ме нај ма ње 
тра жи? 
Књи ге се чи та ју сву где где су до ступ не. 

Про блем са ма њим ме сти ма у Ср би ји је што 
књи жа ре или не по сто је или ни су аде кват не и 
нај ма ње од све га има ју књи га. Та ко се по ла ко и 
гу би на ви ка дру же ња са књи гом. Отва ра ју ћи 
књи жа ре ши ром Ср би је по ку ша ва мо, а ре као 
бих и успе ва мо, да љу би те ље вра ти мо књи зи а 
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да оне нео д луч не „на го во ри мо“ да на пра ве про-
ме ну на бо ље у свом жи во ту.

По сто ји ве ли ко ин те ре со ва ње за са вре ме не 
срп ске пи сце, а по ред њих ту су и Ха лед Хо се и-
ни, ко ји већ две го ди не не си ла зи са пр вих ме ста 
ли ста чи та но сти и То ни Пар сонс, ко ји је ве о ма 
оми љен ме ђу на шим чи та о ци ма.

У по след ње вре ме ак ту е ли зу је се пи та
ње елек трон ских књи га и из да ва штва у 
елек трон ској фор ми. Ко ли ко по Ва ма то 
у бу дућ но сти мо же да про ме ни сли ку из
да ва штва уоп ште и са му чи та лач ку пер
цеп ци ју? 
Елек трон ске књи ге су не ми нов ност и са све 

ве ћом по ну дом и оба ра њем це не елек трон ских 
чи та ча све ве ћи број љу ди ће се од лу чи ва ти да 
на овај на чин за до во ља ва сво је чи та лач ке по-
тре бе. Мно ги ће ипак оста ти вер ни књи га ма 
ка кве по зна је мо да нас јер ни је дан чи тач не ће 
мо ћи да пру жи осе ћај пра ве књи ге, ко ји мно ги 
во ле и ко га се не ће од ре ћи. Ак ту е ли зо ва ће се и 
пи та ње за шти те ин те лек ту ал не сво ји не и ту ће 
и др жа ва мо ра ти мно го то га да ура ди ка ко би 
за шти ти ла сво је пи сце, из да ва че и у крај њој ли-
ни ји чи та о це од од у ми ра ња.

По кре тач сте Срп ског удру же ња из да
ва ча и књи жа ра, ко је се упра во спре ма 
за за јед нич ки на ступ три на ест срп ских 
из да ва ча на Сај му књи га у Франк фур ту. 
Ко ји је кон цепт пред ста вља ња на ше зе
мље на том сај му и шта оче ку је те од тог 
удру же ног на сту па?
Ово је пр ви на ступ на шег удру же ња и због 

то га ће пред ста вља ти дра го це но ис ку ство и ка-
мен ме ђаш за да ље отва ра ње на шег из да вач ког 

под не бља пре ма ино стран ству. За ин те ре со ва-
ни из да ва чи ће се пред ста ви ти са књи га ма ко је 
сма тра ју да мо гу да бу ду за ни мљи ве чи та о ци ма 
из ван Ср би је. Ус по ста ви ће се не ки но ви кон-

так ти. Ср би ја ће по пр-
ви пут би ти пред ста вље-
на и као скуп нај ве ћих 
из да вач ких ку ћа где ће 
би ти на пра вљен пре сек 
њи хо ве про дук ци је.
Пред сто ји Вам и Бе о
град ски са јам књи га. 
На ко ји на чин ће те се 
ове го ди не пред ста ви
ти љу би те љи ма књи ге?

Ла гу нин штанд је 
тра ди ци о нал но нај по се-
ће ни ји на Сај му књи га у 
Бе о гра ду. Та ко ће ве ро-
ват но би ти и ове го ди не 
јер из ла зи мо за ве ли-
ким бро јем за ни мљи вих 
књи га од ко јих су не ке 
већ са да ве ли ки бест се-
ле ри, а од не ких оче ку-
је мо да то по ста ну по сле 
Сај ма. Та ко ђе, би ће ту и 

књи га за све књи жев не сла до ку сце, као и оних 
ко је код на ших нај мла ђих по се ти ла ца тре ба да 
по бу де љу бав пре ма чи та њу.

У по след ње вре ме ус по ста вље на је успе
шна са рад ња из ме ђу из да вач ке ку ће 
„Ла гу на“ и Би бли о те ке гра да Бе о гра да. 
Би бли о те ка је са сво јим из да њи ма уче
ство ва ла у ак ци ји „Ноћ књи ге“ у лан цу 
књи жа ра Дел фи. То ком ок то бра ове го
ди не по чи ње да се ре а ли зу је кре а тив на 
ра ди о ни ца обра зов ног ти па под на зи вом 
„Ла гу ни не ми то ло ги је“. Ко ли ко је по Ва
ма ва жна са рад ња из ме ђу из да ва ча и би
бли о те ка?
Ве о ма нам је дра го да је до шло до про ду бљи-

ва ња ве за из ме ђу нај ве ћег из да ва ча и нај ве ће би-
бли о те ке у Ср би ји. При род но је да ова са рад ња 
по сто ји, али ја сма трам да је она тек на по чет ку 
и да ће усле ди ти још мно ге за ни мљи ве и ко ри-
сне ак ци је, на за до вољ ство свих чи та ла ца.

 Ко је би до ма ће књи ге но ви јег да ту ма, по 
Ва шем ми шље њу, мо гле до стој но да пред
ста вља ју на шу зе мљу на европ ској и свет
ској кул тур ној сце ни? 
Све је ви ше та квих књи га. И све ви ше до-

ма ћих пи са ца при хва та свет ске стан дар де та ко 
да нам се вра та оста лих тр жи шта по ла ко отва-
ра ју. Нај све жи ји при мер је „Кон стан ти но во 
рас кр шће“ Де ја на Сто јиљ ко ви ћа, књи га за ко ју 
су пра ва за пре во ђе ње већ от ку пље на за ви ше 
је зи ка, али оно што по себ но ра ду је је то да су 
за пра во би ли за ин те ре со ва ни нај ве ћи из да ва чи 
ве ли ких зе ма ља, као што су Ру си ја и Фран цу-
ска. Бо љи на сту пи на ве ли ким свет ским сај мо-
ви ма сва ка ко мо гу да до при не су про до ру на ше 
ли те ра ту ре на дру га тр жи шта.

Охра бру ју ће је и да смо у по след ње вре ме 
скло пи ли уго во ре са још не ко ли ци ном нео бја-
вљи ва них ауто ра чи је књи ге би, си гу ран сам, 
мо гле да бу ду ве о ма за ни мљи ве и ван гра ни ца 
на шег го вор ног под руч ја.

Наташа Мандић
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Мило рад је био је дан од сто хи ља да бив ших ро би ја ша нај ху ма ни јег свет ског по-
рет ка и је дан од сто ми ли о на не у спе лих свет ских пи са ца. Бли жио се че тр де се-
тој, још је па тио за же ном ко ја га је пре че ти ри го ди не оста ви ла и дру гих же на 

ни је имао. И, у ства ри, све му је ишло на о пач ке и жи вот му се при лич но га дио.
Са да се, су мо ран и мра чан – Кнез-Ми ха и ло вом, па Змај-Јо ви ном – вра ћао из основ-

не шко ле у Ули ци Сед мог ју ла, где су га из но ва про пи ти ва ли ка ко се по на ша пре ма де-
ве то го ди шњем си ну. Је два га је по сле пр вог раз ре да пре пи сао код њих – ста но вао је на 
Цр ве ном кр сту и, по те ри то ри јал ним од ред ба ма, де те ни је њи ма при па да ло, али би ло му 
је згод ни је да га ују тро, кад по ђе на по сао, тро леј бу сом до ве де и, од ла зе ћи ку ћи, по сле 
под не га вра ти – и ви ди сад шта му ра де. Као да ни је до вољ но што и ова ко је два из ла зи 
на крај. Вр те му се на гла ви с не ка квим пе да го шким сум ња ма – ако су уоп ште пе да го шке! 
– па се не ски да ју.

Ди рек тор ка шко ле је усу ка на пар ти ја ска ак тив ски ња с не ке пла ни не – прет по ста-
вљао је да је у ра ту из гу би ла ро ди те ље и де тињ ство за тим про ве ла у деч јем до му – мр ша-
ва, су во пар на и са га дљи во шћу у очи ма, ко ја не кри је да ма ло ко јој ње го вој ре чи ве ру је. 
За што се њи хов дру гак Де јан, за пит ку је, на ла зи код ње га, а не код мај ке? Чу ла је – до бро! 
– да су се он и же на при ли ком раз во да ова ко до го во ри ли, али зар де те ту не би би ло бо ље 
да је у мај чи но кри лу? Да ли су пре до го во ра раз го ва ра ли са пе да го гом и деч јим пси хо-
ло гом? За што ни су раз го ва ра ли? Зар они ми сле да се то мо же ова ко? 

„Она сад, ко ли ко знам, има дру ги брак“, на по ми ње, „и дру гу ку ћу, а ви не ма те ни брак 
ни ку ћу. Без ста на сте, а мо жда и без за по сле ња. Је ли та ко?“

Пре вр та ла је по не ким хар ти ја ма пред со бом, очи глед но оба ве ште на да је већ не ко-
ли ко пу та от пу штан.

„Не мам стан“, од го во ри он. „По сао имам“.
Ни је хтео баш да јој ка же ко ли ко му је и ово за по сле ње бед но. Јер, су је вер но је у се би 

вра чао, мо гао би да оста не и без ње га.
„И ста ну је те са де те том као под ста нар?“
„Да.“
Та да се уме ша и Де ја но ва учи те љи ца.
„Ка жи те нам, да ли ва ша бив ша су пру га“, ка же, „мо жда не пи је? Да ни сте због то га 

на пра ви ли ова кав до го вор?“
Ши ља стог, по ви је ног но са, учи те љи ца је би ла не ко ли ко го ди на ста ри ја од ди рек тор-

ке. Пре ко ра чи ла је пе де се ту, усне је, ис под не жних тан ких бр чи ћа, бо ји ла на ран џа стим 
кар ми ном и ни је мо ра ла да бу де не сим па тич на. Али не дав но се дру ги пут уда ла, за не ког 
об у до ве лог ма јо ра ад ми ни стра тив не стру ке, и тај до га ђај је ис пу ња вао то ли ким по но-
сом да је сво ја осе ћа ња те шко успе ва ла да су спрег не. По школ ском ход ни ку 
хо да ла је за не се но и срећ но, за пли ћу ћи тан ким но га ма на ви со ким пот-
пе ти ца ма, жми ре ћи очи ма и кла те ћи гла вом ле во-де сно. Ни шта око се бе 
ни је ви де ла. 

(од ло мак из при по вет ке Миш бе ли сре ћу де ли)

При по вет ке у збир ци Пре жи вља ва ње Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа по-
твр ђу ју при по ве дач ко уме ће овог пи сца да јед но став ном, за ни мљи-
вом и чи тљи вом при чом ка же ве ли ке исти не о жи во ту. Ми ха-
и ло ви ће ве при по вет ке у те мат ском сре ди шту го то во по 
пра ви лу има ју ју на ке ко ји ре ка пи ту ли ра ју су ро во жи-
вот но ис ку ство. Оно се при чом об на вља, ста вља-
ју ћи у пр ви план не са мо по је ди нач не суд би не 
жи во том опу сто ше них ју на ка, не го и пре ло-
ме и там на ме ста на ше исто ри је од по чет ка 
Дру гог свет ског ра та до на ших да на. Но, 
лич ни удес у тим при по вет ка ма ва жни ји 
је од окол но сти ко је су га ство ри ле. Тај 
удес кроз ис по вест пре тва ра се у увер-
љи ву и су ге стив но ис при ча ну при чу. 
Она мо же да бу де ка тар зич на или ле-
ко ви та за оног ко се при чом ис по-
ве да и за до вољ ство чи та о цу ко ји 
чи та при чу. У то ме је сми сао и ле-
по та збир ке Пре жи вља ва ње Дра-
го сла ва Ми ха и ло ви ћа.

Из рецензије уредника Петра 
Пијановића

При по вет ке и ро ма ни Дра го сла ва Ми ха-
и ло ви ћа, ме ђу ко ји ма нај бо ље има ју не-

спор ну вред ност кла си ке, пре су дан су узрок, 
и те ме љан су раз лог, и у по е тич ком и у естет-
ском сми слу, што се и у да на шњој срп ској 
књи жев но сти, на ње ну сре ћу, на ста вља онај 
ан дри ћев ски ко ди ран го вор о при чи и при-
по ве да њу. Тра ди ци ја нам је – у књи жев но сти 
не би ва друк чи је! – за да ла и обра сце и кри те-
ри ју ме, па се до при но си пи са ца но ви јих вре-
ме на од ре ђу ју и вред ну ју увек на спрам оно га 
што по сто ји као ма ги страл ни ток, као скуп 
или низ вр шних та ча ка, све јед но да ли го во ри-
мо о прин ци пи ма не по сред ног на сле до ва ња, 
от кло на, по ри ца ња, син те зе или ино ва тив не 
ко рек ци је. И ка ко год да се гле да, про за Дра-
го сла ва Ми ха и ло ви ћа, са сво јих осо би на и ду-
би на о ко ји ма је у ов да шњој кри ти ци мно го и 
до бро пи са но, а да ни шта од то га ни из да ле ка 
још ни је ис цр пље но, ја сно се, по сна зи упри-
ча не ре чи, и ин тен зи те ту оно га што се њо ме 
по сре ду је, одав но из дво ји ла као ре пре зен та-
ти ван при мер срп ског при по ве да ња по след ње 
тре ћи не про шлог и пр вих го ди на но вог ве ка.

Не што друк чи је ка за но, са на ме ром да се 
из ре че ни суд до дат но осве тли и утвр ди, из ла-
зи да – за рад из ра зи то сти умет нич ке ви зи је, је-
зич ко-стил ске не по но вљи во сти, це ло ви то сти, 
те мат ске и об ли ков не ди на мич но сти и про-
мен љи во сти опу са, а, по себ но, због увер љи во-
сти до жи вља ја, од но сно аутен тич но сти про-
ник ну ћа у смрт ну људ ску при ро ду, у пре о би љу 
ра зно ли ког, је два об у хват ног, те шко сво ди вог 
са вре ме ног срп ског на ра тив ног кор пу са – про-

за Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа не-
дво смисле но и не из о став но оба-
ве зу је. И по то ме је уса мље на и 
је дин стве на: уко ли ко же ли те 

не што да ка же те о при по ве да њу 
да нас де ла та них срп ских пи са ца, 

а да то што сте ре кли ма кар у при-
сен ку има оп шти је пре тен зи је, бо ље 

ре ћи на ме ру да бу де озбиљ но схва ће-
но, мо же те, из овог или оног раз ло га, 

са ар гу мен ти ма или без њих, на мер но 

Драгослав Михаиловић, Преживљавање, Завод за уџбенике, 
Београд, 2010.
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или слу чај но, уз гри жу са ве сти или без ње, 
пре не брег ну ти или за бо ра ви ти овог или оног 
пи сца, све до јед но га, осим Дра го сла ва Ми ха-
и ло ви ћа. Ње га ни је мо гу ће скрај ну ти, из би ло 
ко јих по бу да, а об ја шње ње за то је више не го 
јед но став но и очи глед но: ко не ви ди или не же-
ли да ви ди по себ ност и там ну ле по ту ње го вих 
де ла, не ви ди ни шта од оно га што се пи ше на 
срп ском је зи ку, и сам се ис кљу чу је из би ло ка-
кве, а нек мо ли озбиљ не рас пра ве о то ме.

Да, слу чај при по ве да ча Ми ха и ло ви ћа је по 
све му по се бан. На ње го вом при ме ру мо же се 
ви де ти пред ка квим је све ис ку ше њи ма ста ја-
ла срп ска књи жев ност у ми ну лих по ла ве ка, и 
ка да је реч о ње ним по сло ви ма са ствар но шћу, 
ма шта то зна чи ло, та фа мо зна и не у хва тљи ва 
реч – ствар ност, и ка да се го во ри о ње ним су-
штин ским, по е тич ким пи та њи ма, ко ја би се 
опет мо гла све сти на оно јед но, основ но пи-
та ње: – ка ко уоп ште при по ве да ти у на о па ким 
вре ме ни ма, и че му? Од го вор на оно дру го пи-
та ње – а о че му при по ве да ти? – из гле да на из-
глед лак ши, јер срп ским пи сци ма ни ка да ни је 
не до ста ја ло те ма, жи вот им је до но сио мно го 
ви ше те мат ских иза зо ва не го што су би ли у 
ста њу да их са вла да ју. Украт ко, у књи га ма Дра-
га сло ва Ми ха и ло ви ћа, осим мно го че га дру гог, 
ви ди се и у ком су до бу на ста ја ле, и ка кав је 
био жи вот у том до бу, и то оби чан људ ски жи-
вот, онај ко ји под ле же уда ри ма суд би не на чи ју 
сти хиј ност не мо же мо ни ка ко ути ца ти. Са јед-
не стра не про за Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа је 
вр ло кон крет на, ис ку стве на, на ста ла је зич ком 
ко а гу ла ци јом не по сред них, ствар них по во да, 
ис ку ше ња и под сти ца ја, и у исти мах вр ло ме-
та фи зич на, јер нас су о ча ва са не про зир но шћу 
јед не та ко ве ли ке ре чи ка ква је суд би на, о че му 
све до чи и за вр шна ре че ни ца Ми ха и ло ви ће ве 
нај но ви је збир ке при ча Пре жи вља ва ње: „Шта 
чо век, ми слим се, да ра ди са сво јим жи во том? 

Док при по ве да о жи во ту као та квом, ко-
ји се кроз при чу и у при чи нај бо ље и нај бо ље 
пред ставља, са гле да ва и раз у ме ва, док се окре-
ће ли цем пре ма исто ри ји, и оној „ве ли кој” 
и оној „ма лој”, и док, ту ма ра ју ћи по ње ном 

су мо ра ли би ти све ти те љи, реч ју, по ду хов ним 
од ри ца њи ма и улу че ним чу ди ма из у зет ни љу-
ди, а пре ма ста рој еп ској тра ди ци ји сва ко ја ко, 
и по под ви зи ма и по из гле ду пре ди мен зи о ни-
ри. У ро ма ни ма и при по ве та ка ма Дра го сла ва 
Ми ха и ло ви ћа до уз ви ше но сти, до тра гич ног 
осе ћа ња жи во та до ла зи се не ка ко са свим при-
род но, не на во ђе њем апри рор них аргу ме не та 
из у зет но сти, не оба ве зи ва њем овом или оном 
уна пред за да том зна че њу или кон вен ци ји, не-
го опи сом и дра ма ти за ци јом обич ног, са мог, 
го то во ано ним ног људ ског по сто ја ња ко је у 
при по вед ном чи ну до би ја сми сао, оп шти ју 
ва жност, ег зи стен ци јал ну вред ност, па ти ме 
и по себ ну, сло бод но је ре ћи – из у зет ну умет-
нич ку вред ност. 

При по ве да ње Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа, 
гле да но ис це ла и по де ло ви ма, сла ви и уз но-
си ма лог чо ве ка ко ји сто ји пред соп стве ним 
жи во том као пред ениг ма тич ним не из гле дом, 
„во ђен си лом ку да не ће”. Баш као у ве ли кој 
але го рич ној при чи „Ја ло ва је сен”, Ми ха и ло ви-
ће вом пло ду из ка сне бер бе, у ко ји се сли ло и 
зби ло све оно што и ина че кра си ње го во при-
по вед но уме ће: ин вен тив но упо слен је зик, до-
бро по го ђен лик, пла стич но пред ста вљен ам-
би јент: кре нуо чо век са псом у гљи ве, на да ју ћи 
се сре ћи, ма да се око ње га ши ри ја ло ва је сен, 
и, на рав но, за ба сао и за гу био се. И из гу бљен 
у ствар ном без из гле ду при род но и ну жно по-
ми слио: – Зби ља, шта чо век да ра ди са сво јим 
жи во том?

Да пи ше при че, као Ми ха и ло вић. Шта би 
дру го?

Михајло Пантић
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не про хо ду, ка ко је сам ре као, по ку ша ва да за 
се бе пр о на ђе од го вор ку да за пра во свет иде, 
Дра го слав Ми ха и ло вић ни ка да не пре су ђу је, 
већ са мо при по ве да њем све до чи. Ње го ва пр о-
за, као, уоста лом, и сва ка дру га за ко ју мо же мо 
да ка же мо да осе ћа мо њен зна чај за нас са ме, 
за сни ва се, пре и по сле све га, на упе ча тљи во-
сти и не по но вљи во сти људ ских ли ко ва да тих 
њо ме и у њој. Усу дио бих се да ка жем ка ко су 
по след њи ве ли ки ли ко ви у кла сич ној срп ској 
при по ве дач кој шко ли, из ко је је из ра стао Дра-
го слав Ми ха и ло вић, и на чи јем се кра ју у овом 
ча су он на ла зи, плод ње го ве ма ште, ње го вог 
да ром осве тље ног уме ћа да тран сфи гу ри ше и 
об ли ку је фик ци о нал ни лик у свој ње го вој пу-
но ћи, па нам он де лу је увер љи во та ман ко ли-
ко и сва ки дру ги жив чо век. То је у умет но сти 
при по ве да ња ве ро ват но и нај те же: при ча се 
при ча са ма, она до ла зи по инер ци ји уобра зи-
ље, по си ли до го ђе но сти или по си ли ве ро ват-
но сти, али лик – лик мо ра би ти об ли ко ван и 
дат та ко да од мах по ве ру је мо у ње га. И, ви ше 
од то га, да од мах осе ти мо за ин те ре со ва ност 
за оно што он ми сли, о че му го во ри и ка ко де-
ла, украт ко, да нам из овог или оног раз ло га 
по ста не ва жан, би тан, не ну жно и бли зак. Ли-
ли ка, Љу ба Шам пи он, Пе три ја Ђор ђе вић или 
Жи ка Кур јак су, ка ко год да се гле да, од оних 
нај ре ђих књи жев них ли ко ва ко ји из пр о сто ра 
фик ци је ула зе у ре ал ност и пам те се до кле год 
се у срп ској књи жев но сти бу де пам ти ло, авај, 
чак ду же од љу ди ко ји су за и ста жи ве ли. Пам-
те се чак и ка да за бо ра ви мо рад њу ро ма на или 
при ча у ко ји ма је ди но по сто је.

У свим фик ци о нал ним књи га ма Дра го сла-
ва Ми ха и ло ви ћа, раз у ме се, у ма њој или ве ћој 
ме ри, на овај или онај на чин, у до ди ру са овом 
или оном те мом, на де лу је хе ро и за ци ја људ ске 
обич но сти. Од вре ме на за чет ка мо дер не књи-
жев но сти, па све до да нас, у њој тра је пр о цес 
обр нут од оно га ко ји нам је у на сле ђе оста-
ви ла књи жев ност пре ђих вре ме на. У ста рој 
књи жев но сту су, на и ме, ли ко ви, пре ма Ари-
сто те лу, мо ра ли би ти уз ви ше на ро да, пре ма 
сред њо ве ков ним пи сци ма-ха ги о гра фи ма они 
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интервју

МИСТИКА И МЕХАНИКА

Проф. др Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић 
(1967) ба ви се књи жев ном те о ри јом, кри ти ком, 
пу бли ци сти ком и пре во ђе њем са ен гле ског. Об
ја ви ла је књи ге: Син так са ти ши не: по е ти ка Реј
мон да Кар ве ра (1995), Хе мин гвеј: по е ти ка крат ке 
при че (2000), Ко ре спон ден ци ја: то ко ви и ли ко ви 
пост мо дер не про зе (2000), Вир ту ел на књи жев ност 
1 и 2 (2004, 2007), На жен ском кон ти нен ту (2007) 
и Књи жев ност и сва ко дне ви ца (2007). Ван ред ни је 
про фе сор ен гле ске и аме рич ке књи жев но сти на 
Од се ку за ан гли сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду, го сту ју ћи про фе сор ен гле ске књи
жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, 
го сту ју ћи пре да вач у Цен тру за жен ске сту ди је и 
го сту ју ћи пре да вач у Цен тру за жен ске сту ди је и 
ис тра жи ва ња.

Уред ник је про гра ма Бе о град ског међу на род
ног сај ма књи га.

Чи ни се да Вам је на по се бан на чин бли зак и ра зу
мљив свет но вих тех но ло ги ја, да је Ва ша пер цеп
ци ја са вре ме них ме ди ја ко рак ис пред вре ме на. 
Ка ко се то до го ди ло?

Су срет ин фор ма тич ке тех но ло ги је и умет но сти ре чи 
до го дио се још по чет ком де ве де се тих, и ја сам са мо би ла 
у не што при ви ле го ва ни јој по зи ци ји не го дру ги (или има-
ла сна жни ју мо ти ва ци ју) да пра тим ка ко из тог су сре та 
на ста је чвр ста ве за, оли че на у јед ном но вом књи жев ном 
кор пу су и но вом кор пу су књи жев них те о ри ја. Го ди не 
1997. при ре ди ла сам као гост уред ник из да ње елек трон-
ског ча со пи са Елец тро ниц Бо ок Ре ви еw, ко ји је био по-
све ћен пост мо дер ној књи жев но сти ју го и сточ не Евро пе. 
Та да је фор ма ча со пи са ко ји НИ ЈЕ на па пи ру још увек 
зву ча ла ег зо тич но и по ма ло сум њи во ве ћи ни ауто ра ко ји 
су пи са ли и об ја вљи ва ли у Ср би ји, јер је штам па још увек 
би ла не што не у пит но, не при ко сно ве но. Са раз во јем тех-
но ло ги ја и усе ља ва њем Ин тер не та у на ше жи во те, ко је 
те че упо ре до са си ро ма ше њем фон до ва за кул ту ру, сад се 
чи ни да ће мо жда штам па на из да ња (књи жев них ча со пи-
са, пре све га) уско ро би ти про те ра на као ску па и не по-
треб на! Но ве тех но ло ги је ула зе у свет књи жев но сти из 
јед ног је ди ног, та ко ра зу мљи вог раз ло га: пи са ње књи га 
и (кри тич ко) чи та ње зах те ва ју од јек, ре ак ци ју, раз ме ну 
а ин фор ма тич ке тех но ло ги је омо гу ћу ју са о бра ћа ње ко је 
је мно го ефи ка сни је од сва ке дру ге ко му ни ка ци је ауто ра 
и чи та о ца, чи та о ца и тек ста. Но ви хо ри зон ти чуј но сти 
отва ра ју се упра во у елек трон ском про сто ру. Мо жда ће 
упра во за хва љу ју ћи том вир ту ел ном про сто ру ле па књи-
жев ност пре ста ти да не ста је...

Ипак, те шко је то за ми сли ти. Ка кав би то жи вот 
био без ле пе књи жев но сти, ни је ли она ну жност 
у про це су ста са ва ња ге не ра ци ја чи та ла ца? 
Ле па књи жев ност је ле па ну жност, ле па оба ве за у 

од ра ста њу и са зре ва њу сва ког чо ве ка – са мо кад јој при-
сту пи мо на пра ви на чин, без оче ки ва ња да ће да ти од го-
во ре и ре ши ти про бле ме, јер су шти на вред ног књи жев-
ног де ла ни је да ва ње од го во ра, већ по ста вља ње пи та ња. 
Књи жев ност не да је ре цеп те, већ по ка зу је пу те ве ко ји ма 
вре ди ићи. 

Ко ја пи та ња Ви нај че шће постављате? Ка да се 
као чи та лац осе ћа те нај бо ље?

Та пи та ња мо гу за зву ча ти три ви јал но као чу ве на ре-
че ни ца у цр та ном фил му ко ја ка же: „че му ово слу жи кад, 
уз то, ни не ра ди?”, али се ве ћи ном сво де на пи та ња људ-
ске ег зи стен ци је и ње ног сми сла. Као чи та лац, нај срећ-
ни ја сам у уло зи тра га о ца за од го нет ком – ко ја је не кад 
пи та ње за пле та, а не кад пи та ње фи ло зоф ске по став ке 
књи жев ног де ла. Ре ци мо, ро ман Хен ри ја Џеј мса “Окре-
тај за врт ња” мо же те чи та ти као све до чан ство о ду хо ви-
ма и ха лу ци на ци ја ма, али и као але го ри ју о ауто ри те ту и 
кон тро ли: јер, ју на ки ња ко ја ви ди ду хо ве и исто вре ме но 
сум њи чи оста ле про та го ни сте да су у до слу ху са њи ма 
мо жда ни је тек хи пер сен зи тив на мла да же на, не го дик та-
тор ко ји по ку ша ва цео свет да под врг не кон тро ли и над-
зи ра њу. Шек спи ро вог Ха мле та мо же те се би пред ста ви ти 
као на сил ни ка, са мо у би цу, бор ца за прав ду – све за ви си 
ка ко при сту пи те од го не та њу де ла... 

Ваш књи жев ни сен зи би ли тет је до шао до из
ража ја на прет ход ном Сај му књи га, на рои то у 
про гра ми ма и три би на ма. Шта мо же мо ое ки ва ти 
ове го ди не?
Ове го ди не по но во ра ди мо сег мен те про гра ма ко-

ји су на про шлом Сај му би ли убе дљи во нај по се ће ни ји и 
нај по пу лар ни ји. Но во ство ре ни брен до ви са јам ских про-
гра ма као што су Ћа ска о ни ца и стрип са ла на ста вља ју да 
функ ци о ни шу: Са њи Гло вац ки, у хали 2, у го сте сва ког 
са јам ског да на до ла зе пи сци из зе мље и ре ги о на ко ји 
успе шно ми ре у свом пи са њу екс пе ри мен тал но и ели-
ти стич ко са ху мо ром, са ти ром и кри ти ком усме ре ним 
пре ма на шем вре ме ну. Гост у Ћа ска о ни ци би ће хр ват ска 
те ле ви зиј ска зве зда Алек сан дар Стан ко вић, ина че из ван-

ре дан пе сник, ко ји ће пред ста ви ти но ву књи гу “Игор 
Ман дић на Мје се цу”; по твр ди ли су уче шће и Бо рис Де-
жу ло вић и драм ска аутор ка Ива на Сај ко. Бо је до ма ћих 
ауто ра бра ни ће Љу би ца Ар сић, Је ле на Лен голд, Ми ња 
Бо га вац, Те о фил Пан чић и Ото Ол тва њи. Уго сти ће мо 
и Је ли цу Гре га но вић, бло гер ку и књи жев ни цу, а она ће, 
уз нај по зна ти ју блог зве зду ре ги о на Сло бо дан ку Бо бу 
Ђу де ри ју (али ас Мар че ли на), би ти и гост Фо ру ма Сај ма 
књи га на ко ме ће се го во ри ти о бло гу као о “не кој но вој 
књи жев но сти”.

Ове го ди не смо, да кле, од шкри ну ли вра та шца и за 
блог као ал тер на тив ну књи жев ност. С дру ге стра не, по-
тра га за ино ва ци ја ма не ће зна чи ти да за по ста вља мо тра-
ди ци ју: укра јин ска сла вист ки ња Ала Та та рен ко одр жа ће 
пре да ва ње на те му “Шта то бе ше срп ски пост мо дер ни-
зам”, у па нел ди ску си ји на те му “Раз вој хри шћан ства” 
пред ста ви ће мо но ву књи гу углед ног ви зан то ло га про фе-
со ра Ра ди во ја Ра ди ћа о Кон стан ти ну Ве ли ком, кре ћу ћи 
та ко у су срет хи ља ду се дам сто тој го ди шњи ци Ми лан ског 
едик та. Пред ста вља мо и пе сни ки њу Ка зу ко Ши ра и ши, 
до бит ни цу на гра де Злат ни кључ гра да Сме де ре ва, на-
ста вља ју ћи ле пу тра ди ци ју са рад ње са Сме де рев ском 
пе снич ком је се ни. Ап со лут на но вост на Сај му књи га су 
ма ра то ни: ше сто ча сов ни ма ра тон по е зи је у част го ди-
шњи це ро ђе ња Ла зе Ко сти ћа би ће, под ди ри гент ском 
па ли цом Ма је Со лар, одр жан у са јам ску су бо ту, уз уче-
шће од пре ко пе де сет пе сни ка и пер фор ме ра. Би ће то, 
ка ко Ма ја ка же, “Шест са ти чи та ња, пер фор ман са, ге сти-
ку ли ра ња, про во ци ра ња, тек сту а ли зи ра ња, сле мо ва ња, 
па ро ди ра ња, ви део про јек то ва ња, ми шље ња, ша пу та ња 
и по ет ског лу та ња”.

Да, све то на шем Сај му да је по себ ност. На пр ви 
по глед де лу је као јед на ве ли ка гу жва у ко јој ипак 
сва ко нађе свој пут и сво ју књи гу. Ка ко Ви до
жи вља ва те Са јам у по ре ђе њу са дру гим сли ним 
у све ту?

Не мо гу се по хва ли ти че стим по се та ма сај мо ви ма књи га, 
би ла сам са мо на три – на Франк фурт ском 2008. као члан 
на ше де ле га ци је пи са ца и кри ти ча ра, а сај мо ве књи га у 
Бе чу и Бу дим пе шти по се ти ла сам на крат ко, у при ват ној 
ре жи ји. То су пот пу но раз ли чи те ма ни фе ста ци је, и по 
кон цеп ци ји и по на чи ну ор га ни за ци је. Са јам ски про гра-
ми су, у сва три слу ча ја, на мар ги ни са јам ских де ша ва ња, 
сла бо по се ће ни и ре ла тив но тра ди ци о нал но кон ци пи ра-
ни – да ка ко, из у зе так је ин тер вју на чу ве ној пла вој со фи у 
Франк фур ту, где се по ја вљу ју са мо спи са тељ ске зве зде. Ја 
се тру дим да та кав бренд на шег сај ма бу де на ша ћа ска-
о ни ца. 
На беч ком сај му про гра ми се од ви ја ју у са мој из ло жбе-
ној ха ли, у јед ном ни ма ло из дво је ном про сто ру, и ми смо 
ду го са ња ри ли о то ме да не што слич но по ку ша мо оства-
ри ти и у ха ла ма бе о град ског сај ма. Ме ђу тим, то што про-
грам те че “на про ла зу” не зна чи да ће би ти ви ше пу бли ке 
а, с дру ге стра не, мо ра мо би ти све сни да се не мо же оче-
ки ва ти број по се ти ла ца. 

Ва ша бо га та би бли о гра фи ја све до чи о ра зно ли
ко сти Ва ших ин те ре со ва ња. У све му што пи ше те 
има и фи ло зо фи је пи са ња и и та ња, ре кла бих. Ка
ко раз ми шља те о сво јим чи та о ци ма?
Ако у мо јим есе ји ма и кри ти ка ма има не ке фи ло зо-

фи је чи та ња и пи са ња, она увек иде сто па ма кре а тив ног 
про це са: јед но став но, по ку ша вам да ра за знам пи шче ве 
ин тим не мо ти ве и чи сто “за нат ске” ме ха ни зме пи са ња. 
Пи са ње је, на и ме, увек по дво је но, у ње му се ује ди њу-
ју ми сти ка и ме ха ни ка. Ауто ра по кре ће не ка кав скри-
ве ни ме ха ни зам ко јим се по сти же ми стич ни ефе кат.  
Упра во ће се мо ја но ва књи га есе ја и зва ти та ко: “Ми сти-
ка и ме ха ни ка”, за то што, кад књи ге чи та те као ту мач и 
као те о ре ти чар, пред ва ма је јед на вр ло ра ци о нал на кон-
струк ци ја (та се ра ци о нал ност огле да у ауто ро вом про-
ра чу на том би ра њу те ме и при по вед ног гла са, тач ке гле ди-
шта, ат мос фе ре и то на), али њу по кре ћу вр ло за мр ше ни 

и не рет ко ам би ва лент ни про це си ин спи ра ци је и мо ти-
ва ци је. 

Сво је чи та о це ви дим као осо бе ко је су за јед но са 
мном на истом по слу: као осо бе за о ку пље не истим књи-
га ма и истим тај на ма пи са ња и при по ве да ња ко је за о ку-
пља ју и ме не. Од њих че сто зах те вам мно го – али ни кад 
ви ше не го што мо гу да под не су! Мо жда са мо гре шим у 
то ме што их мно го че шће зо вем у ис тра жи ва ње не го у 
ужи ва ње. Али, гра ни ца из ме ђу то дво је је не кад нео че-
ки ва но по ро зна!

Који је, по вашем мишљењу, најбољи начин за 
рекламирање књига и подстицање интересовања 
за читање?
Поч ни мо од то га да чи та ње ни је оба ве за и ка зна, 

већ ужи ва ње. Иако смо за шли у еру тех но ло шког убр-
за ња, и да ље ро бу јемо ни чим иза зва ној пред ра су ди да 
је чи та ње досада и ка зна, а те ле ви зиј ски про грам за-
ба ва и ра зо но да. Ни је ли, мо жда, упра во обрат но? 
Да ни јел Пе нак је у књи зи “Као у ро ма ну” опи сао “слу чај” 
сред њо школ ског про фе со ра ко ји је уче ни ке при до био за 
чи та ње та ко што им је, из ча са у час, на глас чи тао “Ма дам 
Бо ва ри”. Мо жда ви ше ни на став ни ци ни оста ли смрт ни ци 
не ма ју то ли ко вре ме на, али не до ста так вре ме на не зна чи и 
не до ста так во ље. Чи та ње на глас, а та ко је кул ту ра пи сме-
но сти и по чи ња ла, од ли чан је на чин да се бу ду ћи чи та о ци 
при ву ку књи зи: пи сац ко ји чи та сво ју про зу или по е зи ју не 
мо же би ти не за ни мљив. Сва ко ко га чу је по же ле ће да сам 
са зна “шта је би ло ка сни је” и по сег ну ће за књи гом из ко је 
му је чи та но. С дру ге стра не, чи та лац во ли да га те то ши те: 
ако му чи та те, он ће то уме ти да це ни – уме ће да це ни слат-
ку илу зи ју да пи сац чи та са мо ње му и пи ше са мо за ње га.

За крај на ше а ска о ни це (упо тре би у Ваш тер мин), 
ка жи те ко је књижев но де ло у Ва ма иза зи ва не жност, ка-
ква ли те ра ту ра Вас љу ти, ка кве књи ге ни ка да не би сте 
по кло ни ли и ко ја де ла вас во де у мир не сно ве?

Раз не жу је ме Мар сел Пруст и са вр ше на ар хи тек ту ра 
ње го вих ре че ни ца, а увек ме рас пла че за вр ше так Шек спи-
ро вог “Кра ља Ли ра”. Во лим по е зи ју Џо на До на, Ди ла на 
То ма са и Со фи Ха не, На бо ко вље ве и Пин чо но ве ро ма не, 
Иб зе но ве дра ме, све од Ита ла Кал ви на и Ан та ла Сер ба, 
а Чо се ро ве “Кен тер бе риј ске при че” и “Ле ген де о до брим 
же на ма” мо гла бих сва ке го ди не из но ва да чи там.

Ни ком не бих по кло ни ла књи ге Ви ли ја ма Вор дсвор-
та, Ана ис Нин и Па о ла Ко е ља. До бра ли те ра ту ра пред 
сан је, ве ро ва ли или не, со нет. По је дан со нет Ми ке лан-
ђе лов, Шек спи ров, или од лич ног, а за бо ра вље ног, ра но-
ре не сан сног пе сни ка То ма са Ва ја та.

Лидија Божић

„Писање је, наиме, увек подвојено, у њему се уједињују мистика и механика. Аутора покреће 
некакав скривени механизам којим се постиже мистични ефекат.’’

Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић
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Шведске књиге
Посматрано као роман, „У сенци злочина“ 
је сјајно дело. Као документ судбине једне 
породице – дирљиво. А као дебитантска 
књига, па, шта рећи? Јединствено.

Габијела Хокансон, Дагенс Нyхетер

Ро ман У сен ци 
зло чи на за

сни ва се на исти
ни том до га ђа ју 
ко ји се од и грао 
7. мар та 1932. 
Мај ка Хе ле не 
Хен шен је та да 
има ла пет на ест 
го ди на и тог да
на из гу би ла је 
сво ју по ро ди цу 
у зби ва њи ма ко
ја ће по том ући у 
исто ри ју кри ми
на ла у Швед ској 

под на зи вом „Си до вље ва уби ства“. Тај слу чај 
имао је све са стој ке по треб не за је дан ве ли ки 
скан дал: по зна те лич но сти, пре ра на, на сил на 
смрт и ужа сни де та љи. Но ви не су из ве шта ва ле 
о зло чи ну са јед на ком вр стом на бо ја као мно го 

Јунас Хасен Кемири  
Око црвено

Ро ман мла дог швед ског ауто
ра арап ског по ре кла Ју на

са Ха се на Ке ми ри ја, го во ри о 
дру гој ге не ра ци ји еми гра на та 
у Швед ској, али и о сви ма они
ма ко ји су се на шли укле ште ни 
усред су да ра кул ту ра у про це
су гло ба ли за ци је и збу ње но 
тра га ју за соп стве ним кул тур
ним иден ти те том. На гра ђен је 
нај ва жни јим швед ским при
зна њем за де би тант ски ро ман 
Бå рос тиднинг (2003).

Пет на е сто го ди шњи Халим, 
де те ма ро кан ских еми гра на та 
ро ђе но у Сток хол му, пи ше днев ник на је дин
стве ном ха ли мов ском је зи ку, ко ри сте ћи са
вре ме ни сленг, ре чи арап ске и из ми шље не и 
на мер но ис ква рен швед ски је зик. По и гра ва ње 
и из вр та ње је зи ка омо гу ћа ва да се кроз ху мор 
(с да шком ме лан хо ли је) про го во ри о озбиљ ним 
те ма ма и у исто вре ме пред ста вља жи ву сли ку 
ју на ко ве кон фу зи је пред све том у по тра зи за 
сво јим ме стом у ње му. 

Као да то што се ло ми из ме ђу швед ског и 
арап ског иден ти те та ни је до вољ но ве ли ки про

... у мом гету нико не умире од глади

По чет ком 1941. 
у пољ ском гра

ду Ло ђу на ци сти 
за тва ра ју ви ше од 
две ста хи ља да Је
вре ја у ге то, ко ји се, 
осим из у зет ном ве
ли чи ном, не би раз
ли ко вао од оста
лих да за ње го вог 
управ ни ка ни је по
ста вљен Мор де кај 
Ха им Рум ков ски, 
нај кон тро верз ни ји 
Је вре јин у исто ри ји 
хо ло ка у ста. Во ђен 
иде јом да ће за јед ни ца оп ста ти, а ти ме и он као 
го спо дар суд би на сво јих по да ни ка, са мо уко ли
ко се за до во љи сва ка по тре ба на ци ста за ин
ду стриј ским про из во ди ма и ква ли тет ним „људ
ским ма те ри ја лом“ Рум ков ски са стра шћу мо ћи 
глад ног ауто кра те ус по ста вља то ли ко чвр сту и 
ефи ка сну дик та ту ру да по чи ње с оства ре њем 
свог оп се сив ног сна о ге ту као ин ду стриј ском 
гра ду енорм не про дук тив но сти – па и ви ше од 
то га: на све га не ко ли ко ква драт них ки ло ме та ра 
у Ло ђу на ста је не ве ро ват на „др жа ви ца“ ко ја има 
и сво је суд ство и по ли ци ју, чак и кул тур не ин
сти ту ци је, ме ђу ко ји ма и по зо ри ште, као и од сек 
за ста ти сти ку чи ји су нам ар хи ва ри ис пи са ли хи
ља де стра на Хро ни ке ге та – ко ју овај ро ман ко
ри сти као не ис црп ну гра ђу.

Шта ће се до го ди ти кад из не мач ке ко ман де 
стиг не на ред ба да Рум ков ски мо ра да ис по ру
чи сву де цу мла ђу од де сет го ди на? Овај ро ман 
упра во го во ри о по сле ди ца ма нај ва жни је од лу
ке ко ју је Пред се да ва ју ћи мо рао да до не се, на 
на чин ко ји у је дин стве ну це ли ну по ве зу је ве ли
чи ну исто риј ског и тра ге ди ју лич ног, и от кри ва 
нам ка кву ди мен зи ју у екс трем ним окол но сти
ма до би ја ју страх и на да, при ја тељ ство и из да
ја, жуд ња за жи во том и ве шти на пре жи вља ва
ња, да ју ћи нам при том за стра шу јућ и не по знат 
увид у ствар ност јед ног уни ште ња.

☐

Јухана Тидел Сјај звезда на плафону

Је ни на ма ма има рак. Ле че ње ни је би ло успе шно и ма ма ће 
уско ро да умре. Да ли се мо же жи ве ти без мај ке?

Иако у се би но си бол ко ји ни је ла ко са вла да ти, Је на, ју на
ки ња књи ге Сјај зве зда на пла фо ну, по ку ша ва да се из бо ри с 
ту гом. Њен бур ни ти неј џер ски жи вот се на ста вља – ту су про
бле ми с дру штвом, жур ке, ис про ба ва ње шмин ке, су ко би са од
ра сли ма у по ро ди ци. 

Упр кос озбиљ ној те ми, ово ни је те шка књи га. Из ње из би
ја жи вот у свим сво јим ни јан са ма. Ово је књи га о смр ти, али и 
о же љи да се жи вот на ста ви. Ово је књи га ко ја де лу је са свим 
исти ни то. 

Оса Линд, Пешчани Вук

 Шта ти је деш? – пи та ла је опре зно. – Је деш ли... љу де? 

 Љу де? Не! Бљак! Нај ви ше је дем сун че ву све тлост и ме се чи ну, 
јер се од ме се чи не по ста је па ме тан до не ба. Ја све знам. 

 Све на це лом све ту?

 Све на свим све то ви ма и све од го во ре на сва пи та ња – ре као 
је Пе шча ни Вук.

Сара Кадефорс, Близу је далеко

Ни ко и не слу ти да та еле гант на же на (Сил ви ја) жи ви у ауту 
по крај Икее, и је два да има шта да је де. Пре са мо не ко

ли ко ме се ци жи ве ла је пот пу но дру га чи ји жи вот, али на кон 
са мо јед не ве ли ке гре шке би ла је при си ље на да на пу сти све. 

Но ви ро ман Са ре Ка де форс – Бли зу је да ле ко – за бав на је и 
ту жна књи га о те шким жи вот ним из бо ри ма и још те жим од
лу ка ма ко је смо сви ми при си ље ни да до но си мо. Књи га о 
по де ла ма уло га и при ви ле ги ја ма у са вре ме ном европ ском 
дру штву. О над моћ но сти оних ко ји жи ве пре ма дру штве ним 
нор ма ма. Са ра Ка де форс ука зу је на пред ра су де и от кри ва го
ло ти њу ко ја по сто ји код свих, а по себ но код оних љу ди ко ји 
од би ја ју да их уви де. 

Шта се де ша ва ка да је ста тус све, по вр ши на ва жни ја од су шти не, а ка ри је ра од по ро ди це!

го ди на ка сни је у слу ча ју уби ства Уло фа Пал меа 
или Ане Линд, и ма ло је зло чи на у Швед ској ко ји 
су би ли пред мет та кве па жње.

За пре жи ве ле је тај до га ђај пред ста вљао 
та бу јер је уби ца био члан њи хо ве по ро ди це. У 
по тра зи за од го во ром на пи та ње шта је до ве ло 
до ове ка та стро фе, Хе ле на Хен шен је на пи са ла 
из у зет но ли чан и емо ти ван ро ман.

За ро ман У сен ци зло чи на Хе ле на Хен шен до
би ла је На гра ду Европ ске уни је за књи жев ност 
2009. го ди не.

☐

блем, Ха ли ма су мо ра ле да сна
ђу и пу бер тет ске му ке, про бле
ми у шко ли и за љу бљи ва ње. Ка
ко зна и уме, Ха лим се но си са 
свим што га је сна шло. Нај ви ше 
од све га же ли две ства ри: пр во, 
да осво ји Ма рит и дру го, да са
чу ва сво је ко ре не, да се од у пре 
„шве ди фи ка ци ји” и ин те гра ци
ји у дру штво ко је не до жи вља
ва као свој кул тур ни про стор. 
Ме ђу тим, пред ста ва ко ју овај 
ти неј џер ро ђен у Швед ској има 
о арап ском све ту, за пра во је 
сте ре о тип на за пад њач ка пред
ста ва о Ори јен ту.

☐



10 11

У швед ском гра ду Ге те бор гу овог ле та је одр-
жа на 76. кон фе рен ци ја нај ста ри јег и нај ма-

сов ни јег Ме ђу на род ног са ве за би бли о теч ких 
удру же ња, по зна ти јег по акро ни му IFLA, из ве-
де ном од ен гле ског на зи ва: In ter na ti o nal Fe de ra
tion of Li brary As so ci a ti ons. 

Осно ван у шкот ском гра ду Един бур гу 1927, 
Са вез је свој Пр ви ме ђу на род ни би бли о те кар ски 
кон грес одр жао у ле то 1929. го ди не у Ри му (15–
30. ју на). О овом зна чај ном до га ђа ју срп ску јав-
ност је из ве сти ла Ма ри ја Илић, упра во тих да на 
за по сле на као пр ва би бли о те кар ка оп штин ске 
би бли о те ке, у свом тек сту: О мо дер ним би бли о
те ка ма (Бе о град ске оп штин ске но ви не, бр. 11. од 
15. ју ла 1929, стр. 12). Аутор ка, ко ја се очи глед-
но те мељ но при пре ма ла за сво ју но ву ду жност, 
на во ди де та ље ра да аме рич ких, ру ских, фран-
цу ских, ен гле ских, не мач ких и дру гих узор них 
свет ских би бли о те ка и ис ти че да се на ску пу у 
Ри му оку пи ло ви ше од 1.500 би бли о те ка ра...

Осам де сет јед ну го ди на доц ни је, де ле га ци ја 
Бе о гра да, на че лу са Ива ном Авж нер, град ским 
се кре та ром за кул ту ру и Ја сми ном Нин ков, ди-
рек тор ком Би бли о те ке гра да Бе о гра да пред ста-
ви ла је пред 3.400 уче сни ка из 177 зе ма ља свој 
про је кат о фи нан сиј ској пи сме но сти: http://
www.usaid.gov/lo ca ti ons/euro pe_eura sia/press/
suc cess/pro gram_spo tlight_ju ne2010.html и 
из у зет но, по дру ги пут у крат ком ин тер ва лу, 
за слу жи ла јед ну од шест го ди шњих сти пен ди-
ја IFLA / OCLC на ме ње ну би бли о те ка ри ма 
ко ји тек за по чи њу сво ју про фе си о нал ну ка ри-
је ру: http://www.oclc.org/au/en/news/re le a-
ses/2010/201045.htm .

С об зи ром на обим и ра зно вр сност по ну ђе-
них са др жа ја, на ве ди мо са мо им пре си ван број 

од 159 те мат ски од-
ре ђе них се си ја по све-
ће них по је ди ним сег-
мен ти ма би бли о теч ке 
де лат но сти, 80 из ло-
жбе них штан до ва и 
150 по стер пре зен та-
ци ја, ко ле ге ко је су од 
10. до 16. ав гу ста по-
ку ша ва ле да за до во ље 
сво ју про фе си о нал ну 
и људ ску зна ти же љу, 
с пра вом мо же мо на-
зва ти не са мо струч-
ним не го и спорт ским 
ти мом Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да. 

За ин те ре со ва ни-
ма сва ка ко пре по ру-
чу јем зва нич ни из ве-
штај о кон фе рен ци ји, 
из пе ра (пре ци зни је 
би би ло ре ћи – са та-
ста ту ре) Елен Р. Ти се 
(El len R. Ti se), пред-
сед ни це IFLА, на 
лин ку: http://www.
ifla.org/en/news/ifla-

76. конгрес IFLA у Гетеборгу, 10–15. август 2010.

Отворени приступ знању – промоција
континуираног напретка

pre si den tial-new slett er-no-4-sep tem ber-2010, као 
и де таљ ни ји увид у са др жа је це ло куп ног сај та 
Ме ђу на род ног са ве за би бли о теч ких удру же ња. 
Ве ру јем да ни сви ли сто ви Но ви на Бе о град ског 
чи та ли шта ко је др жи те у ру ка ма не би би ли 
до вољ ни да пре не су до ступ не са др жа је са сај та 
IFLA, и за то се ипак опре де љу јем за не ку вр сту 
струч ног днев ни ка на ше де ле га ци је. 

Уз град ског се кре та ра за кул ту ру, Ива ну 
Авж нер и ди рек тор ку Би бли о те ке гра да Бе о гра-
да, Ја сми ну Нин ков, Бе о град су пред ста вља ли: 
Јо ван Јо ва но вић, са мо стал ни струч ни са рад ник 
Се кре та ри ја та за кул ту ру и би бли о те ка ри са вет-
ни ци и би бли о те ка ри град ске би бли о те ке: Мир-
ко Мар ко вић, Љу би ца Ћо ро вић, Ве сна Вук сан, 
Бран ка Дра го са вац и Злат ко Ах мић.

На ци о нал ни ко ми тет Свет ског би бли о те кар-
ског и ин фор ма тич ког кон гре са (World Li brary 
and In for ma tion Con gress’ Na ti o nal Com mitt e) 
и Швед ско би бли о те кар ско удру же ње (Swe dish 
Li bra rry As so ci a tion) у сва ком сми слу су бес пре-
кор но и узор но ор га ни зо ва ли скуп. Већ на аеро-
дро му у Ге те бор гу су нас до че ка ла на сме ја на 
ли ца во лон те ра ко ји су за ин фор ма тив ним пул-
том пру жа ли ко ри сне ин фор ма ци је, та ко да смо 
од мах на кон сме шта ја у хо те лу оти шли до Швед-
ског из ло жбе ног и кон гре сног цен тра (Swe dish 
Еxi bi ti on and Con gress Cen tre – Sven ska Mässan) 
и ре ги стро ва ли се као уче сни ци пред сто је ће 
кон фе рен ци је. 

По да ну нео бич но ле пом и сун ча ном за Ге те-
борг, кре ну ли смо у „ис тра жи ва ње“, про шли све 
до лу ке, су сре ли мно штво про ла зни ка са ка рак-
те ри стич ним озна ка ма уче сни ка IFLA кон гре-
са, и што је од нај ве ћег зна ча ја, „на шли“ град ску 
би бли о те ку, ши ром отво ре ну за нас. За вре ме 
тра ја ња ску па рад но вре ме ове уста но ве је би ло 
про ду же но, ак тив но сти са ко ри сни ци ма се ни-
су ни на тре ну так пре ки да ле, та ко да смо би ли 

у при ли ци да и у прак си ви ди мо ра зно вр сне сег-
мен те ра да јед не на пред не и до бро уре ђе не нор-
диј ске јав не би бли о те ке. 

Це ре мо ни ја све ча ног отва ра ња кон гре са, 
11. ав гу ста, оста ви ла је сна жан ути сак на све 
уче сни ке. По ред по здрав них ре чи до ма ћи на, 
пред сед ни це Швед ског на ци о нал ног ко ми те та 
Аг не те Ол сон (Ag ne ta Ol sson) и Елен Р. Ти се, 
пред сед ни це IFLА, при сут ни ма се обра тио и 
швед ски ми ни стар ино стра них по сло ва, го спо-
дин Јан Ели а сон ( Jan Eli as son), ко ји је и про гла-
сио 76. кон фе рен ци ју IFLА отво ре ном. И ма да 
је го спо ђа Ол сон у свом го во ру ис та кла на ду 
да ће мо по сле бо рав ка у Ге те бор гу сте ћи ши ру 
сли ку о ње ној зе мљи, ко ју не чи не са мо гло бал но 
по зна ти брен до ви ИКЕА, Вол во и АБ БА, као у 
по себ ном за чи ну пр вог за јед нич ког оку пља ња, 
ви ше од три хи ља де би бли о те ка ра све та ужи-
ва ло је, искре но из не на ђе но, у жи вом на сту пу 
де ли мич но под мла ђе не гру пе АБ БА. Не мо рам 
по себ но на гла ша ва ти да је по сле овог ис ку ства 
све би ло лак ше и без тре ме ко ју че сто осе ћа те у 
стра ној сре ди ни.

Дан је обе ле жио још је дан ве ли ки до га ђај, 
отва ра ње из ло жбе би бли о те кар ских асо ци ја ци ја 
и ком па ни ја по све ће них про из вод њи и уса вр ша-
ва њу по треб не опре ме. Ли сту из ла га ча из це лог 
све та мо же те по гле да ти на ин тер нет адре си: 
http://www.ifla.org/en/ifla76/ex hi bi ti on-spon-
sor ship/flo or plan-ex hi bi ti on-li sting . 

Обе све ча не це ре мо ни је, као и ра зно вр сни 
рад ни са др жа ји ко ји су усле ди ли, би ли су је дин-
стве на при ли ка да се Ива на Авж нер, се кре тар за 
кул ту ру гра да Бе о гра да не по сред но упо зна са 
зна ча јем са вре ме них де ша ва ња у нај ра зви је ни-
јим би бли о теч ким си сте ми ма све та, укљу чу ју ћи 
и из ло жбу мо де ла би блио-ауто бу са пар ки ра них 
и до ступ них по сма тра чи ма ис пред Кон гре сног 
цен тра а ко ји се у Ге те бор гу ко ри сте од 1950. 
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Пр ва јав на би бли о те ка у Го тен бур гу је отво-
ре на 1861. го ди не као део мли на у цен тру 

гра да. Још та да су прак тич ни Шве ђа ни уви де ли 
по тре бу да се хра не и ум и те ло и, што је мо жда 
и ва жни је, за по зајм љи ва ње књи га ни је на пла-
ћи ва на ни ка ква на кна да. Уви дев ши до бро би ти 
(обо стра не, ве ру јем) ове услу ге и услед не до-
стат ка ме ста за фонд, го ди не 1897. пре се ље на је 
у цен тар гра да. То је би ла јед на од пр вих план ски 
гра ђе них би бли о теч ких згра да у Скан ди на ви ји и 
по свом осни ва чу би бли о те ка је на зва на Дик со-
но ва јав на би бли о те ка (Dic kson ska folk bi bli o te-
ket). Го ди не 1967. из гра ђе на је ве ли ка згра да на 
по чет ку глав не ули це. Са да је то нај по се ће ни ја 
кул тур на уста но ва у гра ду, у ко ју го ди шње уђе 
пре ко ми ли он по се ти ла ца. Ка ко је Го тен бург 
сме штен на ушћу ре ке Го те у мо ре, по ред цен-
трал не би бли о те ке, гра ђа ни ма је на рас по ла га њу 
још 24 огран ка и два би бли о бу са ко ји оп слу жу ју 
пре ко 100 пунк то ва. 

би ја те члан ску кар ту 
и PIN. Пу тем Ин тер-
не та мо гу ће је оства-
ри ти огра ни чен об лик 
члан ства ко јим мо же-
те пре тра жи ва ти ко-
лек ци је, ре зер ви са ти 
на сло ве или, уко ли ко 
сте у ре ги стру сла бо-
ви дих осо ба, сни ми ти 
аудио књи ге на свој 
ра чу нар, мо бил ни те-
ле фон или МР3 пле-
јер. На чел но, ве о ма се 
во ди ра чу на да услу ге 
бу ду до ступ не осо ба-
ма са про бле ми ма са 
ви дом, слу хом, кре та-
њем и са знај ним огра-
ни че но сти ма. Иако је 
ве о ма при сту пач на, 
стро го се во ди ра чу на 
да се пра ви ла по шту ју 
и гра ђа вра ћа на вре-
ме. Члан ће за гу би так члан ске кар те пла ти ти 
250 ди на ра (де ца 100), а те ле фон за бло ки ра-
ње из гу бље ног до ку мен та је до сту пан 24 ча са 
днев но, док ће га гу би так или оште ће ње књи ге 
ко шта ти 3.000 ди на ра или ви ше ако се ра ди о 
по себ но вред ном при мер ку. Пре ко ра че ње ро ка 
се на пла ћу је по да ну: 30 ди на ра за књи гу; 50 ди-
на ра за елек трон ско из да ње. Мо же те се при ја ви-
ти за елек трон ско под се ћа ње: мејл ће вам у том 
слу ча ју упу ти ти пар да на пре ис те ка ро ка, дан 
по ис те ку и две не де ље по том. Уко ли ко не ус пе ју 
да вас по кре ну на тај на чин, 3-4 не де ље од ро ка 
пред ви ђе ног за вра ћа ње, на кућ ну адре су ће вам 
би ти ис по ру чен ра чун. Уко ли ко не ма те члан ску 
кар ту са со бом, мо же те по зај ми ти књи гу уз по-
ка зи ва ње лич ног до ку мен та и пла ћа ње 10$.

БИБЛИОТЕКА У ГЕТЕБОРГУ
го ди не на чак 113 пунк то ва у гра ду. Јо ван Јо ва-
но вић, са мо стал ни струч ни са рад ник Се кре та-
ри ја та за кул ту ру, по себ но је био по све ћен се си-
ја ма број 70 (Те ма: Швед ска ака де ми ја на у ка као 
не за ви сна ис ти ту ци ји са стал ним са ста вом од 18 
– и сло ви ма: осам на ест чла но ва, не пре ки да ног 
ауто ри те та од 1786. го ди не / као узор за Ср би ју 
и по вод за по ре ђе ње) и 127 (Аутор ска пра ва у 
би бли о те ци – у про це си ма ко ри шће ња и ди ги та-
ли зо ва ња гра ђе / ис ку ства раз ви је ни јих прав них 
си сте ма ко ја мо гу би ти пу то каз...).

Ја сми на Нин ков, ди рек тор ка Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да – ин сти ту ци је-чла ни це IFLA, 
уче ство ва ла је на број ним са стан ци ма са пред-
став ни ци ма свет ских ор га ни за ци ја, EBLI DA 
(Euro pean Bu re au of Li brary, In for ma tion and Do-
cu men ta tion As so ci a ti ons), IFLA, OCLC (On li ne 
Com pu ter Li brary Cen ter), али и ра зно вр сним 
про гра ми ма и ра ди о ни ца ма по све ће ним би бли-
о теч ком ме наџ мен ту и упра вља њу јав ним би бли-
о те ка ма. Ко ле ге ко је су на сто ја ле да при су ству ју 
ода бра ним се си ја ма, че сто су мо ра ли да би ра ју 
из ме ђу два исто вре ме на, али за њих под јед на ко 
ин те ре сант на са др жа ја.

Ме ђу по ме ну тих 159 се си ја, по себ но ис ти-
чем се си ју 92 или По стер пре зен та ци ју на ко јој 
је наш про је кат: LI BRARY SA VES YOUR MO-
NEY! пред ста вља ла Ве сна Вук сан. Сва ки сло бо-
дан тре ну так про во ди ли смо уз Ве сну и на да ли 
се што бо љем успе ху, про це њу ју ћи – ко би мо гао 
би ти ано ним ни члан IFLA ко ми си је?

Те ме, пре зен та ци је и ди ску си је ко је су при ву-
кле нај ви ше на ше па жње од но си ле су се у нај ве-
ћој ме ри на рад јав них би бли о те ка, на кон ти ну и-
ра но сти ца ње зна ње из обла сти ин фор ма тич ких 
тех но ло ги ја, на рад са де цом и ко ри сни ци ма са 
по себ ним по тре ба ма, на по пу ња ва ње фон до ва, 
ста ру књи гу и ру ко пи се, пе ри о ди ку, мо де ле ди-
ги та ли за ци је, но ве ин фор ма ци о не тех но ло ги је, 
ме наџ мент ин фор ма ци ја... Сва ко од нас мо гао 
би да на пи ше по се бан ма ли есеј о соп стве ним 
до жи вља ји ма и ко ри сним кон так ти ма са ко ле-
га ма из це лог све та. На ве шћу са мо не ке од фа-
во ри та, се си је бр. 71, 73, 87, 89, 99, 95, 102, 107, 
108, 149 и на рав но: 167, 168, 165 и 170. Овај, на 
пр ви по глед нео би чан низ бро је ва на во дим са мо 
као ин спи ра ци ју чи та о ци ма овог тек ста да, ако 
већ ни су, по се те још јед ном IFLA сајт и упо зна-
ју се са те ма ма ко је су об ра ђи ва не. У ери у ко-
јој жи ви мо, ве ћи ну ових пре зен та ци ја је мо гу ће 
пре у зе ти у PDF или не ком дру гом фор ма ту та ко 
да ово го ди шњи сло ган кон фе рен ци је: Отво ре ни 
при ступ ин фор ма ци ја ма ви ше ни на ко ји на чин 
ни је не до сти жна иде ја ни ти пу ка фра за.

Љубица Ћоровић

Би бли о те ка ра ди са ко ри сни ци ма сва ког 
дана: рад ним да ни ма од 10 до 20 са ти а ви кен-
дом од 11 до 17 ча со ва. По ред до бре ло ка ци је, 
до бро је и ор га ни зо ва на: уз улаз је ка фе те ри ја 
где гра ђа ни мо гу да чи та ју књи ге или но ви не уз 
оми ље ни на пи так и пе ци ва. У су те рен ском де лу 
је чи та о ни ца се риј ских пу бли ка ци ја, ка ко у па-
пир ном та ко и у елек трон ском об ли ку. У из бо ру 
су, по ред до ма ћих, би ли и на сло ви стра не пе ри-
о ди ке. Иако не пред ста вља мо зна чај ни ју по пу-
ла ци ју, на по ли ца ма смо ви де ли нај но ви ји број 
НИН-а и Илу стро ва не по ли ти ке. По ред ове чи-
та о ни це, у су те ре ну је и ка фе бар, као и не ко ли ко 
сто ло ва са ша хов ским гар ни ту ра ма. Но, кре ни-
мо уз сте пе ни це (или лиф том). На сва ком спра ту 
уоча ва мо ве ли ки број ра чу на ра са RFID уре ђа ји-
ма где чла но ви мо гу до би ти ин фор ма ци је о ак ту-
ел ном фон ду (да ли од ре ђе не пу бли ка ци је има, 
да ли је рас по ло жи ва, а мо гу је и ре зер ви са ти), 
ста њу сво јих за ду же ња, као и да се са ми за ду же 

или раз ду же. По себ на 
по год ност је што се 
при ли ком ре зер ва ци-
је од ре ђе не пу бли ка-
ци је, мо же ода бра ти и 
огра нак или мо бил ни 
пункт где ће те их пре у-
зе ти. Ка та лог је до сту-
пан и на Ин тер не ту и 
јед но ста ван је за ко ри-
шће ње:

Учла ње ње је бес-
плат но и вр ши се у 
би бли о те ци или би ло 
ком ста ци о ни ра ном 
или по крет ном огран-
ку. Том при ли ком до-

По ред 320.000 књи га, би бли о те ка рас по ла-
же са ве ли ким бро јем пу бли ка ци ја на дру гим ме-
ди ји ма. На ро чи то се во ди ра чу на да де ца бр зо, 
ла ко и на при ја тан на чин уђу у свет чи та ња и са-
зна ва ња, као и кре и ра ња. Го ди шње се одр жи на 
сто ти не ра зних про гра ма, ра ди о ни ца и кур се ва. 
Нај број ни ји су кур се ви за де цу (до 12 го ди на) и 
мла де (13-25 го ди на). Ако сте члан би бли о те ке, 
мо же те ко ри сти ти и ра чу на ре са ин ста ли ра ним 
про гра ми ма (нпр. при лич но ску пим гра фич ким 
про гра ми ма In de sign, P ho tosh op и Il lustrator)  и 
 интернет приступом . Ако немате  флеш  ди ск са  
со бо м, чак  и  њ ега  может е изнајми ти.  Библио теч-
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ка грађ а  је  смештена у и нте рном р ас пореду,  је р 
су анк ет ном  м етодо м утвр ди ли да  к ор исници ма  
та ко  највише о дг овара. Бе летристи ка је сређ ена 
по  ж ан ру а књи ге  на с тр аним јез ицима п о ре гији 
 порекла ау тор а, конкр етн о писци с а б алкански х 
прос тора с у сврстани у  једну  гру пе, так о  да  је 
српс ка  књ ижевност  из мешана с а м акедонск ом,  
бугарско м,  хрватском , босан ском и  а лбанском. 

Д еч је од ељење је бри жљиво  у ређ ено к ако 
што  се тиче а мбијен та  т ак о и гра ђо м и друг им  
садрж аји ма. Пр иликом о пр емања прост ор а, 
води се р ач уна  и  о удобности, и о једностав но-
ст и  (a la IKE A)  као и  о п овезанос ти  са њиховом 
култур но м ис то ријом.

Та ј  с пој  ј едноставнос ти и функци оналнос-
ти  се огл ед а и  у бро јни м осам љеним читалач ки м 
 местима,  којих  има   на  д есетин е: 

Б иб лиоте ка ри  свако дневн о доче куј у одређе-
не  г ру пе које у позн ају са биб лиотеко м: предш-

Сли ка де це „при ко ва них“ за екран те ле ви зо ра 
или ра чу на ра, сва ко днев но је при сут на у ве-

ћи ни до мо ва, па и оним где су ро ди те љи пот пу но 
по све ће ни сво јим по том ци ма и све сни свих не га-
тив них по сле ди ца про ду ка та са вре ме ног до ба.

На мет ну ти, у ова квом кон тек сту, књи гу као из-
вор зна ња и за ба ве, ка да су де ца у пи та њу, и раз ви ја-
ње љу ба ви пре ма ис тој, ви ше је не го зах те ван по сао, 
по сао ко ји зах те ва по при ли чан труд и ен ту зи ја зам, 
не са мо ро ди те ља већ свих чи ни о ца дру штва ко ји 
се ба ве вас пи та њем и обра зо ва њем.

Би бли о те ка, као нај зна чај ни ја ка ри ка на пу ту 
од књи ге до чи та о ца, има од го вор ност и оба ве зу да 
сво је де ло ва ње усме ри ка да љем раз во ју и уса вра-
ша ва њу об ли ка ра да, ко ји књи гу до во де у епи цен-
тар деч је па жње.

Деч је оде ље ње Би бли о те ке гра да Бе о гра да већ 
ви ше од де сет го ди на ин тен зив но и без пре ки да 
осми шља ва, ор га ни зу је и ре а ли зу је про грам ске 
ак тив но сти, ко је чи не да би бли о те ка не бу де ме-
сто где се са мо по зајм љу ју књи ге, већ сво је вр стан 
цен тар за књи гу и де цу. Овим ак тив но сти ма би бли-
о те ка ши ри област свог де ло ва ња и по ста је по др-
шка и до пу на вас пит но-обра зов ним уста но ва ма, 
а исто вре ме но вр ши за да так ко ји се на мет нуо као 
пре вас хо дан, а то је по пу ла ри за ци ја књи ге и чи та-
ња. Бу ду ћи да су пред школ ци на ши нај број ни ји ко-
ри сни ци и је ди ни ко ји пла чу ка да од ла зе из би бли-
о те ке, по све ћу је им се по себ на па жња.

Рад са пред школ ци ма – те мељ за бу дућ ност
Пред школ ски уз раст, под ра зу ме ва ју ћи под 

овим до ба од ро ђе ња па до по ла ска де те та у шко-
лу, пру жа из у зет не мо гућ но сти ути ца ја на це ло ку-
пан деч ји раз вој. То је пе ри од нај бур ни јег пси хо-
мо тор ног раз во ја, и ве о ма осе тљив пе ри од у ко ме 
се раз ви ја ју прет по став ке за да ље уче ње. Ин те ре-
со ва ња сте че на у овом пе ри о ду, оста ју за цео жи-
вот. Из овог сле ди да је на ви ка, ство ре на у ра ном 

УВОЂЕЊЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У СВЕТ КЊИГЕ
Сажето искуство из рада са децом у Дечјем одељењу Библиотеке града Београда

де тињ ству, за чи та ње и дру же ње са књи гом до бра 
осно ва за ка сни је успе хе у обра зо ва њу, а и услов за 
са мо о бра зо ва ње, од но сно пер ма нент но обра зо ва-
ње. С об зи ром на на ве де но, пред школ ски пе ри од је 
вре ме ка да се фор ми ра ју бу ду ћи чи та о ци. Упра во, 
има ју ћи прет ход но ре че но у ви ду, у деч јим би бли-
о те ка ма ну жно је, уз за др жа ва ње тра ди ци о нал них 
услу га, по сто ја ње раз гра на те мре же про грам ских 
ак тив но сти за де цу пред школ ског уз ра ста, а рад на 
ње ном про ши ри ва њу у скла ду са ин те ре со ва њем 
де це, мо ра би ти оба ве зу ју ћи. Ис ку ство по ка зу је да 
је ра ди о ни чар ски об лик ра да онај ко ји да је нај бо ље 
ре зул та те у ре гру то ва њу но вих чи та ла ца.

Основ не прет по став ке ра да са пред школ ци ма
Уло га би бли о те ка ра, ка да су пред школ ци у пи-

та њу, зна чај но се про ши ру је. Би бли о те кар је умет-
ник, ко ји мо ра све да учи ни, да су срет ма лог де-
те та и би бли о те ке бу де обо јен ве се лим то но ви ма. 
Под ра зу ме ва се да ће би бли о те кар, упо зна ти де те 
са би бли о те ком, услу га ма, на чи ном по зајм љи ва ња 
књи га, али он мо ра да на сту па у раз го во ру са де те-
том као ани ма тор, а све у скла ду са тим ка кво де те 
има пред со бом, ње го вим ин те ре со ва њи ма, по тре-
ба ма и лич но шћу уоп ште.

Да ље, би бли о те кар се по ја вљу је као ор га ни-
за тор и во ди тељ раз ли чи тих про гра ма, па са мим 
тим мо ра би ти кре а ти ван и до бар по зна ва лац деч је 
пси хе. Ово та ко ђе из и ску је кон ти ну и ра но пра ће-
ње ак ту ел но сти из деч јег све та и сми сао за атрак-
тив ност.

Све ак тив но сти ко је се ора га ни зу ју у ра ду са 
пред школ ци ма мо ра ју да има ју игру за осно ву, јер 
је то ак тив ност ко ја не ма ал тер на ти ву и пред ста вља 
су штин ску деч ју по тре бу. Оно што је нај ва жни је, 
игра нај у спе шни је иза зи ва осе ћа ње за до вољ ства и 
при јат но сти, а по чет ни циљ је упра во да се чи та-
ње учи ни при влач ним. У на ме ри да се по ве жу игра 
и књи га, као и да де ца по сте пе но пре ла зе из све та 

БИБЛИОТЕКА У ГЕТЕБОРГУ
У  библиот еци  и  на интерн ет са јту предс та вљ-

ен е су к њиге  ко је се препоручују: деци узраста:  
д о 6, 7 -9 , 1 0-12 и 1 3-16  год ина, о дра сл им а у 
сф ер и   ло калних  инф ор ма ција, ген еао лошких 
истра жив ањ а  или биз ни са, к ао  и  публ ик ац иј е и 
са ве ти  н амењени  новопе чени м родит ељ им а.

Поред  оч иглед не  ус мерено сти   на  локал-
ну з аједницу,  библио тек а  учеству је  у бројни м 
п ројектима.  Тр ен утно с у  ак тив на тр и:  Ра зв ија-
ње му лти ј ез ичке м еђу културал не  би блиоте ке , 
Мастер и за диг ит алне сервисе  и Уч ење з а од-
расле. 

 Уз  ов ако лак о  до ст упну,  не на метљиву  а 
 садрж аји м а  разнов рсну и бог ат у библио те ку-
,  с асвим  је  разумљив  конти ну ирани н ап ре да к и 
разв ој тамошњ их појед ин аца, а ти ме и Шве дске 
 у целини.  Н а  нама је сада само да  процен имо 
д а  ли на с  о вај приме р  може н ечему поучит и и у 
коликој мери смо спремни на то.

играч ке у свет књи га, у Деч јем оде ље њу Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да на ба вљен је ве ли ки број ква ли тет-
них игра ча ка за де цу. На овај на чин ство ре на је мо-
гућ ност огра ни зо ва ња про гра ма за ин ди ви ду ал ну 
и груп ну игру.

Рад са пред школ ци ма под ра зу ме ва ус по ста вља-
ње бли ске са рад ње са ро ди те љи ма, од но сно ба ка ма 
и де ка ма и дру гим осо ба ма ко ји се ба ве де те том, 
јер упра во од њих за ви си да ли ће одво ји ти вре ме 
и до ве сти де те у би бли о те ку. Та ко ђе, нео п ход но 
је ус по ста ви ти са рад њу са пред школ ским уста но-
ва ма, ка ко др жав ним та ко и при ват ним. Има мо 
ве ли ки број вас пи та ча са рад ни ка, ко ји су све сни 
зна ча ја бо рав ка пред шко ла ца у би бли о те ци и ре-
дов ни су по се ти о ци ра ди о ни ца. Али, још увек је 
све пре пу ште но ен ту зи ја зму по је ди на ца, а си стем-
ско ре ше ње, ко је је ви ше не го нео п ход но, ко јим би 
се са рад ња пред школ ски их уста но ва и би бли о те ка 
те мељ ни је ус по ста ви ла, не по сто ји.

У ра ду са де цом пред школ ског уз ра ста нај за-
сту пље ни ји је ра ди о ни чар ски об лик ра да. Овим 
се по сти же да су де ца ак тив на у про це су сти ца-
ња зна ња, из ра зи та је ме ђу соб на ин тер ак ци ја, а 
мо ти ва ци ја је по зи тив на. Са дру ге стра не ова кав 
на чин ра да ства ра уз ра зи то по вољ ну мо гућ ност 
еду ка тив ног, од но сно вас пит ног ути ца ја. Има ју-
ћи у ви ду да је уво ђе ње де це у свет књи га, нај бо ље 
пу тем ра ди о ни ца, у Деч јем оде ље њу Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да раз ви јен је ве ли ки број кре а тив них 
и еду ка тив них ра ди о ни ца. Све ра ди о ни це има ју, 
свој ужи циљ и сми сао, али и је дан оп шти за јед нич-
ки циљ, а то је да се на не на ме тљив на чин књи га 
при бли жи де те ту.

Рад са пред школ ци ма, ба зи ран на ра ди о ни чар-
ском ра ду, мо же у пр ви мах да из гле да као сим па тич-
на игра ри ја, али уства ри то је ду бо ко озби љан по сао 
на фор ми ра њу по зи тив ног ста ва пре ма књи зи.

Виолета Ђорђевић

колц е и основ це  уто рком и ч ет вртком, ср-
едњошколц е и стари је од ут ор ка до  п ет ка ,  а групе 
са  којим а  ко муници рај у на стра ни м језици ма 
 (енглески , француски,  персијс ки и  финск и)  од 
уто рка  до че тв рт ка, та кођ е  у  ј ут арњим  ч асови-
ма.  Б иблио те карима  мо же те пост авити  пи тањ е 
о о дређе но ј  књизи,  ко ри шћењу  база подата ка , 
 ку рсевима који  би вам  одговара ли  или о  гра ђи  за 
лица  са  п ос ебним потр еба ма.



ИЗ ЛОГ НО ВИХ КЊИ ГА
0
ГИ ДЕНС, Ен то ни : Кли мат ске 
про ме не и по ли ти ка, пре вод с ен-
гле ског Ђор ђе Трај ко вић. – Бе о-
град : Clio : Би бли о те ка Оп ста нак, 
2010.

У овој књи зи аутор 
Ен то ни Ги денс го-
во ри о кли мат ским 
про ме на ма, ри зи-
ци ма и опа сно сти-
ма ко је оне но се. 
Са мим тим што по сто ји ве ли ки број 
књи га о овој те ми, упу ћу је нас на то да 
су љу ди све сни на стан ка кли мат ских 
про ме на. По след њих го ди на то пи та ње 
је из би ло у пр ви план не са мо у по је ди-
ним зе мља ма већ и ши ром све та. Ко ли-
ко је чо ве чан ство ствар но по све ће но 
ре ша ва њу ових про бле ма? О то ме нам 
упра во го во ри аутор ове књи ге, што се 
под во ди под по јам Ги ден сов па ра докс. 
То зна чи да иако су љу ди све сни по сле-
ди ца ко је до но се кли мат ске про ме не, 
оне у њи хо вим гла ва ма ни су у пр вом 
пла ну. Ве ћи на љу ди сма тра да је гло-
бал но за гре ва ње ве ли ка опа сност, али 
са мо ма ли број њих је спре ман да због 
то га про ме ни свој на чин жи во та. Љу ди 
за не ма ру ју бу дућ ност, од но сно те шко 
им је да је при хва те као са да шњост. Да 
би др жа ве би ле ефи ка сне у ре ша ва њу 
овог про бле ма, оне мо ра ју да са ра ђу ју 
са мно гим уста но ва ма и ор га ни за ци-
ја ма, не са мо у зе мљи већ и на ме ђу-
на род ном пла ну. По ли ти ка у по гле ду 
кли мат ских про ме на укљу чу је и по крет 
зе ле них ко ји вр ши при ти сак на пла ни-
ра ње еко ло ги је сва ке зе мље. На осно ву 
кључ них те ма, Ен то ни Ги денс са ве ту је 
по ли тич ко и еко ном ско при бли жа ва ње 
на до бро бит еко ло ги је, уво ђе ње бри ге 
о кли мат ским про ме на ма у сва ко днев-
ни жи вот љу ди, не ко ри шће ње гло бал-
ног за гре ва ња за ства ра ње по ли тич ког 
ка пи та ла, са рад њу зе ма ља, гра до ва, 
ре ги о на у гло бал ним окви ри ма. Овом 
књи гом Ен то ни Ги денс не раз ма тра са-
ме кли мат ске про ме не већ по ли ти ку у 
ве зи са кли мат ским про ме на ма.

ДАР МЕ СТЕР, Ар сен : Тал муд,. – 
Бе о град : Слу жбе ни гла сник: Би-
бли о те ка Књи жев не на у ке умет-
ност и кул ту ра, Ко лек ци ја, Гла сник, 
2010. Пре вод Сло бо дан Про шић.

Аутор је ро ђен 
1846. у Мо зе лу. По-
ро ди ца се пре се ли-
ла у Па риз 1852. 
го ди не. Та мо је сту-
ди рао фи ло ло ги ју. 
Са ста вио је Оп шти 
реч ник фран цу ског 
је зи ка, Жи вот ре чи из у ча ва них у њи хо
вом зна че њу. Скром ност ауто ра Тал му-
да спре ча ва ла га је да се упо ре ди са та-

да шњим ен гле ским пи сци ма, са рад ни ка 
Бри тан ских му зе ја. Књи га је мо ра ла да 
са че ка ауто ро ву смрт да би се уви део 
њен зна чај. Као и све ва жне, све те или 
не ке про фа не књи ге, увек се мо гу раз-
ма тра ти и про пу шта ти кроз са вре ме ну 
апа ра ту ру или прав це, као и по сма та ра-
ти га из до ба у ко ме жи ви мо. Ту ма че ње 
То ре по чи ње у пр вим ве ко ви ма но ве 
ере и тра је до да нас. Дар ме стер сма тра 
да се не мо же по ста ви ти пи та ње од но са 
фи лоз фи је и Тал му да, јер они ис кљу чу ју 
јед но дру го. Та млуд не са др жи фи ло зо-
фи ју. Кри тич ки ме тод је је дан од глав-
них ака дем ских пре о ку па ци ја ка да је 
реч о из у ча ва њу Тал му да. Та кво је Дар-
ме сте ро во ис тра жи ва ње. 

СЕ ГА ЛАН, Мар тин : Со ци о ло ги
ја по ро ди це, пре вод са фран цу ског 
Бо јан Ђор ђе вић. – Бе о град : Clio : 
Би бли о те ка Аго ра, 2009.

Аутор ка ове књи ге 
Мар тин Се га лан 
зна лач ки и кре а-
тив но ком би ну је 
зна ња и чи ње ни це 
по ро дич ног жи вље-
ња у Евро пи упо ре-
ђу ју ћи про шлост 
и са вре ме ни тре ну так. Пре ко по се бих 
те мат ских це ли на као што су пре о бра-
жа ји срод ства по ро ди це, пре о бра жа ји 
по ро ди це, функ ци ја по ро ди це, ра да и 
по ро ди це, нор ме и др жа ве, чи та лац мо-
же до би ти објек тив ни ју и урав но те же-
ни ју сли ку о по ро ди ци. У овој књи зи се 
уоча ва отво ре ност пре ма са гле да ва њу 
но вих по ја ва, ми шље ња и по на ша ња у 
по ро дич ној сфе ри. Та ко се мо же раз ми-
шља ти о мно гим фе но ме ни ма ко ји се 
овом књи гом по кре ћу: хо мо сек су ал не 
за јед ни це, сек су ал не сло бо де, по раст 
раз во да, али и об но вље них по ро ди ца, 
по ро дич но на си ље, ге не ра циј ски јаз... 
Аутор ка има ин тер ди сци пли нар ни 
при ступ у са гле да ва њу по ро ди це, што 
је мно го дру га чи је у од но су на ра ни ја 
раз ма тра ња ове при мар не дру штве не 
за јед ни це. По ја вљи ва њем ове књи ге 
до би ја мо са вре мен при ступ у ис тра жи-
ва њу по ро ди це као и мо гућ ност ком-
па ра ци је са до ма ћом ли те ра ту ром на 
ову те му. То је и при ли ка за са мо стал но 
про су ђи ва ње о зна че њи ма и бу дућ но-
сти по ро дич них пре о бра жа ја код нас и 
у све ту.

8
АБОТ, Х. Пор тер: Увод у те о ри ју 
про зе, пре ве ла са ен гле ског Ми ле-
на Вла дић. – Бе о град: Слу жбе ни 
гла сник, 2009. – 385 стр.

Пред чи та о ци ма је 
из у зет но зна чај на 
сту ди ја о при по ве-
да њу (на ра ти ву), 
раз у ме ва њу на ра ти-
ва и ње го вој струк-
ту ри, ме ђу соб ном 
(ин тер ак тив ном) 
од но су из ме ђу де ла 
(књи га, филм, дра ма) и при ма о ца (ре-
ци пи јен та). Слу же ћи се при ме ри ма из 
вр хун ске умет нич ке ли те ра ту ре, али и 
фил ма и дру гих умет но сти, про фе сор 
Абот је на пи сао пра ви „во дич“ кроз 
сло же ну на уч ну тер ми но ло ги ју, ста ри је 
и но ви је те о ри је књи жев но сти у про у-
ча ва њу пре све га на ра тив них (при по-
вед них) де ла: крат ка при ча, при ча, еп-
ска пе сма, еп, ро ман, дра ма, итд. Кроз 
14 по гла вља, бе ле шке, би бли о гра фи ју, 
ма ли реч ник/пој мов ник струч них тер-
ми на, чи та о ци се упо зна ју са те мељ ним 
на че ли ма у ту ма че њу и раз у ме ва њу про-
зних де ла. Дра го це на књи га за уче ни ке, 
за сту ден те књи жев но сти, на уч ни ке, 
не ка вр ста „основ ног пој мов ни ка и уџ-
бе ни ка“ кад је реч о пи та њи ма про зног 
умет нич ког го во ра.

АВРА МО ВИЋ, Та тја на: Шко ла за 
пи сце; – Бе о град, Тре ћи трг; 2009. 
123 стр.

Пред чи та о ци ма је 
де би тант ска књи-
га при ча „Шко ла за 
пи сце“ но ви нар ке 
и ра дио во ди тељ-
ке Та тја не Авра-
мо вић. У при ча ма 
ко је је по све ти ла 
сво јим оми ље ним пи сци ма Реј мон ду 
Кар ве ру, Ди ну Бу ца ти ју, Фран цу Каф-
ки, Вла ди ми ру На бо ко ву, Еми лу Зо ли, 
Ед га ру Ала ну Поу, Алек сан дру Ти шми, 
Сти ве ну Кин гу, Авра мо ви ће ва нам 
при ка зу је тзв. ма ле људ ске жи во те чи је 
суд би не пре ва зи ла зе њи хо ве ин те лек-
ту ал не и ег зи стен ци јал не мо гућ но сти. 
Ра зно род не по про фи лу, по об ли ку, по 
сте пе ну дра ма тур шке за о кру же но сти, 
про зне це ли не ко је се на ла зе у овој 
књи зи сме лог и по ма ло про во ка тив ног 
на сло ва „Шко ла за пи сце“ под се ћа ју на 
књи жев ну ла бо ра то ри ју у ко јој се по-
ред жан ров ске ра зно вр сно сти, екс пе-
ри мен ти ше и ко ли ко да ле ко пи сац сме 
да кре не у до зи ра ње је зич ких осо бе но-
сти. Про зни свет Та тја не Авра мо вић 
уз бу дљив је и при вла чан, а у по је ди ним 
тре ну ци ма за стра шу ју ћи. Из стра ни ца 
ове књи ге на зи ру се сна жне не до у ми це, 
дра ме и суд бо но сне игре са не пред ви-
дљи вим ис хо ди ма. За јед ног де би тан та, 

Та тја на Авра мо вић ис пи са ла је из у зет-
но зре лу књи гу при ча.

АДА ШЕ ВИЋ, Бо ри во је: Чо век из 
ку ће на бре гу. – Бе о град: Сту бо ви 
кул ту ре, 2009. – 124 стр.

По сле књи га при ча Екви ли бри ста 
(2000) и Из тре ћег кра љев ства (2006), 
за сту пље но сти у не ко ли ко збор ни-
ка при ча и на гра де за крат ку при чу на 
кон кур су Бал кан ске асо ци ја ци је пи-
са ца (2001), пред чи та о ци ма је крат-
ки ро ман Бо ри во ја Ада ше ви ћа (1974, 
Ужи це, жи ви у По же ги), об ја вљен код 
углед ног бе о град ског из да ва ча. У свом 
ро ма неск ном пр вен цу Ада ше вић су ге-
стив ним и убе дљи-
вим при по ве дач ким 
сти лом пре до ча ва, 
су штин ски ег зи-
стен ци јал ну дра-
му мла дог сли ка ра 
Ле о на Ро та (ро ђен 
1970. у Ср би ји), Је-
вре ји на по оцу, Ср би на по мај ци Дал-
ма тин ки. Јед на сту дент ска љу бав на 
афе ра, али и сен за ци је из све та у ко ме 
жи ви (дру штве ни, ци ви ли за циј ски 
фон), нај зад и сам Ле о нов ду шев ни и 
ду хов ни склоп са ко јим се упо зна је мо 
пу тем ска за, ево ка тив ног при по ве да ња, 
ре флек си ја о ствар но сти у ко јој жи ви, 
чи не да пре ста је да сли ка (спа љу је ра-
ни је сли ке), да се уса мљу је и за су се де 
по ста је осо бе њак – „чо век из ку ће на 
бре гу“. У пси хо ло шко-мо тив ски план 
Ле о но вог по вла че ња (ре кли би, уни ни-
је: ис цр пље но сти, „умо ра од жи во та“, 
гу бит ка во ље, иде а ла, сми сла и ци ља ег-
зи стен ци је), ње го вог оча ја ња, Ада ше-
вић „укла па“ ју део-хри шћан ску тра ди-
ци ју пу тем три псал ма ко ји ма не срећ ни 
Ле он по ку ша ва да на ђе уте ху и сми ре-
ње. У Ада ше ви ћу, су де ћи са мо пре ма 
овом ро ма ну, до би ли смо аутен тич ну 
аутор ску лич ност. Ро ман Чо век из ку ће 
на бре гу ни је де ло ко је ће се за бо ра ви ти 
са ис те ком го ди не у ко јој је об ја вљен.

АН ТИЋ, Иван: То нус. – Но ви Сад: 
Ма ти ца срп ска, 2009. – 79 стр.

У ре но ми ра ној би-
бли о те ци Пр ва 
књи га (уре ђи вач ки 
од бор: Ла сло Бла-
шко вић, Вла ди сла ва 
Гор дић Пет ко вић, 
Ђор ђе Де спић, Не-
над Ми ло ше вић, 
Иван Ра до са вље вић) на ме ње ној мла-
дим ауто ри ма, Иван Ан тић (1981, Ја го-
ди на, сту дент књи жев но сти) об ја вљу је 
сво ју пр ву при по ве дач ку књи гу. Књи га 
са др жи 21 крат ку при чу и јед ну пе сму. 
Ан тић по шту је „пра ви ла“ до бре крат ке 
при че: са же тост, пре ци зност опи са, по-
себ ност при по вед них гла со ва ко ји нам 
пре до ча ва ју сво је до жи вља је. У при чи 

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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Лош ше грт све до-
ци смо пре о бра-
жа ја јед не обич не 
жи вот не си ту а ци је 
(по прав ка кро ва) у 
тра гич но фи на ле. 
Ефект на је и при ча 
Смо ла у ко јој Ан тић 
ис пи су је ток све сти бок сер ског шам пи-
о на док му су ди ја од бро ја ва од је дан до 
де сет: „Шам пи он је био на по ду. На по-
кон. Бо рио се до по след њег ато ма сна-
ге. Су ди ја је по чео да од бро ја ва. Је дан. 
Гу ста ма са пљу вач ке цу ри ла му је низ 
ле ви образ. Про тив ник је ли ко вао. Из 
пу бли ке су се чу ли гла со ви на ви ја ча; 
ни ко ви ше ни је био на ње го вој стра-
ни...“. У по је ди ним при ча ма пи сац из 
раз ли чи тих по зи ци ја, акри бич но пи ше 
о осе ћа њи ма и од но си ма му шка ра ца и 
же на, не сво де ћи кли макс при че на јеф-
тин сте ре о тип. Чи та о це књи ге си гур но 
ће за ни ма ти да љи про зни или пе снич ки 
раз вој пи сца јер у овој, по но ви мо, пре-
сти жној би бли о те ци, свој књи жев ни 
пут за по че ли су мно ги да нас афир ми са-
ни ства ра о ци. 

3БЕ ЛЕ СЛИ ЈИН, Дра га на : Дан, 
кон текст, бр зи на ве тра, Ма ли Не-
мо, Пан че во, 2010, 117 стр.

Дру га књи га Дра-
га не Бе ле сли јин, а 
ујед но и пр ва ње на 
књи га књи жев не 
кри ти ке бро ји два-
де се так при ка за 
књи га раз ли чи тих 
жан ро ва до ма ћих 
пи са ца. Тек сто ви су об ја вље ни у сле де-
ћим ча со пи си ма: Ле то пис Ма ти це срп
ске, По ља, Ста ње ства ри, Ко ра ци, По
ве ља, Но ви не Бе о град ског чи та ли шта, 
Све ске, Лу ча, При ча и Но ва ми сао. По де-
ље на је у три по гла вља: пр во по гла вље, 
Дан, чи не при ка зи књи га до ма ћих спи-
са те љи ца: Љу би це Ар сић (Ман го), Вла-
ди сла ве Гор дић Пет ко вић (На жен ском 
кон ти нен ту), Мир ја не Ђур ђе вић (Чим 
пре жи вим овај ро ман), Ем су ре Хам зић 
(Се ми ра ми дин врт и Ја ба на), и Со ње 
Ве се ли но вић (По е ма пре ко). Дру ги 
део, под на зи вом Кон текст, кри ти ке су 
књи га Са ве Да мја но ва (Исто ри ја као 
апо криф и Апо криф на исто ри ја срп ске 
пост мо дер не), Сла во љу ба Мар ко ви ћа 
(Филм & оста ли ри меј ко ви), Вла ди сла ва 
Бај ца (Ха мам Бал ка ни ја), Мир ка Де ми-
ћа (Мол ски акор ди), Ра до ва на Ждра ла 
(Во дич за по кор не), Ми ло ша Пет ко ви-
ћа (Без ве ли ких ре чи), Си ни ше Ту ци ћа 
(Но ве до мо ви не), Ми ла на Ан ту но ви ћа 
(Вра та под зем них во да или те ра се све
сти), Ђор ђа Де спи ћа (По ре кло пе сме) и 
Пе тра Ми ло ше ви ћа (По е зи ја ап сур да). 
Тре ћи део, Бр зи на ве тра, обу ха ва та два 
тек ста у ко ји ма се вред ну ју де ла пре ми-
ну лих пи са ца: Гво зде на за ве са Ми ло ра-
да Па ви ћа, об ја вље на се дам де се тих го-
ди на два де се тог ве ка, те Хро ни ка Ју ди те 
Шал го, об ја вље на пост хум но 2008, ко ја 
са др жи жан ров ски ра зно род не за пи се 

из књи жев не за о став шти не ове спи са-
те љи це. Иза гво зде не за ве се је нео би чан 
текст, пи сан у фор ми драм ског ди ја ло-
га из ме ђу кри тич ког дис кур са и ци та-
та из Па ви ће ве збир ке при ча. Књи гу 
Дан, кон текст, бр зи на ве тра отва ра 
текст О да ну, кон тек сту, бр зи ни ве тра 
и ауто би о гра фич но сти кри тич ког пи
сма у ко јем аутор ка про ми шља кри ти ку 
у кон тек сту вре ме на са да шњем, али и 
с об зи ром на њен зна чај у про шло сти. 
На во де ћи Сте ри ју и ње гов „не до вољ-
но ци ти ра ни по ле мич ки текст Не што 
о кри ти ки, ко ји ски ци ра лик иде ал ног 
Кри ти ка, лик обре ме њен зна њем, жи-
вот ном му дро шћу, али и ви со ким етич-
ким ква ли фи ка ци ја ма“, аутор ка се вра-
ћа на моћ и не моћ да на шње кри ти ке и 
бра ни сво је кри ти чар ско „вје ру ју“, ко је 
при зна је ви сок сте пен ауто би о гра фич-
но сти кри ти ке. 

БЈЕ ЛО ГР ЛИЋ, Алек сан дар: Бра
зил ски аква рел. – Зре ња нин: Аго-
ра, 2010. – 231 стр.

Алек сан дар Бје ло-
гр лић (1967, Зре-
ња нин) пи ше про зу 
(че ти ри књи ге при-
по ве да ка од 1994. 
до 2007) есе је (о 
про бле ми ма на ра-
то ло ги је и фан та-
сти ке об ја вио књи ге Не ви дљи ви ар хи пе
лаг и Три есе ја о зду ха чу при по ве да ња), 
пре во ди са ен гле ског (че ти ри ро ма на 
и есе ји сти ка). Са за вид ним ис ку ством 
у пи са њу при ча Бје ло гр лић об ја вљу је и 
свој пр ви ро ман, сме штен у ово вре ме, 
у срп ску (Но ви Сад, Бе о град) и европ-
ску (Мо сква) сре ди ну. Из при че о бив-
шем ле ги о на ру ко ји се вра ћа у свој род-
ни град на Ти си, аутор раз ви ја сло жен 
за плет у чи јем су сре ди шту ко руп ци ја и 
тр го ви на дро гом, пре до ча ва ју ћи спре гу 
кри ми на ла и вла сти. Су штин ски, Бје-
ло гр лић се у ро ма ну ба ви „ин фер ном“ 
чи ји про та го ни сти огре зли у нај ни же 
стра сти „про жди ру“ и уни шта ва ју са ми 
се бе. Ка да се у за нат ском сми слу успе-
шно сли ју ак ци о ни и три лер си жеј ни 
еле мен ти са „тра ди ци о нал ни је за сно ва-
ним об ли ци ма мо дер не при по ве дач ке 
умет но сти“ у Бје ло гр ли ће вом ро ма ну 
до би ја мо и мо дер ну вер зи ју древ ног 
„сам сон ског мо ти ва жи во та или ду ше“, 
од но сно, па ра бо лу до бру и злу ис при ча-
ну на Бје ло гр ли ћев на чин.

БУ ГАР ЧИЋ, Дра ги – пи сац. 
ЗБОР НИК – Бе о град: Чи го ја 
штам па, 2009. – 228 стр.

То ком 2008. го ди не при по ве дач и ро-
ман си јер Дра ги Бу гар чић (1948, Вр-
шац) обе ле жио је 40 го ди на књи жев ног 
ства ра ла штва и ше зде сет го ди на жи во-
та. У ор га ни за ци ји Срп ског књи жев ног 
дру штва и би бли о те ке Вр шца одр жа ни 
су „окру гли“ сто ло ви у Бе о гра ду и Вр-
шцу и део про чи та них и ауто ри зо ва-
них тек сто ва кри ти ча ра, исто ри ча ра 

књи жев но сти, али и 
пи са ца ко ји су пра-
ти ли књи жев ни рад 
овог ауто ра на шао 
је ме сто у збор ни ку. 
Збор ник је дра го цен 
ра ди са гле да ва ња 
до са да шњег књи жев ног ра да (Бу гар-
чић пр ве књи ге об ја вљу је 1970. го ди не: 
збир ка при ча Се мен ка ре и ро ман Спа
ри на, сле де ро ма ни Пу сти пу же ро го ве, 
1974, За ха ри је у Бе чу, 1975, Пу сто ло ви
не Же ли ми ра Бе снич ког, 1975, до де ла из 
ове де це ни је Ро ман о Ми лу До ру, 2002, 
Мо царт и ку гла, 2004, Спо ред на ули ца, 
2006, укуп но 11 ро ма на и две при по ве-
дач ке збир ке) овог пи сца и „сме шта ња“ 
ње го вог де ла у оп шти ји кон текст са вре-
ме не срп ске књи жев но сти. Тек сто ви 
Ва се Пав ко ви ћа, Ра до ми ра Пут ни ка, 
Или је Ба ки ћа, Ве сне Ци дил ко, упра во 
то и чи не („па но рам ско“ са гле да ва ње 
до са да шњег опу са: те мат ско-мо тив ски 
кру го ви, ли ко ви, то по си, фор ма тив не 
про ме не, итд.), док су дру ги упу ће ни 
на при каз по је ди нач них књи га (нпр. у 
тек сту Ми о дра га Ма тиц ког пред мет 
ана ли зе је ро ман Гост из 1979, тек сто-
ви Сто ја на Ђор ђи ћа и Ђор ђа Пи са ре ва 
ана ли зи ра ју ро ман Спо ред на ули ца, док 
кри ти ке Ни ко ла ја Тим чен ка, Ду ша на 
Пу ва чи ћа, Ми ла на Влај чи ћа, Дра га на 
Бар јак та ре ви ћа из раз ли чи тих аспе ка та 
са гле да ва ју ро ман Пу сти пу же ро го ве). 
Овај збор ник, што је и свр ха мно граф-
ских де ла, пред ста вља по ла зна тач ку у 
да љим ту ма че њи ма Бу гар чи ће вог де ла.

БО ДИ РО ГА, Ми ка и ло: Ро ман с 
лу лом. – Бе о град: Удру же ње срп-
ских из да ва ча, Бе о град ска из да-
вач ко-књи жев на за дру га, 2009. – 
100 стр.

Ми ка и ло Бо ди ро га 
(1965, Фо ча) пи сац 
за па же них про зних 
књи га (Ро ман о је
ре мич ку, 1994, Ква
дри ли он, 2003, Во
шта не бо ји це, 2004, 
Ма це, 2006) у но вој 
књи зи оку пља 5 по ет ско-про зних тек-
сто ва. На осно ву пре до че ног уви ђа мо 
жан ров ску раз у ђе ност, од но сно ком-
би но ва ње про зних (рад ња, ли ко ви, за-
плет) и еми нет но пе снич ких чи ни ла ца 
(рит ми ка, ри мо ва ни па са жи, сли ко ви-
тост). Је дин ствен стил обез бе ђу је Бо-
ди ро ги ним про за ма ве ћи сте пен по ве-
за но сти те се, ка ко су ге ри ше и на слов, 
мо же го во ри ти о не кој вр сти лир ског 
ро ма на. По слу шај мо не ки од рит мо ва 
ове спе ци фич не по ет ске про зе: „Мним 
да ле жим на ве ли кој во де ној лоп ти; ти 
ви риш са стр ме зве зда не ла ти це, у мо је 
усне, смр зле у пра шни ке да ха, у ве не-
рин сан ду бо ке та ме. За пљу снуо бих те 
та ла си ма кри на, сад кад сам те уснио, 
овен ча ну кр ва вим ро го ви ма ср не“ из 
це ли не Крин ке, или: „На све ча но сти ма, 
у да ле ким ве ко ви ма, ули ва ли смо се у 
мо ра, ма да – вр ло је те шко про на ћи тај 

трен на ста ром са ту...“ из це ли не Хал
ки о ни. Сво јим до са да шњим књи га ма 
Бо ди ро га је из гра дио свој увек пре по-
зна тљив про зно-по ет ски ру ко пис, по 
мно го че му је дин ствен у са вре ме ној/
мла ђој срп ској про зи. 

ДА ЦИЋ, Ра де: Две књи ге о бе о
град ском не бу. – Бе о град: Са мот, 
2009. – 115 стр.

Ра де Да цић (док-
тор ма те ма тич ких 
на у ка, осни вач Ма-
те ма тич ког ин сти-
ту та при СА НУ и 
Ар хи ва ма те ма ти ча-
ра и ме ха ни ча ра) на 
књи жев ном пла ну 
се огле да кроз ви ше жан ро ва (по е зи ја, 
по е зи ја за де цу, ро ман (Аван ту ре ве ли
ког осва ја ча, По тра га за мар ки зом), ро-
ман за де цу (Беј ко Ма и дру жи на Кла, 
Не ко дру ги), књи га из исто ри је (По глед 
са Ко со ва), дру штве не кри ти ке (По ку да 
ин те лек ту а ла ца), лин гви сти ке (Не звр
ше на књи га о ре чи ма), би бли о гра фи-
ја ра до ва овог све стра ног ства ра о ца 
кад је реч о књи жев но сти пре ма ши ла 
је број ку од три де сет де ла. Но ва пе-
снич ка књи га са др жи две књи ге за ко је 
аутор ка же да вре мен ски ни су срод не: 
„мо жда их раз два ја ју чи та ве де це ни је“. 
Књи га пр ва (или дру га) са др жи ци клу-
се Ка ле мег дан, Ули ца ма Бе о гра да и Од
ла сци из Бе о гра да, док Књи га дру га (или 
пр ва) са др жи 16 пе са ма без по де ле на 
ци клу се. Су штин ски, Да цић нам се 
но вом књи гом пред ста вља као пе сник 
из ра зи те ре флек сив но сти за о де ну те 
у ру хо ори ги нал них пе снич ких сли ка. 
Сло бо дан стих, асо ци ја тив ност, са мо-
свој но „до зи ва ње“ исто риј ских и кул ту-
ро ло шких чи ње ни ца не ке су од од ли ка 
Да ци ће вих пе са ма по све ће них пре сто-
ном гра ду.

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Ко ста: РАЗ
ГО ВО РИ И ЋУ ТА ЊА ИВЕ АН
ДРИ ЋА, – Бе о град, Про ме теј; 
2010. – 197 стр.

Пред чи та о ци ма је 
тре ће, до пу ње но 
из да ње књи ге „Раз-
го во ри и ћу та ња 
Иве Ан дри ћа“, пу-
бли ци сте, фељ то ни-
сте и књи жев ни ка 
Ко сте Ди ми три је ви ћа. Ова књи га ко ја 
се у да ху иш чи та ва, пред ста вља ро ман-
си јер ску хро ни ку по све ће ну жи во ту и 
де лу „Бал кан ског Хо ме ра“, ка ко су је ди-
ног ов да шњег пи сца-но бе лов ца на зи-
ва ли ино стра ни књи жев ни кри ти ча ри. 
На и ме, по зна та је чи ње ни ца да је Иво 
Ан дрић из бе га вао ин тер вјуе. Та ко је с 
сво је вре ме но за по тре бе књи ге „Де сет 
пи са ца, де сет раз го во ра“, од био да се 
срет не са Бра ни ми ром Ћо си ћем. А по-
ме ну том књи гом Ћо сић нам је да ри вао 
дра го це ну гра ђу за про у ча ва ње срп ске 
књи жев но сти из ме ђу Пр вог и Дру гог 
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светстског ра та. Ди ми три је вић је имао 
сре ћу да Ан дрић при хва ти раз го во ре са 
њим, и да нам као хро ни чар са огром-
ним ис ку ством и зна њем о че му пи ше, 
на при сту па чан на чин пред ста ви овог 
ве ли ког пи сца, са свим ка рак тер ним 
осо би на ма. У овој књи зи Ко ста Ди ми-
три је вић го во ри и о соп стве ном хо ду по 
му ка ма у ре дак ци ји „По ли ти ке“ у ко јој 
је про вео рад ни век, као и о сва ко днев-
ним не спо ра зу ми ма са глав ним и од го-
вор ним уред ни ком не дељ ни ка „Нин“ 
Фра ном Бар би е ри јем, ко ји је се дам-
де се тих го ди на про шлог ве ка ве дрио 
и обла чио ов да шњим но ви нар ством. 
При пи са њу ове књи ге Ди ми три је вић 
се ру ко во дио Вол те ро вом ми шљу: „О 
жи ви ма тре ба пи са ти с об зи ром, а о мр-
тви ма са мо исти ну“. Књи га Ко сте Ди-
ми три је ви ћа „Раз го во ри и ћу та ња Иве 
Ан дри ћа“, по слу жи ће као до бар из вор 
бу ду ћим из у ча ва о ци ма исто ри је срп ске 
књи жев но сти два де се тог ве ка.

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Ла за: Ка ко 
жи ви наш на род; – Бе о град, Ин-
фи ни тас, 2010. 216 стр.

У но во по кре ну тој 
би бли о те ци „Зво но“ 
из да вач ког пред у-
зе ћа „Ин фи ни тас“ 
об ја вље на је књи га 
јед ног од нај зна ме-
ни ти јих Бе о гра ђа на 
др Ла зе Ди ми три-
је ви ћа „Ка ко жи ви 
наш на род“. Пи сац ове књи ге, др Ла за 
Ди ми три је вић (1858–1899) сту ди рао 
је и за вр шио ме ди цин ске на у ке у Гра цу 
и Бе чу. Овај ле кар ни је се ба вио са мо 
сво јим по слом, већ и про све ћи ва њем 
на ро да. Књи га „Ка ко жи ви наш на род“ 
(пр ви пут об ја вље на је 1893. го ди не) 
у по след њој де це ни ји де вет на е стог ве-
ка би ла је бест се лер у Ср би ји. Пр во 
из да ње у ти ра жу од 1.600 при ме ра ка 
рас про да то је за са мо два ме се ца. Дру-
го, та ко ђе у истом бро ју при ме ра ка, за 
ма ње од по ла го ди не. У овом ре прин ту 
при ла го ђе ном са вре ме ном пра во пи су 
на ла зе се и обе Ди ми три је ви ће ве књи-
ге на сло вље не као „Пи сма из на ро да“. 
Књи ге јед ног од нај о бра зо ва ни јих љу-
ди сво га до ба, др Ла зе Ди ми три је ви ћа, 
бес ком про ми сно све до че о про пу ште-
ним при ли ка ма да се по бољ ша жи вот 
срп ског на ро да. Та ко ђе, без „дла ке на 
је зи ку“ др Ди ми три је вић про го ва ра и о 
ус по ста вља њу јед не на о па ке тра ди ци је 
у ко јој стра нач ка по доб ност пред ста-
вља ал фу и оме гу сва ко днев ног жи вље-
ња. Пи са ње др Ла зе Ди ми три је ви ћа чи-
та о це ће осво ји ти тре зве но шћу ви зи о-
нар ством и ла ко ћом из ра жа ва ња. Све 
три ње го ве књи ге ис црп но и пре ци зно 
го во ре о по ре клу срп ских нај го рих на-
ви ка и за блу да. За ни мљи ва је и чи ње ни-
ца да се др Ла за Ди ми три је вић за ла гао 
за уво ђе ње ко му нал не по ли ци је, ко ја би 
укло ни ла из во ре за га ђе ња ко ја су штин-
ски пред ста вља ју ле гло број них за ра за 
и ин фек ци ја. Ис цр пан пред го вор за ову 

књи гу на пи сао је књи жев ник и ле кар 
Бра ни слав Бра на Ди ми три је вић. 

ДРА ШКО ВИЋ, Вук: Док тор 
Арон. – Бе о град: Срп ска реч, 2009. 
– 313 стр.

По сле ро ма на Ноћ 
ђе не ра ла из 1994. у 
ко ме се пу тем раз-
ли чи тих тех ни ка 
уну тра шњег мо но-
ло га ба вио по след-
њим са ти ма Дра го-
љу ба Дра же Ми ха-
и ло ви ћа, утам ни че ног вој ног ми ни стра 
Кра ље ви не Ју го сла ви је и ге не ра ла Ју-
го сло вен ске вој ске у отаџ би ни, пи сац 
и по ли ти чар (по пут још не ких ко ле га 
као што су Ар пад Генц, Ђерђ Кон рад, 
Вац лав Ха вел, До бри ца Ћо сић), Вук 
Дра шко вић (1946) и у но вом ро ма ну 
ко ри сти фор му тзв. ро ма на ли ка, од но-
сно, глав ни лик де ла (лик ак тант) док-
тор Арон је исто вре ме но и „цен трал на 
на ра тив на свест“, ме ди јум пре ко ко га 
пи сац раз гра ња ва и са би ра на ра тив ну 
и зна чењ ску струк ту ру де ла. За јед но са 
док то ром, пси хи ја тром ко ји ко ри сти 
не фор мал не, „раз ба ру ше не“, че сто шок 
ме то де у ле че њу пси хич ки по ср ну лих 
па ци је на та, Дра шко вић пред ста вља и 
ње гов круг при ја те ља, јед ну жи во пи-
сну га ле ри ју ли ко ва си ту и ра них у вре-
ме не по сред но по смр ти до жи вот ног 
пред сед ни ка Ју го сла ви је Јо си па Бро за, 
ма ја 1980. Пи сац убе дљи во сли ка оп-
шту ат мос фе ру у др жа ви „ка дри ра ју ћи“ 
по је ди на ми шље ња, ме диј ски при ступ, 
зва нич ну по ли ти ку ко ја и Аро ну и ње-
го вим при ја те љи ма че сто слу жи за под-
смех и са ти ру. Раз ви ја ју ћи Аро нов лик 
сход но мо тоу на по чет ку књи ге („...С 
точ ке сва ке по гле дај чо вје ка/ка ко хо-
ћеш су ди о чо вје ку,/тај на чој ку чо вјек 
је нај ви ша...“, П. Пе тро вић Ње гош, из 
Лу че Ми кро ко зме) аутор га во ди у са-
вре ме ну Па ле сти ну, где уче ни док тор 
до жи вља ва ду хов ни пре о бра жај. Сво-
јим сед мим ро ма ном Вук Дра шко вић 
по твр ђу је сво је ви со ко ме сто у са вре-
ме ној срп ској про зи.

ДО СТО ЈЕВ СКИ, М. Фјо дор: За
пи си из под зе мља; пре вео с ру ског 
Јо ван Мак си мо вић: – Кра гу је вац, 
Им пе ри ја књи га; 2010. – 164 стр.

Фјо дор Ми ха и ло-
вич До сто јев ски 
(1821–1881) по-
чео је да пи ше под 
ути ца јем Ни ко ла ја 
Ва си ље ви ча Го го-
ља, а већ сво јим 
де би тант ским ро-
ма ном „Бед ни љу ди“, ко ји је об ја вио у 
два де сет и пе тој го ди ни жи во та, при ву-
као је па жњу књи жев не кри ти ке. За нај-
ра ни ју фа зу ње го вог књи жев ног ства-
ра ла штва, ли ко ви чи нов ни ка има ли 
су по себ ну при влач ност, за то што се у 
њи хо вим суд би на ма нај де таљ ни је огле-

да ла при ро да ру ске ца ри стич ке др жа ве. 
“Ве ра у до бро је скром ни ва пај на ив них 
и ма ло број них ро ман тич них ду ша“, по-
ру ка је До сто јев ског из ро ма на „За пи си 
из под зе мља“. У сре ди шту ове про зе је 
си тан чи нов ник, лик без име на и пре зи-
ме на, ко ји мо же би ти сва ко од нас. Он 
жи ви ми мо све та и при се ћа се до га ђа ја 
из мла до сти ко ји је ути цао на то да се 
бес ком про ми сно за тво ри у се бе и соп-
стве но под зе мље. „За пи си из под зе мља“ 
је при ча о ма лом би ро кра ти, ко ји је 
по чев ши да сум ња у соп стве но по сто-
ја ње, вре ме ном по стао оли че ње зла, без 
трун ке мо ра ла и са ве сти. Фјо дор До-
сто јев ски по ли фо ним ском струк ту ром 
сво је ро ман си јер ске про зе из вр шио 
је огро ман уј ти цај на свет ску књи жев-
ност. Уво ђе њем при ка зи ва ња све сти и 
под све сти ви ше ју на ка, До сто јев ски је 
као је дан од нај ве ћих ре фор ма то ра ро-
ман си јер ског про зног тки ва, из вр шио 
ве ли ки ути цај на сво је са вре ме ни ке.

ИВА НО ВИЋ, С. Дра ги ца: Осве
шће ни за бо рав – има нент на по
е ти ка Бран ка Миљ ко ви ћа. – Кра-
ље во: На род на би бли о те ка Сте фан 
Пр во вен ча ни, 2010. – 245 стр.

Дра ги ца С. Ива-
но вић (1971, Ли-
по лист код Шап ца, 
об ја ви ла 3 књи ге 
по е зи је, при руч-
ни ке Гра ма ти ка и 
књи жев ни пој мо ви, 
Осно ви гра ма ти ке 
срп ског је зи ка и те о ри је књи жев но сти) 
те мељ но ис пи ту је Миљ ко ви ће ве по е то-
ло шке ста во ве ве за не за при ро ду ства-
ра лач ког про це са, свр ху по е зи је, фе но-
мен ре чи, „раз ли ку не по е зи је и ан ти по-
е зи је“, ис ти чу ћи да има нент на по е ти ка, 
за раз ли ку од те о риј ске по е ти ке, за ви си 
од умет нич ке це ли не ко јој при па да. 
Сту ди ју отва ра ју це ли не Ду хов но на сле
ђе (По тра га за ап со лут ним-фран цу ски 
сим бо ли зам, Ру ски сим бо ли зам, Уки да ње 
ан ти но ми јанад ре а ли зам, Слич но сти 
у не слич ном) и Срп ски нео сим бо ли зам 
(42–60 стр.), сле де Осве шће ни за бо рав, 
Са мо е ман ци па ци ја пе сме, Свест о тра
ди ци ји и свест о пе сми, Ариљ ски ан ђео, 
По хва ла ле по ти. У за кључ ку сту ди је 
аутор ка ис ти че као су по е зи ја и по е ти-
ка Бран ка Миљ ко ви ћа то ли ко ме ђу соб-
но про же те да их је ско ро не мо гу ће по-
сма тра ти одво је но. Сту ди ја Дра ги це С. 
Ива но вић пред ста вља вре дан до при нос 
„чи та њу“ Миљ ко ви ће ве по е зи је.

ЈЕР КОВ, Алек сан дар: Са мо/оспо
ра ва ње, сми сао (срп ског) сти ха, 
књи га дру га – По жа ре вац: Цен-
тар за кул ту ру, Бе о град: Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност, 2010. – 
256 стр.

Књи га Алек сан дра Јер ко ва (1960, Бе о-
град, про фе сор на Фи ло ло шком фа кул-
те ту у Бе о гра ду) са др жи 10 огле да о са-
вре ме ним срп ским пе сни ци ма: по два 

огле да по све ће на 
су по е зи ји Сте ва на 
Ра ич ко ви ћа, Љу бо-
ми ра Си мо ви ћа и 
Ми о дра га Па вло ви-
ћа, по је дан Ива на 
В. Ла ли ћа (Да ли је 
су шти на по е зи је у 
во љи за пе сму) Ма ти је Бећ ко ви ћа (Од 
пти це до чо е ка), Бра ни сла ва Пе тро ви-
ћа (Исто ри ја стра шна) и Ми ло ва на 
Да ној ли ћа (Пу на пра зни на). Пред чи-
та о ци ма је ко ли ко про фе сор ски „објек-
тив на“ то ли ко и лич на ана ли за не ких 
осо бе но сти пе снич ког и по е тич ког 
пи сма по ме ну тих ауто ра, зна чај на за 
„укуп ност“ ре цеп ци је њи хо вог де ла и 
це ло ви ти је са гле да ва ње јед не књи жев-
не епо хе/пе ри о да.

ЕН ЏИ ЕР, На та ли: ЖЕ НА ИН
ТИМ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА; пре ве ла 
с ен гле ског Ива на Мак си мо вић То-
мић, – Бе о град, NNK In ter na ci o nal, 
2010. 432 стр. 

По сле „Ка но на“ 
пред чи та о ци ма 
је „Же на ин тим на 
ге о гра фи ја“ нај но-
ви ја, књи га до бит-
ни це Пу ли це ро ве 
на гра де, на гра де 
Аме рич ког удру-
же ња за уна пре ђи ва ње на у ке, и ко лум-
нист ки ње „Њу јорк Тај мса“ На та ли Ен-
џи ер. У овој, књи зи На та ли Ен џи ер по-
ди же вео тај но сти са нај ми сте ри о зни јег 
ре мек-де ла људ ске ево лу ци је жен ског 
те ла, ис тра жу ју ћи пра ви сми сао жен-
ског би ћа и ле по те, као и ениг ме ко ју 
„леп ши пол“ пред ста вља за му шкар ца. У 
овој књи зи аутор ка же на ма пре зен ти ра 
де таљ не са ве те у ве зи хи ги је не ин тим-
них де ло ва те ла, по сти за ња сек су ал ног 
за до вољ ства, зна ча ја фи зич ких ак тив-
но сти за здра вље и ле по ту жен ског те-
ла, али и пре ва зи ла же ња пси хо ло шких 
про бле ма код ри зич них, тра у ма тич них 
де ша ва ња, као што је хи рур шко укла-
ња ње ма те ри це. По сле књи га „Ле по та и 
звер ско“, „При род не оп се си је“ и у прет-
ход ним ре до ви ма већ по ме ну тог „Ка-
но на“, На та ли Ен џи ер нам је пит ким и 
ду хо ви тим сти лом да ри ва ла књи гу ко ја, 
у би ти, сла ви жен ску сек су ал ност. 

ЕРА КО ВИЋ, Ра до слав : Ски це 
руб них про сто ра књи жев ног на
сле ђа – Бе о град : Слу жбе ни гла-
сник: Би бли о те ка Књи жев не на у ке 
умет ност и кул ту ра, Ко лек ци ја Но-
ва тра ди ци ја, 2010.

По ред тек сто ва ко-
ји би од го ва ра ли на-
сло ву – По ет ска ви
зи ја ва се ље не Па вла 
Со ла ри ћа, Трст у 
за пи си ма Ви кен ти ја 
Ра ки ћа, О по кре та
њу пр вог срп ског жен ског ал ма на ха, ова 
књи га са др жи и низ дру гих тек сто ва на 
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раз ли чи те те ме. Но во чи та ње Сте ри ји-
ног Бо ја на Ко со ву или Но ви не серб ске 
из ме ђу кла си ци зма и пре ро ман ти зма. 
По себ но су за ни мљи ви тек сто ви О про
па лом бра ку и успе лим пре во ди ма Ми ло
ва на Гли ши ћа. Или Пор трет срп ског чи
та о ца на по чет ку 19. ве ка: исто ри ја јед
не за блу де. За ни мљи ва на раз не те ме, од 
пи кант них до на уч них ис тра жи ва ња.

ЈАН КО ВИЋ, Ми лош: Све тач
ник сти хи ре, Бе о штам па – Ка ле
нић, Бе о град – Кра гу је вац, 2009. 
стр. 310

Пе сник Ми лош 
Јан ко вић је у сво јој 
књи зи за сва ки дан 
у го ди ни на по ет-
ски на чин пред ста-
вио по јед ног све ца. 
Та ко је, на при мер, 
пр ви ја ну ар по све ћен Ва си ли ју Ве ли-
ком а 27. април спа љи ва њу мо шти ју 
Све тог Са ве. На Јан ко ви ће во по ет ско 
ства ра ла штво у ви ду сво је вр сног по-
го во ра књи зи, освр нуо се епи скоп Шу-
ма диј ски Јо ван. Ево и сти хо ва из пе сме 
по све ће не ру ском бо го тра жи те љу и 
ми сти ку, Се ра фи му Са ров ском: „Кад 
осим умом, ја и те лом сла бим у бо жан-
ски зрак, сре ћан, за ко ра чим, ви ипак ре-
ци те – убог Се ра фим, убо го сти све стан 
– је ди но њом зра чим, јер Онај ко ји зна 
о сва ком све, зна и за ме ру ко јом Га ја 
по знах, и ко ли ко бе јах слеп за ње га пре 
и ко ли ко ни шта о ње му не до знах…“ 
Јан ко ви ће ва књи га по ред по ет ских има 
и ду хов не вред но сти, бу ду ћи да јед но 
ду бље чи та ње пе са ма и сти хо ва мо же да 
нас до ве де до мо ли тве и кон тем пла ци-
је, сто га Све тач ник сти ха ре пред ста-
вља и је дин стве ни мо ли тве ник у фор ми 
пре ле пих сти хо ва.

ЈА КОБ СЕН, Пер : Ју жно сло вен
ске те ме, при ре ди ли Де јан Ај да-
чић, Пер си да Ла за ре вић Ди Ђа ко-
мо. – Бе о град: Сло во Сла ви ја, 2010. 
– 346 стр. 

Kњига Пе ра Ја-
коб со на (1935, 
Хејн свиг, Дан ска), 
осни ва ча од се ка 
за ср бо кро а ти сти-
ку Уни вер зи те та у 
Ко пен ха ге ну, по-
де ље на је на 5 те-
мат ских це ли на. Пр ва и дру га тре ти ра-
ју по је ди на гра ма тич ка и лин гви стич ка 
пи та ња: Ути цај ре че нич ке ин то на ци је 
на сх. ак цен те, Слог у сх. је зи ку, Сх. гла
гол ски при ло зи, Те мат ске и кључ не ри
је чи у „Ба ла да ма Пе три це Ке рем пу ха, 
Кон цеп ци ја је зи ка у ро ма ну „То“ Ми ло ва
на Да ној ли ћа, Ак ту ел но је зич ко ста ње 
на под руч ју но во што кав ског стан дар да 
(бив ши срп скохр ват ски), Лин гви стич
ки иден ти тет у све ту про ме на. У тре-
ћем де лу реч је о ре цеп ци ји срп ске и 
хр ват ске књи жев но сти у Дан ској: Дан
ски пре во ди Ву ко вих пе са ма, Ре цеп ци ја 

ју го сло вен ске књи жев но сти у Дан ској у 
19. ве ку, При су ство Алек сан дра Ти шме 
у скан ди нав ским зе мља ма, Да ни ло Киш 
у Дан ској. У че твр тој це ли ни чи та мо 
из бор и књи жев но-те о риј ских огле да 
по све ће них осо бе но сти ма Ан дри ће ве 
про зе и текст Аутор као чи та лацна 
при ме ру Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа. За-
вр шни део до но си про фе со ров текст у 
ко ме, ре кли би, као до бар по зна ва лац 
др жа ве Ју го сла ви је, објек тив но ту ма чи 
и ана ли зи ра њен рас пад, за раз ли ку од 
„но ви на ра“, „ин те лек ту а ла ца“, по ли тич-
ког еста бли шмен та Дан ске ко ји пра ви 
оту жну и не ре ал ну по де лу на „до бре“ 
и „зле“ мом ке/по ли ти ку/на ро де јед не 
зе мље. Текст Ко је чи ји? Бал кан ски књи
жев ни кон те кат пред ста вља тре зве ну 
и на уч ну ана ли зу по пи та њи ма је зи ка 
на ста лих на ци о на ли стич ким и ксе но-
фо бич ним на сто ја њи ма на „из град њи 
но вих на ци ја“ под стак ну тих по ли тич-
ким и „ин те лек ту ал ним“ ели та ма но вих 
не за ви сних др жа ва, уз про фе со ро ву 
објек тив ну кон ста та ци ју да по сто ја ње 
за јед нич ког „срп ско хр ват ског је зи ка не 
до во ди у пи та ње по сто ја ње че ти ри на-
ро да или че ти ри не за ви сне др жа ве, ни-
ти угро жа ва на ци о нал ни иден ти тет“. А 
ту су и не из бе жна „ком шиј ска сво ја та-
ња“ пи са ца, пре ма че му углед ни сла ви-
ста упо ре ђу ју ћи ту „клеп то ма ни ју“ са 
слич ним про бле ми ма у скан ди нав ским 
књи жев но сти ма, има из гра ђен став: 
по шту је се пи шче во са мо о дре ђе ње. 
Књи га се за вр ша ва по го во ром јед ног 
од при ре ђи ва ча Пер си де Ла за ре вић 
Ди Ђа ко мо Ју го сла ви ста Пер Ја коб сен 
у ко ме је украт ко из ло жен на уч ни пут 
дан ског сла ви сте, пре во ди о ца де ла Иве 
Ан дри ћа, Ми ро сла ва Кр ле же, Ран ка 
Ма рин ко ви ћа, Ми о дра га Бу ла то ви ћа, 
Ду брав ке Угре шић, Лу ке Па љет ка, Вла-
ди ми ра Ар се ни је ви ћа, Сла вен ке Дра ку-
лић. За свој пре во ди лач ки рад Ја коб сен 
је при мио на гра ду срп ског ПЕН цен-
тра, а 1988. иза бран је за чла на Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти.

КА БИЋ, Да ни ло : Чи та ње До сто
јев ског: са мо у би ство („Ака дем-
ска књи га“, Но ви Сад, 2009)

По сле обим не књи ге 
До сто јев ски, лек си
кон ли ко ва („Про-
ме теј“, 2007) Да ни-
ло Ка бић је на пи сао 
и Чи та ње До сто јев
ског: са мо у би ство 
у ко јој је та ко ђе 
при ме нио по сту пак ци ти ра ња де ло ва 
сту ди ја о До сто јев ском из пе ра срп-
ских и свет ских ту ма ча књи жев но сти. 
Са мо не ки од њих су: Ми ха ил Бах тин, 
Ни ко лај Бер ђа јев, Д. С. Ме ре шков ски, 
Вик тор Шклов ски, Ан дре Жид, Ре не 
Жи рар, Гри го риј Чхар ти шви ли, Дра-
ган Сто ја но вић, Ми о драг Ра до вић, Ју-
стин По по вић, Ми ли во је Јо ва но вић и 
др. На кон пред го во ра Фра ње Пе три но-
ви ћа и по гла вља под на зи вом Европ ска 
ци ви ли за ци ја и са мо у би ство, у ко јем 

обра зла же крат ку исто ри ју ту ма че ња 
са мо у би ства и ње го ву осу ду об ја шња ва 
хри шћан ством, сле де по гла вља у ко ји ма 
ци ти ра од лом ке из про зних де ла Ф. М. 
До сто јев ског и из сту ди ја ње го вих ту-
ма ча. По себ на по гла вља по све ће на су 
крот ком (тј. са мо у би ству смер них), са-
мо у би ству због гор до сти, ка тар зич ком 
са мо у би ству, ло гич ном са мо у би ству и 
са мо у би ству из до са де. Об ра ђе ни су и 
про ту ма че ни чи но ви не ких од нај по-
зна ти јих ли ко ва До сто јев ског: Рас кољ-
ни ко вљев по ку шај са мо у би ства, Смер-
дја ко вље во, Сви дри гај ло вље во, Ста вро-
ги но во, Ки ри ло во (ви ђе но од ту ма ча Д. 
С. Ме ре шков ског као су и цид број 1 у 
свет ској књи жев но сти) итд. По след-
ње ци ти ра но по гла вље је Из днев ни ка 
1876 (ци тат из Днев ни ка пи сца 1876), 
а по след ње по гла вље књи ге од ло мак из 
есе ја Ште фа на Цвај га Не и ма ри сви је та. 
Вре дан при руч ник и мо дер но шти во за 
бо ље упо зна ва ње са пи смом Ф. М. До-
сто јев ског и са кри ти ком о ње му.

КАН ТОР, П. Нор ман: У ВР ТЛО ГУ 
КУ ГЕ; пре вео с ен гле ског Вељ ко 
Ни ки то вић, – Бе о град, NNK In ter-
na ci o nal, 2010. 217 стр.

Нор ман Ф. Кан тор, 
ко ји је пре шест го-
ди на пре ми нуо на 
ју гу Фло ри де, био 
је је дан од нај по-
зна ти јих аме рич-
ких про у ча ва ла ца 
сред њо ве ков ни х 
исто риј ских зби ва ња и ми сте ри о зних 
по ја ва. На пи сао је се дам књи га од ко јих 
су нај по зна ти је „Ино ва ци је у сред њем 
ве ку“, „Сред њо ве ков на ци ви ли за ци ја“ 
и „Ен ци кло пе ди ја сред њо ве ков ног жи-
вље ња“. Књи га „У вр тло гу ку ге“ чи ји је 
под на слов „цр на смрт и свет ко ји је она 
об ли ко ва ла“ је сли ко ви ти при каз ове 
бо ле сти, као и дру штве ног, при вред ног 
и кул тур ног ха о са, ко ји је у че тр на е стом 
ве ку иза зва ла пан де ми ја јед не од нај те-
жих и нај смр то но сни јих бо ле сти са ко-
ји ма се људ ска ци ви ли за ци ја су сре ла. У 
овој за ни мљи во пи са ној књи зи Нор ман 
Ф. Кан тор ура ња у ду би не сред њо ве-
ков ног жи вље ња, да би нам пре зен то-
вао исти ну ко ја је под јед на ко ва жна и за 
до ба у ко ме би ти ше мо. Ег зи стен ци јал-
на је за ко ју чи та лац осе ћа чак и при ли-
ком по вр шног ли ста ња ове исто риј ске 
сту ди је, пре ра ста у гор ко осе ћа ње да 
смо у пр вој де це ни ји два де сет пр вог ве-
ка пот пу но за бо ра ви ли на не сре ће ко је 
су у про шло сти људ ску ци ви ли за ци ју 
до во ди ли до ру ба ис тре бље ња. За то би 
чи та ње ове Кан то ро ве књи ге тре ба ло 
да пред ста вља ка мен те ме љац за сва ку 
људ ску је дин ку ко ја же ли да схва ти где 
смо, за што смо ту где је смо, и на кра ју 
че му за пра во стре ми мо?!

КА ЊЕ ВАЦ, Ра до ман: Чо век у 
сен ци, Слу жбе ни гла сник; Бе о град, 
2010. стр. 124

Аутор у сво јој књи-
зи про ми шља о 
књи жев но сти, књи-
жев ним на гра да ма, 
кри ти ча ри ма, ле ви-
ча ри ма и де сни ча-
ри ма, сло бо ди, ве ри 
у Бо га, љу ди ма… 
Пе тар В. Ар бу ти на 
и Гој ко Те шић пот пи са ни су као уред-
ни ци овог де ла. Ка ње вац иза се бе има 
об ја вље них шест пе снич ких књи га, те 
Чо век у сен ци прет ста вља ње го ву пр ву 
про зну књи гу, из ко је из два ја мо ци тат: 
„На Бал ка ну се нај бо ље при по ве да ло у 
Бо сни јер су љу ди та мо ве ко ви ма учи ли 
да се до ци ља сти же на о ко ло, так тич но-
шћу и ве шти ном, бо ље не го до се тљи во-
шћу и исти ном. Ле па реч је у Бо сни увек 
би ла на ве ћој це ни не го та ко зва на бес-
ком про ми сна исти на, му дрост ’ни по 
ба бу ни по стри че ви ма’, до ко је се ви ше 
др жа ло у Ср би ји и Цр ној Го ри, где се 
до ци ља пре че сто до ла зи ло пре чи цом. 
За то су, мо жда, Цр но гор ци по при ро ди 
пе сни ци, а Бо сан ци не над ма шни при-
по ве да чи. Иво Ан дрић и Ње гош су, без 
сум ње, нај у зви ше ни ји из дан ци ове две 
шко ле ми шље ња, пи са ња и го во ре ња“.

КАЈ ТЕЗ, Ми о драг: Ан ти луфт
ност. – Зре ња нин: Аго ра, 2010. – 
149 стр.

Ми о драг Кај тез 
(1962, Но ви Сад) 
ула зи у књи жев-
ност књи гом при-
ча Под ши ша ва ју ћи 
се из 1987, сле де 
ро ма ни Не моћ 
(1989), Све та по ро ди ца (1993, 2004) и 
Пор но ве жбе (2001). По сле чи та ња но-
вог Кај те зо вог ро ма на би ва ја сни ја кон-
ста та ци ја Све ти сла ва Јо ва но ва из ре че-
на по во дом Ан ти луфт но сти: „Од ра-
жа ва ју ћи јед ну од рет ких са мо свој них 
стра те ги ја у са вре ме ној срп ској про зи, 
Кај тез на уз бу дљив на чин по ка зу је ка ко 
тра га ња за но вим фор ма ма и аутен тич-
ним осе ћа њи ма ни су не ста ла“... (ци тат 
из кри ти ке об ја вље не у Blic News). Кај-
тез при по ве да о чла но ви ма јед не по ро-
ди це, али ње го ва „стра те ги ја“ ко јом по-
је ди не де та ље (опис, сце на, при зор, си-
ту а ци ја, па ра диг ма ти чан при мер: опис 
па да по ли цај ца са мо то ци кла од ви ја се 
на го то во две стра ни це) мак си мал но 
„рас при ча ва“ и ти ме их фор си ра но чи-
ни ва жним, док на дру гој стра ни са жи-
ма и по ти ску је у дру ги план оно што би 
оче ки ва ли да бу де ва жно за це ли ну при-
че, за за плет, за од но се ме ђу ли ко ви ма, 
чи ни Ан ти луфт ност мак си мал но про-
во ка тив ним ко ли ко за ту ма че са вре ме-
не срп ске про зе, то ли ко и за обич ног, 
ре ци мо, не то ли ко зах тев ног чи та о ца. 
До след но ин си сти ра ње на ва жно сти 
„не ва жних“ фраг ме на та не по ни шта-
ва „ход и усме ра ва ње“ це ли не при че ка 
„жи жном“ и са би ра њу ко је у кли мак су 
до во ди до (не)оче ки ва ног срећ ног рас-
пле та. 
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КО ВАЧ, Кор не ли је: ФУ СНО ТА – 
Бе о град, Ла гу на, 2010. 233 стр. 

Је дан од нај о со бе-
ни јих и нај зна чај-
ни јих ком по зи то-
ра се дам де се тих и 
осам де се тих го ди на 
про шлог ве ка на 
про сто ри ма не ка-
да шње Ју го сла ви-
је, Кор не ли је Ба та Ко вач, по сле књи га 
при по ве да ка „Там не дир ке“, „Фал ко и 
дру ге при че“, об ја вио је и сво ју тре ћу 
про зну књи гу „Фу сно та – при че о пе-
сма ма ко је су обе ле жи ле ју го сло вен ску 
ро кен рол сце ну“, Ко ва че ва књи га не 
при па да јеф ти ном и ого ље ном та бло-
ид ном ми љеу, са ко ји ма смо да нас све 
че шће су о че ни, већ озбиљ ном опи су 
до га ђа ја и лич но сти ко ји су пре суд-
но ути ца ли на му зич ко ства ра ла штво 
осни ва ча џез три ја „БКБ“ и чу ве не 
„Кор ни гру пе“ Кор не ли ја Ба те Ко ва-
ча. „Фу сно та“ је сен ти мен тал на и то пла 
књи га, исто вре ме но пи са на са за но сом 
ка рак те ри стич ним за ти неј џер ске го-
ди не и сен ти мен тал но шћу ко је до но си 
зре ло до ба. Вред ност „Фу сно те“ ле жи у 
чи ње ни ци да нам је овом књи гом Кор-
не ли је Ба та Ко вач пре зен ти рао сли ком 
вре ме на из на ше не по сред не про шло-
сти, вре ме на ко га се да нас мно ги са 
но стал ги јом се ћа ју. У „Фу сно ти“ пи сац 
нам от кри ва ин фор ма ци је, анег до те, 
на лич је му зич ке ин ду стри је и гла му ро-
зних жур ки, али ни шта од то га ни је пи-
шче ва пра ва те ма. Је ди но о че му го во-
ри, и је ди но што га до и ста ин те ре су је, 
је сте емо ци ја: ло јал ност при ја те љи ма, 
при вр же ност по ро ди ци и бес крај на љу-
бав пре ма му зи ци. 

КОН РАД, Ђерђ: По мра че ње сун
ца, на бр ду, пре вео са ма ђар ског 
Ар пад Виц ко. – Бе о град: Ар хи пе-
лаг, 2009. – 291 стр.

Ђерђ Кон рад 
(1933) спа да у нај-
зна чај ни је пи сце 
но ви је ма ђар ске, 
али и европ ске 
књи жев но сти. По-
ред ро ма на ко ји су 
га про сла ви ли По
се ти лац (1969), Осни вач гра да (1971), 
Гу бит ник (1989), Врт на за ба ва (1989) 
до но ви јих Ту га пе тло ва (2005), Клат
но (2008), Од ла зак од ку ће и по вра так 
ку ћи (2008, срп ски пре вод у из да њу Ар
хи пе ла га), Кон рад је и пи сац ви ше књи-
га по ли тич ке есе ји сти ке ме ђу ко ји ма је 
и књи га Ју го сло вен ски рат 1999. Ро ман 
По мра че ње сун ца, на бр ду, об ја вљен 
2003. у Ма ђар ској пред ста вља не ку вр-
сту ауто би о граф ског ска за, у ко ме се 
укр шта ју са вре ме ност и те мељ на ево-
ка ци ја на вре ме Дру гог свет ског ра та у 
Ма ђар ској, до ла зак Цр ве не ар ми је, ус-
по ста ва ко му ни стич ког про со вјет ског 
ре жи ма, не у спе ла „Ма ђар ска ре во лу-
ци ја“ 1956. и низ до га ђа ја то ком сед ме, 

осме и де ве те де це ни је, пад Бер лин ског 
зи да 1989. и про ме не ко је су на сту пи ле, 
ту је и но во пи шче во „ди си дент ство“ 
због ње го вог про ти вље ња бом бар до ва-
њу Ср би је и Цр не Го ре 1999. На фо ну 
ве ли ких по ли тич ких пре ви ра ња чи та мо 
и жи вот и суд би не мно штва ли ко ва у 
вр тло гу исто ри је кре и ра не од са мо про-
гла ше них „ели та“.

КРА ГУ ЈЕ ВИЋ, Та ња: Из го во ри ти 
зве зду. – Зре ња нин: Аго ра, 2010. – 
201 стр.

У би бли о те ци/
еди ци ји Огле да ло 
зре ња нин ско-но-
во сад ског из да-
ва ча об ја вљу ју се 
кри ти ке, сту ди-
је, есе ји до ма ћих 
ауто ра. Та ко је у 
про те клих не ко-
ли ко го ди на об ја-
вље но 15 књи га ко је пред ста вља ју зна-
чај ну но ви ну у из у ча ва њу де ла са вре-
ме них пи са ца (сту ди ја Ду ши це По тић 
о по е зи ји Сте ва на Ра ич ко ви ћа, Ђор ђа 
Де спи ћа о по е зи ји Ми о дра га Па вло ви-
ћа, Ми ло ша Ђор ђе ви ћа о про зи Да ни-
ла Ни ко ли ћа) као и кри тич ки освр ти 
на де ла из го ди шње књи жев не про дук-
ци је (књи ге Сла ђа не Илић, Алек сан дра 
Б. Ла ко ви ћа, Ја сми не Вр ба вац, Бо ја не 
С. Пан то вић, Але на Бе ши ћа). Овом 
дру гом ти пу, са мо ви ше у сло бод ни јем 
есе ји стич ком кљу чу не го у кри ти чар-
ском при па да и књи га Из го во ри ти зве
зду. Пре ма Бе ле шки са ме аутор ке (Та ња 
Кра гу је вић је јав но сти пре све га по-
зна та као пи сац 16 пе снич ких збир ки) 
на пи си или „ма ли есе ји“ на ста ја ли су 
од 2002. до 2009. по во дом об ја вљи ва ња 
но вих књи га по е зи је до ма ћих или стра-
них ауто ра, или пу бли ко ва ња њи хо вих 
иза бра них пе са ма. Књи га са др жи пре ко 
50 есе ји стич ких за пи са. Из дво ји ће мо 
на сло ве не ких књи га ко је су у пе сни ки-
њи по кре ну ле есе ји стич ки за мах – лич-
но чи та ње ко је тра жи ди ја лог са дру гим 
чи та њи ма: књи га Тре ну так Ви сла ве 
Шим бор ске, О жуд њи, о стра сти, о бо лу 
Ел зе Ла скер-Ши лер, Пре по зна ва ње Ни-
ко ле Вуј чи ћа, иза бра не пе сме Ми ри си и 
гла со ви Алек сан дра Ри сто ви ћа, Ве жбе 
из тип то ло ги је Ва ле ри ја Ма гре ли ја, 
Плат но Ада ма За га јев ског, Ства ри без 
исто ри је Фа би ја Пу стер ле, Ду ван ски 
пут Де ја на Или ћа, Са бра не пе сме То-
ма са Тран стре ме ра, Ба што ван ти ши не 
Бо ри са Но ва ка, Све тлост у на ле ту Во-
ји сла ва Ка ра но ви ћа, По се че не су шу ме 
Не бој ше Ва со ви ћа, за кључ но са не што 
ду жим есе јем по ко ме је књи га и до би ла 
на слов Из го во ри ти зве зду, по све ће ном 
пр вом ве ку јед не пе сме (пе сма San ta Ma
ria del la Sa lu te Ла зе Ко сти ћа, об ја вље на 
је 1910). 

ЛА БО ВИЋ, Љу бе та: Уну тра шња 
со ба / Cham bre in ter i e u re, пре-
вод на фран цу ски Љи ља на и Реј мон 
Фи зи ли је. – Це ти ње: Отво ре ни 

кул тур ни фо рум, 
2010. – 68 стр.

Љу бе та Ла бо вић 
(1956, Краљ ске Ба-
ре, Цр на Го ра) пи-
ше по е зи ју, про зу и есе ји сти ку. Дво је-
зич но из да ње из три до са да об ја вље не 
Ла бо ви ће ве збир ке (Та на то и де/об ли ци 
смр ти, Го спо дар ка ве за, Не до ста ја ње) 
уз не ко ли ко но вих пе са ма са чи ње но је 
спе ци јал но по во дом уче шћа пе сни ка, 
као пред став ни ка Цр не Го ре, на Ме ђу-
на род ном фе сти ва лу по е зи је „Гла со ви 
Ме ди те ра на“ одр жа ном у гра ду Се ту 
(Фран цу ска), од 23. до 31. ју ла 2010. 
Иако при го дан, и мо жда кад је реч о овм 
пе сни ку још увек не пла ни ран, из бор ће 
за до во љи ти по зна ва о це Ла бо ви ће ве 
по е зи је јер се и кроз 25 пе са ма упу ћу је-
мо у „вр хо ве“ ове ре флек сив не ли ри ке 
и све сло же но сти Ла бо ви ће вог по е тич-
ког пи сма. Овим из бо ром се у нај бо љем 
сми слу ре пре зен ту ју и је дан пе сник из 
ју жно сло вен ске сре ди не, али и срп ска 
и цр но гор ска кул ту ра на фран цу ском 
чи та лач ком под руч ју ко је је и да ље јед-
но од нај зна чај ни јих у Евро пи.

ЛИ ХЕЈН, Де нис: ЗА ТВО РЕ НО 
ОСТР ВО; пре ве ли с ен гле ског 
Ти ја на Па ре за но вић и Ми лан Мар-
ко вић; – Бе о град, Ча роб на књи га, 
2010. 303 стр.

Сви ро ма ни Де ни са 
Ли хеј на од и гра ли 
су пре суд ну уло гу у 
успе ху фил мо ва ко-
ји су екра ни зо ва ни 
по ње го вој про зи. 
По ро ма ни ма „Не-
ста ла“, „Ми стич на ре ка“ и „За тво ре-
но остр во“ фил мо ве су сни ми ли Бен 
Афлек, Клинт Ис твуд и Мар тин Скор-
циз. Рад ња нај но ви је Ли хеј но ве про зе, 
сме ште на је у 1954. го ди ну, и од ви ја 
се на изо ло ва ном остр ву не да ле ко од 
Ма са чу сет ске оба ле. Аме рич ки са ве-
зни ше риф Те ди Де ни јелс и ње гов но-
ви парт нер Чак Ол до ла зе на по ме ну то 
остр во, у спе ци ја ли зо ва ну за твор ску 
бол ни цу Ешклиф, ка ко би ис тра жи ли 
на из глед нео бја шњи ви не ста нак по ре-
ме ће не па ци јент ки ње, ина че ви ше стру-
ког уби це. Де тек ти ви се, упр кос ауто-
ри та тив ном на сту пу убр зо су о ча ва ју са 
дво стру ком игром ру ко во ди ла ца бол-
ни це, ко ји им отво ре но не до зво ља ва ју 
при ступ по вер љи вим до си је и ма па ци-
је на та, иако се у њи ма мо жда и скри ва 
кључ ре ше ња чи та ве ениг ме. За стра-
шу ју ћи ме ди цин ски екс пе ри мен ти, у 
ко шмар ном вр тло гу ко ји се скри ва око 
ФБИ аге на та, на по кон из ла зе на по-
вр ши ну. По сле ег зи стен ци ја ли стич ке 
кри ми сто ри је „Ми стич на ре ка“ Де нис 
Ли хејн је на пи сао ро ман ко ји чи та о це 
увла чи у сре ди ште ин ди ви ду ал них и 
ко лек тив них пси хо ло шких цр ни ла. Су-
мор на и мрач на ат мос фе ра, ко ја из би ја 
из стра ни ца ове про зе на нај бо љи мо-
гу ћи на чин ком би ну је кла у стро фо би ју 

нај у спе шни јих три ле ра Ага те Кри сти 
са је зи во шћу при по ве да ња ко је не гу ју 
Клајв Бар кер и Сти вен Кинг. 

ЛУ КАЧ, Рај ко : За пи си из под зем
ног про ла за – Кра ље во: Би бли о-
те ка Сте фан Пр во вен ча ни, 2010. 
– 83 стр.

Рај ко Лу кач (1952, 
Бо сан ска Ду би-
ца) зна чај но је име 
са вре ме не срп ске 
књи жев но сти. Ње-
гов књи жев ни опус 
већ са др жи 12 књи-
га по е зи је, 3 збир ке 
при по ве да ка, 5 ро ма на и 2 књи ге пе са-
ма за де цу. У но вој књи зи Лу кач је оку-
пио пе де сет пе са ма ор га ни зу ју ћи их у 6 
ци клу са. Те мат ско-мо тив ски план пр ве 
це ли не усме рен је на град ске при зо ре и 
си ту а ци је, (пе сме На Те ра зи ја ма, Сље
пи ца са Пи га ла, Бри сел: Гра ци је и ма
не ке ни, Бе о град: Ки шни љу ди) да би се 
мо тив ски круг у дру гом ци клу су Ве ли ки 
пра сак ши рио упли вом/упа дом рат ног 
зла у по ре дак (Ву ко вар на мом те ле ви
зо ру, Хе фест и Ју сти ци ја над Бе о гра дом, 
Ус кр шњи лет, 9 пе са ма). У но вој це ли-
ни Ни кад ви ше (9 пе са ма) пе сник ме-
ња до жи вљај ни и из ра жај ни ре ги стар 
уно се ћи ве ћи сте пен ре флек сив но сти у 
љу бав не мо ти ве. Че твр ти и пе ти ци клус 
чи не пе сме у про зи, по не где гра нич не 
са крат ком при чом. За вр шни ци клус (4 
пе сме) обо јен је сна жном ре то рич ком 
екс пре си јом: уме сто мо жда оче ки ва ног 
„сти ша ва ња“ чи та лац се у „по ви ше ном“ 
лир ском то ну и дру га чи јем фор мал ном 
кљу чу сре ће са мо тив ским кру го ви ма 
це ле књи ге.

МАГ ДЕ ЛИ НИЋ, Сто ја на: ОЛИ
ВЕ РА; – Бе о град, Ра шка шко ла; 
2009. 277 стр.

По сле ро ма на „Је-
дан мо гу ћи жи вот“, 
„Из ле ген де пр сте-
но ви“ и „До ро теа“, 
Сто ја на Маг де ли-
нић ов да шњој књи-
жев ној јав но сти 
да ри ва ла је ро ман „Оли ве ра“. Ју на ки ња 
ове про зе је нај мла ђа кћи Кне за Ла за-
ра и Кне ги ње Ми ли це, ко јој је суд би на, 
као што је по зна то, од ре ди ла да по ста-
не јед на од су пру га сул та на Ба ја зи та. У 
овој про зи ро ман си јер ка по ла зи од по-
зна тих исто риј ских чи ње ни ца, али при 
то ме ис пи су је сло је ви ту при по вест 
ко ја по ста вља низ пи та ња, од оправ да-
но сти са мо жр тво ва ња до опор ту но сти 
по ли тич ког праг ма ти зма као ви шег им-
пе ра ти ва. Кроз упо ред но при ка зи ва-
ње Оли ве ри них до жи вља ја у Тур ској и 
Ср би ји „Оли ве ра“ под јед на ко при па да 
ми љеу исто риј ских, као и пси хо ло шких 
ро ма на. Ова про за, и по ред уз ви ше ног, 
нео ро ман тич ног сти ла пи са ња, из бе-
гла је зам ка ма на ци о нал не па те ти ке. 
Осло бо ђе на по вр шно сти и са мо љу бља, 
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Маг де ли ни ће ва из стра ни це у стра ни цу 
по ста вља веч но мо рал но и фи ло зоф ско 
пи та ње о сми слу, или пак бе сми слу ин-
ди ви ду ал ног жр тво ва ња, у име не ких 
ви ших, на ци о нал них ци ље ва. 

МА ЛЕ ШЕ ВИЋ, Би ља на: ПРО-
ЛАЗ; – Бе о град, Тар дис, 2009. 
356 стр

Но во сад ска стрип-
с ц е  н а  р и с т  к и  њ а , 
илу стра тор ка и 
про за ист ки ња Би-
ља на Ма ле ше вић 
(ро ђе на 1972. го-
ди не) де би то ва ла је 
по бро ју стра ни ца 
обим ним ро ма ном 
„Про лаз“. У сво јој про зи ова ди пло ми-
ра на ин фор ма ти чар ка не скри ва да јој 
је ка да је књи жев но ства ра ла штво у пи-
та њу, узор је дан од нај по зна ти јих про-
зних пи са ца, филм ских про ду це на та и 
ре ди те ља Клајв Бар кер. И по ред мно-
штва по гла вља и ве ли ког бро ја ли ко ва 
ко ји чи не рад њу „Про лаз“ се са ла ко ћом 
иш чи та ва. По сле не за пам ће не олу је над 
Но вим Са дом отва ра се про лаз кроз 
ко ји сти жу би ћа ни ма ло при ја тељ ски 
рас по ло же на, са по и ма њем уни вер зу-
ма раз ли чи тим од на шег. И по ред кла-
сич них жан ров ских раз ре ше ња Би ља на 
Ма ле ше вић за ов да шњу књи жев ну сре-
ди ну на ори ги на лан на чин про ми шља 
кон цепт жи вих мр тва ца, ко ји у ње ној 
про зи, као у фил мо ви ма ко је је ре жи-
рао Џорџ А. Ро ме ро, не зграп но хо да ју. 
Обим ро ма на и ства ра лач ка ис трај ност 
по ка зу ју да је срп ска на уч но фан та стич-
на про за до би ла јед ну обра зо ва ну и та-
лен то ва ну спи са те љи цу. 

МАР ЧЕ ТИЋ, Ми ло ван : Иза за
тво ре них очи ју. – Кра ље во: На-
род на би бли о те ка Сте фан Пр во вен
ча ни, 2010. – 93 стр.

Ми ло ван Мар че тић 
(1953, При је дор, од 
сре ди не се дам де се-
тих жи ви у Бе о гра-
ду) у но вој, ше стој 
пе снич кој књи зи 
(Дан два де сет хи
ља да па са, 1982, 
На чи ни иш че за ва ња, 1986, Без име на, 
без ли ца, 1990, Рат но остр во, 2000, Та
шкент, 2006, иза бра не пе сме Ме ра ду
ше, 2002, из бор на фран цу ском, 2008. 
По ред по е зи је, пи ше и про зу, об ја вио 
3 књи ге при ча, за сту пљен у по је ди ним 
ан то ло ги ја ма при ча) оку пио је пе де сет 
пе са ма по де лив ши их на три ци клу са 
уз ула зну пе сму Ју тар ње сли ке и из ла зну 
пе сму Тре ну так овај по све ће ну Цр њан-
ском. Чи тав је дан свет пе сник је сме-
стио „иза за тво ре них очи ју“, то је свет 
на ше сва ко дне ви це, ства ри (сто ли це, 
пи сма, вра та, огле да ла), при зо ра, до-
га ђа ја, обо јен лир ским сфу ма том у по-
ку ша ју „за у ста вља ња“ вре ме на ка ко је и 
на зван сре ди шњи ци клус.

МА ТИЋ, Ан дри ја: Шахт. – Бе о-
град: Сту бо ви кул ту ре, 2009. – 160 
стр.

По сле ро ма на Не
ста нак Зден ка Ку
пре ша ни на (2006) 
Ан дри ја Ма тић 
(ро ђен 1978. у 
Кра гу јев цу, док то-
ри рао на Фи ло ло-
шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду, об ја вио ви ше ра до ва из ан-
гло-аме рич ке књи жев но сти и сту ди ју 
Т. С. Ели от: пе сник, кри ти чар, драм ски 
пи сац из 2007.) об ја вљу је свој дру ги 
ро ман, упе ча тљи ву фу ту ри стич ку уто-
пиј ску фик ци ју сим бо лич ног на сло ва 
(шахт: ску че ност, анк си о зност, те ско-
ба, мрак, жи вот у стра ху). Ре ци мо да 
ве ли ка ни уто пиј ске фик ци је 20. ве ка, 
За мја тин, Хак сли, Ор вел и дру ги (мо-
жда и Каф ка) у мла дом Ма ти ћу има ју 
до стој ног на след ни ка. Рад ња ро ма на се 
од ви ја 2025. у Ср би ји, у Бе о гра ду, да кле, 
ни је реч о не кој да ле кој фу ту ри стич кој 
ви зи ји, и су штин ски тре ти ра бу ду ће, 
„мо гу ће“ дру штве не од но се. Све нам 
је у ро ма ну пре по зна тљи во и бли ско: и 
Вла да на род ног је дин ства, и На род на 
те ле ви зи ја, и На род на по ли ци ја, пре-
по зна тљи ва је бе о град ска то по ни ми ја 
(шко ле, Дор ћол, Кнез Ми ха и ло ва), али 
у кљу чу дис то пи је (не га тив не уто пи је) 
од ви ја се муч на и сло же на при ча о то-
та ли та ри зму и сло бо ди. Ан дри ја Ма тић 
је имао до вољ но обра зо ва ња и има ги на-
ци је, да ра за са ти ру и ле жер ну ко ми ку 
да нам ис при ча но ву, „сво ју“ при чу о 
дав на шњој при чи (ста рој ко ли ко и ho-
mo sa pi ens): по је ди нац, дру штво, власт, 
ауто крат ско, ин ди ви ду ал на по бу на и 
ње ни до ме ти, ин те рес, др жа ва-там-
ница...

МИ ЛА НО ВИЋ, Р. Бра ти слав. 
Пе сник. ЗБОР НИК – Кра ље во: 
На род на би бли о те ка Сте фан Пр во
вен ча ни, 2010. – 230 стр.

Че тр на е сти по ре ду Збор ник по све ћен 
пе снич ком де лу Бра ти сла ва Р. Ми ла но-
ви ћа, до бит ни ку на гра де Жич ка хри со
ву ља за 2009. го ди ну, са др жи два на ест 
кри тич ких тек сто ва про чи та них на ску-
пу, тра ди ци о нал но уочи Пре о бра же ња, 
у кра ље вач кој би бли о те ци. Збор ник 
отва ра низ ауто по е тич ких тек сто ва/
за пи са/оп сер ва ци ја Б. Ми ла но ви ћа 
об је ди ње них на сло вом Пе сник у вре ме
ну (под на сло ви: о по ло жа ју кул ту ре и 
књи жев но сти, о ан га жо ва ној по е зи ји, 
о пе снич ком уме ћу, о ор фич ком, о ре-
ли ги ји, о има ги на-
ци ји, о гло бал ном, 
на ци о нал ном, ин-
ди ви ду ал ном, о 
љу ба ви) ко је је пе-
сник из го во рио на 
све ча но сти уру че-
ња на гра де у тр пе-
за ри ји ма на сти ра 

Жи ча 19. ав гу ста 2009. Сле де при ло зи 
Дра га на Ха мо ви ћа, Гој ка Бо жо ви ћа, 
Ра ди во ја Ми ки ћа, Бо ја на Јо ви ћа, Са-
ше Ра дој чи ћа, Ми хај ла Пан ти ћа, Со ње 
Ве се ли но вић, М. Аћи мо ви ћа Ив ко ва, 
Ми ли це Јеф ти ми је вић Ли лић, Бо ја не 
С. Пан то вић, Ва се Пав ко ви ћа и Ми-
ло ша Пе тро ви ћа ко ји са раз ли чи тих 
аспе ка та са гле да ва ју до са да шњи опус 
на гра ђе ног пе сни ка („Осве тље не су 
не ке од не из бе жних те ма Ми ла но ви-
ће ве по е зи је и по е ти ке, од те мат ске 
ком по нен те вре ме на у ње го вом кру-
жном про сти ра њу, сло же не ор феј ске 
те ма ти ке „си ла ска“ мар ки ра ног не са мо 
на сло вом јед не од ско ри јих пе сни ко вих 
књи га, до сли ке гра да и лир ске ми то-
пе је о ви ше слој ном Бе о гра ду“..., ци тат 
из увод ног тек ста Дра га на Ха мо ви ћа, 
уред ни ка Збор ни ка). Књи гу за тва ра 
Гра ђа за би бли о гра фи ју Бра ти сла ва Р. 
Ми ла но ви ћа (173–228 стра на) ко ју је 
са чи ни ла Гор да на Ђи лас. На по ме ни мо 
да је на гра да го ди шња и до де љу је се од 
1993. (по је ди ни од на гра ђе них: Ми-
лу тин Пе тро вић, Ми о драг Па вло вић, 
Љу бо мир Си мо вић, Бра ни слав Пе тро-
вић, Ми ло сав Те шић, Ма ти ја Бећ ко вић, 
Сте ван Ра ич ко вић... Зла та Ко цић, 2006, 
Ђор ђо Сла до је, 2007, Но ви ца Та дић, 
2008.) При ли ком про мо ци је Збор ни ка, 
ав гу ста ове го ди не у Би бли о те ци гра да 
Бе о гра да, са оп ште но је да је до бит ник 
Жич ке хри со ву ље за 2010. пе сник Пе тар 
Па јић.

МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Пе тар : По
след ња ве че ра. – Кра ље во: На род-
на би бли о те ка Сте фан Пр во вен ча
ни, 2010. – 83 стр.

Пе тар Ми ло ра-
до вић (1970, Гор-
њи Ми ла но вац, 
об ја вио Сре до зе
мља, 1997, Пор
то, 2000, Слај до
ви, 2004, Ко ло ни
ја, 2007.) у сво јој 
пе тој пе снич кој 
књи зи ну ди је дан ко хе рен тан свет, са 
свим сво јим ма њим и ве ћим тур бу лен-
ци ја ма, из лич ног и по ро дич ног жи во та 
лир ског су бјек та. Лир ски глас, нај че-
шће из ме лан хо лич ног ре ги стра „са би-
ра“ сво је фа сци на ци је сва ко дне ви цом 
ко ју чи не при ро да и раз ли чи ти об ли-
ци људ ског при су ства у њој. Пе сник 
до во ди у ве зу ни зо ве дис па рат них пе-
снич ких сли ка (ма на стир, пут, ку хи ња, 
ро до слов, филм, јор га ни, ка пу ти) ма ње 
или ви ше раз ви је не на ра тив но сти. Уз 
не ми нов на ис ко ра че ња и про ме не, Ми-
ло ра до вић у осно ви, за са да, не ме ња 
свој „пе снич ки глас“ ко јим се огла сио 
по ло ви ном про те кле де це ни је. 

МИ ТО ЛО ШКИ ЗБОР НИК, број 
22, 420 стр, 2009. Из да вач Цен тар 
за ми то ло шке сту ди је Ра ча Кра гу-
је вач ка, 2009, при ре дио Жи во јин 
Ан дре јић. Уред ник др Ма ли ша Ста-
но је вић

Број 22 Ми то ло шког збор ни ка озна чен 
и као За ви ча јан број при ре ђен је у по-
част и по во дом 75 го ди на жи во та и 50 
го ди на ра да про фе со ра кла сич не фи-
ло ло ги је Ми о дра га Ми ће Сто ја но ви ћа 
(ро ђен 30. ју ла 1934. го ди не у се лу Ма-
ло Крч ма ре код Ра че Кра гу је вач ке, се-
лу у ко ме су ро ђе ни исто ри чар и је дан 
од пр вих срп ских ака де ми ка Пан те ли ја 
Срећ ко вић, у пр вој по ло ви ни 19. ве ка, 
и ака де мик Во ји слав Ђу рић, књи жев ни 
исто ри чар и ан то ло ги чар на род не по е-
зи је). Пре ма ре чи ма при ре ђи ва ча овог 
зна чај ног/ју би лар ног бро ја Жи во ји на 
Ан дре ји ћа, да ли слу чај но или не, сва 
тро ји ца су за бе ле же на у исто ри ји на ше 
про све те и на у ке, из ме ђу оста лог, и као 
осни ва чи фа кул тет ских ка те дри: Срећ-
ко вић је осни вач ка те дре за на ци о нал-
ну исто ри ју на Ве ли кој шко ли, Во ји слав 
Ђу рић ка те дре за те о ри ју књи жев но сти 
(Фи ло зоф ски/Фи ло ло шки фа кул тет у 
Бе о гра ду), нај мла ђи, Ми о драг Сто ја-
но вић је на по зив др Сло бо да на Гру-
ба чи ћа, де ка на Фи ло ло шког фа кул те та, 
уте ме љио 1995. 
ка те дру за нео хе-
лен ске сту ди је са 
гру пом са са вре-
ме ни грч ки је зик 
и књи жев ност. 
Из при ло же не 
п р о  ф е  с о  р о  в е 
Б и  бл и  о  г р а  ф и  ј е 
са зна је мо о ње-
го вим књи га ма: пре во ди ма са грч ког 
(7 књи га, ме ђу њи ма: Ан то ло ги ја но во
грч ког на род ног пе сни штва, СКЗ, Бе о-
град, 1991), уџ бе ни ци ма и реч ни ци ма 
(Уџ бе ник са вре ме ног грч ког је зи ка, За вод 
за уџ бе ни ке, Бе о град, 1997, Грч ко-срп-
ски реч ник, Ва јат, Бе о град, 1999, дру го 
из да ње 2002, до пу ње но из да ње 2009), 
Срп ско-грч ки реч ник, Ати на, 2001), 
сту ди ја ма, рас пра ва ма, освр ти ма (од 1. 
од ред ни це за го ди ну 1958. до 260. за 
го ди ну 2009). Пр ви део са др жи и тек-
сто ве Ива не Па вло вић, Рад ми ле Ни-
ко лић, Рад ми ла Пе тро ви ћа, Све тла не 
Стан ко вић, Ди ми три ја Ја ни чи ћа (До
при нос про фе со ра Сто ја но ви ћа ме ђу на
род ном еспе рант ском по кре ту). Дру ги 
део чи не тек сто ви по све ће ни уза јам-
но сти у срп ској и грч кој кул ту ри кроз 
исто риј ску вер ти ка лу и са да шње вре ме 
(Грч ке ко ло ни је у Ср би ји, Вук и Гр ци, Ср
би на Кр фу и Крф ско дру штво, Бе о град
ска опе ра у Грч кој, и дру ги). У тре ћем 
де лу (191–302. стр.) чи та мо сту ди је 
Љи ља не Сто шић Срп ске на род не из ре
ке о Гр ци ма, Ла ти ни ма и Цин ца ри ма, 
Јо ван ке Ђор ђе вић Јо ва но вић Хе лен ска 
књи жев ност у Срп ском књи жев ном гла
сни ку, Зла те Бо јо вић Гун ду ли ће ве ре ми
ни сцен ци је на Ста ру Грч ку, Пре дра га 
Ја шо ви ћа, Гор да не Ко стић, Жи во ји на 
Ан дре ји ћа. За вр шна, 4 це ли на збор ни-
ка сим бо лич ног на зи ва Va ria in ho no-
rem до но си тек сто ве Бо шка Су вај џи ћа, 
Ми ло ра да П. Ра ду си но ви ћа (Пор тре
ти срп ских хај ду ка у на уч ној ра ди о ни ци 
Ми о дра га Сто ја но ви ћа, Мар ка Атла-
ги ћа (Ми о драг Сто ја но вић о Цин ца ри
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ма), Бран ка На до ве зе (Ри га од Фе ре и 
ма со не ри ја), Ђор ђа Пет ко ви ћа, Зо ра-
на Жив ко ви ћа Хри сти ћа. Ана ли тич ки 
са гле да ва ју ћи на уч но де ло про фе со ра 
Ми о дра га Сто ја но ви ћа кроз ње го ву 
би бли о гра фи ју уоча ва се ње го ва ви ше-
знач ност: од обла сти ан тич ких сту ди ја, 
хе лен ског, ви зан тиј ског и нео хе лен ског 
на сле ђа у срп ској књи жев но сти и кул-
ту ри до ком па ра тив них бал ка но ло шких 
сту ди ја и сту ди ја из фол кло ри стич ке и 
ми то ло шке те ма ти ке. На гла си мо да је 
2005. по во дом де сет го ди на од осни ва-
ња Ка те дре за нео хе лен ске сту ди је и 70 
го ди на жи во та ње ног пр вог управ ни ка, 
про фе со ра Сто ја но ви ћа, при ре ђен на-
уч ни скуп и об ја вљен збор ник на те му 
Нео хе лен ско на сле ђе код Ср ба. 

НЕ ДИЋ, Ра до слав: Тран сса хар
ска же ле зни ца; – Бе о град, Апо-
строф, 2010. 191 стр.

Нај но ви ји ро ман 
по зна тог бе о град-
ског адво ка та Ра до-
сла ва Не ди ћа „Тран-
сса хар ска же ле зни-
ца“ као под ло гу има 
пи шче во жи вот но 
ис ку ство. На и ме, 
Не дић је че ти ри го ди не био ди пло мат-
ски пред став ник на ше зе мље у Ал жи ру, 
и за то чи та о ца не би тре ба ло да чу ди 
што ро ман по чи ње опи сом под не бља и 
лич них до жи вља ја ал жир ске ме тро по ле 
са свим ње ним спе ци фич ним ка рак те-
ри сти ка ма. За плет на ста је ка да гру па 
но во сте че них при ја те ља од лу чи да ко-
ли ма на из лет оде у пу сти њу. Уско ро 
по ста ју за ро бље ни ци по бу ње ни ка ко је 
пред во ди ха ри зма тич ни пу ков ник Ја-
сер Ел Ма ре, ко ји је не ко вре ме жи вео 
у Са ра је ву. Ина че, сам на слов овог ро-
ма на по бу ђу је хи ме рич ку ви зи ју не че га 
што се од сли ка ва у пу сто ши пе шча них 
ди на, од но сно бес крај ног не бе ског 
пла вет ни ла. Ју на ци Не ди ће ве про зе че-
сто во де ди ја ло ге у ко ји ма је са др жа на 
раз ли чи тост мен та ли те та и кул ту ра из 
ко јих по ти чу. Ра до слав Не дић чи је про-
зно ства ра ла штво од ли ку је за ни мљи ва 
фа бу ла тив ност и пре ци зан осе ћај за 
де таљ, на пи сао је про зу ко ја се у да ху 
иш чи та ва. 

ПАВ КО ВИЋ, Ва са : Стих и сми
сао – есе ји о срп ским пе сни ци ма 
– Бе о град : Слу жбе ни гла сник, Би-
бли о те ка : Књи жев не на у ке, умет-
ност, кул ту ра. Ко лек ци ја : Про-
план ци есе ја, 2010. 

Не у мор ни ис тра жи-
вач и пре и спи ти вач 
на ше књи жев но сти, 
Ва са Пав ко вић, об-
ја вио је књи гу есе ја 
о срп ским пе сни ци-
ма XIX и XX ве ка. 
До са да Ва са Пав ко вић је об ја вио књи ге 
Кри тич ки тек сто ви, Дух мо дер ни зма ко-
је ко рен спо ди ра ју јед на са дру гом, на до-

ве зу ју се или до пу ња ва ју. У овој књи зи 
чи та лац ће про на ћи есе ји стич ке тек сто-
ве по све ће не срп ским пе сни ци ма XIX и 
XX ве ка. У бе ле шци аутор на гла ша ва да 
су тек сто ви пи са ни раз ли чи тим по во ди-
ма по след њих де се так го ди на, и да они 
но се пе чат вре ме на у ко ји ма су на ста ја ли, 
као и тра го ве окол но сти у ко ји ма су пи са-
ни. „У њи ма се мо је по зна ва ње фе но ме на 
срп ске по е зи је ла га но ме ња ло, а мој је зик 
бе ше ти хи пра ти лац тих про ме на.“ Аутор 
на гла ша ва да тек сто ви ни су бит но ме ња-
ни и да мо ра ју оста ти у об ли ку у ко јем су 
пр во бит но на пи са ни и об ја вље ни, за то 
сам из бе гао знат ни је по прав ке, има ју ћи 
на уму и опа сност од по вре ме них по на
вља ња фор му ла ци ја, ми сли и иде ја. Бу ду ћи 
да не сле дим хро но ло ги ју пре ми јер ног 
штам па ња ових есе ја о пе сни ци ма и по е-
зи ји, ве ру јем да је укуп на мо за ич ка сли ка 
на ро чи ти до ку менш јед не кри ти чар ске 
про шлос ши, али да, све сно из бе га ва ју ћи 
илу зи ју си сте ма тич но сти, ове тек сто ве 
тре ба чи та ти по вре ме но, ка да не ко ме бу де 
по треб но ми шље ње о од ре ђе ном пе сни-
ку и ње го вом де лу. Раз ма тра ју ћи раз ли-
чи те фе но ме не, Пав ко вић пи ше о по е-
зи ји Ко сти ћа, Ћур чи на и М. Јак ши ћа, 
као кла си ка, али и мо дер них пе сни ка 
чи је је де ло обе ле жи ло дру гу по ло ви ну 
20. сто ле ћа: По пе, Да ви ча, Ра ич ко ви ћа, 
Па вло ви ћа, Хри сти ћа, Си мо ви ћа, та ко 
о са вре ме ним пи сци ма Но ви ци Та ди-
ћу, Сло бо да ну Зу ба но ви ћу, Бра ти сла ву 
Ми ла но ви ћу, Ма ри ји Ши мо ко вић, Рад-
ми ли Ла зић, Ми ло ва ну Мар че ти ћу, Ни-
ко ли Вуј чи ћу, Жи во ра ду Не дељ ко ви ћу и 
Во ји сла ву Ка ра но ви ћу. Књи га се мо же 
про чи та ти, да би јој чи та лац по вре ме но 
мо гао вра ћа ти и чи та ти ин те грал но са 
слич ним књи га ма или са књи га ма ко је 
та ко ђе го во ре о на ве де ним пе сни ци ма.

ПЕ ЉЕ ВИН, Вик тор: По след ње 
пе сме по ли тич ких Пиг ме ја Пин
до ста на, пре ве ла са ру ског На та ли-
ја Не не зић. – Бе о град: Пла то, 2009. 
– 187 стр.

Вик тор Пе ље вин 
(1962, Ру си ја), је-
дан од нај по зна ти-
јих пи са ца но ви је 
ру ске књи жев но-
сти, за хва љу ју ћи 
п р е  в о д и  л а ч  к о м 
ра ду, го то во у це ли ни је при су тан и на 
срп ском го вор ном под руч ју. На срп-
ски су пре ве де ни ње го ви ро ма ни Омон 
Ра, Жи вот ин се ка та (изд. ку ћа Лом), 
Ча па јев и Пра зни на, Ге не ра ци ја П, Све
та књи га ву ко дла ка, Ам пир V, (из да ња 
Пла тоа) и са да, нај но ви ја збир ка при-
ча ко ја по твр ђу је да овај пи сац са још 
не ко ли ко не што ста ри јих, али и ге не ра-
циј ских ис пи сни ка уче ству је у не кој вр-
сти „ре ста у ра ци је злат ног до ба“ ру ске 
књи жев но сти, а кад је она у пи та њу реч 
је о „све жи ни“ и no vu mu и у окви ри ма 
оп ште (свет ске) књи жев но сти. Пред 
чи та о ци ма је 5 ду жих при по ве да ка 
ши ро ког те мат ског ра спо на: од при че 
о го то во на уч но фан та стич ној спре зи 

тех но ло ги је, би зни са, со фи сти ци ра не 
про сти ту ци је и вла сти у при ча ма Са ла 
ка ри ја ти да ко је пе ва ју и Не кро пан дур, 
нео бич ног су сре та са вре ме ни ка са мо-
ћи ма еги пат ске ми то ло ги је и ма ги је у 
при чи Хра ње ње Ку фу о вог кро ко ди ла, до 
па ра фра зе исто риј ске на ра ци је у при чи 
Аса син.

ПИ ШЕВ, Мар ко: Фо то фо би ја : – 
Бе о град, Тре ћи трг; 2009. 131 стр.

Мар ко Пи шев (ро-
ђен 1984. го ди не у 
Це љу, у Сло ве ни ји) 
об ја вљи вао је про зу 
у гла си лу љу би те ља 
на уч не фан та сти ке, 
фан та сти ке и хо ро-
ра фан зи ну „Еми-
тор“. При по вет ком „Ди рек тан пре нос“ 
Пи шев је за сту пљен у ан то ло ги ји при ча 
о те ле ви зи ји „Бе ли шум“ ко је је при ре-
дио је дан од нај по зна ти јих срп ских пи-
са ца хо рор про зе, из да вач и пре во ди лац 
Го ран Скро бо ња. У но ве ла ма ко је се 
на ла зе у књи зи „Фо то фо би ја“ пи сац се 
оти ску је у ег зи стен ци јал не ди мен зи је 
ко је је на ра ци о на лан на чин не мо гу ће 
де фи ни са ти. Ура ња ју ћи у њих са сво јим 
ју на ци ма аутор се не пре кид но кре ће 
мут ним, не пре по зна тљи вим, али увек 
стра вом ис пу ње ним про сто ри ма, у ко-
ји ма се на ми сте ри о зан на чин ме ша ју 
под све сне ду би не лич ног са там ним 
мит ским сно ви ђе њи ма и ма гли на ма. 
Ове но ве ле на то пље не ми сте ри ја ма и 
па ра но јом ур ба не сва ко днев ни це, би-
ће за ни мљи ве и чи та о ци ма ко ји ни су 
скло ни жан ров ској про зи, по го то во 
хо ро ру. 

РА ДУ ЛО ВИЋ, Бог дан: Ла веж ту
ђих па са. – Бе о град: Си па, 2010. 
– 161 стр.

Ра ду ло вић Бог дан 
(1935, се ло За гра ђе 
код Кур шу мли је) 
об ја вио је по чев од 
1970. де се так књи-
га по е зи је и се дам 
књи га при ча (књи га 
Ву ко ви са Со ко ло вог ви са има ла је три из-
да ња). Но ва књи га оку пи ла је 17 при ча 
по ве за них је дин стве ним на ра тор ским 
гла сом. При че нам при по ве да офи цир 
и ло вац Вук сан, ауто ров al ter ego, ве-
ли ки за љу бље ник у при ро ду, ди вљи ну, 
у лов и ло вач ке пу сто ло ви не. Већ са ми 
на сло ви су ге ри шу Ра ду ло ви ће ву те ма-
ти ку: Ди во ја рац, Три ли си це, На вра ти
ма Би стре и Ко ра ба (у овој при чи на-
ла зи мо из ван ред не опи се пла нин ских 
пре де ла), Рис, Ву ко ви, Аве тињ ски вис, 
Ло во кра ди ца. Пи сци по го во ра, филм-
ски ре ди тељ Пе тар Ла ло вић и пе сник 
Бра ти слав Р. Ми ла но вић ис ти чу осо-
бе но сти Ра ду ло ви ће вог при по ве дач ког 
све та: „он уме да се ди ви жи во ти ња ма 
и њи хо вом ра до сном уче ство ва њу у жи-
во ту (при че Ле де ни брег, Меч ка) као и 
да са о се ћа са њи хо вим стра да њем у ју-

нач кој бор би (при ча Шар пла ни нац)“, из 
по го во ра Бра ти сла ва Р. Ми ла но ви ћа: 
„Још од по ја ве Ми о дра га Бо ри са вље-
ви ћа ни смо има ли та квог пи сца по све-
ће ног при ро ди и ње ним не скри ве ним 
за ко ни ма и ве за ма из ме ђу чо ве ка, зве-
ри ња и при ро де“.

РА ДУ ЛО ВИЋ, Се ли мир: Сно ви 
све тог пут ни ка, Про ме теј; Но ви 
Сад, 2009. стр. 51

Под на слов овог 
пе снич ког оства-
ре ња је: Пе сме за 
ду ше оних ко ји ни
шта не ма ју, а све 
по се ду ју. Ра ду ло-
ви ће во по ет ско 
тка ње од ли ку је се та на но шћу ми сли 
и емо ци ја. Реч је о из ра зи то ду бо ком 
про ми шља њу зби ље, суд би не, мо гу ћег 
и не мо гу ће: „Као што ра тар вред ни, ра-
до сна ду ша зе маљ ска, док ву че бра зду и 
ба ца се ме злат но/ Усред зи ме, по мра зу, 
у су срет иде/ Плод ној же тви и пло ду 
зре лом што сја ји/ На гум ну за ми шље-
ном, но сећ’ га ку ћи сво јој… Ра ду ло-
ви ће ви сти хо ви сла ве обич ног чо ве ка, 
до ча ра ва ју оне не ви дљи ве да ма ре ду ше, 
у ко ји ма сва ко мо же да пре по зна се бе. 
И не са мо то: Сно ви све тог пут ни ка 
чи та о ца по но во вра ћа ју се би и по е зи ји.

РА ДО НИЋ, Ђор ђо: Вр хун ски 
фуд бал и ин вен ци ја; – Но ви Сад, 
Ple xo pak, 2010. 208 стр.

Вр хун ски фуд бал 
зах те ва за вид ну 
фи зич ку спре му, 
ве ли ку бр зи ну и 
из др жљи вост, да 
би так тич ке за ми-
сли тре не ра од ре-
ђе ни тим до ве ле 
до до брих ре зул та та. Ме ђу тим, ма што-
ви тост у игри од у век је би ла од ве ли ког 
зна ча ја, по го то во у тре ну ци ма ка да се 
то ком утак ми це ло ми ре зул тат. Иде је 
у игри Бра зи ла ца, њи хо ве фин те, мај-
стор ски дри блин зи као и емо ци је ко је 
игра чи ис ка зу ју по сле по стиг ну тих го-
ло ва, ви ше не пред ста вља ју тај ну, јер их 
је не ка да шњи фуд ба лер „Ф. К. Ко за ре“ 
из Гра ди шке, и осни вач пр ве ру ко мет не 
шко ле „Фе никс Ју ни орс“ Ђор ђо Ра до-
нић де таљ но ана ли зи рао, и пру жио на 
увид не са мо фуд бал ским струч ња ци ма, 
бу ду ћим фуд ба ле ри ма и фор ми ра ним 
игра чи ма, већ свим за љу бље ни ци ма 
не са мо бр зе и сна жне, већ ма што ви-
те и на дах ну те фуд бал ске игре. Књи га 
„Вр хун ски фуд бал и ин вен ци ја“, чи ји 
је под на слов – емо ци је, ин те ли ген ци ја 
и иде је у игри Бра зи ла ца – струч но је 
де ло ко је би сви ко ји се про фе си о нал но 
ба ве фуд ба лом тре ба ло да про чи та ју, за-
то што на сту ди о зан и пре ци зан на чин 
го во ри о ме то ди ци об у ча ва ња и уса вр-
ша ва ња мла дих фуд бал ских та ле на та. 
Спе ци фи чан је стил пи са ња ис так ну-
тог спорт ског рад ни ка Бор ђа Ра до ни-
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ћа. На и ме, пи сац је хра бро упло вио у 
про сто ре пси хо ло шких ис тра жи ва ња у 
фуд ба лу и кроз мен та ли тет бра зил ског 
на ро да, ра ђа ња сам бе, ка пу е ре, ми та о 
нај ве ћем на ци о нал ном бра зил ском ју-
на ку Ма лан дроу, ства ра њу фа ве ла, про-
го во рио и о ис по ља ва њи ма ак те ра фуд-
бал ске игре, ко ји до ла зе из ове, ка да су 
у пи та њу Свет ска фуд бал ска пр вен ства, 
нај тро феј ни је зе мље.

РА ДО ШЕ ВИЋ, Ра дош, Го ран: Кад 
сур ла за ур ла. – Бе о град: Удру же ње 
пи са ца По е та, 2010. – 103 стр.

Го ран Ра до ше вић 
(1956, Бе о град) 
афир ми са ни је пи-
сац за де цу. Ње го ве 
пе сме и при че на-
ла зе се у не ко ли ко 
са вре ме них ан то ло-
ги ја (две ан то ло ги је 
ко је је при ре дио про фе сор Во ја Мар ја-
но вић из 2002, ан то ло ги ја Сло бо да на 
Ста ни ши ћа Де те је нај леп ша пе сма из 
2007, Пе ре Зуп ца Кад ср це за све тлу
ца, 2009, ан то ло ги ји Иго ра Ко ла ро ва 
Нај кра ће срп ске при че за де цу, 2009, и 
лек ти ри за 2. раз ред основ не шко ле Ко-
ла ров/Сте ва но вић: Е, баш то, 2009.), 
ре дов ни је са рад ник култ ног По ли ти-
ки ног до дат ка за де цу и оста ле пе ри о-
ди ке по све ће не књи жев но сти за де цу. У 
књи зи Кад сур ла за ур ла пе сник је оку-
пио пре ко 60 пе са ма по де лив ши пре ма 
те мат ском на че лу на шест ци клу са. Та ко 
пр ви са др жи ни ску за бав них и ду хо ви-
тих пе са ма из све та кућ них љу би ма ца, 
дру ги нас „пре ме шта“ у ђач ку сва ко дне-
ви цу (на зив ци клу са Ка та стро фа овај 
про фа), док пе сме из це ли не Ма ли знал
циге ни јал ци на „ве ли ка вра та“ уво де ин-
тер нет ко му ни ка ци ју, те та ко у пе сми 
Љу би мац на клик упо зна је мо ми ша ко ји 
не је де сир, ко ји но ћу не ре ме ти мир, 
„тај уоп ште не же ли/да ле ко да се ше та“, 
на на ма је да по го ди мо/са зна мо из пе-
сме о ка квом је то ми шу реч. Са вре ме на 
срп ска књи жев ност за де цу до би ла је у 
Ра до ше ви ћу аутен тич ног књи жев ни ка 
ко ји за јед но са оста лим ста ри јим и мла-
ђим са вре ме ни ци ма на ста вља и „вас-
пит но“ и умет нич ко-има ги на тив но по-
ет ско пи смо бо га те тра ди ци је од но сно, 
кла си ке, овог ва жног сег мен та у свим 
књи жев но сти ма све та.

РА ИЧ КО ВИЋ, Сте ван: Фа сци кла, 
по след ња пре пи ска са Цр њан
ским; при ре дио Ми ро слав Мак-
си мо вић, – Но ви Сад, Ти ски Свет, 
2010. 72 стр.

„Фа сци кла, по след-
ња“ је по след ње 
књи жев но де ло 
ве ли ког срп ског 
пе сни ка Сте ва на 
Ра ич ко ви ћа. Ова 
не до вр ше на књи га, 
по сле пе сни ко ве смр ти (Сте ван Ра ич-
ко вић пре ми нуо је 6, ма ја 2007. го ди не) 

про на ђе на је на Ра ич ко ви ће вом рад ном 
сто лу. Ра ич ко вић је утвр дио ком плет ну 
струк ту ру књи ге, са др жај по гла вља, и 
на пи сао нај ве ћи део. Са мо ни је сти гао 
да уз пи сма ко ја му је слао Ми лош Цр-
њан ски ис пи ше вла сти те ко мен та ре, 
та ко да је је ди ни по сао при ре ђи ва ча 
Ми ро сла ва Мак си мо ви ћа био да за по-
че те, то јест по лу го то ве и го то ве ко-
мен та ре у тек сту рас по ре ди на од го ва-
ра ју ћа ме ста. Иде ја за књи гу по те кла је 
из цр ве не ко вер те у ко јој је Ра ич ко вић 
чу вао два де се так пи са ма, од пи сма Иси-
до ре Се ку лић из 1956. го ди не, до пи сма 
Бран ка Ћо пи ћа из 1978. го ди не. Ме ђу 
њи ма, би ло је и пет пи са ма Ми ло ша 
Цр њан ског, по сла тих из Лон до на. На и-
ме, из ме ђу 1963. и 1965. го ди не ова два 
пи сца во ди ла су пре пи ску у ве зи са об-
ја вљи ва њем књи ге Ми ло ша Цр њан ског 
„Три по е ме“ у „Про све ти“, у ко јој је 
Ра ич ко вић тих го ди на ра дио као уред-
ник. Че тр де сет го ди на ка сни је по не ну-
та пи сма по слу жи ла су Ра ич ко ви ћу као 
по вод за књи гу ко ја пред ста вља омаж 
Цр њан ском и успо ме ну на вла сти ту пе-
снич ку и уред нич ку мла дост. За то ову 
књи гу мо же мо иш чи та ва ти као дра го-
це ни до ку мент о од но си ма из ме ђу два 
из у зет но зна чај на пред став ни ка срп ске 
књи жев но сти два де се тог ве ка, ка кви су 
то не сум њи во би ли Ми лош Цр њан ски 
и Сте ван Ра ич ко вић. 

СЕ БОЛД, Алис: Див не ко сти; 
пре ве ла с ен гле ског Ти ја на Па ре за-
но вић; – Бе о град, Ча роб на књи га, 
2010. 303 стр.

„Пре зи ва ла сам се 
Сал мон, као ри ба, 
име ми је би ло Су-
зи. Има ла сам че тр-
на ест го ди на ка да 
сам уби је на, ше стог 
де цем бра 1973“, ова ко по чи ње ис по-
вест глав не ју на ки ње ро ма на „Див не 
ко сти“ ина че жр тве муч ког уби ства ко-
ја се ла га но при ви ка ва на но во рај ско 
ста ни ште. Са не ба она по сма тра ка ко 
се жи вот у гра ди ћу у ко ме је ро ђе на и 
по ра сла на ста вља без ње ног при су ства, 
и на ко ји на чин пе до фил и се риј ски 
уби ца Џорџ Хар ви по ку ша ва да са кри-
је тра го ве нај но ви јег зло чи на ко ји је 
по чи нио. А по сле тог тра гич ног до га-
ђа ја Су зи на по ро ди ца не у мит но по чи-
ње да се рас па да. Ро ман „Див не ко сти“ 
аме рич ке спи са те љи це Алис Се болд је 
ди на мич на и ори ги нал на при ча, ис пу-
ње на не из ве сно шћу, али и на дом у бо љу 
су тра шњи цу. Ова про за пре вас ход но 
због те ме ко ју об ра ђу је, ни јед ног чи та-
о ца не мо же оста ви ти рав но ду шним. 

СКРО БО ЊА, Го ран: Чо век ко ји 
је убио Те слу; – Бе о град, Ла гу на, 
2010. 473 стр.

Пре во ди лац, из да вач и про зни пи сац 
Го ран Скро бо ња (ро ђен 1962. го ди не 
у Бе о гра ду) пр вим мо дер ним срп ским 
хо рор ро ма ном „На кот“ на ов да шњој 

књи жев ној сце ни 
по ја вио се пре се-
дам на ест го ди на. 
По том сле де књи ге 
при по ве да ка „Од 
ша па та до ври ска“, 
„Ши лом у че ло“ и „Ти хи гра до ви“. Пи-
сац је и „Бле фер ског во ди ча кроз хо-
рор“. Ро ман „Чо век ко ји је убио Те слу“ 
до са да је нај ком плек сни је и нај зре ли је 
де ло јед ног од во де ћих пред став ни ка 
срп ске жан ров ске про зе, кон крет но 
фан та сти ке и хо ро ра Го ра на Скро бо-
ње. Глав ни ју нак овог ро ма на, аси стент 
чу ве ног на уч ни ка Ни ко ле Те сле, Је врем 
Ра ди во је вић, одан фан та сти ци, на у ци, 
и ап син ту, ни у соп стве ним нај у жа сни-
јим ко шма ри ма ни је слу тио да ће га пут 
у Те сли ну ла бо ра то ри ју од ве сти до нај-
мрач ни јих тај ни Уни вер зу ма. За ни мљи-
вост Скро бо њи не на ра тив не фик ци је 
ни је са мо у то ме што је ро ман си јер 
Те сли ну ла бо ра то ри ју из Њу јор ка пре-
се лио у Бе о град, ни ти због чи ње ни це 
да се у Бе о гра ду кра јем дру ге де це ни је 
два де се тог ве ка сре ћу Ни ко ла Те сла, 
Хен ри Форд, Бу фа ло Бил, Ле њин, Ма та 
Ха ри, Дра гу тин Ди ми три је вић-Апис, 
Ла зар Ко мар чић и Јо ван Скер лић, већ 
у то ме што је на осно ва ма би о гра фи ја 
ре ал них лич но сти ко је су обе ле жи ле 
соп стве но вре ме, и осно ва ма апо ка-
лип тич них ви зи ја, ство рио ори ги на лан 
са мо сво јан свет, ко ји го во ри о то ме ко-
ли ко на уч на до стиг ну ћа, ка да се на ђу 
у ру ка ма ин те ли гент них зло чи нач ких 
умо ва, по пут ју на ка не ких од ра ни јих 
Скро бо њи них при по ве да ка и но ве ла 
Ни ко ди ја Ма ри ћа (и у Скро бо њи ном 
нај но ви јем ро ма ну Ни ко ди је Ма рић не 
пре за од ђа вол ских тво ре ви на) пред ста-
вља ју опа сност по чо ве чан ство. Го ран 
Скро бо ња је чи та о це да ри вао про зом, 
ко ја се не ис пу шта из ру ку. 

СО ФО КЛЕ : Цар Едип : – Бе о град 
: Сту бо ви кул ту ре: Би бли о те ка 
Хро нос, 2010.

Пре вод Га га Ро сић. 
Ка ко се је зик ме ња 
та ко и мно ги пре-
во ди са вре ме ном 
чи та о цу по ста ју не
чи тљи ви. С сдру ге 
стра не пре во ди су аутор ско де ло та ко 
је да ле по пре во де нај зна чај них књи га. 
Со фо кле је ро ђен око 495. го ди не пре 
но ве ере на Ко ло ну Хи пи ју, а умро је 
у Ати ни. По ред Ес хи ла и Со фо кла, је-
дан је од нај зна чај ни јих пред став ни ка 
хе лен ске тра ге ди је. У Алек сан дриј ској 
би бли о те ци на ла зи ло се сто три де сет 
дра ма по Со фо кло вим име ном. Сто 
че тр на ест је по зна то, а до на ших да на 
са чу ва но је са мо се дам. Осно ву тра гич-
ке рад ње Со фо кло вих тра ге ди ја чи ни 
сло бод на људ ска во ља. Тра гич ни ју на ци 
од луч но иду до кра ја пре ма оства ре њу 
сво јих за ми сли. Со фо кле о ву тра ге ди ју 
обе ле жа ва ка рак тер ко ји је пси хо ло-
шки осве тљен и мо ти ви сан. За то је и 

Цар Едип бли зак са вре ме ном чи та о цу. 
И по јам Еди пов ко млекс по знат је са вре-
ме ном чо ве ку. Из да вач ка ку ћа Сту бо ви 
кул ту ре од лу чи ла се да об ја ви се дам но-
вих пре во да грч ких тра ге ди ја.

СТАК, Џон: БРО ДО ВИ РИ МА; 
пре вео с ен гле ског Ми ро слав Ра-
шић Пал ко вић, – Бе о град, Ал на ри, 
2010. 319 стр.

Пр ва књи га из се ри-
ја ла „Го спо да ри мо-
ра“, „Бро до ви Ри ма“ 
је ди на мич на и за-
ни мљи ва при по вест 
ко ја на упе ча тљив и 
убе дљив на чин об-
је ди њу је оби ље исто риј ских чи ње ни ца, 
пру жа ју ћи нам све до чан ство ко је по се-
ду је сна гу и дра ма тич ност ко је је не го-
вао је дан од нај ве ћих пи са ца исто риј-
ских ро ма на Ро берт Грејвс. Уз бу дљи-
вом на ра ци јом Џон Стак от кри ва нам 
на ко ји су на чин по сле бол ног по ра за од 
Кар та ги ња на, по ли ти ча ри и вој ско во ђе 
ве ли ког Рим ског цар ства, кон крет но 
глав ни ју на ци ка пе тан Атик и ње гов 
ин ти мус цен ту ри он Сеп тим би ли при-
ну ђе ни да уз по моћ ша чи це не ис ку сних 
мор на ра са гра де соп стве ну фло ту, и та-
ко по мог ну Ри му да за вла да мор ским 
про стран стви ма. По се бан ква ли тет 
Ста ко ве про зе ле жи у ка рак те ри за ци ји 
ли ко ва ко ји не схва та ју да пред ста вља ју 
са мо играч ке у ру ка ма та да шњих по ли-
тич ких моћ ни ка. „Бро до ви Ри ма“ сјај на 
су по сла сти ца за љу би те ље ро ма на са 
исто риј ском те ма ти ком. 

СТАЈН, Гарт: УМЕТ НОСТ ВО
ЖЊЕ ПО КИ ШИ; пре ве ла с ен-
гле ског Са ња Бо шњак; – Бе о град, 
Ча роб на књи га, 2010. 271 стр.

Ова књи га о нео-
бич ном ме шан цу ла-
бра дор ке и те ри је ра 
Ен цу, „ко ји жи ви у 
сви ма на ма“ по сти-
гла је не за пам ћен 
успех у САД, отаџ-
би ни ње ног пи сца Гар та Стај на. За ову 
про зу те шко је ре ћи ком жан ру при па-
да, иако књи жев ни кри ти ча ри ову ху-
ма ну сто ри ју о при ја тељ ству, при вр же-
но сти, и нео бич ном да ва њу, по ре де са 
ро ма ни ма „Га леб Џо на тан Ли винг стон“ 
Ри чар да Ба ха и „Фер мин – аван ту ре ве-
ле град ског про би све та“ Се ма Се ви џа. 
За мо то овог ро ма на ода бра на је ми сао 
тра гич но на стра да лог ауто мо бил ског 
аса Ајер то на Се не: „Сна гом свог ума, 
сво јом од луч но шћу, пред о се ћа јем као и 
ис ку ством, мо жеш по ле те ти ве о ма ви-
со ко“. Глав ни ју нак „Умет но сти во жње 
по ки ши“ пас Ен цо зна да се знат но раз-
ли ку је од при пад ни ка соп стве не вр сте: 
фи ло зоф са људ ском ду шом, обра зо вао 
се гле да ју ћи те ле ви зи ју, и слу ша ју ћи ре-
чи свог го спо да ра та лен то ва ног во за ча 
тр кач ких ауто мо би ла Де ни ја Свиф та. 
За хва љу ју ћи Де ни ју, Ен цо по чи ње да 
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го во ри људ ским је зи ком и убр зо схва-
та да у жи во ту, уоста лом као и у тр ка-
ма „Фор му ле 1“, вра то лом не бр зи не не 
пред став љја ју увек ко нач но ре ше ње. 
На и ме, и у спор ту, и у жи во ту, нео п-
ход не су по себ не ве шти не да би се пре-
пре ке пре бро ди ле и до сти гли же ље ни 
ци ље ви. Ова ко мич на и оп ти ми стич на 
при ча о љу ба ви, са о се ћа њу, и не рас ки-
ди вој ве зи из ме ђу срод них ду ша, пред-
ста вља иде ал но шти во за све ко ји су 
пре за си ће ни при ча ма о мрач ним стра-
на ма људ ских ду ша. 

СТАН КО ВИЋ, Вла ди мир: МОН
ТЕ ВИ ДЕО БОГ ТЕ ВИ ДЕО; – 
Бе о град, In ter me dia Net work, 2010. 
256 стр.

Де би тант ски ро ман 
„Мон те ви део Бог 
те ви део“ јед ног од 
нај по зна ти јих срп-
ских спорт ских но-
ви на ра Вла ди ми ра 
Стан ко ви ћа го во ри о јед ном од нај бли-
ста ви јих тре ну та ка у исто ри ји срп ског 
фуд ба ла. На пр вом Свет ском фуд бал-
ском пр вен ству ко је се пре осам де сет 
го ди на одр жа ло у Уру гва ју, еки па у ко-
јој су, из ме ђу оста лог, игра ли гол ман 
Ми ло ван Јак шић, Иви ца Бек, др Ми-
лу тин Ив ко вић, Алек сан дар Тир на нић 
и Бла го је Мо ша Мар ја но вић, осво ји ла 
је тре ће ме сто. За ни мљи ва је чи ње ни ца 
да је за по ме ну ту ре пре зен та ци ју играо 
и Дра го слав Ми хај ло вић-Вам пир, ко га 
по сле 1945. го ди не, ни је би ло по пу лар-
но по ми ња ти, за то што је био је дан од 
нај рев но сни јих аге на та Спе ци јал не по-
ли ци је за вре ме Дру гог свет ског ра та. 
Тре ба на по ме ну ти да су у Мон те ви деу 
са мо Ср би игра ли, јер су Хр ва ти због 
пре се ље ња Ју го сла вен ског Но го мет ног 
Са ве за из За гре ба у Бе о град, бој ко то-
ва ли ре пре зен та ци ју ко ја је у исто ри-
ји на ше га фуд ба ла по сти гла нај ве ћи 
успех. Жан ров ски, ову књи гу мо же мо 
свр ста ти у до ку мен тар ну про зу, у ко јој 
се по ред во де ће при че чи та лац упо зна-
је са жи вље њем не ка да шњег Бе о гра да: 
од ма ра тон ских ка фан ских. ћа ска ња, до 
де таљ них при ка за лич но сти ко је су три-
де се тих го ди на два де се тог ве ка има ле 
ис так ну то ме сто у фуд бал ском жи во-
ту Ср би је. Као при по ве дач, Вла ди мир 
Стан ко вић у се би спа ја нај це ње ни је 
осо би не са вре ме ног но ви нар ства: ин-
фор ма тив ност, јед но став ност у обра ћа-
њу јав но сти и при по ве дач ку ве шти ну. 
Ова књи га илу стро ва на је фо то гра фи-
ја ма из фил ма исто и ме ног на сло ва, у 
ко ме као ре ди тељ де би ту је по зна ти глу-
мац и про ду цент Дра ган Бје ло гр лић. 

СТО ЈА ДИ НО ВИЋ, Сло бо дан: 
Бро ја ње до је дан. – Бе о град: Гра-
ма тик, 2010. – 240 стр.

Пред чи та о ци ма је из бор из 11 пе снич-
ких књи га Сло бо да на Сто ја ди но ви ћа 
(1948, Ниш) об ја вље них у пе ри о ду од 
1973. (књи га Вре ме ник) до Кр ча но вог 

бло ка из 2009. Ис-
так ни мо да је ово 
пе ти Сто ја ди но ви-
ћев из бор (Fu oc co 
ne ro, из бор пе са ма 
на ита ли јан ском из 
1992, Да на и ске да ро ве, из бор на бу гар-
ском 1996, Со фи ја, те два из бо ра на 
срп ском из 1996. и 1998.) О пе снич ком 
де лу овог ауто ра, ре ци мо и то, јед ног од 
нај и стак ну ти јих у ге не ра ци ји ко ја пр ве 
књи ге об ја вљу је по чет ком осме де це ни-
је про шлог ве ка (Ра ша Ли ва да, Но ви ца 
Та дић, Ду шко Но ва ко вић, С. Зу ба но-
вић, Бра ти слав Р. Ми ла но вић, С. Тон-
тић, Рад ми ла Ла зић и дру ги), у по го во-
ру Лир ски про сто ри Сло бо да на Сто ја
ди но ви ћа пи ше про фе сор Го ран Мак си-
мо вић, а ту је и из бор Ва жни ји при ло зи 
о по е зи ји С. Сто ја ди но ви ћа из ли сто ва 
и ча со пи са (спи сак са др жи пре ко сто 
би бли о граф ских је ди ни ца), као и тек-
сто ви о С. по е зи ји ко је су ауто ри укљу-
чи ли у сво је књи ге. Ка ко тач но за па жа 
Мак си мо вић, ка да је дан пе сник ви ше 
од че ти ри де це ни је (Сто ја ди но вић сво-
ју по е зи ју, про зу, ли ков ну и књи жев ну 
кри ти ку об ја вљу је од 1966) би ва „оп-
сјед нут ства ра лач ким не ми ри ма“ он да 
би то тре ба ло да пред ста вља „оба ве-
зу ју ћи иза зов за са вре ме не кри ти ча ре 
и хро ни ча ре ак ту ел не на ци о нал не ли-
те ра ту ре на пре ла зу из 20. у 21. век да 
при сту пе но вим и ана ли тич ким чи та-
њи ма цје ло куп ног аутор ског опу са“.

СТОЈ НИЋ, Вла ди мир : Фо то ал
бум. – Кра ље во: На род на би бли-
о те ка Сте фан Пр во вен ча ни, 2010. 
– 60 стр.

Но ва пе снич ка 
књи га Вла ди ми ра 
Стој ни ћа (1980, 
Бе о град, пр ву књи-
гу Вре ме се за вр ши
ло об ја ви ла му је 
Град ска би бли о те-
ка Вла ди слав Пет ко вић Дис као до бит-
ни ку тра ди ци о нал не на гра де Мла ди 
Дис за нај бо љи нео бја вље ни пе снич ки 
ру ко пис у 2008.) пред ста вља спе ци фи-
чан по ет ски кон цепт до след но спро ве-
ден од пр ве пе сме ( на слов фо то гра фи ја 
бр. 1) до за вр шне (фо то гра фи ја бр. 24). 
Стој нић по ла зи од пре ци зног опи са 
фо то гра фи ја, али, сти гав ши „на крај 
пу та“ (јед на пе сма, све пе сме у књи-
зи) и ле ти мич ним чи та њем уви ђа мо да 
пе сни ков циљ ни је са мо опро ба ва ње 
де скрип ци је већ скла па ње ко ли ко-то-
ли ко це ло ви те сли ке о „ми ну лом“ вре-
ме ну, од но сно, као што фо то граф ска 
умет ност чу ва при зор/до ку мент, та ко 
и „пе сма“ о то ме шта ви ди мо (удва ја ју-
ћи сли ку и ре чи) усло жња ва/да је но ва 
зна че ња. Ин си сти ра ју ћи на до след ној 
де пер со на ли за ци ји (лир ски су бјект је 
до слов но ели ми ни сан), аутор је од ба-
цио ве ћи ну сти ли стич ких сред ста ва 
по мо ћу ко јих пе сму до жи вља ва мо као 
пе сму. Стој нић успе ва у на ме ри мак си-
мал ног „пре во ђе ња“ јед ног ме ди ја (фо-

то гра фи ја) у дру ги (ре чи), са мо што се 
ипак, над це лом књи гом над ви ја опа сан 
ба ласт син таг ме „пре при ча ва ње фо то-
гра фи је“ без екс пре сив ни јег, аутен тич-
ни јег до жи вља ја.

У ЧАСТ ПЕ РА ЈА КОБ СЕ НА – 
збор ник ра до ва, при ре ди ли Де јан 
Ај да чић, Пер си да Ла за ре вић Ди 
Ђа ко мо. – Бе о град: Сло во Сла виа, 
2010. – 569 стр.

Збор ник је по све-
ћен дан ском сла-
ви сти, ака де ми ку 
др Пе ру Ја коб со ну, 
осни ва чу од се ка за 
сер бо кро а ти сти ку 
на Уни вер зи те ту у 
Ко пен ха ге ну, за слу жном за да љи раз вој 
сла ви сти ке у Дан ској и Скан ди на ви ји 
и упо зна ва ње скан ди нав ске пу бли ке 
са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма и 
кул ту ром. Про фе со ро ви при ја те љи и 
са рад ни ци из раз ли чи тих сла ви стич ких 
цен та ра овим збор ни ком обе ле жа ва ју 
75 го ди на ње го вог жи во та и бо гат на-
уч ни рад. При ло зи у збор ни ку су по-
де ље ни на те мат ске це ли не, од ре ђе ни 
раз ли чи тим ин те ре со ва њи ма њи хо вих 
ауто ра, али, они исто вре ме но ука зу ју 
на ши ро ко по ље ин те ре со ва ња про фе-
со ра Ја коб со на. У књи зи чи та мо тек-
сто ве пре ко 40 сла ви ста из европ ских 
уни вер зи тет ских цен та ра: Бе о гра да 
(Пре драг Па ла ве стра, Ра до ван Вуч ко-
вић, Ра до је Си мић, Сне жа на Са мар-
џи ја, Јо ван Де лић, Ми хај ло Пан тић и 
дру ги), За гре ба (Ла да Ча ле Фелд ман, 
Са ња Ро ић), Ко пен ха ге на/Ко бен хав-
на (Кнуд Ми хел сен, Пе тер Ше пе лерн), 
Пе ска ре (Пер си да Ла за ре вић Ди Ђа ко-
мо), Ге те бор га (Со ња Бје ло ба ба), Ве-
ро не (Сер ђо Бо на ца, Сте фа но Алое), 
Мајн ца (Сње жа на Кор дић), Кра гу јев ца 
(Ми лош Ко ва че вић), Ки је ва (Ве ро ни ка 
Јар мак), Но вог Са да (Све тла на То мин, 
Бо ја на С. Пан то вић, Иван Не гри шо-
рац, Са ва Да мја нов и дру ги), Пит сбур-
га (Алек сан дар Пе тров), Вроц ла ва, 
Опо ла (Пољ ска), Ла во ва (Укра ји на), 
Хам бур га (Не мач ка). 

ХОР НБИ, Ник: ЏУ ЛИ ЈЕТ; пре ве-
ла с ен гле ског Маг да ле на Ре љић; – 
Бе о град, Ал на ри, 2010. 287 стр. 

На свет ску књи жев-
ну сце ну Ник Хор-
нби (ро ђен 1957. 
го ди не у Лон до ну) 
сту пио је по чет ком 
де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка, Пр-
ва три ње го ва ро ма на „Ста ди он ска гро-
зни ца“, „Хај, Фај“ и „Све о де ча ку“ по-
сти гла су огро ман, пла не тар ни успех. 
Пред чи та о ци ма је Хор нби јев нај но-
ви ји ро ман „Џу ли јет“. У овом ро ма ну 
Хор нби про го ва ра о сми слу бив ство-
ва ња у са вре ме ном све ту не ис пу ње них 
оче ки ва ња, из гу бље них илу зи ја и не до-
сти жних на да. И по ред на по је ди ним 

стра ни ца ма по ма ло и сен ти мен тал ног 
про зног сти ла, Ник Хор нби нај ви ше 
због ци ни зма ко јим оби лу ју стра ни це 
ње го вих ро ма на и при по ве да ка, по се-
ду је дра ма тур шку увер љи вост ко ја нам 
на бо лан, али исто вре ме но и ду хо вит 
на чин, об ја шња ва за што су му шкар ци у 
сво јој би ти стра шно ра њи ви. Том при-
ли ком бес ком про ми сно раз об ли ча ва и 
све жен ске сла бо сти. Из ро ма на „Џу ли-
јет“ чи та о ци ће са зна ти шта се де ша ва 
ка да ис тро ше ни ро кер по ку ша да по-
тра жи још јед ну шан су и ка да раз о ча-
ра на же на без по том ства од лу чи да из 
ко ре на про ме ни емо тив ни жи вот. Пред 
чи та о ци ма је пит ка, ду хо ви та и искре на 
при ча о му зи ци, љу ба ви, уса мље но сти и 
не пре ста ном ис пу ња ва њу не чи јих оче-
ки ва ња. 

9
РИ ХАРД ВАН, Дил мен : Исто ри
ја  лек си кон пој мо ва, пре вод са 
не мач ког Ран ка Га шић. – Бе о град : 
Clio : Би бли о те ка По лис, 2010. 

По сле рас па да си-
сте ма ко ји је кре-
и рао из да ва ње 
књи га пре ста ло је 
и из да ва ње ва жних 
не ко мер ци јал них 
књи га. То ком го ди-
не мо гу се на пр сте 
из бро ја ти из да ва чи ко ји ри зи ку ју да 
об ја вљу ју не ко мер ци јал не књи ге. А ин-
сти ту ци је ко је би тре ба ло то да ра де су 
не до вољ но оформ ље не. На шој кул ти ри 
не до ста ју реч ни ци и пој мов ни ци за то 
је ма ло ре ћи да је књи га Исто ри ја, лек
си кон пој мо ва нео п ход на. Да ли је на ша 
кул ту ра и на у ка спрем на да про пра ти 
по ја ве и де ша ва ња у све ту. Ци тат из 
пред го во ра: „У прет ход ним де це ни ја ма 
до шло је до ве ли ке про ме не обра за ца у 
исто риј ској на у ци. По ста вље на су но ва 
пи та ња, што је до ве ло до но вог вред но-
ва ња и са мо про це њи ва ња, а но ве ме то-
де и те о ри је про ши ри ле су и из ме ни ле 
по и ма ње про бле ма. Но ве ди сци пли не 
и об ли ци на и шли су на отво ре ну, кри-
тич ки рас по ло же ну пу бли ку. Али, све 
ово ни је до вољ но за јед но пот пу но но-
во схва та ње; тре нут но ста ње про бле ма 
и ин те ре со ва ње за кри тич ко ту ма че ње 
зах те ва ју но ве при сту пе и ори јен та ци је 
у по гле ду основ них исто риј ских пој мо-
ва, исто риј ских про бле ма и ме тод ских 
про ми шља ња. Исто ри ја. Лек си кон пој
мо ва има циљ да пру жи увид у ста ње 
са да шњег ис тра жи ва ња, при че му је 
реч ма ње о исто ри о граф ском или пој-
мов но и сто риј ском за кљу чи ва њу, а ви ше 
о про блем ски ори јен ти са ном крат ком 
пред ста вља њу сре ди шњих чи ње нич них 
про бле ма, струк тур них по ве за но сти и 
раз вој них про це са у сред њо е вроп ској 
исто ри ји и из ван ње.“ 

Припремили: Слађана Ристић, 
Славољуб Марковић, Пеђа 

Радосављевић и Душан Цицвара



ТРЕ ЋИ ПРО ГРАМ, број 143–144, 462 
стра не, 3–4. 2009. год. Из да вач: РДУ Ра-
дио-те ле ви зи ја Ср би је. Адре са ре дак ци је: 
Хи лан дар ска 2, 11000 Бе о град, е-mail: ra-
di obg3@rts.rs. Из ла зи тро ме сеч но. Глав ни 
уред ник Пре драг Шар че вић

Број отва ра ју че ти ри 
пре да ва ња Кор не ли-
ју са Ка сто ри ја ди са 
(9–79 стр.) у пре во ду 
са грч ког Алек сан дре 
Зи ста кис. У це ли ни 
Ок ци ден та ли зам и 
људ ска пра ва об ја вље-
ни су тек сто ви Ко ста-
са Ду зи на са, Ен то ни 
Па џе на и Хај не ра Би-
ле фел та. О јав но сти и пам ће њу: По ли ти ке пам
ће ња у Ср би ји 1989–2009, пи шу Гор да на Ђе рић, 
Ми лан Су бо тић, Ива на Спа сић, Алек сан дар 
Ми ла но вић. Им пе ри јал ни на ра ти ви, Сту ди је 
(Алек сан дар Мол нар: „Им пе ра тив са бљо но сца: 
Карл Шмит (1912–1919)“, Ана Тр бо вић: „Прав-
ни кон текст рас па да Ју го сла ви је: су ве ре ни тет 
и са мо о пре де ље ње на ро да“, Ири на Де ре тић: 
„Дис кон ти ну и тет са злат ним до бом као по че так 
по ли тич ког и исто риј ског: Пла то нов мит у Др
жав ни ку“), Ре флек си је о му зи ци, Хро ни ка (43. Би-
теф, 41. Бе мус) и Књи ге (Пе тер Бо ја нич: Хо ме о
па ти је: Хо рор ауто ток скус, Слу жбе ни гла сник, 
Бг, 2009, Зо ран Спа со је вић: Ма ла ноћ на по шта, 
Кра гу је вац, 2009, ), Лич но сти (Ле шек Ко ла ков-
ски, Клод Ле ви Строс) чи не са др жај бро ја. И по-
во дом овог ча со пи са уви ђа мо дис кон ти ну и тет у 
из ла же њу. Број је тро ме сеч ник, да кле 4 бројa го-
ди шње, а овај број озна чен као 3 и 4. у про шлој 
од штам пан је ма ја 2010.

КУЛ ТУ РА – ча со пис за те о ри ју и со ци о
ло ги ју кул ту ре и кул тур ну по ли ти ку, број 
126, књи га 1 (1–311 стра на), књи га 2 (1–
309 стра на), 2010. Из да вач: За вод за про у-
ча ва ње кул тур ног раз вит ка. Адре са ре дак-
ци је ча со пи са Кул ту ра: Ри ге од Фе ре, број 
4, 11000 Бе о град, е-mail: kul tu ra@ za pro kul.
org.rs Из ла зи тро ме сеч но. Глав ни уред ник: 
др Ми лан ка То дић

Обе све ске ча со пи са 
Кул ту ре на ста ле су у 
окви ру про јек та Кул
ту ре рит мо ва и спек
та кла чи ји је но си лац 
Удру же ње гра ђа на за 
умет ност, кул ту ру, ме-
ди је и дру штве на пи та-
ња Мла ди гра шак. Број 
су при ре ди ли др Див на 
Вук са но вић и др Дра ган 
Ћа ло вић. У увод ној ре-
чи при ре ђи ва чи ис ти чу 
по во де ко ји су до ве ли до ре а ли за ци је обе све-
ске (су штин ски реч је о књи га ма оби ма око 600 
стра ни ца) ча со пи са. Свој при лог, из ме ђу оста-
лих (про је кат је оку пио пре ко 30 на уч ни ка, те-
о ре ти ча ра/ис тра жи ва ча са раз ли чи тих аспе ка та 
ши ро ког по ља пој ма кул ту ра), да ли су: Рат ко 
Бо жо вић, Ери ка При ја тељ (Те о ло шки фа кул тет, 
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П Е Р И О Д И К А Љу бља на), Да вор Џал то (Фа кул тет умет но сти, 
Ниш), Ел ма Ша ба но вић (но ви нар), Та тја на Да-
дић Ди ну ло вић (Ака де ми ја ле пих умет но сти, 
Бе о град), Мар ко М. Ђор ђе вић, На да Се ку лић 
(Филм ски спек такл као от кри ва ње дру гог), Би-
ља на Ђо ро вић, Влат ко Илић, Се ад Алић (Ри ту
ал но и пле сно пам ће ње у усме ној кул ту ри), Зо ран 
Ко сје ри на („На жи во“ рок пер фор манс и ка ко га 
раз у ме ти), Ре на та Ре ља, Ти на Бо жић (Со цио
кул тур ни аспек ти пле са) и дру ги. Све ска/књи га 
Кул ту ре рит мо ва и спек та кла пред ста вља зна ча-
јан до при нос из у ча ва њу ва жних пој мо ва кул ту-
ро ло шке про бле ма ти ке.

ЈЕ ФИ МИ ЈА – ча со пис за књи жев ност, 
умет ност и ду хов ност, број 20, 2010, 170 
стра на. Из да вач: Кул тур но-про свет на за јед-
ни ца Тр сте ник. Адре са ре дак ци је: Кне ги ње 
Ми ли це, 16, Тр сте ник, е-mail kpztr ste nik@
g mail.com Глав ни и од го вор ни уред ник Ра-
до шин За јић

Број отва ра блок 
(7–70 стр.) по све-
ћен пе сни ку Жи во-
ра ду Не дељ ко ви ћу, 
до бит ни ку на гра-
де Је фи ми јин вез за 
књи гу Овај свет у 
из да њу бе о град ског 
Ар хи пе ла га, 2009. 
По ред фак си ми ла 
од лу ке жи ри ја (чла-
но ви Љи ља на Шоп, Ми лош Пе тро вић, Бо ја на 
Сто ја но вић Пан то вић), блок/те мат као сво је вр-
сни при лог за пе снич ки пор трет ла у ре а та са др-
жи 10 Не дељ ко ви ће вих пе са ма и кри тич ке при-
ка зе на гра ђе не књи ге из пе ра Б. С. Пан то вић, 
Ни ко ле Жи ва но ви ћа, Дра га на Ха мо ви ћа, Але на 
Бе ши ћа, Со ње Ве се ли но вић, Ра ди во ја Ми ки ћа, 
Ми ле те А. Ив ко ва, Алек сан дра Б. Ла ко ви ћа. У 
ру бри ци Пе снич ка при но ше ња чи та мо но ве пе-
сме Зла те Ко цић, Ра до ми ра Ан дри ћа, Мир ја не 
Ко ва че вић, Вла ди ми ра Ву ко ма но ви ћа, Ми ро-
сла ва То до ро ви ћа, Ве ро сла ва Сте фа но ви ћа, Љи-
ља не Ла за ре вић, Не на да Је ра Ра ден ко ви ћа, Бо-
ја не С. Пан то вић, Пре дра га Бог да но ви ћа Циа 
и дру гих. Број за тва ра ју сло во/реч пе сни ки ње 
Зла те Ко цић на до де ли на гра де Је фи ми јин вез за 
2008. го ди ну и при лог Ср ђа на В. Ђу ри ћа Љу бо
стињ ске умет нич ке ра ди о ни це.

ПИ СМО – ча со пис за свет ску књи жев
ност, број 100, зи ма 2010, 255 стра на. Из да-
вач: Књи жев но дру штво Пи смо. Адре са ре-
дак ци је: Не ма њи на 19, 11080 Зе мун, тел.011 
3160516, е-mail en de @e u net.rs уред ник Бо-
жи дар Зец

У но вом бро ју чи та-
мо пе сме не мач ког 
пе сни ка Гин те ра Ку-
нер та (1929) у пре-
во ду Бо жи да ра Зе ца, 
Зид Жан-Пол Сар тра 
(пре ве ла са фран цу-
ског Љер ка Бе лан), 
про зу Фер на да Пе сое 
(пре вод са пор ту гал-
ског Ја сми на Не шко вић), Ха но ха Бар то ва (1927, 
до бит ник ово го ди шње на гра де за књи жев ност 
Изра ел, нај зна чај ни јег књи жев ног при зна ња у 

Изра е лу) у пре во ду са хе бреј ског Ане Шо мло. 
Сле де и пре во ди Та де у ша Ру же ви ча, Кон стан-
ти на Ле он тје ва, Ги јо ма Апо ли не ра, Алек сан дра 
Бло ка, То ма са Бер нхар да, Вја че сла ва Вс. Ива но-
ва (се ћа ња/за пи си о Па стер на ку, 176–198 стр.), 
Жа ка Ла ка на, Ри чар да Поп ки на, Хо ра ци ја, Ци-
це ро на.

КЊИ ЖЕВ НОСТ, број 3–4, 2009. го ди-
на, 495 стр. Из да вач: ИП Про све та, Чи ка 
Љу би на 1, Бе о град. Уред ник Бог дан А. По-
повић

Овај број Књи жев но
сти пред ста вља на ста-
вак ју би лар ног бро ја 
(по во дом 60 го ди на 
из ла же ња ча со пи са 
1946–2006) у ко ме је 
уред ник са чи нио из-
бор књи жев но те риј-
ских, есте тич ких, фи-
ло зоф ских, по е тич ких 
тек сто ва об ја вље них 
у ча со пи су то ком 6 де це ни ја. Са да, три го ди не 
ка сни је Књи жев ност у на став ку тог бро ја (то ко-
ви и про ме не I) – то ко ви и про ме не II у под на-
сло ву иза бра не пе сме, при че, од лом ци ро ма
на, до но си из бор умет нич ких тек сто ва по де љен 
пре ма де ка да ма об ја вљи ва ња. Та ко из де це ни је 
1946–1956. чи та мо тек сто ве М. Де дин ца, И. 
Ан дри ћа, Д. Бла го је ви ћа, И. Се ку лић и дру гих, 
сле ди 1956–1966. (Д. Ко лун џи ја, М. Бу ла то вић, 
Ј. Хри стић, Б. Ћо сић, И. В. Ла лић, Д. Ни ко лић, 
С. Ра ич ко вић и дру ги), 1966–1976. (Б. Пе кић, 
Н. Та дић, М. Па вић, А. Пу сло јић, М. Ма га ра-
ше вић...), 1976–1986. (Р. Ли ва да, Љ. Си мо вић, 
С. Ра ки тић, Ј. Ра ду ло вић, А. Ву ка ди но вић...) за-
кључ но са 2006. го ди ном. Ве ли ки ју би леј у те-
шким окол но сти ма из да ва ча (ИП Про све та) 
ипак је за хва љу ју ћи по мо ћи Ми ни стар ства кул-
ту ре и Ком па ни је Но во сти а. д. ма те ри ја ли зо ван 
у две обим не све ске/књи ге као вре дан до при нос 
са да шњој и бу ду ћој исто ри ји срп ске књи жев не 
пе ри о ди ке.

CM (COM MU NI CA TION MA NA GE
MENT) – ча со пис за упра вља ње ко му ни
ци ра њем, број 15, ле то 2010, 180 стра на. 
Из да ва чи: CDC – Цен тар за усме ра ва ње 
ко му ни ка ци ја, Но ви Сад, Фа кул тет по ли-
тич ких на у ка, Бе о град. Адре са ре дак ци је: 
Мак си ма Гор ког 32, 2100 Но ви Сад, cdc@
nsca ble.net, Глав ни и од го вор ни уред ник др 
Ми ро љуб Ра дој ко вић

У лет њем бро ју ча со-
пи са чи та мо тек сто ве 
Сње жа не Ми ли во-
је вић (Де ца у ме диј
ском огле да лу), Див не 
Вук са но вић, Ха у ар да 
Нот хаф та, Сте фа на 
Вех ма је ра, Сан дре 
Ку кић (Ма ли љу ди у 
дру штву ин фор ма ци
ја: Пред ста вља ње де це у днев ној штам пи у Ср би
ји), Ја дран ке Ми ла но вић (Ме ђу на род ни но ви нар
ски ко дек си и де чи ја пра ва), Ане Ма ри је Ду њић 
((Зло)упо тре ба же не у ре кла ма ма), Би ља не Вит-
ко вић, Си ни ше Атла ги ћа (при каз књи ге Зо ра на 
Ђ. Сла ву је ви ћа: „По ли тич ко ко му ни ци ра ње, по-
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ли тич ка про па ган да, по ли тич ки мар ке тинг, Бе о-
град, 2009) и Ти ја не Ба јо вић (Дру штво усну лих, 
при каз књи ге Ги Де бо ра Дру штво спек та кла, 
За греб, 1999, Бе о град, 2003). На кра ју да то је 
упут ство за ин те ре со ва ни ма ка ко да ша љу сво је 
при ло ге

ЗБОР НИК РА ДО ВА Фа кул те та драм ских 
умет но сти – ча со пис Ин сти ту та за по зо
ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју, број 16, 
2009, 243 стра не. Из да ва чи: Фа кул тет драм-
ских умет но сти, Ин сти тут за по зо ри ште, 
филм, ра дио и те ле ви зи ју, Бу ле вар умет но-
сти 20, Бе о град. Адре са ре дак ци је: Бу ле вар 
умет но сти 20, 11070 Бе о град, е-mail: in sti-
tut fdu@yahoo.com Глав ни уред ник др Ени са 
Ус пен ски

У ру бри ци Сту ди је 
ПО ЗО РИ ШТА чи-
та мо тек сто ве Ане 
Про лић Кра гић, Ане 
Та сић и Ма је Ри стић, 
за ру бри ку Сту ди је 
ФИЛ МА пи шу Ве-
сна Пе рић (Жи вот 
и смрт пор но бан де 
као на ра ти ви за ци ја 
по тра ге за пор но (дис)то пи јом), Де јан Ог ња-
но вић, Ма ри ја Ша ро вић, Са ша Ми лић, Па вел 
Ку зње цов, Ни ко ла Шу и ца. У бло ку Сту ди је МЕ
ДИ ЈА пи шу Вла ди слав Шће па но вић (Ме ди ји, 
есте ти ка и де струк ци ја), Зо ран Ко сје ри на (У 
од бра ни ме ди ја – Ен цес бер ге ро ве ме диј ске пер спек
ти ве), Дра ган Ћа ло вић, Мар ко М. Ђор ђе вић, 
док у одељ ку Сту ди је КУЛ ТУ РЕ чи та мо при ло ге 
Ве сне Ђу кић, Ву ка Ву ки ће ви ћа и Је ле не Миц-
кић. У ру бри ци При каз Лу ка Кур јач ки пи ше о 
књи зи Вре ме ки се о ни ка. Нај но ви је ру ске дра ме, 
при ре дио Но ви ца Ан тић (из да ње Zep ter Bo ok 
World, Бе о град, 2007). При ре ђи вач и пре во ди-
лац Но ви ца Ан тић до био је за ову књи гу на гра ду 
„Јо ван Мак си мо вић“, ко ја се спе ци јал но до де љу-
је за нај бо љи пре вод са ру ског је зи ка.

ПО ВЕ ЉА – ча со пис за књи жев ност, 
умет ност и кул ту ру, број 2, 2010, 208 стра-
на. Из да вач: На род на би бли о те ка Сте фан 
Пр во вен ча ни Кра ље во. Адре са уред ни штва: 
Уред ни штво По ве ље, Ца ра Ду ша на 39, 36000 
Кра ље во, е-mail: po ve lja @na dla nu.com Из-
ла зи тро ме сеч но. Глав ни и од го вор ни уред-
ник Жи во рад Не дељ ко вић

У дру гом ово го ди шњем 
бро ју у ру бри ци Про че
ље но ву по е зи ју и про зу 
об ја вљу ју Слав ко Ста-
ме нић, Ми ло Ју кић, 
Све то зар Влај ко вић, 
Жив ко Ни ко лић, Ран ко 
Па вло вић, Ми лу ни ка 
Ми тро вић, Си мон Гра-
бо вац, Ма ри ја на Ни-
ко ла је вић, Ка та ри на Јо ва но вић. Блок пре вод не 
књи жев но сти за у зи ма ју Га бри јел Г. Мар кес (пре-
вод са шпан ског Ана Стје ља), Че слав Ми лош (са 
пољ ског Да ни је ла Јо ва но вић), Ке рол Ен Да фи 
(пре вод са ен гле ског Ми ле на Бо рић). Ру бри ка 
Пе сни ков из бор усту пље на је књи жев ни ци Је ле ни 
Лен голд, ко ја је уз бе ле шку при ло жи ла 14 пе са ма 
из сво јих пе снич ких књи га. Ма ри ја на Пе тро вић 

пи ше о но ви јој ру ској по е зи ји у тек сту Екс пло зи
ја син так сич ке ма ши не, чи та мо и есеј Не на да Да-
ко ви ћа о до жи вља ју ро ма на Опе ра на во ди Џо на 
Бар та, у бло ку књи жев не кри ти ке Мар ко Па о-
ви ца пи ше о по е зи ји Ду шка Но ва ко ви ћа, Алек-
сан дар Фјут о Ми ла ну Кун де ри, Би ља на Ја ње вић 
о про зи Са ве Да мја но ва, Иван Ра до са вље вић о 
но вој књи зи Сла во љу ба Мар ко ви ћа Про бу ди ме 
да се играм (За је чар, 2009.). За овај број пи шу и 
Ду шан Па јин, Влат ко Илић (О на си љу у умет но
сти), Звон ко Ка ра но вић (11 сли ка из пу то пи са 
„Ин ди ја“ 2007) и Поп. Д. Ђур ђев. Већ тра ди-
ци о нал ни ча со пи сни до да ци По је ди нач но, Ви ди 
чу да и Пре по ру че но са др же тек сто ве Ми о дра га 
Ра и че ви ћа, Ве сне Га је вић и из бор из бел гиј ске 
про зе (5 ауто ра) ко ји је при ре ди ла и пре ве ла са 
фран цу ског Ан ђа Пе тро вић. 

АН ТО ЛО ГИ ЈА – ГО ДИ ШЊАК АН ТО-
ЛО ГИЈ СКЕ ПО Е ЗИ ЈЕ – број 2–278 стр: 
адре са ре дак ци је: 10 ави ја ти ча ра бр 23/41, 
11000 Бе о град, e-mail: an to lo gi ja.sr bi ja@
g mail.com глав ни и од го вор ни уред ник Ма-
ри ја Ра ду ло вић-Ми ми ца

Ча со пис „Ан то ло ги ја“ 
об ја вљу је по ми шље-
њу осни ва ча и при ре-
ђи ва ча овог ча со пи са 
Ми ла на Ра ду ло ви ћа-
Ра ду ла, нај бо ље пе сме 
ко је су пу бли ко ва не у 
прет ход ној ка лен дар-
ској го ди ни кроз књи-
ге, ча со пи се, но ви не и 
елек трон ске ме ди је. Са др жај Ан то ло ги је чи ни 
об ја вље но го ди шње ства ра ла штво пе сни ка ко-
ји жи ве и ства ра ју у Ср би ји, али и у ди ја спо ри. 
Ча со пис пред ста вља ре пре зен та тив ну гра ђу за 
бу ду ће ан то ло ги ча ре и исто ри ча ре срп ске књи-
жев но сти. Овај го ди шњак кроз укр шта ње по-
е тич ких стру ја ња, на сто ји да уз диг не ду хов не 
вред но сти са вре ме ним и бу ду ћим ге не ра ци ја ма, 
а љу би те љи ма по ет ске ре чи да ри ва го ди шњак за 
ра дост и ужи ва ње.

ФИ ЛАЖ – филм ски ча со пис бр: 02 – 133 
стр, адре са ре дак ци је: Ни шки кул тур ни цен-
тар, ул: Ста но ја Бу ну шев ца ББ, 18000 Ниш, 
глав ни и од го вор ни уред ник Ср ђан Са вић

Гру па филм ских кри-
ти ча ра из Ни ша (Ср-
ђан Са вић, Де јан Да-
бић и Де јан Ог ња но-
вић) има ју ћи у ви ду 
ви ше го ди шње ба вље-
ње кри тич ким про-
ми шља њем о ме ди ју 
фил ма, од лу чи ла је 
да у до ба га ше ња би о ско па по кре не но ви филм-
ски ча со пис „Фи лаж“. Пред чи та о ци ма је дру ги 
број овог ра зно вр сног ча со пи са, ко ји по ред есе-
ји стич ких тек сто ва о фил мо ви ма из нај но ви је 
свет ске и до ма ће филм ске ин ду стри је, до но си и 
ис црп не из ве шта је са нај зна чај ни јих до ма ћих и 
европ ских филм ских фе сти ва ла. Та ко ђе, чи та о ци 
би тре ба ло да обра те па жњу на ру бри ку „Ки но-
пис“ у ко јој Иван Ве ли са вље вић и Ср ђан Са вић 
ис црп но пи шу о књи га ма фран цу ских филм ских 
кри ти ча ра и те о ре ти ча ра Ан дре Ба зе на „Шта 
је филм?“ и Жа клин На каш „Глу мац на фил му“. 
Ина че, са ма реч фи лаж озна ча ва бр зи по крет ка-

ме ром, што ука зу је на же љу ре дак ци је да на брз 
на чин, уз нео п ход но по што ва ње тра ди ци о нал-
них вред но сти, ис пра ти нај мо дер ни је тен ден ци је 
у филм ском из ра зу.

ЈУ ФИЛМ ДА НАС – ју го сло вен ски филм-
ски ча со пис; бр 94/95, про ле ће–ле то 2010; 
адре са ре дак ци је: Бу ле вар умет но сти 1/164, 
11070 Но ви Бе о град, e-mail: yu-film @ve rat.
net, глав ни и од го вор ни уред ник Се ве рин 
М. Фра нић

По во дом три го ди не 
од смр ти књи жев ни-
ка, ре ди те ља, филм ског 
кри ти ча ра, са ти ри ча-
ра, те о ре ти ча ра ме ди-
ја и фуд бал ског су ди је 
Сло бо да на Но ва ко ви ћа 
(1937–2007) „ЈУ филм 
– да нас“, у окви ру ча со-
пи са по но во је об ја вио књи ге Сло бо да на Но ва-
ко ви ћа „Вре ме отва ра ња“ и „Филм као ме та фо ра“. 
На и ме, као филм ски кри ти чар Сло бо дан Но ва-
ко вић је из гра дио соп стве ни аутен тич ни вред-
но сни си стем ја сним и пре ци зним ту ма че њем 
филм ског де ла као осо бе ног аутор ског ви ђе ња 
све та. Та ко ђе, Но ва ко ви ћу је ус пе ло да у днев ној 
штам пи до са вр шен ства раз ви је крат ку фор му 
днев но-но вин ског кри тич ког при ка за филм ских 
оства ре ња. Сло бо дан Но ва ко вић ко ји је на ком-
па ра ти ван на чин го во рио о фил му као ме та фо ри 
ни је зна ча јан са мо као уте ме љи вач ори ги нал ног 
кри тич ког при сту па филм ској умет но сти на ов-
да шњим про сто ри ма, већ и због је згро ви тог и 
ди на мич ног си сте ма вред но сти, ко ји је што се 
мо же са гле да ти из нај но ви јег бро ја ча со пи са „ЈУ 
филм – да нас“ одо лео су ду вре ме на.

НО ВИ ФИЛ МО ГРАФ – ЧА СО ПИС ЗА 
БО ЉУ КИ НЕ МА ТО ГРА ФИ ЈУ, бр: 7/8, 
2009/2010 стр. 182; изд: Удру же ње филм ских 
умет ни ка Ср би је, адре са ре дак ци је: Те ра зи је 
26, 11000 Бе о град, тел. и факс: 011/2686-
351, e-mail: fil mo graf @u fus.org.rs, глав ни и 
од го вор ни уред ник Бо жи дар Зе че вић

Нај но ви ји број ча со-
пи са за бо љу ки не ма то-
гра фи ју „Но ви фил мо-
граф“, по ред стал них 
ру бри ка „Огле да ло 
кри ти ке“, при ка за но-
вих књи га из филм ске 
пу бли ци сти ке и ис-
црп них из ве шта ја са 
до ма ћих филм ских фе-
сти ва ла, за те му бро ја 
узео је жи вот и де ло јед ног од нај и стак ну ти јих 
срп ских си не а ста Ра до ша Но ва ко ви ћа. Из ме ђу 
оста лог, чи та о ци би тре ба ло да обра те па жњу на 
есе је Хан са Пе те ра Ро ден бер га „Ди вљи у ср цу; 
При ча о Мор на ру и Лу ли“, два есе ја То ми сла ва 
Га ври ћа „Исто риј ски ме тод и исто ри ја фил ма“, 
„Да ли је цр та ни филм умет ност“ и Ми о дра га 
Но ва ко ви ћа „Мај мун сни ма, па зи се“, ко ји пред-
ста вља део ње го ве ши ре есе ји стич ке сту ди је 
„Умет ност фил ма у Те сли ном ко ду“. Овај број 
„Но вог Фил мо гра фа“ кра си и атрак тив на фо то-
ре пор та жа Ми ро сла ва Ба те Пе тро ви ћа „Срп ски 
Ho li wo od, Му тањ“.

При пре ми ли: Пе ђа Ра до са вље вић  
и Ду шан Ци цва ра
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Ме сто рад ње ро ма на: Бал кан, ре ка Мо ра ва, 
брод. 
Вре ме рад ње: Да ле ко по сле ра та на Бал ка-
ну. Ноћ.
Ли ко ви: Аутор ко ји је пре стао то да бу де, 
ауто ро ви при ја те љи.
Рад ња: Аутор по зи ва сво је при ја те ље, њих 
сед мо ри цу, на свој брод на ко ји се пре не ко-
ли ко де це ни ја по ву као. Брод је укот вљен на 
Мо ра ви не да ле ко од По ро ди на, по след ње 
ен кла ве у Евро пи.
Пр во из не на ђе ње до жи ве при ја те љи од-

мах по сту па њу на брод: Бив ши аутор, по знат 
по дис тан ци ра но сти од же на, до че ку је го сте у 
прат њи – са рад ни це (?), жи вот не са пут ни це (?), 
љу бав ни це (?). На ве че ри сле ди ду го при по ве да-
ње у ко ме до ми ни ра глас ауто ра, у ко је се по вре-
ме но упли ћу гла со ви оста лих при сут них. Реч је 
о упра во окон ча ном пу то ва њу вла сни ка бро да, 
за пад ном Евро пом. Реч је и о ауто ро вом оби ла-
ску јед ног остр ва у Хр ват ској? Реч је и о сим по-
зи ју му љу ди пре о се тљи вих на га ла му, одр жа ном 
у Шпа ни ји. Реч је и о свет ском ску пу дром бу ља-
ша, одр жа ном не где по ред Бе ча. Реч је и о ауто-
ро вом оби ла ску пре би ва ли шта свог пре ми ну лог 
оца у Не мач кој? Реч је и о са стан ку кон спи ра тив-
не гру пе ју го но стал ги ча ра у сло ве нач ком Кра су. 
Да ли је бив ши аутор био у бег ству од же не ко-
ја му је пре ти ла смр ћу? Ко ли ко ду го је тра ја ло 
ауто ро во пу то ва ње? За вре ме пу то ва ња бив ши 
аутор је, пе ша че ћи, по стао Хо дач.

У овој при по ве сти Пе те ра Ханд кеа, ду жи не 
ро ма на, ствар ност на ше са вре ме но сти по при ма 
све упе ча тљи ви ја об лич ја. Ујед но се ме ња „те жи-
на све та“ – да ли по ста је лак ша?

Шта, да кле, мо же да оче ку је чи та лац? „Ноћ-
ну књи гу?“ „Не ма ли број та квих ноћ них књи-
га на пи сао је у свом жи во ту тај аутор.“ „Ноћ не 
при по ве сти су са днев ном све тло шћу пре ста ле 
да ва же.“

Од ло мак из ро ма на Мо рав ска ноћ  
(Mo ra wische Nacht, Su hr kamp 2008, стр. 506–515)  

у пре во ду Жар ка Ра да ко ви ћа:

У вре ме ка да се ова по вест од и гра ва ла 
оста ла је из не ког дру гог вре ме на још 
не ко ли ци на љу ди, оних ко ји су сле ди ли 

иде ју или уобра же ње о не кој су ви слој ве ли кој 
зе мљи на Бал ка ну у не кој дру гој Евро пи. Мо гли 
би сте, до ду ше, да зна те, и зна ли сте мо жда, да се 
ни је сме ло ди ра ти у то што се де си ло, или што је 
би ло пла ни ра но, по кре ну то и спро ве де но у де ло. 
Али и по ред све га, тих не ко ли ко љу ди, бе зна чај-
них чо ве чу ља ка, др жа ло се, чвр сто, сво је гла во и 
твр до кор но, ми шље ња да се по не што у тим зби-
ва њи ма још мо гло по ста ви ти на пра во ме сто, пре 
све га под прет по став ком да је не ка да шњи ве ли ки 
са вез мо жда ипак био ма ње при си ла не го што се 
сма тра ло за ду го трај но и ге не ра ци ја ма сра ста-
но при па да ње јед них дру ги ма. По не ко од њих је 
чак уобра жа вао да ће по вест – исто ри ја, или ка-
ко ли се то зва ло – њи ма је да ред да ти за пра во. У 
ме ђу вре ме ну, да ка ко, ни су они – сем јед ног или 
дво ји це не по пра вљи вих – одав но ви ше ве ро ва ли 
у, на вод но, од лу чу ју ћу и по след њу реч по ве сти, 
од но сно исто ри је. А ако су хте ли да ве ру ју, он-
да та од лу чу ју ћа реч ни је мо ра ла не из о став но да 
бу де и ис прав на, а они ко ји су има ли по след њу 
реч ни су већ за то не из о став но го во ри ли исти-
ну. Ни је ли већ по се би би ло сум њи во има ти по-
след њу реч? По след ња реч, да ли је уоп ште сме ло 
да је бу де?

Та кве фи не се ис ти ца ла је не ко ли ци на њих, 
да би се он да и по след њи пут са ста ли, па он да и 

Петер Хандке

МОРАВСКА 
НОЋ

ствар но по след њи пут, и та ко да ље, да би по раз-
го ва ра ли о ве ли кој зе мљи и о то ме што се до го-
ди ло. У по чет ку су још и би ли углед на гру па. У 
ме ђу вре ме ну су до ла зи ли са мо још ма ло број ни. 
Ни је то, ме ђу тим, би ло за то што су се умо ри ли 
од све га, ни ти за то што су про ме ни ли ми шље ње 
и уви де ли ка ко су ста ја ле ства ри – ни ко, ни је-
дан је ди ни од њих не би ика да устук нуо ни пе-
даљ од сво јих та ко зва них убе ђе ња, и не би сво је 
за ми сли ре ви ди рао ни за јед но сло во – раз лог је 
био дру ги: од у ми ра ње чла но ва гру пе, и то го то-
во уоч љи во уче ста ло. А ни су ти љу ди оста ри ли. 
Јед но ме је на сред ули це пре ста ло да ку ца ср-
це. Дру ги је во зе ћи пи јан про био ауто мо би лом 
огра ду мо ста, ко ја је, сво је вре ме но ра зо ре на 
бом бар до ва њем, упра во би ла, за јед но са мо стом, 
по но во са гра ђе на. Тре ћи је не стао у пла ни на ма. 
Упа дљи во на сил ни бе ху не ки смрт ни слу ча је ви: 
Код јед не же не је ха љи на – од ве штач ких вла ка-
на, а да ли је код не ке Бал кан ке и мо гло да бу де 
дру га чи је (?) – бук ну ла у пла мен од за па ље не 
све ће у цр кви, да ка ко, пра во слав ној, и сме ста је 
из го ре ла, ни је јој ви ше би ло спа са. Је дан је по ги-
нуо од ба че ног, на про сто сме шно ма лог ка ме на, 
чак не ка ме на, не го ка мен чи ћа, по што је њи ме 
био по го ђен тач но у сле по оч ни цу… Је дан се 
уда вио пли ва ју ћи у гра нич ној ре ци, чу ве ној по 
увек зе ле ној во ди. Не ма ли број и са мо у би ста-
ва. Ако не ки и ни су на сил но из гу би ли жи во те, 
пре ста ли су да жи ве из не на да; смрт је на сту пи ла 
на је дан пут: ср це, мо жда ни удар, аор та, гу ше ње у 
асма тич ном на па ду… А они ко ји ни су из не на да 
па ли мр тви, а да ли си та кве ви део, по лу де ли су, 
од је дан пут, док си се окре нуо, баш ка ко им је то 
са свих стра на не пре кид но би ло пред ска зи ва но, 
а онај ме ђу њи ма ко ји још ни је био луд, уско ро 
ће не из о став но по лу де ти, je lui don ne au plus un ou 
de ux ans; за го ди ну, у нај бо љем слу ча ју две го ди-
не. По ре ме ће ност свих њих је, уоста лом, по че ла 
та ко што су би ли уобра зи ли да су их пра ти ле тај-
не слу жбе ши ром све та, не са мо ЦИА, не го и Ал
Qаида, Мос сад, и та ко да ље, а пи сма ко ја су је дан 
дру го ме сла ли, би ла су, ра ди очу ва ња тај но сти, 

то ли ко об ле пљи ва на, да ни са ми адре са ти ни су 
мо гли да их отво ре.

Сво ја спо ра дич на оку пља ња је че та (без бар-
ја ка) тих не ко ли ко хра брих или на кри во на са ђе-
них на зи ва ла „кон фе рен ци је“, ре че но сло бод но 
пре ма „кон фе рен ци ја ма“, тај ним, оним са стан-
ци ма пар ти за на у шу ма ма у свет ском ра ту, и ни је 
би ло си гур но да ли је то да ва ње име на би ло са-
мо део њи хо ве дру штве не игре. Јер као и не ка-
да пар ти за ни, сва ко на свом ста ни шту је и под 
тај ним име ном био по зван за од ре ђе них не ко-
ли ко са ти на од ре ђе но ме сто, сва ко је пре ва лио 
тај пут по мо гућ но сти но ћу и по ма гли, пре ру-
шен у др во се чу, ноћ ног хо до ча сни ка, тра га ча за 
за лу та лим до ма ћим жи во ти ња ма, или ко је знао 
шта, при бли жа ва ју ћи се ме сту кон фе рен ци је 
по је ди нач но, за о би ла зним пу тем, под ла жним 
име ном, као „Де сан ка“, „Вар ва рин“, „Кра ви ца“, 
„Ко лу ба ра“, „Oхрид“. А и са мо ме сто је увек бар 
из гле да ло као скро ви ште, по друм, пе ћи на у сте-
ни, ру ше ви на; а је дан пут су се чак са ста ли на 
дну не ке ису ше не ци стер не, мо жда ми сле ћи на 
бор це у по кре ту от по ра ко ји су у та квим ру па ма 
сво је вре ме но (или тек од не дав но?) ин ста ли ра ли 
сво је тај не при слу шки ва че.

Одав но Хо дач ни је био у Кра су. Да ни је би-
ло „кон фе рен ци је“, те шко да би Он та мо до шао; 
то ме сто је жи ве ло у сво ме вре ме ну. Али се и оно 
знат но про ме ни ло. До ду ше, још је ту по сто ја ло 
све што је чи ни ло ње го ву је дин стве ност: Ве тар 
од о здо са мо ра, не по но вљи во не жно је пир као 
пре ко ви со рав ни; ве ли ко не бо; све тлост не ба се 
на тле од про ло ка ног креч њач ког ка ме на пре но-
си ла у об лич ја се о ских по се да, пољ ских оград них 
зи до ва ко ји су во ди ли у ди вљи ну, или ора ни ца 
ме ђу сте на ма, на ста лих де ло ва њем зу ба вре ме на; 
ти ши на, упе ча тљи ва ка ко је то мо гло да бу де са-
мо у не кој изо ло ва ној обла сти; се ла, уда ље на јед-
на од дру гих, из ма кла по гле ду из јед ног у дру го, 
пре по зна тљи ва са мо но ћу, и, ка да се пре кри вач од 
обла ка ни ско спу стио пре ко ви со рав ни, са мо по 
од бле ску, увек овал ном, ту и та мо ис под обла ка; 
и упра во до ли не. Али ти ши на Кра са ни је би ла ви-
ше је ди но што га је од ре ђи ва ло, а та сфе ра одво-
је на од окол ног зе мљи шта и мо ра ва жи ла је са мо 
још у не ким тре нут ци ма, по ред мно гих дру гих, 
про тив них тре ну та ка. Мо жда је Крас и ра ни је 
био област при лич но у сре ди шту Евро пе. У ме ђу-
вре ме ну је, да ка ко, он био из ри чи то део: нај пре 
осе ћа ња, он да и за ми сли, он да иде је, и на кра ју, 
нор ме ко ја се зва ла „Сред ња Евро па“, зар не? Та 
нор ма је то ком вре ме на по ста ла вла да ју ћа – тја, 
ма ње или ви ше, ипак пре ви ше не го ма ње – и пре-
ма тој вла да ју ћој нор ми је Крас, а да уоп ште ни-
је имао не ки по се бан по ло жај, као и сва окол на 
област, при па дао је дин ству Сред ње Евро пе, или 
че му ина че? Мо жда уоп ште не ви ше том про кле-
том Бал ка ну, ра ни јој вла да ју ћој нор ми? Та но во-
у ве де на нор ма „Сред ња Евро па“ ни је у Кра су ни 
у ком слу ча ју би ла ма ње моћ на; све при сту на већ 
са мо је зич ки. То ли ко мно го „сре ди не“ ни је у тој 
обла сти ни ка да би ло. „Пра зни ци сре ди не“ ни за-
ли су се је дан за дру гим. Оно ма ло глав но ме сто 
Кра са пре и на че но је у, пре ве де но, „Сред њи Град“, 
а мно га се ла пре кр ште на су у, пре ве де но, „Сред ње 
Се ло Је дан“, „Сред ње Се ло Два“, и та ко да ље, баш 
ка ко су то мно ги ста ри пољ ски пу те ви би ли пре-
и на че ни у озна че не пла ни нар ске пу те ве, као део 
„Ве ли ке сред њо е вроп ске мре же планинарскiх пу-
те ва од Че шке Шу ме до Ду бров ни ка“, у „Цр ве ни 
Сред њи пут“, „Пла ви Сред њи пут“, „Цр но-бе ли 
Сред њи пут“, и та ко да ље, и сви су би ли уцр та ни у 
„је ди но ва же ћу пла ни нар ску кар ту Сред ње Евро-
пе, об но вље ну на осно ву нај но ви јег раз во ја“.
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Та ко су и до ли не Кра са про гла ше не за „сред-
њо е вроп ске при род не спо ме ни ке“, а нај ве ћа и 
нај леп ша ме ђу њи ма, Де ла на До ли на, бли зу јед-
ног сред њег се ла, до би ла је ста тус на ци о нал не 
све ти ње Сред ње Евро пе, „Све ти ња сред њо е-
вроп ске на ци је“. Не са мо та мо до ле у про стра-
ној ко тли ни зе мље – не го у свем Кра су и ње го вој 
око ли ни – све бал кан ско или са мо оно што је из-
да ље под се ћа ло на Бал кан би ло је ана те ми са но, 
од је ла, пре ко оде ће, до му зи ке (мо гли су ту да 
се чу ју са мо сред њо е вроп ски на чин му зи ци ра ња 
и ин стру мен ти, пре све га беч ки вал цер, а тон су 
од ре ђи ва ле ра дио-ста ни це сред њег се ла за сред-
ње се ло). У „Сред њој до ли ни“, а та ко се Де ла на 
До ли на са да зва нич но зва ла, сред њо е вроп ско je 
пра ви ло ва жи ло на ро чи то стрикт но. Не за ми-
сли во ту бе ше оре ње бал кан ског кла ри не та или 
тру бе, пе че ње јаг ње та на ра жњу (о пра се ту да и 
не го во ри мо), је де ње пре сног лу ка. Да но ноћ но 
су се у дну и на па ди на ма кра шке ко тли не одр-
жа ва ли сред њи фе сти ва ли, све ча ни сред њи сај-
мо ви, чи та ли су ту јав но сред њо е вроп ски пи сци, 
одр жа ва ни су сред њо е вроп ски тур ни ри, сред-
њо е вроп ски кон гре си.

Али на шој „кон фе рен ци ји“ то ни је сме та-
ло. Упра во у тој стал ној ва шар ској гун гу ли, са 
јав ним ма ни фе ста ци ја ма ко је су се над ме та ле, 
мо гло је тих не ко ли ко љу ди да оста не у сво јој 
та јан стве но сти, а да их ни ко не по сма тра (што 
и ни је би ло са свим тач но). Би ло их је са мо још 
тро је – тих тро је као раз би је них, ти ко ји су већ 
у тре нут ку по нов ног ви ђе ња у јед ном од мир них 
бу џа ка у до ли ни, а још су по сто ја ли та кви, слу-
ти ли сво ју по след њу кон фе рен ци ју и ра ста нак за 
увек. Та ко су они он да, док су се де ли на оба ли 
ве штач ког риб ња ка – до ли не су, ина че, као и сав 
Крас, би ле тле ко је је про пу шта ло во ду – гле да ли 
го ре у прав цу кру жног ко тлин ског хо ри зон та, 
и при ча ли су јед ни дру ги ма пре све га о они ма 
ко ји ни су ви ше мо гли да до ђу. Је дан му шка рац 
и јед на же на, на при мер, он из Фран цу ске, она 
из Шпа ни је, би ли су угле дан пар гру пе. Упо зна-
ли су се за вре ме бал кан ског раз два ја ју ћег ра та 
и по ста ли су Дво је, обо је го ди на ма и по ма га чи 
ра том угро же ног на ро да у ко ме су сви „ишли бо-
си пре ко тр ња“, та ко је њих дво је увек у је дан глас 
го во ри ло. По сле све га што су за јед но до жи ве ли, 
шта су мо гли њих дво је не го да веч но оста ну за-
јед но? И са да је би ло ис при ча но сле де ће: Же на 
је би ла на пу сти ла му шкар ца, чи ни ло јој се да је 
има ла по сла са мо још са „ста ром ле ши ном“, по-
сле то га је му шка рац стал но пра тио же ну, и убио 
је и њу и се бе. Је дан дру ги је био уобра зио да је 
за раз би ја ње или рас пад ве ли ке зе мље глав ни 
кри вац би ла јед на бу ди стич ка др жа ви ца на па-
ци фич ком остр ву, и та ко се он за пу тио та мо и 
у са мо у бли ча ком атен та ту раз нео у ва здух се бе 
и јед ну јед но спрат ни цу, пре згра ду упра ве не го 
вла де. А је дан дру ги је ме се ци ма кр ста рио бив-
шом зе мљом, од јед ног до дру гог спо ме ни ка хе-
ро ји ма из Дру гог свет ског ра та – ни је их ви ше 
мно го пре о ста ло – и тра жио је од ста туа гла сно 
да об но ве зе мљу, све док јед не но ћи, по што је у 
пар ку на Ка ле мег да ну у Бе о гра ду ишао из ме ђу 
би ста хе ро ја, па дао пред њи ма на ко ле на, гр лио 
их и стро по шта вао се пре ко њих, ни је био од ве-
зен на за тво ре но оде ле ње пси хи ја три је, а да ода-
тле ика да иза ђе ни је за ње га по сто јао ни тра чак 
на де. О све му то ме се одав но мо гло чи та ти у но-
ви на ма, али као да се ни ко од тих тро је љу ди ни је 
о то ме ин фор ми сао у но ви на ма?

Роман Моравска ноћ, Петер Хандкеа, 
објавиће ускоро издавачка кућа Clio из 

Београда.

Ва сић, Алек сан дар, ВАР ВА РИН У 
ВРЕ МЕ ПЛО ВУ – Бе о град: Mi li rex, 
2010 

Алек сан дар Ва сић је на пи сао и при пре-
мио мо но гра фи ју о ва ро ши Вар ва рин. 

Пр ву мо но гра фи ју на пи сао је 1995. го ди не 
То пли ца Си мић.

Алек сан дар Ва сић, пи сац, све ви ше хро-
ни чар по во ка ци ји, до са да је об ја вио три 
књи ге (углав ном ве за не за род ни крај ко ме 
оста је ве ран до кра ја): Вар ва рин ци че ка ју 
мај му на (ху мо ри стич ке при че), Ле во ру ки 
(са ти рич ни ро ман), Бом бар до ва ње вар ва рин
ског мо ста (хро ни ка).

Мо но г ра фи ја 
има 446 стра ни ца и 
по ка зу је да је аутор 
обим но ра дио на 
при ку пља њу гра ђе, 
са мим тим и оправ-
да ва на слов Вар ва
рин у вре ме по ло ву. 
Књи га има ви ше 
це ли на, до ста по да-
та ка и обим ну фо-
то-до ку мен та ци ју. 
Об у хва ће на су ге-
о граф ска обе леж ја, 
пр ви опис Вар ва-
ри на, срп ско тур-
ско ра то ва ње 1876–77, рат 1941–1945, кне-
жи на, по ста нак име на, о оп шти ни, уста но ве, 
суд ство, здрав ство, школ ство, по ку шај пло-
вид бе ла ђом 1869. го ди не, тр го ви не, ка фа не, 
за нат ство, тр гов ци, зе мљо рад нич ке за дру ге, 
хро но ло ги ја – па на ђу ри, ка ко се гра ди ло, ка-
ко се тр го ва ло, ро до слов, зна ме ни ти љу ди из 
Вар ва ри на и око ли не, зна ме ни те лич но сти, 
за ба ва, спорт, по зо ри ште, ис так ну ти драм-
ски умет ни ци, књи жев ност, пи сци, фо то гра-
фи ја, пе сни ци на авет ној ске ли, сли кар ство, 
на ив ни умет ни ци, ва јар ство, спорт, цр кве 
на под руч ју оп шти не Вар ва рин, Вар ва рин у 
пу то пи си ма, то по граф ски име ник вар ва рин-
ског кра ја, план гра да. А. Ва си ћу ско ро да ни-
шта ни је про ма кло у гра ђе њу мо но гра фи је. 
За сту пље ни су и ли ко ви ко ји су ин ди рект но 
ве за ни за оп шти ну – мно ги пи сци-умет ни ци 
ко ји су че сто го сти оп шти не. Из мо но гра фи-
је ће мо са зна ти и ко је аутор чу ве не на род не 
пе сме или хим не „Ске ле џи јо на Мо ра ви“, али 
и све о умет ни ку и хар мо ни ка шу Бо ли ћу. На-
и ме, Бо лић је ком по но вао ову пе сму, те су је 
све ске ле џи је и ла ђа ри Ср би је усво ји ли као 
сво ју хим ну. Има ле пих при ча из жи во та ва-
ро ша на и оних ко ји су увек при сут ни на па-
на ђу ри ма. Из ове књи ге мо же те да на у чи те 
ста ре ар ха ич не ре чи, да обо га ти те је зик и да 
ужи ва те у од го не та њу на зи ва из то по граф-
ског вар ва рин ског окру га (смр дан, сред њи 
клик, ма га ре ћи по ток, ку си по ток, ја го да рац, 
гро бљан ци, ам ба ри ште).

Алек сан дар Ва сић на кра ју као аутор ка-
же: „не у пу ће ном чи та о цу ће би ти чуд но, ка-
ко та ко оп шир на мо но гра фи ја, не ма по дат ке 
о та квој не сре ћи ка ква је би ло бом бар до ва ње 
мо ста над Мо ра вом 1999. го ди не. Под се ћам 
Вас да је књи га штам па на у из да њу „Гла са јав-
но сти и „Ни ко ла Па шић“, 2005. го ди не.

Алек сан дар Ва сић је ову књи гу по све тио 
две ста го ди шњи ци бит ке на Вар ва рин ском 
по љу

Слађана Ристић

Предлог за репринт

О трагичној личности 
Обреновића IV

НИ КО ЛА ЈЕ ВИЋ, С. Ду шан: „Краљ 
Ми лан и Ти моч ка бу на“, Бе о град, 
1927; стр. 131, из да ње и штам па гра-
фич ког ин сти ту та „На род на ми сао“ а.д.

Краљ Ми лан је сво је вре ме но у на ро ду срп-
ском сло вио за кон тро верз ну лич ност, а 

слич на суд би на пра ти ла га је и ка сни је у исто-
ри о гра фи ји ко ја се ба ви ла ње го вом лич но шћу 
и ње го вим до бом. Да на шњој јав но сти, углав-
ном, ка да је реч о ауто ри ма ко ји су ства ра ли 
из ме ђу два ра та, лич ност Ми ла но ва по зна та је 
из де ла Сло бо да на Јо ва но ви ћа, те ће овај осврт 
на Ни ко ла је ви ћев опис кра ља Ми ла на мно ги-
ма би ти за ни мљив и под сти ца јан.

Ду шан С. Ни ко ла је вић ова ко је, из ме ђу 
оста лог, опи сао сло је ви ту лич ност и суд би ну 
Ми ла но ву: „Обре но вић Ми лан био је зна ме-
нит вла дар наш и нео би чан чо век. На род се но-
сио са њим, али све што је у ње му вре де ло при-
зна је му у ду ши да нас сва ки Ср бин. При зна је 
му, и ако се тај исти Ми лан огре шио о на род 
1883. То му се осве ти ло. Обре но вић IV је га зио 
у зло, али је и сам ис па штао све те мо мен те. А и 
суд би на му се стра шни је осве ти ла но што је за-
слу жио. Ако је умео да за ко ра чи у зло, суд би на 
му бе ше од већ зла. 
Во лео је Ср би ју, а 
по ли тич ка Ср би ја 
ње га, стра сног по-
ли ти ча ра, ни је хте-
ла; во лео је же ну, а 
же на га ни је хте ла; 
во лео је си на као 
око у гла ви, а син 
је во лео Дра гу Ма-
шин, и, ка да је Алек-
сан дар ко пао се би 
гроб вен ча ва ју ћи 
се том фа тал ном и не срећ ном же ном, буј них и 
ма зних об ли ка и ме ких очи ју, он је на ре ђи вао 
стра жа ри ма на Са ви да, ако при ме те Кра ља – 
Оца, пу ца ју у ме со. Ми лан та да ни је до шао у 
Ср би ју. Био је не по врат но кло нуо. Све илу зи је 
раз би је не, сав жи вот мрак и туп. На ско ро по-
сле тог пре сви снуо је. Је ди на ми лост ко ја му 
је би ла до де ље на бе ше да не до че ка ад ску ноћ 
Бе о град ског дво ра, ка да је до шла ко нач на од-
ма зда Ра до вањ ског лу га. Се ки ра Ра до ва ња ска 
леб де ла је над зе мљом као онај мач, и 29. ма ја 
1903. па де на по след њу гра ну Обре но вог ста-
бла. Мо жда се и суд би на сми ло ва ла на Ми ла-
на Обре но ви ћа, јер је, у свом бо лу ко ји му син 
за да де, без мер но во лео свог Са шу, око чи је се 
љу ба ви он и На та ли ја то ли ко, као у Стринд бер-
го вим брач ним дра ма ма, оти ма ху…“

По ред исто риј ских чи ње ни ца, Ни ко ла је вић 
у свом де лу за ди ре и у лич ни свет кра ља Ми ла-
на, у да ма ре Обре но ви ће ве ду ше, ко ји нам по-
ма жу да бо ље схва ти мо и до ку чи мо спо ља шња 
де ша ва ња ко ја је краљ Ми лан под сти цао и у 
ко ји ма је уче ство вао. Мо дер на исто ри о гра фи-
ја ова кав при ступ на зи ва исто ри јом при ват ног 
жи во та, а Ни ко ла је вић је као ван ред но та лен-
то ван ис тра жи вач у про сто ру при ват ног још 
дав не 1927. го ди не, про на ла зио ва жне по дат ке 
за раз у ме ва ње оп штег.

Приредио: Пеђа Радосављевић
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Библи о те ка гра да је ве ли ка кул тур на мре жа ко ја об у хва та 13 оп штин-
ских би бли о те ка и 65 огра на ка са 280 за по сле них. Ве ли ка је од го вор-

ност ста ра ти се о уста но ви ко ја је сер вис за го то во два ми ли о на љу ди у 
Бе о гра ду.

Са вре ме ни кон цепт би бли о те кар ства ба зи ран је на основ ној пре ми-
си – user fri endly или ап со лут на окре ну тост ко ри сни ку и ње го вим по тре-
ба ма. Раз ли чи ти су ко ри сни ци јав них би бли о те ка, од са свим ма ле де це, 
мла дих, за по сле них, сту де на та, до ма ћи ца, ме на џе ра, уни вер зи тет ских 
про фе со ра, ста ри јих осо ба... За сва ку од ових гру па тре ба при пре ми ти 
по себ ну стра те ги ју, фон до ве, про сто ре...

Про ме ни ли смо усло ве ко ри шће ња би-
бли о теч ке гра ђе, ко ри сни ци мо гу да по зај ме 
де сет књи га а до са да су мо гли са мо три. Сву-
да у Евро пи љу ди мо гу да по зај ме ко ли ко же-
ле књи га из дру гих би бли о теч ких је ди ни ца. У 
Фин ској, на при мер, тај број из но си че тр де сет, 
али су ве о ма ри го ро зни ка да је у пи та њу вра ћа-
ње, ка зне су енорм не.

Нов је и на чин упи са од 1. но вем бра про-
шле го ди не. Са мо за по сле ни од ра сли пла ћа ју 
пу ну це ну, сви оста ли су у не кој ка те го ри ји за 
ко ју је пред ви ђен по се бан по пуст. Де ца до би ја ју члан ску кар ту чим до ђу 
у вр тић и до по ла ска у шко лу не пла ћа ју чла на ри ну. Осо бе са ин ва ли ди те-
том, де ца са по себ ним по тре ба ма и на став но осо бље из тих шко ла осло-
бо ђе ни су пла ћа ња чла на ри не. То ва жи и за до бро вољ не да ва о це кр ви.

Наш нај но ви ји про је кат ко ји је на и шао на ве ли ки од јек је бес плат но 
члан ство за све ста ри је од 65 го ди на. Сви на ши су гра ђа ни мо гу да са лич-
ном кар том, јед ном фо то гра фи јом и 150 ди на ра ад ми ни стра тив них тро-
шко ва до би ју члан ску кар ту 65+ ко ја ће ва жи ти трај но и омо гу ћи ти им 
ко ри шће ње услу га свих би бли о те ка на те ри то ри ји Бе о гра да. Ак ци ја тра је 
од 1. апри ла 2010. и ве ли ки је број за ин те ре со ва них.

Као не про фит на ор га ни за ци ја мо ра мо да во ди мо дру штве но од го-
вор ну по ли ти ку и да при ступ на шим фон до ви ма и ре сур си ма омо гу ћи мо 
свим ка те го ри ја ма ста нов ни штва.

Шта још об у хва та про је кат 65 плус. У са рад њи са Скуп шти ном гра да 
Бе о гра да, за ме ни ком гра до на чел ни ка, Ми ла ном Кр ко ба би ћем, раз ви ли 
смо трај ни си стем бри ге о обра зов ним по тре ба ма на ших су гра ђа на. Сви 
ко ји има ју члан ску кар ту 65 плус мо гу, ако се при ја ве, ићи на бес плат ни 
курс ин тер не та. И ов де има мо мно го за ин те ре со ва них (пре ко 300) и пр-
вих сто ти ну је већ до би ло сво је сер ти фи ка те.

За по че ли смо и опре ма ње До мо ва за днев ни бо ра вак ста ри јих ми ни 
би бли о те ка ма и ин тер нет ка фе и ма. Пр ви је све ча но отво рен у Све то гор-
ској 14 у при су ству гра до на чел ни ка Дра га на Ђи ла са. 

Пот пи са ли смо про то кол са Се кре та ри ја том за со ци јал на пи та ња о 
на став ку са рад ње на овом пла ну.

Наш циљ су хи ља де на ших су гра ђа на ста ри јих од 65 го ди на ко ји ко ри-
сте обра зов не, кул тур не, со ци јал не и ин фор ма тив не по тен ци ја ле ко је им 
пру жа Би бли о те ка гра да Бе о гра да и град Бе о град.

При дру жи те се и ви.

Чланска карта 65+
или како Библиотека града Београда брине о својим корисницима

Жи ри за до де лу На
гра де „Ђор ђе Јо ва но
вић“, у са ста ву др Пе тар 
Пи ја но вић, пред сед
ник, Ми ро Вук са но вић, 
до пи сни члан СА НУ и 
др Ран ко По по вић, чла
но ви, на за вр шној сед
ни ци одр жа ној 14. ок
то бра 2010. од лу чио је 
да На гра ду „Ђор ђе Јо
ва но вић“ за 2010. го ди ну до де ли Алек сан
дру Јер ко ву за књи гу СМИ САО (СРП СКОГ) 
СТИ ХА  СА МО/ОСПО РА ВА ЊЕ („Цен тар за 
кул ту ру“, По жа ре вац, „Ин сти тут за књи жев
ност и умет ност“, Бе о град 2010)

Књи га Алек сан дра Јер ко ва ис ка зу је нај
бо ље осо би не ње го вог кри тич ког и есе ји

стич ког пи са ња у ис тра жи вач ком 
од но су пре ма по е зи ји Сте ва на 
Ра ич ко ви ћа, Ми о дра га Па вло ви
ћа, Ива на В. Ла ли ћа, Љу бо ми ра 
Си мо ви ћа, Ма ти је Бећ ко ви ћа, 
Бра ни сла ва Пе тро ви ћа и Ми ло
ва на Да ној ли ћа. 

Зна ње по е зи је, кри тич ка 
ауто ро ва свест и мо дер ни ме то
до ло шки при сту пи, сен зи би ли
тет и уме ће ине тер пре та ци је омо гу ћи ли 
су Јер ко ву да на пи ше књи гу ко ја по у зда но 
све до чи не са мо шта је сте са вре ме на срп
ска по е зи ја, не го и ка ко по е зи ја да нас, ва
ља но и са по ве ре њем, мо же да се чи та и 
раз у ме ва, ту ма чи и вред ну је.

Књи гом о срп ском сти ху, Алек сан дар 
Јер ков је по ми шље њу жи ри ја обе ле жио 

ово го ди шњу се зо ну у жан ру есе ји сти ке, 
кри ти ке и на у ке о књи жев но сти.

У Бе о гра ду, 14.ок то бра 2010.

Жи ри за до де лу На гра де „Ђор ђе Јо ва но вић“

Петар Пијановић (председник) 
Миро Вуксановић
Ранко Поповић

ОДЛУКА ЖИРИЈА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“ 2010.
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Н О Б Е Л О В Ц И
Об ја в љи ва ње књи га но бе ло ва ца у штам-

пи најчешће не пра ти ни ка ква про-
паг aнда. Ме ди ји су ви ше за ин те ре со ва ни за 
нај про да ва ни је, нај чи та ни је књи ге, ка ко би 
се ре кло ро бу ко ја до ми ни ра тр жи штем. Је-
ди но не ви дим раз лог за што би се у кам па њу 
упу шта ли и ме ди ји ко је пла ћа ју по ре зни ци. 
Ево, ове го ди не се бли жи вре ме да се обе ло-
да ни но ви но бе ло вац, а још ни је пре ве дена 
про шло го ди шња но бе лов ка, Хер та Ми лер. 
(Да на по ме нем да је у Хрват ској об ја вље на 
и пре добијања Но бе ло ве на гра де.) Ако се 
до ско ра сва ка не мар ност прав да ла тиме да 
смо иза шли из на зад ног бу жо а ског си сте ма, 
и да се не мо же брзо  ући у ко му ни зам, да-
нас се све прав да јед ном спа со но сном реч ју 
тран зи ци ја, и да се не мо же бр зо ући у бо га-
ти ка пи та ли зам.

ДО РИС, Ле синг : Злат на бе ле жни ца, пре-
вод са ен гле ског Пре драг Ша по ња. – Зре ња-
нин : Аго ра, Би бли о те ка Аго ра, 2010. 

До рис Ле синг је 
ро ђе на 22. ок то-
бра 1919. го ди не, у 
Кер ман ша ху у Пер-
си ји (да на шњем 
Ира ну). По ро ди ца 
јој се убр зо од се ли-
ла у Ју жну Ро де зи ју 
(да на шњи Зим баб-
ве), где про во ди де-
тињ ство и по ха ђа 
вер ску шко лу ко ју 
на пу шта у пет на е-
стој го ди ни. Из др жа ва се чу ва њем де це и ра дом 
на те ле фон ској цен тра ли. Ка да се при дру жи ла 
Ко му ни стич кој пар ти ји, уда ла се за не мач ког 
по ли тич ког ак ти ви сту Гот фри да Ле син га, ко-
ји је ка сни је по стао ам ба са дор у Уган ди. По сле 
дру гог раз во да, на ста ни ла се у Лон до ну, 1949. 
го ди не, и ра ди ла не ко ли ко го ди на као се кре-
та ри ца, да би се, по сле успе ха пр ве две књи ге, 
про фе си о нал но по све ти ла пи са њу. До бит ни-
ца је Но бе ло ве на гра де за књи жев ност за 2007. 
Код нас је агил ни из да вач Аго ра об ја вио ње ну 
нај зна чај ни ју књи гу Злат на бе ле жни ца. Та књи-
га је раније би ла об јав ље на у За гре бу, али ни је 
на и шла на же ље ну ре цеп ци ју. Ро ман Злат на бе
ле жни ца је ко млек сно ура ђен, а за  то је би ло по-
треб но пре ко ше ст стотина стра на. На ра тор ка 
у књи зи, спи са те љи ца, пи ше у ви ше бе ле жни ца. 
Пише раз не бе ле шке, днев ник, пишу ћи ујед но 
и сво ју би о гра фи ју. Да кле, ро ман се са сто ји из 
ви ше бе ле жни ца. У сва кој од њих налазе се ра-
зни тек сто ви. Не ко ли ко де ло ва књи ге чи не из у-
зет ни крат ки ро ма ни, као што је онај о жи во ту у 
Афри ци за вре ме Дру гог свет ског ра та. У свим 
бе ле жни цама при сут не су те ме ко ји ма се ба ви-
ла До рис Ле синг. Нај пре же на у кул ту ра ма ко је 
опи су је, пре све га, Ен гле ске, а за тим и Афри ке; 
же на у гра ду, пре све га Лон до ну. Ме ша ње култу-
ра и њи хо во пре о жи ма ње, као те ма ко му ни зма и 
ко му ни стич ке пар ти је као оп се си ја ин те лек ту-
ла ца, та да, не са мо Eнглеске, већ и Eвропе. 

ЖАН-МА РИ ГИ СТАВ, Кле зио : Ту жа ба
ли ца и гла ди, пре вод са фран цу ског Љи ља-
на Про шић-Кра ко вић. – Бе о град : IPS Me-
dia : Про све та, 2009. 

Жан-Ма ри Ги став 
Ле Кле зио ро ђен је у 
Ни ци 1940. За вре ме 
ра та жи вео је Афри-
ци, у Ни ге ри ји. Пет-
на ест го ди на по што 
је од еми нент них 
кри ти ча ра ча со пи-
са Ли ре про гла шен 
за нај бо љег пи сца 
Фран цу ске, Жан-Ма-
ри Ги став Ле Кле зио до би ја Но бе ло ву на гра ду 
2008. Те го ди не је и об ја вље на ова књи га. Књи-
га Ту жа ба ли ца о гла ди је ко лек ци ја лир ски ин то-
ни ра них тек сто ва ко ји опи су ју јед ну фран цу ску 
по ро ди цу пред сам Дру ги свет ски рат. На ра тор 
опи су је од нос две де вој чи це, јед не Фран цу ски-
ње из, та да, имућ не по ро ди це, и јед не Ру ски ње, 
де вој чи це из по ро ди це ру ских из бе гли ца. За тим 
сли ка рас па да ња по ро ди це глав не ју на ки ње, да 
би јед ну имућ ну по ро ди цу отац до вео до гла ди. 
Нај леп ше стра ни це књи ге су опи си од но са де-
вој чице са уја ком. Је дан то пли од нос чо ве ка ко ји 
се вра тио са Мар ти ни ка, при кра ју жи во та, и де-
вој чи це ко је тек ула зи у жи вот. 

ЛУ И ЂИ, Пи ран де ло : При по вет ке за го
ди ну да на, пре ве ле с ита ли јан ског Ана Ср-
би но вић и Ели за бе та Ва си ље вић. – Бе о град 
: Pa i de ia, Би бли о те ка Ма шта ри је, 2009.

Иза да вач ка ку ћа Pa i-
de ia на ја ви ла је об ја в-
љи ва ње де ла Лу и ђи ја 
Пи ран де ла. Лу и ђи 
Пи ран де ло ро ђен је 
у си ци ли јан ском гра-
ду Агри ген ту 1867. у 
имућ ној по ро ди ци ин-
ду стри јал аца. Основ но 
обра зо ва ње до био је 
код ку ће, а на кон што 
се ње го ва по ро ди ца 
1880. пре се ли ла у Па лер мо, Пи ран де ло је ту по-
ха ђао гим на зи ју, те сту ди рао пра ва и фи ло зо фи-
ју. Го ди не 1887, за вр е ме бо рав ка у Ри му, Пи ран-
де ло сту ди ра књи жев ност. За вре ме сту ди ја, на 
фа кул те ту се су ко бља ва са јед ним про фе со ром 
и од ла зи у Бон ка ко би на ста вио сту ди ра ње. Го-
ди не 1891. ди пло ми ра и при хвата ме сто лек то ра 
ита ли јан ског је зи ка на бон ском фа кул те ту. Убр зо 
се вра ћа у Ита ли ју, и та мо на ста вља да жи ви до 
смр ти. Овом ста ром мај сто ру при ча у пр вом то-
му пред ста вље не су при че по де ље не у две це ли не 
Цр ни шал и Го ли жи вот. Та ко су их пре во ди о ци 
по де ли ли. Цр ни шал пре вела је Ана Ср би но вић 
а Го ли жи вот Ели за бе та Ва си ље вић. Код нас су 
и до са да об ја вљи ва не при че Лу и ђи ја Пи ран де ла 
ма да је ак це нат био дат на ње гов драм ски опус, 
пре све га на дра му Шест ли ца тра жи пи сца, као 
и на ро ман По кој ни Ма ти ја Па скал , та ко да нам 
се са да пру жа при ли ка да ин те грал но са гле да мо 
и Пи ран де лов рад на при чи.

Славољуб Марковић

Бра зил ски Ср бин или срп ски Бра зи лац, 
Кле вер сон Га бри јел Кор до ва Клео, тре-

нут но је нај до ми нант ни ја фуд бал ска фи гу ра 
у Ср би ји. На и ме, још од фу ри о зних гол ге-
тер ских учи на ка Дра га на Ман цеа (ове го-
ди не на вр ши ло се два де сет пет го ди на од 
тра гич не смр ти овог цен тар фо ра) ФК Пар-
ти зан ни је имао игра ча са ра фи ни ра ни јим 

осе ћа јем за по сти за ње го-
ло ва. Клео је, и то не тре ба 
скри ва ти, нај за слу жни ји 
за пла сман цр но-бе лих у 
Ли гу шам пи о на. На шест 
ква ли фи ка ци о них утак ми-
ца, осам пу та је за тре сао 
про тив нич ку мре жу. Нај и-
скре ни је се на да мо да ће мо 
га уско ро ви де ти и у дре су 
срп ске ре пре зен та ци је, јер 
је и фуд бал ским ла и ци ма 
ја сно да „ор ло ви ма“ не до-
ста је та кав про фил игра ча.

Клео је не пре ста но 
на сме јан. По пут свог зе-
мља ка чу ве ног фуд ба ле ра 
Ка ке, ве ли ки је вер ник. 
Обо жа ва су пру гу Клеј ди, 
ко ја је по за ни ма њу ин-
струк тор ка фит не са, и си-
на Ери ка. За то ни ко га не 
би тре ба ло да чу ди што се 
Клео у по ро дич ном кру гу 
нај бо ље опу шта. Овај фуд-

ба лер, ро ђен 9. ав гу ста 1985. у Гва ра ду а ви, 
био је за те чен пи та њем уз ко је књи ге се опу-
шта. Ви ше би во лео да смо га пи та ли не што 
о ње го вим нај о ми ље ни јим фил мо ви ма јер 
је мно го ве ћи фил мо фил не го чи та лац. По-
сле кра ћег раз ми шља ња, уз пре по зна тљив 
осмех, ре као нам је:

„Био сам на ве ли ким ис ку ше њи ма; би-
ло је тре ну та ка кад ми ни шта ни је по ла зи ло 
за ру ком. У бес па ри ци, оча јан, у по је ди ним 
тре ну ци ма по ми шљао сам на са мо у би ство. 
Би бли ја, та нај про да ва ни ја књи га свих вре-
ме на, по ка за ла ми је пра ве пу те ве. Ука за ла 
ми је на чи ње ни цу да су сва ово зе маљ ска 
бла га про ла зна, и да по сле до сад них ки ша 
увек до ла зе леп ши, ве дри ји да ни. Та све та 
књи га и да нас ми по ма же, по го то во пред 
по че так нај зна чај ни јих ме че ва. Без бо жи је 
по мо ћи, по го то во у Пар ти за но вом дре су, 
пи та ње је да ли бих по сти гао то ли ко го ло ва. 
Љу бав опле ме њу је, а за хва љу ју ћи Пар ти за-
ну, сво јој су пру зи увек на срп ском ка жем: 
во лим те. Свог си на Ен ри кеа, ко га во дим на 
тре нин ге и ко ји за и ста ужи ва у то ме, успа-
вљи вао сам бра зил ским бај ка ма. По не кад, 
за рад мир ног сна, и сам про чи там не ку од 
тих фан та стич них, али из у зет но по уч них 
при ча. Та ко ђе, обо жа вам да чи там ле ген де 
о нај ве ћем бра зил ском ју на ку Ма лан дру, 
ко ји за на род ко ме ро ђе њем при па дам пред-
ста вља оли че ње му дро сти, сна ла жљи во сти, 
хра бро сти и ле по те“, ре као нам је по пу лар-
ни Клео.

Душан Цицвара

КЛЕО: БИБЛИЈА МИ ЈЕ 
ПОКАЗАЛА ПРАВЕ ПУТЕВЕ

Шта познати читају
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Би бли о те ка гра да Бе о гра да са про јек
том Фо те ља за чи та ње је прва уче ство ва ла 
на отва ра њу но вог Еуро са ло но вог про дај
ног објек та у Ро да цен тру на Но вом Бе о гра
ду. Одр жан је Еуро са лон ба зар, на ко ме су 
има ли при ли ку да се пред ста ве при ја те љи 
и са рад ни ци Еуро са ло на. У окви ру ак ци је 
одржан је и БА ЗАР ЧИ ТА ЊА, који на ино ва
ти ван на чин про мо ви ше књи гу и чи та ње

У за јед нич кој ак ци ји, Еуро са лон је 4. 
сеп тем бра 2010. по ну дио спе ци јал ни по
пуст на све фо те ље, а куп ци су на по клон 
до би ја ли ком пле те књи га у из да њу Би бли
о те ке гра да. У при јат ној ат мос фе ри и удоб
ним фо те ља ма Еуро са ло на, по се ти о ци кут
ка Би бли о те ке од го ва ра ли су на квиз пи та
ња из оп ште кул ту ре, ко ја су при пре ми ли 
на ши би бли о те ка ри. Мно ги од њих су за
хва љу ју ћи свом зна њу осво ји ли бес плат ну 
го ди шњу чла на ри ну у Би бли о те ци.

На кон успе шне ак ци је по стиг нут је до го
вор о бу ду ћој са рад њи из ме ђу Еуро са ло на и Би бли о те ке гра да Бе о
гра да, ко ја ће почети да се оства рује већ на Сај му књи га. По се ти о ци 
штан да ће и тада има ти при ли ку да, за ба вља ју ћи се уз ин те ре сант на 
пи та ња на шег кви за, бес плат но по ста ну чла но ви Мре же БГБ. 

Ј.Д.М.

Фотеља за читање

Библиотека града Београда на Еуросалон базару
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САЈАМСКИ КОМПЛЕТИ
ПО САЈАМСКИМ ЦЕНАМА

I  БИБЛИОТЕКА

Марија Илић-Агапова: ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ1. 
Марија Илић Агапова: ОДАБРАНИ РАДОВИ2. 
Љубомир Дурковић Јакшић: БИБЛИОТЕКА ГРАДА 3. 
БЕОГРАДА 1928-1945
Љубомир Дурковић Јакшић:ОСНОВИ НАУКЕ О КЊИЗИ4. 

 Цена комплета 1-4: 300,00 динара
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1. Војин Ракић: БОГДАН ПОПОВИЋ 
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СТОЛА
5. КЊИЖЕВНО ДЕЛО ВЛАДАНА ДЕСНИЦЕ
 Цена комплета 1-5: 300,00 динара

III  КАЗИВАЊА

Прота Стеван Михалџић: ДНЕВНИК1. 
Душан Трбојевић: КАЗИВАЊА МИРОСЛАВА 2. 
ЧАНГАЛОВИЋА
Олга Красић-Марјановић: КАТАРИНА АМБРОЗИЋ 3. 
Библиографија

 Цена комплета 1-3: 300,00 динара

IV  ТРАДИЦИЈА

Владимир Ћоровић: ОДНОСИ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И 1. 
АУСТРОУГАРСКЕ У XX ВЕКУ
Катарина Амброзић: РИСТО СТИЈОВИЋ2. 
СТАРМАЛИ  ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА3. 

 Цена комплета 1-3: 600,00 динара

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ 
НОВИНА

Бројеви 1–44


