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По во дом зна чај ног ју би ле ја, осам де се то-
го ди шњи це Би бли о те ке гра да Бе о гра-
да, у еди ци ји При ло зи исто ри ји бе о град

ског би бли о те кар ства, об ја вље на је мо но гра фи ја 
по све ће на исто ри ја ту на ше уста но ве.

Ле то пи сом пра ти мо Би бли о те ку од пр вих 
по ку ша ја ње ног осни ва ња кра јем XIX ве ка па 
све до све ча но сти одр жа не 11. ја ну а ра 2011. 
го ди не, од апе ла Дру штва Бе о град ске чи та о ни-
це Оп шти ни бе о град ској да пре у зме ста ра ње о 
ње ним фон до ви ма, па све до оде елек трон ском 
би бли о те кар ству и бу дућ но сти вир ту ел них би-
бли о те ка.

Мо но гра фи ја нас под се ћа на за ла га ња да нас 
го то во за бо ра вље них по сле ни ка кул ту ре, ко ји су 
успе ва ли да од Оп шти не, оку пи ра не увек не ким 
пре чим по сло ви ма, ис по слу ју фор ми ра ње узор-
не „јав не књи жни це“ ка ква на шем гра ду и до ли-
ку је. 

Ипак, и по ред свих не по вољ них окол но сти, 
Би бли о те ка гра да Бе о гра да на ста је тек кра јем 
дру ге де це ни је XX ве ка „без ика квих по себ них 
фор мал но сти, од лу ка, кре ди та, спон та но, ско ро 
не при мет но, са ре ше но шћу да се до кра ја ис тра-
је на по слу ње ног осни ва ња“ (све до че ње та да-
шњег пот пред сед ни ка Бе о град ске оп шти не др 
Ми ло сла ва Сто ја ди но ви ћа).

Из по је ди них оде ље ња и од се ка књи ге се се ле 
у „цен трал ну би бли о те ку“ Бе о град ске оп шти не. 
Суд име ну је Ма ри ју Илић за пр вог би бли о те ка-

го ди не у го ди ну, све до че ћи не са мо о ра ду јед не 
град ске уста но ве не го и о ва жним сег мен ти ма 
сва ко днев ног жи во та Бе о гра да.

При пре ме за об ја вљи ва ње мо но гра фи је об у-
хва ти ле су сре ђи ва ње, ана ли тич ку об ра ду и ди-
ги та ли зо ва ње сто се дам де сет и шест до ку ме на-
та (го ди шњих из ве шта ја, ста ти стич ких при ка за, 
до ку ме на та о по сло ва њу и дру гих спи са). Из вр-
ше на је атри бу ци ја ви ше од пет хи ља да цр но-бе-
лих и ко лор фо то гра фи ја из пе ри о да ду гог осам 
де це ни ја. Са ку пље на су и пу бли ко ва на до са да 
не по зна та све до чан ства о ра ду Би бли о те ке, мо-
но гра фи је, ру ко пи си, се па ра ти из ча со пи са, тек-
сто ви об ја вљи ва ни у днев ним но ви на ма...

Пр ва књи га у из да њу Би бли о те ке Оп шти не 
гра да Бе о гра да по ја ви ла се пре се дам де сет осам 
го ди на и пред ста вља ла је је дан од пр вих по ку-
ша ја све о бу хват ног са гле да ва ња бур не исто ри-
је на шег гра да. Илу стро ва на исто ри ја Бе о гра да 
Ма ри је Илић-Ага по ве и да нас је не за о би ла зни 
при руч ник сва ког озбиљ ни јег ис тра жи ва ча. Да-
нас, из по што ва ња пре ма осам де це ни ја ду гој 
тра ди ци ји по сре до ва ња на ших ко ле га из ме ђу 
за ин те ре со ва них ко ри сни ка и све та књи жев-
но сти, на у ке, умет но сти, спор та и сва ко вр сних 
до ступ них са зна ња, Би бли о те ка об ја вљу је соп-
стве ну, Илу стро ва ну исто ри ју Би бли о те ке гра да 
Бе о града.

Љубица М. Ћоровић
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ра, а она од са мог по чет ка по сту па по пре ци зно 
утвр ђе ном про гра му ко ји за го ва ра „обра зо ва-
њуе и са мо о бра зо ва ње пу тем књи ге, и с дру ге 
стра не, при ку пља ње свих зна чај них до ку ме на та 
и по је ди них обје ка та ко ји се од но се на про шлост 
Бе о гра да“. 

Ипак, Би бли о те ка и Му зеј Оп шти не гра да 
Бе о гра да чи та ву 1929. и 1930. го ди ну про во де 
у јед ној оп штин ској со би. Фор ми ра на је и пр ва 
Деч ја чи та о ни ца па рад са пу бли ком у ова квим 
усло ви ма по ста је прак тич но не мо гућ. Се о бом 
у на мен ски уре ђе не про сто ри је у Ули ци кра ља 
Пе тра, 11. ја ну а ра 1931. го ди не, у пра вом сми-
слу ре чи за по чи ње осам де це ни ја ду га исто ри ја 
по све ће но сти Би бли о те ке гра да Бе о гра ду и Бе-
о гра ђа ни ма. 

Пут од јед не оп штин ске со бе до се дам де сет 
осам обје ка та ши ром Бе о гра да, од фон да ко ји 
је 1929. го ди не бро јао 4.076 при ме ра ка књи га 
и пе ри о ди ке, до 1.698.347 на сло ва за бе ле же-
них 2010, од пре тр па не за јед нич ке чи та о ни це 
и рад не со бе до са вре ме ног рад ног окру же ња и 
143.765 упи са них чла но ва, ни је био јед но ста ван. 
Мо но гра фи ја ко ја је пред ва ма пра ти тај пут из 
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Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 11. ја ну а ра 2011. 
го ди не про сла ви ла је свој осам де се ти ро-
ђен дан. У све ча ној ат мос фе ри Оде ље ња 

умет но сти Би бли о те ке гра да Бе о гра да сви при сут-
ни го сти, сви по што ва о ци и љу би те љи књи ге има ли 
су при ли ку да ужи ва ју у про гра му и под се те се на 
све го ди не ра да ове, да нас нај зна чај ни је уста но ве 
кул ту ре у гра ду. 

Пр ве го ди не ње ног ра да би ле су по све ће не, 
нај ве ћим де лом по пу ња ва њу и сре ђи ва њу фон до ва, 
јер је од до но ше ња Ре ше ња о осни ва њу јав не књи-
жни це, до зва нич ног отва ра ња и осве ће ња про шло 
го ди ну и по да на. На кон при пре ма за осни ва ње, до-
но ше ња ре ше ња, ок то бра 1929. го ди не, по ста вља-
ња Ма ри је Илић-Ага по ве за пр вог би бли о те ка ра, 
ју на на ред не го ди не, Би бли о те ка је са скром ним 
фон дом од 3770 при ме ра ка књи га и 306 при ме ра-
ка ча со пи са за по че ла свој рад, све ча ним осве ће њем 
уз при су ство сви ва жних кул тур них и по ли тич ких 
лич но сти Бе о гра да. По ста вље на на прин ци пи ма 
са вре ме них ен гле ских и аме рич ких би бли о те ка, 
са устро је ним ка та ло зи ма и ком плет ном пра те-
ћим би бли о теч ким апа ра том, она да нас, осам де-
сет го ди на ка сни је, ка да функ ци о ни ше као мре жа 
би бли о те ка на ни воу це лог Бе о гра да са сво јих 76 
обје ка та и 1.698.508 би бли о теч ких је ди ни ца, пред-
ста вља кул тур ни, ин фор ма ци о ни и еду ка тив ни 
цен тар Бе о гра ђа на. Вра та ове уста но ве отво ре на 
су сва ког да на, за све ста нов ни ке Бе о гра да, без об-
зи ра на ста ро сну доб, сте пен обра зо ва ња, ин те ре-
со ва ња, је зик, јер се тру ди да сво јим ра зно вр сним 
фон до ви ма мо но гра фи ја, се риј ских пу бли ка ци ја и 
не књи жне гра ђе, пра те ћи европ ске и свет ске стан-
дар де у би бли о те кар ству, за до во љи сва ко вр сне зах-
те ве ко ри сни ка. 

Про сла ву је, сво јом по здрав ном реч ју, отво-
рио ми ни стар кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је Не бој ша 
Бра дић, ко ји је по хва лио рад Би бли о те ке и свих за-
по сле них ко ји сво јим тру дом, по жр тво ва но шћу и 
ен ту зи ја змом по зи ва ју и ука зу ју на зна чај књи ге и 
чи та ња. Уз же ље да на ред на го ди на бу де још бо ља, 
свим би бли о те ка ри ма, чи та о ци ма, по што ва о ци ма 
и љу би те љи ма књи ге че сти тао је овај зна ча јан ју-
би леј.

Би бли о те ка гра да Бе о гра да, као и сва ке го ди-
не, на овај све ча ни дан до де љу је наградe: „Ма ри ја 
Илић Ага по ва“ – нај бо љем би бли о те ка ру с те ри-
то ри је гра да Бе о гра да, „Гли го ри је Во за ро вић“ – 
нај бо љем из да ва чу и на гра ду за нај чи та ни ју књи гу 
стра ног ауто ра. 

Жи ри у са ста ву: пред сед ник, мр Љу би ца Ћо-
ро вић – би бли о те кар са вет ник, и чла но ви Ол га 
Кра сић-Мар ја но вић, би бли о те кар са вет ник, и 
Мир ко Мар ко вић, би бли о те кар са вет ник, до нео је 
од лу ку да на гра ду “Ма ри ја Илић-Ага по ва” за нај бо-
љег и нај у спе шни јег би бли о те ка ра гра да Бе о гра да 

у 2010. го ди ни до де ли на чел ни ку Оде ље ња за на уч-
не ин фор ма ци је На род не би бли о те ке Ср би је мр 
Би ља ни Ко са но вић. Би ља на Ко са но вић је је дан од 
ауто ра про гра ма БИ БЛИО за ауто ма ти за ци ју би-
бли о теч ког по сло ва ња; на ци о нал ни ко ор ди на тор 
КОБ СОН-а (Кон зор ци ју ма би бли о те ка Ср би је за 
об је ди ње ну на бав ку ба за на уч них он лајн ча со пи са 
и елек трон ских књи га); пре да вач пред ме та Осно ве 
би бли о теч ке ин фор ма ти ке; члан уред ни штва на уч-
ног ча со пи са Ин фо те ка; уред ник отво ре ног ар хи-
ва eLIS; ини ци ја тор и кре а тор број них про је ка та 
На род не би бли о те ке Ср би је, као што су DOI Ср-
би ја (ба за чла на ка у пу ном тек сту из до ма ће на уч-
не пе ри о ди ке...), Елек трон ска чи та о ни ца, Цен тар 
за ди ги та ли за ци ју, са рад ња са Go o gle Scho lar-ом. 
Аутор је ви ше од пе де сет на уч них и струч них ра-
до ва. Би ља на Ко са но вић је сво јим пре да ним, че сто 
и пи о нир ским ра дом на по љу елек трон ског би бли-
о те кар ства знат но по ме ри ла и про ши ри ла окви ре 
до ступ но сти ин фор ма ци ја, на ве ли ку ко рист и ра-
дост ис тра жи ва ча и свих ко ри сни ка би бли о те ка у 
Ср би ји. 

Жи ри у са ста ву: пред сед ник Ја сми на Нин ков, 
ди рек тор Би бли о те ке гра да Бе о гра да, и чла но-
ви – Алек сан дра Ви ћен ти је вић, на чел ник Деч јег 
оде ље ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да, и Ли ди ја 
Бо жић, но ви нар, до нео од лу ку да се на гра да “Гли-
го ри је Во за ро вић” до де ли Из да вач ком пред у зе ћу 
„Ла гу на“ из Бе о гра да, а на осно ву уви да у ов да шњу 
про дук ци ју, ква ли тет про дук ци је у нај ши рем сми-
слу, ути цај и афир ма ци ју књи ге уоп ште. Из да вач ко 
пред у зе ће „Ла гу на“ је сво јим ду го го ди шњим при-
су ством на из да вач кој сце ни, ква ли те том књи га, 
по пу ла ри за ци јом књи ге и сво јом кул ту ро ло шком 
ми си јом по ста ви ло но ве стан дар де у из да ва штву у 
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скла ду са свет ским тен ден ци ја ма и већ ду же вре ме 
је си но ним за успе шног из да ва ча на срп ској из да-
вач кој сце ни.

И ове го ди не Би бли о те ка је до де ли ла по себ ну 
на гра ду за нај чи та ни ју књи гу стра ног ауто ра. На 
осно ву по да та ка при ку пље них из мре же би бли-
о те ка гра да Бе о гра да нај чи та ни ја књи га стра ног 
ауто ра про те кле го ди не би ла три ло ги ја „Ми ле ни-
јум“, Шве ђа ни на Сти га Ла шо на, у из да њу Ча роб не 
књи ге из Бе о гра да.

На пред лог ди рек тор ке Ја сми не Нин ков, 
Управ ни од бор је до нео од лу ку да до де ли спе ци-
јал но при зна ње ор га ни за ци ја ма ко је су сво јим за-
ла га њем уна пре ђи ва ле рад јав них би бли о те ка у Бе-
о гра ду – Коц ка Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Коц ка 
сим бо лич ки пред ста вља Би бли о те ку, књи гу, реч, 
сло во, Бе о град, а умет нич ки је рад ака дем ског ва ја-
ра Рај ка По пи во де, кре и ран у са рад њи са ар хи тек-
том Вас ком Ку лић. Ова спе ци јал на при зна ња до-
де ље на су оп шти на ма Ста ри град и Зве зда ра, ко је 
су у прет ход них де сет го ди на сред стви ма из сво јих 
бу џе та по ма га ле раз вој би бли о те ка на сво јим оп-
шти на ма.

Све ча ност је при год ним го во ром за тво ри ла го-
спо ђа Ја сми на Нин ков, ди рек тор Би бли о те ке гра-
да Бе о гра да, че сти та ју ћи свим гра ђа ни ма Бе о гра да 
овај сво је вр сан ју би леј, не скри ва ју ћи за до вољ ство 
по стиг ну тим ре зул та ти ма ко ји су у по гле ду по сло-
ва ња Би бли о те ке пре ма ши ли све ре зул та те у по-
след њих де сет го ди на, ре кла да ће се ова тен ден-
ци ја на ста ви ти и да ће сво јим ра дом и ра дом свих 
за по сле них и да ље ис пу ња ва ти оче ки ва ња свих ко-
ри сни ка услу га Би бли о те ке гра да Бе о гра да.

Мр Бранка Драгосавац
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Десет нај-догађаја који су 
означили годину
Од пре ко три хи ља де кул тур них про гра ма, мно-

го број них струч них ак тив но сти, ме ђу на род них до-
стиг ну ћа и оби ља при ме ра до бре прак се, у мре жи 
ка ква је Би бли о те ка гра да Бе о гра да за и ста је те шко 
из дво ји ти де сет нај и стак ну ти јих. На слов је мо жда 
за ва рао чи та о ца, али и за го ли цао ма шту – на ко ји 
на чин на пра ви ти (ре ла тив но) објек ти ван из бор?1

У ме ђу вре ме ну, кра так пре глед успе шне го ди не 
ко ја је иза ове фан та стич не мре же би бли о те ка би 
из гле дао ова ко...

Уместо увода
Библиотека града Београда је у осамдесетој 

години рада постигла успех у пословању који је 
превазишао резултате свих претходних година, 
а и сам годишњи план рада за 2010. годину. За 
оваква достигнућа заслуге припадају директорки 
Библиотеке града Београда Јасмини Нинков која је 
поставила изузетно амбициозне циљеве, и наравно, 
нашем најјачем бренду – запосленима, који су 
изванредним залагањем и трудом ове циљеве и 
остварили.

Бројке
Године 2010. укупно 143.765 грађана је 

сачувало место у новчанику за картицу Библиотеке 
града Београда, што је за 10% више у односу на 
постављене циљеве. Оно што треба истаћи јесте да 
дуги низ година проценат становништва уписаног 
у јавне библиотеке у Србији износи 5–6%, а 
Библиотека града је успела да упише 11,14% 
становништва са територија четрнаест београдских 
општина које опслужује. Иако је овај проценат у 
развијеним земљама знатно виши, за нашу земљу 
представља изузетан успех који је Библиотека града 
први пут постигла у историји свога рада.

Забележен је и пораст посета, као и позајмљених 
књига и некњижне грађе и то за 39% у односу на 
план, те је позајмица била укупно 2.528.431. Ова 
бројка такође говори и о обрту фонда који је био 1,5 
што је у складу са стандардима за јавне библиотеке 
у Србији. Набављено је 92.782 примерака 
библиотечке грађе. Ове године се почело и са 
позајмљивањем некњижне грађе – у народу 
познатије као филмови, музика и мултимедија.

Ме ђу тим, на ши су гра ђа ни ни су до ла зи ли у 
би бли о те ке са мо да би по зај ми ли књи ге и фил мо-
ве. За бе ле же но је 3.535 кул тур них про гра ма ко је 
је по се ти ло 301.955 по кло ни ка ових еду ка тив них, 
кул тур них и за бав них ак тив но сти. Про грам ски са-
др жа ји су за и ста би ли ра зно вр сни, а по бро ју су 
се нај ви ше ис та кле ра ди о ни це за де цу, про мо ци је 
и ли ков не из ло жбе, за тим му зич ки про гра ми, пре-
да ва ња, књи жев ни су сре ти, филм ске про јек ци је и 
број ни дру ги. 

Бро ја ње се ов де не за вр ша ва: 218.510 ра до зна-
лих ко ри сни ка је по ста ви ло ба рем јед но пи та ње 
би бли о те ка ру. Ре фе рен сне услу ге су ове го ди не 
пр ви пут бе ле же не и ис по ста ви ло се да су за по сле-
ни би ли при лич но за у зе ти од го ва ра њем на пи та ња 
ко јих је укуп но би ло 269.000. Ова кав тренд је под-
ста као Би бли о те ку гра да Бе о гра да да ре фе рен сне 
услу ге поч не да пру жа и он лајн у окви ру сер ви са 
„Пи тај, не ски тај“.

Из другог угла
Уло га Би бли о те ке се вид но ре де фи ни са ла у 

2010. го ди ни: про ме не су по ста ле кон стан та у ра-
ду ове ди на мич не кул тур не мре же. По кре нут је 
низ но вих услу га и ак тив но сти ка ко би се иза шло 
у су срет све ра зно вр сни јим по тре ба ма ко ри сни ка. 
Успе шно је до сег нут и је дан део „не до сег ну тих“ 
ко ри сни ка пу тем про јек та 65+, ко ји је омо гу ћио 
бес пла тан и тра јан упис овим зна ти жељ ним су-
гра ђа ни ма, а по сле то га и бес плат не кур се ве елек-
трон ске пи сме но сти. На кон успе шног пи лот про-
јек та у Би бли о те ци „Ђор ђе Јо ва но вић“ на Ста ром 
гра ду, ра ди о ни це е-пи сме но сти су се раз ми ле ле и 
по мре жи – Мла де но вац, Ба ра је во, Чу ка ри ца, Со-
пот и Но ви Бе о град.

Би бли о те ка гра да Бе о гра да је од у век би ла дру-
штве но од го вор на ин сти ту ци ја, а у 2010. го ди ни 
се из у зет но по тру ди ла да оправ да овај имиџ. Кра-
ље вач ка би бли о те ка мо же да по све до чи о за ла га њу 
и до на ци ја ма ко је је при ми ла за хва љу ју ћи Би бли-
о те ци гра да, као и број не дру ге школ ске, јав не и 
спе ци јал не би бли о те ке. Ни су из о ста ле ни еко ло-
шке ак ци је: би бли о те ка ри су обу кли тре нер ке, 
за су ка ли ру ка ве, на ба ци ли осме хе и во лон тер ски 
уче ство ва ли у про јек ту „Очи сти мо Ср би ју“ 5. ју-
на 2010. го ди не. Ка да је у пи та њу бри га о осо ба ма 
са ин ва ли ди те том, ре а ли зо ван је про је кат „Ла ко је 
чи та ти“ у са рад њи са ИП „Сиг на ту ре“ и Град ском 
оп шти ном Ста ри град, у окви ру ког су адап ти ра не 
књи ге за сла бо ви да од ра сла ли ца и отво рен је би-

бли о теч ки фонд за ову гру пу ко ри сни ка. До бро-
вољ ни да ва о ци кр ви ни су мо ра ли да че ка ју ред на 
Тр гу Ре пу бли ке: има ли су при ли ку да у че ти ри на-
вра та то ком го ди не до ђу у Кнез Ми ха и ло ву 56 и да-
ју крв у, за ту при ли ку, при ла го ђе ној Ву ко вој са ли. 
По себ на пред ност ова кве ак ци је је сте да је сва ки 
да ва лац, по ред пе ча та у књи жи ци, сен дви ча и со-
ко ва, иза шао бо га ти ји за бес плат ну члан ску кар ту 
Би бли о те ке.

Пројекти
Да нас се ве ли ки број ак тив но сти нео прав да но 

на зи ва про јек ти ма, али Би бли о те ка гра да за и ста 
мо же да се по хва ли уче шћем у не ко ли ко про је ка та 
у то ку 2010. го ди не у пра вом зна че њу те ре чи. 

Ac ces sIT, ме ђу на род ни про је кат у окви ру про-
гра ма Европ ске ко ми си је Кул ту ра 2007– 2013, ко-
ји је усме рен ка кре и ра њу ди ги тал не би бли о те ке на 
европ ском ни воу, је уве ли ко узео ма ха. За по сле-
ни ан га жо ва ни на про јек ту су пу то ва ли у Грч ку и 
Пољ ску на обу ке и сту диј ска пу то ва ња, а одр жа на 
је и из у зет но по се ће на Увод на кон фе рен ци ја про-
јек та у Бе о гра ду. 

Фи нан сиј ска пи сме ност гра ђа на је про је кат ре-
а ли зо ван уз по моћ USAID-овог Про јек та по др шке 
еко ном ском раз во ју Ср би је. За хва љу ју ћи до број 
обу ци и ви спре ним би бли о те ка ри ма, ве ли ки број 
сред њо шко ла ца и сту де на та из свих оп шти на је на-
у чио осно ве фи нан сиј ске пи сме но сти, што ће им у 
бу дућ но сти раз ре ши ти не до у ми це при по ди за њу 
кре ди та, ку по ви ни, штед њи и уоп ште, од но су ка 
нов цу. За ову свр ху је кре и ран и веб сајт www.nov-
ci ci.com.

е-БГБ 
Би бли о те ка гра да Бе о гра да се не се бич но ко ри-

сти ла јед ним од нај ва жни јих ак ту ел них сред ста ва 
ко му ни ка ци је са јав но шћу – ин тер не том. По ред 
веб сај та, ин фор ма ци је су кру жи ле пу тем Феј сбу ка, 
бло го ва, Тви те ра, Ју Тју ба, Фли ке ра, а по себ но ме-
сто је за у зео но ви сер вис „Пи тај, не ски тај“. Овај 
ре фе рен сни сер вис ко ји ра ди на плат фор ми Qu e sti
on Po int (OCLC) омо гу ћа ва ко ри сни ци ма да пу тем 
фор му ла ра по ста вља ју би бли о те ка ри ма нај ра зно-
вр сни ја пи та ња или да ди рект но ћа ска ју са њи ма. 

Елек трон ски ка та ло зи свих цен трал них би бли-
о те ка на те ри то ри ји град ских оп шти на су у то ку 
го ди не по ста ли до ступ ни он лајн, што омо гу ћа ва 
пре тра жи ва ње на сло ва, ауто ра и дру гих па ра ме та-
ра „из фо те ље“.

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА У 2010. ГОДИНИ: идеје + воља = успех

1 Ове и дру ге иде је се у нео гра ни че ном бро ју при ма ју пу-
тем струч ног бло га in fobgb.blog spot.com
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За хва љу ју ћи уче шћу у про јек ту АccessIT и са-
рад њи са PSNC (Po znan su per com pu ting and net-
wor king cen ter) из Пољ ске, Би бли о те ка гра да је 
бес плат но ин ста ли ра ла софт вер за кре и ра ње ди ги-
тал не би бли о те ке dLi bra. 

Од вишка ЕПП-а глава не боли
У то ку апри ла и ма ја ре а ли зо ва на је кам па ња за 

под сти ца ње чи та ња „Чи тај! Обо га ти се бе.“ У окви-
ру кам па ње ре а ли зо ва но је ви ше ак ци ја:

„Дан са Драгославом Михајловићем“, 	
„Познати у библиотеци“	
акција слања MMS-ова на тему „Ја и моја 	
омиљена књига“
награђивање највреднијих читалаца у свакој 	
од библиотека 
концерт суботичке поп-рок групе „Ана 	
Невер“.

Зна ча јан ис ко рак у ци љу про мо ци је Би бли о те-
ке гра да Бе о гра да је Дво у гао EX LI BRIS, чи јих је 
се дам из да ња еми то ва но на ТВ Б92 ин фо. Из бор 
го сти ју је био из у зе тан: Све тла на Вел мар-Јан ко вић 
и Вла ди мир Ар се ни је вић, Вла ди мир Кец ма но вић и 
Све ти слав Ба са ра, Те о фил Пан чић и Сло бо дан Вла-
ду шић, Мар ко Ви дој ко вић и Фи лип Да вид, Ви до сав 
Сте ва но вић и Зо ран Бог нар, Го ран Пе тро вић и Зо-
ран Ћи рић, Мир ја на Ђур ђе вић и Сре тен Угри чић.

Ра ди ус по ста вља ња ја сни јег ви зу ел ног иден ти-
те та Би бли о те ке гра да Бе о гра да, као и ква ли тет ни-
јих од но са с јав но шћу, сви за по сле ни су ове го ди не 
по че ли да но се на мен ски ди зај ни ра не кар ти це са 
име ном и сли ком.

Стручњак до стручњака!
Би бли о те ка гра да Бе о гра да по ста је све под сти-

цај ни ја сре ди на за струч но уса вр ша ва ње и еду ка ци-
ју уоп ште, па та ко и сво јих за по сле них. То ком 2010. 
за по сле ни су уче ство ва ли на мно гим струч ним до-
га ђа њи ма у зе мљи и ино стран ству, где су че сто би ли 
по зи ва ни као из ла га чи. Нај че шће су пред ста вља ли 
рад Би бли о те ке као при мер до бре прак се, због че га 
су у пар на вра та до би је ни и гран то ви за уче шће од 
стра не при зна тих би бли о те кар ских ор га ни за ци ја и 
ком па ни ја (IFLA – Stu art Bre wer Scho lar ship, Go et-
he In sti tut, Ам ба са да САД, итд.). 

Но ви на ко ја је од ве ли ког зна ча ја за ја ча ње људ-
ских ре сур са је су ин тер не обу ке / тре нин зи ко ји су 
се од ви ја ли то ком це ле го ди не. За по сле ни, по себ но 
они ко ји ра де ди рект но са ко ри сни ци ма, про шли 
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су обу ку „Асер тив ност – асер тив ни би бли о те кар“, 
топ ме наџ мент је по ха ђао ча со ве по слов ног ен гле-
ског је зи ка, сви за ин те ре со ва ни су има ли при ли ку 
да чу ју ис ку ства ко ле га ко ји су по се ти ли дру ге би-
бли о те ке и кон фе рен ци је у окви ру се ри је пре да ва-
ња „По ста ни би бли о те кар и ви ди свет“; је дан део 
за по сле них је об у чен да пру жа пр ву по моћ, а сви 
су про шли обу ку за без бе дан и здрав рад и за шти ту 
од по жа ра.

Би бли о те ка гра да Бе о гра да је са ве ли ким успе-
хом ор га ни зо ва ла не ко ли ко зна чај них кон фе рен ци-
ја и се ми на ра: OCLC ин фор ма тив ни се ми нар ко ме 
је при су ство ва ло ви ше од 120 по се ти ла ца из це ле 
Ср би је, Увод на кон фе рен ци ја про јек та Ac ces sIT, 
Окру гли сто „Ста ра, рет ка и умет нич ка књи га – ју-
че, да нас, су тра“, Пу то каз за по чет ни ке у би бли о те-
кар ству за школ ске би бли о те ка ре и број не дру ге.

Ис про ба на је и но ва опре ма за ди ги тал не ви део 
кон фе рен ци је (DVC) у Аме рич ком кут ку – Деј вид 
Ленкс је за би бли о те ка ре ди рект но из Ита ли је го-
во рио о Из град њи но вог би бли о те кар ства.

Би бли о те ка гра да Бе о гра да се и ове го ди не бри-
ну ла о дру гим би бли о те ка ма у окви ру сво је ма тич-
но сти. Оба вље но је 66 струч них по се та и пру же но 
200 са ве та у ве зи са струч ним ра дом у школ ским и 
јав ним би бли о те ка ма. Ста ње „на те ре ну“ да ле ко је 
од бли ста вог: про бле ми су углав ном ве за ни за лош 
про стор, на бав ку, не до у ми це око про це са рас хо да 
и ре ви зи је. За то су ту струч ни „ма ти ча ри“ ко ји се 
тру де да са ве ти ма и струч ном еду ка ци јом по бољ-
ша ју за те че но ста ње.

Добар глас далеко се чује
„Net wo r king“ (са рад ња, умре жа ва ње) је им-

пе ра тив за успе шан рад би бли о те ка у ме ђу на род-
ним во да ма. Нај и стак ну ти ји стра ни парт не ри у 
за јед нич ком на сто ја њу ка ја ча њу за јед ни це су би ли 
EBLI DA, IFLA, OCLC, ALA и Ac ces sIT тим. На 
нај зна чај ни јим свет ским кон фе рен ци ја ма Би бли о-
те ка гра да је пред ста ви ла сво је успе хе, раз ме ни ла 
ис ку ства и до не ла у Бе о град пел це ре до брих иде ја.

Као зва нич ни пред ла гач за на гра де AL MA 
(Astrid Lind gren Me mo rial Award) Би бли о те ка је 
пред ло жи ла Зма је ве деч је игре, а за In ter na ti o nal 
Im pac Du blin Li te rary Award „Ко мо“ Ср ђа на Ва-
ља ре ви ћа, „Ха мам Бал ка ни ја“ Вла ди сла ва Бај ца и 
„Пре љуб ни ци“ Ви де Ог ње но вић.

По пр ви пут у ду гом ни зу го ди на Би бли о те ка 
је го сто ва ла и на ис то ку и то на Ме ђу на род ном би-
бли о граф ском кон гре су у Санкт Пе тер бур гу.

Иза кулиса
Као што је не где дав но на по чет ку тек ста на-

ве де но, успех и по стиг ну ти ре зул та ти не би би ли 
ка кви је су да иза све га не сто ји јед на сјај но ор га ни-
зо ва на еки па од 273 за по сле на. Са но вом ор га ни за-
ци јом ра да и 24 осо бе ма ње не го прет ход не го ди не, 
Би бли о те ка је ус пе ла да над ма ши соп стве не ре зул-
та те и пла но ве.

На кон из ме на у ор га ни за ци о ној струк ту ри и 
си сте ма ти за ци ји рад них ме ста, Би бли о те ка са да 
сво ју де лат ност оба вља у окви ру сле де ћих ор га ни-
за ци о них је ди ни ца: 

Библиотека града Београда (12 одељења),	
Библиотеке на територији градских 	
општина (13 одељења).

Би бли о те ком гра да Бе о гра да, у нај ши рем зна-
че њу, је у 2010. ру ко во ди ла ди рек тор ка Ја сми на 
Нин ков, уз по моћ че ти ри са вет ни ка, два по моћ ни-
ка за би бли о теч ку де лат ност, јед ног по моћ ни ка за 
фи нан сиј ско по сло ва ње и се кре та ра.

Није ни црно ни шарено – шта  
је то?
Је дан од, чи ни се, ве чи тих иза зо ва за Би бли о-

те ку гра да Бе о гра да су број ни не а де кват ни и не у-
слов ни про сто ри: це ла мре жа од 78 обје ка та је по-
кри ве на не до вољ ном ква дра ту ром од око 13.000 м2. 
Ме ђу тим, сва ке го ди не овај не ве лик про стор се део 
по део ре но ви ра. У 2010. го ди ни нај све тли ју тач ку 
пред ста вља ком плет но ре но ви ран огра нак „Бран ко 
Миљ ко вић“ на Зве зда ри. Вид но је адап ти ран и про-
стор у Кнез Ми ха и ло вој 56 и огра нак у Же ле зни ку, 
док су дру ге адап та ци је ма њег оби ма из во ђе не на 
ве ли ком бро ју обје ка та у мре жи (елек тро ин ста ла-
ци је, гра ђе вин ско-за нат ски ра до ви, итд.). 

Наставак следи...
Би бли о те ка гра да Бе о гра да ће на ста ви ти да 

за до во ља ва рас ту ће ин фор ма ци о не, еду ка тив не, 
за бав не по тре бе Бе о гра ђа на пу тем увек све жих 
услу га, про гра ма, но вих књи га и фил мо ва, при то-
ме ко ри сте ћи нај ра зли чи ти је ме ди је. Ова ква до бра 
прак са ће сва ка ко би ти за сно ва на на про ак тив ном 
ста ву ко лек ти ва, раз ли чи тим про гра ми ма еду ка ци-
је за по сле них, још ја чом ме ђу на род ном са рад њом 
и не пре су шним иде ја ма ко је од ли ку ју ову нај ве ћу 
јав ну би бли о те ку у ју го и сточ ној Евро пи.

Весна Вуксан
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Би бли о те ка гра да Бе о гра да 2010. го ди не уве-
ла је у сво ју по ну ду но ву ка те го ри ју – бес-
плат ног трај ног члан ства „65+“ за осо бе 

ста ри је од 65 го ди на. Упра ва Би бли о те ке се од-
лу чи ла за овај по тез на осно ву ис тра жи ва ња слу-
жбе мар ке тин га у дру гој по ло ви ни 2009. го ди не 
о потрeбама ко ри сни ка услу га би бли о те ке, со ци-
јал ној и ста ро сној струк ту ри чла но ва би бли о те ке 
и обр ту би бли о теч ког фон да по ка те го ри ја ма, Та-
ко ђе, ти ме се иза шло у су срет по тре ба ма ста ри јих 
су гра ђа на ис ка за ним у пе ри о дич ним ан ке та ма, 
Ве ли ко ин те ре со ва ње по тен ци јал них чла но ва учи-
ни ло је да је овај по тез упра ве би бли о те ке иза звао 
број не но ве пра те ће ак тив но сти ко је су за жи ве ле 
не ве ро ват ном прак сом у кул тур ном жи во ту гра да 
Бе о гра да.

Оформљене су приручне библиотеке у - 
дневним пензионерским центрима у граду,
Започета је информатичка обука чланова - 
65 + за основно овладавањем радом на 
персоналном рачунару.
Покренута је инцијатива за умрежавање - 
најмлађих и најстаријих корисника 
библиотечких услуга....

Учлањивање и чланска карта
Члан ска кар та 65+ има ва жност пу но прав не 

члан ске кар те и ко ри сти се по усло ви ма про пи са-
ним Пра вил ни ком о усло ви ма, на чи ну ко ри шће ња 
и за шти ти би бли о теч ке гра ђе Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да. Ко ри сник ко ји по се ду је члан ску кар ту 
65+ мо же да ко ри сти услу ге свих јав них би бли о те-
ка у Бе о гра ду. У мре жи Би бли о те ке гра да Бе о гра-
да, ко ја по кри ва 76 обје ка та у три на ест бе о град-
ских оп шти на, ко ри сник има пра во да по зај ми 10 
књи га или дру гу би бли о теч ку гра ђу на пе ри од од 
20 да на.

Јед ном из да те, ове члан ске кар те има ју трај но 
ва же ње. 

За упис је потребно :
150,00 динара (трошкови издавања трајне 	
чланске карте),
фотографија 3,5 х 3 cm,	
лична карта или пасош ( документ са ЈМБГ)	

У окви ри ма овог про гра ма у прак си је нај ве ће 
ин те ре со ва ње иза зва ла ин фор ма тич ка обу ка. 

Са мо у пр вом та ла су при ја вљи ва ња, у 5 рад них 
да на, лич но или те ле фо ном, при ја ви ло се ви ше од 
300 за ин те ре со ва них.

Ти ме је до ка за на по тре ба за ДО ЖИ ВОТ НИМ 
УЧЕ ЊЕМ и укла ња њем ин фор ма тич ке ин клу-
зи је. Ка ко ДО ЖИ ВОТ НО УЧЕ ЊЕ пред ста вља 
нај е фи ка сни је сред ство за по др шку зна њу, успе ху 
и раз во ју у са вре ме ним ИТ усло ви ма отва ра ју се 
но ве обла сти. Ин фор ма тич ко обра зо ва ње, тач ни је 
укла ња ње ин фор ма тич ке ин клу зи је за не ма лу ка-
те го ри ју ко ри сни ка би бли о теч ких услу га, ко ји су 
ста ри ји од 65 го ди на пре суд ни је чи ни лац ства ра њу 
јед на ких шан си за све гра ђа не уз пу но ува жа ва ње и 
раз у ме ва ње раз ли чи то сти.

Зашто IT 65+
Иде ја за по кре та ње и ре а ли за ци ју про јек та IT 

65+ је же ља да се у прак си омо гу ћи ко ри сни ци ма 
ста ри јим од 65 го ди на жи во та, ко ји не ма ју прет-

Примери добре праксе

БИБЛИОТЕКА И БИБЛИОТЕЧКА И ИНФОРМАТИЧКА ОБУКА ЗА ЧЛАНОВЕ 65 +

Ро ђен је у ру мун ском де лу Ба на та та да шње Аустри је. Шко ло вао се за ка лу ђе-
ра, али је на пу стио тај по зив и кре нуо на пу то ва ња по це лој Евро пи, где је 

при мио иде је европ ског про све ти тељ ства и ра ци о на ли зма. Ра дио је на про све-
ћи ва њу свог на ро да, пре во дио је ра зна де ла ме ђу ко ји ма су нај по зна ти је Езо по ве 
ба сне, а по том је и сам пи сао де ла

Спо ме ник До си те ју Об ра до ви ћу де ло је Ру дол фа Вал де ца. Из ра ђен је у брон-
зи, а по диг нут 1911. ис пред не ка да шње На род не би бли о те ке (пред ула зом у Ка-
ле мег дан), а 1930. пре нет у Уни вер зи тет ски парк.

На спо ме ни ку је ис пи са на мак си ма: „Идућ учи, у вје ко ве гле дај!“ До си теј Об-
ра до вић је ро ђен у Ча ко ву у Ба на ту око 1739. а умро је у Бе о гра ду 1811. Био је 
књи жев ник, фи ло зоф, пе да гог, на род ни про све ти тељ, пр ви ми ни стар про све те у 
Ср би ји и чо век ко ји је до нео кром пир у Ср би ју.

Помен Доситеју Обрадовићу
У не де љу, 10. апри ла 2011. го ди не, на вр ши ло се 200 го-

ди на од смр ти ве ли ког срп ског про све ти те ља До си те ја Об-
ра до ви ћа. 

С бла го сло вом Ње го ве Све то сти Па три јар ха срп ског Г. 
Ири не ја, па ра стос До си те ју Об ра до ви ћу у Са бор ној цр кви 
у Бе о гра ду слу жио је ви кар ни Епи скоп хво стан ски Г. Ата на-
си је, уз прат њу цр кве них ве ли ко до стој ни ка и по ја ње Хо ра 
Пр вог срп ског пе вач ког дру штва. 

У знак се ћа ња на ве ли ког про све ти те ља, на гроб До си-
те ја Об ра до ви ћа вен це су по ло жи ли пред став ни ци Ми ни-
стар ства про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је и За ду жби не 
„До си теј Об ра до вић“.

http://www.dositejeva-zaduzbina.rs/aktivnosti/pomen.php

Доситеј Обрадовић

КОРЊАЧА И ОРАО
Кор ња ча мо ли ла ор ла да је на чи да ле ти. Ве ли јој орао: „Се ди ти с ми-

ром и хо дај та ко по ни ско ка ко си и до сад, бо ље ће за те би ти, јер склад ност 
твог те ла ни је за ви си ну на чи ње на“. Не ће ова оно што је за њу, не го све 
до са ђу је мо ле ћи. Узме је орао, по диг не у ви си ну, пак је пу сти: „Хај де, ле ти 
сад!“ Поч не она ле те ти, али ка ко не ва ља, пад не на зе мљу и сва се згру ва.

По у ка - ме ри мо и по знај мо се бе, и не ис ти мо сто ни је за нас...
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ход них ис ку ста ва са ком пју тер ском тех но ло ги јом, 
при ступ но вим сред стви ма ко му ни ка ци је. Они би 
са вла ђу ју ћи основ ну обу ку ра да на ком пју те ру до-
би ли мо гућ ност да при сту пе ба за ма би бли о те ке, 
ин фор ма ци ја ма на елек трон ским ме ди ји ма, пр вен-
стве но Ин тер не ту.

Би бли о те ка гра да Бе о гра да је ослу шку ју ћи и 
ис тра жу ју ћи по требе сво јих ко ри сни ка ове ста-
ро сне струк ту ре уочи ла же љу и по тре бу да им се 
пру жи мо гућ ност да и са ми по ста ну део 21. ве ка. 
На тај на чин ус пе ли би да по бе де сва ко днев но на-
ра ста ју ћу оту ђе ност ко ју со бом до но си мо дер но 
до ба. От кла ња ње ове сво јеврс не IT ин клу зи је јед-
не ста ро сне и со ци јал не ка те го ри је је и при ли ка за 
ши ре ње ди ја па зо на у пру жа њу услу га би бли о те ка. 

Ре ал на чи ње ни ца да у на шим усло ви ма мла-
ђи чла но ви по ро ди ца од ла зе у свет резултирала је 
ствар ном по тре бом код на ших ста ри јих жи те ља да 
се те дис тан це пре ва зи ђу на на чин ко ји омо гу ћа ва 
по зна ва ње ра да на ком пју те ру.

По ве зи ва њем ова два раз ло га сте кли су се усло-
ви за по сто ја ње обо стра ног ин те ре са и оправ да-
ност иде је за по кре та ње ова квог кур са.

Ко ри сте ћи прет ход на ис ку ства сте че на то ком 
пи лот про јек та Ком пју тер ска обу ка 65+ (јун–јул 
2010) и по дат ке до би је не пу тем Упит ни ка, по ла-
зни ке смо по де ли ли у гру пе та ко да су уну тар гру-
па по ла зни ци из јед на че ни по свом прет ход ном 
ис ку ству у ра ду са ра чу на ри ма, или по из о стан ку 
ика квог ис ку ства у ра ду с ра чу на ри ма, као и по по-
зна ва њу ен гле ског је зи ка.

На пра вље не су раз ли ке у ра ду са гру пом оних 
ко ји има ју пред зна ња и ра ду са гру па ма без ика квог 
пред зна ња.

Сва ка гру па про ла зи кроз пет од ре ђе них фа за 
обу ке. Од упо зна ва ња са са мим ра чу на ром, „стра-
шном звер ком ми шем“ и апли ка ци ја ма на мо ни-
то ру (за оне пот пу но не у ке), пре ко упо зна ва ња са 
ве ли ким свет ским пре тра жи ва чи ма Go o gle и сл., 
за тим ула ска у пре тра жи вач БГБ би бли о теч ке ба-
зе, отва ра ње mail адре се на gmail-у и на кра ју за све 
оне ко ји бу ду за ин те ре со ва ни по се та аме рич ком 
кут ку где би их упу ти ли у тај не web ma sin ge ra и ко-
ри шће ња web ca me re. 

План и програм IT обуке по 
методу 65 +

1–2. ЧАС
•	 Како	укључити	компјутер?
•	 Како	је	најлакше	водити	миша	по	подлози?
•	 Шта	је	десктоп?
•	 Позиција	старт,	где	се	налази,	шта	се	отвори	

када кликнемо мишем на позицију старт, 
одабир команде Turn off...... да би се компјутер 
искључио. 

•	 Шта	су	иконице.	Важно	је	нагласити	да	сваки	
програм има своју стандардизовану иконицу. 

Како се актвирају иконице у комјутеру (дупли 
клик)

•	 Пар	речи	о	Word	-у	и	Internet	explorer-у.	Како	
се активирају кликом на иконицу, пар речи 
о	прозорима	Windows	-а,	и	како	се	излази	
из програма (крстић у горњем десном углу 
прозора).

•	 Улазак	у	Word,	дуплим	кликом.	Пар	речи	
о курсору (црна цртица која трепће на 
монитору) .

•	 Како	се	подешава	писмо	(језик)	којим	ћемо	
писати	у	Word-у.

•	 Основне	позиције	на	тастатури.	Показати	где	
се на тастатури налази дугме за велико слово 
(shift), дугме за нови ред (enter), како се куца 
размак... etc.

•	 Селектовање	(одабир)	текста,	речи,	слова	
или знака. Како се нешто селектује и која је 
сврха селектовања. (Селектовани текст може 
се избрисати командом delete или увећати, 
подебљати, обојити... etc.)

•	 Copy	and	paste.	Како	се	та	операција	изводи	
мишем. Објаснити улогу десног тастера, 
нагласити улогу левог тастера миша.

3–4. ЧАС
•	 Поновити	комплетно	градиво	са	преtходног	

часа и евентуално појаснити неке недоумице 
уколико их буде. 

•	 Како	се	чува	документ	у	компјутеру.
•	 Како	се	проналази	документ	сачуван	у	

компјутеру.

5–6. ЧАС
•	Internet	explorer.	Основне	алатке:	два	дугмета	

за листање у горњем левом углу рама (стрелица 
левo и стрелица десно), два поља за претрагу 
у	оквиру	самог	Internet	explorer-a:	поље	за	
претрагу помоћи комплетне wеb адресе и поље 
за претрагу помоћу кључних речи.

•	Шта	је	заправо	претраживач.
•	Како	се	претражује	на	google-у:	шта	је	кључна	

реч, шта поље за уношење кључне речи, шта 
дугме за покретање претраге мреже.

•	Листа	са	линковима	као	резултат	претраге,	
шта су заправо линкови, како се одабире са 
понуђене листе линк који нас одводи на wеb 
страницу коју тражимо.

•	Wеb	страница	Библиотеке	.
•	Електронски	каталог	БИСИС,	како	се	користи.

7–8. ЧАС
•	Шта	је	то	е-мail.
•	Отварање	адресе	на	G-mailu.	Попуњавање	

налога за регистрацију на G-mail.
•	Како	се	користи	mail	box,	како	послати	е-mail.	

9–10. ЧАС
•	Заокруживање	целог	процеса.
•	Израда	завршног	задатка	који	се	састоји	од:

укључивања рачунара- 
писања кратког личног резимеа обуке, - 
највише до ½ странице
трајно чување записа- 
смештање у одговарајући фолдер- 
слање урађеног е-мail-ом на адресу - 
библиотеке.

За са гле да ва ње ре а ли за ци је овог про јек та доо-
вољ но ће ре ћи по да так да је у пе ри о ду сеп тем бар 
2010 – фе бру ар 2011. об у че но 312 по ла зни ка, а да 
обу ку из раз ли чи тих раз ло га ни је при ве ло кра ју 
све га 8 по ла зни ка, што чи ни за не мар љив про це-
нат. Та ко ђе, то ком ре а ли за ци је обу ке број по се та 
кла сич ним услу га ма би бли о те ке је код ове ста ро-
сне ка те го ге ри је ко ри сни ка уве ћан за 45%, укуп но 
7%, што ни је за не мар љив по да так. Ис тра жи ва њем 
и ана ли зом на ба зи узор ка но вем бар – де цем бар 
2010. по ве ћа на је про сеч на ду жи на бо рав ка ко ри-
сни ка у би бли о те ци са 7 ми ну та на 12 ми ну та (по-
сма тра но за све ка те го ри је ко ри сни ка).

Ка ко је је ре а ли за ци ја овог про јек та још у то ку 
и не је ња ва, чак се са са мо јед ног ме ста за обу ку у 
Би бли о те ци гра да Бе о гра да (оп шти на Ста ри град) 
про ши ри ло на 6 но вих пунк то ва ( Зве зда ра, Но ви 
Бе о град, Чу ка ри ца, Ба ра је во, Со пот и Мла де но-
вац). Ука за ле су се по тре бе за ње го вим про ши ре-
њем.

Као основ но је из ра да IТ ПО ЧЕТ НИ ЦЕ, при-
руч ни ка, ве жбан ке са гра фич ким за пи сом про гра-
ма и ше мат ским по ја шње њи ма. Овај при руч ник се 
штам па уве ћа ним фон том 14 због лак ше ви зу е ле не 
до ступ но сти на еко ло шком па пи ру и скром ни јој 
гра фич кој опре ми ра ди што при хва тљи ви је ко нач-
не це не. 

Зна чај овог про јек та је и у то ме што ни је по-
себ но фи нан си ран ни из бу џе та ни од до нат ор ских 
ор га ни за ци ја и не вла ди ног сек то ра. Ре а ли зу је се 
ан га жо ва њем соп стве них ре сур са са ме би бли о те ке 
и ње них ка дро ва и то му да је по се бан зна чај. 

Мирко С. Марковић
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За вр шив ши са ту ши ра њем, Ка та по сег ну за пе шки-
ром кад за зво ни те ле фон. Окре ну се пре ма вра ти-

ма и, кад те ле фон по но во за зво ни, она клим ну гла вом 
про мр мљав ши: „Ево, ево.“ Об мо та пе шкир око се бе, 
при ти сну га лак то ви ма и упу ти се ход ни ком у днев-
ну со бу. По ди же слу ша ли цу. „Ха ло?“ – ре че и ослух ну. 
„Ха ло?“

Ни шта. Вра ти слу ша ли цу и са че ка да те ле фон по-
но во за зво ни. Кад се то ни је де си ло, вра ти се у ку па-
ти ло. Ба ри це во де на ку пи ле су се дуж ход ни ка. Кроз 
од шкри ну та вра та из ла зи ла је па ра ис под све тла ко је 
се про би ја ло. 

Пред огле да лом у ку па ти лу Ка та ста де, пу сти да 
пе шкир скли зне на под. Дла ном обри са за ма гље но 
огле да ло. Наг ну се пре ма ње му тра же ћи свој лик. Ши-
ром отво ри вра та и оде да отво ри и про зор. На ули ци 
су се те шко њи ха ли фи ку си, па ра по че да ку ља на по-
ље.

За ба ци ко су и кре те да ис ти ска во ду из ње по вла че-
ћи це лом ду жи ном стег ну тим пал цем и ка жи пр стом. 
Ко са јој се спу ша ла низ ле ђа као цр ни ко но пац, а во да 
се сли ва ла низ кич му. Ис пру жи ру ку до фи о ке из ко је 
из ва ди фла ши цу и отво ри је. Из ру чи млеч ни ло си он 
на длан и по че да га утр ља ва у ко жу пре вла че ћи дла но-
ви ма пре ко бу ти на. Са но гом на иви ци ка де на ста ви 
да утр ља ва ло си он око згло бо ва и пр сти ју ка да те ле-
фон по но во за зво ни. Оде да по диг не слу ша ли цу.

„Ха ло? Ко је то?“ – ре че Ка та и, кад је са дру гог 
кра ја жи це сти гао од го вор, схва ти да је пот пу но на га.

„Ко га тра жи те?“
„Не, жао ми је. Ми слим да има те по гре шан број“ 

– ре че др ма ју ћи гла вом и мо кра ко са јој па де низ јед ну 
стра ну ли ца. За де ну је иза уве та. „Ни ка ква Ка та ри на 
не жи ви ов де. Је сте ли си гур ни да сте окре ну ли до бар 
број? Ко ји број тра жи те?“

„Је сте, то је број, али не ма ни ко га ко се та ко зо ве. 
Да ли Вам је та Ка та ри на да ла овај број?“

„Је сте? Ах, ствар но ми је жао.“
„Ја?“ – ре че. На сме јав ши се, спу сти се на на слон 

од ка у ча. „Ја сам Ка та.“
„На рав но да сам си гур на. Је сте, по зна ва ла сам јед-

ну Ка та ри ну кад сам би ла мла да. То је име не ке мла ђе 
же не, зар не? Име не ке де вој ке.“

„Је сте, у пра ву сте“ – по тврд но је клим ну ла гла-
вом. „Или не ке ста ри је же не.“

„Ја? Ја сам не где из ме ђу.“

„Не, ни сам“ – од го во ри Ка та. „У сва ком слу ча ју 
ни сам још.“

„Хо ћу да ка жем да ако ме мој дра ги за про си, нај-
ве ро ват ни је бих од го во ри ла по тврд но.“

„Не, ни је нај ве ро ват ни је. Го то во си гур но.“
„У ре ду, де фи ни тив но бих ре кла да. Али не ве ру-

јем да ће ме ика да за про си ти.“
„Не, сум њам“ – ре че. „По чи њем већ да ве ру јем да 

ћу мо ра ти ја ње га да за про сим.“
„Тре нут но ни је ов де. Од су тан је по слом. Али ће 

се вра ти ти кра јем сед ми це. Кад је ма ло пре за зво нио 
те ле фон по ми сли ла сам да је он, али сте то би ли Ви.“

Ка та је жи цу од слу ша ли це пре пли та ла пр сти ма. 
„Зна те шта?“ – ре че. „Не ма ве зе ако не зо ве ве че рас, 
са њим мо гу да раз го ва рам не ки дру ги пут. Мо жда би-
смо мо гли са мо да по раз го ва ра мо. Са мо Ви и ја.“

„Па ше и ме ни.“ 
„Мо лим Вас, са че кај те да одем на дру ги те ле фон? 

Спу сти ћу слу ша ли цу и оти ћи ћу на те ле фон у спа ва-
ћој со би“ – ре че Ка та. „При че кај те, ва жи?“ Спу сти 
слу ша ли цу и оде у ку хи њу. Са по ли це узе вин ску ча-
шу и ста ви је на рад ну по вр ши ну. По ред фри жи де ра 
је ста ја ла јед на на че та бо ца ви на. По ди же бо цу пре ма 
све тлу, он да окре ну чеп од плу те и по че да си па у ча-
шу. Кад је ви но до дир ну ло иви цу, ча ша по че да кли зи. 
Ра ши ре ним пр сти ма дру ге ру ке при ти сну ча шу да је 
спре чи да не кли зи.

При не се ча шу усти ма. Угле да соп стве ни од раз на 
ку хињ ском про зо ру. Ви де ла је сво ју све тлу ко жу и јед-
ну дој ку ко ја је би ла ве ћа и ви си ла ни же од оне дру-
ге. От пи гу тљај и про му ља га по усти ма да осе ти укус 
ви на.

Ка та спу сти ча шу и по ди же јед но ра ме да из јед на-
чи ви си ну бра да ви ца. Под мет ну за о бље ну ша ку ис под 
ле ве дој ке по сма тра ју ћи од раз у про зо ру док је спу-

шта ла ру ку. Ви де ла је да јој се бра да ви ца ма ло увр ну ла 
и док је по но во под вла чи ла ша ку ис под дој ке при ме-
ти да се не што по ме ри иза ње ног од ра за. По глед јој 
скре ну та мо да ље, пре ко дво ри шта и пре ко огра де, и 
угле да јед ног чо ве ка ка ко сто ји на про зо ру ку ће пре ко 
пу та. Ка та се по ву че од про зо ра и уга си све тло у ку хи-
њи. У та ми јој се убр за но ди са ње по ла ко сми ри ло.

Ста ви ру ку на рад ну по вр ши ну и по ла ко се по-
но во при кра да ба ци по глед кроз про зор. Та мо је још 
увек ста јао онај чо век ис под флу о ро сцент ног све тла. 
Јед на же на се по ја ви на про зо ру и за гр ли му шкар ца, 
по љу би га и од ву че од про зо ра. Ка та се за ки ко та и бр-
зо ста ви ру ку на уста. Те ле фон по но во за зво ни.

Ка та узе ча шу, по не се оста так ви на са со бом у 
днев ну со бу и по ди же слу ша ли цу.

„По ми сли ла сам да сте Ви“ – ре че.
„Из ви ња вам се што ни сам по ди гла слу ша ли цу 

она ко ка ко сам ре кла да ћу ура ди ти.“
„Не, ни сам за бо ра ви ла на Вас. Са мо сам оти шла 

да узмем не што да по пи јем“ – од го во ри. „Ни сам још 
оти шла го ре. Мо же те ли ме по но во при че ка ти?“

Те ле фон је у спа ва ћој со би био на Лу ки ној стра ни 
кре ве та. Ка та упа ли лам пу и ста ви ча шу на ноћ ни сто-
чић. По ди же слу ша ли цу. „Ево ме“ – ре че по ди жу ћи 
но ге на кре вет.

„Мно го за пит ку је те. Ка ко би би ло да Ви ме ни ка-
же те не што о се би.“

„Не. Не мо же те да до ђе те.“
„За што да не? Не ћу вам ка за ти где жи вим.“
„Не, ни ка ко“ – од го во ри. „Јед но став но не мо гу 

да при мам стран це тек она ко ка да ми се прох те.“
„Не, ни је ми се прох те ло.“
„Вра ти ће се кра јем сед ми це.“
„Не, све је у ре ду. Ни ка да не оста је ду го.“
„Ви ђам се са при ја те љи ма. Гле дам те ле ви зи ју. Чи-

там.“
„Тре нут но? Љу бав у вре ме ко ле ре.“
„Бо љи не го што зву чи. Тре ба да је про чи та те. Мо-

жда не што и на у чи те.“
„Не“ – за сме ја се. „О љу ба ви.“
„Да нас?“‘
„По под не сам пли ва ла – на пла жи. Ми слим да сам 

пре ду го оста ла у во ди.“
„Сва сам се смр зла. Кад сам сти гла ку ћи ду го ми је 

тре ба ло да се по но во згре јем. Тек што сам се ис ту ши-
ра ла то плом во дом, кад сте Ви по зва ли. Ни сам сти гла 
ни да се об у чем.“

Патрик Кaлен

ВАДИЧЕП
На су оста так ви на у ча шу. „Не, не ве ру јем да би 

му сме та ло што сам то ре кла.“
„За што? Јер зна да мо же да ми ве ру је, зар ни је та-

ко?“ – ре че пре вла че ћи ру ком пре ко на гог сто ма ка. 
„Па са мо при ча мо, зар не?“

„Цр но“ – ре че. „Ни сам си гур на ко је је би ло, не-
ко без ети ке те. Лу ка га је до нео са не ког слу жбе нот 
пу та.“ 

„Не, он не пи је. То пре пу шта ме ни“ – ре че и по-
ди же пра зну ча шу пре ма све тлу. 

„Мо же те ли ма ло да са че ка те? Ово га пу та не мој те 
да пре ки да те ве зу“ – ре че. „Од мах се вра ћам.“

Ка та си ђе до ле у ку па ти ло да се по мо кри. По гле-
да се у огле да ло, ру ком по ме ри ко су са ли ца. „Знаш 
да мо жеш да ми ве ру јеш, зар не?“ – ре че и на сме ја се. 
Оде у ку хи њу и узе дру гу фла шу ви на. У мра ку је пре-
би ра ла по фи о ци док ни је на пи па ла ва ди чеп. 

Го ре се на ме сти у кре ве ту и узе те ле фон. „Ево ме, 
Ва ша сам“ – ре че.

Ули цом про ђо ше ко ла и је дан глас из го во ри не-
што што ни је ус пе ла да раз у ме.

 „Не до ста је ми кад га не ма“ – ре че. „Је сте, не до-
ста је ми. Не мој те ни да по ми сли те да ми не не до ста-
је.“

„Да ли бих, шта? Да ли бих се уда ла за ње га? За ви-
си од то га да ли би ме он за про сио.“ За вр та ла је ва ди-
чеп ко ји је ура њао у плу ту. „Имао је до вољ но вре ме на 
да то учи ни, ви ше не го до вољ но. По чи њем већ да сум-
њам да ће то ика да пре ва ли ти пре ко уста.“

„А, ако би? Па, ми слим да бих та да отво ри ла дру-
гу бо цу ви на.“ 

„Имам. Имам је ов де по ред се бе; спрем на је и че-
ка. А имам и ва ди чеп, у ру ци ми је, он са мо тре ба да 
из у сти пра ве ре чи.“

„Ха ло?“
„Ха ло?“
„За што ово ћу та ње, за што? При ста ла бих“ – из у-

сти Ка та. „Ре кла бих да, ако би ме за про сио.“
„Ха ло?“ – ре че у слу ша ли цу, оче ку ју ћи да он не-

што ка же и чвр сто сте жу ћи у ру ци ва ди чеп.
Превела са енглеског Драгана Р. Живанчевић

Па трик Ка лен је мла ђи пи сац ко ји жи ви у до ли ни Хан тер 
у Но вом Ју жном Вел су. Ње го ве при че об ја вље не су у го ди-
шњим збир ка ма Нај бо ље аустра лиј ске при че, у раз ли чи тим 
ан то ло ги ја ма, као и у збир ци Но ве аустра лиј ске при че, ко ју 
је об ја вио Scri be, 2009. пре ма из бо ру Ави ве Та филд. При ча 
‘’Ва ди чеп’’ део је Кaленове пр ве об ја вље не књи ге под на зи-
вом Оно из ме ђу, Scri be, 2009, у ко јој су све при че по ве за не 
и мо гу се чи та ти као ро ман чи ја је глав на нит оно што по-
сто ји или не по сто ји из ме ђу љу ди, оно што их или по ве зу је 
или раз два ја. При по ве дач ки узор су му А. П. Че хов и зе мљак 
Тим Вин тон. Исто као и пи сцу Ра ја ну О’Ни лу, обал ски град 
Њу касл, се вер но од Сид ни ја, слу жи Ка ле ну као ку ли са за ње-
го ве при че.

МАР КО ВИЋ, Ђор ђе Ко дер : На ре чен но, кра т ке про зне фор ме, при ре ди ли Са ва Да-
мја нов и Ве сна Мал ба шки Пу по вац, Слу жбе ни гла сник Бе о град 2011.

МАР КО ВИЋ, Ђор ђе Ко дер : На ча ла, кр ат ке про зне фор ме, при ре ди ли Са ва Да мја-
нов и Ве сна Мал ба шки Пу по вац, Слу жбе ни гла сник Бе о град 2009.

Пе сник и пре во ди лац, учи тељ ма че ва ња и гим на сти ке, свет ски пут ник, ро ђен у Ви зи ћу или Бин-
гу ли у Сре му, де тињ ство и пр ве школ ске да не про вео је у Срем ској Ми тро ви ци. Као из у зет но 
обра зо ва на лич ност, по ли гло та ве ли ког фор ма та, по зна вао је ста ро грч ки, ла тин ски, ма ђар ски, 
не мач ки, ру ски, тур ски, арап ски, пер сиј ски и јер мен ски је зик, на пи сао пет спе во ва, ко ји тек у но-
ви је вре ме до би ја ју озбиљ ни је ту ма че ње. За жи во та је об ја вио је ди но спев Ро мо ран ка. У ру ко пи-
су су му оста ла још че ти ри обим ни ја спе ва: Сан Ма те ре Срб ске, Де ве си ље, Ми то ло ги је и Иско ни.

Та ко ђе, Ко дер је оста вио и ру ко пис Сло ва ра (ни то ни је са чу ва но у це ли ни), ко ји пред ста-
вља збир ку про зних и по ет ских „ту ма че ња“ ње го вих нео ло ги за ма. Ње го ве хер ме тич не пе сме су 
пу не „го во ра тра ва и цве ћа, пти ца и ви ла, на во де се ге о граф ска име на ме ста у Сре му, јед ном 
реч ју ту жи ви по се бан свет, ис пе ван спе ци фич ним пе снич ким је зи ком“ (На да Јан ко вић). А тај 
је зик је пун нео бич них ре чи, ко ва ни ца, не ра зу мљи вих син таг ми, па је чак и Вељ ко Пе тро вић 
пре ба ци вао пе сни ку да је „за бра здио у чи сту екс тра ва ган ци ју и гро теск ност из ра за“. Тек у но ви је 
вре ме би ће ви ше раз у ме ва ња за нео бич но Ко де ро во ства ра ла штво, а сам он вред но ван као је дан 
од нај зна чај ни јих пред став ни ка срп ског ро ман ти зма. На тај на чин ус по ста вља се нео п ход на ве за по чет ка 
но ве срп ске књи жев но сти са са вре ме ном ли те ра ту ром. Књи хе На ре че но и На ча ла ба ца ју но во све тло на 
Ко де ро ва де ла. Са ва Да мја нов и Ве сна Мал ба шки Пу по вац по ду хва ти ли су се јед ног стпр љи вог по сла да 
при ре де књи ге из Ко де ро ве за о став шти не. За са да су об ја вље не две. Ђор ће Мар ко вић Ко дер умро је 1891. 
го ди не, у Но вом Са ду. Пре по ру чу је мо чи та о ци ма да про чи та ју књи ге Ста ни ше Во ји но ви ћа, Ко дер (Бе о-
град 2005), Са ве Да мја но ва, Ко дер – исто ри ја јед не ре цеп ци је (Бе о град 1997), или, пак, по зна те Ме мо а ре 
Ја ко ва Иг ња то ви ћа (Бе о град 1966).

Славољуб Марковић
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Славољуб Марковић

Приче
Пар
Не знам шта их је спа ја ло, и да 

ли их је ика да не што спа ја ло.
Док то ро ви ро ди те љи до ћи ће 

у наш крај као пар ти за ни. До би ће 
је дан стан. Убр зо ће им се ро ди ти 
син. Не се ћаш га се си гур но. Оти-
ћи ће на шко ло ва ње у Бе о град. 
Та мо ће за вр ши ти сту ди је ме ди-
ци не, за тим ће спе ци ја ли зи ра ти. 
У Бе о гра ду ће се оже ни ти и за по-
сли ти. Али не што ће му не до ста-
ја ти. Би ће са мо је дан од сто ти не 
до шља ка. На ше ме сто му је би ло за ви чај. Шта да ти ка-
жем: вра ти ће се у род ни крај. Од мах ће по ста ти глав ни. 
Спе ци ја ли ста, за тим ди рек тор бол ни це, те пред сед ник 
оп шти не. Док то ро ва ку ћа би ће пу на фо то гра фи ја са ра-
зних про сла ва; пу то ва ња са фол кло ром. У сва ком спорт-
ском клу бу на ћи ћеш ње го ву фо то гра фи ју. 

Хтео је и да учи ни. Чак и ни је оче ки вао не ку про-
тив у слу гу. А ка кву би про тив у слу гу мо гао и да оче ку је? 
Је ди но од не ког мај сто ра: по гле да ће му ауто мо бил! Не-
пре ста но ће во зи ти пи јан, а не ће на пра ви ти ни је дан те-
жи удес. Два пут ће сле те ти са пу та, јед ном ће уда ри ти о 
бе тон ску огра ду.

За ме не ће по ста ти дав но мр тав чо век.
Али, док то ро ва же на! 
Њу ће пот пу но уби ти. Бе о гра ђан ка, прав ник, за по-

сли ће се у су ду. У па ла нач кој кул ту ри не ће има ти же љу да 
на пре ду је. Не ће по ла га ти ни пра во суд ни ис пит. За тво ри-
ће се у ку ћи и по све ти ће се де те ту. Чим бу де за вр ши ло 
осмо го ди шњу шко лу упи са ће гим на зи ју, у Бе о гра ду.

Док тор сва ке го ди не, то ком је се ни, од ла зи у лов на 
ди вље сви ње. И са да је у пла ни ни. Има ју та мо и викен-
ди цу. Ње го ва же на ни ка да не ће та мо оти ћи. Го ди на ма се 
ни са ким не ће дру жи ти. По не кад ће се то тал но опи ја ти. 
По на вља ће увек:

„Је бем ли му мај ку ко ме је до вео ов де. Љу бав је 
убица.“

Сусрет
Њих дво ји ца – фри зер и ње гов друг – по сле ра та су 

од лу чи ли да на пу сте има ња оче ва – пре се ли ће се у гра до-
ве! При па да ли су ге не ра ци ји ко ја је пре ста ре ла за шко лу. 
Не што мла ђи де ча ци су оти шли у тех ни ку ме и ко му ни-
стич ке ин тер на те. Њих дво ји ца су се вра ћа ли из за дру-
жног до ма. Се де ли су на јед ној утри ни. До го во ри ли су 
се: оти ћи ће у град! Пр ви од њих је у се лу ши шао ме шта-
не, за то је од лу чио да по ста не фри зер. Дру ги је од лу чио 
да по ста не же ле зни чар. Пр ви је оти шао у је дан ма ли 
гра дић. Ро ђак га је сме стио код не ке го спо ђе. Има ла је 
фри зер ску рад њу. Мо мак је пр во по слу жи вао, а за тим је 
по чео да ра ди у рад њи. Уве че је по ха ђао ве чер њу шко лу. 
Та да се то мо гло. Ве чер њих шко ла је би ло на сва ком ко-
ра ку. Ра ди ле су по скра ће ном про гра му. Би ло му је не ве-
ро ват но ко ли ко же на је до ла зи ло на фри зи ра ње! Же не из 
гра да и при до шли це су се нор мал но фри зи ра ле, а он да 
су же не са се ла ски ну ле ма ра ме и по че ле да се он ду ли ра-
ју. Мо мак је јед не ве че ри, умо ран од не пре ста ног ра да, 
до био по љу бац од сво је га зда ри це. Не жно у образ. Он-
да га је за гр ли ла. Мр шав, прав и ви так, ка кви су љу ди са 
пла ни не, се би је из гле дао сме шан по ред ни ско ду пе ома-
ње же не. Га зда ри ца му је ша пу та ла ис пре ки да не сло го ве, 
док јој је мо мак ми ло вао дој ке. Би ла је ста ри ја од мом ка. 
Има ла је већ јед но де те из пр вог бра ка. Уско ро су се вен-
ча ли. По ро ди ца! Но во де те је до шло сле де ће го ди не. Од-
мах је при ме тио да има окру глу гла ву као и ње го ва мај ка. 
Пот пу но под се ћа на њу. Убр зо су му не ва жно из гле да ли, 
ку ћа, же на и де те ко је је про хо да ло. На по чет ку га је таст 
до жи вља вао као чла на по ро ди це. Имао је са мо кћер та-
ко да је зе та увек кон сул то вао у му шким по сло ви ма. Али 
убр зо се раз бо лео таст... и умро. Њих дво је су оста ли 
са ми. Мо мак је пре у зео ру ко во ђе ње рад њом. За вр шио 
је ве чер њу шко лу. По стао је мај стор. Град? Све че шће је 

се део у ка фа ни. Коц као се. Опи јао се. Сва ђао се са град-
ском ман гу па ри јом. Од оног што је имао у гра ду при ја ла 
му је је ди но ка фа на. Мо жда је не ко ли ко пу та оти шао у 
би о скоп. Јед ном је гле дао ама тер ско по зо ри ште. Сму-
чи ло му се док је гле дао ка ко се кре ве љи ње го ва рад ни-

ца. По стао је ви ђен и угле дан. Ку пио је ауто мо бил. 
По чео је да во ди љу бав са же на ма. Ка сни је, ка да се 
већ раз вео и отво рио но ву рад њу, љу бав ни ца му је 
по ста ла уче ни ца. Јед но вре ме је имао се дам на ест 
уче ни ца. Де вој ке су до ла зи ле и од ла зи ле. Он да је 
до шла јед на но ва уче ни ца. Суд би на јој је би ла слич-
на мај сто ро вој. Је ди на шан са да оста не у овом ме сту 
би ла је уда ја. При ви ле ги је ко је су има ла дру га ме ста, 
ни је имао овај гра дић. Не ко ли ко оп штин ских ста-
но ва при гра би ли су вој ни пен зи о не ри и пар тиј ски 
ак ти ви сти. Ско ро да ни је ни би ло рад ни ка ко ји ма 
је био по тре бан стан. Уче ни ца је мо гла да оде у још 
ве ће ме сто и за по сли се. Та мо је по ста ја ла и рад нич-
ка ко ло ни ја. Али од лу чи ла се за жи вот са мај сто ром. 

Из гра ди ли су ку ћу. А он да је мај стор до жи вео пр ву ал ко-
хол ну кри зу. Уче ни ца се на да ла се да ће га зда умре ти и да 
ће јој оста ви ти рад њу. Вре ме ном је пре у зе ла ру ко во ђе ње 
са да већ фри зер ским са ло ном. Пу но је и за ра ђи ва ла. Са 
га здом ни је же ле ла да има де це. По че ла је да во ди љу бав 
са омла ди ном. А он да се од лу чи ла за озбиљ ног чо ве ка. 
Јед ног удов ца. Удо вац јој је ре као да ће је уби ти ако га 
бу де ва ра ла. Удо вац је био мај сто ров при ја тељ. Кри ла је 
ве зу од му жа. Јед ног да на је ипак схва ти ла да њен муж зна 
да му же на има љу бав ни ка. Чак је и са ве то вао да бу де до-
бра пре ма удов цу као што је би ла пре ма ње му.

Дру га суд би на. 
Ин те ли ген тан, про ниц љив и спо со бан, од рад ни ка 

ма га ци на, про дав ца пи ћа у во зу, по ста је ме ђу на род ни 
кон дук тер. За вр шио је ве чер њу шко лу, а за тим се по-
све тио уче њу је зи ка. И ота да се ње гов жи вот од ви јао у 
во зу. Жи вео је од пу то ва ња до пу то ва ња, од со бе у из-
најм ље ном ста ну, до фо те ље у ку пеу. Се де ти у Спли ту, да 
би сле де ће не де ље био у Бу ку ре шту. Пру ге ко је су ишле 
ка мо ру за вр ша ва ле су се на оба ла ма. Њи хо ва од ре ди шта 
по чи њао је стал но да по на вља: Сплит и Трст. Је ди но је 
пут за Мал ме био на ста вљан бро дом. Berlin – Sazznic – 
Malmö! Цела композиција се у месту Sazznic-у уто ва ру-
је у брод и на ста вља пут. Из го ва рао је пољ ске, че шке и 
ма ђар ске фра зе. Го во рио је не мач ки. Ше зде се тих го ди на 
се ма ло швер цо ва ло ... О де ви за ма ни смо раз ми шља ли. 
Ваљ да се чу ва ло пар че хле ба. Та ман по сла да је не ко у 
во зу на пла ћи вао ра чу не у мар ка ма. Пут ни ци су мо ра ли 
да за ме не па ре, а пла ћа ли су ис кљу чи во у ди на ри ма. Али 
се мно го за ра ђи ва ло. А но вац? По ла пи је мо по ла у џеп 
ста вља мо. А ка сни је је би ло дру га чи је. За па ре тре ба ло је 
да за гри зеш. Пи шеш кар те у ле ја ма, а узи маш до ла ре. Не 
стра ху јеш од Фран цу за и Аме ри ка на ца. Не ће у фир ма ма 
да се прав да ју где су по тро ши ли днев ни це. Стра ху јеш од 
на ших. 

Ни шта леп ше... У во зу гре ја ње. Имаш сво је пут ни ке. 
Оби ла зиш ку пе е. По слу жу јеш го сте. 

Ис ток је био бе да, а Швед ска? Их, Швед ска! Та о лет-
ни па пи ри и са пу ни су по тро шни ма те ри јал. Кра ду их на-
ши љу ди. Шве ђа ни то зна ју, па за кљу ча ва ју ка се те. 

Где смо ми би ли? 
Шта смо ра ди ли? 
Са мо са да јед но да се пи та мо: где нам је пен зиј ски 

фонд? Ех, ко ја смо го спо да би ли. Од се да ли смо у хо те лу 
Фо рум. Дру штво су нам би ли про из во ђа чи наф те. 

По ља ци су ве сео на род. Сви пе ва ју. Сви пи ју. Не ма 
По ља ки ње ко ја не пи је. Ако је по ну диш сва ка ка же: мо-
зна. Мо гле су и са ме, од не ког екс тра та, да на пра ве вот ку. 
У во зу игра мо вал цер.

Са да шњост!
Ово га тре нут ка, ка да се окон ча ва ова при ча, ал ко-

хо ли чар сто ји на ауто бу ској ста ни ци, у бол нич кој оде ћи. 
Тре се се. Че ка да се отво ри ка фа на. Ни је мо гао да из др-
жи у бол ни ци. По бе гао је. Све стан је да га по сле ове те-
ра пи је че ка са мо смрт. 

Ње гов дру гар из де тињ ства сва ђа се са же ном. Не 
мо гу да пла те те ле фон ски ра чун! Она се не ски да с те-
ле фо на! 

Пре по зна ју се. Љу бе се.

ДО МА НО ВИЋ, Ра ди во је : Са-
бра на де ла, при ре ди ли Ма ли ша 
Ста но је вић, Та тја на Јо ви ће вић 
и Ви до сав Сте ва но вић, Ко ра ци, 
Кра гу је вац, 2009.

Ро ђен 1873. го ди не у по ро ди ци 
се о ског учи те ља у се лу Ов си ште 

код Кра гу јев ца, де тињ ство је про вео 
у су сед ном се лу Ја ру ши ца ма, где је за-
вр шио и основ ну шко лу. Гим на зи ју је 
за вр шио у Кра гу јев цу, а Фи ло зоф ски 
фа кул тет на Ве ли кој шко ли у Бе о гра-
ду. Као про фе сор срп ског је зи ка ра-
дио је у гим на зи ја ма у Вра њу, Пи ро ту 
и Ле сков цу. Због по ли тич ких уве ре ња 
је про га њан, пре ме штан и от пу штан 
са по сла. По сле па да ре жи ма кра ља 
Алек сан дра Обре но ви-
ћа 1903. го ди не, не за-
до во љан ма лим про ме-
на ма у зе мљи, по кре ће 
по ли тич ки лист „Стра-
ди ја“, у ко јем по ку ша ва 
да се бо ри про тив ма на 
но вог ре жи ма. Раз о ча-
ран, ода вао се све ви ше 
бо ем ском жи во ту, мно-
го је пио, и уса мљен, 
огор чен и си ро ма шан 
умро је у 35. го ди ни 
жи во та, 1908. у Бе о-
гра ду. По сле са бра них 
де ла ко је је при ре дио 
про фе сор Ди ми три је 
Ву че нов, 1960. го ди-
не по но во се по ја вљу ју 
До ма но ви ће ва са бра на 
де ла ко је при ре ђу ју Ма-
ли ша Ста но је вић, Та тја-
на Јо ви ће вић и Ви до сав 
Сте ва но вић. Од ра ни јих 
прет ход них из да ња при-
ре ђи ва чи су од у ста ли 
од хро но ло шког прин-
ци па, што је у јед ном 
слу ча ју до ве ло до раз-
два ја ња се ри је тек сто ва 
пр во бит но об је ди ње не 
за јед нич ким на сло вом. 
Реч је о се ри ји од че ти-
ри тек ста Из бе ле жа ка 
са се ла, дис кон ти ну и ра-
но об ја вљи ва них у Сри
ском књи жев ном гла сни
ку 1903. и 1905. го ди не, ме ђу ко ји ма 
сви осим пр вог и нај о бим ни јег има ју 
и за се бан на слов. Ов де је сва ки од њих 
дат као за себ на це ли на, са соп стве ним 
на сло вом (Се о ски по греб, До бра ду ша, 
Из бе ле жа ка са се ла, Ки ћа) и ре до сле-
дом не за ви сним од пр во бит ног по ја-
вљи ва ња у ча со пи су. Сва ки од на ве де-
них на сло ва про пра ћен је на по ме ном 
о исто ри ја ту и ко нтек сту об ја љи ва ња. 
Ра до је До ма но вић је пр ви пра ви са ти-
ри чар ме ђу срп ским ре а ли сти ма, са-
ти ра је глав но обе леж је ње го вог де ла. 
Он је тво рац срп ске са ти рич не при по-
вет ке. Нај зна чај ни је при по вет ке, ко је 
се на ла зе у дру гом то му са бра них де-
ла, су: Во ђа, Дан га, Стра ди ја, Мр тво 
мо ре, Кра ље вић Мар ко по дру ги пут 
ме ђу Ср би ма, Раз ми шља ње јед ног обич
ног срп ског во ла, Уки да ње стра сти, По
зо ри ште у па лан ци, Гла сам за слеп ца. 
Овај по ду хват где са бра них До ма но-
ви ће вих де ла ком пле ти ра ње гов рад, 
и да је ком пле тан увид из у ча ва цо ци ма 
ње говог де ла.

С. М.
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Огра нак „Бран ко Миљ ко вић“ на Зве зда ри су, 
на кон ви ше ме сеч них ре кон струк тив них 

ра до ва, све ча но отво ри ли за ко ри сни ке Ми лан 
По по вић, пред сед ник град ске оп шти не Зве зда-
ра и Ја сми на Нин ков, ди рек тор ка Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да 29. ја ну а ра на дан ро ђе ња пе сни-
ка чи је име но си. Отва ра њу су при су ство ва ли 
број ни су гра ђа ни ме ђу ко ји ма су би ли и чла но ви 
по ро ди це и при ја те љи Бран ка Миљ ко ви ћа.

Отва ра ње је обе ле жи ла из ло жба по све ће на 
Миљ ко ви ћу, по зајм ље на из На род ног му зе ја у 
Ни шу, ко ја са др жи лич не пред ме те и до ку мен те 
из пе сни ко вог жи во та. Гра ђа ни су има ли је дин-
стве ну при ли ку да тог да на по гле да ју из ло жбу, 
ко ја је пр ви пут го сто ва ла у Бе о гра ду. Део из ло-
жбе чи ни ли су па нои са пе сни ко вим фо то гра фи-
ја ма ко ји су на мен ски из ра ђе ни за ово отва ра ње 
и ко ји оста ју, као дар оп шти не Зве зда ра, трај-
но вла сни штво би бли о те ке. Про грам отва ра ња 
упот пу ни ле су ин тер пре та ци је пе сни ко ве по-
е зи је Ви це Дар ди ћа, ре чи о пе сни ко вом ства-
ра ла штву про фе со ра Ми а хи ла Пан ти ћа, као и 
обра ћа ње Ма ри це Мак си мо вић – ди рек тор ке 
На род ног му зе ја гра да Ни ша. Овом при ли ком 
је она да ри ва ла по клон Би бли о те ци – ура мље-
ну ко пи ју Ок то бар ске на гра де до де ље не Бран ку 
за жи во та. По себ ност це ло днев ног про гра ма су 
би ли до ку мен тар ни фил мо ви о Миљ ко ви ћу ко-
је су по се ти о ци из ло жбе мо гли да гле да ју на кон 
отва ра ња: „Ва тра и ни шта“ – ауто ра Ива на Ха џи 
Здрав ко ви ћа и „Принц пе сни ка“ – ре ди те ља Ми-
ки ја Ста мен ко ви ћа. Оба умет ни ка су при сут ни-
ма из ло жи ла сво ју мо ти ва ци ју и на чин ре а ли за-
ци је сво јих оства ре ња.

Оно што је прет хо ди ло овој ре кон струк-
ци ји је сте 25 го ди на, по мно го че му из у зет ног, 
ра да ове би бли о те ке – га ле ри је ( де цем бра ме-
се ца 2010. се упра во то ли ко на вр ши ло); ве ли ка 
ода ност ње них ко ри сни ка, умет ни ка и би бли о-
те ка ра, као и не сва ки да шње раз у ме ва ње љу ди из 
оп шти не Зве зда ре, а на да све пред сед ни ка, го-
спо ди на Ми ла на По по ви ћа. 

За по ме ну тих 25 го ди на ра да у овом огран ку 
је одр жа но пре ко 300 из ло жби и не ко ли ко хи-
ља да про гра ма. Уче сни ци тих про гра ма и из ла-
га чи су би ли ка ко по зна ти и ре но ми ра ни та ко и 

они ко ји су свој умет нич ки пут за по че ли упра во 
под кро вом ове би бли о те ке. Би бли о те ка је би ла 
до ма ћин до ма ћим и стра ним умет ни ци ма, уче-
ство ва ла је сво јим са др жа ји ма у ме ђу на род ним 
про гра ми ма и про јек ти ма, а по след ње три го ди-
не је би ла и уче сник ма ни фе ста ци је Ноћ му зе-
ја. Био би пра ви по ду хват на бро ја ти сва име на 
уче сни ка про гра ма и из ла га ча то ком овог пе-
ри о да, али тре ба ре ћи да су се сви ра до вра ћа-
ли и по но во уче ство ва ли у про гра ми ма ко ји су 
се ту ор га ни зо ва ли и би ли ис пра ће ни број ном 
пу бли ком и ме ди ји ма. Сва ка ко тре ба спо ме ну-
ти и то се у овај огра нак упи су је пре ко 3.000 
ко ри сни ка, а и да још то ли ко чла но ва из дру гих 
би бли о те ка ту до ла зи да би про на шли оно што 
им је по треб но. Број ке го во ре са ме за се бе. Од 
нај мо дер ни јег објек та, ка кав је био ка да је отво-
рен, овај огранак је по ла ко по чео да про па да и 
да по ка зу је зна ке ис тро ше но сти и све ло ши је 
услов но сти за по тре бе оних ко ји ма је на ме њен. 
По се бан про блем је би ла не до ступ ност осо-
ба ма са ин ва ли ди те том ко је су у ве ли кој ме ри 
на гла ша ва ле да не мо гу ни да при ђу ни да уђу 
у обје кат. Са рад ни ци из ГО Зве зда ра су по ка-
за ли ин те ре со ва ње за овај про блем. Ура ђе на је 
при ла зна рам па, али је сте пе ни ште (би бли о те ка 
се на ла зи у дво е та жном про сто ру, али је улаз на 
гор њем де лу) и да ље би ло пре пре ка. Две го ди не 
се тра жио на чин да се из вр ши ре но ви ра ње, али 
и да се омо гу ћи при ступ сви ма. Укљу че ње Ми-
ла на По по ви ћа и ње го вог ти ма у це лу про бле-
ма ти ку је вр ло бр зо до не ло ре зул тат. Про је кат је 
за вр шен по чет ком 2010. го ди не. Би бли о те ка је 

ФРУЛА
Грознице нежне поремећеног цвета 
Слутиш. Гле, биљу клањаш се опет. 
Трагом пјаног југа и ишчезлог лета 
Пожури, опевај пре празника свет. 
Понови дан због незахвалног тела 
Што сунцу узвраћа сенком и песму квари.
Врати човеку усамљеном птицу: 
Под празним небом плачу соколари. 
Дозови утве с гора у предање. 
Састави чула песмом да не вену 
У ноћи тела. Нек буде све мање 
Видљивог да оствариш успомену. 
Празниш ми колено и узимаш срце 
Жури, круг опевај, несрећу превари 
Смедерево отвори, птици се додвори 
Под празним небом плачу соколари.

Огранак „Бранко Миљковић“ – 
библиотека по мери савременог корисника

ин вен тар и књи ге исе ли ла у ју ну, а ра до ви су на-
кон при пре ма по че ли у сеп тем бру ме се цу. Ра до-
ви су об у хва ти ли про ме ну сто ла ри је и бра ва ри-
је, под не и зид не обло ге и ком пле тан ен те ри јер 
(на ме штај, по ли це и до дат ну опре му). Из ве де ни 
су изо ла тер ски и гип сар ски ра до ви, из ве де на 
вен ти ла ци ја простори ја ко ја ће ко ри шће ње би-
бли о те ке учи ни ти знат но ком фор ни јим. За ме-
ње не су ком плет не еле тро ин ста ла ци је. ГО Зве-
зда ра је обез бе ди ла и сред ства за на бав ку лап-
топ ра чу на ра, бе жич не ин тер нет мре же и ви део 
про јек то ра. Ком пле тан про стор је обез бе ђен 
си сте мом за до ја ву пожа ра и ви део над зо ром. 
Гор њи део би бли о те ке има по себ но про јек то-
ван део про стора на ме њен најмла ђи ма. Из ме-
шта њем ула за на до њи спрат и ре кон струкци јом 
глав ног ула за у згра ду, уз обез бе ђен пар кинг и 
по но во сре ђе ном при ла зном рам пом, ова ку ћа 
кул ту ре је, ко нач но, по ста ла до ступ на за осо бе 
са ин ва ли ди те том. 

Кра јем де цем бра су се у пот пу но сре ђе ну, 
на ме ште ну и опре мље ну би бли о те ку вра ти ле 
књи ге и део ра чу нар ске опре ме. Од ли чан и до-
бро по ста вљен фонд књи га, до пу њен нај но ви јим 
из да њи ма, до шао је до пу ног из ра жа ја у овом 
еле гант ном, мо дер ном и ве о ма ве дром про сто-
ру. Иако скром не по вр ши не (130 m²) овај про-
стор омо гу ћа ва сви ма да се у ње му ла ко сна ла зе 

и да на ми ре сво је по тре бе. По себ но је при вла-
чан део на ме њен нај мла ђи ма опре мљен уга о ним 
ото ма ном са ја сту чи ћи ма и леј зи бе го ви ма. Уз 
њих сто је ку ти је на точ ко ви ма пу не сли ков ни-
ца. Сва ког по се ти о ца ко ји уђе до че ку ју сти хо ви 
Миљ ко ви ће ве пе сме „Уза луд је бу дим“ уса ђе ни у 
под га ле ри је и осмех би бли о те кар ки ко је ра де у 
овом огран ку. И ко ри сни ци и ко ле ге би бли о те-
ка ри ко ји су пу то ва ли по све ту и би ли у при ли ци 
да упо ре де усло ве и из гле де дру гих би бли о те ка 
го во ре да је ова би бли о те ка по ме ри ла по зна те 
стан дар де. У при лог то ме го во ре за пи си у књи зи 
ути са ка. 

По себ но се мо ра на по ме ну ти да је Би бли о-
те ка при ми ла ве ли ки број по зи ва ко ри сни ка у 
пе ри о ду за тво ре но сти ко ји су же ле ли да зна ју 
да ли ће им њи хо ва би бли о те ка би ти „вра ће на“ и 
ка да ће по че ти са ра дом. Хва ла им на то ме. 

Би бли о те ка „Бран ко Миљ ко вић“ је да нас, ка-
ко је на пи са ла Ти ја на Јан ко вић но ви нар ка Loo-
ker we ekly не дељ ни ка „ Јед но од нај леп ших ме-
ста, где мо же те ле по и па мет но да ис пу ните своје 
сло бод но вре ме, ко је ће вам вр ло бр зо по ста ти 
оми ље ни ку так за ра зо но ду, дру же ње и уче ње.“

Бу ду ћи да се 12. фе бру а ра ове го ди не на вр-
ши ло 50 го ди на од тра гич не смр ти „прин ца срп-
ске по е зи је“, отва ра ње ре кон стру и са не би бли-
о те ке је је дин стве ни на чин да се ва жан ју би леј 
обе ле жи и по ка же да су ње го ва умет ност, по тре-
ба за по ме ра њем гра ни ца и ње гов осе ћај за ле по 
и искре но би ли и оста ли узор ге не ра цијa ма. 

Снежана Кавалић-Арсенијевић 

Библиотека града Београда
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Друштво пријатеља Свете Горе Атонске

20 година постојања и рада

Дру штво при ја те ља Све те Го ре Атон ске је осно ва-
но у Бе о гра ду де цем бра 1990. го ди не. Циљ Дру-

штва је упо зна ва ње са Све том Го ром и ши ре ње зна ња 
о ње ним ду хов ним, исто риј ским и умет нич ким вред-
но сти ма, са по себ ном бри гом о хи лан дар ском кул-
тур ном на сле ђу. Од осни ва ња у Дру штву се оку пи ло 
не ко ли ко де се ти на ис так ну тих на уч них и кул тур них 
рад ни ка, од ко јих је 59 уче ство ва ло на пр вом са стан ку 
скуп шти не Дру штва 8. де цем бра 1990. у про сто ри ја-
ма Удру же ња књи жев ни ка у Фран цу ској 7 у Бе о гра ду. 
Ме ђу њи ма су би ли: Де јан Ме да ко вић, Си ма Ћир ко-
вић, Дра го слав Ми ха и ло вић, Бо ри слав Ми ха и ло вић 
Ми хиз, Ма ти ја Бећ ко вић, Ми ло рад Ме дић, Вељ ко 
Ми хај ло вић и дру ги. Је дан од осни ва ча и пр ви пред-
сед ник Дру штва био је ака де мик Во ји слав Ј. Ђу рић.

Дру штво не гу је при ја тељ ство и учвр шћу је кул-
тур не ве зе из ме ђу срп ског и грч ког на ро да, а сво ју 
про све ти тељ ску ми си ју оства ру је већ ду ги низ го ди на 
ци клу си ма пре да ва ња и пред ста вља њем књи га о Све-
тој Го ри у стал ној са рад њи са Оде ље њем умет но сти 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да, ко ја се одр жа ва ју у ње-
ним про сто ри ја ма. Пре да ва ња су др жа ли ис так ну ти 
струч ња ци и ис тра жи ва чи све то гор ске про шло сти: 
исто ри ча ри, исто ри ча ри умет но сти и књи жев но сти, 
фи ло ло зи, те о ло зи и дру ги. Они су са оп шта ва ли и 
ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња о Хи лан да ру и дру гим 
атон ским ма на сти ри ма и све ти ња ма. Те ме пре да ва ња 
су би ле ра зно вр сне, зна чај не и при влач не за струч ња ке 
и ши ру јав ност, ко ја же ли да се упо зна са про шло шћу 
и је дин стве ним на сле ђем Све те Го ре. Пр во пре да ва ње 
је би ло са те мом „Све та Го ра и цар Ду шан“, ко је је одр-
жао мр Ду шан Ко раћ, исто ри чар из Ви зан то ло шког 
ин сти ту та СА НУ, 28. ја ну а ра 1992. го ди не у Оде ље-
њу умет но сти Би бли о те ке гра да Бе о гра да. До са да је 
одр жа но 147 пре да ва ња у овом истом Оде ље њу. На ве-
ди мо не ка од њих: „По че ци мо на шког жи во та у Ср-
би ји“ (Пре да вач: ака де мик Мир ја на Жи во ји но вић), 
„Хи лан дар ска Бо го ро ди ца Тро је ру чи ца“ (др Ср ђан 
Ђу рић), „Све та Го ра и Ла ти ни“ (ака де мик Бо жи дар 
Фер јан чић), „Све та Го ра у но ви јој срп ској књи жев но-
сти“ (проф. др Вла де та Јан ко вић), „Мо на шка тр пе за“ 

(Ду шан Ми ло ва-
но вић), „Све то гор-
ски из во ри срп ске 
ар хи тек ту ре“ (ака-
де мик Во ји слав Ко-
раћ), „Хри шћан ски 
ег зи стен ци ја ли зам 
Све те Го ре у XIV 
ве ку“ (др Ра до ван 
Би го вић), „Хра мов-
на сла ва ма на сти ра 
Хи лан да ра“ (ака-
де мик Ди ми три је 

Сте фа но вић), „Хи лан дар у XIX ве ку“ (ака де мик Де-
јан Ме да ко вић), „Све то гор ски све ти те љи у срп ском 
сли кар ству“ (ака де мик Во ји слав Ј. Ђу рић), „Ве ли ки 
ре зба ре ни кр сто ви на ико но ста си ма Све те Го ре у XVI 
ве ку“ (ака де мик Гој ко Су бо тић), „Про у ча ва ње хи лан-
дар ске са бор не цр кве“ (проф. др Мил ка Ча нак-Ме-
дић) и мно га дру га. Пре да ва ња су би ла до са да увек 
до бро по се ће на и об ја вље на у шест књи га „Ка зи ва ња 
о Све тој Го ри“, ко је су би ле пред ста вље не у Оде ље њу 
умет но сти Би бли о те ке гра да Бе о гра да.

Дру штво при ја те ља Све те Го ре Атон ске је обе ле-
жи ло ју би леј свог по сто ја ња, 20 го ди на од осни ва ња, 
све ча ном скуп шти ном одр жа ном у Оде ље њу умет-
но сти Би бли о те ке гра да Бе о гра да 4. де цем бра 2010. 
го ди не, на Ва ве де ње – хра мов ну сла ву ма на сти ра Хи-
лан дар. Том при ли ком о исто ри ја ту и ра ду Дру штва 
го во рио је про фе сор др Вла де та Јан ко вић, ам ба са дор 
Ср би је у Ва ти ка ну.

Дру штво при ја те ља Све те Го ре Атон ске је до при-
не ло да се бли же упо зна мо са исто риј ским и умет нич-
ким вред но сти ма Све те Го ре, ко ја је за шти ће ни спо-
ме ник свет ске ба шти не. 

Иванка Лазовић

Цео век и три де сет три ле та по свом ро ђе њу, 
де ве де сет шест го ди на по сле сво је смр ти, 

Јо ван Скер лић – нај бо љи кри ти чар и исто ри чар 
у све у куп ној срп ској књи жев но сти – да ру је, ево, 
сво је име јед ној на ци о нал ној књи жев ној на гра ди.

Да је би ло му дро сти, на гра ду са Скер ли ће вим 
име ном осно ва ла би Срп ска кра љев ска ака де ми ја, 
чи ји је био члан, од мах по сле Пр вог свет ског ра та. 
Ни је би ло му дро сти.

Да је би ло прав де, на гра ду „Јо ван Скер лић“ за 
нај бо ља де ла из срп ске кри ти ке и исто ри је књи-
жев но сти до де љи вао би фа кул тет, да нас Фи ло ло-
шки, на ко јем је но ву на ци о нал ну књи жев ност 
пре да вао. Ни је би ло прав де.

Да је би ло ча сти, срп ски Ин-
сти тут за књи жев ност, осно ван 
по сле Дру гог свет ског ра та, у 
чи јим из да њи ма је Скер лић нај-
на во ђе ни ји аутор, уста но вио би 
на гра ду и по нео ње го во ве ли ко 
име. Ни је би ло ча сти.

По из ве сно ме ви шем зна ме ну 
– што у на шем на ро ду, за гле да ли 
се у про шлост, ни је рет ка по ја ва 
– му дрост, прав да и част иза бра-
ли су за ову од суд ну уло гу за ви чај 
Скер ли ће вих ју нач ких пре да ка – 
уста нич ку То по лу.

„Ства ран ве ко ви ма, ни зом 
пре да ка бор бе не и убо ји те при-
ро де“ – та ко је лич ност Скер ли-
ћеву од ре дио Јован Цви јић, име-
ну ју ћи овим опи сом ко ли ко ду би ну и зна чај, то ли-
ко рас про стра ње ност и зра че ње ње го во га де ла.

Ко је, уисти ну, био Јо ван Скер лић?
По слу жи ћу се ре чи ма нај по зва ни јих:
Не у мор ни орач и се јач на ве ли кој не у зо ра ној 

ле ди ни на ше књи жев но сти и кул ту ре, је дан од нај-
у глед ни јих, у Срп ству нај по зна ти ји про фе сор Бе-
о град ског уни вер зи те та, во де ћи књи жев ни кри-
ти чар и исто ри чар, уред ник пре сти жно га Срп ског 
књи жев ног гла сни ка – нај бо љег књи жев ног ча со пи-
са код нас, мо ра лист у из вор ном сми слу те ре чи, 
про све ти тељ и дру штве ни ре фор ма тор, пла ме ни 
бе сед ник ус пра вље но га, му шког ста ва, на ци о нал-
ни бо рац и иде о лог са ши ро ким ути ца јем, је дан од 
нај бо љих срп ских но ви на ра уоп ште.

И да ље:
Син те ти чар из у зет но га да ра и ви зи о нар, бо-

гом да ни сти лист, про у ча ва лац ко ло сал не рад не 
усред сре ђе но сти и ис трај но сти, учи тељ енер ги-
је ко га гро зни ца за ра дом до кра ја жи во та не ће 
на пу сти ти, по ле ми чар и пи сац са свим вр ли на ма 
ду хов но га хе ро ја, „нај ин тен зив ни је и нај ди на мич-
ни је Ја – ре ћи ће Бран ко Ла за ре вић – ко је је икад 
про шло кроз на шу књи жев ност“. 

Тај и та кав Јо ван Скер лић оста је, ван сва ке 
сум ње, у срп ској кул ту ри, у оп штем на род ном жи-
во ту Ср ба, по ја ва ко ја, до шав из не ра сту ма чи вих 
ду би на вре ме на и исто ри је, одав но и да ле ко пре-
ма ша гра ни це сво је епо хе, оста је – по ви до ви тим 
ре чи ма Иси до ре Се ку лић – „оно што се нај бо ље 
мо гло и сме ло би ти: те мељ, оно што сто ји и др жи 
и чвр сне, и што нај зад та мо ле же где ће се и да ље 
сто ја ти и др жа ти“.

Срп ској кул ту ри Скер лић је оста вио шест то-
мо ва књи жев них сту ди ја, огле да, чла на ка, при ка за, 
за пи са; че ти ри мо но гра фи је, три исто ри је; књи гу 
ли те рар них фељ то на, књи гу пар ла мен тар них бе-
се да; том, а мо жда и два, три, но ви н ских тек сто ва, 
ко мен та ра, бе ле жа ка (нај че шће не пот пи са них).

Оста вио је мо ну мен тал ну Исто ри ју но ве срп
ске књи жев но сти, нај трај ни је и нај бо ље де ло срп-
ске књи жев не исто ри о гра фи је до да нас.

У кри ти ку и исто ри ју, у на у ку о књи жев но сти 
Јо ван Скер лић ушао је 1900. го ди не. Умро је 15. 
ма ја 1915. Ка ко је, он да, све то по сти гао?

Нај те жа пи та ња оства ру ју пу но ћу, до сти жу 
ап со лу тум ис црп но сти и тач но сти у нај јед но став-
ни јим од зи ви ма. Упра во је та кав мој од го вор:

Огром но ме да ру ко ји је по се до вао, при дру-
жио је не у мо ран, испо лин ски рад.

Већ ђач ке бе ле жни це Скер ли ће ве, го то во све 
има ле су на пр вој стра ни ци, као мо то и као про-
грам, за вет ну ми сао кла сич них Ри мља на: Spes in 

la bo re. 
Иси до ра Се ку лић на во ди пи-

смо што га је сво је вре ме но до би-
ла из Срп ског књи жев ног гла сни ка: 
„До ђи те да ра ди мо... Ваш Јо ван 
Скер лић.“

Ни не де љу пре смр ти, 10. 
ма ја 1914, у дан ка да је пр ви пут 
осе тио фа тал не бо ло ве од ко јих 
ће умре ти, за кли ње Бран ка Ла за-
ре ви ћа, у по след њем пи сму ње му 
упу ће ном: „Пи ши те!“

Скер ли ће ву ра ди ност и тем-
пе ра мент Пе ро Сли јеп че вић 
об ја шња ва овом миш љу: „L’élan 
vi tal, код мно гих пи та ње свих пи-
та ња, код ње га је од го вор на сва 
пи та ња.“

Ја, да кле, не сум њам у све до чан ство Бран ка 
Ла за ре ви ћа, мо жда нај при сни јег ње го вог са рад-
ни ка, ко ји о Скер ли ћу ка же: „За ње га се мо же ре-
ћи да је про сто са го рео на ра ду од ра да.“

Рад из над све га – то је Скер ли ће ва де ви за над 
де ви за ма. „Гу ста ин те лек ту ал на ноћ ко ја нас омо-
та ва“, све нас, све љу де у свим вре ме ни ма, мо же 
се, по ње му, је ди но ра дом са вла да ти. На пи сао је: 
„Ра ди ти, то је жи ве ти. Ићи увек, тра жи ти увек, 
на да ти се увек, тро ши ти жи ве си ле ко је хо ће да 
из би ју.“

О Ву ку Ка ра џи ћу Скер лић ова ко све до чи: 
„Рад ник без прем ца у на шој књи жев но сти.“

Из угла ко ји отва ра ју ду жи на ве ка и обим де-
ла, би ће да тај суд ва жи за Скер ли ћа још и ви ше.

Сим бо лич ки, суд би на Скер ли ће ва мо же се 
пред ста ви ти ре чи ма ко ји ма је он опи сао суд би ну 
Жан-Ма ри Ги јоа, ми сли о ца и пи сца ко га је до жи-
вља вао као учи те ља у би блиј ском зна че њу ре чи: 
„Рад га је убио.“

О сто го ди шњи ци Скер ли ће во га ро ђе ња, го-
ди не 1977, Дра ги ша Ви то ше вић за бе ле жи ће, асо-
ци ра ју ћи баш на те ре чи, да је Јо ван Скер лић, „на 
жа лост, све до сад, је ди ни Ср бин ко ји је умро од 
ра да“. И од мах за тим до даје: „Ве ћи под виг и ве ће 
за ве шта ње он нам за и ста ни је мо гао оста ви ти.“

Први рад Јо ван Скер лић објавио је са пет на-
ест го ди на, као гим на зи ја лац-пе сник. Зре ли Скер-
лић оста вио је сво ме ро ду, сви ма на ма, за вет не 
сти хо ве: „Па вре ме на кад нас не у мор не зга зе, / 
Нек за на ма бу ду утр ве не ста зе!“

Мо ја књи га По че ци и вр хо ви, овен ча на да нас 
на гра дом „Јо ван Скер лић“, вас по ста вља упра во 
то га, упра во та квог Јо ва на Скер ли ћа. 

Топола, 17. децембар 2010.

(Реч на додели Награде „Јован Скерлић“ за 
књигу Почеци и врхови, издавач „Алтера“, 

Београд 2010)

Јован Пејчић

ЈОВАН СКЕРЛИћ У СВОМЕ И У СВИМ ВРЕМЕНИМА
ИЛИ

ПОхВАЛА РАДУ
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Преведена књижевност – ИЗБОР 

ША РЕ НАЦ, Алек сан дра : Ста ње при-
прав но сти, пре глед са вре ме не пољ ске 
по е зи је, пре вод са пољ ског Алек сан дра 
Ша ре нац. – Бе о град : Алаб трос Плус, Би-
бли о те ка посеб на из да ња, 2010.

Пољ ска по е зи ја је мно го зна чи ла ге не ра ци ји пи са ца 
ко ји су у књи жев ност ушли по чет ком осам де се тих. Не 
са мо она чу ве на Ан то ло ги ја пољ ске по е зи је ко ју је об ја-
вио Но лит, већ су об ја вље не и књи ге по је ди них пи са ца. 
Че слав Ми лош, Шим бор ска, Та де уш Ру же вич, Збиг њев 
Бјен ков ски, Збиг њев Хер берт, Кон стан тин Идељ фон 
Гал чин ски, и ка сни је Адам За га јев ски и Ева Лип сак. 
Рас па дом си сте ма фи нан си ра ња, а не усто ли че њем но-
вог тек би не ко ли ко не у мор них из да ва ча об ја вљи ва ло 
књи ге пе са ма и ти ме и пољ ске пе сни ке. И ево у би ли о-
те ци По себ на из да ња, Ни ко ла Ву ји чић, је дан од пи са ца 
осам де се тих, као уред ник пот пи су је но ву Ан то ло ги ју 
пољ ске по е зи је. Пи сци из ове ан то ло ги је ро ђе ни су ше-
зде се тих го ди на два де се тог ве ка та ко да се за о кру жу је 
једа н век пољ ске по е зи је а ујед но се на го ве ш та ва ју но ве 
мо гућ но сти јед не од нај ви тал них по е зи ја дру ге по ло-
ви не два де се тог ве ка.

РА МА ДАН СКИ, Дра ги ња : Уз вод но од су за : 
је да на ест ру ских пе сни ки ња, из бор и пре вод 
Дра ги ња Ра ма дан ски, би ли о те ка Мо за ик, Ака-
дем ска књи га Но ви Сад 2009.

Са мо по не ка из да ва ч ка ку ћа усу ди се да об ја ви 
по ко ји пре вод по е зи је. Не ма ни ан то ло ги ја до-
ма ће по е зи је а стра не тек по ко је. Та кав по сао 
зах те ва ви ше го ди шњи рад и са мо се стра стве ни 
љу би те љи по е зи је од лу чу ју за та кав по ду хват. У 
овом слу ча ју Дра ги ња Ра ма дан ски и из да вач ка ку-
ћа Ака дем ска књи га. За ову ан то ло ги ју иза бра но 
је је да на ест ру ских пе сни ки ња. Из бор об у хва та 
цео два де се ти век по чев од На та ли је Кран ди јев-

ске, па до Та тја не Шчер би не. У из бо ру су још за сту пље-
не Све та Ли твак, Фа и на Грим берг, Ју ли ја Ско ро ду мо ва, 
Ири на Ма шинк ска, Је ле на Фа нај ло ва, Ма ри ја Сте па но ва, 
Ма ри ја Иг на ти је ва, Ве ра Па влов на и Све тла на Бо дру но-
ва. По сле сва ког из бо ра пе са ма, налази се текст ко ји би 
тре ба ло нај ви ше да ка рак те ри ше пе сни ки ње. Осим пре-
во да, ту је из бор из кри ти ке, за тим раз го вор са са мим пе-
сни ки ња ма или ауто по ет ски ис каз. Дра ги ња Ра ма дан ски 
би ра пе сни ки ње узи ма ју ћи у об зир њи хо ве ст вара ла ч ке 
особе но сти из по ну ђе них пе снич ких ре зул та та, без по-
во ђе ња за ме ри лом ета бли ра ног успе ха а че сто и ми мо 
про грам ских де кла ра ци ја са мих аутор ки.

БАРТ, Џон : Но во град ња, пре вод са ен гле ског 
Игор Цви ја но вић. – Зре ња нин : Аго ра, Би бли о-
те ка Аго ра, 2010.

Џон Барт (1930, Кем бриџ, Ме ри ленд), аме-
рич ки про за и ста, ди пло ми рао је и ма ги стри рао 
књи жев ност на Уни вер зи те ту Џон Хоп кинс у 
Бал ти мо ру, Ме ри ленд. Ра дио је као пре да вач 
на не ко ли ко уни вер зи те та, а нај ду же на Уни-
вер зи те ту Џон Хоп кинс, где се и пен зи о ни сао 
1995. го ди не. Барт је до са да об ја вио ше сна ест 
књи га про зе: The Flo a ting, Ope ra, 1957; срп-

ски пре вод Опе ра на во ди, „Аго ра“, 2009, The End of 
the Road (1958), The СотWеед Fac tor (1960), Gi les Go
atBoy, or, The Re vi sed New Sylla bus (1966), Lost in The 
Fun ho u se (1968), Chi me ra (три по ве за не но ве ле, 1972), 
LETTERS (1979), Sab ba ti cal: A Ro man ce (1982), The 
Ti de i ca ter Ta les (1987), The Last Voyage of So me body the 
Sa i lor (1991), On ivith the Story (при че, 1996), Co ming 
Soon!!!: A Nar ra ti ve (2001), The Bo ok of Ten Nights and 
a Night: Ele ven Sto ri es (2004), Whe re Three Ro ads Me et 
(три по ве за не но ве ле, 2005) и The De ve lopment (при че, 
2008; срп ски пре вод Но во град ња, „Аго ра“, 2010). Барт 
је не за о би ла зна фи гу ра аме рич ког пост мо дер ни зма, у 
прак тич ном и те о риј ском сми слу. Ње го ви ме та фик ци-
о нал ни ро ма ни по чи ва ју на по ку ша ју ли ко ва да од ре де 
са ми се бе и на чин на ко ји ће се су о чи ти са жи во том и 
пи та њи ма по сто ја ња. Бар то ви ју на ци, углав ном ста нов-
ни ци ње го вог род ног Ме ри лен да, рас пе ти су из ме ђу 
пост мо дер не ре ла тив но сти све га по сто је ћег и тра же-

ња ра ци о нал ног вред но сног си сте ма. О све му то ме он 
пи ше сло же ним, раз и гра ним је зи ком, по и гра ва ју ћи се 
с ли ко ви ма и чи та о ци ма у сво јим спи са тељ ским екс пе-
ри мен ти ма. По ду хват ко ји чи ни из да вач ка ку ћа Аго ра 
вре дан је па жње, јер до са да, чак и до рас па да си сте ма, 
код нас ни су об ја вље на Бар то ва де ла.

ЈУ КИО, Ми ши ма : Ис по вест ма ске, пре вод са 
ен гле ског Зо ри ца Са вић-Не на до вић и Бра ни-
сла ва Ју ра шин, Би бли о те ка Ма бо ро ши : Те не си, 
Бе о град 2010. 

Ју кио Ми ши ма је аутор до бро по-
знат на шем чи та о цу. То је ујед но 
у раз лог да се по но во вра ти но во-
пре ве де ним ро ма ни ма. До са да су 
пре ве де ни Мор нар ко ји је из не ве рио 
мо ре, Злат ни па ви љон, Хук ва ло ва, 
По сле бан ке та, Пад ан ђе ла. Ро ман 
Ис по вест ма ске на пи сан је пр вом 
ли цу. На ра тор је де чак ко ји ана ли зи ра сво је де тињ ство 
пред Дру ги свет ски рат, као и ста сава ње кра јем ра та, 
го воре ћи о јед ној ге не ра ци је де це у Ја па ну. Још као де-
чак чи та књи ге европ ских аутора, као што гле да сли ке 
европ ских мај сто ра. Су срет две ју кул ту ра, сла вље ње 
го лог те ла же на у му шка ра ца, на су прот ја пан ској кул-
ту ри хе ро ја, му шкар ца. И у овом ро ма ну ва ри ра те му 
хо мо сек су ал ност ко ја je че ста у Ми ши ми ним ро ма ни-
ма. По го вор за књи гу на пи са ла је Мар га рет Јур се нар. 

ИН ФАН ТЕ, Ги љер мо Ка бре ра : Књи га о гра-
до ви ма, са шпан ског пре ве ла Љи ља на По по вић-
Ан ђић, еди ци ја Пи сац и град, Ге о по е ти ка, Бе о-
град 2010. 

Мно ге књи ге код нас че ка ју да бу-
ду пре ве де не. Ка ко др жа ва ви ше не 
обра ћа па жњу на из да ва ње књи га, 
по треб но је да се стек ну усло ви да 
књи га бу де ис пла ти ва или да не ки 
ино стра ни фон до ви де ли м ич но уче-
ству ју у фи нан си ра њу тих књи га. Од 
ку бан ских пи са ца Ком пар ти јер је 
код нас не ка да пре во ђен, а ево са да по зна те књи ге Ги-
љер ма Ка бре ре Ин фан теа. Ги љер мо Ка бре ре Ин фан те 
(Хи ба ра, Ку ба, 1929. – Лон дон, 2005) је дан је од нај-
зна чај ни јих и сва ка ко нај о ри ги нал ни јих ла ти но а ме-
рич ких пи са ца. До бит ник је углед не књи жев не на гра де 
Ми гел де Сер ван тес 1997. го ди не. Ха ва на и се ћа ња на 
жи вот у њој, филм, књи жев ност, по ли ти ка, је зик... стал-
не су те ме Ги љер ма Ка бре ре Ин фан теа. У свим жан ро-
ви ма у ко ји ма се огле дао, од ли ку је га ори ги нал на ком-
би на ци ја еури ди ци је и ко ло кви јал ног је зи ка, ху мо ра, 
ка лам бу ра. Чо век ни је из ми слио град, пре ће би ти да је 
град ство рио чо ве ка и ње го ве на ви ке. Ур ба ност из вор-
но про ис ти че од ла тин ске ре чи за град. Мо гу ће је да је 
град, ка кав да нас по зна је мо, по те као из Ази је из ме ђу 
ше стог и пр вог ми ле ни ју ма пре Хри ста. Иде ја о гра ду 
је, ме ђу тим, до сти гла свој вр ху нац у Грч кој са гра дом-
др жа вом или по ли сом, оним што је Ари сто тел на звао 
„за јед нич ки жи вот ра ди пле ме ни тог ци ља“. И та ко се 
исто ри ја гра да на ста вља до да на да на шњег. Ин фа н те 
ка же: Та ко сам у дра гим гра до ви ма тра жио сјај ко ји је 
има ла Ха ва на.

ПИН ЧОН, То мас : V, пре вод с ен гле ског Ни на 
Ива но вић-Му жде ка. – Бе о град : Ча роб на књи га, 
Би бли о те ка Аван ту ра ре чи, 2010. 

До са да је код нас пре ве де на са мо јед на Пин чо но ва 
књи га Об ја ва број 49. у пре во ду Да ви да Ал ба ха ри ја. 
Не ка да се то прав да те жи ном пре во да а не ка да из да-
вач ким окол ни сти ма. Ево Ча роб на књи га об ја вљу је 
ро ман V. На по чет ку књи ге пре во ди те љи ца оба ве шта ва 
чи та о ца са ка квим се те шко ћа су сре та ла при ли ком пре-
во ђе ња књи ге. То мас Пин чон је ро ђен 1937. го ди не у 
Глен Ко и и ву, у др жа ви Њу јорк. У мла до сти је сту ди рао 
фи зи ку и слу жио у мор на ри ци. Ка да је 1963. об ја вљен 
пр ви ро ман, крат ког на зи ва V, по све тио се књи жев но-
сти. Убр зо на кон то га, потпу но се по ву као из јав но сти. 

Ње го ва сле де ћа два ро ма на, Об ја ва бро ја 49 
и Ду га гравита ци је, учи ни ли су га јед ним од 
нај це ње ни јих са вре ме них пи са ца. Ако је исто-
ри ја мо гу ћа она се де ша ва на це лој Зе мљи ној 
ку гли. У Њу јор ку, Вен еци ји, у Егип ту. Ме ша-
ју се вре ме на, рад ње и до га ђа ји. По стмо дер на 
исто ри ја у Пин чо но вом ро ма ну не пру жа од го во ре већ 
по ста је ро ма неск но тки во. Иако је овај ро ман об ја вљен 
са за ка шње њем, чи та о ци ће би ти обо га ће ни јед ним још 
увек но вим до жи вља ва њем исто ри је.

ЕП ШТЕЈН, МИ ХА ИЛ : По сле бу дућ но сти: 
суд бина пост мо дер не Том I–II , Дра слар парт-
нер, Бе о град, 2010, са ру ског пре ве ла Рад ми ла 
Ме ча нин

Књи жев ник, фи ло соф, есе јист и кул ту ро лог 
Ми ха ил Еп штејн, ро ђен 1950. го ди не у Мо скви, 
од 1990. го ди не про фе сор на фа кул те ту Емо ри 
у САД, на пи сао је је дин стве ну књи гу о пост мо-
дер ни зму, пе ри о ду ко ји је обе ле жио по след ње 
де це ни је умет но сти про шло га ве ка. Је дин стве-
ност ове књи ге чи ни нео бич на чи ње ни ца да 
се аутор ја вља у ви ше стру кој уло зи – као ис-
тра жи вач и као уче сник по ја ве ко ју ис тра жу је, 
и то од по чет ка до кра ја, од но сно од на стан ка 
до пре стан ка пост мо дер ни зма. Да, пре стан-
ка, јер пост мо дер ни зам је за вр шен и у Ру си ји, 
у ко јој је на стао ка сни је не го на За па ду, где се 
бе ле жи то ком ше зде се тих и се дам де се тих го ди-
на про шлог ве ка. На и ме, Еп штејн је био све док 
на стан ка пр вих ма ни фе ста ци ја ових по ја ва у 
Мо скви то ком осам де се тих го ди на, сво је вр сни 
ини ци ја тор и уче сник у њи ма, а та ко ђе пр ви ту мач и кри-
ти чар, ко ји је уоча вао од ли ке но ве по ја ве, пи сао о то ме 
и име но вао прав це још док су би ли у за чет ку, а за тим и 
у раз во ју пост мо дер ни зма. За ни мљи во је да су та да уоче-
на обе леж ја пост мо дер ни зма, ко ја је Еп штејн фик си рао 
од мах, та ко ре ћи на ли цу ме ста, то ком на ста ја ња, ва же ће 
и да нас. Ка сни је су их са мо по твр ђи ва ли дру ги ис тра-
жи ва чи и, у том сми слу, Еп штејн је раз вит ком пост мо-
дер ни зма са мо до пу ња вао се бе, сво је пр во бит не су до ве, 
али их ни је ме њао. Не по гре ши во је са гле дао по е ти ку 
прав ца у на стан ку та ко да ни по сле вре мен ске дис тан-
це, ни је дан суд, ни је имао по тре бу за ко рек ци јом. Са да, 
ка да је пост мо дер ни зам про шлост, ка да хлад на објек тив-
ност и вре мен ски и про стор но дис тан ци ра ног Еп штеј-
на-књи жев ног исто ри ча ра до ми ни ра над сво је вре ме ном 
су бјек тив но шћу мла дог Еп штеј на-хро ни ча ра и ту ма ча 
ино ва тив ног из ра жа ва ња у умет но сти, за па жа мо за ди-
вљу ју ћу про ниц љи вост. Мла ди уче сник, те о ре ти чар и 
пред ска зи вач пра ва ца но во на ста лог пост мо дер ни зма и 
по што ва ни про фе сор, ака де мик ис тра жи вач тог пост мо-
дер ни стич ког пе ри о да у исто ри ји умет но сти, об је ди ње-
ни су у јед ној лич но сти – ауто ра дво том не књи ге По сле 
бу дућ но сти: суд би на пост мо дер не. Дру гим ре чи ма, све о 
пост мо дер ни зму. 

KAH	TE	RAN,	Ne	vad	и	HE	I	SIG,	W.	Ja	mes	:	Но ве 
гра ни це ја пан ске фи ло зо фи је, „Ша хи спа хић“, 
би бли о те ка Пу бли ци сти ка, Са ра је во 2009.

Дру га ми шље ња, ки не ска фи ло зо фи ја, за тим 
ин диј ска рад ни је су још би ла по зна та за пад-
ној на у ци и за пад ном чи та о цу. Проу ч а ва ње 
ја пан ске фи ло зо фи је, и уоп ште кул ту ре у 
два де се том ве ку узи ма за мах. По јам ја пан ска 
фи ло зо фи ја упо тре бља ва се ка ко би се по кри-
ла ја пан ска ми сао од ан тич ког раз до бља до да-
нас. Ја пан је био уда ље на зе мља та ко да се пр ви 
пут ње го ва ми сао по ја вљу је на ен гле ском. Иако је сам 
по јам пред ста вљао це ло куп но зна ње из ху ма ни стич ких 
на у ка. У овој књи зи је об ја шње но ка ко се про у ча ва ла ја-
пан ска фи ло зо фи ја, и ка ко је по сте пе но би ла до ступ на 
на ен гле ском, усред сре ђу ју ћи се на ши ре кул ту ро лош ке, 
исто риј ске, дру штве не и по ли тич ке чи ни о це. У на-
шој зе мљи по себ но от кри ва ње ја пан ске фи ло зо фи је 
зна чи ла је књи га Зен бу д изам и пси хо а на ли за ко ју је 
не ка да обја вио Но лит у чу веној еди ци ји Са зве жђа, а 
ауто ри су Е. Фром и Д. Т. Су зу ки.

Славољуб Марковић
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ВА ТИ МО, Ђа ни: Вје ро ва ти да 
вје ру јеш, са ита ли јан ског пре вео 
Ма рио Ко пић. – Бе о град: Фе дон, 
2009. – 138 стр.

По сле ви ше пре-
ве де них књи га из 
обла сти те о ри је 
умет но сти, пред 
на ма је књи га ита-
ли јан ског фи ло зо-
фа Ђа ни Ва ти ма 
у пре во ду хр ват ског пре во ди о ца ко ји 
Ва ти мо ва де ла и ми сао пра ти и пре во-
ди већ ду же вре ме на. Књи гу чи ни скуп 
тек сто ва (нпр. Хри шћан ско на сли је ђе и 
ни хи ли зам, Се ку ла ри за ци ја: про чи шће
на вје ра, Хри шћан ство и мо дер на, Де
ми ти за ци ја на су прот па ра док са: сми
сао ке но зе, За гра да: „мо рал но пи та ње“, 
„Ре ду ци ра на“ вје ра, уз До да так: Ка ква 
бу дућ ност оче ку је ре ли ги ју на кон ме та
фи зи ке ко ји пред ста вља раз го вор из ме-
ђу аме рич ког фи ло зо фа Ри чар да Рор ти-
ја и Ђа ни Ва ти ма из де цем бра 2002, на 
те му од но са ре ли ги је и фи ло зо фи је и 
уоп ште ме сту ре ли ги је и цр кве/цр кви 
у са вре ме ном све ту), ко је наш пре во ди-
лац об је ди њу је под су штин ски тач ним 
на зи вом Ва ти мо ва фи ло зо фи ја ре ли ги је. 
Из те пер спек ти ве ва ља раз у ме ти и Ва-
ти мову ре че ни цу: „Ве ру јем да ве ру јем“. 
То ни је „по кај нич ко при зна ње вјер ске 
мла ко сти, свје сно свог от пад ни штва 
не го па ра диг ма тич на из ја ва аутен тич не 
хри шћан ске ег зи стен ци је“. Ка ко је дан 
са вре ме ни ве ру ју ћи фи ло зоф хер ме не-
у ти чар ми сли и пи ше о ре ли ги ји увек је 
про во ка тив но ко ли ко за дру ге фи ло зо-
фе, те о ло ге, то ли ко и за вер ни ке ла и ке 
и ате и сте.

РОТ, Ни ко ла: Зна ко ви и зна че ња; 
– Бе о град, За вод за уџ бе ни ке, 2010, 
стр. 181

Ова, иначе 
п о  с л е д  њ а 
књи га ко ју је 
об ја вио наш 
по зна ти пси-
хо лог, до бро 
је до шла сту-
ден ти ма пре све га пси хо ло ги је, фи ло-
ло ги је, али и сви ма ко ји се ин те ре су-
ју за те о ри ју и прак су ко му ни ка ци ја. 
Аутор по го во ра, Жар ко Тре бје ша нин, 
из ме ђу оста лог, ова ко је оце нио ову 
Ро то ву књи гу: „Људ ска вр ста као има-
нент но дру штве на, на гла ша ва аутор, 
не за ми сли ва је без ко му ни ка ци је. ‘Као 
из ра зи то со ци јал но би ће ко ме је нео-
п хо дан кон такт са дру гим осо ба ма, чо-
век стал но ко му ни ци ра са љу ди ма или 
за ми шља ко му ни ка ци ју са њи ма. Кад 
не ко му ни ци ра са дру ги ма, обра ћа се 
са мо ме се би, ко му ни ци ра са со бом’, 
ка же Рот […]. У за ви сно сти од кри те-

ри ју ма (лин гви стич ких, пси хо ло шких, 
се ман тич ких), ко му ни ка ци ја се мо же 
по де ли ти на ви ше вр ста: гла сов на и 
не гла сов на, ин тер пер со нал на и ин тра-
пер со нал на, сим бо лич ка и сиг нал на, 
не по сред на и по сред на, јед но смер на и 
уза јам на итд. Да нас је, ме ђу тим, нај ши-
ре при хва ће на по де ла на вер бал ну и не-
вер бал ну ко му ни ка ци ју. Ову по след њу 
по де лу при хва та и Ни ко ла Рот“, ис ти че 
Тре бје ша нин. Књи га Зна ко ви и зна че ња 
об ја вље на је у окви ру иза бра них де ла 
Ни ко ле Ро та: Пси хо ло ги ја лич но сти, 
Оп шта пси хо ло ги ја, Осно ви со ци јал не 
пси хо ло ги је и Пси хо ло ги ја гру па. Уред ни-
ца Мир ја на Исић, у увод ној ре чи, ис та-
кла је: „Про фе сор Рот нас је на пу стио 
пре две го ди не. Али за со бом је оста вио 
за и ста не из бри сив траг ко ји чи ни, пре 
све га, ње го ва де ла. У осно ви овог из-
да вач ког по ду хва та упра во је же ља да 
он кроз та де ла на ста ви да тра је – због 
свих ко ји су га по зна ва ли, а још ви ше 
због оних ко ји ће оста ти ус кра ће ни да 
од ње га уче ужи во, не по сред но“.

РО ТЕН БЕРГ, Ал берт : Кре а тив-
ност и лу ди ло, но ва от кри ћа и ста-
ри сте ре о ти пи, пре в е ле с ен гле ског 
Бран ка Ро берт сон и Зо ри ца Јо ви-
чић. – Бе о град : Clio, 2010. 

Ско ро да на слов 
да је од го воре на 
сва пи та ња ко ја 
мо же мо по ста-
ви ти о овој књи-
зи. Те ма ни је но-
ва и об ра ђи ва на 
је ка ко се ка же 
от ка да је све та и ве ка, зна ју ћи то аутор 
да је на по ме ну да се ви ше од два де сет 
пет го ди на ба ви ис тра жи вач ким ра-
дом и да је огра ни чен на мно го ужа 
и кон крет ни ја пи та ња, ма да она има-
ју сво је им пли ка ци је. Не та ко дав но, 
са ста ви ли су и об ја ви ли два то ма 
би бли о графије под на сло вом Ин декс 
на уч них ра до ва о кре а тив но сти, где је 
би ло 9.968 на сло ва, што књи га, што 
чла на ка. На ше ис пи ти ва ње кре а тив-
но сти за сно ва но је на ем пи риј ским 
по да ци ма до би је ним ди рект но од кре-
а тив них осо ба то ком вр ло ду гих и ин-
тен зив них пси хи ја триј ских раз го во-
ра, из кон тро ли са них пси хо ло шких 
екс пе ри ме на та с ве ли ким бро јем 
су бје ка та, на осно ву ста ти стич ких 
и пси хо ло шких ана ли за књи жев них 
ру ко пи са, као и раз го во ра са пре жи-
ве лим чла но ви ма по ро ди ца ис так ну-
тих ства ра ла ца. Сама књи га са др жи 
погла вља: На уч ник ис пи ту је кре а тив-
ност, Креа тив ни про це си у умет но сти 
и на у ци, Пси хо за и пи са ње по е зи је, Са-

мо у ни ште ње и са мо ствара ње. Из свих 
ових ис тра жи ва ња мо гу да из ву чем вр ло 
ја сан за кљу чак да од ређе ни еле мен ти ле-
же у те ме љу свих ти по ва кре а тив но сти; 
по сто је зајед нич ки пси хо ло шки чи ни о-
ци, са др жа ни у раз ли чи тим ти по ви ма 
кре а тив них про це са у умет но сти, на у ци 
и дру гим ства ра лач ким по љи ма.

3
БЕРК, Пи тер : Осно ви кул тур не 
исто ри је, пре в е ла с ен гле ског Ма-
ри на Мар ко вић, Би бли о те ка Аго ра. 
– Бе о град : Clio, 2010. 

Ин те ре со ва ње за 
кул тур ну исто ри ју 
као на уч ну ди сци-
пли ну до жи ве ло је 
про цват се дам де се-
тих го ди на 20. ве ка. 
Из го ди не у го ди ну 
она за слу жу је све 
ве ћу па жњу ака дем ског све та. Овом 
књи гом се об ја шња ва шта је то кул тур-
на исто ри ја, од но сно чи ме се ба ве кул-
тур ни исто ри ча ри, узи ма ју ћи у об зир 
раз ли чи то сти, рас пра ве и су ко бе, али и 
за јед нич ка пи та ња и рас пра ве. По след-
њих два де сет или три де сет го ди на ја вља 
се за о крет у тер ми но ло ги ји па се уме-
сто тер ми на „дру штво“ упо тре бља ва 
кул ту ра си ро ма штва, кул ту ра оруж ја, 
ти неј џер ска кул ту ра итд. Иако по сто је 
раз ли ке око то га чи ме тре ба да се ба ви 
кул тур на исто ри ја, оно што је ва жно 
кул тур ним исто ри ча ри ма је сте ба вље-
ње сим бо ли ком и ње ним ту ма че њем. 
Аутор ове књи ге на сто јао је да по стиг не 
рав но те жу из ме ђу раз ли чи тих исто риј-
ских пе ри о да, раз ли чи тих де ло ва све та 
и про из во да раз ли чи тих ака дем ских ка-
те дри, укљу чу ју ћи ка те дре за умет ност, 
ар хи тек ту ру, ге о гра фи ју, књи жев ност, 
му зи ку, на у ку и чи сту исто ри ју. Кул тур-
на исто ри ја се у овој књи зи по твр ђу је 
као нео п хо дан део ко лек тив ног исто-
риј ског по ду хва та. По пут сво јих срод-
них ди сци пли на – еко ном ске исто ри је, 
по ли тич ке ис то ри је итд. кул тур на исто-
ри ја да је нео п хо дан до при нос схва та њу 
исто ри је као це ли не.

ВИН СЕНТ, Ен др ју: Те о ри је др-
жа ве, пре вео с ен гле ског др Ђор ђе 
Па ви ће вић. – Бе о град: Слу жбе ни 
гла сник, 2009. – 278 стр.

У би бли о те ци Дру штве на ми сао об ја-
вље на је књи га ко ја мо же по слу жи ти 
као ал тер на тив ни уџ бе ник сту ден ти ма 
и про фе со ри ма дру штве них на у ка, али 
и чи та о ци ма за ин те ре со ва ним за те му 
ко ју тре ти ра про фе сор Ен др ју Вин сент. 

Ка ко сам аутор ис-
ти че у Пред го во ру 
циљ му је био да 
пру жи увид у „нор-
ма тив не те о ри је о 
др жа ви они ма ко ји 
из у ча ва ју по ли ти-
ку“ (те о ри је др жа ве 
19. и 20. ве ка де ле се у две ши ро ке ка те-
го ри је: прав не/нор ма тив не и со ци о ло-
шке/исто риј ске). Књи гу отва ра це ли на 
При ро да др жа ве (не ки од на сло ва: Фор
мал не ка рак те ри сти ке мо дер не европ
ске др жа ве, Др жа ва и дру ги ко лек ти ви
те ти, Др жа ва и срод ни пој мо ви), сле ди 
Ап со лу ти стич ка те о ри ја др жа ве (на-
сло ви: Ап со лут на су ве ре ност, Те о ри ја 
по се да и ап со лу ти зам, Бо жан ско пра во и 
ап со лу ти зам, итд.), за тим Кон сти ту ци
о нал на те о ри ја др жа ве, Етич ка те о ри ја 
др жа ве, Кла сна те о ри ја др жа ве, Плу ра
ли стич ка те о ри ја др жа ве. Ако је пи сац 
књи гу по чео пи та њем: Шта је др жа ва? 
и кроз свој текст да вао од го во ре, по-
след ње по гла вље се ти че пи та ња: Да ли 
нам је по треб на те о ри ја др жа ве? На ве-
шће мо не ко ли ко су ге стив них ре че ни-
ца овог по гла вља: Она је (др жа ва) пре 
све га мен тал на ка те го ри ја ко ја се од но-
си на ста во ве по је ди на ца пре ма вла сти 
(1). Др жа ва је да нас нај ва жни ји услов 
ци ви ли зо ва но сти и ве ћи на вред но сти 
и прак си се ве зу је за њу (2). Др жа ва је 
исто то ли ко опа сност ко ли ко и бла го-
слов (3). Она има по тен ци јал за ужа сна 
ра за ра ња ко ли ко и за жи вот (4). Из на-
ве де ног уви ђа мо да је по треб но има ти 
свест о др жа ви, да је по треб на те о ри ја 
ка ко би смо схва ти ли и осми сли ли про-
це се дру штве ног жи во та.

ГОФ, Жак Ле : Да ли је Евро па 
ст воре на у сред њем ве ку, пре в е-
ли са фран цу ског Ве ра Па вло вић и 
Вла дан Три јић, Би бли о те ка Аго ра. 
– Бе о град : Clio, 2010. 

Ова књи га је сме-
ште на у кон текст 
да на шњих при ли ка 
у Евро пи. Пи са-
на је у пе ри о ду од 
2002–2003. го ди-
не када је је дан део 
европ ских зе ма ља 
при хва тио за јед нич ку мо не ту и ка да се 
Европ ска уни ја про ши ру је на ви ше др-
жа ва Сред ње и Ис точ не Евро пе. Овом 
књи гом се илу стру је ми сао да је сред њи 
век раз до бље на стан ка Евро пе, од но-
сно пре лом но вре ме ра ђа ња, де тињ ства 
и мла до сти Евро пе иаки љу ди то га вре-
ме на ни су ни по ми шља ли да гра де је-
дин стве ну Евро пу. Аутор у овој књи зи 
на сто ји да до ка же да је период од 4–15. 
ве ка има о пре су дан зна чај и да је од 
укуп ног на сле ђа да на шње и су тра шње 
Евро пе нај ва жни је оно сред њо ве ков но. 
Сред њи век је из не дрио не ке истин-
ске и про бле ма тич не од ли ке Евро пе: 

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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про жи ма ње мо гу ћег је дин ства и су-
штин ске раз ли чи то сти, ме ша ње на ро-
да, по де ле и су че ља ва ња из ме ђу За па да 
и Ис то ка, Се ве ра и Ју га, ко ле бљи вост 
ис точ не гра ни це и пр вен ство кул ту-
ре као ује ди њу ју ћег чи ни о ца. Овде се 
обра ћа па жња на исто риј ске чи ње ни це 
и обра зо ва ње мен та ли те та. Устрој ство 
ове књи ге се гра ди кроз хро но ло шке 
фра зе, слој за сло јем и има за по сле ди-
цу сук це сив но пре ла же ње исто риј ских 
де о ни ца и на тај на чин уво ди чи та о ца у 
сре ди ште но вих ви ђе ња и но вих не из-
ве сно сти европ ских про сто ра.

ИН ЂИЋ, Три во: Тех но ло ги ја и 
кул тур ни иден ти тет. – Бе о град: 
Слу жбе ни гла сник, 2009. – 190 стр.

Књи га про фе со-
ра Три ве Ин ђи ћа 
са др жи ра до ве на-
ста ле то ком ду го-
го ди шње са рад ње 
ауто ра са Удру же-
њем Тех но ло ги ја и 
дру штво. Аутор у свих де вет чла на ка 
(на сло ви: Тех но ло ги ја и кул ту ра у срп
ској тра ди ци ји, Тех но ло ги ја и обра зо ва
ње, Кул ту ра и тех ни ка у 20. ве ку, De dig
ni ta te et aug men tis sci en ti a rum, Естет ско 
обра зо ва ње, кри за шко ле или о умет нич
ком вас пи та њу као пу ту ка по ли тич кој 
сло бо ди, Обра зо ва ње, на у ка и кул ту ра 
(Ср би ја по сле Ми ло ше ви ћа), Ки рај џи је 
из Џе ха ни не ку ће: слу чај При род њач ког 
му зе ја или о на ци о нал ном не ха ту, При
род не на у ке у при вред ној кул ту ри Ср ба, 
Кул ту ра бу дућ но сти) нај пре да је ши ро-
ку те мат ску сли ку (ка ко је то у Евро пи, 
ка ко је у бив шим ре пу бли ка ма Ју го сла-
ви је) са ко јом упо ре ђу је на ше при ли ке 
(исто риј ске, по ли тич ке, дру штве не, на-
уч не и дру ге), бо ље ре ћи „не при ли ке“. 
Ши рок те мат ски оквир про фе со ро вих 
чла на ка, ко ји се же од вре ме на Првог 
срп ског устан ка, кроз цео 19. век, Кра-
ље ви ну Ју го сла ви ју и СФРЈ, до на ше 
до слов не днев не сва ко дне ви це, низ 
упут них ста ти стич ких ни ма ло, нажа-
лост, по вољ них по да та ка кад се ра ди о 
кул ту ри, на у ци, тех ни ци, обра зо ва њу 
у Ср би ји, тач ност ње го вих за кљу ча ка, 
ва ља ло би да ову књи гу за ду же вре ме 
учи не при руч ни ком из ко га се учи, а за 
оне ко ји има ју власт од лу чи ва ња о „на-
род ним“ по сло ви ма (ка ко се то не кад у 
До си те је во и Ву ко во до ба зва ло), да кле, 
др жав ним, пу то каз за де ло ва ње, на ко-
рист са да шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја.

НОЈ БА У ЕР, Ханс-Јо а хим : ФА МА 
исто ри ја гла си на, пре ве ла с не мач-
ког Љу бин ка Ми лен ко вић, Би бли о-
те ка Аго ра. – Бе о град : Clio, 2010. 

На стра ни ца ма ове књи ге аутор нам 
пред ста вља не ко ли ко сли ка и тех ни ка 
ко је су под раз ли чи тим исто риј ским и 
кул тур ним окол но сти ма на ста ле у оп-
хо ђе њу са гла си на ма. Ако кре не мо од 
– Фа ме ан тич ког бо жан ства го вор ка-
ња, он да мо же мо ре ћи да гла си не од у-

век за ни ма ју љу де. 
Ве чи то је пи та ње 
да ли је исти на или 
лаж оно што љу ди 
при ча ју. Оне се ди-
фу зи о ни стич ки кре ћу и увек иза зи ва ју 
па ни ку и по гро ме, страх или ра дост у 
од но су на до га ђај, што зна чи да ства-
ра ју исто ри ју. Ова књи га по ка зу је ка ко 
исто ри ја од го ва ра на глас не про ве ре не 
ве сти – гла си не. Аутор се у по гла вљи ма 
ове књи ге ба ви за јед нич ким основ ним 
цр та ма гла си на и пре и спи ти ва њем њи-
хо вих исто риј ских од је ка. На по чет ку 
се при ка зу је глас бо га пре ма грч ком 
ми ту у ра нијој исто ри о гра фи ји. У дру-
гом по гла вљу бо жан ство Фа ма се при-
ка зу је као моћ ни чи ни лац овла да ва ња 
мно штвом по ли тич ког го вор ка ња у 
Ри му. У сред њем ве ку се да ље раз ви ја 
тех ни ка бун тов нич ког, ано ним ног го-
вор ка ња. Гла си не осва ја ју и мо дер но 
до ба – Пр ви свет ски рат о ко ме је реч у 
че твр том по гла вљу. Аутор ове књи ге је 
си гу ран да ће Фа ма и у вре ме ни ма ин-
тер не та оста ти оно што је би ла – суд бо-
но сна пра ти ља исто ри је.

ПО ПО ВИЋ, Бог дан Љ: Ди пло-
мат ска исто ри ја Ср би је; – Бе-
о град: За вод за уџ бе ни ке, 2010, 
аутор пред го во ра Дра го љуб Р. Жи-
во ји но вић, стр. 620

Пред чи та о ци ма 
је без сум ње ка-
пи тал но де ло на 
ко је се ду го че-
ка ло и ко је упот-
пу ња ва срп ску 
исто ри о гра фи ју 
ка да је реч о ди-
пло мат ским прег ну ћи ма Ср би је од 
кра ја XVI II ве ка па до 1918. го ди не, ка-
да је до шло до рас па да Аустроугар ске 
мо нар хи је и ује ди ње ња Ју го сло ве на у 
за јед нич ку Кра ље ви ну СХС. Књи га је 
опре мље на број ним фо то гра фи ја ма ак-
те ра од ре ђе них до га ђа ја, као и ге о граф-
ским кар та ма Ср би је из 1815. и 1878, 
Евро пе та ко ђе из 1815. и 1878, Ср би је 
по сле бал кан ских ра то ва 1912–1913. и 
Кра ље ви не СХС 1919–1920. го ди не. 
Де ло о ко ме је реч по де ље но је у три 
це ли не: По бу ње ни па ша лук, Ва зал на 
кне же ви на и Не за ви сна Ср би ја. Аутор 
пред го во ра је наш ис так ну ти исто ри-
чар Дра го љуб Р. Жи во ји но вић, ко ји 
је ова ко пред ста вио пи сца овог де ла: 
„Бог дан Љ. По по вић, бив ши ди пло ма та 
и из да нак по ро ди це ко ја је Ср би ји да-
ла не ко ли ко из у зет них ин те лек ту а ла ца 
и ди пло ма та (Бог дан По по вић, Па вле 
По по ви ћ, Ди ми три је По по вић), по ду-
хва тио се, ко нач но, не за хвал ног по сла 
да пред ста ви ди пло мат ску исто ри ју 
но ви је срп ске др жа ве (1804–1918). Са 
из у зет ком Или је Пр жи ћа, из ме ђу два 
свет ска ра та, ста ри је и мла ђе ге не ра ци-
је исто ри ча ра и ис тра жи ва ча про шло-
сти Ср би је окле ва ле су да се ла те по сла 
при ка зи ва ња ди пло мат ске про шло сти 
зе мље то ком XIX и пр ве две де це ни је 

XX ве ка […]. По по вић је у пот пу но-
сти окре нут ди пло мат ским зби ва њи ма, 
пре го во ри ма, до го во ри ма, за кључ ци ма, 
од ред ба ма ми ров них и дру гих уго во ра 
[…]“. Да кле, аутор је по ку шао да изо-
лу је ко ли ко год је то би ло мо гу ће са мо 
ди пло мат ску ак тив ност Ср би је, не за-
др жа ва ју ћи се на оп штим исто риј ским 
по да ци ма и са зна њи ма. Ка да је реч о 
из во ри ма на осно ву ко јих је са чи ње но 
ово де ло, Бог дан Љ. По по вић у Ре чи 
уна пред пи ше: „При из ра ди ове књи ге 
ко ри шће ни су, пре све га, до ку мен ти 
Ми ни стар ства ино стра них де ла Ср-
би је. По зна то је, ме ђу тим, да је на ша 
ди пло мат ска ар хи ва знат но оште ће на 
и да је те шко за сни ва ти исто ри ју са мо 
на до ку мен ти ма из ње. Да би се до би-
ла сли ка ста ња на ших ар хи ва, тре ба 
про чи та ти пред го вор књи ге Ми ха и ла 
Га ври ло ви ћа по све ће не кне зу Ми ло шу 
Обре но ви ћу (књ. I, стр. III–XVI–II) или 
увод књи ге Ми те Пе тро ви ћа Фи нан си је 
и уста но ве об но вље не Ср би је (књ. I, стр. 
V–XXIX). И по ред ве ли ких оште ће ња 
на ших ар хи ва, има још до ста ма те ри ја-
ла ко ји се мо же ко ри сти ти за пи са ње 
на ше ди пло мат ске исто ри је. Ште та је, 
на рав но, што ни су очу ва ни нај ва жни-
ји на ши спољ но по ли тич ки до ку мен ти, 
као што су ори ги нал ни ха ти ше ри фи 
ко је смо до би ли од сул та на. Да су са чу-
ва ни, они би си гур но би ли из ло же ни на 
јав ном ме сту, као што су у Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма из ло же ни Де кла-
ра ци ја не за ви сно сти или Устав“. Да би 
до ча рао сло же ност ди пло мат ског за на-
та и ве шти не, аутор је на са мом по чет ку 
књи ге ци ти рао ре че ни цу из Би змар ко-
вих (ме мо а ра) Ми сли и се ћа ња: „Ме-
ђу на род на по ли ти ка је те чан еле мент, 
ко ји пре ма окол но сти ма мо же да бу де 
чврст, али се са про ме на ма ат мос фе ре 
вра ћа у сво је пр во бит но ста ње“. До бро 
осми шље на ди пло ма ти ја за сни ва се на 
ува жа ва њу ре ал но сти, уч ти во сти, по-
зна ва њу ак ту ел них ме ђу на род них од-
но са и тен ден ци ја, сми слу за раз у ме ва-
ње ин те ре са дру гих др жа ва укљу чу ју ћи 
чак и оне не при ја тељ ске, ана ли тич но-
сти и сва ка ко – по зна ва њу на ци о нал не 
и свет ске исто ри је ди пло ма ти је. У том 
сми слу Ди пло мат ска исто ри ја Ср би је 
Бог да на Љ. По по ви ћа, да на шњем на-
ра шта ју ди пло ма та и др жав ни ка као и 
сви ма за ин те ре со ва ни ма мо же да бу де 
од знат не ко ри сти, узи ма ју ћи у об зир 
да се Ср би ја да нас као и мно го пу та у 
сво јој исто ри ји, на ла зи пред ве ли ким 
иза зо ви ма.

7
ЈАН КО ВИЋ – ГРУ ЈИЋ, Ма ре; 
Је ле на Ер це го вац-То до ро вић & 
То до ро вић Све ти слав: Филм, 
мар ке тинг, мо да, ар хи тек ту ра 
ди зајн, Бе о град, Цен тар Вам, 2010, 
стр. 287

У овој дра го це ној мо но гра фи ји ка да је 
реч о фил му, мар ке тин гу, мо ди, ар хи-
тек ту ри и ди зај ну, дат је пре сек ра да и 
ин те ре со ва ња углед них бе о град ских 

ар хи те ка та, Је ле не Ер-
це го вац-То до ро вић и 
Све ти сла ва То до ро-
ви ћа. За брач ни пар 
Је ле на Ер це го вац-То-
до ро вић & Све ти слав То до ро вић, ар-
хи тек ту ра је не што ви ше од пу ке про-
фе си је, она је за њих фи ло зо фи ја жи во-
та: „Ар хи тек ту ра је про цес ства ра ња 
ко ји по чи ње ал хе миј ским тре нут ком у 
флу и ду иде је, за тим по ста је чвр ста ма-
те ри ја гра ђе ви не, да би у про то ку вре-
ме на по ста ла ар те факт ци ви ли за ци је, 
и на к ра ју, нај ком плек сни ји ру ко пис 
чо ве чан ства“. Ова на дах ну та ре че ни ца 
сна жно нас под се ћа на древ ну спи ри ту-
ал ну мак си му Хер ме са Три сме ги сто са: 
„Ка ко је го ре, та ко је и до ле“ или Оче-
на ша: „Да бу де во ља Тво ја, ка ко на не бу 
та ко и на зе мљи“. А, не бо је пре ма свим 
му дро сти ма све та у са мо ме чо ве ку, баш 
као што је чо век тј. ми кро ко смос сли ка 
ма кро ко смо са или уни вер зу ма. Да кле, 
људ ске иде је и за ми сли, по го то во ако су 
сна жне и пле ме ни те, мо гу с вре ме ном 
да се згу сну до са ме ма те ри је, ко ја сво-
јим об ли ком по сма тра ча вра ћа на ње но 
ис хо ди ште – у свет ду ха. У мо но гра фи-
ји су на ква ли тет ном па пи ру при ка за не 
број не фо то гра фи је екс те ри је ра и ен-
те ри је ра ко је су за ми сли ли ар хи тек те о 
ко ји ма је реч. Та ко ђе, да ти су и ар хи тек-
тон ски на цр ти про је ка та, што је од ве-
ли ке ко ри сти за све љу би те ље об ли ка и 
про сто ра, по чев од сту де на та ар хи тек-
ту ре до струч ња ка. С об зи ром да жи ви-
мо у пост мо дер ном до бу, чи ја је јед на 
од ка рак те ри сти ка и мул ти ме ди јал ност, 
мо но гра фи ја ко ју пред ста вља мо на нај-
бо љи на чин осли ка ва вре ме и про стор у 
ко ме је на ста ла.

ЛА ЗИЋ, Бо рис: Врт за то че ни ка – 
упо ред не сту ди је из де ве те умет-
но сти; – Бе о град, Бал кан ско књи-
жев но дру штво, 2010, стр. 291

Књи ге о стри пу 
по го то во оне те-
о риј ске при ро де, 
у Ср би ји су вр ло 
рет ке и сто га дра-
го це не. Да за ви-
ри мо из ме ђу ко-
ри ца и по гле да мо 
не ке од на сло ва: 
По се та бри сел ском му зе ју стри па, Ка-
ко чи та ти стрип, Цр те жи и ко мен та ри, 
О аутор ском ра ду и фран цу ској сце ни, 
Ја сан гра фич ки по мак, Цр тач ка ра ди о-
ни ца Мар ка Чо ла ка… О се би и стри пу 
аутор пи ше: „Не где на са мом по чет ку 
ове књи ге: сре ди ном се дам де се тих го-
ди на, у се вер ном пред гра ђу Па ри за, у 
тр жном цен тру, огром ном; док ње го-
ви ро ди те љи па за ре, де чак у оде ље њу 
за стрип се ди на јед ном од ра фо ва и 
чи та. Чи та стри по ве. То је ри ту ал ко-
ји се оба вља, та ко ре ћи, из ку по ви не у 
ку по ви ну, из не де ље у не де љу, из го ди-
шта у го ди ште. Бив ши де чак, ко ји то 
са да бе ле жи, ви ше се не се ћа ка да је тој 
без бри жној игри до шао крај, тек зна 
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да је траг тих чи та ња у ње му још жив, 
да још у ње му бли ста. О том бли ста њу 
је ов де реч. Ова књи га го во ри о они ма 
код ко јих је тај де чак, за не сен у дра жи 
чи та ња, још жив: о они ма, код ко јих та 
драж ис тра ја ва“. Да је стрип озбиљ ни ји 
ме диј не го што се о то ме ми сли, при ча 
и пи ше у Ср би ји, упра во мо же да нам 
по све до чи фран цу ска, бел гиј ска, ита ли-
јан ска, али и ја пан ска (ман га) кул тур на 
сце на. Де ве та умет ност, тј. стрип – леб-
ди не где из ме ђу ли ков не умет но сти и 
књи жев но сти. Мо жда, ипак, ма ло ви ше 
при па да ли ков ном за на ту, с об зи ром да 
у од ре ђе ном сми слу – „јед на сли ка вре-
ди хи ља ду ре чи“.

8
АЛ ТО МА РЕ, До на то: Матер 
Максима; пре ве ла са ита ли јан ског 
Је ле на Ви те зо вић; – Бе о град, Евро-
Ђун ти; 2010. – 273 стр.

Ита ли јан ски при-
по ве дач и роман-
си јер До на то Алто-
ма ре, срп ској чи-
та лач кој пу блици 
по стао је по знат 
по при по ве дач кој 
књи зи на уч но-фан-
та стич не про зе 
Не бе ски на род (Гра ди на, Ниш,1993) и 
књи зи при ча ме ке хо рор про зе Ку ћа ко
стура, ко ју је при ре дио и пре вео Дра ган 
Мра о вић (Апо строф, Бе о град,1996). За 
ро ма не Ма тер Мак си ма и Све тла нин 
дар до био је нај зна чај ни ју на гра ду за 
на уч но-фан та стич ну књи жев ност ко ја 
се до де љу је у Ита ли ји „Ура ни ја”. Глав ни 
ју нак ро ма на Ма тер Мак си ма, Га бри јел 
је дан је од рет ких љу ди спо соб них да 
сно ве про јек ту је у са да шње вре ме, пре-
тва ра ју ћи их у ма сов не спек та кле. На-
ви као да иза зи ва све оне ко ји по се ду ју 
иден тич не спо соб но сти, овај вр хун ски 
са њар из ме га ло по ли са од ла зи на је-
дан из ван зе маљ ски са те лит, где до ла зи 
у кон такт са Ма тер Мак си мом, ко ји на 
по ме ну том са те ли ту стро го кон тро ли-
ше све ви тал не функ ци је. Ме ђу тим, ова 
ин те ли гент на ма ши на ве што скри ва 
соп стве не зло чи нач ке на ме ре. До на то 
Ал то ма ре пред ста вља си но ним за пра-
вог пи сца на уч но-фан та стич не, фан та-
стич не и хо рор про зе. Про фил та квог 
пи сца под ра зу ме ва не ко ли ко бит них 
од ли ка: на уч но-тех но ло шко обра зо-
ва ње и спо соб ност да пи ше чит ко, без 
пре те ра них ли те рар них ам би ци ја. За то 
се ро ман „Ма тер Мак си ма” До  на та Ал-
то ма ра у да ху иш чи та ва.

АНИ ЧИЋ, С. Ђор ђе: Сме на – рат-
ни днев ник. – Бе о град: Агро топ 
мар ке тинг, 2009. – 294 стр, илу-
стро ва но, фо то гра фи је Сла ви ша 
Го лу бо вић, Ву ко сав Жу гић

Књи га Ђор ђа С. Ани чи ћа (1958, Ја сак 
код Ири га, рат 1999. за те као га је на ме-
сту за ме ни ка ко ман дан та 3. ра кет ног 
ди ви зи о на ПВО) пред ста вља рат ни 

днев ник ко ји је пот-
пу ков ник Ани чић 
во дио од пр вог рат-
ног да на (сре да, 24. 
3. 1999) до 20. 6. 
1999. ка да се ње го ва је ди ни ца вра ћа у 
Ја ко во и пре во ди у мир но доп ско ста ње. 
Реч је о ди ви зи о ну ко ји је ушао у исто-
ри ју на ше и свет ске ПВО оба ра њем два 
ави о на „стелт“ тех но ло ги је: F 117 А 
(27. 3. пао у атар се ла Бу ђа нов ци, пи лот 
се ка та пул ти рао, спа сен) и стра те шког 
бом бар де ра Б 2 (на зван „спи рит“, пао у 
ре јо ну Спа чван ских шу ма у Хр ват ској, 
пи ло ти и по са да угље ни са ни), те лов ца 
F 16. У днев ни ку је, осим рат них ак тив-
но сти и број них фак то граф ских по-
да та ка ве за них за деј ства и окр ша је са 
НА ТО ави ја ци јом (је ди ни ца је 23 пу-
та га ђа на „хар мом“, про ти вра дар ском 
авио-ра ке том, рат за вр ши ла без гу би-
та ка у људ ству), аутор дао и ши ру сли-
ку ме ђу од но са у ко ман до ва њу из ме ђу 
ни жих и ви ших ни воа (ди ви зи он – бри-
га да – кор пус ПВО), од но са вој ске и 
ци ви ла, а ту су и жи во пи сни фраг мен ти 
из при ват ног жи во та ста ре ши на и вој-
ни ка, као и „по ли тич ки“ по гле ди о ра ту, 
ча сти и ви те штву овог пи сца и рат ни ка. 
Чи та о ци ма ће би ти за ним љи ва сва три 
ви да днев ни ка, чи ње ни це из при ват ног 
жи во та, рат на/тех нич ка/бор бе на/смр-
то но сна сва ко дне ви ца, као и ши ра при-
ча о узро ци ма, по сле ди ца ма и сми слу 
ра та др жа ва удру же них у вој ну али јан су 
про тив др жа ве без са ве зни ка.

АЋИ МО ВИЋ, Ив ков, Ми ле та: 
Свет и пе сма. – Кра ље во: На род на 
би бли о те ка Сте фан Пр во вен ча ни, 
2010. – 164 стр.

Књи га М. А. Ив ко-
ва (1966, Бо га тић) 
оку пи ла је из ме ђу 
ко ри ца пре ко 30 
књи жев них кри ти-
ка на пи са них по-
во дом но вих књи га 
по е зи је у про шлој и овој де це ни ји, об-
ја вљи ва них у књи жев ној пе ри о ди ци и 
днев ним ли сто ви ма. Од ста ри јих пе сни-
ка (Сте ван Ра ич ко вић, Ми о драг Па вло-
вић, Јо ван Хри стић, Љу бо мир Си мо-
вић, Алек Ву ка ди но вић), пре ко пе сни-
ка сред ње ге не ра ци је (књи ге Р. Пе тро-
ва Но га, Сте ва на Тон ти ћа, Ми ро сла ва 
Мак си мо ви ћа, Ду шка Но ва ко ви ћа, Но-
ви це Та ди ћа, То ми сла ва Ма рин ко ви ћа, 
Рад ми ле Ла зић, Зла те Ко цић и дру гих), 
до кри ти ка/ана ли за књи га пе сни ка ко-
ји се сна жно афир ми шу у овој де це ни ји 
(Де јан Илић, Са ша Је лен ко вић, Ана Ри-
сто вић, Гој ко Бо жо вић, Жи во рад Не-
дељ ко вић, Во ји слав Ка ра но вић). Дру ги 
део књи ге чи не ана ли зе по јед не пе сме 
(реч је о пе сми Чи зме Љу бо ми ра Си мо-
ви ћа и пе сми Дво ји ца Ра ча на, про стих 
мо на ха, Пор фи ри је и Ге ор ги је: Раз го вор 
при пле вље њу и око па ва њу по врт ња ка у 
Бе о чи ну Ми ло са ва Те ши ћа), а за вр шну, 
тре ћу це ли ну чи не есе ји По е зи ја, вре ме 
и жи вот (ауто ров из бор из књи га об ја-

вље них 2008), те Свет и пе сма – о јед
ној по ја ви у на шем но ви јем пе сни штву 
(„уво ђе ње ли ка не по сред не ствар но сти 
у са др жин ску осно ву пе снич ких тек-
сто ва“... „усред сре ђе ње ства ра лач ке оп-
ти ке на свет не по сред не да то сти; исто-
риј ске и со ци јал не ре ал но сти“... ци та ти 
са по чет ка тек ста).

БА РА БАЛ, Ма ри ја : Ка мен из од-
ро на, пре вод с ка та лон ског Хри-
сти на Ва сић. – Бе о град : Ар хи пе лаг, 
Би бли о те ка Ар хи пе лаг, 2009.

Све ви ше је књи-
га ко је се код нас 
пре во де са ка та-
лон ског. У ма лој, 
лепо опремљеној 
би ли о те ци Ар-
хипе лаг об ја вљен је 
тако ро ман Ка мен 
из од ро на. Ма ри ја Бар бал (1949) пи ше 
ро ма не, при че, дра ме. Њени нај  ва жни ји 
ро ма ни су Мед и отро ви, Кам фор, Пи са ла 
сам  пи сма не бу, Ули ца Бо ли ви ја, Ле пе го ди не, 
Ин тим на зе мља, Ема, а нај ва жни је књи ге 
при ча: Те ре зи на смрт и На о ча ри за сун це. 
На пи са не су мно ге књи ге о Шпан ском 
гра ђан ском ра ту. Ка мен из од ро на свакако 
је је дан је од нај бо љих ро ма на о Шпан-
ском гра ђан ском ра ту и је дан од рет ких 
чи ји је пи сац и про та го ни ста же на. Ро ман 
је на пи сан фраг мен тар но и представља 
својеврсну оду гра ду Бар се ло ни.

БЕРН, Ју џин и ЊУ МЕН, Ким: 
Повратак у САД; пре вео са ен гле-
ског Иван Јо ва но вић; – Бе о град, 
Па ла дин; 2010. – 397 стр.

Под жа нр на уч не фан та сти ке – ал тер на-
тив на исто ри ја – кон стант но је при су-
тан у исто ри ји свет ске про зне књи жев-
но сти. Пи сци по пут Ха у ар да Вол дро-
па, Фи ли па Ди ка, Авра ма Деј вид со на, 
Ро бер та Хе ри са, код нас Љу бо ми ра 
Дам ња но ви ћа и Го ра на Скро бо ње, 
под ле гли су иза зо ву да из гра де све то ве 
ко ји се раз ли ку ју по то ме што су се од-
ре ђе ни исто риј ски дру га чи је не го што 
је су (Тре ћи Рајх је по бе дио у Дру гом 
свет ском ра ту, ин ду стриј ска ре во лу ци-
ја се ни је до го ди ла...). По ме ну тој жан-
ров ској ка те го ри ји 
при па да и про за Ју-
џи на Бер на и Ки ма 
Њу ме на По вра так 
у САД. Ово је про за 
о два де се том ве ку у 
ко ме је Аме ри ка за 
раз ли ку од Ру си је 
до жи ве ла бољ ше вич ку ре во лу ци ју, се-
риј ски уби ца Ед Гејн про гла шен хе ро-
јем ра да, а чу ве ни пи сац Исак Аси мов за 
сва ко днев ни жи вот за ра ђу је као астро-
лог на ру ској те ле ви зи ји. Бо гат ство 
све то ва ко је нам да ри ва ју Ју џин Берн и 
Ким Њу мен је ма што вит и са мо сво јан. 
Њи хо ва про за ла ко пре ска че жан ров-
ска огра ни че ња, ура ња ју ћи при том у 
аутен тич не пост мо дер ни стич ке то ко ве 
фан та стич не про зе.

БРУК НЕР, Бо јан: Хашиш клуб; 
– Бе о град, Ad mi ral Bo oks; 2010. – 
105 стр.

Де би тант ски ро ман 
Бо ја на Брук не ра 
Ха шиш клуб пред-
ста вља успе шан 
омаж де лу Бе о гра-
да у ко ме је пи сац 
од ра стао и спо знао пр ва жи вот на ис-
ку ства: Ра ко ви ци. Уоста лом ова про за, 
чи ја се рад ња зби ва у го ди на ма ка да је 
вој на ак ци ја НА ТО али јан се под на-
зи вом „Ми ло срд ни ан ђео”, из гу би ла 
обри се ви део игре и по ста ла ствар ност, 
за по чи ње ду хо ви том опа ском: „Ка-
да бих мо гао да би рам ме сто где ћу да 
умрем, иза брао бих Ра ко ви цу, јер бих 
то је два при ме тио”. Пре пли та ње су ро ве 
зби ље, са за ни мљи вим при ча ма о док-
то ру Жа ку Жо зе фу Мо роу, осни ва чу 
клу ба ха ши ша ра ко ме су сво је вре ме-
но при па да ли нај е лит ни ји фран цу ски 
умо ви, по пут Шар ла Бо дле ра, Вик то ра 
Игоа и Алек сан дра Ди ме, и њи хов спој 
са рат ним ме се ци ма ко ји су се де си ли 
пре јед не де це ни је, из не дри ли су шти-
во ко је се не ис пу шта из ру ку. За то као 
успе шан „сни мак” ста ња и ни воа јед не 
ве ле град ске пот кул ту ре, ро ман Ха шиш 
клуб има ве ли ке шан се да бу де чи тан и 
ве о ма тра жен.

БУ ЛА ТО ВИЋ, Мир ја на: Са њао 
сам да ми го ри шко ла. – Бе о град: 
Гра ма тик, 2010. – 68 стра на

Мир ја на Бу ла то вић 
(1958, Лов ће нац, 
за вр ши ла књи жев-
ност у Но вом Са ду, 
жи ви и ра ди у Бе о-
гра ду) об ја ви ла је 
ви ше књи га по е зи је 
и про зе, за од ра сле и за де цу. И те ка-
ко за па же на као са мо свој на ли ри чар ка 
у по е зи ји за од ра сле, ова пе сни ки ња је 
има ла ве ли ког успе ха и код ма лих чи-
та ла ца и код кри ти ча ра ко ји вред ну ју 
књи жев ност за де цу (до бит ник је на-
гра де Зма је вих деч јих ига ра за из у зе тан 
ства ра лач ки до при нос са вре ме ном из ра
зу у књи жев но сти за де цу 2009). Пред 
на ма је но ва књи га пе са ма „за сре ди ну и 
за крај де тињ ства“ ко ју сво јим ми шље-
њи ма о Мир ја ни ној по е зи ји за де цу и 
мла де пре по ру чу ју пе сник Љу би во је 
Ршу мо вић, др Јо ван Љу шта но вић, др 
Цви је тин Ри ста но вић. Пе сме но ве књи-
ге су из пре по зна тљи вог деч јег окру же-
ња: по ро ди ца, шко ла („Од ко лев ке па 
до гро ба/не по сто ји го ре до ба!“, по вод 
овом ша љи вом дво сти ху је озби љан: 
ђак об ја шња ва на став ни ци да ни је би-
ло стру је у ку ћи те ни је мо гао да учи), 
те ле ви зи ја, ком пју тер, деч ја ка си ца (Ко 
ка си цу мо ју пљач ка?), спорт. Лир ски су-
бјект је нај че шће де те, ђак, ко ји из сво је 
„тач ке гле ди шта“ при ча, ту ма чи до га ђа-
је (пе сму За стој на мо сту чи ни деч је 
„му дро“ об ја шње ње, дво стих ко ји об ја-
шња ва све не во ље за сто ја: – Шта се то 
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че ка?/ – Да про ђе ре ка“.). Пе да го шка, 
по уч на но та ове по е зи је оства ру је се у 
ди ја ло гу де ца – од ра сли.

ВА РИ ЋАК, Ду шан: По сма тра-
че ва пе сма. – Сме де ре во: аутор и 
Сме де рев ски пе снич ки круг, 2010. 
– 80 стр.

Ду шан Ва ри ћак 
(1962, Бе о град) у 
сво јој пр вој пе снич-
кој књи зи оку пио 
је 43 пе сме пи са не 
у пе ри о ду од 1985. 
го ди не до да нас. Већ 
та чи ње ни ца го во ри о ауто ро вом при-
сту пу/схва та њу шта је до бра пе сма и 
ко ји сти хо ви тре ба да се на ђу у књи зи 
јер „књи га је за веч ност“. Де фи ни шу ћи 
сти хом пе сни ка/пе сму аутор по се же 
за ме та фо ра ма стре ле, бу ји це („Ја сам 
бу ји ца, по гле дај/Ју рим ка не по зна том 
ушћу/Дав но већ ви ђе ном/Мој је ди ни 
за да так/Про на ћи га/Мој је ди ни је за-
да так да га про на ђем/И уро ним у бес-
крај но мо ре“...), ве тра и пти це. Пе сник 
је Ор феј и Оди сеј у то по су гра да („...
Ку ле и Са ле од ла зе по ци га ре те/До но-
се их/Си па ју со по гла ва ма го сти ју/За 
ру ке и ре ве ре/Ву ку ко но ба ре“..., из пе-
сме Чо век из Ја сне По ља не, јед на од град-
ских сли ка) у ко ме тра га за љу ба вљу и 
из ба вље њем. Ову мо тив ски ра зно род-
ну ли ри ку, ово лир ско ја, тај „оба сјан 
град уну тар њом све тло шћу сво је де це, 
из ме ђу уз ле та и су но вра та, на да и по ра-
за, свет на оштрој иви ци“ (из ре цен зи је 
Го ра на Ђор ђе ви ћа) за тва ра упе ча тљи-
ва „гор ка/ди јаг но стич ка“ ду жа пе сма/
по е ма Ни чи ја зе мља чи ји нас екс пре си-
о ни стич ки, ре зиг ни ра ни сти хо ви, син-
ко пи ран ри там упу ћу ју на ком па ра ци ју 
са јед ном од на слав ни јих/“ди јаг но стич-
ких“ пе са ма (о „ду ху јед ног до ба“) 20. 
ве ка, Пу стом зе мљом Т. С. Ели о та. Али, 
Ва ри ћа ко ва пе сма ни је омаж, ни ти по-
др жа ва ње Ели о та, већ до ча ра ва ње „и 
емо тив ног и ду хов ног без на ђа “ у је зо-
ви том „ин вен та ру“ јед ног сто ва ри шта 
ни чи је зе мље.

ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Ра ди ша: КУ ЋА у 
срп ској по е зи ји. – Бе о град: Књи-
жев но дру штво Све ти Са ва, 2010. 
– 240 стр.

Бор ски књи жев ник 
Ра ди ша Дра ги ће-
вић (1956, Ми ни-
ће во, жи ви и ра ди 
у Бо ру) сво јом 
те мат ском ан то ло-
ги јом (мо тив, те-
ма, то пос ку ће) при ре дио је пра ви пе-
снич ки „ва тро мет“ чи та о ци ма по е зи је. 
У овој ан то ло ги ји ко ју чи не пе сме чи ји 
са др жин ско-мо тив ски склоп по чи ва на 
пој му ку ће („... Чи ни се да је на ша реч 
ку ћа вр ло ста ра, да во ди по ре кло од 
об ли ка „кон тја“, а у ње ној осно ви сто-
ји „кут“, угао, ћо шак, што се да нас још 
кри је у гла го лу „ску та ти се“ = има ти 

кров над гла вом“, из бе ле шке др Не дељ-
ка Бо да но ви ћа“), чи та мо пре ко сто пе-
са ма по зна ти јих и ма ње по зна тих пи са-
ца са ге не ра циј ским ра спо ном од пре ко 
сто го ди на, од пе сме Алек се Шан ти ћа 
(1868–1924), Ми ле те Јак ши ћа (1869–
1935), Јо ва на Ду чи ћа (1874–1943), 
Де сан ке Мак си мо вић, Вас ка По пе, до 
ста ри јих и мла ђих ауто ра у пу ној ства-
ра лач кој сна зи. Уме сто на бра ја ња име-
на, ра ди сли ко ви то сти на ве шће мо не ке 
од сти хо ва: „Зе му ни це со је ни це и бај те 
од жит ког пру ћа/И пе ћи не за зи да не 
би ја ху нам не кад ку ћа“, по че так Ба ла де 
о ко при ви, Рај ка П. Но га, „Ка ме на ку ћа 
зја пи пра зна/уме сто/љу ди, ту жи ве ја
у ци. Уме сто/на ших жи во ти ња, зве ри 
зве ри ње“, из пе сме Ка ме на ку ћа Ада ма 
Пу сло ји ћа, „Кад сре за кров отац ре че/
Ма ла ку ћа/Са ви ше оде ље ња/Па ко-
мот на!“, по че так пе сме Ку ћа, мај сто ри 
Ра до сла ва Сто ја но ви ћа. 

ЂОРГО ВИЋ, Мом чи ло: Српски 
валцер; Бе о град, Ла гу на, 2010. – 
384 стр.

Пред чи та о ци ма 
је де би тант ска ро-
ман си јер ска про за 
по зна тог пу бли-
ци сте и изда вача 
Мом чи ла Ђор го-
вића Срп ски вал
цер. Не ка дашњи 
уред ник „Не дељ-
не Бор бе”, и је дан од по кре тача не дељ-
ни ка „Телеграф“, као и днев ног ли ста 
„Дневни те ле граф”, да ри вао нам је 
узбу дљи ви исто риј ски трип тих, чи ји 
ли ко ви од кне за Ми ха и ла Обре но вића, 
пре ко Ми ли во ја Бла знав ца, Или је Га-
раша ни на, Бе ња ми на Ка ла ја, па до Би-
ла Клин то на, То ни ја Бле ра, Ма длен 
Ол брајт, Јо ви це Ста ни ши ћа и тра-
гично на стра да лог пре ми је ра Зора на 
Ђинђића, од ра ж а ва ју сву тра ги ку днев-
но/по ли тич ких и исто риј ских по тре са 
ко ји ма су Бал кан и Ср би ја не пре кид но 
из ложе ни. Срп ски вал цер је ро ман фраг-
мен тар не струк ту ре у ко ме је пи сцу ус-
пе ло да исто риј ске лич но сти пред ста ви 
као љу де са зда не од стра сти и на го на, 

ко ји услед ве ли ких ис куше ња ко ји ма 
су сва ко днев но из ложе ни чи не фа тал не 
грешке. Ро ман Српски ру лет Мом чи ла 
Ђор го вића у да ху се ишчи та ва.

ЖИВ КО ВИЋ, Ж. На та ли ја: У аор-
ти мог ср ца. – Би је ло По ље: Цен-
тар за дје лат но сти кул ту ре, 2010. 
– 75 стр.

На та ли ја Ж. Жив-
ко вић је за ру ко-
пис књи ге У аор ти 
мог ср ца до би ла 
на гра ду „Ри сто 
Рат ко вић“ за мла де 
ауто ре (2009, Би је-
ло По ље) на тра ди ци о нал ном кон кур су 
у кон ку рен ци ји мла дих пи са ца из ре ги-
о на (бив ша Ју го сла ви ја). Сво ју по е зи-
ју је пре овог свог пе снич ког пр вен ца 
об ја вљи ва ла у књи жев ној пе ри о ди ци, 
а ка да је о мла ђој и нај мла ђој пе снич-
кој ге не ра ци ји реч, не чу ди чи ње ни ца 
да је ре жи ра ла и ви део ом ни бус „Ви део 
В. По е зи ја“: се дам крат ких фил мо ва за-
сно ва них на пе сма ма из на гра ђе ног ру-
ко пи са. Ка ко и при ли чи, књи га са др жи 
и упу тан по го вор из пе ра На ђе Мил-
ко вић-Ћу ру ви је у ко ме је ана ли зи ран 
по ет ски свет, ње го ва фор ма и са др жај 
књи ге. На ве ди мо стих из пе сме Же на
Со: „Уко пај се сад у пе сак; те ло у пе ску 
је./Дно мр мо ри: „Свет ће те при хва ти 
увекако и ти во лиш Свет“. Сун це се 
пре ла ма кроз тре па ви це; це ла пла жа је 
злат на“.

ЗЛАТ КО ВИЋ, Иван: Синтетичари; 
Бе о град, Ла гу на; 2010. – 211 стр.

По сле књи ге Ан
то ло ги ја на род них 
пе са ма о Мар ку 
Кра ље ви ћу (ко а-
у тор ство са Ми-
ла ном Лу ки ћем), 
Срп ске би о гра фи је 
Мар ка Кра ље вића, 
пе снич ке књи ге 
Шум и ро ма на По вра так, Иван Злат-
ко вић (рођен у Ни шу, 1962. го ди не) у 
ро ма ну Син те тича ри на бес ком про ми-
сан на чин про го ва ра о нар ко ман ском 
па клу, ко ји се зби ва у нашем нај бли-
жем окру же њу. Глав ни ју нак Син те ти
ч а ра ти нејџер Мар ко Ми ћић - Ћи ма, 
разапет између тмур не сва ко днев и це, 
сложе них по ро дич них од но са и улич-
ног прежи вља ва ња, све до чи о ужа сима 
син те тич ког ве штач ког ра ја, ко ји га 
ла га но од вла чи у су но врат, пре цизни је 
рече но у не ги ра ње свих мо рал них вред-
но сти. Кроз сто ри ју о бе о град ским 
нар ко ма ни ма Иван Злат ко вић гра ди 
ком плек сну сли ку о пре пли та њу жи-
во та и смр ти. Као и о за ра зној кли ци 
ко ја во ди у про паст ов дашњу на јм лађу 
транзици о ну ге не ра ци ју. Ова бе о град-
ска ком би на ци ја ро ма на Ми дје ца са 
ко ло дво ра ZOO и култ не при по ве дач ке 
књи ге Ир ви на Вел са Ек ста зи, ни јед ног 
чита о ца неће оста ви ти рав но душним.

ДА РЕЛ, Ло ренс: Раз ми шља ња о мор ској Ве не-
ри : Во дич по кра јо ли ку Ро до са, Ло зни ца: Кар-
пос, 2010 . – 269 стр. пре ве ла: Со ња Ва си ље вић

У окви ру би бли о те ке Па не ли ни он Из да вач ка ку ћа „Кар-
пос“ об ја ви ла је књи гу по зна тог ене гле ског пи сца Ло рен са Да ре ла са на сло-
вом Раз ми шља ња о мор ској Ве не ри, фи ло зоф ско-пу то пи сно-есе ји стич ко де ло 
о Ро до су уоб ли че но у пу то пи сни днев ник са под на сло вом Во дич по кра јо ли ку 
Ро до са. Ло ренс Да рел сва ки свој пу то пис пи ше на гра ни ци ауто би о граф ског 
ро ма на. На и ме, аутор је и сам ис тра жи вач-исло ман (пре ма Грч кој). Исло ма-
ни ја је ду хов на бољ ка и од но си се на оне љу де ко ји ма су остр ва на не ки на чин 
преокупација. Ти уро ђе ни исло ма ни као да су по том ци ста нов ни ка Атлан-
тиде, који под све сно чезну це лог свог жи во та за из гу бље ном Атлан тидом. По-
сле пу то пи сног де ла „Грч ка остр ва“ Л. Да рел ће свим сво јим ср цем отво ри ти 
тај не кра јо ли ка Ро до са на је дан по све нео би чан и фи ло зоф ски на чин, та ко да 
чи та лац шти во пра ти са олов ком и без пре пу шта ња па у зи. Ова књи га не ће ни-
ког оста ви ти рав но ду шним, по себ но оне зна ти жељ не и глад не пу то ва ња, ко ји 
ће упо зна ти исто ри ју и ле по ту Ро до са, ле по ту ко ја је угро же на исто риј ским 
про ме на ма и ра то ви ма. Ло ренс Да рел је об у хва тио вре ме по са мом пре стан-
ку Дру гог свет ског ра та ка да је из Алек сан дри је до шао на Ро дос као ата ше за 
штам пу. По доласку за ти че пот пу но де пре сив ну ат мос фе ру на остр ву и по ста је 
све док жи вље ња остр вља на. Све вре ме као све док бе ле жи ка дро ве у су сре та њу 
са љу ди ма и при ро дом, при др жа ва ју ћи се зр на му дро сти и ле по те. Ово је пра во 
шти во за сла до ку сце ко ји пло ве кроз пу то пи се, те отуда и овај на слов. На и ме, 
овај пу то пи сно-фи ло зоф ски за пис (у по је ди ним де ло ви ма је ди на ми чан), био 
би те ма за филм ског ре жи се ра Ви ма Вен дер са, ко ји је као умет ник-ис тра жи-
вач усме рен ка Ме ди те ра ну и нео бич ним под не бљи ма. Књи га је са чи ње на из 
ка дро ва или по на сло ви ма: Из зе маљ ског ра ја, Усме ра ва ње ка сун че вој све тло-
сти, Ба бље ле то Св. Ди ми три ја, Сун чев Ко лос, У вр ту Кле о бу ло вог лет њи ков-
ца, Три из гу бље на гра да, До ба ви те зо ва, По се те од ма њег зна ча ја, Све тац из 
Со ро ни ја, са до дат ком: Епи лог, Ка лен дар цве ћа и свет ко ви на, На род ни ле ко-
ви. На слов „Раз ми шља ња о мор ској Ве не ри“ је ме та фо ри чан. Ве не ра, про на-
ђе на ми стич на склуп ту ра у за ли ву Ро до са за и ста по сто ји, и као да чу ва остр во. 
Пи сац се у јед ном тре нут ку за пи та от куд она по ред свих не да ћа и бу ке ра то ва 
успе ва да одр жи свој лик и по не се па ти ну али и не ки но ви жи вот, јер пре ко Ве-
не ре аутор ка же да су сви они на у чи ли да гле да ју Грч ку уну тра шњим очи ма... 
Она пред ста вља сим бол по ве зан са вр хун ским ци љем, ми сле ћи на бу дућ ност 
Ро до са. Зна чи, ле по та ни ка да не пре ста је. Ро дос са сво јим ју на ци ма жи ви. Ако 
се узме у обзир да су Гр ци по при ро ди пе сни ци Ле ван та, да се на Пат мо су у 
ма на сти ру мо же ду ша сје ди ни ти са не бом, али и да острвљани по љу бе пар че 
ис пу ште ног хле ба, и ако уз све то осе ти те зву ко ве и бо је са оба ла, он да вас је 
Ло ренс Да рел убе дио да ни шта друго не може остати не про ме нљи во кроз епо-
хе као што то може са ма ле по та! Ло рен со вим по ет ским је зи ком ући ће те у та-
јан стве ни свет фло ре и фа у не Ро до са, у исто ри ју зе мље, у исто ри ју умет но сти 
кра јо ли ка, упо зна ће те пси хо ло шке про фи ле грч ких ри ба ра, ме шта не острв-
ских се ла као и њи хов фол клор, суд би ну ма га ри це... За ба ви ће вас и ауто ро ви 
при ја те љи као што су: Хојл, Милс, Ги де он, Хлои, Егон Ху бер, на ред ник Кро-
кер. Ло ренс Да рел пи ше као да пле те чип ку а из у зе тан до при нос да се ово фи-
ло зоф ско-пу то пи сно-ауто би о граф ско де ло до жи ви као до ку мен тар ни филм 
пла вог пу то ва ња до при не ла је сво јим сјај ним пре во дом Со ња Ва си ље вић.
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ЗИ ВЛАК, Јо ван: О гај да ма. – Но ви 
Сад: Адре са, 2010. – 114 стр.

О гај да ма је но-
ва књи га пе са ма 
Јо ва на Зи вла ка 
(1947, На ко во, 
Ба нат, жи ви и ра-
ди у Но вом Са-
ду, од пр ве књи ге 
Бро дар из 1969, 
Ве чер ње шко ле, 
1974, Че ста ра 1977. и Тро но шца 1979. 
до са да об ја вио 9 књи га пе са ма, 3 из бо-
ра из по е зи је, 3 књи ге есе ја, при ре дио 
ве ћи број књи га), пе сни ка, есе ји сте, 
пре во ди о ца. За ову при ли ку по го вор 
књи зи је на пи сао фи ло зоф Ми ло рад 
Бе лан чић (На по чет ку би по ет ска реч, 
81–107. стр.) у ко ме де лом из фи ло зоф-
ског пи сма са гле да ва не ке осо бе но сти 
по је ди них Зи вла ко вих пе са ма из ра ни-
јих и ове, но ве књи ге. Бе лан чи ћев по-
го вор умно го ме ће по мо ћи чи та о ци ма 
по е зи је да се „не упла ше“ пред на из глед 
не про зир ним, не ме ло дич ним, не до па-
дљи вим пе снич ким тка њем јед ног од 
не за о би ла зних пе снич ких име на кад је 
о на шој са вре ме ној по е зи ји реч. Зи влак 
сво је жи вот но и пе снич ко ис ку ство 
схва та као не пре кид но ис пи ти ва ње са-
знај них гра ни ца лир ског би ћа, ње го вог 
ја све та (уну тра шњег и спо ља шњег). У 
из вр сној пе сми Пам ће ње аутор до во-
ди пе сни ка/се бе ме ђу пти це (и оне су 
је дан од сим бо ла пе сме/пе ва ња) ко ји 
њи хо во хра ње ње и свој лир ски мо но лог 
са њи ма ре зиг ни ра но за вр ша ва: „док 
узи ма ју хра ну оне чу ју сво је ди са ње/и 
ви де јед ну ру ку ко ја се уда ља ва/и при-
бли жа ва/да ли ви де и пам ће ње у чи јим 
се усти ма/рас па да ју ре чи. 

ИВА НИЋ, Ду шан: Вре ла у вр ле-
ти – о књи жев ној ба шти ни Ср ба 
у Хр ват ској. – За греб: Срп ско кул-
тур но дру штво Про свје та, 2009. – 
334 стр.

У но вој књи зи 
про фе сор Ду шан 
Ива нић са ку пио је 
тек сто ве раз ли чи те 
вр сте пи са не то ком 
по след њих ско ро 
три де сет го ди на а 
ко је се ти чу књи жев но сти и кул ту ре 
Ср ба у Хр ват ској. Це ли на По ле мич ки 
увод са др жи тек сто ве из ча со пи са по-
во дом вр ло сло же них и за књи жев ну 
на у ку и Ср ба и Хр ва та, ши ре и це лу 
сла ви сти ку, пи та ња о је зи ку, пи та ња ко-
ји пи сац ко јој књи жев но сти при па да, о 
књи жев ном на сле ђу Кра ји шких Ср ба. У 
це ли ни Пје снич ке спи ра ле у исто риј ско-
кри тич ком фо ку су су са бра не пе сме 
За ха ри ја Ор фе ли на, Па вла Со ла ри ћа, 
Пје сме и спи си Са ве Мр ка ља, Са бра на 
де ла Ни ко ле Бо ро је ви ћа, На род на по-
е зи ја у но ви јим из да њи ма, те при каз 
Ан то ло ги је срп ског пје сни штва у Хр ват
ској два де се тог ви је ка, иза брао Не бој ша 
Де ве так, О по е зи ји Јо ва на До ше но ви ћа 

(1781–1813), са вре ме ним пе сни ци-
ма Да ри Се ку лић и Ми ло шу Кор ди ћу, 
Ива нић пи ше у це ли ни Дје ла. За вр шна 
це ли на Жи вот и при ча са др жи 16 тек-
сто ва, из ме ђу оста лих: Ге ра сим Зе лић 
и ње го во Жи ти је, Гра ни ца као иза зов 
ауто би о граф ско-ме мо ар ске про зе кра-
ји шких Ср ба, О по че ци ма срп ске при-
по ви јет ке у Хр ват ској (184–196. стр.), 
5 тек сто ва о про зи Си ме Ма та ву ља 
(196–252), Ан дри ће вом из бо ру стил-
ских тра ди ци ја, мо ти ву гре ха у при по-
вет ка ма Вла да на Де сни це, де ли ма Јо ва-
на Ра ду ло ви ћа, и исто риј ско-књи жев ни 
пре глед о при по вет ки срп ских пи са ца 
из Хр ват ске. По бро ја но ре чи то го во ри 
о зна ча ју ове књи ге у кон тек сту исто ри-
је срп ске књи жев но сти кад је реч о ста-
ри јим пи сци ма, и по го то во, кад је реч о 
жи вим, њи хо вом по сте пе ном уво ђе њу 
(пре ма умет нич кој вред но сти, по ре клу, 
је зи ку, пи сму, кул ту ро ло шкој тра ди-
ци ји, и дру гом) у ка нон јед не (срп ске) 
од ју жно сло вен ских књи жев но сти, на-
уч но ве ри фи ко ва но, без при ми тив ног 
„сво ја та ња“ ко ја се у на у ци о књи жев-
но сти увек ис по ста ве као за ум на и не-
схва тљива. 

ИГ ЊА ТО ВИЋ, Ср ба: Свет медија 
Петра Зеца; – Бе о град, Ме га тренд 
Уни вер зи тет; 2010. – 163 стр.

По зо ри шни и те ле-
ви зиј ски ре ди тељ, 
осни вач „По зо ри-
шта Дво ри ште”, 
„Пла то ка фе Те-
а тра”, есе ји ста и 
ро ман си јер Пе тар 
Зец, при па да ства-
ра о ци ма ко ји су пре вас ход но за хва љу-
ју ћи соп стве ном кре а тив ном и ра до-
зна лом ду ху, ство ри ли ви со ке до ме те у 
обла сти сцен ске и те ле ви зиј ске умет но-
сти, као и у књи жев ној есе ји сти ци. Сту-
ди јом књи жев ног кри ти ча ра, пе сни ка, 
из да ва ча, про зног пи сца и есе ји сте 
Ср бе Иг ња то ви ћа Свет ме ди ја Пе тра 
Зе ца, бо га то умет нич ко ства ра ла штво 
овог ре ди те ља и пе да го га до би ло је 
ана ли тич ку и есте тич ку ва ло ри за ци ју. 
Ср ба Иг ња то вић сво ју књи гу за по чи-
ње ту ма че њем Зе че ве сту ди је о Иви 
Ан дри ћу као скри ве ном дра ма ти ча ру, 
да би по том на хи рур шки пре ци зан на-
чин по ве зао све ка ри ке ко је чи не ла нац 
Зе че вих по зо ри шних, те ле ви зиј ских и 
књи жев них оства ре ња. Иг ња то ви ће ва 
сту ди ја за кљу чу је се те мељ ним уви дом 
у ро ма не ко је је на пи сао овај по зо ри-
шни и те ле ви зиј ски де лат ник Отро ва
ни Бал ка ном и Љу бав ни днев ник јед ног 
так си сте. Сту ди јом Свет ме ди ја Пе
тра Зе ца чи та лац ће до би ти све стра ну 
сли ку ра да овог умет ни ка, про пу ште ну 
кроз оп ти ку јед ног од во де ћег ту ма ча 
ов да шњег кул тур ног жи во та Ср бе Иг-
ња то ви ћа.

ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ, Дра ган: Кругови 
и клетве; – Бе о град, Филм ски цен-
тар Ср би је; 2010. – 168 стр.

По зна ти но ви нар, 
је дан од уред ни-
ка днев ног ли ста 
„Да нас”, филм ски 
кри ти чар и те о-
ре ти чар Дра ган 
Јо ви ће вић на пи сао је књи гу ме та фо-
рич ног на сло ва Кру го ви и кле тве. Ова 
сту ди ја, ина че Јо ви ће ви ћев ма ги стар-
ски рад, по све ће на је раз во ју азиј ског, 
кон крет ни је ре че но ја пан ског хо рор 
фил ма, ко ји по след ње де це ни је и на 
ов да шњим про сто ри ма сти че све ви-
ше по кло ни ка. Ова књи га пред ста вља 
сво је вр сни мар кер, „уга о ни ка мен” од 
ко га су штин ски за по чи ње исто риј ско-
есе ји стич ки при ступ тре нут но јед ног 
од нај по пу лар ни јих жан ро ва у свет ској 
ки не ма то гра фи ји. Дра ган Јо ви ће вић у 
овој књи зи пре ци зно раз ла же кул ту ро-
ло шке ма три це хо ро ра ко ји нам до ла зи 
са азиј ских про сто ра, не за о би ла зе ћи 
при том и по зо ри шне об ли ке стра ве 
ко је на ја пан ским „да ска ма ко је жи вот 
зна че” има ју ве ли ку тра ди ци ју. Сту ди ја 
Дра га на Јо ви ће ви ћа Кру го ви и кле тве 
нај ви ше због чит ког сти ла пи са ња, за-
слу жу је да про на ђе пут до нај ши ре чи-
та лач ке пу бли ке.

КА РА НО ВИЋ, Звон ко: Box set, 
са бра не пе сме. – Бе о град: Лом, 
2009. – 326 стр, илу стра ци је Ни ко-
ла Ко раћ

Пе сник и ро ман-
си јер Звон ко Ка ра-
но вић (1959, Ниш, 
од не дав но жи ви и 
ра ди у Бе о гра ду) 
од лу чио се да из-
ме ђу ко ри ца јед не 
обим ни је књи ге 
„све де“ ра чун са 6 збир ки сво је по е зи је 
об ја вљи ва не од 1990. (збир ка Блиц криг, 
да ти ра се као са ми здат из 1990, али се 
у овој књи зи об ја вљу је пр ви пут, 41 пе-
сма уз из у зет но ду хо ви те илу стра ци је 
Ни ко ле Ко ра ћа у ко ји ма је глав ни лик 
фи гу ра пе сни ка Ка ра но ви ћа: на о ча ре 
цр них ста ка ла, џинс јак на, фар мер ке, 
стар ке, ги та ра) до књи ге Свла че ње (По
ве ља, Кра ље во, 2004). Ипак, пе сник 
је уко ри ча ва ју ћи по је ди нач не збир ке 
вр шио и се лек ци ју. Пе сме ко је ни су 
из др жа ле ње го ву кри ти чар ску оп ти ку 
две де це ни је, де це ни ју ка сни је, ни су 
ушле у Бокс сет, та ко да у књи зи има-
мо „све нај бо ље од Звон ка“ и у но вим, 
„про чи шће ним“ вер зи ја ма. Ре ци мо и 
то, кри ти чар ска ре цеп ци ја и ана ли за, 
би ло по зи тив на или не га тив на Ка ра-
но ви ће ве по е зи је ни је би ла аде кват на 
чи та лач ком од зи ву, и ова књи га је пра-
ва при ли ка да се објек тив ни је са гле да ју 
вр ли не Ка ра но ви ће вог тро де це ниј ског 
(на да мо и и у на ред ним го ди на ма) ба-
вље ња сти хом. Кон ста та ци ја пи сца по-
го во ра и уред ни ка књи ге Фла виа Ри го-
на та да је Ка ра но вић пе сник „из ра зи те 
ур ба не осе ћај но сти, ко ји је ства рао под 
ути ца јем поп-кул ту ре, бит по е зи је и но-
вог не мач ког су бјек ти ви зма“ до сна жне 

„дру штве не и ан ти рат не по е зи је де ве-
де се тих“ (по е ме Ве ли ки умор и Там на 
ма ги стра ла), сва ка ко је тач на, али, то је 
са мо по че так сло же не при че о до са да-
шњем опу су овог књи жев ни ка.

КИНГ, Сти вен: Упориште; пре вео 
с ен гле ског Го ран Скро бо ња; – Бе-
о град, Ал на ри, 2010. – 523 стр.

Пред чи та о ци ма 
је је дан од нај по-
зна ти јих ро ма на 
ро до на чел ни ка 
мо дер ног хо ро ра, 
пре ци зни је ре че-
но ме ша вине хо-
ро ра, фантасти ке 
и на уч не фан та сти ке Сти ве на Кин га 
Упо ри ште. Ово обим но де ло пр ви пут 
об ја вље но је 1978. го ди не, у уред нич ки 
из ну ђе ној ре ду ко ва ној вер зи ји. На и-
ме, пре ма соп стве ном при зна њу Кинг 
је био при ну ђен да из ба ци око 400 
стра ни ца тек ста. Ова књи га знат но је 
обим ни ја, јер ју је Го ран Скро бо ња у 
ин те грал ној вер зи ји пре вео пре две де-
це ни је. Иако то ни пи сац а ни књи жев-
ни кри ти ча ри ни ка да ни су ис ти ца ли, 
Сти вен Кинг је ис ко ри стио исти оквир 
рад ње ко ји је, ка ко ће се доц ни је по ка-
за ти, као те мељ по себ ног жан ра, још 
1915. го ди не по ста вио Џек Лон дон са 
ро ма ном Гри ми зна ку га. У по ме ну том 
Лон до но вом ро ма ну, уоста лом као и у 
Упо ри шту, из не на да до ла зи до ма сов-
не свет ске за ра зе му ти ра ним ви ру сом 
гри па ко ји пре жи вља ва ма ли број ста-
нов ни ка. Сло же ни за пле ти, нај стра-
шни ји ко шма ри оли че ни у ли ку глав ног 
ју на ка ове про зе, чо ве ка смр то но сног 
осме ха и нео бја шњи вих па ра пси хо ло-
шких мо ћи Рен да ла Фле га, број ни уну-
тра шњи мо но ло зи, по ред ро ма на Ке ри, 
Са ле мо во, То, као се ри ја ла Мрач на ку ла 
– Ре вол ве раш, чи не Упо ри ште јед ним од 
нај сло же ни јих ро ма на ко је је ис пи сао 
Сти вен Кинг.

КИН КЕД, Џе мај ка : Би о гра фи-
ја мо је мај ке, пре вод са ен гле ског 
Ален Бе шић. – Зре ња нин : Аго ра, 
Би бли о те ка Аго ра, 2010. 

Ро ђе на као Елејн 
По тер Ри чард сон 
1949. у Сент Џон-
су на Ан ти гви, где 
је про ве ла де тињ-
ство и за вр ши ла 
основ ну шко лу у 
бри тан ском ко ло-
ни јал ном си сте му, Џе мај ка Кин кејд је 
са 17 го ди на оти шла у Њу јорк, ра де ћи 
три го ди не као да ди ља, што ће јој ка-
сни је по слу жи ти као те мат ско по ла-
зи ште за ро ман Лу си. Уско ро је до би ла 
сти пен ди ју за Фран ко ни ја ко леџ у Њу 
Хемп ши ру, али се на кон го ди ну да-
на вра ти ла у Њу јорк, схва тив ши да је 
„пре ста ра да бу де сту дент“, те се за по-
сли ла као но ви нар у јед ном ча со пи су за 
мла де и про ме ни ла име у Џе мај ка Кин-
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кејд. Тај сим бо лич ни гест омо гу ћио 
јој је, ка ко са ма ис ти че, да ура ди не ке 
ства ри ко је, као осо ба од пре, ни је би ла 
у ста њу, јер је на пле ћи ма но си ла пре-
ве ли ко бре ме. Ра то си љав ши се „те ре та“ 
про шло сти, по че ла је да пи ше. Та да је 
сво јим члан ци ма за „Ви лиџ Војс“ и „Ан-
же ну“ при ву кла па жњу чу ве ног уред ни-
ка листа „Њу јор ке р“ Ви ли ја ма Шо на, 
ко ји ју је за по слио у овом пре сти жном 
ча со пи су и охра брио да поч не озбиљ-
ни је да се ба ви ли те рар ним ства ра ла-
штвом. Упра во ће на овим стра ни ца ма 
1978. го ди не све тло да на угле да ти „Де-
вој чи ца“, пр ва у ни зу по ет ских про за 
из ко јих ће ка сни је на ста ти збир ка На 
дну ре ке. По сле то га сле де ро ма ни: Ени 
Џон, Ме ста шце, Лу си, Ауто би о гра фи ја 
мо је мај ке. Ни шта не ћу ре ћи но во ако 
ка жем да су нај бо љи пре во ди о ци по е зи-
је пе сни ци. Сли чан је слу чај и са лир ском 
про зо ром или лир ским ро ма ни ма. Ален 
Бе шић је до са да пре вео две књи ге На 
д ну ре ке и Лу си. Ово је пре вод ње не тре ће 
књи ге Ауто би о гра фи ја мо је мај ке. При ча 
по чи ње смр ћу мај ке, ка да отац сво јој пра-
љи да је два за ве жља ја – пр љав веш и де те, 
не пра ве ћи ве ли ке раз ли ке из ме ђу та два 
па ке та. На ра тор је де вој чи ца ко ја при ча 
при чу о од ра ста њу си ро че та на Ан ти би-
ма. Уз ра стом на ра ти ке на ра ци ја се не ме-
ња. Мо же се узе ти да је ње на мај ка сим-
бол на ро да Ка р и ба, на ро да ко је не ста је. 
И увек се пи тала ко јим је зи ком је ње на 
мај ка ре кла свом му жу, по ре клом Шко-
ту ре кла да га во ли, и да ли му је то ика да 
и ре кла. Ако же ли те да ужи ва те у тек сту 
он да вам се пру жа при ли ка да ужи ва те у 
овом пре во ду Але на Бе ши ћа.

КРА ГУ ЈЕ ВИЋ, Та ња : Ру жа, оди-
ста, Иза бра не пе сме, За вод за кул-
ту ру Вој во ди не, Из бор и по го вор: 
Дра га на Бе ле сли јин, Но ви Сад 
2010.

Књи га иза бра них 
пе са ма Та ње Кра-
гу је вић, до бит ни це 
На гра де „Ми ли ца 
Сто ја ди но вић Срп-
ки ња“ Фе сти ва ла 
Ми ли ци у по хо де за 
2009. го ди ну ко ју до де љу је За вод за кул-
ту ру Вој во ди не. Из бор је спе ци фи чан 
по то ме што се у сва кој од се дам де се так 
пе са ма Та ње Кра гу је вић по ми ње ру жа. 
Без об зи ра на хро но ло шки ре до след, 
пе сме су на осно ву те мат ско-мо тив ског 
кри те ри ју ма гру пи са не у не ко ли ко ци-
клу са (Обед од јед ног цве та, У гра ди ни, 
Бај ка о Сне жној Кра љи ци, Ру жа бу ле ва
ра, Са кри ве на, Та tоо. Ру жа на гру ди ма, 
Ду ша тр на, Ру жа же на, Али ја имам 
те бе, мо ја ру жо, Жи вот ру же, Ма ка зе за 
ру же, Вер зи је ута на че не смр ти и Тра го
ви, ла ти це. Уз сва ки ци клус ода бран је 
кра так мо то – сти хо ви Та ње Кра гу је-
вић, Алек сан дра Ри сто ви ћа, Ти на Ује-
ви ћа, Ду ша на Ма ти ћа, Мом чи ла На ста-
си је ви ћа, Вас ка По пе, Ма ри не Цве та је-
ве, Оска ра Вајл да и др. Књи гу за тва ра 
текст Дра га не Бе ле сли јин Са ку пља ју ћи 

ла ти це ру же ко ји об ја шња ва сме ли по-
сту пак при ре ђи ва ча. Иако је нај ве ћи 
број пе са ма ода бран из но ви јих збир-
ки Та ње Кра гу је вић (Же на од пе сме, 
Го ди не, пе сме, Пла ви снег, Пи смо на 
ко жи), при су тан је и зна тан број ра них 
пе са ма Та ње Кра гу је вић ко је у но вом 
кон тек сту до при но се сло же но сти ме-
та фо рич ких укр шта ја ру же као древ ног 
и по ет ски ра бље ног сим бо ла са но вим 
се ман тич ким је ди ни ца ма.

ЛЕК СИ КОН БОЖ ЈИХ ЉУ ДИ, 
при ре ди ли Сла во љуб Мар ко вић, 
Ва са Пав ко вић. – Бе о град: Слу-
жбе ни гла сник, 2010. – 192 стр, 
илу стро ва но ини ци ја ли ма Дра га на 
Пе ши ћа

У пр вој књи зи 
но во по кре ну те 
еди ци је Ср би
ја и ко мен та ри 
углед ног из да-
ва ча об ја вљен 
је лек си кон при ча ко ји пре ма ре чи ма 
идеј них по кре та ча С. Мар ко ви ћа и В. 
Пав ко ви ћа „пред ста вља јед ну вр сту за-
хвал но сног пи сма Бо ри Стан ко ви ћу и 
ње го вим ју на ци ма (1902. го ди не у Но-
вом Са ду об ја вље на је књи га Бож ји љу
ди. На са мо се дам де сет стра ни ца у њој 
је на ма ги чан и не по но вљив на чин Бо ра 
Стан ко вић пред ста вио свет по ни же них 
и увре ђе них, скрај ну тих и та јан стве них 
љу ди, са са ме иви це по гле да и жи во та. 
Бож ји љу ди су на са мом по чет ку срп ске 
крат ке при че по ста ви ли стан дард...), 
ис кре ни по ку шај свих ко ји су у ње ном 
ства ра њу уче ство ва ли да им се ја ви мо, 
као жи ви ду жни ци“. Лек си кон са др жи 
пре ко сто ти ну крат ких при ча пе де се-
так са вре ме них пи са ца. По ме ни мо не-
ка име на: Да ни ло Ни ко лић, Ми ро слав 
Ј. Ви шњић, Да вид Ал ба ха ри, Јо ви ца 
Аћин, Бра ни слав Вељ ко вић, Дра ги Бу-
гар чић, Ми ло ван Мар че тић, Ми хај ло 
Пан тић, Ђор ђе Пи са рев, Ђор ђе Ја ков, 
Ми ло рад Гру јић, Не ђо Јо шић, Зо ран 
Ћи рић, Не бој ша Ћо сић, Ву ле Жу рић, 
и дру ги, од спи са те љи ца Љу би ца Ар-
сић, Ла у ра Бар на, Да ни ца Ву ки ће вић, 
Алек сан дра Гру бор, Та ма ра Лу јак, Чар-
на По по вић, Ста на Ди нић Ско ча јић, 
Та тја на Јан ко вић и дру ге. У сво јој бе ле-
шци на ко ри ца ма књи ге, уред ник Го ран 
Пе тро вић, из ме ђу оста лог, ис ти че да 
књи гу/лек си кон „тре ба схва ти ти не са-
мо као ту жну или ду хо ви ту хро но ло ги-
ју јед ног до ба већ и са свим лич но – јер 
у тре ну у ко ме ви жи ви те, у том истом 
тре ну има и та квих жи во та“. 

ЛИ ВА ДИ ТИС, Та сос: Ви о ли на за 
јед но ру ког, из бор и пре вод са грч-
ког Га га Ро сић. – Зре ња нин: Аго ра, 
2009. – 115 стр.

Пред чи та о ци ма је из бор из по е зи је Та-
со са Ли ва ди ти са (1922, Ати на – 1988, 
Ати на, по сле две уза стоп не опе ра ци је 
ср ца) зна чај ног грч ког пе сни ка из дру-
ге по ло ви не 20. ве ка (21 књи га по е зи је, 

књи жев на кри ти-
ка). Пре ма ре чи ма 
пре во ди о ца и пи сца 
по го во ра Га ге Ро-
сић, ко ја нас упу ћу-
је у жи вот ну суд би ну пе сни ка (при пад-
ник грч ког по кре та от по ра у Другом 
светском ра ту, по сле ра та уме сто од ли-
ко ва ња, у то ку Грч ког гра ђан ског ра та 
би ва прог нан на остр во Ма кро ни сос, 
не ка вр ста грч ког Го лог ото ка) и ње-
го ву по е зи ју у кон тек сту са вре ме не 
грч ке по е зи је (на ве ди мо да је на сти-
хо ве овог пе сни ка Ми кис Те о до ра кис 
ком по но вао не ке од сво јих нај бо љих 
пе са ма ко је и да нас пе ва це ла Грч ка) 
те о ре ти ча ри књи жев но сти де ле његово 
пе снич ко ства ра ла штво на три фа зе: 
ре во лу ци о нар на по е зи ја/ра ни пе ри од 
ства ра ла штва, сим бо лич но-але го рич на 
(за кључ но са збир ком Сле пац са лам
пом, 1983) и ег зи стен ци јал на (до пост-
хум но об ја вље них Ру ко пи са је се ни). 
Пре по ру чу ју ћи овај из бор чи та о ци ма 
(на зван пре ма на сло ву књи ге из 1976) 
на ве шће мо у це ли ни две кра ће пе сме: 
„Јед ном ћу по но во до ћи. Је ди ни сам 
на след ник./И дом ми је где год по гле-
дам“ (пе сма Про лог веч но сти, из књи ге 
Сле пац са лам пом, 1983) сти хо ви угра-
ви ра ни на над гроб ној пло чи Та со са Ли-
ва ди ди ти са) и: „Не мо гу да се обе сим“, 
го во рио је жа ле ћи се – /“ве ли ки по жар 
сун че вог за ла ска/па ли ми уже“. (пе сма 
Је дан пе сник ко ји је умро на Пат мо су, из 
књи ге Ру ко пи си је се ни).

ЛИНД КВИСТ, Ај ви де Јон: Пусти 
правог да уђе; пре вео са швед ског 
До ри јан Хај ду; – Бе о град, Евро-
Ђун ти; 2010. – 448 стр.

Де би тант ски ро-
ман не ка да шњег 
ма ђи о ни ча ра и 
ко ми ча ра Јо на Ај-
ви деа Линд кви ста 
(ро ђен 1968. го-
ди не) Пу сти пра
вог да уђе, од мах 
по об ја вљи ва њу 
по стао је свет ски бест се лер по ко ме су 
сни мље на два исто и ме на фил ма (швед-
ска и аме рич ка вер зи ја). На слов ро ма-
на, ка ко пи сац сам ис ти че, пре у зет је из 
пе сме пе ва ча и ком по зи то ра Мо ри си ја, 
чи ји је Линд квист ве ли ки фан. У овој 
про зи ро ман си јер је ве што ис ком би но-
вао еле мен те хо ро ра, три ле ра, фан та-
сти ке, и љу бав ног ро ма на, али је у исто 
вре ме на лу ци дан на чин про го во рио 
о дру штве ним де ви ја ци ја ма с по чет ка 
осам де се тих го ди на два де се тог ве ка. 
Рад ња Линд кви сто ве про зе од ви ја се од 
31. ок то бра до 13. но вем бра 1981. го ди-
не, у пред гра ђу Сток хол ма, Бле ке бер гу, 
у ко ме углав ном жи во та ри рад нич ка 
кла са. На ули ца ма по ме ну тог квар-
та спри ја те љи ли су се осе тљи ви де чак 
раз ве де них ро ди те ља Оскар, и не ко ли-
ко ве ко ва ста ра де вој чи ца-вам пи ри ца 
Ели, у ко ју се де чак за љу бљу је. Упо ре до 
са том ти неј џер ском љу бав ном при чом 

па ра лел но се раз ви ја сто ри ја о љу ди-
ма са дру штве не мар ги не. Јон Ај ви де 
Линд квист ба ви се мрач ном стра ном 
чо ве чан ства и у свим дру штви ма ак ту-
ел ним те ма ма по пут зло ста вља ња, ма-
ло лет ног пре ступ ни штва, ко ри шће ња 
нар ко ти ка, пе до фи ли је, про сти ту ци је, 
не раз ја шње них уби ста ва, пре пли ћу ћи 
ре ал но и фан та стич но. Исто вре ме но 
овај ро ман го во ри о уса мље но сти и 
стра ху, о бол ном од ра ста њу на ули ци, 
ра зо ре ним по ро ди ца ма, и о че жњи за 
не чим ста бил ним што не мо ра би ти са 
ово га све та.

МАР КО ВИЋ, Ве се лин: Ми раз ли-
чи ти. – Бе о град: Сту бо ви кул ту ре, 
2010. – 368 стр.

Пред чи та о ци ма је 
дру ги ро ман Ве се-
ли на Мар ко ви ћа 
(1963, Бе о град, 
об ја вио 2 књи ге 
при по ве да ка, ро-
ман Из ра ња ње, 
2001, Ви та ло ва 
на гра да за књи гу го ди не) у ко ме пре-
по зна је мо вр ли не ње го вих прет ход них 
књи га. У при по вед ној осно ви се функ-
ци о нал но укр шта ју две раз ли чи те при-
че, али са те мељ ном/фун да мен тал ном, 
су штин ски фи ло зоф ском осно вом: по-
тра га за исти ном: ако је ју на ци на ђу то 
је до бро за њих ( ма кар и по ра зно би-
ло, спао им је те рет с ду ше) и до бро за 
нас/чи та о це (до жи ве ли смо ка тар зу/
про чи шће ње). За пра вом исти ном о 
смр ти сво је се стре од уја ка ко ју је гле-
дао сво јим очи ма, ко ју не до ра стао ни-
је мо гао да спа си, у гра ди ра ном рит му 
тра га брат, та да де чак, ка сни је кан ди дат 
за док то ра ма те ма тич ких на у ка. Пи сац 
се про сто „игра“ жив ци ма за ин те ре со-
ва ног а не стр пљи вог чи та о ца, иза јед не 
исти не, сле ди дру га, тре ћа, ку му ла тив-
но се од ла же ко нач на ко ја ре ша ва ми-
сте ри ју тра ге ди је на за ле ђе ном је зе ру. 
За исти ном о уби ству ко је се до го ди ло 
12 го ди на ра ни је тра га и де вој ка (уби-
ство из слу чај ног до си јеа ње се род бин-
ски не ти че) ко ја због раз ли чи то сти (не 
по се ду је ген би ли ру бин, те је из ра зи то 
жу тог те на, код но во ро ђен ча ди 1 слу чај 
у 2 ми ли о на) би ва у по ли циј ској слу жби 
скло ње на из кон так та са гра ђа ни ма (не-
при јат но де лу је на њих) у ар хи ву где са 
дво је слу жбе ни ка сре ђу је кри ми нал не 
до си јее. За раз ли ку од мла дог ма те ма-
ти ча ра, она по ред те по тра ге, као и сва-
ка дру га де вој ка тра га за „чо ве ком свог 
жи во та“, за лич ном сре ћом, уда јом... 
Ка кав је рас плет ових при ча са зна ће 
чи та лац вас пи тан на ли те ра ту ри ви со ке 
умет нич ке вред но сти (ре ци мо, за ко га 
су до бри и ни су до сад ни ро ма ни Дер
виш и смрт, Твр ђа ва, Про ље ћа Ива на 
Га ле ба, Ка ко упо ко ји ти вам пи ра).

МА ТИЋ, Ан дри ја: Му зеј са вре ме-
не умет но сти. – Бе о град: Сту бо ви 
кул ту ре, 2010. – 244 стр.
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По сле про шло го-
ди шњег ро ма на 
Шахт (2009) код 
истог из да ва ча, 
пред чи та о ци ма је 
пр ва књи га при ча 
Ан дри је Ма ти ћа 
(1978, Кра гу је-
вац), да ро ви тог пи сца мла ђе ге не ра ци-
је. Ако нас је у ро ма ну Шахт за ча ра вао 
успе шном на ра ци јом у жан ру тзв. не-
га тив не уто пи је, при чом о хи пер бо ли-
за ци ји то та ли та ри зма, Ма ти ће ва при-
по вед на ко лек ци ја од 9 при ча, до но си 
исто то ли ко ве што ис пи са них про зних 
„ме да љо на“. Аутор се усред сре ђу је на 
од ре ђе не, пре лом не тре нут ке у жи во ту 
сво јих ли ко ва, оне тре нут ке, си ту а ци-
је, до га ђа је, за ко је обич но ка же мо да 
по сле њих чо век ни је исти. Та ко при ча 
по ко јој је на сло вље на књи га пре ци зно 
фо ку си ра јед ну би зар ну си ту а ци ју ве-
за ну за те му умет но сти, не дре ћи пи та-
ња: гра ни це умет но сти, шта је сте, шта 
ни је умет ност – већ са мо ре кла ма, ек-
цес, шок... док при ча Мла де но ва сај бер 
аван ту ра, при по ве дач ки вр ло успе-
шно ар ти ку ли ше па то ло ги ју и је зо ви те 
„про бле ме“ вир ту ел ног све та (о њи ма, 
при род но, пи шу и со ци о ло зи, пси хо-
ло зи, ро ди те љи). При ча Бан кар ак цен-
ту је пси хо ло ги ју јед ног бан ка ра, лик 
Ве ли за ра Јан ко ви ћа се до жи вља ва као 
ства ран, слич но је и са чи та лач ким са-
жи вља ва њем са ли ком Та ди је Гра хов ца, 
ко ор ди на то ра јав них на бав ки и ње го-
вим „пу ца њем“ на по слу. Опре де љу ју ћи 
се за фор му не што ду же, раз ви је ни је 
при по вет ке, Ма тић је дао за нат ски из-
вр сно на пи са не при че за о кру же не на-
ра ци је, уме шно ко мен та ри са них/пси-
хо ло шки ин ди ви ду а ли зо ва них ли ко ва и 
њи хо вих по сту па ка.

МЕК ДО НАЛД, Ијан: Књига 
изгубљених снова; пре вео с ен гле-
ског Го ран Скро бо ња; – Бе о град, 
Па ла дин, 2010. – 525 стр.

До са да шње књи ге 
Ија на Мек до нал да 
по пут ро ма на Бес
пу ће, Не кро вил, Бра
зил и Ре ка бо го ва, 
сво јом до ми шља то-
шћу, ин три гант ним 
са гле да ва њем про-
бле ма бу дућ но сти и из у зет ним осе ћа-
јем за ин ди ви ду ал не људ ске суд би не, 
увр сти ли су овог пи сца, ро ђе ног 1960. 
го ди не у Ман че сте ру, ме ђу ве ли ка не 
свет ске на уч но-фан та стич не про зе. 
Збир ка при ча Ија на Мек до нал да Књи
га из гу бље них сно ва, у из бо ру и пре во де 
Го ра на Скро бо ње, ко ји се и сам са за-
па же ним успе хом огле да у жан ров ској 
про зи, пред ста вља пре ци зан увид у јед-
ну бри љант ну ка ри је ру. У овој књи зи 
са бра не су при че, при по вет ке и но ве ле, 
по ве за не са Мек до нал до вим нај у спе-
шни јим ро ма ни ма, по пут Бес пу ћа, Жр
тво ва ња бу да ла и Не кро ви ла, али исто 
та ко чи та о ци ће се су о чи ти и са са мо-

свој ним при ча ма ко је све до че о нео б у-
зда ној ма шти јед ног вр хун ског еру ди те, 
ка кав је не сум њи во ир ски књи жев ник 
Ијан Мек до налд.

МЕ СТО ПЕ ЧА ТА – Кра ље во, пе-
сме и ко мен та ри. – Кра ље во: На-
род на би бли о те ка Сте фан Пр во вен
ча ни, 2010. – 147 стр.

Пред чи та о ци ма је 
ма ла ан то ло ги ја на-
чи ње на де ли мич но 
и по „би о граф ском 
то по су“, од но сно, 
ме сту ро ђе ња и ме-
сту жи вље ња. На ме-
ра уред ни штва ча со пи са По ве ља би ла је 
да са чи ни збор ник од пе са ма пи са ца ко-
ји су ро ђе ни у Кра ље ву, ко ји су жи ве ли и 
ко ји жи ве у ње му ве за ни по слом без об-
зи ра на ме сто ро ђе ња. Ве ћи на пе сни ка 
се ода зва ла, а опус и пе сма пре ми ну лих 
про пра ћен је тек стом из уре ђи вач ког 
од бо ра (Жи во рад Не дељ ко вић, Ми лош 
Ми ли шић, Де јан Алек сић). До би ли смо 
аутор ски из бор пе са ма на ста ја лих у ра-
спо ну од 70 го ди на. Ука за но је на опу се 
пе сни ка: Ва си ли је Ми ло је вић (1911 – 
?), Ра до мир Про да но вић (1914–1944) 
и дру гих, а но ви на је упра во ко мен тар 
соп стве не пе сме жи вих пи са ца. Књи гу 
чи ни по јед на пе сма + аутор ски ко мен-
тар 28 пи са ца. Ево не ких име на и „за ни-
мљи вог“ би о граф ског „рас по ре да“: Ми-
лан Ђо кић (1937, Чи тлук код Кру шев-
ца, од 1972. жи ви у Кра ље ву, об ја вио 3 
књи ге пе са ма и ро ман), Бог дан Мр вош 
(1939, Го мир је, Гор ски Ко тар, од 1966. 
ра дио као но ви нар у Кра ље ву, Бе о гра-
ду, Пан че ву, 4 књи ге пе са ма), Ми лу тин 
Пе тро вић (1941, Кра ље во – Бе о град, 
12 књи га по е зи је), Дра ги ња Уро ше вић 
(1949, Кра ље во – Бе о град, пре ко 10 
књи га по е зи је), Зо ран Хр. Ра ди са вље-
вић (1952, Ра шка – Бе о град, пе сник и 
но ви нар Кул тур не ру бри ке ли ста По
ли ти ка, 8 књи га пе са ма), Дра ган Ђо ко-
вић (1954, Кра ље во – Бе о град), Дра ган 
Ха мо вић (1970, Кра ље во – Бе о град), 
Алек сан дар Ма рић (1973, Бе о град, жи-
ви у Кра ље ву) и дру гих, а ту је и сна жна 
пле ја да пе сни ка ко ји жи ве и ра де у гра-
ду на Ибру, или „ту, бли зу“: Ве ро слав 
Сте фа но вић (1951, Адра ни код Кра-
ље ва), Иван Ра јо вић (1956, Кра ље во), 
Љу бин ко Ду га лић (1958), Ми лош Ми-
ли шић (1958), Жи во рад Не дељ ко вић 
(1959), Де јан Алек сић (1972). Ле по је 
кад се но ви су гра ђа ни се те ства ра лач-
ког пу та ста ри јих и мла ђих, по зна ти јих 
и ма ње по зна тих пе сни ка, не ком од по-
ме ну тих жи вот них чи ње ни ца ве за ним 
за је дан град.

НО ВА КО ВИЋ, Ду шко: Кад ће мо 
све тла по га си ти. – Бе о град: Срп-
ски PEN цен тар, 2010. – 160 стр.

Ни је уоби ча је но да са вре ме ни пе сни-
ци об ја вљу ју обим не пе снич ке књи ге. 
Али, то се до го ди ло Ду шку Но ва ко ви ћу 
(1948, Под го ри ца, жи ви и ра ди у Бе о-

гра ду, од 1976. до да нас об ја вио 13 пе-
снич ких књи га, на гра ђи ван, за сту пљен 
у ви ше до ма ћих и из бо ра, пре гле да, 
ан то ло ги ја са вре ме не срп ске по е зи је 
на стра ним је зи ци ма) са прет ход ном 
књи гом Клу пе не на гра ђе них (2008, дру-
го из да ње 2009, на гра да гра да Бе о гра да 
за књи гу го ди не) ко ја са др жи пре ко сто 
пе са ма, а са да је та ко и са но вом књи гом 
иза шлом уочи Сај ма књи га 2010. у Бе о-
гра ду. По го вор књи зи Кад ће мо по га си
ти све тла на пи са ла је Љи ља на Шоп ко-
ја пра ти раз вој ни лук, кон стан те и ме не 
по е зи је овог пе сни ка од ра них збир ки. 
По де ље не у два ци клу са Све се укла па и 
Ду жнич ко про ле ће уз ду жу пе сму (124 
сти ха) Зеч ја ср ца ко јом пе сник за тва ра 
књи гу, Но ва ко ви ће ве пе сме се „ни жу у 
је дин ствен „днев ник“ лир ског су бјек та“ 
ко ји пра ти про ме-
не соп стве ног ја/
би ћа/лич но сти, 
срод не по е ти ке 
дру гих ли ри ча ра, 
дру штве не по тре-
се, днев не ин фор-
ма ци је, по ро дич ну 
исто ри ју... У не по-
штед ном рит му 
јед ног сти хо ва ног лир ског, лич ног, дру-
штве ног, из ра зи то кри тич ког ро ма на 
(Но ва ко вић у но ви јим књи га ма, као и у 
овој, у ду жим пе сма ма раз ви ја сво је вр-
сне по тре сне при че), као „све тло у нај-
гу шћој та ми“ де лу ју и ова кви сти хо ви: 
„Пра ви по тез сва ког му шкар ца је сте/
Да се срет не с њом у ко смо су, ма кар јед-
ном у жи во ту/Или обу да ли од ње пре-
ко но ћи, ма кар јед ног про ле ћа“, по че так 
пе сме Из ја ва о љу ба ви. Па ра док сал на је, 
озбиљ на, за бри ну та и „по ле мич на“ пе-
сни ко ва „све тло сна“, у су шти ни ду бо ко 
етич ка при ча: ка ко да по га си мо све тла 
ка да су већ по га ше на, а тек по не ки ње-
гов стих у књи зи ре че ног на сло ва, за-
си ја и при зо ве све тле стра не жи во та. 
Ње гов лир ски су бјект раз ди ре/бо ле 
амо рал но сти ко ју уоча ва ка ко у по је-
дин цу та ко и у људ ском ко лек ти ву. Да 
ли ће уте ха би ти ако ети ку на ђе у све ту 
би ља ка и жи во ти ња у чи ји се жи вот ни-
је уме ша ла људ ска са мо жи вост? 

ОУТС, Ке рол Џојс: Црна вода; 
пре ве ла са ен гле ског Ти ја на Па ре-
за но вић; – Бе о град, Ча роб на књи-
га, 2010. – 151 стр.

„Ни је ли над сви-
ма на ма не ко 
стра шно про клет-
ство?”, за пи тао се 
Едвард Тед Ке не-
ди у тре ну ци ма 
ка да је пред TВ ка-
ме ра ма скру ше но 
го во рио о сле та њу ауто мо би ла ко јим 
је лич но упра вљао, с мо ста на острву 
Ча па кви дик у др жа ви Ма са чусетс. На-
и ме, том при ли ком се на тор Ке не ди је 
по бе гао са ме ста не сре ће, оста вив ши 
у ауто мо би лу два де сет дво го ди шњу ак-
ти вист ки њу де мо крат ске стран ке Ме ри 

Џо Ко печ ни, ко ја се уто пи ла. О овој 
не сре ћи ко ја се до го ди ла 1982. го ди не, 
и због ко је је Едвард Ке не ди био при-
мо ран да од у ста не од кан ди да ту ре за 
пред сед ни ка Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва, го во ри про за јед не од нај по-
пу лар ни јих аме рич ких ро ман си јер ки 
Џојс Ке рол Оутс.У овом ро ма ну глав-
на ју на ки ња Ке ли Ке ли хер на про сла ви 
Да на не за ви сно сти упо зна је свог по ли-
тич ког идо ла, у ко га се на пр ви по глед 
за љу бљу је, при том не слу те ћи да ће се 
по ме ну ти су срет пре тво ри ти у фа тал-
ну тра ге ди ју. У за нат ском сми слу ова 
ве што ис при ча на при по вест во ди нас 
кроз ми сли и успо ме не мла де де вој ке, 
ко ја се у ду би ни цр не во де бо ри са не и-
бе жним кра јем ово зе ма ља ског бив ства. 
Том при ли ком чи та лац се су о ча ва са 
ар хе тип ским ис ку ством јед ног мла дог 
жен ског би ћа, ко је без у слов но ве ру је 
моћ ном ста ри јем му шкар цу, и чи је по-
ве ре ње због ње го ве се бич но сти би ва 
из да но. Овај ро ман Џојс Ке рол Оутс у 
да ху се иш чи та ва.

ОУСТ, Ке рол Џојс : Ле по ти ца, 
пре вод са ен гле ског Ален Бе шић. – 
Зре ња нин : Аго ра, Би бли о те ка Аго-
ра, 2010. 

Аме рич ка спи са-
те љи ца Џојс Ке-
рол Оутс (1938), 
ко ја је јед на од 
нај на гра ђи ва ни-
јих и нај плод ни-
јих аме рич ких 
спи са те љи ца, до са да ни је пре во ђе на 
код нас. Об ја ви ла је пре ко пе де сет ро-
ма на. Жи ви у Прин сто ну у Њу Џер-
зи ју. Ра ди као про фе сор ка кре а тив ног 
пи са ња на Уни вер зи те ту Прин стон 
где пре да је од 1978. го ди не. У ро ма-
ну Ле по ти ца при ча при чу о љу ба ви 
јед ног вре ме шног го спо ди на и јед не 
пре ле пе де вој ке, где се укљу чу ју два 
све та Аме ри ке, љу ди ко ји жи ве на ру-
бу ег зи стен ци је, и бо га ти љу ди ко ји 
жи ве у свом све ту. Њи хов су срет до-
во ди до ло мо ва љу ди ко ји се не по зна-
ју, мр зе и во ле.

ПРУ, Ени : Луч ке ве сти, пре вод са 
ен гле ског Игор Цви ја но вић. – Зре-
ња нин : Аго ра, Би бли о те ка Аго ра, 
2010.

Ени Пру, ро ђе на је 
1935. у Но ри чу, Ко-
нек ти кат. Ди пло ми-
ра ла је исто ри ју на 
Уни вер зи те ту Вер-
монт, а ма ги стри-
ра ла и док то ри ра ла на Уни вер зи те ту 
Џорџ Ви ли јамс у Мон тре а лу. Ви ше од 
три де сет го ди на жи ве ла је у Вер мон ту, 
пу ту ју ћи ши ром Аме ри ке, али и Евро-
пе, Аустра ли је, Но вог Зе лан да. Од 1995. 
жи ви у Вајо мин гу, про во де ћи део го ди-
не у се вер ном Њу фа ун длен ду. Ње на 
би о гра фи ја је ва жна за рад њу ро ма на. 
То по ни ми ро ма на су са Њу фа ун длен-
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да. Жи вот глав ног ју на ка, не ус пе шног 
но ви на ра, та ко ђе је ве зан за ту област. 
Ро ман је на пи сан крат ким реч ени цама 
у фраг мен ти ма ко ји се на до ве зу ју је дан 
на дру ги и на тај на чин се пра ти рад ња 
ро ма на. Ши рој пу бли ци, и то на свет-
ском ни воу, по ста ла је по зна та за хва љу-
ју ћи екра ни за ци ји при че Пла ни на Бро
ук бек из 2005. у ре жи ји Ан га Ли ја. Филм 
је но ми но ван за осам оска ра (осво јио је 
три: за нај бо љу ре жи ју, нај бо љи адап ти-
рани сце на рио и ори ги нал ну му зи ку), а 
осво јио је и Злат не гло бу се за нај бо љи 
филм драм ског жан ра, сце на рио, ори-
ги нал ну пе сму и ре жи ју.

РИ СТО ВИЋ, Је вро си ма : Мо ли-
тва за Ири ну, Сме де ре во, Ар ка, 
2010, 

Је вро си ма Ри сто-
вић (1952) Ари ље, 
об ја ви ла Врт оме
ђен обла ци ма, 1994, 
Ге о гра фи ја дла на, 
1995, Ја бу ка у ла ви
рин ту, 1998, Во де
на сви ла, 1999, Re qu i es za Je ri nu, 2007) 
у сво јој ше стој пе снич кој књи зи, по ву-
че на у ти ши ну сво га ду ха тка нео т кри-
ве но не бо са ан ђе ли ма, тру де ћи се да у 
по е зи ји от кри је тач ку у ко јој се и са ма 
у по е зи ју пре тр ва ра. Пе сме су рас по ре-
ђа не у три ци клу са Ре чи су мо је бо ле сти 
(Пе сни ко ва мо ли тва) Кле са ли су зи да ри 
ур ли ке (Мо ли тва зи да ра) и Хлеб од не
ви дљи вог бра шна (Мо ли тва пе сни ки ње) 
Нај но ви ја збир ка те сно се осла ња на 
ње ну прет ход ну књи гу Re qu i es за Је ри ну 
и мо гло би се го то во ре ћи да су у пи та-
њу бли за нач ки по ве за не књи ге. На то 
упу ћу ју и на сло ви. Мо дел њи хо вог гра-
ђе ња је исти: исти пред лог (за), жен ско 
име (Је ри на, те Ири на; ри мо ва ни за вр-
ше так) и као увод не ре чи, су бјек ти, два 
пој ма из исто ри је умет но сти и ре ли ги је 
(ре кви јем и мо ли тва) ко ји су по ве за ни 
и та ко што је пр ви на зван по по чет ној 
ре чи мо ли тве. На сло ви збир ки ука зу ју 
нам и на раз ли ке ко је се у њи ма кри-
ју. Од кон крет не исто риј ске лич но сти 
– Је ри не, сти гло се до оне ко ја та кву 
кон крет ност со бом не но си – Ири не, а 
од спе ци фич не цр кве не пе сме – ре кви-
је ма, до, мно го ши ре, мо ли тве уоп ште, 
ко ја пра ти сва чи ји жи вот од тре нут ка 
ка да се пр ви пут су че ли са Бо гом. Мо-
ли тва нас упу ћу је и на је дан од нај при-
сут ни јих жан ро ва сред њо ве ков не књи-
жев но сти а, по сред но, под се ћа и на то 
да у сред њем ве ку ни је по сто ја ла оно-
ли ко стро га као да нас (но, и то се по-
ла ко бри ше) по де ла на по е зи ју и про зу, 
јед на ко као и на то да је сред њо ве ков на 
про за, бе јав ши по себ но, упра во нај ви-
ше у мо ли тве ним сво јим сег мен ти ма, 
ис пу ње на лир ским еле мен ти ма – по-
ста ја ла пра вом по е зи јом. Пе сни ки ња 
се иден ти фи ку је са тра гич ном суд би-
ном де спо ти це да би про др ла у тај ну 
ду ше же не ко ја у сво јој лич но сти но си 
на сле ђе це ле јед не епо хе. Лир ска ју на-
ки ња је за тво ре на у круг без из ла за, но-

се ћи по нос и кле тве пре да ка из ко јих 
не мо же да из ву че по треб ну енер ги ју 
ка ко би оп ста ла у са вре ме ном све ту ко-
ји јој суд бин ски ни је на кло њен. У са мој 
збир ци Мо ли тва за Ири ну у пр ви план 
се ис ти че кон струк тив ни, гра ди тељ ски 
прин цип ко ји сто ји на су прот про ла-
зно сти вре ме на и рас ту ра ња и не стан ка 
ко је вре ме со бом но си. За то јој је по-
слу жи ла ве ле леп на ку ла ста рог гра да 
Сме де ре ва ко ја и да нас потврђу је да је 
ту би ла пре сто ни ца и оли ча ва је дан ва-
жан пе ри од срп ске исто ри је. Мо ли тва 
за Ири ну је збир ка пе са ма ко ја им по ну-
је сна гом ми сли, ве ли ким сим бо лич ко 
ме та фо рич ким по тен ци ја лом по ни-
клих на са гле да ва њу са вре ме не по е зи је 
а ини ци ра них ис ку ством пре да ња сло-
вен ске ми то ло ги је, епи ке, фол кло ра и 
исто ри је као усу да по сто ја ња.

СА ВИ ЋЕ ВИЋ, Ми ро слав: Игре 
без гра ни ца. – Бе о град: Удру же ње 
Иси до ра Се ку лић, 2009. – 305 стр.

Но ви ро ман Ми ро сла ва Са ви ће ви ћа 
(1934, од 1977. до да нас об ја вио 9 ро-
ма на, књи гу при ча, на пи сао ви ше ра-
дио драм ских тек сто ва и ТВ сце на ри ја 
ре а ли зо ва них на Ра дио Бе о гра ду и Те-
ле ви зи ји Бе о град) чи не 1. књи га Из бе
га ва ње ко јој је ово дру го из да ње (пр во 
из 1989) и 2. књи га Зјап (пр во из да ње). 
Рад ња пр вог сме ште на је у је дан дан ав-
гу ста 1983, са глав ним про та го ни стом 
и ни зом ли ко ва ко ји ра де на Те ле ви зи ји 
Бе о град. Тек у кон тра пунк ту/у по ре ђе-
њу пр ве са дру гом књи гом (рад ња сме-
ште на у пе ри од од ок то бра 2005. до по-
чет ка ле та 2006) 
до би ја мо је дан 
по у здан увид шта 
се све про ме ни ло 
у срп ском дру-
штву (ро ман си-
јер фо ку си ра те-
ле ви зи ју и ње не 
по сле ни ке) и жи-
во ти ма про та го ни ста пр вог де ла ро ма-
на. Глав ни ју нак, ис ку сни но ви нар на-
ционал не те ле ви зи је, опре де љу је се за 
но ву, при ват ну ТВ ЛА. Ова чи ње ни ца 
пи сцу слу жи да нам су ге стив но, ро ман-
си јер ски пре до чи фик ци о нал ни свет 
свог де ла (ли ко ви, ин три ге, за пле ти, 
ат мос фе ра на ТВ, у дру штву), ко ји се 
до брим де лом ис по ста вља и као фак ти-
ци тет/исти на/ре ал ност срп ске те ле ви-
зи је и дру штва. О сна зи елек трон ских 
ме ди ја пу но је пи са но, ту су озбиљ не 
со ци о ло шке, со ци о по ли тич ке, со ци-
оп си хо ло шке сту ди је на ших и стра них 
ауто ра, али ову те му: ТВ и ње ни по-
сле ни ци, ма ни пу ла тив не мо ћи ме ди ја, 
„ква ре ње“ ка рак те ра ра дом у ме ди ји ма 
(на рав но да Са ви ће вић на по чет ку све 
при пи су је сво јој фик ци ји, али ње го во 
спи са тељ ско уме ће нас „увла чи“ у свет 
жи вих љу ди, њи хо вог де ла ња и суд би-
на), су штин ски ни ко ни је по ста вио као 
„ на ра тив ну осу“ књи жев ног де ла. Ако 
НА ТО бом бе од но се 16 жи во та ње го-
вих ко ле га, шта се зби ва у но вој ТВ ЛА 

и ка ко се рас пли ћу жи вот не ни ти у дру-
гој књи зи већ по су ста лог ју на ка.

СТА НИ ВУК, Ра ди вој: По хва ла 
при род ним по кре ти ма. – Бе о-
град: Књи жев но дру штво Све ти 
Са ва, 2010. – 64 стр.

Ра ди во је Стани вук 
(1960, Зре ња нин) 
по сле за па же них 
књи га по е зи је који-
ма је сте као име и 
ме сто у са вре ме-
ној књи жевно сти 
(књи ге пе сама След, 
1983, Там на гра ди тељ ка,1988, Че жња и 
гнев, 1991/2000, Без и ме на не де ља, 1994, 
Рит мо ви ме га ло по ли са, 1997), об ја вљу је 
књи гу у ко јој је оку пио ве ћи број пе са-
ма у про зи (и низ по ет ске про зе) пи са-
них и да ти ра них од по ло ви не осам де се-
тих (ше сто дел на по ет ска про за Ство ре
ња из 1983, Де мо ни, 1983, У гра ду тво га 
ро ђе ња, 1985) до пе са ма/по ет ске про зе 
на пи са них у про шлој и овој де це ни ји. 
Ста ни ву ко ве пе сме у про зи по се ду ју 
сна гу, су ге стив ност и исту ону „по ви-
ше ну“ тем пе ра ту ру ис ка за као и ње го ве 
пе сме из по ме ну тих књи га. Окре ну-
тост по нор ним ду би на ма соп стве ног (и 
чо ве ко вог уоп ште) би ћа јед на је стра на 
ове по ет ске про зе/пе са ма у про зи, дру-
га све тла, при зи ва ар ка диј ску ле по ту 
при ро де, али и ле по ту жи вље ња („Има 
ли ишта чи сти је од во де у про ле ће, про-
зир ни је од зра ке све тло сти што ра ња ва 
очи, пре ја сне по пут огле дал ца, пред не-
ду жним ли цем де вој ке?“, гла си по че так 
хим нич не дво дел не пе сме у про зи Чи
ста во да). Ако на јед ној стра ни има мо 
из ра зи то су тон ске/ме лан хо лич не пе-
сме у про зи Там ни љу ди, Де мо ни, Жи ви 
спо ме ни ци ве ко ви, не ку вр сту „рав но-
те же“ из ме ђу бо ла и пат ње („То сам ја, 
ши зо фре ни ја, са ме син га ном ква ком, 
пред бо ле снич ким со ба ма из ко јих се 
ни ка да не ће из ву ћи...“, из Жи ви спо ме ни
ци ве ко ва) пи сац ус по ста вља уоча ва њем 
сли ка ра до сти, ег зал ти ра ним ста њи ма 
(из ван ред на пе сма Пла ва све тлост, у 
чи јем дру гом де лу ап со лут но хим ни чан 
тон би ва по тен ци ран ре фре ном Сла ва 
те би), сла вље њем жи во та, да кле, под-
јед на ко сна жно као у „там ном“ то ну.

СТЕ ФА НО ВИЋ, Ви до сав : О ме-
сти ма ту жним и ду бо кој но ћи, 
Бе о град, Де ре та, 2010. 164 стр.

Ви до сав Сте ва но вић (1942) је дан је од 
нај зна чај ни јих срп ских пи са ца два де-
се тог ве ка. Об ја вио је пре ко два де сет 
про зних де ла Те ста мент, Ни шчи, Абел 
и Ли за, две књи ге при по ве да ка, уре-
ђи вао књи жев не ча со пи се, ра дио као 
уред ник у из да вач ким ку ћа ма Про све-
ти, Срп ској књи жев ној за дру зи, Све-
тло сти, ди рек тор Биг за. До бит ник је 
и Нинове на гра де и дру гих зна чај них 
на гра да. Пре во ђен је на ви ше је зи ка а 
у по след њих три де сет го ди на жи вео 
у Кра гу јев цу, Бе о гра ду, Грч кој, Фран-

цу ској и Са ра је ву. Сво јим књи жев ним 
де ли ма Ви до сав Сте ва но вић увек из но-
ва из не на ђу је сво ју чи та лач ку пу бли ку. 
Кроз ње гов књи жев ни опус про шло је 
пре ко три ста ли те рар них пор тре та, 
при ка за но ви ше глав них ју на ка. Ро ма-
ном О ме сти ма ту жним и ду бо кој но
ћи Гра фич ки ате ље Де ре та от по чи ње 
штам па ње ње го вих иза бра них де ла. По 
са мом на сло ву овог ро ма на чи та лац 
мо же да на слу ти да се ра ди о вр ло бо-
га том и из бру ше ном шти ву, из у зет но 
сло је ви том и обо је ном му дрим ре чи ма. 
Це ли не ко је пи сац на до ве зу је јед ну на 
дру гу (по дво је ност по гла ва ма), ско ро 
су све у ис по вед ном то ну – уред но ис-
пи са не на две ма стра ни ца ма и отво ре-
не са на сло ви ма ко ји су ујед но по ру ке, 
игре ре чи и му дри фи ло зоф ски за пи си. 
Ви до сав Сте ва но вић сво је де ло ско ро 
гра ди по осно ви дуо дра ме или књи-
жев них ди ја ло га вр ло бол них, ско ро у 
гр ца њу две ју ју на ки ња, сле пе ста ри це 
Ма ри је и ње не мла ђе су сет ке Мар те, 
ко је ста ну ју вра та до вра та у ку ћи без 
бро ја у ули ци без име на. Ју на ки ње, не 
слу чај но но се име на по би блиј ским Ла-
за ре вим се стра ма. Ове две же не при ча-
ју из дан у дан, из но ћи у ноћ, че ка ју ћи 
не стр пљи во и очај нич ки сво је си но ве 
Пе тра и Па вла (та ко ђе алу зи ја на би-
блиј ске лич но сти), да се 
вра те с ра ти шта. При ча но-
си гор чи ну суд би не, пре ви-
ра ње до брог у зло, чо ве ков 
усуд, не по што ва ње, гу би-
так на де, пре и спи ти ва ње 
соп стве ног жи во та, али чо-
век се увек на да бо љем као 
што мно го мај ки са же тих у 
ли ко ви ма Ма ри је и Мар те че ка ју сво је 
си но ве да се по ја ве јед ног ју тра. У ди-
ја ло гу и њи хо вим шет ња ма у не кој из-
ма гли ци оне су ту и та мо, у не ким нео-
бич ним про сто ри ма у ко ји ма се сре ћу 
са ду ша ма или нео бич ним ли ко ви ма 
су штин ски од ба че ним, остра шће ним, 
или ли ци ма у тра га њу. Про ла зе гра ни цу 
ко је од ре ђу је те ло и од ла зе до Глав ног 
гра да („Јер врх и дно су у пре сто ни ци 
исто“), ко ји је ме та фо ра за не што из ме-
ђу, па ра ле но са овим све том у ко ме се 
згу сну ло и зло и до бро... Оне од ла зе до 
рас кр сни це че ти ри ули це. В. Сте ва но-
вић пи ше: „на овом пу то ва њу очи вам 
ни су по треб не, тек не што ма ло уши ју, 
да има те ве зу са мном“. При ча ро ма на 
О ме сти ма ту жним и ду бо кој но ћи (ноћ 
као од ре ђе на реч за ис по вест и отво-
ре ност ту ге) Ви до са ва Сте ва но ви ћа је 
при ча би ло ко је мај ке, из би ло ког кра ја 
све та ко ја иш че ку је си на у сво јој без у-
слов ној и без врем ној ве ли кој љу ба ви. 
У тра га њу за сми слом о та квој суд би-
ни ко ју но си мај ка и си но ви, са сво јим 
ју на ки ња ма пи сац по ру чу је: или је то 
онај део Бо га ко ји са мог се бе ста вља на 
ку шњу, пре и спи ту је се и до ка зу је из но-
ва на сва кој ге не ра ци ји мај ки и оче ва, 
си но ва и кће ри? Ви до сав Сте ва но-
вић ро ман гра ди на по е тич но сти, 
сло је ви тој дра ма тич но сти, што га 
чи ни по себ ним.
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СТО ЈА НО ВИЋ, Дра га на: Нео-
бич ни из ле ти. – Бе о град: МСТ Га-
јић, 2010. – 115 стр.

Но ва књи га при ча 
за де цу Дра га не 
Сто ја но вић (1960, 
Де спо то вац, об ја-
ви ла књи ге при ча 
за де цу По љу бац са 
ве тром и Ср це пр
вог сне га) те ма ти-
зу је свет до ма ћих жи во ти ња. Аутор ка у 
пр вој це ли ни Ко ко шке на из ле ту пи ше 
при по вед ни ве нац од 14 при ча у ко-
ме су глав ни ју на ци де вет ко ко ша ка из 
ба би ног и де ди ног дво ри шта, у дру гом 
вен цу (18 при ча) ју нак је ма чак Га ври-
ло, у тре ћем пче ли њак са 200 000 пче ла, 
да би се у че твр том вра ти ли глав ном ју-
на ку из про ло га, ку ји Бел ки са при ча ма 
о њој у се о ском до ма ћин ству ко је чи ни 
про стор свих при ча. Та ко ор га ни зо ва-
не при че фор ми ра ле су „ла ба ву ро ма-
неск ну струк ту ру са че ти ри за о кру же-
не при по вед не це ли не од ко јих сва ка 
мо же има ти при по вед ну са мо стал ност“ 
(из по го во ра мр Сло бо дан ке Ша ре-
нац). Аутор ка у сре ди ште деч јих ин те-
ре со ва ња уме сто град ског кућ ног ар-
се на ла и не ких дру гих деч јих љу би ма ца 
по ста вља свет ба ба и де да (чак пра ба ба 
и пра де да), свет иди лич ног се о ског до-
ма ћин ства/дво ри шта. Да не кри ти ку-
је мо де цу, за пи тај мо се и ми од ра сли: 
зна мо ли ка ква је опа сност ла си ца, ка-
ко на ста је мед... Ове при че о до ма ћим 
жи во ти ња ма ожи вља ва ју чи тав је дан 
по ма ло иш че зли свет из књи жев но сти/
про зе за де цу, кроз њих се ла ко скла па 
јед на це ло ви та сли ка о жи во ту се о ског 
до ма ћин ства. 

ФАН ТЕ, Џон: Пуна живота; пре-
вео с ен гле ског Фла вио Ри го нат; 
Бе о град, Лом, 2010. – 147 стр.

Пи сац ко ји је нај-
ви ше ути цао на 
про зно ства ра ла-
штво Чар лса Бу-
ков ског, Џон Фан-
те (1909–1983) 
ро ђен је у Ко ло-
ра ду, у по ро ди ци 
ита ли ј ан ских до се ље ни ка. При по ве дач, 
ро ман си јер и филм ски сце на ри ста Џон 
Фан те, чи та лач кој пу бли ци нај по зна ти-
ји је по свом ал тер-егу Ар то ру Бан ди ни-
ју, ко јег је ове ко ве чио у ро ма ни ма Че кај 
до про ле ћа Бан ди ни, Пут за Лос Ан ђе лес 
и Упи тај прах. Ро ман Пу на жи во та по-
све ћен је Фан те о вој су пру зи Џојс са 
ко јом је до био че тво ро де це. Ме ђу тим, 
у овој лир ски ин то ни ра ној и то пло ис-
пи са ној хим ни же ни, као лик из два ја се 
ци нич ни и ко мич ни па тер-фа ми ли јас 
по ро ди це Фан те, Ник, ко ји твр до гла во 
по шту је оби ча је и тра ди ци ју на ро да 
из ко га по ти че. Овај лич ни и емо тив ни 
ро ман, пи сца по зна тог по ста ву „мо ја 
про за ни је на про да ју. Пи шем за по том-
ство”, чи та о ци ма пру жа не за мен љи во 

књи жев но за до вољ ство, од го не та ју ћи 
при  то ме слат ке тај не ко је у би ти чи не 
за јед ни цу му шкар ца и же не.

ФУ ЕН ТЕС, Кар лос : Адам у ра ју, 
пре вод са шпан ског Ксе ни ја Шу ло-
вић. – Бе о град : Ар хи пе лаг, Би бли-
о те ка Злат но ру но, 2010. 

По сле бу ма ју жно-
а ме рич ке књи жев-
но сти у све ту, код 
су спро ве де на си-
сте мат ска пре во-
ђе ња нај зна чај них 
књи га. До та да су 
би ла преве де на 
де ла Ху а на Рул фоа, Асту ри ја са, Ком-
пер ти је ра, а он да је пре ве де но и ре мек-
де ло Ка р лоса Фу ен то са Тer ra No stra. 
Кар лос Фу ен тес (1928), ро ман си јер, 
при по ве дач, драм ски пи сац и есе ји ста. 
Је дан је од нај зна чај ни јих мек сич ких и 
хи спа но а ме рич ких пи са ца, као и је дан 
од нај ва жни јих пи са ца са вре ме не свет-
ске књи жев но сти. Фу ен тес је аутор ви ше 
од два де сет књи га про зе, ме ђу ко ји ма су и 
слав ни ро ма ни: Смрт Ар те ми ја Кру за 
(1962), Све то ме сто (1967), Terra Nostra 
(1975), Ста ри Грин го (1985), Ди ја на 
(1996), Го ди не с Ла у ром Ди јаз (2000), 
Срећ не  по ро ди це (2006). Из да вач ка ку ћа 
Ар хи пе лаг је об ја ви ла ро ман Срећ не по
ро ди це. Ро ман Адам у ра ју пи сан је фраг-
мен тар но. Пра ти успон глав ног ју на ка 
ко ји не би ра сред ства да се поп не на 
ле стви цу ва жних љу ди. Ро ма ни, при че 
и есе ји Кар ло са Фу ен те са пре ве де ни су 
на све ве ће свет ске је зи ке.

ХА БА ЗИН, Дакс, Дар ко: Зар. – Бе-
о град: Књи жев но дру штво Све ти 
Са ва, 2010. – 60 стр.

Дар ко Ха ба зин (1964, Бе о град) пи ше 
по е зи ју, при по вет ке, афо ри зме. Зар је 
ње го ва осма књи га и тре ћа књи га пе са-
ма, ко јом ка ко сто ји у бе ле шци, пи сац 
обе ле жа ва де сет го ди на од об ја вљи ва ња 
пр ве књи ге. Ха ба зи но ва ли ри ка ће на 
фор мал ном пла ну, пре све га лек сич ка и 
син так сич ка ино ва тив ност, из не на ди-
ти и ре ла тив но упу ће ни је по зна ва о це 
са вре ме не срп ске по е зи је. Оби ље сти-
ли стич ких по сту па ка (бо гат ство стил-
ских фи гу ра, до ми нант них елип са, ин-
вер зи ја, нео бич ни спре го ви ре чи, оне-
о би ча ва ње лек се ма: нпр. без дух ну – без 
ду ха, пра зно хо ђе ње, цу реж ка лен да ра, 
сло во срик љу ба ви, оши ри ће зо ра, као 
и ни зо ви ори ги нал них ме та фо ра...) и 
у не што све де ни јим/кра ћим и ду жим/
на ра тив ни јим пе сма ма у књи зи Зар 
пред ста вља ју ме ло диј ски и зна чењ ски 
основ из ко га из ра ста зна чењ ска по ли ва
лент ност, и ле по та 
(све ре ђа реч кад 
се ту ма че сти хо ви 
мла ђих пе сни ка) 
по ет ског за ча ра ва-
ња и от ча ра ва ња 
на шег све та. Те-
мат ски план је ра-

зно вр стан (у Ха ба зи но вој оп ти ци су, 
из ме ђу оста лих, љу бав ни мо ти ви, сти-
хо ви бун та про тив не прав де, вр ло са-
мо сво јан до жи вљај бо ем ског жи во та) и 
под врг нут ри го ро зном „уса гла ша ва њу“ 
оно га о че му пе ва мо са већ по ме ну тим 
чи ње ни ца ма ка ко о не че му пе ва мо. Ка-
да се от кри је о че му је пе сма, на сту па 
ужи ва ње у све жи ни пе сни ко ве лек си ке, 
син так сич ком оне о би ча ва њу, зву ков-
ним и ри там ли ни ја ма. Евен ту ал на ком-
па ра ци ја са је зич ким ино ва тив ним за-
хва ти ма Мом чи ла На ста си је ви ћа, са мо 
је ехо и ком пли мент но вој књи зи овог 
да ро ви тог и све стра ног пи сца.

ХЕР, Ли ли ја на : Сун це по том, пре-
вод са шпан ског Бран ко Ан ђић. – 
Зре ња нин : Аго ра, Би бли о те ка Аго-
ра, 2010.

Песнички ро ман 
Ли ли ја не Хер, 
ар ген тин ске спи-
са те љи це, до са-
да непре во ђе не 
на српски је зик, 
де ша ва се на по-
зна тим ло ка ци ја ма бив ше Ју г о сла ви је. 
При мор ски град, Ви ше град, Ва ље во, 
Бе о град. Ли ли ја на је уче ство ва ла на 
ок то бар ским књи жев ним су сре ти ма у 
Бе о гра ду, и та да је пу то ва ла по Ср би ји, 
та ко да не из не на ђу је ње но по зна ва ње 
то по ни ма. У ро ма ну се по ми њу не са мо 
на ши то по ни ми већ и на ши пи сци, Иво 
Ан дрић и Де сан ка Мак си мо вић, па и 
не ка по гла вља но се срп ска име на „Сре-
ћан пут“ и „Има да на.“ Пре во ди лац овај 
ро ман на зи ва српс ки ро ман. Где се тра га 
за иден ти те том и исто вре ме но бе жи 
од ње га, по оном ти пич но срп ском – 
али и ве о ма ар ген тин ском – од су ству 
уме ре но сти и рав но те же, скло но сти 
пре те ри ва њу, им про ви за ци ји и ауто-
де струк ци ји, по брит ком ху мо ру и 
још брит ки јем је зи ку.

ХЈОРТ СБЕРГ, Ви ли јам: Анђеоско 
срце; пре вео са ен гле ског Игор 
Аџић; –Бе о град, Ча роб на књи га, 
2010. – 270 стр.

Филм ски сце на ри-
ста и ро ман си јер 
Ви ли јам Хјорт-
сберг ан гло сак-
сон ској чи та лач кој 
пу бли ци по стао је 
по знат по ком би-
на ци ји кла сич ног кри ми на ли стич ког 
но ир ро ма на и мрач не гот ске фан та сти-
ке Ан ђе о ско ср це. По овој про зи чи ји је 
мо то ва пај кра ља Еди па, “јао ме ни, ка ко 
је стра шна му дрост, кад од ње ни му драц 
ко ри сти не ма”, си не а ста Алан Пар кер 
ре жи рао је исто и ме ни филм у ко ме су 
сво јим ро ла ма бри љи ра ли Ро берт де 
Ни ро и Ми ки Рурк. Ис ку сни њу јор-
шки при ват ни де тек тив Ха ри Ан ђе ло 
до би ја за да так да ру тин ски ис тра жи 
слу чај не ста лог пе ва ча Џо ни ја Феј во-
ри та. Ме ђу тим, ка ко ис тра га од ми че, за 

глав ног ју на ка ове про зе, по ме ну ти слу-
чај, пре вас ход но због су ро вих уби ста ва 
ин спи ри са них ву ду ма ги јом, пре тва ра 
се у ноћ ну мо ру. Про тив ник са ко јим се 
де тек тив су о ча ва, и чи јег ће при сустсва 
по ста ти све стан ка  да му то нај ма ње бу-
де би ло по треб но, јесте нај стра шни ји 
не при ја тељ ко ји се мо гао за ми сли ти.

ЦВИ ЈЕ ТИЋ, Ми ћо: Ослонци и 
укрштаји; Бе о град, – Бе о град ска 
књи га; 2010. – 211 стр.

Књи жев ни кри-
ти чар, есе ји ста, 
пе сник, и пу то-
пи сац, глав ни и 
од го вор ни уред-
ник „Књи жев них 
но ви на”, др Ми ћо 
Цви је тић, у књи-
зи Ослон ци и укр шта ји, чи та лач кој пу-
бли ци по ну дио је из бор есе ји стич ких и 
књи жев но кри тич ких тек сто ва ко ји су 
на ста ли у прет ход не две де це ни је. Зна-
тан део тек сто ва ко ји се на ла зе у књи зи, 
из го во рен је на окру глим сто ло ви ма и 
књи жев ним три би на ма. Нај но ви ја књи-
га др Ми ће Цви је ти ћа са ста вље на је од 
три ду же це ли не: „Ослон ци”, „Укр шта-
ји” и „Кри тич ки ко ла жи”. По ред тек-
сто ва о ов да шњим зна чај ним књи жев-
ним ства ра о ци ма по пут Мо ме Ка по ра, 
Ми ре Вук са но ви ћа, Ми о дра га Па вло-
ви ћа и Ра до ми ра Ан дри ћа, др Ми ћо 
Цви је тић ис црп но ана ли зи ра и књи-
жев но ства ра ла штво пи са ца из дру гих 
на ци о нал них књи жев но сти, ко је су нам 
бли ске по ду хов ној срод но сти по пут 
ру ске, ру мун ске, ма ке дон ске, бу гар ске, 
че шке... Из ове књи ге схва та мо да Ми-
ћо Цви је тић при па да ка те го ри ји тзв. 
„кри ти ча ра афир ма ци је”. Он по шту је 
аутор ски на пор, а сво је ста во ве из ри че 
до бро на мер но и оба зри во.

ЦУ ФАЈ, Бећ: Сјај ту ђи не, са не мач-
ког пре ве ла Је ле на Пе тро вић. – Бе-
о град: В/Б/З, 2010. – 185 стр.

Пред чи та о ци ма је 
пр ви ро ман Бе ћа 
Цу фа ја (1970, Де ча-
ни, жи ви у Штут гар-
ту и При шти ни, пи-
сац и са рад ник ви ше 
не мач ких углед них 
но ви на) об ја вљен 
2003. у Пе ћи, не мач ко из да ње се по ја ви-
ло 2005, са да и у срп ском пре во ду. Иако 
се ра ди о про зном пр вен цу, до би ли смо 
зрео и до бро на пи сан ро ман. У цен тру 
при че су два Ал бан ца са Ко со ва, пот пу-
но раз ли чи тих ин те лек ту ал них ни воа и 
ду хов них стре мље ња ко је „жи вот“ спа ја 
у Не мач кој по сле „вра то лом ног“ (опис 
њи хо вог од ла ска уз по моћ род би не и 
дру гих на ли ку је сце на ма из ак ци о них 
фил мо ва) на пу шта ња Ко со ва. Же ља за 
бо љим жи во том, бо гат ством (Ри ки је 
сли чан ве ћи ни и ње го ве ам би ци је по во-
дом пи та ња „шта са бо гат ством“ не раз-
ли ку ју се од де вет де се ти на од ра слих 



жи те ља Евро пе) и сја јем ту ђи не у стра-
ном окру же њу, тр ка за по сло ви ма раз-
два ја ју и спа ја ју про та го ни сте. И по ред 
фор ми ра ња по ро ди це Ри ки ја тем пе ра-
мент/на рав, али пре све га ду хов ни хо-
ри зонт усме рен са мо на си лу/гру бост 
ра ди сти ца ња „ни кад до вољ ног“ нов ца 
во ди у тра ге ди ју. Цу фај је ис пи сао стра-
ни це у ко ји ма се мо гу пре по зна ти мно-
ги еми гран ти не са мо са про сто ра бив-
ше Ју го сла ви је. Од овог пи сца, су де ћи 
по те жи ни про зног ма те ри ја ла ко ји је 
иза брао да ро ман си јер ски уоб ли чи, ва-
ља ло би оче ки ва ти мо жда још сло же ни-
ја де ла са те ма ти ком из за ви ча ја (увек 
за ни мљи ви од но си Ср ба и Ал ба на ца на 
Ко со ву) или но ве, не мач ке сре ди не у 
ко јој се бал кан ске при че на ста вља ју на 
не кад нај не о бич ни је на чи не. Део тих 
при ча/суд би на чи та мо у Сја ју ту ђи не.

ЧАР КИЋ, Ж. Ми ло сав: On Po e tic 
Lan gu a ge. – Бе о град: Ин сти тут за 
срп ски је зик, Срп ска ака де ми ја на-
у ка и Умет но сти, 2010. – 245 стр.

Пред чи та о ци ма је 
књи га на ен гле ском 
је зи ку о осно ва ма 
и осо би на ма пе-
снич ког го во ра на 
при ме ри ма ста ре 
(сред њо ве ков не) 
срп ске по е зи је, на род не ли ри ке и епи-
ке, по е зи је кла си ци зма, ро ман ти зма, 
пе сни ка 20. ве ка, до са вре ме них жи вих 
пе сни ка. По зна ти лин гви ста и из у ча ва-
лац срп ске по е зи је Ми ло сав Ж. Чар кић 
(не ке од ње го вих књи га: Фо ни ка сти ха, 
1992, Фо но сти ли сти ка сти ха, 1995, 
Пој мов ник ри ме, 2001, Сти ли сти ка 
сти ха, 2006, Ри ма ри јум срп ске по е зи је, 
2007) на пи сао је ову књи гу на ен гле-
ском (при ме ри из пе са ма су на во ђе ни 
упо ре до на срп ском и ен гле ском) ра ди 
бо љег упо зна ва ња ком плек сне је зич ко-
сти ли стич ке (лин гви стич ке) ма те ри је и 
осо бе но сти на шепо е зи је од нај ста ри јих 
вре ме на по че та ка пи сме но сти до ово-
ве ков них пе сни ка (нпр. ту ма че ћи стил-
ску фи гу ру па ра ле ли зам на при ме ру из 
Слу жбе све то ме кра љу Ми лу ти ну, Да ни-
ла Бањ ског, про фе сор на во ди при мер 
на ста ро сло вен ском прав до ју и кро то
сти ју (=with ju sti ce and gen tlen nes(1); 
прав до ју и му дро сти ју (2) (= with ju sti-
ce and wis dom), за чи та о це, сту ден те, 
на уч ни ке ко ји пи шу и го во ре ен гле ски 
је зик. За по зна ва о це ен гле ског је зи ка и 
са на ших про сто ра ово је дра го це на и 
ра ри тет на књи га. Ре цен зен ти књи ге су 
др Бо рис Хле бец, про фе сор ен гле ског 
је зи ка на Фи ло ло шком фа кул те ту (Бе-
о град) и др Иво По спи шил (Ин сти тут 
за сло вен ске сту ди је, Фа кул тет умет но-
сти, Ма са ри ков уни вер зи тет, Бр но, Че-
шка), лек тор за ен гле ски текст Ка та ри-
на Мар ја но вић (Бе о град).

9
АН ЂЕЛ КО ВИЋ, Дра го мир: 
Српски политички нихилизам; – 
Бе о град, Уна пресс, 2010. – 180 стр.

Исто ри чар, ме на-
џер и по ли тич ки 
ана ли ти чар Дра-
го мир Ан ђел ко-
вић (ро ђен 1971. 
го ди не у Мо скви) 
да ри вао нам је про во ка тив ну књи гу ин-
три гант ног на сло ва Срп ски по ли тич ки 
ни хи ли зам, ко ја ни ко га не ће оста ви ти 
рав но ду шним. На и ме, пр ви пут по сле 
чу ве ног спи са Ар чи бал да Рај са Чуј те 
Ср би, је дан ин те лек ту а лац на бес ком-
про ми сан на чин про го ва ра о не мо ћи 
ов да шњих “по ли тич ких ели та” да се 
од у пру гло бал ним цен три ма мо ћи. По-
ре ђе ње са Рај сом је уме сно, за то што 
Ан ђел ко вић отво ре но ис ти че да је на-
ша „ин те лек ту ал на и по ли тич ка ели та” 
ис кљу чи во ори јен ти са на на пар тиј ске 
и ин ди ви ду ал не ма те ри јал не ин те ре се, 
и да је то у би ти основ ни раз лог по ме-
ну те не мо ћи. По ли тич ки огле ди и есе ји 
ко ји чи не ову књи гу, го во ре нам и на 
ко ји на чин исто риј ска ис ку ства мо гу да 
да ју про дук тив ну сна гу ак ту ел ној по ли-
тич кој ана ли тич кој ми сли. Због по ле-
мич ког то на књи га Дра го ми ра Ан ђел-
ко ви ћа Срп ски по ли тич ки ни хи ли зам, 
иш чи та ва се по пут бест се ле ра.

БА БАЦ, Ду шан М: Срп ски ху сар; 
– Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, 2010, 
ре цен зент про фе сор Че до мир Ва-
сић, стр. 151

По ред то га што 
са зна је мо шта 
је у ства ри ху-
сар, за хва љу ју ћи 
ин те ре сант ном 
тек сту ове је-
дин стве не књи-
ге из обла сти срп ске вој не исто ри је, 
ово де ло пред ста вља и зна ча јан до мет 
у при ме ње ној умет но сти, тј. у из ра ди 
зна лач ки опре мље них књи га. Ба бац у 
пред го во ру ова ко пи ше о срп ском ху са-
ру: „Ху са ри, као елит ни вид ла ке ко њи-
це, са бо га то укра ше ном уни фор мом и 
мар кант ном по ја вом, брит ком са бљом 
и бр зим ко њи ма обе ле жи ли су исто ри-
ју ра то ва ња у Евро пи, по го то во у дру-
гој по ло ви ни XVI II, у XI и по чет ком 
XX два де се тог ве ка. Ме ђу тим, оста ло 
је го то во не по зна то да су пр ви ху са ри 
у мно гим вој ска ма, укљу чу ју ћи и са ми 
угар ску, ко ја је ве ко ви ма пре тен до ва ла 
на „аутор ска пра ва“, за пра во би ли Ср-
би“. Ре цен зент Че до мир Ва сић, из ме ђу 
оста лог, ова ко је оце нио ову ин те ре-
сант ну књи гу: „Књи га Срп ски ху сар Ду-
ша на Баб ца пред ста вља зна ча јан до при-
нос по зна ва њу вој не исто ри је код Ср ба 
јер осве тља ва раз вој јед ног ти па вој них 
је ди ни ца – ху са ра, у ши ро ком вре мен-
ском ра спо ну од сред њег ве ка до да нас. 
Ово је у то ли ко зна чај ни је што се по-
ре кло тог ви да ко њич ких је ди ни ца не-
по сред но ве зу је за Ср би ју сре ди ном и 
у дру гој по ло ви ни XV ве ка, а об у хва та 
вре ме уочи и по сле про па сти срп ске 
де спо то ви не. По да ци ко ји го то во у 
пот пу но сти до ла зе из стра них из во ра 

и ли те ра ту ре, не дво сми сле но све до че 
о срп ском по ре клу ху са ра што се до ка-
зу је и чвр стим ети мо ло шким ар гу мен-
ти ма. То по твр ђу је и ста ри ја и но ви ја 
ли те ра ту ра у Угар ској, зе мљи ко ја се 
тра ди ци о нал но сма тра ко лев ком ху са-
ра […]“. Књи га је опре мље на број ним 
илу стра ци ја ма у ко ло ру и штам па на је 
на лук су зном па пи ру: „Оно што ову 
књи гу чи ни спе ци фич ном је сте ода бир 
ли ков ног ма те ри ја ла и то не са мо по 
ње го вом са др жа ју већ и у по гле ду ауто-
ра. Из ме ђу истих ко ри ца на шла су се 
не ка од нај звуч ни јих европ ских име на 
вој них илу стра то ра, као што су Ste fa no 
del la Bel la, Gen na ro Ba si le, Qu in to Cen-
ni, Ric hard Knötel или Ge or ges Scott, а 
чак је и сам Al brecht Dürer из ра дио јед-
ну сту ди ју оде ла и опре ме ху са ра. Сва-
ка ко да по ча сно ме сто за у зи ма пи о нир 
уни фор мо ло ги је у Ср би ји, про фе сор 
Па вле Ва сић, као и на ста вљач по ро дич-
не тра ди ци је про фе сор Че до мир Ва сић, 
за тим Все волд Гу ље вич, ру ски еми грант 
и та лен то ва ни вој ни илу стра тор ко ји је 
у Ср би ји ра дио то ком 1930-их го ди на, 
Дар ко Па вло вић и мно ги дру ги“, ис та-
као је у пред го во ру Ду шан М. Ба бац.

БИ ТЕН, Ан-Ма ри : Ста ра Грч ка, 
пре вод с фран цу ског Бо јан Са вић 
Осто јић. – Бе о град : Clio : Би бли-
о те ка По лис, 2010. 

Шта нам да нас зна чи реч Грч ка? Јед-
но став но ре че но она нас на во ди да за-
поч не мо да ма шта мо, да пу ту је мо, да се 
ди ви мо, да се чу ди мо, за во ди нас да се 
ди ви мо. А ујед но да 
се пи та мо ка ко је та 
ста ра Грч ка мо гла 
не ста ти у вре ме-
ни ма ко ја су до шла 
по чет ком но ве ере. 
Ова књи га са др жи 
све оно што се под-
ра зу ме ва под пој-
мом ста ра Грач ка; исто ри ја, гра до ви, 
по ли тич ко и дру штве но уре ђе ње, еко-
номски живот, ре ли ги ја, књи жев ност, 
уме тно ст, чак и ра зо но ду, при ват ни 
жи вот и на кра ју би о граф ске по дат ке, 
као и ин декс име на. У та ко опре мље ној 
књи зи по ста вља се јед но пита ње – ка ко 
је чи та ти? Да ли мо же би ти во дич, да ли 
се мо же чи та ти ре дом, по гла вље по по-
гла вље, ка ко би сте до би ли све о бу хват ну 
сли ку о грч кој ци ви лиза ци ји... У сваком 
случају, овај во дич је на пи сан је та ко да 
чи та лац у ње му мо же бр зо да про на ђе 
(и из ву че) пре ци зне ин фор ма ци је о те-
ми ко ја га за ни ма. Зато пре по ру чу је мо 
да ко ри сти те са др жај, да ко ри сти те ин-
декс име на.

ДА ВИ ДО ВИЋ, Ра ди во је: ОД ДА-
ВИ ЧА ДО ЧЕ ЛЕ БО НО ВИ ЋА 
УЛИ ЦЕ БЕ О ГРАД СКИХ ЈЕ ВРЕ-
ЈА. – Бе о град: Чи го ја штам па и 
аутор, 2010. 142 стр.

Књи га но ви на ра и пу бли ци сте Ра ди во-
ја Да ви до ви ћа о „Ули ца ма бе о град ских 

Је вре ја“ на ста вак је ауто-
ро вих ду го го ди шњих ис-
тра жи ва ња о зна ме ни тим 
лич но сти ма је вреј ског 
по ре кла ко ји су оста ви ли 
не из бри сив траг у срп-
ској кул ту ри, на у ци, по ли ти ци, исто-
ри ји. У увод ном де лу аутор да је кра так 
исто ри јат ур ба ни за ци је Бе о гра да пра-
те ћи раз вој на стан ка ули ца (со ка ка) од 
пр вог зва нич ног на и ме но ва ња 1847. 
го ди не, пла на Еми ли ја на Јок си мо ви ћа 
и све про ме не на зи ва ули ца иза зва не 
до ла ском но вих вла сти или ра то ви ма. 
На гла сак је ста вљен на Је вреј ску ма ха лу 
(ма лу) на Дор ћо лу и ули це у овом кра ју: 
Изра и ље ва, Мој си је ва, Авра мо ва, Да-
ви до ва и чу ве ну Је вреј ску ули цу, глав ну 
ар те ри ју је вреј ског жи вља у овом кра ју 
Бе о гра да. Ни је за о би ђен ни Зе мун, ко-
ји се као ва рош по себ но раз ви јао где је 
та	ко	ђе	 по	сто	ја	ла	 Је	вреј	ска	 ули	ца	 ( Ju-
den gas se). У пе ри о ду од 1848. до 2009. 
го ди не мно ге ули це у Бе о гра ду до би ле 
су на зи ве по зна ме ни тим Је вре ји ма ко-
ји су оста ви ли ве ли ког тра га у исто-
ри ји, умет но сти, по ли ти ци и дру гим 
сфе ра ма. Го то во да ни је би ло обла сти 
у са вре ме ној срп ској кул ту ри у ко јој 
јав ни рад ни ци је вреј ског по ре кла ни су 
би ли за па же ни. Се дам на ест лич но сти 
по ко ји ма су на зва не бе о град ске ули це, 
ко ји су сво је би о гра фи је и сво је де ло ва-
ње ду бо ко утка ли у срп ску кул ту ру су 
упра во оне о ко ји ма се го во ри у овој 
књи зи а то су: Да ни ло Киш, Ста ни слав 
Ви на вер, Ели Фин ци, Оскар Да ви чо, 
Мар ко Че ле бо но вић, Ра хе ла Фе ра ри, 
Ге ца Кон, бра ћа Ба рух, бра ћа Амар, Ол-
га Ал ка лај, Бе жа Ал ба ха ри, Алек са Че-
ле бо но вић, Ле он Ко ен, др Ху го Клајн, 
Ра бин Ал ка лај, Ха јим Да ви чо, Мо ша 
Пи ја де. О ква ли те ту књи ге го во ри и 
по да так о на гра ди за нај бо љи ру ко пис 
на 53. тра ди ци о нал ном књи жев ном 
кон кур су Са ве за је вреј ских оп шти на 
Ср би је за ра до ве са је вреј ском те ма ти-
ком у 2009. го ди ни. Аутор књи ге је и 
умет нич ки фо то граф па је за хва љу ју ћи 
то ме књи га обо га ће на ква ли тет ним фо-
то гра фи ја ма (пор тре ти, ули це, пла но ви 
гра да). Ре цен зен ти књи ге су ака де мик 
Пре драг Па ла ве стра и књи жев ник Фи-
лип Да вид. 

РА ДИЋ, Ра ди во је : Ви зан ти ја и 
Ср би ја, – Бе о град : Сту бо ви кул ту-
ре, 2010. 

Наш по зна ти исто-
ри чар, ви зан то-
лог, бо рац про тив 
за блу да, Ра ди вој 
Ра дић (1954) обја-
вио је књи гу цр ти-
ца из ви зан тиј ске 
и срп ске исто ри је и књи жев но сти. У 
пред го во ру на во ди да је књи зи об у хва-
ће но ше сна ест ње го вих ра до ва ко ји су 
на ста ли из ме ђу 1989. и 2008. го ди не, да-
кле у ши ро ком вре мен ском лу ку од две 
де це ни је. Ра до ви су не ве л и ког оби ма и 
осам се од но си на ви зан тиј ску, а осам 
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на срп ску сред њо ве ков ну исто ри ју. 
Три ве сти о Све тој го ри из пр ве по ло-
ви не XV ве ка или За не ма ре ни по да ци 
грч ких из во ра о Ко сов ском бо ју. Због 
ду жи не тек сто ва аутор их на зи ва при-
ло шци ма, али и та кви мо гу да упот пу не 
сли ке о бли жој и да љој на шој и бал кан-

ској исто ри ји, и да бу ду вр ло за ни мљи ви 
за на ше чи та о це.

Припремили: Слађана Ристић, 
Славољуб Марковић, Пеђа 

Радосављевић, Душан Цицвара и 
Небојша Ћосић

СТА МЕН КО ВИЋ, Бра ти слав & Мар ко вић, Сло бо дан Г: Кра так пре-
глед исто ри је сло бод ног зи дар ства Ср би је (илу стро ва на мо но гра фи-
ја – лук су зна опре ма), ли ков ни уред ник ар хи тек та Све ти слав То до ро-
вић, ре цен зен ти проф. др Љу бин ка Тр гов че вић & др Че до мир Ан тић; 
– Бе о град, 2010, Ре гу лар на ве ли ка ло жа Ср би је & Ци це ро, стр. 207

Из увод не ре чи ве ли ког мај сто ра Ре гу лар не ве ли ке ло же Ср би је, Пе тра Ко-
сти ћа: „(…) Као зва нич ни на след ник пред рат не Ве ли ке ложе Ср ба, Хр ва-
та и Сло ве на ца Ју го сла ви ја од но сно Ве ли ке Ло же Ју го сла ви ја, чи ји је ве ли ки 
мај стор био брат Ђор ђе Вај ферт, Ве ли ка ло жа Ср би је обе ле жа ва 90 го ди на 
кон ти ну и те та Сло бод ног зи дар ства на овим про сто ри ма. Тим по во дом је и 
на пи са на ова књи га. У част Сло бод ног зи дар ства у це лом све ту, и у част на шој 
до мо ви ни Ср би ји! Сло бод но зи дар ство ни је ни ка ква тај на ор га ни за ци ја, већ 
је то дру штво са тај ном. Же лим, на кра ју, као ве ли ки мај стор Ре гу лар не ве ли ке 
ло же Ср би је, да Вам одам јед ну на шу ма лу тај ну: Циљ Сло бод ног зи дар ства 
је сте пре о бра жај чо ве чан ства до чо веч но сти! Чи ње ни ца је да су но си о ци тог 
за дат ка ипак обич на људ ска би ћа са сво јим ма на ма и вр ли на ма, го во ри нам да 
је пред на ма ве о ма, ве о ма дуг пут“! Дру же ћи се са овом ве о ма ин те ре сант-
ном књи гом, чи та лац има при ли ку да се упо зна са по че ци ма сло бод ног зи-
дар ског удру же ња, чи ја Пр ва ис тра жи вач ка ло жа по чи ње са ра дом још да ле ке 
1886. го ди не у Лон до ну. По том, ауто ри опи су ју пе ри од бу ђе ња ко ји об у хва та 
крај XVI II и пр ву по ло ви ну XIX ве ка, осни ва ње пр ве ло же у Ју жној Угар ској 
освр ћу ћи се та ко ђе на пр ве Ср бе ма со не у на ве де ним кра је ви ма, за тим де-
ло ва ње сло бод них зи да ра у Сме де рев ском сан џа ку (бе о град ском па ша лу ку) 
и Кне же ви ни Ср би ји. Ин те ре сан тан је по да так да су Ср би и Тур ци се де ли 
и из во ди ли сво је ра до ве у ис тој Ло жи, што нас осве до ча ва у оп ште чо ве чан-
ско по сла ње сло бод них зи да ра: „До каз у при лог тврд њи да је Му ста фа – па ша 
био сло бод ни зи дар на ла зи се у ње го вом ху ма ном, пра вич ном, и то ле рант ном 

на чи ну упра вља ња Сме де рев ским сан џа ком. Ве ћи на 
исто ри ча ра, ме ђу ко ји ма је и ис так ну ти сло бод ни зи дар 
Бр. Вла ди мир Ћо ро вић (1885 – 1941), ко ји су у пр вој 
тре ћи ни два де се тог ве ка пи са ли о ути ца ју ма со не ри-
је на по ди за ње Пр вог срп ског устан ка, са гла сни су око 
не сум њи вог зна ча ја ове ме шо ви те Ло же у при пре ма-
ма за по ди за ње Пр вог срп ског устан ка“. То ком Срп ске 
ре во лу ци је (1804–1813), ка ко ис ти чу ауто ри, зна чај ну 
уло гу игра ли су ма со ни по пут Пе тра Ич ка и Јан ка Ка ти-
ћа, а по фор ми ра њу пр ве уста нич ке вла де 1811. го ди не, 
ми ни стар про све те био је До си теј Об ра до вић, срп ски 
про све ти тељ ко га ве ли ки број исто ри ча ра сло бод но зи-
дар ских де лат но сти, сма тра за ма со на. На да ље, ауто ри 

пи шу о ма со ни ма у пе ри о ду Пр вог свет ског ра та и ка сни је у Кра ље ви ни СХС 
(реч је о ве о ма ва жном исто риј ском пе ри о ду ка ко за на ци о нал ну исто ри-
ју Ср ба, та ко и за сло бод не зи да ре на про сто ру ју го сло вен ске Кра ље ви не). 
Вред но је на зна чи ти да су, из ме ђу оста лих исто риј ских лич но сти, сло бод ном 
зи дар ству у на ве де ном пе ри о ду при па да ли: Ми лан Грол, Све ти слав Би нич ки, 
Љу ба Да ви до вић, Сте ван Мо кра њац, Иво Ан дрић, Сло бо дан Јо ва но вић, Вик-
тор Но вак… Под на сло вом По раз де мо крат ске иде је (1940–1945), ауто ри 
пи шу о оства ре њу мрач них за ми сли оли че них у Адол фу Хи тле ру и на ци о нал-
со ци ја ли зму. По оку па ци ји Кра ље ви не Ју го сла ви је и ње ном рас пар ча ва њу, у 
Бе о гра ду је од стра не на ци ста упри ли че на ан ти ма сон ска из ло жба, по узо ру 
на слич не ко је су ор га ни зо ва ли у Бер ли ну и Па ри зу, са ци љем да се све на-
пред не и про гре сив не сна ге и иде је при ка жу као не га ти ве. При ка зан је и пе-
ри од од 1945. до 1989. го ди не. А, од 1989. го ди не срп ски ма со ни у отаџ би ну 
уно се но ву све тлост, тј. до ла зи до ре ак ти ви ра ња ма сон ских ло жа у он да шњој 
Ју го сла ви ји и Бе о гра ду. У де лу о ко ме је реч, опи са ни су и раз ја шње ни од ре ђе-
ни су ко би ме ђу срп ским сло бод ним зи да ри ма, чи ји узрок се на ла зи у ма на ма 
и не до ста ци ма ко је ка рак те ри шу све љу де па и ма со не. Књи га је опре мље на 
број ним ко лор фо то гра фи ја ма, на ко ји ма се на ла зе до ку мен ти о ма со не ри ји, 
ко ји се чу ва ју у Ар хи ву Ју го сла ви је, као и фо то гра фи ја зда ња ма сон ске Ло же 
у Вр шцу, чи ји на зив је Ауро ра. Из ме ђу ко ри ца овог де ла, на ла зе се и фо то гра-
фи је уну тра шњег из гле да сло бод но зи дар ског Хра ма у Но вом Са ду, идеј ног 
про јек та хра ма Ре гу лар не ве ли ке ло же Ср би је на Вра ча ру, као и фо то гра фи је 
на ко ји ма се мо гу ви де ти ма со ни ка ко уче ству ју у ри ту ал ним рад ња ма. С об-
зи ром на ма ли ти раж пр вог из да ња овог ре ле вант ног исто риј ског де ла (500 
при ме ра ка), ко је чи та о цу омо гу ћа ва јед но но во и ва жно са гле да ва ње на ци о-
нал не исто ри је, по свој при ли ци има ће ви со ку ан ти квар ну вред ност – ка да 
мно го то га ви ше не ће по сто ја ти и ка да ће се као да нас о зна чај ном ути ца ју 
ма со на на Пр ви срп ски уста нак, пи са ти о не ким, мо жда са да шњим и са свим 
си гур но бу ду ћим до га ђа ји ма од исто риј ског зна ча ја за срп ски на род и чо ве-
чан ство уоп ште, у ко ји ма ће уче шће као не ка да, узе ти сло бод ни зи да ри.
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Изложба

Сава Стојков
Галерији АТРИЈУМ Библиотеке града 
(14–28. фебруар 2011)

Са ва Стој ков ро ђен је 1925. го ди не у Сом бо ру. Из ла
гао је у зе мљи и ино стран ству, са мо стал но на oко 300 
из ло жби, груп но на пре ко 550 из ло жби. До бит ник је 
мно го број них на гра да и при зна ња ме ђу ко ји ма се ис ти
чу: Ве ли ка на гра да би је на ла у Ми ла ну, На гра да I би је на ла Ју го сло вен ске на ив не умет но сти у Све
то за ре ву, на гра де у Ве ро ни 1982. и 1984. го ди не, Ма са ри ко ве на гра де у Пра гу… То ком не ко ли ко 
про те клих де це ни ја Са ва Стој ков нам стал но по твр ђу је да се на ла зи ме ђу оним ма лим бро јем нај
тра же ни јих и нај о ми ље ни јих срп ских (ра ни је ју го сло вен ских) сли ка ра. Жи ви и ства ра у Сом бо ру.

Са ва Стој ков је ства ра лац ко ји по се ду је бо га ту сли кар ску по е ти ку. Ду бо ко ве зан за род ни крај, 
умет ник за гле дан у пи то ми пеј саж и под не бље Вој во ди не сли ка при зо ре се о ске сва ко дне ви це. Са 
ре ми ни сцен ци јом на ста ре хо ланд ске пеј са же Стој ков на се би свој ствен на чин сли ка рав ни чар
ски пеј саж, ко јим до ми ни ра ју да ле ки ви ди ци жит них по ља, буј но ра сти ње, мо чва ре, шу ме, са ла
ши са про стра ним не бом и по не ком људ ском фи гу ром у жа нр сце ни. Ожи вља ва ју ћи дух ста рих 
мај сто ра са отво ре ном фор мом и при гу ше ним ко ло ри том, умет ник ства ра ат мос фе ру при зо ра 
је дин стве них сва ну ћа и су то на, ко ји као пе чат оста ју пре по зна тљи ви, под се ћа ју ћи на ин тим ну, 
но стал гич ну суд бин ску по ве за ност умет ни качо ве ка са при ро дом, на склад, хар мо ни ју и љу бав, у 
че му је сјај и ве ли чи на Са ви них сли ка.

Сви зву ци и треп та ји при ро де утка ни су у свет Са ве Стој ко ва, сли ка ра ко ји ма ги јом сво је умет
но сти от кри ва ле по ту Вој во ди не и Бач ке. Сли ка ју ћи ви ђе ну и до жи вље ну без вре ме ну рас кош и 
ле по ту при ро де и чо ве ка. Са ва је умет никства ра лац ко ји се ки чи цом бра ни и од у пи ре про ла зно
сти и за бо ра ву,

Све што је Са ва Стој ков на сли као ве ли ка је пе сма – ода вој во ђан ској рав ни ци.
Из ло жбу је отво ри ла Ја сми на Нин ков, ди рек тор Би бли о те ке гра да Бе о гра да.

Мирјана Савић

На гра ду „Про фе сор др Ка та ри на 
Ам бро зић“, по ње ној же љи, уста

но ви ли су ње ни на след ни ци и Би бли
о те ка гра да Бе о гра да 2007. го ди не. 
Ова на гра да се до де љу је нај бо љем 
ди плом цу на Оде ље њу за исто ри ју 
умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ко ји је упи
сао ди плом ске ака дем ске сту ди је – 
ма стер на ис тој гру пи. На гра да из но си 
3.000 евра у ди нар ској про тив вред но
сти и на ме ње на је ње го вом струч ном 
уса вр ша ва њу у Па ри зу. По за вр шет ку 
овог пу то ва ња, на гра ђе ни тре ба да 
одр жи пре да ва ње са те мом свог ис тра жи вач
ког ра да у Оде ље њу умет но сти Би бли о те ке гра
да Бе о гра да.

Ка та ри на Ам бро зић је наш по зна ти и ре
но ми ра ни исто ри чар умет но сти, ли ков ни 
кри ти чар, ви ше де це ниј ски ку стос и са вет ник 
На род ног му зе ја у Бе о гра ду и про фе сор Уни
вер зи те та. Би ла је све стра но обра зо ва на лич
ност, ор га ни зо ва ла је број не из ло жбе и кон
гре се у зе мљи и ино стран ству. Аутор је број них 
мо но гра фи ја и ли ков них кри ти ка. Ба ви ла се 
пре во ди лач ким и пе да го шким ра дом. Зна чај
на су ње на на уч на ис тра жи ва ња ју го сло вен ске, 
срп ске и европ ске умет но сти, ко ја су оста ви ла 
ду бок траг у срп ској на у ци и ко ја се на ро чи то 
огле да ју у мо но гра фи ји о На де жди Пе тро вић, 
сту ди ја ма о Ми ла ну Ко њо ви ћу и Ри сти Сти јо ви
ћу. Би ла је осни вач и са рад ник Га ле ри је „Ми лан 
Ко њо вић“ у Сом бо ру. Би ла је члан, се кре тар и 
пред сед ник Ју го сло вен ске сек ци је Ме ђу на род
ног удру же ња ли ков них кри ти ча ра AICA. Би ла 
је пр ви се кре тар Удру же ња Ју го сла ви ја–Фран
цу ска (1946–1948). До бит ник је број них на ших 
и ино стра них од ли ко ва ња, ме ђу ко ји ма се ис
ти чу: фран цу ско La cro ix de Che va li er des Art et des 
Let tres (1984) и шпан ско Iz a bel la Ca to li ca-Ofi cial 
(1986), а од на ших Ор ден за слу га са сре бр ним 
зра ци ма (1986), Злат ни бе о чуг Кул тур нопро
свет не за јед ни це Ср би је за трај ни до при нос 
кул ту ри Бе о гра да (1998) и дру га.

Оде ље ње за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф
ског фа кул те та у Бе о гра ду овом на гра дом је 
по ча ство ва но, а ње го ви нај бо љи сту ден ти до

би ли су из у зет ну и рет ку при ли ку за про фе си
о нал но на пре до ва ње у Фран цу ској. Ка та ри на 
Ам бро зић је уче ство ва ла на број ним про гра
ми ма у Би бли о те ци гра да Бе о гра да: др жа ла 
је пре да ва ња на три би ни Умет ност, во ди ла 
је три би ну AICA у Оде ље њу умет но сти и са ра
ђи ва ла у ра ду Га ле ри је Атри јум. Сво ју бо га ту 
би бли о те ку да ри ва ла је Би бли о те ци гра да Бе
о гра да, ко ја се чу ва у Оде ље њу умет но сти као 
Ле гат про фе сор др Ка та ри на Ам бро зић.

Од лу ку о до де ли на гра де „Про фе сор др 
Ка та ри на Ам бро зић“ за 2009. го ди ну до не ла 
је ко ми си ја у са ста ву: Ми лан Ђор ђе вић, пред
став ник да ро да ва ца, др Ли ди ја Ме ре ник, 
про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о граду, 
др Са ша Бра јо вић, до цент Фи ло зоф ског фа
кул те та у Бе о гра ду и Ја сми на Нин ков, ди
рек тор Би бли о те ке гра да Бе о гра да 20. ма ја 
2010. го ди не. До бит ник на гра де је Ана Ко
стић, нај бо љи сту дент ко ји је ди пло ми рао на 
Оде ље њу за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду са про
сеч ном оце ном у то ку основ них сту ди ја 9,76 
и ко ја је на ис тој гру пи упи са ла ди плом ске 
ака дем ске сту ди је – ма стер. Она је одр жа ла 
пре да ва ње са те мом „Пред ста ве Бал ка на у 
опу су Те о до ра Ва ле ри ја“ у Оде ље њу умет но
сти на три би ни Умет ност 2. де цем бра 2010. 
го ди не. Том при ли ком о Ка та ри ни Ам бро зић 
го во ри ла је до цент др Са ша Бра јо вић са Оде
ље ња за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа
кул те та у Бе о гра ду.

Иванка Лазовић

Награда „Професор др Катарина Амброзић“ за 2009. годину



ДА НИ ЦА : Срп ски на род ни илу стро ва ни 
ка лен дар за 2011, Ву ко ва за ду жби на ; Бе о град 
2010, стр. 765

Да ни ца је за ми шље на као 
„срп ски на род ни илу стро ва-
ни ка лен дар“, као са вре ме на 
на род на чи тан ка, књи га за 
на род, за сва ки дом, око ко је 
се оку пља ве ли ки број ства-
ра ла ца и струч ња ка из раз-
ли чи тих обла сти. По кре ну-
та је 1994. го ди не у спо мен 
и по угле ду на Ву ко ву беч ку 
Да ни цу (1826–1829; 1834). 
У окви ру обе ле жа ва ња Го ди не књи ге и је зи ка (април 
2010 – април 2011) Ву ко ва за ду жби на је свој про грам 
у нај ве ћој ме ри под ре ди ла ста ту су и раз во ју срп ског 
је зи ка. То је и раз лог што је Да ни ца за 2011. го ди ну 
те мат ски по све ће на је зи ку и књи зи. Да ни ца за 2011. је 
тро дел на. Пр ви део је у зна к и част је зи ка, дру ги део 
чи ни Гра ма ти ка срп ског је зи ка за основ ну шко лу Ду-
шке Кли ко вац. Ву ко ва за ду жби на и Креа тив ни цен тар 
об ја вљу ју ову Гра ма ти ку и као по себ но из да ње. Тре ћи 
део Да ни це, Да ни ца за мла де (из ла зи тре ћу го ди ну за 
ре дом), по све ћен је та ко ђе књи зи и је зи ку. Једа н део 
у школ ском за бав ни ку по све ћен је пе сни ку Сло бо да-
ну Ста ни ши ћу као лич но сти го ди не. Али у овом де лу 
има див них при ло га уче ни ка ОШ „Дра го љуб Илић“ 
из Дра чи ћа – на чи ни ли су ма ле реч ни ке ре чи ко је у 
њи хо вом кра ју не ста ју: Од њи ве до раз бо ја (на тре) и 
Ста ри на зи ви бо је. Али ту је хро ни ка ва жних до га ђа-
ја, при каз ча со пи са за де цу, као пе сме уче ни ка, али и 
пе сме и при че ауто ра Ра до ми ра Ми ћу но ви ћа, Ла зе 
Ла зи ћа, Гор да не Ма ле тић, Бран ка Сте ва но ви ћа, Сла-
ђа не Ри стић, Бо жи да ра Пе ше ва и дру гих. За то се мо-
же ре ћи да је у овој Да ни ци чи та во бо гат ство те ма од 
је зи ка, али и исто ри је, умет но сти и да ће се овај број 
чи та ти са ве ли ком паж њом с об зи ром да жи ви на 765 
стра ни ца. Чи та лац се мо же упо зна ти са те мом ауто ра 
Ма ри ја на Ми ши ћа: Ћи ри ли ца и иза зо ви са вре ме не 
ко му ни ка ци је, Је зич ка кул ту ра уче ни ка, ауто ра Вељ ка 
Бр бо ри ћа, Ву ко ви ет но му зи ко ло шки за пи си ауто ра 
Дра го сла ва Де ви ћа, а пажњу ће при ву ћи и Ка та ри-
на – Срб-де вој ка, по во дом 200-го ди шњи це ро ђе ња 
Ка та ри не Ива но вић. Овај на слов пот пи су је Љи ља на 
Чу брић итд. Уред ни ци су Ми о драг Ма тиц ки и На да 
Ми ло ше вић-Ђор ђе вић. 

ПЕ ТИ НО ВЕМ БАР, го ди на пр ва – Про за на 
пу ту. – Бе о град: Via print, 2010. – 204 стр, илу-
стро ва но фо то гра фи ја ма пе то ри це пи са ца 

Књи га/збор ник пред ста вља 
део књи жев ног ра да и де-
ла ња гру пе пи са ца ко ји су 
5. но вем бра 2009. фор ми-
ра ли књи жев ну гру пу под 
на зи вом Про за на пу ту, или 
скраће но П 70, где се број ка 
од но си на чла но ве гру пе, сви су ро ђе ни по сле 1970. 
годи не. Гру пу за са да чи не (они су ујед но и при ре-
ђи ва чи овог збор ни ка) Сло бо дан Вла ду шић, Ни ко-
ла Ма ло вић, Вла ди мир Кец ма но вић, Мар ко Кр стић, 
Де јан Стојиљко вић. Књи гу отва ра њи хов за јед нич ки 
текст Уме сто ма ни фе ста. Пр ву цели ну чи не при ка зи 
и кри ти ке по во дом де ла ових пи са ца (ро ма ни Фе ликс 
и Топ је био врео Вла ди ми ра Кец ма но ви ћа, Лу та ју ћи 
Бо кељ Ни ко ле Ма ло ви ћа, Константино во рас кр шће 
Де ја на Сто јиљ ко ви ћа, For ward Сло бо да на Вла ду ши ћа, 
ро ма ни су до би ли ви ше до ма ћих углед них на гра да). 
Блок Ниш: Ве тре ња че чи не по два по ле мич ка тек ста 
Са ве Да мја но ва, и текст Мар ка Кр сти ћа ко ји се од но-
си на финан си ра ње ча со пи са у Ср би ји. Блок Са ра је во: 
О пи са њу (по е тич ки за пи си) доноси тек сто ве Н. Ма-
ло ви ћа, В. Кец ма но ви ћа, Д. Сто јиљ ко ви ћа, док је блок 
Суботи ца: По ле ми ке (По ли ти кин кул тур ни до да та
ка, Бе тон, Ено ви не, Пе чат) до нео по ле мич ку пре пи-
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ску из ме ђу Са ше Или ћа, Стан ка Ста мен ко ви ћа, Вла-
ди ми ра Кец ма но ви ћа (Пи во и ви њак се не ме ша ју, 28. 
11. 2009, Ре а го ва ње, По ли ти ка, култур ни до да так), 
те за јед нич ки текст пе то ри це пи са ца П 70 (По ле ми
ка: Бе тон и Про за на пу ту, 5. 12. 2009.) У овај блок 
су укљу че ни и по ле мич ки тек сто ви Ире не Ја вор ски, 
Ми ли це Јо ва но вић, Мар ка Кр сти ћа, Вла ди ми ра Ар се-
ни ћа, Алек сан дра Дун ђе ри на, С. Вла ду ши ћа, В. Пав-
ко ви ћа. Блок Хер цег Но ви: При ја те љи (про за, пое зи ја, 
есе ји, кри тич ки освр ти, ста во ви) де лу је ре лак си ра ју ће 
у од но су на полеми ке прет ход ног „су бо тич ког“ бло-
ка (про за Го ра на Пе тро ви ћа, Љу би це Ар сић, Ву ле та 
Жу ри ћа, Па вла Зе ли ћа, Ми ло ша Или ћа, пе сме Ми ле-
не Мар ко вић, при ка зи књи га, афо ри зми/ми сли Ми о-
дра га Ра и че ви ћа (Чо век је по стао од мај му на. Магарцу 
то ни кад не би па ло на па мет, је дан од де вет афо ри за-
ма под на зи вом Трак тат о ма гар цу). Збор ник за кљу-
чу је текст про фе со ра Алек сан дра Јер ко ва Пут про зе у 
21. ве ку, јед на прег нант на па но ра ма срп ске про зе ко ја 
се кре ће од по че та ка мо дер не у 20. ве ку до де ла пи-
са ца из гру пе П 70. Мо жда ће мо иду ћег 5. но вем бра 
(2011) чи та ти збор ник са озна ком: го ди на дру га, уз 
но ве књи ге „пе тор ке“, али и оста лих ауто ра из збор-
ни ка.

ПАН ЧЕ ВАЧ КО ЧИ ТА ЛИ ШТЕ – на уч ни ча-
со пис за те о ри ју и прак су библиоте кар ства, 
број 17, но вем бар 2010, го ди на 9, 117 стр. Из-
да вач: Град ска библи о те ка Пан че во, Не ма њи на 
1, 26000 Пан че во. Адре са ре дак ци је: Не ма њи на 
1, 26000 Пан че во, е-mail: cital is te@cita li ste.com  
 (личне адр есе  у редни ка  и  чланов а  уредн иш тв а 
 налазе се  у импресум у часо пи са) . Излаз и полу-
годишње ,  у  новембру  и мају . Одговорн и  уредни к 
Гора н Траиловић. Гл ав ни уред ник др  Го рдана  
С токић С имончи ћ
 
И з уво дн ика главн е у р ед-
ниц е читамо  о л еп ом  јуби ле-
ју  Катедр е з а  библиот е кар-
ство и ин фо рматику Фи лол-
ош ко г факул те та  у Беог раду 
( 20 го ди на, 350 дипло-
мираних с туд ената).  Те ма 
броја  д он оси п о д в а  те кста 
 из Хрватск е и С рб ије о  шко-
ловањ у биб лиоте ка ра  данас. 
У  Мр ежи  читамо  т ек ст ове пос ве ћене ра чу нарској  и 
дигиталној т ехнологији  и њ и хо вој при мен и у би бли о-
те чкој п ракси.  Бл ок Библиотеке  пр едстав ља  Библиот
е ку  Ц ентра П омп иду ( те кст Цв ет ко вић Милице ),  
Свеучилишну  књ ижницу Р ијека  (Е в ге нија  Ар х, Лаз-
арић Леа) , плака ти у  фо нд у Библио те ке Матиц е 
с рпске  и г рађу о С ими Матавуљу у О д еље њу за на ро дну 
књижевно ст  Универз. библ. у  Београ ду . У Од ра зу чита-
мо интер вју е и ни з  стручних прил ога, из ме ђу ос тал их , 
Акад емско  и зучавање  друштвеног ут и цаја Инте рне т а 
 (Вука  Ј еремић , Универз.  би бл. Бео гр ад), Б ибл иотеке  
Русије : који  пу т иза бра т и  (Анато лиј Петрович  Воли к,  
Руска д рж ав на биб ли оте ка , Мос ква). У Линк у читамо 
о скуп овима,  извешт ај има в ажн им  за стр ук у, до к увек 
 богат И зл о г доноси ре цензиј е,  п ри каз е нових  књ ига 
и п ер иод ике и з  об ласти библиотекарс тв а. Ча со пи с 
 Па чевачко чи та лиште  ј е од 2009. годи не  категор из-
овано  као  на уч ни  часоп ис. Бр ој  је ли ко в но опле ме ње н 
реп ро дукцијама слика  се стара  Дание ле  и Домин ик е 
 Морар иу  уз т ек ст о њих овом р ад у ликовног критичара 
Ду ша на Ђокића.

РУСКИ  А ЛМАНАХ –  бр ој 15,  2010,  година 19 , 
239  ст р.  Издав ач :  Књижевно друштв о Писмо. 
Адреса редакције: Немањина 19, 11080 Земун, 
e-mail: ende@eunet.rs Уредник Зо ри слав Па ун-
ко вић

Го ди шњак за ру ску књи жев ност и кул ту ру у овом 
бро ју до но си ве ћи број пре во да по е зи је и про зе ру-
ских пи са ца ( Је ле на Шварц, 1948–2010, Гер ман Са-
ду ла јев, 1973, Алек сеј Ма ку шин ски, 1960, Јев ге ниј 
Ко прив ниц ки 1893–1973, Ју риј Не чи по рен ко, 1956, 

Ири на Ку ни на Алек сан дер 
1900–2002, и дру гих. У ру-
бри ци Пу то пис Мирослав 
Јо ва но вић је при ре дио пу-
то пис из Ру си је Си ме Ми-
лу ти но ви ћа Са рај ли је из 
1846–1847. (108–137 стр.) 
У ру бри ци Ар хив чи та мо од-
лом ке из днев ни ка Ју ри ја Ра-
ки ти на (1882 Хар ков – 1952 
Но ви Сад, глу мац, ре ди тељ, 
пе да гог) март–април 1941, (при ре дио и пре вео Алек-
сеј Ар се њев) са сце на ма бом бар до ва ња Бе о гра да и 
до ла ска пр вих не мач ких је ди ни ца 13. апри ла у раз-
ру ше ну пре сто ни цу, опи сом личног жи во та, жи во та 
су гра ђа на у пр вим да ни ма оку па ци је. Два де се так ру-
ком исписа них све за ка чу ва ју се у за о став шти ни ма е-
стра у По зо ри шном му зе ју Војводи не. Од лом ци у овм 
бро ју су да ти без скра ћи ва ња, за пи са ни у две све ске, 
зеле ним ма сти лом, по не где те шко чи тљи вог ру ко пи-
са. Број са др жи и ру бри ке Исто ри ја, Пре пи ска, Пор
трет, Зна ци вре ме на, Пре да ва ња, Пи сма, Из ста рих 
часо пи са, Кри ти ка.

КњИ ЖЕВ НИ ПРЕ ГЛЕД, број 3, 348 стра на, 
ок то бар–де цем бар 2010, го ди на 1. Из ла зи че-
ти ри пу та го ди шње. Из да вач: Ал ма, Мо ле ро ва 
62-А, Бе о град. Гла вн и  уредни к д р Ђорђе  От-
ашевић

 На  прву  го дишњи цу 
излажења  Књ ижевног  пр ег
леда у  тр об роју ч ит амо в ећи  
б ро ј тек ст ова у  ра зличитим 
 рубрикама . Ц елина С аг
ледавања  до носи сту ди је и 
о гл еде и з књиже вне ис то-
рије, а ру бр ик а О књиг ама  
приказе  нових  књига . Нов-
ин а ово г часописа  је  ру брика И з нов и х  књига к оја 
дон ос и одло м ке  из објављених к њига поезије, пр оз е,  
крити ке ,  те орије,  а  з а њом следе  новос ти  Из руко пи
са,  н езавршених  ру копис а  и  оних ко ји че ка ју  на об-
ја вљ ив ање. Б рој  д оноси  ру ко писну  дра му Миливоја 
М лађенови ћа ,  директ ор а  Стеријиног позор ја у 
Новом С аду , Ска нд алозна  комедија  (25 2–302 стра на). 
Бр ој  за твара  це лина Преве де на књижевнос т.

СРБСКО-ДАЛМ АТИНСК И  МА ГАЗИН, за 
г один у 2010 , свезак  5 , 208 страна.  И здавач и: 
СКД  П р осв јета,  З агреб-По додбор  Сп лит , 
Вије ће  с рпске на циона лне  м ањине Сплитско-
далматинске жупаније. Адреса редакције: srbsk-
odalmati nskim agazin@ gm ail.co m Ур едн ик: Бра-
нко  Чоловић 

П осле ув од не р ечи уред-
ни ка  сле де текс то ви  књиж-
евног, ку лтурно г, етно гр-
афског, ис то риг рафског  
с адрж ај а. Гор ан  Ж.  Комар 
 пи ше  о  Бокеш ко м и далм-
ат ин ском исповједнику 
пра во слављ а  пр отоси нђ елу 
Кирилу  Цвјетко вић у, дат  је 
 и текст Милан а  Ре шетара  
об јављен  у  Српском  књи же вном гл ас нику  19 22. у 
 Бе ограду  Културне  сличице  и з Дубр овника ср едње га  
вијека, М илора д Вуканов ић  пише  о Мат ици с рп ској 
у Д убр овн ику, д р  Ир ена Арси ћ о дра мама Б ра ни слава 
Нуш ића на  дубров ачкој по з ори шној  сц ени  у прв о ј 
по ловини 2 0.  века. Ми ла н Четн ик  у  изузетно  занимљ-
ивом г еограф ско-ист ор иј ској с ту дији В рх цетина 
 или С па шк о поље и ли ти  Глава ш Далмаци је ра зматра  
п орекла  им ена из воришта  (Ч етниково в рело, о д речи 
чет а/ дружина, п ре зиме  Чет ник призн ај у  аустриј ске 
вл аст и, те  с адашње име извора з аједн о  са пре зи меном 
Ч етн ик  настаје и зм еђу 1 79 7. и  18 05) реке Ц етине, 
на сељ а, становништва  у околи ни изв ор а Цети не,  и 
остал их ист ори јских, ( ау ст ријс ки, ту рс ки из во ри, хр-
ватски,  српски , цркв ен и)и  т опоно ма стичких  ди лема 
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по водом  Цркве св етог С паса (фото гр афија д ан а шњег 
изгледа) , куле  Гл аваш. Тонко  Б арч от  је  прило жи о 
 студиозан текст S rps ko sok ols tvo (o spec if č nostima  dj
elovan ja do  1914.  s pose bnim  nag las kom na  Da lmaciju) , 
 С ве тозар  Бо рак даје п рилог  Не ке  заједни чке  лекс ич
ке  и фразе олошке  по јаве  ко д бачк их  Буњев ац а и  сјеве
рн одалматинс ки х Срба , Снеж ан а  Орлов ић Ри зн иц а 
 манастира Д ра говић .  За већин у млађи х ч итала ца  би ће 
из нен ађе ње тек ст  Зорана Пер ића О српск ом пес нику 
поп ула рне дуб ровачке е ле ги је „Адио Мар е“  (адвока т 
Сав а Д.  Петровић,  рођ ен у Сме дер еву,  1909.  обја вљ-
ује збир ку Реч и срца  од 7 цик луса, у ци кл ус у Лепи  дани 
на лази се  песма  Addio,  M are, збирку ј е  страхо вито  „и-
сек ао“ Јов ан Ске рлић  ко ји, н ажалос т, није до живео 
њен у популар ност шир ом но ве  држав е пос ле  Пр вог 
св.  р ата, д о дан ашњ их дана ,  бројне  певане/нотне 
 вариј анте,  верзије Вла ха Паље тк а и Јована Фајта из 
1933, ко ји  нису зна ли за а ут орс ки ориг ина л и з 1908 
/9, већ су је см атрал и наро дн ом далматинском/
дубров ач ком  песмо м,  итд. ). Да нк о Перић објав љуј е 
 текст  Пл одне далмати нс ке го ди не Саве М рк аљ а, а 
 бр ој  закључу ју прик аз и књи га  С њежане Орлов ић  
и  Владимира Ардалић а  из  пера у ре дн ика магазина  
Бранка Чоловић а. 

ШУ МАДИЈСКЕ М ЕТ АФОРЕ  20 10 , књига  19 ,  
3 82 ст ране. Из давачи :  Це нтар за  к ул туру Мла-
денов ац, Би блиотека Дес по т  Стефан Ла заревић 
М ладенова ц,  Краља П етра Пр вог 1 75 , М ладен-
ов ац. Уред н ик  мр Душан  Ст ојк овић

К њи гу  отвара саоп штење 
 жи рија з а поезију  2 3. „Шум-
ад иј ских ме тафора“  20 10 
(жири:  Ра до мир Ан дри ћ, 
Братисл ав Милано вић, 
Д уш ан  Ст ој ковић,)  о рад-
ов им а приспел им  на кон ку-
рс  и  п есма  првона гра ђеног  
Ж ељ ка Јанков ић а из Пан че-
ва , другонага ђе на пе см а  Љу-
бинка Ду г али ћа из К раљев а 
и тре ћен аграђ ена Д ра га на Неди мовића из  Бе оград-
а ,  следе  пе сма Пре драга Ба ја  Луков ић а ( Беогр ад)  и 
Горана Пао ви ћа (Нег оти н) које  с у доб иле  специј-
алн е награ де  и блок Петнаест одаб раних.  Велики 
 пес нички „ ватром ет “ читамо  од  43 .  до 209.  стр ан е, 
кој и се  нас тавља блоком  пес ама Ан е Ми трашин овић, 
п об едн ика Гла са  п ублике 2009,  и  пе смама и нос траног  
госта  „Шум ад ијских м ета фора“  2 009,  макед онског 
 песн ика Сл аве  Ђорђ а Д им оског. Посебну це ли ну чи-
не  пе сме ин ост ра них гости ј у ф естив ал а 2 009,  ка о и 
це лине посвећене  књижевн ик у и з Београ да  Ми росла-
ву  Лукић у  (пе сник, прозни писа ц, антол ог ич ар),  до-
битник у П ов еље „ Кар ађорђе “  за  2 009. и  п ес ни ку 
Милосаву Тешићу, доб итник у  на граде „Богородица 
Тр ој еручиц а“  2 00 8. из Фо нд а Иван ке  Милошевић . 
Ту ј е и блок Лепота  пр ип оведања са од луком жи рија 
за  кра тку пр ич у  и есеј „Ш .  мет афора “ 2 010, есеји и 
приказ,  пе сн ичко  по дсећа ње  н а  Драгослава Андрића 
 (1 923–200 5),  In memo ri am Јов ану  Богићеви ћу (194 2– 
2010), сликару , графичком у реднику ,  пес нику,  из  п ера 
у редника,  а ову вре дну  књигу/ збо рник симболично 
за тварај у песме  и  пр иче са  уч ен ичког конкурса (ос-
новне  и  средње школе) „Шу мадијски х  метафора“ 
2010. 

ПРИЧА – ча соп ис за причу  и  приче о  пр ичама 
–  бро ј 11–1 2, 190 с тр. с ептемб а р 2010, го дина 
 4.  Из давач: Књижевно друштво Свети Сава, 
Београд. Адреса редакције: е-mail: sirrecyu@
yahoo.com. Из ла зи тро ме сеч но. Од го вор ни 
уред ник Сла во љуб Мар ко вић. Глав ни уред ник 
Сло бо дан Сто ја ди но вић.

Број је овог пу та у це ли ни по све ћен из бо ру при по ве-
да ча (књи жев ни ка) из са вре ме не свет ске књи жев но-
сти. Сва ки од пи са ца за сту пљен је по јед ном при чом 
уз белешке о пи сци ма ко је су на чи ни ли пре во ди о ци 
при ча. Не ки од 22 ауто ра су: Елиза бет Теј лор (Ен гле-
ска), Кор нел Фи ли по вич (Пољ ска), Стиг Да гер ман 

(Шведска), Алис Ман ро 
(Ка на да), Огуз Атај (Тур-
ска), Ге орг Шпет (Швај цар-
ска), Жан-Ма ри Ле Кле зио 
(Фран цу ска), Мајкл Вајл-
динг (Аустра ли ја), Хо се фи-
на Арменгоу (Шпа ни ја), Ел-
фри де Је ли нек (Аустри ја), 
Вик тор Је ро фе јев (Ру си ја), 
Јанис Па па до пу лос (Грч ка), 
Јан Ба ла бан (Че шка), Дар-
ва ши Ла сло (Ма ђар ска). 
Овај број ко ји су штин ски пред ста вља књи гу и „ма-
лу“ ан то ло ги ју из оби ља са вре ме не свет ске при по-
вет ке оства рен је за хва љу ју ћи пре во ди лач ком ра ду 
сле де ћих преводи ла ца: Алек сан дре Гру бор, Ђор ђа 
Кри во ка пи ћа, Би сер ке Рај чић, Љу би ше Ра ји ћа, Пре-
дра га Ша по ње, Са ше Бра да ше ви ћа, Сне жа не Ми нић, 
Дра ге Те ше ви ћа, Љи ља не Про шић Кра ко вић, Да ви да 
Ал ба ха ри ја, Сил ви је Мон рос Сто ја ко вић, Драга на Ј. 
Ри сти ћа, Дра ги ње Ра ма дан ски, Ми ре По по вић, Пре-
дра га Му тав џи ћа, Сан дре Вла и нић, Ми ре Си мић, Са-
ве Ба би ћа, Жар ка Ра да ко ви ћа, Вла ди ми ра Јагличи ћа и 
Рад ми ле Ме ча нин.

ТИ СА – ча со пис за књи жев ност и умет ност, 
број 6–7, 201 стр, го ди на 3. Из да вач: На род на 
би бли о те ка Бе чеј, Глав на ули ца 11, Бе чеј. Ру ко-
пи се сла ти на адре су: Народ на би бли о те ка, Глав-
на ули ца 11, Бе чеј. Излази  ч етири пута го дишње. 
Уредник Све тислав  Тр авица
 
Б рој о тв ара б ло к (7–87) 
пос већ ен Вујици Решину 
Туци ћу (17. 7. 1 941, Мелен-
ци  – 28. 11.  2 009, Но ви 
Сад),  ј едн ом  од најв а жни јих  
лично сти  српс ке и ј угосл-
ов енске неоаван гарде, пе-
сн ику чи је књиг е д ол азе 
у   ре д вредних о ст варењ а 
српске савремен е поези-
је. Бло к  садрж и песме  из  
више  Туцић ев их књига  у  избор у гос та-уредн ика 
Бошка И вк ова, о пес ни ку пи ше Аб дул ах Си др ан ,  а 
пренет и су  у  целини ре чи  Анђе лка  Ердеља ни на, Ос-
то је Кис ић а, Вл ад имира  Копицл а,  Стева на Тон ти-
ћа , Гора на  Баби ћа ,  Бо шка Ивко ва ,  Ва се  Павкови ћа , 
Ненад а Мило шевића  с а Комеморативни х скупова 
 у Новом  С ад у и   Бео гр аду.  Бош ко Ив ков је уредио у  
биобиблиографију  п есника ко ј а  ов а ј бро ј Т ис е чини  
ј ош  вреднији м  за изуч аваоце сав ре ме не књи жевно-
сти. У  ц елини  Б рат ство п о  несан иц и  с воје но ве  стихо-
ве  објављ уј у Горд ан а Симеун ови ћ, Ми ха јл о Орловић , 
Јелена  Ђорђевић, С ве тлана Мићуно ви ћ и  друг и,  а 
проз ни  б лок с ад рж и прич е  Свети сл ава Басаре, Вла-
дим ира Ко ла рића, Си нише Т уцића,  ту су и  к рит-
ички  пр ик аз и из п ер а Жарке С ви рчев, Зорис лав а 
Паункови ћа ,  Зоран а М .  Мандића .  Бр ој зат ва ра  блок 
 Галерија посвећ ена уметни цима Фл оријан у  Хајду  (бр-
ој  је  илуст рован већи м б ројем  ње го вих репродукциј а 
слик а)  и Алексан дру  Маћашеву.
 
К њИЖ ЕВНИ ЛИСТ, број 99,  1 . јануар и  1. 
фебр уа р 2011, 24  стр .  година  9.  Оснивач и из-
давач  Кл уб  сарадни ка  и донатора КЛ.   Адреса 
редакције: Француска 7, 11000 Београдklubk-
l@ eun et.rs.  Излаз и месечн о.  Главни  и одговорни  
уредник  Петар Цветко вић

Први б ро ј/ двоброј  о тв ар а тек ст Dich tung und W ahrhei t 
–  ненаписа на пе сма ( Песма и и стина)  Ви стана  Хј у 
Одна  који  чин и  50 про зн их запис а најв ећим  делом 
п ос ве ће них широком  с пектр у  песни чког стварар ал-
аштва,  у преводу Д ан ице Ж уг ић. Бро ј садржи  и  већи 
 бро ј  прилога  поводо м с мрти и стакну ти х с авремених 
српских песника  Ив ана Растегорца (19 40–2010)  и 
Нов иц е Т адића  ( 1949–2 01 1). Пес ме у броју  објављ ују  

Марија  Кн еж евић, Б о јан Јов ановић, Ми ленко Д.  Јо-
ванов ић , Леонард Коен  (три  п есме у  пр еводу М ил ене 
Бо ри ћ) , прозу  Милова н  Марчетић , Божид ар  Васи-
ље вић, Едуар д Л имонов (пре во д Радмиле  Мечанин), 
 Ал ександар Д . Станковић  и  други.  Бр ој садр жи н из 
при ло га из к њиж евне и ст орије, друштвених  пи тања,  
к њижевну критику.   

КњИ ЖЕВ НЕ НО ВИ НЕ, број 1185–1186, ја-
ну ар–фе бру ар 2011, 24 стр. го ди на 63. Адре са 
ре дак ци је: Фран цу ска 7, е-mail:knji zev ne no vi ne-
uks@gmail.com, uksrbije@yahoo.comwww.uk sr-
bi je @org.rs. Из ла зи ме сеч но. Глав ни и од го вор-
ни уред ник Ми ћо Цви је тић

Пр ви број/дво број у но вој го ди ни до но си из ве шта је 
са из бор не скуп шти не Удру же ња књи жев ни ка Ср би је 
(из ве штај о ра ду УКС у пе ри о ду 2005–2010. пред сед-
ни ка Ср бе Иг ња то ви ћа, спи сак чла но ва но вог Управ-
ног од бо ра (но ви пред сед ник УКС је пе сник Ра до мир 
Ан дрић), Над зор ног од бо ра, Ве ћа ча сти, Ко ми си је 
за при јем и других те ла Удру же ња, до бит ни ка на гра-
де Ми лан Ра кић (пе сни ци Сло бо дан Стојади но вић и 
Обрен Ри стић), По ве ље за жи вот но де ло (проф. др 
Ва со Милинчевић, проф. др Во ја Мар ја но вић, Ве ли-
бор Бер ко Са вић, Ми ро љуб Тодоровић, ака де мик Ан-
то ни је Шко кљев (1923, Егеј ска Ма ке до ни ја), спи сак 
но вих чла но ва, по ча сних чла но ва, чла но ва по по зи ву). 
Но ве пе сме об ја вљу ју Ду ши ца Мила но вић, Бо ја на 
Сто ја но вић Пан то вић, Да ни ца Вуј ков, Ан ђел ко Ер де-
ља нин и дру ги, про зу Са ша Х. Тан чић, Ми о драг Ма-
тиц ки, Бо шко Ло мо вић, уз ве ћи број пое зи је и про зе у 
пре во ду са стра них је зи ка. У бло ку књи жев не кри ти ке, 
те о ри је и исто ри је књи жев но сти чи та мо тек сто ве До-
бри во ја Ста но је ви ћа, Дра га на Та си ћа (књи га Ни ко ла-
ја Тим чен ка Ме лан хо ли ја и хер ме не у ти ка; ми сли лац и 
пи сац Ни ко ла Ми ло ше вић, при ре дио Јо ван Пеј чић) и 
дру гих, филм ску кри ти ку пи ше Ду шан Цицва ра (пре-
глед „16 фе сти ва ла аутор ског фил ма“ одр жа ног у Бе-
о гра ду), му зич ку кри ти ку Гор да на Кра ја чић, ли ков ну 
Бра ти слав Љу би шић. Број до но си и низ корисних ин-
фор ма ци ја о књи га ма, ма ни фе ста ци ја ма и дру гим до-
га ђа ји ма из ра да Удру же ња у пе ри о ду из ме ђу два бро ја 
Но ви на.

СА ВРЕ МЕ НА СРП СКА ДРА МА, бр 45, Бе о-
град, Удруже ње драм ских пи са ца Ср би је и по-
зо ри ште Мо дер на га ража, 2010. 287 стр.

У нај но ви јем из да њу еди ци-
је Са вре ме на срп ска дра ма, 
на ла зе се дра ме не дав но 
пре ми ну лог драм ског пи-
сца и кул тур ног по сле ни ка 
Ми о дра га Ђу ки ћа (ко ме ди-
ја Ко чи јаш) Сло бо да на М. 
Иса ко вића (Ду ша но во ју
тро), Ми лу ти на Ше вар ли-
ћа (Из дај ник), Вла ди ми ра 
В. Пре ди ћа (Ноћ) и Го ра на 
Ба би ћа (Ноћ, свуд око ло Ја се но вац). Пажњу чита ла ца 
нај више ће при ву ћи дра ма тра гич но на стра да лог и 
нажа лост да нас за бо ра вље ног пи сца Сло бо да на М. 
Иса ко вића (1914–1945) Ду ша но во ју тро, ко ја је у Ша-
бач ком по зо ри шту пре ми јер но из ве де на 1943. го ди не. 
Из међу оста лог, пи сац је од стра не та да шњих вла сти 
1945. го ди не у Звор ни ку осуђен на смрт стре ља њем, 
а отежавајућу окол ност пред ста вља ла је чињеница да 
је пре ми је ри Ду ша но вог ју тра при су ство вао и Ми лан 
Не дић. Дра ма Го ра на Ба бића Ноћ, свуд око ло Ја се но вац 
пи са на је у се квен ца ма ко је више на ли ку ју филм ској 
на ра ци ји, не го кла сич ном драм ском про се деу. И ова 
нај но ви ја књи га из еди ци је Са вре ме на срп ска дра ма, 
пру жа нам пре цизан увид у са вре ме но срп ско драм-
ско ства ра лаштво.

Небојша Ћосић, Слађана Ристић  
и Душан Цицвара
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Пе де сет го ди на од Но бе ло ве на гра де Иви Ан дри ћу

„У из вр ша ва њу сво јих ви со ких за да та ка, Но бе-
лов ко ми тет Швед ске ака де ми је ре шио је овог пу та 
да пи сца јед не, као што се ка же, ма ле зе мље, од ли-
ку је Но бе ло вом на гра дом ко ја, ме ре на ме ђу на род-
ним раз ме ра ма, зна чи ви со ко при зна ње. Не ка ми је 
до пу ште но да, при ма ју ћи то при зна ње, ка жем не-
ко ли ко ре чи о тој зе мљи и до дам не ко ли ко оп штих 
раз ма тра ња у ве зи са при по ве дач ким де лом ко је сте 
из во ле ли на гра ди ти.

Мо ја до мо ви на је за и ста „ма ла зе мља ме ђу све-
то ви ма“, ка ко је ре као је дан наш пи сац, и то је зе-
мља ко ја у бр зим ета па ма, по це ну ве ли ких жр та ва 
и из у зет них на по ра, на сто ји да на свим под руч ји ма, 
па и на кул тур ном, на док на ди оно што јој је нео-
бич но бур на и те шка про шлост ус кра ти ла. Сво јим 
при зна њем ви сте ба ци ли сноп све тло сти на књи-
жев ност те зе мље и та ко при ву кли па жњу све та на 
ње не кул тур не на по ре, и то упра во у вре ме кад је 
на ша књи жев ност ни зом но вих име на и ори ги нал-
них де ла по че ла да про ди ре у свет, у оправ да ној 
те жњи да свет ској књи жев но сти и она дâ свој од-
го ва ра ју ћи при лог. Ва ше при зна ње јед ном од књи-
жев ни ка те зе мље зна чи не сум њи во охра бре ње том 
про ди ра њу. Сто га нас оно оба ве зу је на за хвал ност, 
и ја сам сре ћан што вам у овом тре нут ку и са овог 
ме ста, не са мо у сво је име не го и у име књи жев но-
сти ко јој при па дам, мо гу ту за хвал ност јед но став-
но али искре но да из ра зим.

Не што те жи и сло же ни ји је дру ги део мог за-
дат ка: да ка жем не ко ли ко ре чи у ве зи са при по ве-
дач ким де лом пи сца ко ме сте ука за ли част сво јом 
на гра дом.

Али кад је у пи та њу пи сац и ње го во де ло, зар не 
из гле да по ма ло као не прав да да се од оног ко ји је 
ство рио не ко умет нич ко де ло, по ред то га што нам 
је дао сво ју кре а ци ју, да кле део се бе, оче ку је да ка-
же не што и о се би и о том де лу? Има нас ко ји смо 
ви ше скло ни да на твор це умет нич ких де ла гле да мо 
би ло као на не ме, од сут не са вре ме ни ке, би ло као 
на слав не по кој ни ке, и ко ји смо ми шље ња да је го-
вор умет нич ких де ла чи сти ји и ја сни ји ако се не ме-
ша са жи вим гла сом ње го вог ства ра о ца. Та кво схва-
та ње ни је ни уса мље но ни но во. Још Мон те ски је је 
твр дио да „пи сци ни су до бре су ди је сво јих де ла“. Са 
ди вље њем и раз у ме ва њем сам не кад 
про чи тао Ге те о во пра ви ло: „Умет-
ни ко во је да ства ра а не да го во ри!“ 
Као што сам мно го го ди на доц ни је 
са уз бу ђе њем на и шао на исту ми сао, 
сјај но из ра же ну, код не пре жа ље ног 
Ал бе ра Ка ми ја.

Сто га бих же лео да те жи ште 
овог крат ког из ла га ња по ста вим, 
као што је по мом ми шље њу пра во 
и уме сно, на раз ма тра ње о при чи и 
при ча њу уоп ште. На хи ља ду ра зних 
је зи ка, у нај ра зно лич ни јим усло ви ма 
жи во та, из ве ка у век, од древ них па-
три јар хал них при ча ња у ко ли ба ма, 
по ред ва тре, па све до де ла мо дер-
них при по ве да ча ко ја из ла зе у овом 
тре нут ку из из да вач ких ку ћа у ве ли-
ким свет ским цен три ма, ис пре да се 
при ча о суд би ни чо ве ко вој, ко ју без 
кра ја и пре ки да при ча ју љу ди љу ди-

ма. На чин и об ли ци то га при ча ња ме ња ју се са вре-
ме ном и при ли ка ма, али по тре ба за при чом и при-
ча њем оста је, а при ча те че и да ље и при ча њу кра ја 
не ма. Та ко нам по не кад из гле да да чо ве чан ство од 
пр вог бле ска све сти, кроз ве ко ве при ча сâмо се би, 
у ми ли он ва ри ја на та, упо ре до са да хом сво јих плу-
ћа и рит мом сво га би ла, стал но исту при чу. А та 
при ча као да же ли, по пут при ча ња ле ген дар не Ше-
хе ре за де, да за ва ра крв ни ка да од ло жи не ми нов-
ност тра гич ног уде са ко ји нам пре ти, и про ду жи 
илу зи ју жи во та и тра ја ња. Или мо жда при по ве дач 
сво јим де лом тре ба да по мог не чо ве ку да се на ђе и 
сна ђе? Мо жда је ње гов по зив да го во ри у име свих 
оних ко ји ни су уме ли или, обо ре ни пре вре ме на од 
жи во та-крв ни ка, ни су сти гли да се из ра зе? Или то 
при по ве дач мо жда при ча сâм се би сво ју при чу, као 
де те ко је пе ва у мра ку да би за ва ра ло свој страх? 
Или је циљ тог при ча ња да нам осве тли, бар ма ло, 
там не пу те ве на ко је нас че сто жи вот ба ца, и да нам 
о том жи во ту, ко ји жи ви мо али ко ји не ви ди мо и 
не раз у ме мо увек, ка же не што ви ше не го што ми, 
у сво јој сла бо сти, мо же мо да са зна мо и схва ти мо; 
та ко да че сто тек из ре чи до брог при по ве да ча са-
зна мо шта смо учи ни ли а шта про пу сти ли, шта би 
тре ба ло чи ни ти а шта не. Мо жда је у тим при ча њи-
ма, усме ним и пи сме ним, и са др жа на пра ва исто-
ри ја чо ве чан ства, и мо жда би се из њих бар мо гао 
на слу ти ти, ако не са зна ти сми сао те исто ри је. И то 
без об зи ра на то да ли об ра ђу је про шлост или са-
да шњост.

Кад је реч о при по ве да њу ко је има за пред мет 
про шлост, тре ба на по ме ну ти да има схва та ња пре-
ма ко ји ма би пи са ти о про шло сти тре ба ло да зна чи 
пре не брег ну ти са да шњи цу и до не кле окре ну ти ле-
ђа жи во ту. Ми слим да се пи сци исто риј ских при-
по ве да ка и ро ма на не би сло жи ли са тим и да би 
пре би ли скло ни да при зна ју да сâми ствар но и не 
зна ју ка ко ни ка да се пре ба цу ју из оног што се зо ве 
са да шњост у оно што сма тра мо про шло шћу, да са 
ла ко ћом као у сну, пре ла зе пра го ве сто ле ћа. Нај по-
сле, зар се у про шло сти као и у са да шњо сти не су о-
ча ва мо са слич ним по ја ва ма и истим про бле ми ма? 
Би ти чо век, ро ђен без свог зна ња и без сво је во ље, 
ба чен у оке ан по сто ја ња. Мо ра ти пли ва ти. По сто ја-

ти. Но си ти иден ти тет. Из др жа ти 
ат мос фер ски при ти сак све га око 
се бе, све су да ре, не пред ви дљи ве 
и не пред ви ђе не по ступ ке сво је 
и ту ђе, ко ји по нај че шће ни су по 
ме ри на ших сна га. А по врх све га, 
тре ба још из др жа ти сво ју ми сао о 
све му то ме. Украт ко: би ти чо век.

Та ко, и с оне стра не цр те ко ја 
про из вољ но де ли про шлост од са-
да шњо сти пи сац су сре ће ту исту 
чо ве ко ву суд би ну ко ју он мо ра 
уочи ти и што бо ље раз у ме ти, по и-
сто ве ти ти се са њом, и сво јим да-
хом и сво јом кр вљу је гре ја ти, док 
не по ста не жи во тка ње при че ко ју 
он же ли да са оп шти чи та о ци ма, и 
то што леп ше, што јед но став ни је, 
и што убе дљи ви је.

Ка ко да се то по стиг не, ко јим 
на чи ном и ко јим пу те ви ма? Јед ни 

то по сти жу сло бод ним и нео гра ни че ним раз ма хом 
ма ште, дру ги ду гим и па жљи вим про у ча ва њерм 
исто риј ских по да та ка и дру штве них по ја ва, јед ни 
по ни ра њем у су шти ну и сми сао ми ну лих епо ха, а 
дру ги са ка при ци о зном и ве се лом ла ко ћом као онај 
плод ни фран цу ски ро ман си јер ко ји је го во рио: 
„Шта је исто ри ја? Клин о ко ји ја ве шам сво је ро ма-
не.“ Украт ко, сто на чи на и пу те ва мо же по сто ја ти 
ко ји ма пи сац до ла зи до сво га де ла, али је ди но што 
је ва жно и пре суд но, то је де ло сâмо.

Пи сац исто риј ских ро ма на мо гао би на сво је 
де ло да ста ви као нат пис и као је ди но об ја шње ње 
све га, и то сви ма и јед ном за у век, древ не ре чи: „Co
gi ti vi di es an ti qu os et an nos aete or nos in men te ha bui.“ 
(Раз ми шљао сам о древ ним да ни ма и се ћао се го-
ди на веч но сти.)

Па и без ика квог нат пи са, ње го во де ло као та-
кво го во ри то исто. 

Али, на кра ју кра је ва, све су то пи та ња тех ни ке, 
ме то де, оби ча ја. Све је то ма ње или ви ше за ни мљи-
ва игра ду ха по во дом јед ног де ла и око ње га. Ни је 
уоп ште то ли ко ва жно да ли је дан при по ве дач опи-
су је са да шњост или про шлост, или се сме ло за ле ће 
у бу дућ ност; оно што је при том глав но, то је дух ко-
јим је на дах ну та ње го ва при ча, она основ на по ру ка 
ко ју љу ди ма ка зу је ње го во де ло. А о то ме, на рав но, 
не ма и не мо же би ти про пи са ни пра ви ла. Свак 
при ча сво ју при чу по сво јој уну тар њој по тре би, по 
ме ри сво јих на сле ђе них или сте че них скло но сти и 
схва та ња и сна зи сво јих из ра жај них мо гућ но сти; 
свак сно си мо рал ну од го вор ност за оно што при-
ча, и сва ког тре ба пу сти ти да сло бод но при ча. Али 
до пу ште но је, ми слим, на кра ју по же ле ти да при ча 
ко ју да на шњи при по ве дач при ча љу ди ма сво га вре-
ме на, без об зи ра на њен об лик и ње ну те му, не бу де 
ни за тро ва на мр жњом ни за глу ше на гр мља ви ном 
уби лач ког оруж ја, не го што је мо гу ће ви ше по кре-
та на љу ба вљу и во ђе на ши ри ном и ве дри ном сло-
бод ног људ ског ду ха. Јер, при по ве дач и ње го во де ло 
не слу же ни чем ако на је дан или на дру ги на чин не 
слу же чо ве ку и чо веч но сти. То је оно што је бит но. 
И то је оно што сам сма трао за до бро да ис так нем у 
овом свом крат ком при год ном раз ма тра њу ко је ћу, 
ако ми до пу сти те, за вр ши ти као што сам и по чео: 
са из ра зом ду бо ке и ис кре не за хвал но сти.“

„Све су Дрине овог свијета криве; никада се оне 
неће моћи све ни потпуно исправити; никада не 
смијемо престати да их исправљамо.“

Иво Андрић, Знакови поред пута

Иво Андрић

О причи и причању
(говор приликом примања Нобелове награде)
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Н О Б Е Л О В Ц И

Го ди не 2011. би ће обе ле же но пе де сет го ди на од уру че ња Но-
бе ло ве на гра де Иви Ан дри ћу. Про сла ви тог ве ли ког и вр ло 

ва жног ју би ле ја при дру жи ће се и ГА Де ре та об ја вљи ва њем че-
ти ри књи ге Ан дри ће вих при по ве да ка у из бо ру За ду жби не Иве 
Ан дри ћа: Фра тар ске при че, При че о гра до ви ма, Жен ске при че и 
При че о де ци. По но во ће би ти осве тље на не ка нај ва жни ја Ан-
дри ће ва де ла о ко јим се са да го во ри са мо ка да су у пи та њу из-
бо ри, ан то ло ги је, и ни је ва жно да ли се то де ша ва у Ср би ји, Бо-
сни, Хр ват ској или нег де у све ту где бо раве Ан дри ће ви ју на ци. 
Ан дри ћев ро ман На Дри ни ћу при ја сма тра се јед ним нај знача ј-
нијих књи га два де се тог ве ка.

АН ДРИЋ, Иво : Фра тар ске при че, – Бе о град : Де ре та, Иза-
бра на де ла, 2010. 

За ову збир ку при ча мотивски су иза бра-
не при че о фра три ма, та ко да се по са мом 
на сло ву ви ди о че му ће бити речи у њима. 
Ујед но та квим из бором књига при ча, по-
ред сопстве них ка рак те ри сти ка, по ста је 
и ве нац при ча. У Фра тар ским при ча ма 
иза бра не су У му са фир ха ни, У зин да ну, 
Ис по ви јед, Код ка за на, У во де ни ци, Ша-
ла Сам су ри ном ха ну, Труп, Ча ша, На-
паст, Про ба. Би ло је до вољ но само да се 
при че о фра три ма гру пи шу и мо тив ски 
из дво је и да се мо гу са гле да ти у но вом 
све тлу.

АН ДРИЋ, Иво : При че о гра до ви ма, – Бе о град : Де ре та, 
Иза бра на де ла, 2011.
 
У вре ме ка да су се по ја вљи ва ле, књи ге Иве 
Ан дри ћа до че ки ва не су с ве ли ком до бро-
дошли цом и код нас, а и у ино стран ству, 
и ту ма че не су као књи ге ко је са др же не-
ку по себ ну за во дљи ву сна гу што је хте ла 
да про ме ни (а у то ме је и те ка ко ус пе ла) 
на чин умет нич ког ми шље ња и схва та ње 
од но са у чо ве ко вом све ту; ко ја је же ле ла 
да дру га чи је упо тре би је зик и по мо ћу ње-
го вог но вог структу и ра ња из пси хич ког 
и дру штве ног жи во та чо ве ка из ма ми но-
ве са др жа је, као и сло бод ни ји на чин ис-
пи ти ва ња, с ве ћом идеј ном, мо рал ном и 
дру штве ном же сти ном. Та обе леж ја Ан-
дри ће вих про зних књи га, а по себ но књи-
га при по ве дака, до не ла су му ка рак те ри сти ке бес ком про ми сног пи сца и 
ис та кла га као лу цид ну гро ма ду срп ске и европ ске књи жев но сти два де се-
тог ве ка. При че: Дан у Ри му, Пр ви дан у ра до сном гра ду, За нос и стра да-
ње То ме Га у са, Про кле та исто ри ја, Ноћ у Алхамбри, На ла ђи, Пан ора ма и 
Љу бав и друге.

ВАР ГАС, Ма рио Љо са: Реч ник за љу бље ни ка у Ла тин ску 
Аме ри ку, пре вео Ми лан Ком не нић, би ли о те ка Књи жев не на-
у ке, умет ност и кул ту ра, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010. 

Про шле го ди не је Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност до био Ма рио Вар гас 
Љо са. Је дан од рет ких пи саца до бит ни ка Но бе ло ве на гра де ко ји је код нас 
ду го пре во ђен. По чев од ро ма на Град и пси, за тим Рат за смак све та, Раз
го вор у ка те дра ли, По вест по Мај ти, Тет ка Ху а ни та и пи ска ра ло, По хва ла 
по мја ци, Аван ту ре не ва ља ле де вој чи це. Ма рио Вар гас Љо са, пе ру ан ски је 
ро ма но пи сац, но ви нар и есе ји ста. Ро ђен је у Аре ки пи. Реч ник за љу бље-
ни ка у Ла тин ску Аме ри ку ко ја го во ри о ра зним за ни мљи во сти ма ко ји се 
ти чу Ла тин ке Аме ри ке, по чев од ва жних љу ди, њи хо вих су сре та са Љо сом, 

до гра до ва, ар хи тек ту ре, ар хе оло ги је до 
ста рих на ро да. Он сам у по го во ру ка же: 
„Ла тин ску Аме ри ку сам от крио тек ше-
зде се тих го ди на у Па ри зу. До та да сам 
био мла ди Пе ру а нац ко ји је, осим пи са ца 
сво је зе мље, чи тао ис кљу чи во се вер но а-
ме рич ке и европ ске пи сце, а ме ђу њи ма у 
пр вом ре ду фран цу ске. Из у зев не ко ли ко 
слав них име на, по пут Па бла Не ру де и 
Хор хеа Лу и са Бор хе са, је два да сам по-
зна вао још по не ког ла ти но-аме рич ког 
пи сца, а са му Ла тин ску Аме ри ку ни ка да 
ни сам по сма трао као кул тур ну це ли ну, 
не го сам је за ми шљао ви ше као из ве стан 
ар хи пе лаг зе ма ља ме ђу ко ји ма су уза ја мне 
ве зе ви ше не го ла ба ве.“ Азбуч ни на чин 
гру пи са ња пој мо ва до во ди до то га да 
чо век са зна мно го то га што ни је ни прет по ста вљао да се мо же на ла зи ти 
у не кој књи зи, а ако је  чита лац пра тио прев оде овог пи сца, упот пу ни ће 
би ли о те ку но вим де лом Но бе лов ца. 

МИ ЛЕР, Хер та : Љу ља шка ду ха, пре вод с не мач ког Не бој ша 
Ба раћ. – Бе о град : Ла гу на, Би бли о те ка Злат ни змај, 2010.

Хер та Ми лер је ро ђе на 1953. го ди не у 
Ни чи дор фу у Ру му ни ји. Од 1987. го ди не 
жи ви у Бе рил ну. Но бе ло ву на гра ду је до-
би ла 2009. го ди не. Ка да је об ја вље но ко 
је до бит ник На бе ло ве на гра де, на ше јав-
но м не ње је би ло за чу ђе но да је тек Хер-
ти на про за пре ве де на. И по сле го ди ну 
да на ево ње ног пр вог ро ма на. 

Ако је два де се ти век био век ло го ра, 
ево још јед ног ро ма на ко ји го во ри о ло-
го ри ма. Мно го је књи га на пи са но о ло-
гри ма. Ка да је Со вјет ска ар ми ја ушла у 
Ру му ни ју по ку пи ла је Нем це и од ве ла их 
у Со вјет ски са вез да об на вља ју по ру ше ну 
зе мљу. Књи га је на пи са на у де ло ви ма ко ји 
су ско ро пој мов ни, и ве за ни за ло гор ски речник.

РА БИН ДРАНТ, Та го ре : Иза бра на де ла, пре ве ли и при ре-
ди ли, Алек сан дар Ђу стић и Алек сан дар Љу би ша. – Бе о град : 
Лек Сан Дар, 2010.

Ове го ди не би ће сто пе дест го ди на од 
ро ђе ња ве ли ког ин диј ског пе сни ка Ра-
бин дран та Та го реа. Он је про сла вио бен-
гал ски је зик, и био је пр ви но си лац Но бе-
ло ве на гра де из дру гог све та. Но бе ло ва 
на гра да до де ље на му је пред са ми Пр ви 
свет ски рат 1913. Ње го во де ло је на пре 
при хва ће но у Ен гле ској где су га ве ли ча-
ли Б. В. Јетс и Езра Па унд. У на шој зе мљи 
нај по зна ти ји су би ли пре во ди Да ви да С 
Пи ја деа Та го ри не књи ге Гра ди нар. Ње-
го ва по е зи ја се од ли ку је јед но став но шћу 
емо ци ја. У овој књи зи, по ред Ба што вана, 
увр ште на је нај чу ве ни ја књи га пе са ма Ги тан џа ли, за тим књи ге пе сма ма 
Млад ме сец, Са ку пља ње пло до ва. Осим пе снич ких књи га пре ве де не су и 
две књи ге есе ја Са ди на – Оствар ење жи во та и Ре ли ги ја чо ве ка. Пред го вор 
ове књи ге је текст В. Б. Јет са. За ди вљен при ро дом и ње ним де та љи ма, сво је 
пр ве пе сме на пи сао је у сво јој осмој го ди ни. До се дам на е сте го ди не жи во-
та обра зо вао се код ку ће, ка да је на оче во ин си сти ра ње оти шао у Ен гле ску 
да би сту ди рао пра ва. Сту ди је у Ен гле ској ни је до вр шио, већ се вра тио у 
Ин ди ју и опре де лио за књи жев ност. То ком бо рав ка у Лон до ну об ја вио је 
сво је пр ве две збир ке пе са ма - Ве чер ње пе сме и Ју тар ње пе сме. По се тио је 
Ју го сла ви ју 1926. го ди не. 

Славољуб Марковић
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КЊИЖЕВНЕ МЕТАФОРЕ У ФИЛМОВИМА 
ДЕЈВИДА КРОНЕНБЕРГА

СНИМАТЕЉ СА СЕНЗИБИЛИТЕТОМ ПЕСНИКА

ФИЛМСКА ПУБЛИЦИСТИКА

ВЛАДИЋ, Ра до слав, ПОЕТИКА МАЛИХ СТВАРИ, при ре дио Ми ро слав Ба та Пе тро вић; – Бе о-
град, Филм ски цен тар Ср би је, 2010. – 133 стр.

Ра до слав Вла дић (ро ђен 1952. го ди не у Бе о гра ду) је дан је од нај бо љих 
срп ских ре ди те ља крат ко ме тра жних ал тер на тив них и до ку мен тар-

них фил мо ва, а исто та ко и је дан од нај по зна ти јих ди рек то ра фо то гра-
фи је ко ји је са ра ђи вао са нај у глед ни јим филм ским ре ди те љи ма. Свој спе-
ци фи чан сни ма тељ ски рад Вла дић је по к а зао у јед ном од нај по зна ти јих 
ду го ме тра жних игра них фил мо ва Жив ка Ни ко ли ћа „Ле по та по ро ка“. У 
овом оства ре њу он је као ди рек тор фо то гра фи је ис ка зао пре фи њен сми-
сао за дис крет но ис ка  зан еро ти зам; на га те ла про та го ни ста углав ном су 
сни ма на у кон тра свет ло сним окви ри ма. Сво јим ал тер на тив ним и до ку-
мен тар ним фил мо ви ма Ра до слав Вла дић је по сти гао ве ли ки успех. Нај-
по зна ти ји ње го ви крат ки фил мо ви су „До ру чак“, „Ку“, „Ско ро ће зи ма“, 
„Ма ри не ла“ и „Ку ћа“. По след њи на ве де ни филм ар хи ви ран је у Му зе ју 
мо дер них умет но сти у Њујорку. У увод ној сту ди ји при ре ђи вач ове мо-
но гра фи је Ми ро слав Ба та Пе тро вић, из ме ђу оста лог ис та као је: „Ра до-
слав Вла дић је сво је вр стан пе сник фил ма, ли ри чар нај фи ни јих осе ћа ња 
и ве о ма вешт у њи хо вој филм ској ар ти ку ла ци ји. Он ни ка да не го во ри 

бу квал но о оно ме што же ли да нам пре не се као свој до жи вљај или иде ју. Та ко, на при мер, у фил му „Ма-
ри не ла“ Вла дић нам кроз обич не ствар чи це ра но пре ми ну ле де вој ке, ко је за ти че у ње ној со би, не говори 
о смр ти, већ о веч но сти. Он не по ста вља веч но пи та ње шта је са људ ском ду шом ка да не ко фи зич ки на пу-
сти овај свет. Он од мах да је од го вор: ду ша оста је у ства ри ма ко је су при па да ле пре ми ну лој осо би“. Ова 
мо но гра фи ја би ла би још бо га ти ја ка да би се де таљ ни је ана ли зи рао Вла ди ћев сни ма тељ ски рад у фил мо-
ви ма дру гих ре ди те ља. На да мо се да ће при ре ђи вач и из да вач ис пра ви ти то у не ком од на ред них из да ња 
ове за филм ске сла до ку сце нео п ход не мо но гра фи је.

Душан Цицвара

Швед ски но ви нар и про зни пи сац Стиг Ла шон 
(1954–2004) на жа лост ни је до че као да ужи-

ва у ко мер ци јал ном успе ху ко ји је пр во на скан ди-
нав ском, а он да и на свет ском књи жев ном тр жи шту 
на пра ви ла ње го ва ро ман си јер ска три ло ги ја „Ми ле-
ни јум“. Чим је за вр шио са пи са њем тре ћег ро ма на из 
се ри ј а ла „Ми лен ијум“, под на зи вом „Ку ле од ка ра та“, 
из не на да је пре ми нуо. У згра ди у ко јој се на ла зи ла 
ре дак ци ја ње го вог ча со пи са „Екс по“ ни је ра дио лифт 
па се Лар сон тр че ћим ко ра ци ма пе њао уз сте пе ни це, 
да не би за ка снио на по че так ре дак циј ског са стан-
ка. Том при ли ком до био је ин фаркт. Чи ње ни ца је да 
Ла шон ни је жи вео спорт ским жи во том. Пре ви ше је 
пу шио, по ма ло и пио, и уз пре дан но ви нар ски рад 
за по след ње три го ди не жи во та ис пи сао је око 2000 
стра ни ца од лич ног три лер се ри ја ла, ко ји је по сле ње-
го ве смр ти по стао гло бал ни књи жев ни фе но мен, са 
око три де сет ми ли о на про да тих при ме ра ка. У че му је 
тај на успе ха Ла шо но вих ро ма на „Му шкар ци ко ји мр-
зе же не“, „Де вој чи ца ко ја се игра ла ва тром“ и „Ку ла од 
ка ра та“? Пр во, ови ро ма ни пи са ни су у нај бо љем ма-
ни ру три лер про зе. За тим Ла шо нов ви ше де це ниј ски 
но ви нар ски рад са вр ше но се осли ка ва на ње гов при-
по ве дач ки стил ко ји је пре ци зан и ис кљу чи во фо ку-
си ран на основ ну те му. Ка да се иш чи та за вр шни део 
три ло ги је „Ми ле ни јум“, под на зи вом „Ку ле од ка ра та“ 
чи та о ци ма по ста је ја сно да је Ла шон већ у увод ним 
стра ни ца ма сми слио це лу кон струк ци ју соп стве не 
про зе. Оно што се раз ре ша ва у тре  ћем де лу по ста вље-
но је у пр вом; са мо што тек у „Ку ли од ка ра та“ на по-
вр ши ну из ра ња ју мрач не тај не број них оба ве штај них 
слу жби. Као из у зет но ин фор ми сан чо век Ла шон је у 
сво ју про зу уба цио и ли ко ве про фе си о нал них уби ца 
бра ће Ни ко лић, ко ји пред ста вља ју зна чај ну ка ри ку у 
ду ван ском ра ту ма фи ја са про сто ра бив ше СФРЈ.

БРА У НИНГ, Марк: ДЕЈ ВИД КРО НЕН БЕРГ 
АУТОР ИЛИ РЕ ДИ ТЕЉ? Пре ве ла са ен гле-
ског Гор да на Ба шкот – Бе о град, Филм ски цен-
тар Ср би је; 2009. – 258 стр.

Пред чи та о ци ма је књи га ко ја 
на де та љан и пре ци зан на чин 

осве тља ва рад јед ног од нај по зна-
ти јих ка над ских си не а ста Деј ви да 
Кро нен бер га. Овај ре ди тељ ни ка да 
ни је скри вао ди вље ње пре ма књи-
жев но сти. У ин тер вју и ма стал но 
ис ти че да пи са ње пред ста вља нај-
пре ци зни ју при пре му за филм ску 
адап та ци ју од ре ђе ног књи жев ног 
де ла. Са по ме ну том те зом сло жио 
би се и те о ре ти чар фил ма Џе фри 
Ваг нер, ко ји је у сво јој сту ди ји „Ро ман и филм“ 
ис та као да по сто је са мо три на чи на по мо ћу ко јих 
филм ски ре ди те љи мо гу да адап ти ра ју од ре ђе не 
про зне пред ло шке: тран спо зи ци ја, ко мен тар и 
ана ло ги ја. Тран спо зи ци ја је ди рект но пре но ше-
ње ро ман си јер ског шти ва на филм ски екран; ко-
мен тар озна ча ва из вор ни ма те ри јал ко ји се ме ња 
у по је ди ним тре ну ци ма, док ана ло ги ја пред ста вља 
от клон од глав не ли те рар не осно ве за рад ства ра-
ња но вог умет нич ког де ла. Као филм ски ре ди тељ 
Деј вид Кро нен берг нај бли жи је тре ћој Ваг не ро-
вој по став ци. На и ме, сви фил мо ви ко је је Кро-
нен берг ре а ли зо вао у про те клих два де сет и осам 
го ди на, од „Ви де о дро ма“ (1982) до „На сил нич ке 
про шло сти“ (2005) ба зи ра ни су на ро ман си јер-
ским пред ло шци ма. На при мер, „Го ли ру чак“ ра-
ђен је по исто и ме ном култ ном ро ма ну „Ви ље ма 
Ба ро у за; „Су дар“ по ро ма ну Џ. Г. Ба лар да; ро ман 
„Укле ти бли зан ци“, ко ји је Кро нен берг та ко ђе 
екра ни зо вао Бе ри ја Ву да и Џе ка Ги слен да за сно-
ван је на исти ни тој при чи о бли зан ци ма углед ним 
ги не ко ло зи ма Стју ар ту и Си ри лу Мар ку су, ко ји су 
про на ђе ни мр тви у свом њу јор шком ста ну. Смрт 
је на сту пи ла због пре ко мер не до зе дро ге. Ро ман 

„Спај дер“, ко ји је Кро нен берг сни мио 2003. го ди-
не, та ко ђе је адап та ци ја про зе мен тал но обо ле лог 
на уч ни ка Па три ка Мек Гар та. Књи га Мар ка Бра у-

нин га до след но сле ди Кро нен бер го-
ву те зу да је све ви ше ро ма на пи са них 
са све шћу да без про бле ма мо гу би ти 
екр а ни зо ва ни. Са ста вље на је од шест 
ду гих по гла вља ко ји на ком п а ра ти-
ван на чин (од нос књи жев ног де ла, 
пси хо а на ли зе и филм ске адап та ци је) 
ана ли зи ра ју сле де ће Кро нен бер го-
ве фил мо ве: „Ви де о дром“, „Укле ти 
бли зан ци“, „Го ли ру чак“, „Су дар“, „Ег-
зи стенс“ и „Спај дер“. Кро не н бер га 
као јед ног спе ци фич ног си не а сту 
чин пи са ња пре вас ход но ин те ре су-
је као ме та фо ра, али и као књи жев на 

ак тив ност ко ја је по ве за на са ства ра њем и уре ђи-
ва њем не чи је ре ал но сти, што у би ти и пред ста вља 
основ но по ла зи ште филм ске вер зи је Ба ро у зо вог 
ро ма на „Го ли ру чак“. Овај ре ди тељ ме та фо ру књи-
жев ног оби ља ко ри сти и ка да го во ри о сво јој ку ћи 
ко ја се на ла зи у То рон ту: „Мој дом кон стру и сан 
је зи до ви ма од књи га“. За то ње го ви фил мо ви из и-
ску ју ви ше књи жев них не го филм ских ту ма че ња. 
У фил мо ви ма Деј ви да Кро нен бер га ду ги ка дро ви 
и ма ра тон ски фа ро ви у увод ним екс по зи циј ским 
се квен ца ма до ми ни ра ју над кла сич ном ли не ар ном 
филм ском на ра ци јом. Кро нен берг, на при мер, и 
по ред то га што га по је ди ни филм ски кри ти ча ри 
по сма  тра ју ис кљу чи во као жан ров ског филм ског 
ре ди те ља, не по ка зу је ве ли ко ин те ре со ва ње за 
кла сич не под жан ро ве хо ро ра као што су фил мо ви 
о вам пи ри ма, ву ко дла ци ма, зом би ји ма, по ре ме ће-
ним се риј ским и ма сов ним уби ца ма. Он пре зи ре 
есте ти ку у ко јој жр тве не пре кид но ври ште, за то 
што ње го вом ми шље њу смрт пред ста вља крај њи 
ис ход би о ло шких и ево лу тив них про ме на. И то је 
је дан од раз ло га због ко јих фил мо ве ко је је сни мио 
Деј вид Кро нен берг, мо же мо по сма тра ти као за вр-
шна по гла вља по је ди них про за и да.

Два глав на ли ка ко ја чи не око сни цу чи та вог се-
ри ја ла „Ми ле ни јум“ су д о вољ но су про ста вље ни да 
њи хо ви од но си ко ји се не пре ста но ме ња ју кроз за-
плет ове про зе бу ду при влач ни за чи та ње. Она је Ли-
збет Са лан дер, бле да де вој ка ано рек сич ног из гле да, 
ис те то ви ра на по це лом те лу, са про бу ше ним но сем и 
обр вом, ко ја као нај бо ља де тек тив ка пре сти жне сток-
холм ске фир ме за обез бе ђе ње пред ста вља ком би на-
ци ју Пи пи Ду ге Ча ра пе, Мо де сти Блејз, и де ли мич но 
Ла ре Крафт. Он је Ми ка ел Ка ле Блум квист, је дан од 
во де ћих швед ских но ви на ра и су вла сник ча со пи са 
„Ми ле ни јум“, по ко ме је ова три ло ги ја и про зва на. 
Блум квист је бес ком про ми сни бо рац у ра све тља ва-
њу дру штве них ано ма ли ја, и очи то је да по свим ка-
ра ка те ри сти ка ма опи са ним у три ло ги ји пред ста вља 
про јекци ју са мог Ла шо на. Осим увер љи вих за пле та, 
Ла шон је иско ри стио соп стве ну пу бли ци стич ку оба-
ве ште ност да у ро ма не угра ди оштру кри ти ку швед-
ског дру штве ног уре ђе ња са по чет ка но вог ве ка и на 
бес ком про ми сан на чин жи го ше ко руп ци ју, кри ми-
нал и ми зо ги ни ју ко ја је скри ве на иза на шмин ка не 
фа са де јед не уре ђе не др жа ве. Нео че ки ва а на огром на 
по пу лар ност три ло ги је „Ми ле ни јум“ Сти га Ла шо на 
учи ни ла је пост хум но нај про да ва ни јим европ ским 
пи сцем у про те кле две го ди не. Ана ли зи ра ју ћи пла не-
тар ни у спех ове про зе, аме рич ки ча со пис „Pe o ple“ је 
три ло ги ју „Ми ле ни јум“ (на срп ском је зи ку Ла шо но-
ву ро ман си јер ску три ло ги ју об ја ви ла је бе о град ска 
„Ча роб на књи га“) про гла сио нај ве ћим швед ским фе-
но ме ном по сле по ја ве поп гру пе „АBBА“.

Душан Цицвара

КЊИЖЕВНИ ФЕНОМЕНИ

СТИГ ЛАШОН: „МИЛЕНИЈУМ“ –
ТРИЛОГИЈА КОЈА ЈЕ ОДУШЕВИЛА СВЕТ
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БРАЈ КО ВИЋ, Дра го мир : Гла со ви не у мр лих, ан то ло ги ја 
пе сни ка, при ре дио Дра го мир Брај ко вић, РТС, Ра дио Бе о-
град, Слу же бе ни гла сник, Бе о град, 2010. 

Из фо но те ке Ра дио Бе о гра да, где су на-
сту па ли мно ги пе сни ци, Дра го мир Брај-
ко вић је из дво јио пе сме пе сни ка ко ји ни су 
у жи во ту и са ста вио сво је вр сну ан то ло-
ги ју зву ка и пе са ма ко ју је на звао Гла со
ви не у мр лих. У овој ан то ло ги ји тако су се 
нашли на ши нај зна чај ни пи сци. Ле по је 
чу ти Си му Пан ду ро ви ћа ка ко ре ци ту је 
Би сер не очи, за тим Ми ло ша Цр њан ског, 
Иву Ан дри ћа, као и пи с це ко ји су умр ли 
у по след њој де це ни ји два де се тог и по чет-
ком два де сет  пр вог ве ка, између осталих , 
Бра ну Пе тро вића, Ду шка Три фу но вића, 
Ра шу Ли ва ду. У књи зи је и ве ћи на ан то ло гиј ских пе са ма Ми ло ша Цр њан-
ског, Оска ра Да ви ча, До бри ше Це са рића, Изе та Са рај ли ћа, као и дру гих 
пе сни ка. На жа лост, након  што је при пре мље на ова ан то ло ги ја, умро је 
њен при ре ђи вач Дра го мир Брај ко вић.

БО ЖО ВИЋ, Гој ко : Свет око нас, Европ ски гра до ви у но-
вој срп ској при по ве ци, при ре дио Гој ко Бо жо вић, Би ли о те-
ка Те ма, Ар хи пе лаг, 2011.

До ско ра су би ле ка рак те ри стич не ан то-
ло ги је пе са ма по мо ти ви ма или по те ма ма. 
Да вид Ал ба ха ри је ско ро са ста вио ан то ло-
ги ју при ча о ко ла чи ма, а ево са да Гој ко Бо-
жо вић пра ви ан то ло ги ју у ко јој су глав ни 
ју на ци гра до ви. У њој су за сту пље ни на ши 
са вре ме ни пре по ве да чи од Ви де Ог ње но-
вић, Мир ја не Па вло вић, Ми ли са ва Са ви-
ћа, Јо ви це Аћи на, Да ви да Ал ба ха ри ја, па 
до Вла ди ми ра Та си ћа и Ла сла Бла шко ви-
ћа. Ра ња при ча де ша ва се у ра зним гра до-
ви ма све та. Па риз, Беч, Ре кја вик, Осло. 
Не ки од гра до ва су дав но би ли те ма срп-
ске књи жев но сти, а ка ко су се на ши пи сци, 
ра штр ка ли ши ром све та у на шу књи жев ност ула зе гра до ви ско ро це лог 
све та. У по го во ру Гој ко Бо жо вић сам ка же да: „У сре ди шту ових при ча је-
сте сли ка гра да. Она се об ли ку је по ступ но, у са деј ству но ви јих и ста ри јих 
сло је ва, ис ку ства и култу ре, исто ри је и про жи вље них уви да.“

БЕЛ ЧА, Ос тојић Ол га : Ку ће у ко ји ма смо жи ве ли, Про ме-
теј, Но ви Сад

По ред оних буч них пи са ца ко ји су сво јим 
из ја ва ма, пар тиј ским ак тив но сти ма стал-
но при сут ни у ме ди ји ма, по сто је пи сци 
ко ји че ка ју да бу ду вред но ва ни, го ди на ма 
ти хо и мир но об ја вљу ју за ни мљи ве књи ге, 
она ко ти хо ка ко их и пи шу. Ол га Осто јић 
Бел ча ро ђе на је у Уљ ми код Вр шца. До са да је 
об ја ви ла ро ма не: Смрт го ди шњег до ба (1963, 
2003) Ани на ко жа (1971, 2003), Др во на иви ци 
пу сти ње (1983, 2005) и Не са ни ца (1989, 
2008), књи ге есе ја По вра так у за ви чајнп 
пре део (1985) и Пре по зна ва ње дана (2002) 
и збир ку пе са ма На сли кати пре део (2004), 
књи гу при по ве да ка Осве тље ни про зор 
(1986). Пре ве ла је са фран цу ског де ла Фла ма ри о на, Ме тер лин ка, Уисман са 
и Си ра на де Бер же ра ка. Књи га при ча Ку ће у ко ји ма смо жи ве ли је сте ве нац 
при ча ко је го во ре о од ра ста њу две де вој чи це, се сре бли зна ки ње, у јед ном 
вој во ђан ском ме сту. При че су по ве за не ме ђу со бом и то пло ис при ча не. 
Сме њу ју се ли ко ви из де тињ ства по чев од бли ских пре да ка до ос обе них 
љу ди. Ин те ре сант на је по зи ци ја на ра тор ки: две се стре при по ве да ју при-
че. Че сто су ис при ча не у пр вом ли цу мно жи не.

ВУ ЈИ ЧИЋ, Ми ћа: Оштар старт. – Бе о град: Сту бо ви кул ту-
ре, 2010.

Ро ман Оштар старт, пр ва књи га Ми ће 
Ву ји чи ћа (1979, Мо крин, од 1998. пи ше 
као сло бод ни но ви нар за По ли ти ку, Блиц, 
Да нас, Днев ник, Мо крин ске но ви не, не дељ-
ник Ки кинд ске, итд. Про зу об ја вљи вао у 
књи жев ној пе ри о ди ци) бар тро ја ко оправ-
да ва свој на зив. Пре ма зби ва њи ма у ро ма ну, 
„оштар старт“ је део про бле ма јед ног од ли-
ко ва, на ра то ро вог (де чак) оца, фуд бал ског 
су ди је у тзв. „бе тон“ ли ги Ба на та, нај ни жи 
ранг так ми че ња из ко га се чак не ис па да (у 
По мо ра вљу те ло кал не ли ге зо ву „бун дес“ 
ли ге“ јер је оби чај (или је био) да до ма ћи ни су ди ју да ру ју бун дом за су пру-
гу не би ли су дио „објек тив но“ у њи хо ву ко рист, али, ка да му и го сту ју ћи 
тим обе ћа бун ду, мо жда леп шу и ску пљу, на ста ју „оштри“ че сто и суд ски 
за пле ти), с дру ге стра не оштар старт вре мен ски је сме штен у про шлу де-
це ни ју чи ји се ши ри, дру штве ни и по ли тич ки кон текст до га ђа ја, и те  ка ко 
„пре ла ма“ на суд би не на ра то ро ве по ро ди це и се вер но ба нат ско се ло Мо-
крин. Тре ћа оправ да ност би би ла чи ње ни ца да умет нич ким ква ли те ти ма 
свог ро ман си јер ског пр вен ца, Ву ји чић „оштро“ и су пер и ор но ула зи у са-
вре ме ну, мла ђу срп ску про зу. Реч је о ро ма ну у ко ме до ми ни ра аутен тич-
ни ху мо ри стич ки сказ на ра то ра, сен чен бла гом/до бро ћуд ном иро ни јом 
(при ча о оцу, из пра вог вре ме на при че од сут ном ње го вом бра ту бли зан цу 
Си ми, на ра то ро вом стри цу, бо ем ском дру гу пе сни ка Ми ро сла ва/Ми ке 
Ан ти ћа, ко ји ни ка ко да се „вра ти“ са ву ко вар ског ра ти шта, на ра то ро вој 
мај ци сто ма то ло гу, али по во ка ци ји „не по пра вљи вом“ по ли ти ча ру, ко ја 
усред сво је ба нат ске ку ће отва ра ло кал ну, та да „вр ло“ опо зи ци о ну ра дио 
ста ни цу у ко јој је она је ди ни но ви нар, и муж дру ги ко ји чи та свој фуд бал-
ски ста ти стич ко-та бе лар ни-ма те ма тич ки ар се нал „бе тон“ ли ге, ту је де да 
ко ји у по зној ста ро сти учи ен гле ски и ба ба Дра ги ња ко ја је из ле чи ла Ти та 
од ноћ них мо ра ко је су му ква ри ле апе тит), ре ко смо, де ча ка ко ји при ча о 
зби ва њи ма око се бе. Ву ји чић је на пи сао ро ман за књи жев не сла до ку сце 
свих уз ра ста, за ко ји на да мо се, да ће има ти и те мељ ни ју кри тич ку ре цеп-
ци ју од овог крат ког пред ста вља ња. По след ња де це ни ја 20. ве ка са ко јом 
је у про шлост оти шла и Ју го сла ви ја, у „мо ру“ там не, де пре сив не, рат не 
про зе пи са ца из ре пу бли ка бив ше др жа ве, до би ла је свој пра ви ху мо ри-
стич ки ро ман, за ста ри је чи та о це по ма ло и еле ги чан. 

ПЕ ТРИ НО ВИЋ, Фра ња: Тра у ма. – Но ви Сад: Адре са, 2009.

Књи гу Тра у ма са под на сло вом сте чај не ле
ген де мо же мо од ре ди ти и као ве нац при ча, 
али и као „ро ман у нај ши рем сми слу, ро ман 
вре ме на и про сто ра, кра ја ве ка у су тон ском 
Но вом Са ду“, ка ко су га до жи ве ли ре цен-
зен ти Јо ван Зи влак и Вла ди мир Гво зден. У 
од но су на сво ју ра ну про зу Пе три но вић у 
Тра у ми пра ви зре ле ком про ми се. Са да су 
пред на ма „жи ве“ фи гу ре, ли ко ви из пре по-
зна тљи вог ком ши лу ка, Но во са ђа ни, али мо-
гу би ти и ли ко ви и из дру гих гра до ва „тран-
зи ци о не“ Ср би је. У пр вој и дру гој при чи 
ли ко ви су из ло же ни на из глед не мо ти ви са-
ним/нео бра зло же ним про ва ла ма на си ља, 
али на ра тор опи сом на сил ни ка и ту роб ном 
мре жом опи са „око цен трал ног до га ђа ја“ при че и те  ка ко убе дљи во мо-
ти ви ше чи но ве, би ва ју ћи са свим на дру гој стра ни од чу ве но вог Жи до вог 
от кри ћа (и да ље вр ло ва жног за пси хо ло ги ју и пси хи ја три ју) с по чет ка 
про шлог ве ка, тзв. „без раз ло жног ак та“. При ча Ви со ко ква ли фи ко ва ни пе
њач мо жда ће из ма ми ти се тан осмех, али ту је реч о ре ал но сти ко ју пи сац 
ре ги стру је, она је за Сер ге ја и ње го ву же ну (ак те ри при че) по гре шна/
из ви то пе ре на и не ма по тре бе да је пи сац из ви то пе ра ва. Та гу бит нич ка 
ре ал ност ни је бо ља за чи та ву га ле ри ју Пе три но ви ће вих ли ко ва (пен зи о-
ни са ни на став ник оп ште тех нич ког обра зо ва ња, бив ши сту дент агро но-
ми је, на уч на на да на ци је и ње гов мен тал ни лом у тран зи ци ји, кро јач из 
при че Ку ку та не у спе ха, и дру ги).

Славољуб Марковић
Небојша Ћосић

Домаћа књижевност – ИЗБОР 
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Рони Џеј (Roni Jay)

10 НАЈВАЖНИЈИХ СТВАРИ КОЈЕ 
МОЖЕТЕ ДА УЧИНИТЕ ЗА СВОЈУ 
ДЕЦУ

илустровала Неда Докић, превела са енглеског 
Вукица Станковић

Ни шта ни је ва жни је од 
де це и сва ки ро ди тељ 
же ли да учи ни оно што 
је нај бо ље за њих и да 
бу де што бо љи ро ди
тељ. Али ка ко да зна мо 
да ли нам то по ла зи за 
ру ком? Ни ка да ни је мо
гу ће све ура ди ти – жи
вот је пре пун оба ве за и 
ни кад не ма мо оно ли ко 
вре ме на ко ли ко би смо 
же ле ли. Шта је, да кле, оно што је нај ва жни је за 
од га ја ње срећ не, здра ве и урав но те же не де це? 
Књи га 10 нај ва жни јих ства ри ко је мо же те да 
учи ни те за сво ју де цу да је од го вор на то кључ
но пи та ње, као и на мно га дру га, укљу чу ју ћи 
и сле де ћа: Шта је оно најважније што свакако 
морамо да урадимо? Како да на најбољи могући 
начин проведемо време са својом децом? Шта 
је оно најзначајније чему можемо да научимо 
децу, а што ће имати највећи позитиван утицај 
на њихов живот? Које су то ситнице важне за 
њихову срећу и успех у будућности? У овој књи
зи на ла зи се низ дра го це них са ве та ко ји ће де ци 
омо гу ћи ти да има ју срећ но де тињ ство и да бу ду 
при пре мље на за ис пу њен жи вот од ра сле осо
бе, а ро ди те љи ма ће олак ша ти жи вот. У де сет 
по гла вља опи са не су све нај бит ни је ве шти не 
ко је су ро ди те љи ма по треб не да де цу без бед но 
из ве ду до кра ја пу бер те та и да зна ју да су оба ви
ли тај по сао на нај бо љи мо гу ћи на чин. 

БЕОГРАД У ДОБА КНЕЗА МИЛОША 
ОБРЕНОВИЋА

Написала др Ана Столић
Илустровали Мирољуб Милутиновић Брада и 
Синиша Бановић

Сазнајте како се живело 
у Београду након 
Другог српског устанка!
И још нешто: 
	која су велика 

здања подигнута у 
Београду

	у чијим кућама 
се прво појавио 
европски намештај

	када је у Србији 
одштампана прва 
школска књига

	шта је све, осим бриге о сигурности, била 
дужност полиције

	шта се користило као лек против колере и 
других опаких болести

	шта се све могло наћи на кнежевој трпези.

проф др. Живојин С. Станојчић 

ГРАМАТИКА СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ 
ЈЕЗИКА

Ис так ну ти спр ски лин гви ста и про фе сор Бе о
град ског уни вер зи те та Жи во јин Ста ној чић на
пи сао је Гра ма ти ку српског књи жев ног је зи ка 
у ко јој је, на пре ко 400 стра на, у пет по гла вља,  
дао пот пу но де скрип тив ноана ли тич ки при каз 
свих ни воа срп ског стан дард ног књи жев ног је
зи ка. Књи гу од ли ку је кон ци зност из ла га ња, ра

зу мљив је зик и низ до
бро ода бра них при ме ра 
ко ји ма се је зич ке по ја
ве ту ма че. Она је дра
го цен и не за о би ла зан 
при руч ник кул тур но
језич ке ко му ни ка ци је у 
друштву, на ме њен уче
ни ци ма сред њих шко
ла, студенти ма и уоп ште 
сви ма ко ји се баве срп
ским је зи ком. 

проф др. Душка Кликовац

ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 
ОСНОВНУ ШКОЛУ
 
Гра мати ка срп ског јези
ка за основ ну шко лу 
проф. др Ду шке Кли ко
вац при ла го ђе на је зах
те ви ма нај но ви јег на
став ног про гра ма, а ње
на на ме на у прак си већ 
је по твр ђе на. Одо бре на 
је од стра не Ми ни стар
ства про све те Ре пу
бли ке Ср би је. Књига је: 
велика помоћ ученику 
у самосталном учењу, 
путоказ и ослонац наставнику за кретање кроз 
градиво, прилагођена могућностима ученика 
да се граматиком служе у свакодневном раду, 
илустрована одличним примерима, намењена 
свима онима у Србији и дијаспори који желе да 
боље упознају српски језик и развију језичку 
културу.

Рејчел Морис

ПРИРУЧНИК ЗА САМОХРАНЕ 
РОДИТЕЉЕ

илустровао Душан Павлић
превела са енглеског Мирјана Попов 
Слијепчевић

Жи вот са мо хра ног ро ди
те ља уме да бу де те жак. 
Са мо хра ни ро ди тељ мо
ра да игра све уло ге у 
жи во ту сво је де це – до
ма ћи це, хра ни те ља, не
го ва те љи це, вас пи та ча, 
учи те ља и мно ге дру ге. 
При том је нај те же што 
нај че шће мо ра да игра 
уло гу и оца и мај ке. Ка ко 
све то по сти ћи и из др
жа ти то ли ки на пор? Ка ко да са мо хра ним ро ди
те љи ма и њи хо вој де ци жи вот бу де бо љи? Ни је 
ла ко би ти са мо хра ни ро ди тељ, али то до но си и 
за до вољ ство. С мно го ху мо ра и уз мно штво ко
ри сних са ве та, Реј чел Мо рис у овој књи зи изно
си сво је ис ку ство и пру жа ко ри сне ин фор ма ци
је ка ко би са мо хра не ро ди те ље про ве ла кроз 
за мр шен ла ви ринт и упу ти ла ка жи во ту у ко јем 
мо гу да ужи ва ју са сво јом де цом. У овој књи зи са
мо хра ни ро ди те љи ће: открити како да изграде 
четири стуба свог живота (љубавни, друштвени, 
породични и пословни) да би били срећнији, 
сазнати како њихова деца могу да се осећају и 
да реагују од раног детињства до тинејџерског 
доба, научити које практичне кораке могу да 

спроведу како би њима и њиховој деци живот 
текао уз мање трзавица, ослободити се осећаја 
кривице и више уживати са својом децом.

СИНГИДУНУМ
РИМСКИ ВОЈНИ ЛОГОР

Написао др Стефан Поп-Лазић, илустровао 
Синиша Бановић

Са знај те ка ко су жи ве
ли ста нов ни ци на се ља 
и вој ног ло го ра Син ги
ду ну ма! И још не што: о 
пра ви ли ма при из град
њи ло го ра, ко ли ко вој
ни ка је би ло сме ште но у 
ло го ру и ко је су им би ле 
сва ко днев не оба ве зе, 
ка ква пра ва су има ли 
гра ђа ни, а ка ква стран
ци, ко је дик ти рао мо ду 
и ка кав на кит се це нио, шта је био сим бол ле ги је 
IV Фла ви је, у ка квом по су ђу су се чу ва ле на мир
ни це и ко ја су би ла оми ље на је ла.

ШТА НАМ КОКА ДАЈЕ 
Стихови за допуњавање 

Написала Вера Смиљанић
Илустровала Мања РадићМитровић

Уз по моћ ове књи ге 
тре ну ци за јед нич ког 
чи та ња би ће за бав ни 
и ко ри сни. Дра ги од ра
сли, при дру жи те се нај
мла ђи ма у игри ре чи ма 
та ко што ће те им про
чи та ти сти хо ве и по мо
ћи да до вр ше ре че ни цу 
од го ва ра ју ћом ри мом.

Предлажемо вам и да:
	поставите детету и друга питања у вези са 

сликом;
	подстакните дете на то да само смисли 

стихове у вези с још неким појмом са 
слике; 

	помозите му да међу понуђеним 
решењима задатка пронађе налепницу 
са тачним одговором и потом је залепи у 
празно поље поред одговарајућег стиха. 

Не тре ба да вас обес хра бри то што ће не ки од 
сти хо ва де те ту би ти те шки за до пу ња ва ње. Пре
ско чи те их и вра ти те им се ка сни је или дру ги 
пут, кад де те по ра сте. Би ће уз бу дљи во кад при 
не ком сле де ћем чи та њу књи ге де те ту си не пра
во ре ше ње!

ВЛАДАРСКИ И ВЛАСТЕОСКИ ДВОР 
У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Написао др Марко Поповић
илустровао Синиша Бановић

Са знај те ка ко су жи ве
ли вла дар и дво ра ни на 
сред њо ве ков ном дво ру! 
И још не што: где су се на
ла зи ли дво ро ви срп ских 
вла да ра, ко је све чи нио 
вла да ре ву сви ту, ка ко 
су вла да ри до че ки ва ли 
ви со ке го сте, у ка квим 
су по сте ља ма спа ва ли 
вла да ри, ка кво је оруж
је ко ри шће но на ви те шким тур ни ри ма, ка кав је 
био сва ко днев ни жи вот ца ра Ду ша на.

КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ
Креативни центар
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Прежи ве ла је па пи ну за бра ну 1060. го-
ди не као „ђа во љи изум Ме то ди ја“. Ца-
ри ца Ма ри ја Те ре зи ја и цар Франц 

Јо сиф су је цен зу ри са ли. Под аустро у гар ском 
оку па ци јом 1915–1918. би ла је за бра ње на. Пре-
жи ве ла је и „За кон ске од ред бе о за бра ни ћи ри-
ли це у НДХ” 1941. го ди не. Да, ћи ри ли ца је има-
ла мно го не при ја те ља и би ла јав но за бра њи ва на. 
Али, пре жи ве ла је. И раз не оку па то ре и ри мо ка-
то лич ку цр кву, па чак и ко му ни сте. Оно што је 
по ра жа ва ју ће, је сте да, иако је оп ста ла ка да су је 
за бра њи ва ли, ћи ри ли ца пре ти да не ста не у вре-
ме ну ка да је Уста вом га ран то ва на, и ка да у др-
жав ном апа ра ту по сто је љу ди ко ји су пла ће ни за 
ње но очу ва ње! Су мор не прог но зе ста ти сти ча ра 
су, да ће, ако се на ста ви са ова квим тем пом екс-
пан зи је ла ти ни це, за два де се так го ди на од ћи ри-
ли це оста ти са мо траг на над гроб ним пло ча ма! 
Уоста лом, ста ти сти ча ри уоп ште ни су по треб ни 
да би се ви де ло оно што се де ша ва на о чи глед 
свих нас. До вољ но је про ше та ти пре сто ни цом 
и ви де ти на пи се на ре сто ра ни ма, про дав ни ца ма 
или ка фи ћи ма. Ско ро ни је дан ни је ћи ри лич ни! 
За ти ра ње срп ског на ци о нал ног пи сма на ла зи 
се у за вр шној фа зи и то је си гур на на зна ка бу ду-
ћег за ти ра ња срп ског на ци о нал ног иден ти те та. 
Би ће мо пр ви на род у све ту ко ји је увео у свој 
је зик ту ђе пи смо, а сво је ми ле ни јум ско на сле ђе 
из ба цио. Пи смо пред ста вља је зик, а је зик на род. 
И за то не ма на ро да без је зи ка, а је зи ка без пи-
сма. Не мар ност срп ског на ро да за сво је основ не 
вред но сти бол на је и ви ше не го за бри ња ва ју ћа. 
Глав ни узрок што Ср би не по све ћу ју до вољ ну 
па жњу ћи ри ли ци је тај што су се не све сно по-
че ли уда ља ва ти од свог иден ти те та и иден ти-
фи ко ва ли са дру ги ма. Че сто се мо же чу ти од 
по је ди на ца ка ко ћи ри лич ном пи сму при да ју нај-
чуд ни је атри бу те по пут „за ста ре ло”, „се љач ко”, 
„на ци о на ли стич ко“. При том сви они за бо ра-
вља ју (или што је још го ре, не зна ју!) чи ње ни цу 
да је ћи ри ли ца по са вр ше но сти, еко но мич но сти 
и пра ви лу „јед но сло во јед на ко је дан глас“, убе-
дљи во нај са вр ше ни је пи смо у Евро пи, а по по де-
сно сти за срп ски је зик, и у све ту. Ту је и сно би-
зам и ма ло гра ђан шти на по след њих ско ро је ви ћа 
обо га ће них на на род ној му ци ко ји на зи ве сво јих 
ло ка ла нај че шће ис пи су ју на стра ним је зи ци ма 
и не ћи ри лич ним пи смом, ми сле ћи, ваљ да, да је 
то на чин да се укљу че у за пад ни свет“ бо гат ства, 
ужи ва ња и про фи та”. То, на жа лост, са мо го во ри 
да је срп ски на род за пао у кри зу иден ти те та и 
да не по шту је свој је зик, пи смо, кул ту ру, она ко 
ка ко то по шту ју сви европ ски на ро ди. Од ри ца-
ње срп ског на ро да од соп стве ног пи сма знак је 
од су ства све сти о по тре би вред но ва ња соп стве-
них кул тур них вред но сти, чу ва ња на ци о нал ног 
иден ти те та и њи хо вих обе леж ја. Оно, та ко ђе, 
ука зу је на ком плекс ни же вред но сти и по гре-
шно схва та ње да ће нас уда ља ва ње од се бе са мих 
при бли жи ти дру ги ма. Све што има мо у тра ди-
ци ји и кул ту ри пи са но је ћи ри ли цом и ње ним 
за не ма ри ва њем ми се од ри че мо де се то ве ков ног 
кул тур ног на сле ђа. Дво а збуч ност је суд би на и 
усуд срп ског на ро да. Ни ко не ма ни шта про тив 
ла ти ни це, са мо мо ра да се зна да је ћи ри ли ца пр-
во срп ско пи смо. Ако је срп ски на род ду бо ко по-
де љен, то се ја сно очи ту је пре ко ње го вог пи сма. 

На ци ја ко ја не ма је дин ствен је зик и пи смо је сте 
по де ље на на ци ја на ру бу вла сти те про па сти. 
Слав ни пи сац Бер нард Шо сма трао је ћи ри ли цу, 
нај бо љим, нај јед но став ни јим и нај ло гич ни јим 
пи смом на све ту. Он је чак те ста мен том оста вио 
но вац као на гра ду оно ме ко успе да из вр ши ре-
ви зи ју ен гле ске абе це де по узо ру на срп ску азбу-
ку. Све што се у ствар но сти де ша ва у на шем пи-
сму по сле ди ца је не у став но сти, не за ко ни то сти, 
не струч но сти и не ра да др жав них ор га на, не кул-
ту ре, про ста штва, не зна ња и из гу бље ног осе ћа-
ња за сво је кул тур не вред но сти. У су прот ном, 
не би мо гло да се де си да у Бе о гра ду са мо 31,8 
од сто јав них на пи са бу де на ћи ри ли ци, а у Но-
вом Са ду тек 18,5 од сто. Ти ме је ћи ри ли ца са мо 
фор мал но у на шој зе мљи при мар но пи смо. Је ди-
ни на чин је да се овај про блем уре ди за ко ни ма, 
као што се уре ђу је сву да у све ту. У свим сре ди-
на ма за кон ски се уре ђу је ко ри шће ње слу жбе ног 
пи сма, а код нас, иако је Уста вом га ран то ва но, 
пре пу ште но је да га ко ри сти ко ка ко хо ће. Срп-
ски лин гви сти сво јим ћу та њем (или на ка рад ним 
и не тач ним уче њем да срп ски је зи ка има два пи-
сма) до при не ли су да се не ста ја ње ћи ри ли це из 
јав ног жи во та по гре шно ту ма чи као сло бод на 
во ља гра ђа на, ко ји су ипак да ле ко рев но сни ји у 
чу ва њу ћи ри ли це од оних ко ји су за то пла ће ни. 
Не пи сме ност др жав них слу жбе ни ка у Ср би ји 
по при ма еп ске раз ме ре. Док је пи сме ност би ла 
основ ни услов за при јем у др жав ну слу жбу пре 
сто го ди на, да нас је за то до вољ на спо соб ност 
на ба да ња 24 сло ва ен гле ског ал фа бе та на ком-
пју тер ским та ста ту ра ма. Чи ње ни це да је свет 
до жи вео тех но ло шки на пре дак на ро чи то у сфе-
ри ком пју те ри за ци је, као и им пе ри јал но на ди ра-
ње ен гле ског је зи ка, раз лог су ви ше да се ра ди на 
очу ва њу ћи ри лич ног срп ског пи сма. Са ула ском 
стра них ре чи, ми по ла ко гу би мо је зик, па се он-
да не тре ба чу ди ти што гу би мо др жа ву и те ри-
то ри је. Јер, ко ли ко је оста ло срп ских се ла и ма-
на сти ра на Ко со ву и Ме то хи ји, то ли ко је оста ло 
ћи ри лич них нат пи са у срп ској пре сто ни ци. Сви 
су из гле ди да ће мо и ми у бу дућ но сти по ста ти 

чла но ви ин тер на ци о нал ног ла ти нич ног ко мон-
вел та и при дру жи ти се оним на ро ди ма ко ји су се 
на гра фич ком пла ну сво је вољ но или на сил но од-
ре кли спо ља шњег из ра за сво је из вор не кул ту ре.

До бро је, за то, се ти ти се за ве шта ња Сте фа на 
Не ма ње, ка сни је Све тог Си ме о на, ро до на чел-
ни ка вла дар ске ди на сти је Не ма њи ћа и твор ца 
моћ не срп ске др жа ве у сред њем ве ку. О ње му је 
Вла ди ка Ни ко лај на пи сао: „Чу дан је чо век био 
Не ма ња. Два име на (Сте фан Не ма ња и Све ти 
Си ме он), два кр ште ња (по ка то лич ком и пра-
во слав ном об ре ду), два зва ња (вла дар и мо нах) 
и два гро ба (у Хи лан да ру и Сту де ни ци)“. На 
са мрт нич кој по сте љи он ће срп ском по ко ље њу 
оста ви ти ова кво за ве шта ње:

„Чу вај те, че до мо је ми ло, је зик као зе мљу. Реч 
се мо же из гу би ти као град, као зе мља, као ду ша. 
А шта је на род, из гу би ли је зик, зе мљу, ду шу?!“ – 
од је ку ју ње го ве за вет не ми сли и да нас!

Од бра на је зи ка – пр ва за ве штај на иде ја овог 
див ног све ти те ља, и да нас је све та ду жност на ро-
да ко ји га има. 

Све ти Си ме он Ми ро то чи ви да ље под у ча ва: 
„Не узи мај те ту ђу реч у сво ја уста. Узмеш ли ту-
ђу реч, знај да је ни си осво јио, не го си се бе по ту-
ђио. Бо ље ти је из гу би ти нај ве ћи, нај твр ђи град 
сво је зе мље, не го нај ма њу и нај не знат ни ју реч 
сво га је зи ка.“

„Зе мље и др жа ве не осва ја ју се са мо ма че ви-
ма, не го и је зи ци ма. Знај да те је ту ђи нац оно ли-
ко осво јио и по ко рио, ко ли ко ти је ре чи пот крао 
и сво јих на ту рио. На род ко ји из гу би сво је ре чи, 
пре ста је би ти на род“. 

Јер, за кљу чу је пре му дри све ти тељ, „знај, че до 
мо је, да та бит ка из ме ђу је зи ка не тра је дан-два, 
као бит ка ме ђу вој ска ма, ни ти го ди ну-две, као 
бит ка ме ђу на ро ди ма, не го век или два, а то је за 
је зик исто та ко ма ла ме ра вре ме на, као за чо ве ка 
трен или два. За то је, че до мо је, бо ље из гу би ти 
све бит ке и ра то ве, не го из гу би ти је зик. По сле 
из гу бље не бит ке, из гу бље них ра то ва, оста је на-
род. По сле из гу бље ног је зи ка, на ро да не ма“. 

Лела Мирковић

Ћирилицa

Свети Симеон Мироточиви

Одбрана језика је света дужност једног народа 



Го ла ду ша – оно нај дра го це ни је у књи жев но сти, 
про сти ре се на стра ни ца ма го то во свих ње го-
вих де ла. Сло вен ска ду ша – рас ки да на и го ла. 

Ње гов бол ве зан је за све пат ње у све ту. Жи вот је ту-
жан свуд на све ту. Све је то у ње го вом стра сном, мр-
ском то ну, искре но и ма гло ви то, као што су стра сне 
ис по ве сти. И ту га, те шка, бес крај на и веч на због овог 
све та ко ји ни је са чи њен по ме ри чо ве ка. Ка ко је ла ко 
раз у ме ти сад оног уса мље ног и ме лан хо лич ног чо ве-
ка, ко га је ми рис злат ног и ру ме ног ли шћа, знао опи ја-
ти ја че но Ха фи за ви но, док би у је сен за не се но лу тао 
по пар ко ви ма. Пи сца ко ји је по ни рао у са мо дно људ-
ске ду ше, и та мо бе ле жио све што за тек не. „Од свих 
нас, је ди ни је Цр њан ски ро ђе ни пи сац“, го во рио је че-
сто наш но бе ло вац Иво Ан дрић. Са мо је ве ли ки, до-
стој но и ис прав но мо гао су ди ти о ве ли ко ме. Овај 
књи жев ни ве ли кан ро ђен је 26. ок то бра 1893. го ди не 
у Чон гра ду (Ма ђар ска), у си ро ма шној по ро ди ци. Од-
ра стао је у па три ја хал но-ро до љу би вој сре ди ни ко ја ће 
му култ Ср би је и ње не про шло сти уса ди ти у ду шу као 
нај дра жу ре ли кви ју. Нај ду бље и нај трај ни је сен за ци је 
сво јих де чач ких го ди на до жи вља вао је у ти пич но на-
ци о нал ним и вер ским са др жа ји ма: цр кве на шко ла, 
ико на све то га Са ве, та мјан, срп ске пе сме и ве чер ње 
при че о на ро ду ко ји не по се ду је ни шта ве ли ко што ни-
је пла тио це ном ве ли ке жр тве. Отац То ма ни жи чи-
нов ник, због свог тем пе ра мент ног за сту па ња срп ске 
ма њин ске по ли ти ке би ва “прог нан“ из Ба на та. Мај ка 
му се зва ла Ма ри ја Ву јић, ро дом из Пан че ва. Гим на зи-
ју је учио код ка то лич ких фра та ра у Те ми шва ру. Оче ва 
смрт у пе том раз ре ду би ла је под сти цај да од осред њег 
по ста не је дан од нај бо љих ђа ка. За по че те сту ди је на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе чу, за вр шио је, по сле ра-
та, у Бе о гра ду. На кон ди пло ми ра ња, 1920. го ди не од-
ла зи у Па риз где на ста вља сту ди је. Го ди ну да на ка сни-
је, вра ћа се у зе мљу и вен ча ва са Ви дом Ру жић, по зна-
том бе о град ском ле по ти цом. Због Прин ци по вих ре-
вол вер ских хи та ца у Са ра је ву, до жи ве ће од ма зду 
аустриј ских вла сти и у уни фор ми аустриј ског вој ни ка 
би ће по слат на га ли циј ски фронт да ју ри ша на Ру се. У 
ње го ве успо ме не не из бри си во су се ути сну ли при зо-
ри рат не пу сто ши. ,, ...Фронт, бол ни це, па опет фронт, 
и љу ба ви, сву да љу ба ви, за хлеб и за ше ћер, све мо кро, 
све ки ша и бла то, ма гла и уми ра ња“ – то су би ла ви ђе-
ња жи во та у ко ји ма је са зре вао мла ди пи сац. Три де сет 
ми ли о на не ду жних мр твих љу ди на шло је ме ста у ње-
го вим ан ти рат ним сти хо ви ма, ко је је он из ра та до нео 
у сво јој вој нич кој тор би, пр во у За греб, а он да у Бе о-
град, где се нај ду же за др жао. По пут не срећ ног Хо ме-
ро вог ју на ка, ко ји се по сле ду ге оди се је вра ћа на сво ју 
Ита ку. Ме ђу тим, док је Оди сеј знао да са чу ва бо дрост 
ду ха и жи вот ну чвр сти ну, Цр њан ски се, са чи та вом 
сво јом ге не ра ци јом, вра тио у ра зо ре ну до мо ви ну са 
умо ром, ре зиг на ци јом и бо лом због све оп штег гу бит-
ка људ ско сти. Рат је оста вио го рак укус смр ти и ду бок 
траг ко ји се од ра зио у ње го вом ства ра ла штву, на ро чи-
то због чи ње ни це да се бо рио про тив при пад ни ка 
свог на ро да. Цр њан ски је пред јав ност пр ви пут сту-
пио са от ме ном европ ском дра мом Ма ска, ко ја је по-
ка за ла сав ње гов та ле нат и екс тра ва ган ци ју. Ли ри ка 
Ита ке (1919) иза зва ла је пра ву кри тич ку по ле мич ку 
про ва лу бе са, за пре па шће ња, ужа са ва ња, по до зре ња и 
пре зре ња пре ма но вим, ру ши лач ким, ан ти тра ди ци о-
на ли стич ким кон цеп ци ја ма пе ва ња и про ми шља ња 
по е зи је. Си ло ви те и за хук та ле пе сме, би ле су ори ги-
нал не сво јом бру тал ном искре но шћу, а из опо рих 
сти хо ва од зва ња при гу ше ни крик оних, ко ји ма је рат 
пре га зио ду шу. Али, да! Јед но но во про ле ће гра ну ло је 
у на шој књи жев но сти и га вра но ви су грак ну ли на ње-
га. При ву као је по хва ле и по гр де. На вик ну та на ими-
та ци је фран цу ске ли ри ке, чи та лач кој пу бли ци тог вре-
ме на, ње го ве пе сме би ће ису ви ше нео бич не. Бун тов-
но ро до љу бље, пе си ми зам и ње го во сло вен ско схва та-
ње гре ха, они не ће раз у ме ти. Али они ма ко ји не ма ју 
сен зи би ли те та за та кав до жи вљај уза луд но је би ло об-
ја шња ва ти у че му су оси ро ма ше ни. Он да шњи кри ти-
ча ри не же ле да Цр њан ски бу де Цр њан ски, јер то зна-

чи би ти не што, а они ни су у ста њу да схва те – не што. 
На зи ва ће га пра зним, без бој ним, шу пљим, тра ги ко-
мич ним књи жев ним бур ги ја шем. ,,По е зи ја г. Цр њан-
ског ме ша ви на је нај бру тал ни јих не у ку сно сти, хо ти-
мич не анар хи је, би зар но сти, жи ве и им пре сив не фан-
та зи је“ – ре ћи ће Си ма Пан ду ро вић. Већ у ра ним тек-
сто ви ма Цр њан ски ће по ка за ти скло ност ка ме лан хо-
ли ји, и она ће про ве ја ва ти у го то во свим ње го вим де-
ли ма. За па же ни ути цај Фло бе ро вог Но вем бра на мла-
дог Цр њан ског од но се се и на до жи вљај све та кроз 
од су ство сми сла и бол ко ји је ве зан за свет пат ње. Он 
пи ше Све... гу би сми сао и сна гу пред јед ном та јан стве
ном ту гом, ко ја је у при ро ди, веч на и не из бе жна. У Днев
ни ку о Чар но је ви ћу по на вља не ко ли ко пу та Је сен и жи
вот без сми сла, на гла ша ва ју ћи ни хи ли стич ки до жи-
вљај жи во та. Глав ни ју нак Се о ба спо зна је да је све 
прах, смерт, су е та, су ет ства. Ис ка зи о ки ши, кроз 
пре пли та ње спо ља шњег и уну тра шњег све та, при ка-
зу ју бес крај ну жа лост. Је дан ис по вед ни фраг мент из 
де ла Код Хи пер бо ре ја ца ка зу је: та мо ја ме лан хо ли ја, 
то је знак ста ро сти, за мор жи во та. Ње го ва пе сма 
“Су ма тра” озна чи ла је пре се да ње у пе снич ком ства ра-
ла штву код нас. Са ма пе сма и об ја шње ње ја вља ју се у 
Срп ском књи жев ном гла сни ку (1920). Об ја шње ње се 
сма тра ма ни фе стом на шег срп ског екс пре си о ни зма 

на зва ног пре ма пе сми су ма тра и зам. Сам на зив озна-
ча ва Су ма тру као остр во ко је сим бо ли ше да љи ну, 
мир, спо кој. Она но си у се би екс пре си о ни стич ко зна-
че ње с-ума-трас (си шли с ума). На ла же њем уз ви ше не 
ле по те не гу би се ни жи свет, али се об у зда ва ње го ва 
гру ба све моћ, јер ете рич не ви зи је су из над гру бе 
ствар но сти, а сан је ва жни ји од ја ве. Да ле ка, ете рич на, 
не у ни шти ва ле по та је из над људ ске ствар но сти. Спас 
од без да не ту ге у де лу Цр њан ског пред ста вља и сми-
сао љу ба ви. У Днев ни ку о Чар но је ви ћу оспо ра ва се и 
пе си ми стич ки ис каз Је сен и жи вот без сми сла – Љу бав, 
ка ко је љу бав не про ла зна. Чи ни ми се је ди но она и је сен 
по сто је, све је дру го са мо вар ка. Тек ка да ју на ка осво ји 
бо лест и ка да му се при бли жи смрт, он оте ра По ља ки-
њу и опет ко ри сте ћи сим бол по ве зан са је се ни обез-
вре ђу је и љу бав – Ли шће ми њи ше збо гом и па да. А зар 
ни је љу бав са мо ли шће? У дру гим ро ма ни ма, љу бав се 
не от кри ва као мо гу ћи сми сао жи во та, но као за ка-
сне ло или ис тро ше но осе ћа ње она со бом но си ме лан-
хо ли ју. Цр њан ски је је дан од оних ства ра ла ца ко ји се 
као пе сник, при по ве дач, ро ман си јер и пу бли ци ста 
нај гла сни је ја вљао, нај ду же ћу тао и у свом ства ра њу 
по сти зао ра зно род не вред но сти и ре зул та те. Сав ње-
гов жи вот про те као је у зна ку се о ба, али и вр то гла ви-
ца рас ко ши, гор чи не не ма шти не и иза зо ва сно би зма и 
бо ем шти не. Све што је овај ве ли ки и ори ги нал ни 
умет ник ство рио за сно ва но је на уну тра шњем ис ку-
ству и на мо ћи све о бу хват ног се ћа ња. Го ди не 1926. 
Цр њан ски ће чак иза ћи и на дво бој. Дан тес је био Та-
ди ја Сон дер ма јер. Сво јим фи ним, бе лим ру ка ви ца ма, 
пи сац је, ис пљу скао по ли цу пе то ри цу ва зду хо плов них 
офи ци ра. Зна ју ћи да ће би ти уби јен, че тво ри ца су са-
жа лив ши се на пе сни ка, од би ли да се ту ку. Сон дер ма-
јер се ни је са жа лио. Ују тру је, на за ка за ном ме сту, пи-
сац имао пра во пр вог пуц ња. Пе сник је по го дио обла-
ке, ли шће, кро во ве не бе са. Али не и про тив ни ка. 
Офи цир Сон дер ма јер мир но је на ни ша нио у Цр њан-
ског и три пу та не у спе шно по ку ша вао да по ву че ороз. 
На сре ћу, офи цир ни је знао ка ко се пу ца из ста рин-
ског пи што ља по ро ди це Дун ђер ски, па је уме сто оро-
за, хва тао кит ња сти се деф ни украс ко ји се на ла зио 
по ред ње га. Го ди не 1935. Цр њан ски од ла зи у Лон дон. 
За вре ме Дру гог ра та, не пи ше ни шта. Ни је же лео да 
пи ше. „Не пе ва се у ку ћи мр тва ца“ – ре ћи ће. На кон 
ра та, дис крет но му да ју на зна ње да ће, ако се вра ти, 
си гур но не ко ли ко го ди на би ти у за тво ру. Оста је у 
Лон до ну са ња ју ћи Срем. За вр ша ва још не ко ли ко ко-
ле џа (филм ска ре жи ја, дра ма тур ги ја, спољ на тр го ви-
на), али за ње га не ма по сла. Се ди у по дру му књи жа ре 
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Давор Матошевић – CD Always be good to 
your enemies 

Нео бич но је при јат но ис ку ство би ти све док из да ва ња упра во 
ова ко кон ци пи ра ног мак си син гла са укуп но че ти ри сту диј ска 
звуч на оти ска, мла дог и та лен то ва ног пе ва ча и тек сто пи сца Да-

во ра Ма то ше ви ћа. Оно је, бар за са да, у по лу а ку стич ном ру ху и у пот пу но сти је обо је но ан гло сак сон ским 
лир ским тка њем. Че ти ри ну ме ре от кри ва ју умет ни ка Да во ра Ма то ше ви ћа у јед ном но вом, са вре ме ном, мо-
дер ном и све жем из ра жа ју, ко ји сво је ко ре не мо же про на ћи у рет ком ди ја па зо ну већ ета бли ра них свет ских 
умет ни ка, по пут Џеј мса Блан та, на при мер. Иако до ку мент We (so met hing for us), већ са да има сво је вр сну 
за слу же ну ви део по др шку, лич ни фа во рит ва шег пот пи сни ка је за пис – Co lors. Да во ров во кал је емо ти ван и 
сен зу а лан а му зич ки ка пут све ден а рас ко шан. Не ке дра го це но сти мо ра те от кри ти и до жи ве ти са ми.

VIP – CD Жива истина Tilt / Bassivity

Не ка ко се ис по ста вља да је основ но, кључ но и је ди но бит но пи та ње ко је по-
ста вља овај ал бум – да ли је у да на шњем вре ме ну ва жни ја ма те ри ја од ду ха и 
ду хов но сти? По не дво сми сле ним оп сер ва ци ја ма ко је Икац и Ре ља иси ја ва ју 
на но вом ЦД оства ре њу, за њих – а и на ма би, мо жда, тре ба ло да бу де – је сте 
бли жа, дра жа и ва жни ја, фи нан сиј ска са тис фак ци ја и упра во та кво, нов ча-
но за до во ље ње. То се очи та ва у ви ше тек сту ал них мо ме на та – Узми ло ву па 
и Ло ва, моћ, по што ва ње. По себ но је то из ра же но у сво је вр сном идо ло по-
клон ству усме ре ном ка ње ном ве ли чан ству нов ча ни ци од сто не мач ких ма-
ра ка, у идеј но кре а тив ном сми слу, ве о ма ин спи ра тив ном до ку мен ту – Кла
ра Шу ман. С дру ге стра не ове же сто ке игре ми кро фо на, дво ји ца умет ни ка, 
пра ве рав но те жу го ре по ме ну тој тврд њи у ко ма ду Оста ви се му зи ке. Ње га 
од ли ку је ве о ма ис по ве дан тон ко ји, не сум њи во, це лом ли рич ком те мат ском ода би ру да је по себ ну те жи ну 
и зна чај. Иако VIP, де фи ни тив но, ни су под ба ци ли овим из да њем, при том ни су ни бри љи ра ли – уко ли ко ми 
до пу сти те и не за ме ри те на тој сло бо ди – ми шље ња сам да су уме сто це лог ал бу ма, мо гли об ја ви ти је дан 
ма е страл ни мак си сингл, ко ји би на сво јим кру жним пу та ња ма са др жао до слов це и ис кљу чи во три од лич не 
ну ме ре по пут на сло ва Мој град, Сви ти да ни ле пи и, већ спо ме ну ту, Оста ви се му зи ке. То су са свим до вољ но 
ве ро до стој ни и аутен тич ни екви ва лен ти искре но сти и жи во та. Њи хо вог, али и на шег. Тач ка.

„Бјесови” – CD Боље ти

Култ ни са став „Бје со ви”, по но во је ак ту е лан са сво јим но вим ду го-
сви ра ју ћим ду плим ал бу мом – „Бо ље ти”. Не за не ма ру ју ћи еви ден-
тан до при нос сва ког ин стру мен та ли сте по на о соб, не дво сми сле но 
се ис по ста вља да је кључ на фи гу ра ово га са ста ва Зо ран Ма рин ко-
вић, јер он у „Бје со ви ма” не са мо да пе ва, не го је и ком по зи тор, 
тек сто пи сац, гра фич ки ди зај нер, ре жи сер ви део спо то ва – јед ном 
реч ју пра ви, не па тво ре ни умет ник. Зо ран је вр сни по зна ва лац по-
пу лар не кул ту ре и брит ки ана ли ти чар ово вре ме не ствар но сти и 
кроз лич ну и „тво ју и мо ју“ ду хов но сти. На слов ни звуч ни до ку-
мент „Бо ље ти“ нај леп ше од свих ко ма да на ал бу му пре зен ту је ви-
ше слој ност основ не из ра жај не по ру ке. Иако она, тек сту ал но, мо же 
де ло ва ти и упу ћи ва ти на ор ди нар ну љу бав ну пе сму, ја бих је пре, 
зна ју ћи њи хов до са да шњи опус, гле дао кроз при зму вр ло кон крет-
не, тј. „ов де и сад“ ду хов но сти. Ду хов ност или ако већ хо ће те, ре ли-
ги о зност „Бје со ва“ је од стра не пу бли ке, а и мно гих љу ди из све та 
умет но сти и ве ре, при хва ће на и по др жа на, за то што се Зо ран, као „иде о лог“ и во ђа ове чуд не „бје сне“ ску-
пи не, њо ме ба ви кроз ис по вест, а лич ни при мер је, сло жи ће те се, нај пле ме ни ти ја и нај де ло твор ни ја ма ни фе-
ста ци ја сва ког ду хов ног по ку ша ја. Ат мос фер ски и енер гет ски то су они ста ри „Бје со ви“, али су има нент ну 
им еклек тич ност у овом „но вом на ре ђе њу“ ди гли на ни во рок ар хе ти па, ко ји се опет вр ло че сто, та ко ре ћи у 
сва кој пе сми, у сва ком спо ту, раз би ја бру тал ним ис ко ра ци ма у ...екс пе ри мент..., у не де фи ни са но..., у чи сту 
кре а тив ност. Ду го се че ка ло на овај ал бум, али се ис пла ти ло. Истин ски фа но ви гру пе и по све ће ни ци, ве ру-
јем, би ће ве о ма за до вољ ни!

Петар Аларгић CD Амбитроника Л1

Кре а тив ни рад Пе тра Алар ги ћа је по нај бо ље слу ша ти не где из ме ђу са ме 
по но ћи и мо мен та глу вог до ба но ћи. Са мо та да ће те на нај бо љи на ћин мо-
ћи да при ме ти те и (на сво јој ко жи) осе ти те сва ки бит, сва ки семпл, сва ки 
акорд, сва ки тр зај и от ки дај, за бе ле жен на ЦД из да њу „Ам би тро ни ка Л1“. 
Пе тар је је дан од рет ких ства ра о ца ко ји је пот пи сао умет нич ки уго вор о 
из да ва њу ал бу ма у Аме ри ци. Иако сам на слов ал бу ма ди рект но упу ћу је на 
ам би јен тал ну елек тро ни ку, ов де пре зен то ван умет нич ки рад то је сте, али, 
ни је са мо и ис кљу чи во то. Ну ме ре „ГинТ 6“, по том „ЕеР НР1“ еми ту ју нео че ки ва но до па дљив и ни ка ко мо-
но тон звук. Оне су те шко жан ров ски од ре ди ве. Оно што је са свим си гур но, оне вам мо гу по слу жи ти као 
иде а лан под сти цај и кре а тив ни па тос за ва ше кре а тив но ства ра ње и из ра жа ва ње: пи са ње по е зи је или сли ка-
ње – у тран су, на рав но! Ег залт ном. Ови Алар ги ће ви ра до ви (њих до слов це де вет на ни за них је дан иза дру-
гог) са мо су на пр ви по глед склад ни и хар мо нич ни, они су по нај пре ве о ма и ду бо ко емо тив ни ре зо ви ве што 
укло пље ни и осми шље ни да чи не јед ну ра ри тет ну це ли ну. Уко ли ко слу ша те до ма ћу са вре ме ну про гре сив ну 
сце ну, или, мо жда, стра ну, на пра ви те от клон и сво је вр стан пре дах. По слу шај те „Ам би тро ни ку Л1“, раз ми-
сли те и за ми сли те се. Чи сто сум њам да ће те се раз о ча ра ти. Ја ни сам!

Милан Б. Поповић
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Милош Црњански – Живот у знаку сеоба
за че ти ри фун те не дељ но. Код ко њу ша ра бив ше ви це-
кра љи це Ин ди је до би ја скро ман стан. Ту је пи сао Дру
гу књи гу Се о ба док су пру га Ви да пра ви лут ке. Умо ран 
је, ту жан и раз о ча ран. Тај те жак и му чан пе ри од жи во-
та, у ко ме се опи јао гор ким ми ри сом смр ти, бес циљ но 
лу та ју ћи по пар ко ви ма, уса мљен, се тан, са бо лом у ду-
ши, ове ко ве чи ће у де лу Ро ман о Лон до ну. По вра так из 
Лон до на усле дио је 1965. го ди не, са знав ши да се ње-
го ва де ла по но во об ја вљу ју у до мо ви ни. Те но ћи ка да 
се вра тио, Бе о град је био дрх тав и пот пу но опи јен 
про ле ћем. Не бо јим се смр ти, умро сам хи ља ду пу та 
до сад. Пр ви пут сам умро ка да сам се ро дио. Ре ћи ће 
Цр њан ски. А но ви не су пи са ле: “Вра тио се Ми лош 
Цр њан ски “. Али то ни је би ла исти на. Он, ни ка да ни је 
ни од ла зио. Го во рио је осам је зи ка: ма ђар ски, не мач-
ки, ен гле ски, фран цу ски, ита ли јан ски, пор ту гал ски, 
шпан ски и ру ски. И оче ки ва ће да га раз у ме ју на оном 
ве чи том, де ве том, ма тер њем. И по ред то га, у Пан че ву 
су, већ чу ве ном књи жев ни ку, по по врат ку из Лон до на, 
да ли да ђа ци ма пре да је гим на сти ку! У тра га њу за оба-
ла ма свог жи во та, он је с ра до шћу угле дао Бе о град ко-
ји је у ње го вој но стал ги ји бли стао ,,као кроз су зе људ-
ски смех“. У сти хо ви ма по све ће ним Бе о гра ду, по тре-
сно и на дах ну то из ра зи ће осе ћа ња по врат ни ка са ду ге 
жи вот не оди се је:

„У теби нема бесмисла и смрти ...
Ти и плач претвараш као дажд у шарене дуге.
А кад дође час, да ми се срце старо стиша,
Твој ће багрем пасти на ме као киша“. 

(Ламент над Београдом) 

Ла мент (плач) над Бе о гра дом, јед на од нај леп ших 
пе са ма о срп ској пре сто ни ци, је сте врх ши ро ке и ви-
со ке пи ра ми де емо ци ја Ми ло ша Цр њан ског о гра ду 
при сут ном у мно гим ње го вим про зним и по ет ским 
тек сто ви ма. Све ње го ве три по е ме: „Сер биа“, „Стра-
жи ло во“, „Ла мент над Бе о гра дом“ има ју за јед нич ки 
мо тив – ве за ност за за ви чај пе сни ка лу та ли це, пут ни-
ка из гу бље ног у ту ђем све ту. Он за ви ча ја не ма ви ше, и 
сви га пре де ли рас ту жу ју сво јим су мор ним ви ди ци ма. 
У ње го вим пе сма ма има оног истог ду ха из ко га су по-
ста ле Шо пе но ви нок тур ни и пре ли ди. Му зи кал ност 
је у ње го вој по е зи ји и то не са мо у рит му ре чи, не го 
у са мој уну тра шњој ме ло ди ји осе ћа ња из ра за, фра зе 
у оној уну тра шњој ви бра ци ји ду ше од ко је под јед на-
ко дрх те и ми сли и осе ћа ња и мо зак и ср це и нер ви 
са ми. Ко се пре пу сти вла сти чи стог осе ћа ња, си гур-
но ће то и осе ти ти, бу ду ћи да ње го ва де ла има ју чар 
не спу та но сти емо ци ја, не по сред но сти и про зор су у 
је дан уз бу дљи ви уну тра шњи свет за чи њен жи вом сли-
ком бур них до га ђа ја. Пре ко пе де сет го ди на, кри ти ка 
ће же сто ко и не ар гу мен то ва но на па да ти Цр њан ског, 
ка жња ва ју ћи ње го ву плод ност због соп стве не ја ло во-
сти. Пи сац је сма трао да има пра ва да им од го во ри. 
Суд ски ана ли са др же по дат ке о ни зу про це са у ко ји ма 
је пи сац ту жи лац или оп ту же ни. Са вре ме ни ци на жа-
лост, углав ном ви де са мо љу де ко ји су на ве ли ким по-
ло жа ји ма, но рет ко или ни кад не ви де љу де, ко ји су и 
без по ло жа ја ве ли ки. И ка ко ће бу дућ ност су ди ти над 
са да шњо шћу, та ко и са да шњост су ди над про шло шћу. 
А ова са да шњост сла ви и ди ви се Цр њан ском, док се 
оних ко ји су га без ду шно на па да ли и оспо ра ва ли, ни-
ко и не се ћа. Ова сјај на зве зда, ви ну ла се до по бе до но-
сних ви си на и на не бу на ме ње ном они ма ко ји ства ра ју 
пе ром, плам ти не у га си вим сја јем. А ње го ви ма ло ум ни 
кри ти ча ри и го ни те љи:

,,Они иш че за ва ју из ви да на шег као сит на про ја 
по ред бо ро ва“ – ре као би Вла ди ка Ни ко лај. 

Иако се кри ти ча ри ма у про шло сти мо гло за ме ри-
ти на не ар гу мен то ва ним кри ти ка ма, да на шњим се не 
мо же за ме ри ти ни шта. За то што их не ма. Да нас је, у 
но ви на ма го то во не мо гу ће на и ћи на књи жев ну кри-
ти ку, а ка мо ли по ле ми ку, због не ке пе сме или књи ге. 
То је за то јер не ма ду бо ких де ла. На жа лост. Ми смо 
да нас та ко да ле ко од свих ду бо ких де ла, јер смо да ле ко 
од свих ду бо ких осе ћа ња. 

Лела Мирковић

О  М У З И Ц И
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У мно гим сво јим књи га ма (у по след њим је 
реч о ро ман ти зму и о при ја тељ ству из ме-

ђу Ге теа и Ши ле ра) Ри ди гер Са фран ски сво-
јим чи та о ци ма при по ве да о не мач кој ду хов ној 
исто ри ји као о не кој за ни мљи вој аван ту ри. На 
сто пе де се то го ди шњи цу смр ти Ар ту ра Шо-
пен ха у е ра иза шло је но во из да ње ње го вог де-
ла „Шо пен ха у ер и ди вље го ди не фи ло зо фи је“. 
Ми ха ел Клу гер је раз го ва рао са Са фран ским о 
овом ми сли о цу (1788–1860) ко ји је де це ни ја-
ма жи вео у Франк фур ту. 

Го спо ди не Са фран ски, Шо пен ха у ер је не по
сред но пре смр ти ре као: „Чо ве чан ство је 
по не што на у чи ло од ме не, што ни ка да не ће 
за бо ра ви ти. „Сто пе де сет го ди на ка сни је 
– шта је то чо ве чан ство на у чи ло од ње га и 
мо жда ипак за бо ра ви ло?
Са фран ски: Он је у фи ло зо фи ји на чи нио 

би о ло шко-ан тро по ло шки пре о крет: чо ве ка 
не тре ба по сма тра ти са ста но ви шта ду ха, већ 
нај пре са ста но ви шта ње го ве на гон ске при-
ро де. Да нас је то мно го ја сни је не го у вре ме 
ка да је жи вео Шо пен ха у ер, ко ји је за чет ник 
ова квог на чи на раз ми шља ња. Дар вин и оста-
ли до шли су ка сни је. Ме ђу тим, Шо пен ха у ер 
ни је био би о лог. Ње го ва сли ка о чо ве ку би ла 
је мно го бо га ти ја. Он је сво јом фи ло зо фи јом 

ур ла ње, шкр гут зу ба и стра ви чан звук уза
јам ног оп штег уби ја ња, ни је фи ло зо фи ја.“ 
За што је то та ко?
Са фран ски: Са свим јед но став но – за то 

што она он да ни је на ра зи ни ре ал но сти. Фи-
ло зо фи ја и не тре ба да по сту па као ве ли ки те-
ра пе ут. Шо пен ха у ер ни је де лио ову илу зи ју. 
Ње го во на че ло је гла си ло: иако се про тив зла 
у осно ви ма ло мо же учи ни ти, уто ли ко га тре-
ба са гле да ти и при ми ти у сво ју фи ло зо фи ју и у 
са мом се би иза зва ти окрет ка бо љем. То је ис-
кре ни је не го за но си ти се ис пра вља њем све та.

Шо пен ха у ер је на шу пла не ту ви део као јед ну 
од без број них ку гли у ко смо су на ко јој „ег зи
сти ра пле сни ви слој жи вих и пре по зна тљи
вих би ћа.“ Дру гим ре чи ма – ми жи ви мо слу
чај но и без уто чи шта у јед ном бе сми сле ном 
уни вер зу му. Ни је ли Шо пен ха у ер већ знао 
оно што ће по твр ди ти мо де р не при род не 
на у ке?
Са фран ски: Да, он је тач но та ко ви део овај 

свет.

Иако Шо пен ха у ер на хо ри зон ту ни је ви део 
сми сао, на пи сао је „Афо ри зме му дро сти о 
жи во ту“. За што је по треб на жи вот на му
дрост, ако је у су шти ни бо ље уоп ште ни не 
ро ди ти се?
Са фран ски: Чо век је са мо са да ов де. На 

све ту је, иако га ни ко ни је пи тао да ли то хо ће. 
У сво јим афо ри зми ма Шо пен ха у ер ни је та ко 
не ис крен као мно ги дру ги ко ји обе ћа ва ју сре-
ћу. Он је шта ви ше са ста вио пре див на пра ви ла 
му дро сти, не ка ко по сти ћи сре ћу, већ ка ко из-
бе ћи од ре ђе ну вр сту не сре ће, као на при мер 
ка да чо век по ста не и пре ви ше за ви сан од спо-
ља шњих до ба ра. 

Не зна чи ли ње гов пе си ми зам да су сви на по
ри уза луд ни и да је нај бо ље да се чо век као 
Бу да по ву че из овог све та и оде у ма на стир?
Шо пен ха у ер се ди вио Бу ди, али се он сам 

ни је по ву као из све та. Он је тра жио сред ње 
ре ше ње. Ре као је да се тре ба гре ја ти на дру-
штве ној ва три, али ко у ва тру ди ра тај се опе-
че. Љу ди су под но шљи ви са мо ако им се не 
при ђе су ви ше бли зу. Био је у пра ву.

Шо пен ха у ер је као глав ни жи вот ни по кре
тач ви део не све сну во љу на де лу, не што што 
из ми че на шој мо ћи да кон тро ли ше мо. Та
ко ђе и мо дер на ис пи ти ва ња мо зга по ка зу ју 
да ни смо сло бод ни, да ни смо го спо да ри над 
са мим со бом. Да ли је наш сав по нос – наш 
ра зум – за Шо пен ха у е ра са мо илу зи ја? 
Са фран ски: Али упра во сам ра зум про у ча-

ва мо зак. Не тре ба за бо ра ви ти да је све те о ри-
је о мо згу сми слио сам мо зак. А што се ти че 
сло бо де, ис тра жи ва чи мо зга до пу шта ју се би 
да не ги ра ју сло бо ду. Сло бо да, да кле ипак по-
сто ји. Не сме се, да кле, ра зум пот це њи ва ти, 
али ни пре це њи ва ти, што је Шо пен ха у е ру би-

Поводом сто педесет година  
од смрти Артура Шопенхауера

ло по себ но ва жно. За ње га, бив шег тр го вач ког 
ше гр та, ра зум је био слу га. Он као слу га тр чи 
та мо ку да га го спо дар во ља по ша ље. На кра ју 
оста ју на гон, ин те рес, су је та, его и зам – та ко ђе 
и у на у ка ма.

Да ли Шо пен ха у ер по зи ва на ира ци о на ли
зам, ко ји би мо гао да зна чи још ви ше „пла ча, 
ур ла ња и шкр гу та зу ба“ на овом све ту?
Жи вот је сам ира ци о на лан. Ра цио, да кле, 

ра зум, по ку ша ва да то раз у ме и да про ши ри 
под руч је свог ути ца ја. Да ље се не мо же. Са 
пра вом је То мас Ман Шо пен ха у е ра на звао 
„нај ра ци о нал ни јим фи ло зо фом ира ци о нал-
ног“. 

По не кад из гле да да је ми зан троп и љу би
тељ па са, Ар тур Шо пен ха у ер, имао ви ше 
са жа ље ња пре ма жи во ти ња ма не го пре ма 
љу ди ма. За што је он љу де ви део та ко пе си
ми стич но?
Са фран ски: На то је нај бо ље од го во ри ти 

са Ге те о вим Ме фи стом: „Он (чо век) то на зи-
ва ра зу мом и упо тре бља ва га је ди но/ да бу де 
звер ски ји од сва ке жи во ти ње.“ 

Мо гу ли се из све те су мор но сти уоп ште из
ву ћи не ке смер ни це и по у ке за жи вот, за оп
хо ђе ње са љу ди ма и све том? 
Са фран ски: Да. Опре зност. Здра во не по-

ве ре ње. Ин те лек ту ал на искре ност. Раз ви ја ње 
уну тра шњег бо гат ства да чо век не по ста не до-
са дан са мом се би. По у зда ност, осе ћај за од го-
вор ност и још мно го то га.

Шо пен ха у ер је уто чи ште про на шао у умет
но сти, пре све га у му зи ци. Рет ко ко да је та
ко ле по пи сао о ње ној ча роб но сти. На ла зи
те ли ви не што уте шно у Шо пен ха у е ро вој 
фи ло зо фи ји?
Са фран ски: Си гур но. Шо пен ха у ер нас чи-

ни от пор ним на раз о ча ре ња. Он је као не ка 
вр ста про тив о тро ва...

Онај ко пр ви пут при сту па Шо пен ха у е ру, 
ко ји је, та ко ђе, био ве ли ки пи сац, шта тре
ба да про чи та – на рав но, осим ва ше књи ге? 
Са фран ски: Упра во „Афо ри зме му дро сти 

о жи во ту.“

Да ли је све ту још увек по тре бан Шо пен ха
у ер?

Са фран ски: У сва ком слу ча ју.

Ин тер вју је пре у зет из но ви на Frankurter Presse,  
об ја вље ног 27. 09. 2010. 

Са немачког превела Андрејић Слађана 

о по ни ште њу во ље на не ки на чин био ми стик. 
По ди гао је мост ка ис точ ним му дрим уче њи-
ма, а по себ но пре ма бу ди зму. 

Ва ша књи га но си на слов „Шо пен ха у ер и ди
вље го ди не у фи ло зо фи ји“: За што су те го ди
не би ле ди вље?
Са фран ски: То је би ло јед но ге ни јал но 

вре ме у фи ло зо фи ји, вре ме Хе ге ла, Ше лин га, 
Фих теа… От кри ве на је сна га де лат ног Ја, сло-
бо да, ства ра лач ка про стран ства. По сто ја ла је 
не у кро ти ва же ља за спе ку ла ци јом. На су прот 
то ме ми смо да нас нео ри ги нал ни, без ду ха, 
до сад ни, јед но став но – уско гру ди. Шо пен ха-
у ер је та да по стао ве ли ко име. Он је при мио 
фи ло зоф ски им пулс тог вре ме на и окре нуо га 
са не ве ро ват ним са мо по у зда њем про тив фи-
ло зоф ске све сти ње го вих са вре ме ни ка. Пре ма 
ње му чо ве ко вим жи во том не упра вља ра цио, 
већ на го ни…

Та ко ђе и ово је ре као Шо пен ха у ер: „Фи ло зо
фи ја, у ко јој се из ме ђу стра ни ца не чу је плач, 
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Иван Рас те го рац ро ђен је у При шти ни 1940. го ди не, умро је 
2010. у Бе о гра ду. На Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду ди-

пло ми рао је на Од се ку ју го слов ен ске књи жев но сти са оп штом. 
То ком сту ди ја по чео је, осим по е зи јом, да се ба ви и пи са њем о 
фил му, об ја вљу ју ћи у Сту ден ту, Ви ди ци ма, Ин дек су, Филмно во
сти ма, ка сни је у Књи жев ној ре чи, Фрон ту, Књи жев ним но ви на ма, 
Књи жев но сти, Књи жев ном ма га зи ну.

Члан уред ни штва био је у ре дак ци ја ма: Сту дент, Ви ди ци, филм-
ски ча со пис Р, Филмно во сти, Три би на Удру же ња књи жевника 
Ср би је, Кри ла, Књи жев не но ви не. 

Об ја вио је сле де ће 
књи ге и дра ма ти за ци је: 
Пе сме, еди ци ја „Ви ди ци“, 
Бе о град, 1965. Др во ко је 
те че (пе сме), Дом омла-
ди не Бе о гра да, 1971. Не
бе ски ја хач (ра дио дра ма о 
Сент Ег зи пе ри ју), са Ми о-
дра гом Ста ни са вљеви ћем, 
Драм ски про грам Ра дио 
Бе о гра да, 1971. Уни вер зал
ни Брехт (мо но гра фи ја), са 
др Ду ша ном Рња ком, еди-
ци ја „Те а тар поези је“, Бе-
о град, 1973. Уве ли ча ва ју ће 
ста кло(пе сме), Про све та, 
Бе о град, 1979. Све тло сни 
оклоп (пе сме), Ка те дра 
гра фи ке Фа кул те та ли ков них умет но сти. Бе о град, 1982. Ли цем 
пре ма ис то ку (пе сме, за јед но са А. Се ку ли ћем и Б. Вељ ко ви ћем), 
Књижев на омла ди на Ти моч ке кра ји не, 1989. Про кле ти је (до-
ку мен тар на дра ма), са Зла том Ко цић и Во ји сла вом До ни ћем, 
Радио Бе о град, драм ска ре дак ци ја, мај 1992. Лу до го ве до 
(пе сме), За јед ни ца књи жев ни ка Пан че ва, 1993. Азбуч на мо
ли тва (пе сме), БИГЗ, Бе о град, 1995. Не де ло (пе сме), „Рад“, 
Бе о град, 2000. Гла ва (из бор пе са ма и про за и да), еди ци ја ча-
со пи са „По е зи ја“, Бе о град, 2009.

До био је не ко ли ко на гра да за по е зи ју (Бор ски гру мен, 
1987, Ду шан Сре зо је вић, 1992, Злат ни Ор феј, 1996 „Вас ко По-
па“, 2010, за књи гу Гла ва) и ра дио-дра му (го ди шња на гра да 
Ра дио Бе о гра да 1992), пр ва на гра да за до ку мен тар ну дра му 
на ФЕ ДО РУ (Бе о град,1992; дра ма је ре пре зенто ва ла Ју го-
сла ви ју у Пар ми и То ки ју 1993).

Иако је Иван Рас те го рац сво јом глав ном де лат но шћу 
сма трао пи са ње по е зи је, ипак се у овој књи зи може са гле-
да ти ви ше аспек та, од оних ис тор иј ских до естет ског. У овој 
књи зи са куп ље ни су тако тек сто ви ко ји су об ја вљи ва ни у пе-
ри о ди ци од по чет ка Ива но вог пи са ња о фил му. Они го во ре о 
мно гим нај зна чај ним ауто ри ма као што су би ли Ејзен штај н, 
Бер г ма н, Тар ков ски, Ка ва ле ро ви ч, Кју бри к, Хич ко к, Го да р, 
као и о на шим нај зна чај ним ауто ри ма и фил мо ви ма Ма ка ве-
је ва, Жи ке Ми тро ви ћа, Жи во ји на Па вло ви ћа, те Еми ра Ку-
стури це. Не ки тек стови су об ја вље ни у ко а у тор ству са Ми о-
дра гом Ста ни са вље вић, та ко ђе пе сни ком. 

До па дао ми се Ми шин приступ фил му: озби љан, ре спек-
та би лан, али исто вре ме но сло бо дан, спре ман за дво сми сли-
цу, обрт, па и до сет ку. На кло ност ју на ци ма фил ма ко је сам 
и ја во лео. Ње го во си гур но гра ђе ње ре че ни це. По че ли смо 
по вре ме но да пи ше мо тек сто ве и у „че ти ри ру ке“. То је тра-
ја ло, с пре ки ди ма, од 1962. до 1972. го ди не. Об ја вљи ва ли 
смо те тек сто ве ма хом у „Сту ден ту“, „Ви ди ци ма“, „Ин дек-
су“. Обо ји ца би смо до не ли кон цеп те, је дан би сео за пи са ћу 
ма ши ну и об је ди ња вао текст, уз не пре кид не кон сул та ци је и 
до пу не. На кра ју би смо за јед нич ки ре ди го ва ли оно што је 
до спе ло на па пир. Тан дем је збли жа ва ла и ре ак ци ја на те ку-
ћу филм ску кри ти ку „ин фи ци ра ну“ нај већ ма филм ском фа-
бу лом и иде о ло ги јом. Та кри ти ка, њен ве ћи део, ка ко је то 
јед ном ре као Жи во јин Па вло вић, ни је осе ћа ла по тре бу „да 
за гри зе ја бу ку, да за гри зе ка мен – ако тре ба“.

Текстове изабрао Ранко Мунитић
С. М 

Иван Растегорац (1940 – 2010)

ОПКОЉЕНИ СМО

Опкољени смо
као корњача.
Као двоколице
згрбљени смо у жбуњу
и ти немаш косе,
никакво узглавље
сем мојих бркова.
Не знам колико има страна,
али је са сваке лавеж.
Не знам где си заправо пошла
када си обавила око кукова
мало платна,
када си навукла чизме
са мамузама.
Да ли си мислила да утекнеш
или си се у себе поуздала,
као ја,
да ли си ти тада разабрала
да смо опкољени
као корњача?!

Слободан Стојадиновић (19482011)

ШИМБОРСКА

Пре више од тридесет година пред хотелом „Палас” 
У Охриду улазећи у аутобус пун песника опазих 
Место у последњем реду и седох заврзано пијан до 
Изузетно мршаве плавуше с којом је певао на
Немачком руске песме Слободан.
- Мали престани да ме пратиш иначе ћу те 
Усвојити, викну претећи ми Марковић. 
Негде око цркве Светог Стевана госпођа ми 
Без речи утрапи флашу с ракијом.
- Гуцни, грмну Слободан Марковић 
А госпођа се зове Вишеслава Шимборска.
Пио сам док ми није отела флашу и питала ме 
На руском, енглеском, пољском, француском и ко 
Зна све на ком језику ко сам жестећи се али ја сам ћутао.
Ово је наш најталентованији глувонеми песник 
А пије више и горе и од тебе и од мене, објашњавао 
Је намигујући ми Слободан Марковић.
- Како је онда у војсци?- питала је Шимборска.
- Специјалне јединице, одговарао је лаконски он. 
Истовремено хтео сам да пукнем и од беса и од 
Смеха али пошто сам прихвато игру остало ми је 
Само да пијем а над мојом судбином тог дана 
Шимборска се неколико пута и заплака.

О  ФИ Л М У



Ова књи га је јед на од оних рет ких ко је 
по ка зу ју да о јав ним би бли о те ка ма 

да нас нај ком пе тент ни је, нај са др жај ни је 
и нај пот пу ни је пи шу упра во би бли о те ка-
ри ко ји раз у ме ју зна чај и уло гу са вре ме-
них би бли о те ка и ко ји има ју ви зи ју ка ко 
те би бли о те ке тре ба да из гле да ју и ра де 
у бу дућ но сти.. Иако оби мом не ве ли ка, 
књи га Ја сми не Нин ков по са др жа ју, те-
ма ма и су ге сти ја ма ко је по кре ће вр ло је 
зна чај на за рад са вре ме них јав них би бли-
о те ка у Ср би ји. У сво јој осно ви, за сно ва-
на на чи ње ни ца ма и по да ци ма, ова књи га 
је ви зи о нар ска. Са жи ма ју ћи исто риј ску 
пер спек ти ву јав них би бли о те ка и уло гу 
би бли о те ка, а по себ но јав них би бли о те-
ка у про шло сти, аутор ка ар гу мен то ва но 
го во ри о ра ду јав них би бли о те ка да нас и 
отва ра пер спек ти ву за мо гу ће на чи не ра-
да јав них би бли о те ка у Ср би ји у вре ме ну 
ко је до ла зи. Ова ди мен зи ја са гле да ва ња 
ста ња и ви зи о нар ске пер спек ти ве ком па-
ти бил на је са мо дер ним трен до ви ма у на-
чи ну ра да са вре ме них јав них би бли о те ка 
у све ту.

У књи зи је са бра но де се так тек сто ва 
ко ји су очи глед но на ста ја ли по след њих 
го ди на као плод про ми шља ња и прак-
се о ра ду јав них би бли о те ка да нас. Већ у 
Увод ној ре чи аутор ка пре ци зи ра ме сто и 
функ ци ју са вре ме не јав не би бли о те ке и ка же: „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“. У тек сто ви ма ко ји по том сле де аутор ка ово тач но за па жа ње раз ви ја 
кроз низ аспе ка та, про бле ма ти зу ју ћи отво ре на пи та ња јав них би бли о те ка 
у Ср би ји да нас. На осно ву исто риј ске ре тро спек ти ве и мо дер них кре та-
ња би бли о те кар ства у све ту аутор ка до ла зи до ре ле вант них за кљу ча ка и 
кроз су ге сти је отва ра пер спек ти ву мо гу ћег бр жег раз во ја би бли о те кар-
ства код нас.

Већ у пр вом тек сту: „Би бли о те ке у ери Ин тер не та“, по ста вље не су 
осно ве за про ми шља ње о са др жа ју, уло зи и ра ду јав них би бли о те ка у са-
вре ме ном дру штву. По ла зе ћи од чи ње ни це да би бли о те ка ви ше ни је са мо 
ме сто кул ту ре већ и ме сто и сер вис ин фор ма ци ја, аутор ка у све тлу про-
ме ње не при ро де би бли о те ке по чет ком овог ве ка раз ма тра упра во ову, 
ин фор ма тич ку ди мен зи ју би бли о те ке, ко ја обо га ћу је тра ди ци о нал ни са-
др жај и тра ди ци о нал не функ ци је, али зах те ва и са свим но ви при ступ у 
скла ду са по тре ба ма ко ри сни ка.

У тек сту „Би бли о те ке као те мељ европ ске кул ту ре“ аутор ка пи ше о 
мо гућ но сти ма са рад ње би бли о те ка кроз про јек те, а у тек сту „Ком пе тен-
ци је гра ђа ни на у еко но ми ји за сно ва ној на зна њу“ о ме сту по је дин ца у но-
вој исто риј ској ствар но сти ко ју фор ми ра еко но ми ја зна ња. Овај текст је 
по себ но за ни мљив јер го во ри о ме сту би бли о те ке у дру штву ко је сво је 
по тре бе за до во ља ва не са мо кроз ма те ри јал на до бра не го и кроз аку му ла-
ци ју и упо тре бу зна ња ко је је би тан пред у слов и еко ном ског и кул тур ног 
раз во ја сва ке дру штве не за јед ни це, а би бли о те ке у том про це су по сво јој 
су шти ни има ју ве о ма бит ну уло гу. Текст је упу тан и за оне ко ји пла ни ра ју 
и про јек ту ју кул тур ни раз вој дру штва и уло гу и ме сто би бли о те кар ства и 
јав них би бли о те ка у том про це су.

Сле де ћи текст го во ри о ве о ма бит ној ком по нен ти са вре ме ног би бли-
о те кар ства, а то је обра зо ва ње би бли о те ка ра. Аутор ка на гла ша ва да се 
да на шње обра зо ва ње би бли о те ка ра ве о ма бит но раз ли ку је од кла сич ног 
обра зо ва ња ко је је има ло огра ни че не и ли ми ти ра не ци ље ве. Обра зо ва-
ње са вре ме ног би бли о те ка ра је кон ти ну и ра но, за сно ва но на кла сич ним 
али и на ал тер на тив ним из во ри ма зна ња ко је но ва дру штве на ре ал ност 
на ме ће. Прак тич но, обра зо ва ње би бли о те ка ра ни кад не пре ста је већ се 
увек до пу ња ва, про ши ру је и про ду бљу је но вим зна њи ма, а са вла да ва ње 

тих зна ња и при ме на у услу га ма пре ма 
чи та о цу ме ри ло је успе шно сти ра да сва-
ког би бли о те ка ра.

У сле де ћем тек сту, „Еко ном ска уло-
га би бли о те ка у са вре ме ном све ту“, кроз 
ар гу мен то ва ну ана ли зу по сто је ћег ста ња 
го во ри се о из во ри ма фи нан си ра ња јав-
них би бли о те ка и ука зу је се на нео д го ва-
ра ју ће и не до вољ но фи нан си ра ње у све-
тлу по тре ба ко је јав не би бли о те ке има ју у 
са вре ме ном дру штву. Не до вољ но фи нан-
си ра ње јав них би бли о те ка ста вља их у си-
ту а ци ју да не мо гу аде кват но да од го во ре 
на све по тре бе ко је од њих ко ри сни ци 
њи хо вих услу га с пра вом зах те ва ју.

По мно го че му је за ни мљив и упу тан 
текст „Упра вља ње јав ним би бли о те ка ма“, 
јер је ис тра жи ва ње за сно ва но на ис ку-
стви ма ме наџ мен та у скан ди нав ским јав-
ним би бли о те ка ма, ко је по мно го че му 
мо гу би ти обра зац успе шно сти у ра ду 
јав них би бли о те ка уоп ште. У рад јав них 
би бли о те ка уве де на је но ва струк ту ра 
струч ња ка ко ји су нај пре при мар на ка те-
го ри ја еко но ми је. Али, има ју ћи у ви ду да 
су и јав не би бли о те ке не са мо кул тур на 
не го и еко ном ска ка те го ри ја про ми шља-
ња и прак тич на ре ше ња су пре ко по треб-
на, а скан ди нав ски мо дел ме наџ мен та у 
ра ду јав них би бли о те ка пру жа до вољ но 

упут них и кре а тив них смер ни ца ко је мо гу би ти од ве ли ке ко ри сти у ра ду 
јав них би бли о те ка у Ср би ји. Об ли ко ва ње овог мо де ла ме наџ мен та пре ма 
до ма ћим по тре ба ма и ње го ва при ме на у ра ду јав них би бли о те ка отва ра 
про стор за бит но по бољ ша ње ра да и успе шни је за до во ља ва ње по тре ба 
ко ри сни ка.

У сле де ћем тек сту, „Би бли о те ка као јав ни сер вис кул ту ре“, аутор ка с 
пра вом кон ста ту је да би бли о те кар ство Ср би је „не по зна је ја сну стра те-
ги ју раз во ја, ни на на ци о нал ном ни на ло кал ном ни воу“. По ла зе ћи од ове 
чи ње ни це и ко ри сте ћи ста ти стич ке по дат ке, аутор ка да ље у тек сту го во-
ри о ста њу у ко ме се срп ско би бли о те кар ство и би бли о те ке да нас на ла зе.
За вр шни текст у књи зи, „Европ ска стра те ги ја Ма ни фест из Оеира са Пул-
ма нов днев ни ред за Е-Евро пу“ у основ ним цр та ма го во ри о овом ва жном 
про јек ту ко ји про јек ту је ре ша ва ње јед на чи не уло ге и ста ту са јав них би-
бли о те ка у Евро пи са на гла ском на про стор, гра ђу, фи нан си ра ње, стра те-
ги ју и кул тур ну по ли ти ку као нео п ход не еле мен те за успе шно функ ци о-
ни са ње јав них би бли о те ка. Ср би ја је још да ле ко од овог кон цеп та али је 
вред но да срп ско би бли о те кар ство о ње му раз ми шља у све тлу умре жа ва-
ња на ци о нал не кул ту ре у си стем европ ских кул ту ра. Књи га Ја сми не Нин-
ков на нај бо љи на чин по ка зу је да је то нео п ход но.

Станиша Нешић
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