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Пр во срп ско Чи та ли ште је 
осно ва но 14. ја ну а ра 1842. 
у Ири гу. Пет го ди на пошто 

је Бе о град по стао пре сто ни ца Кне-
же ви не Ср би је, 2. ја ну а ра 1846. осно-
ва но је Бе о град ско чи та ли ште, пр ви 
број Но ви на Чи та ли шта бе оград ског 
по ја вио се у пе так 3. ја ну а ра 1847. 
Но ви не чи та ли шта бе о град ског су 
пр ви и нај стра ри ји лист у Ср би ји.

Сле де ћи ту тра ди ци ју Би бли о-
те ка гра да Бе о гра да је 1980. об но-
ви ла Бе о град ско чи та ли ште, а 1991. 
и Но ви не Бе о град ског чи та ли шта. 
Пр ви број об но вље ног ли ста иза шао 
је за са јам књи га 1991. го ди не. Об-
на вља ње ли ста бла го сло вио је ње го-
ва све тост па три јарх срп ски Па вле 
на про мо ци ји. До 2011. иза шло је 
96 бро је ва и лист је сте као ве ли ки 
углед у кул тур ној јав но сти. У ли сту 
је са ра ђи ва ло пре ко 1000 стал них 
са рад ни ка, ме ђу њи ма и нај у глед ни ја 
име на на ше кул ту ре. Лист је об ја вио 
10 те мат ских бро је ва (100 го ди на од 
ро ђе ња Де сан ке Мак си мо вић, Осам ве ко ва Хи лан да ра, Ни ко-
ла Те сла, Ми лу тин Бо јић, Ми лош Цр њан ски, Сто го ди на СКЗ, 
Иво Ан дрић, Јо ва ну Ду чић, Срп ска књи жев нос на КиМ, Хи лан-
дар ска би бли о те ка). Об ја вље на је би бли о гра фи ја Но ви на, ре-
принт из да ње Но ви не чи та ли шта бе о град ског 1846-1847 и DVD 
Но ви не Бе о град ског чи та ли шта 1991-2011, по во дом 20 го ди на 
из ла же ња ли ста.

Да нас су Но ви не Бе о град ског чи та ли шта нај пре лист по све-
ћен јав ним би бли о те ка ма, ства ра њу, из да ва њу, чи та њу и тр жи-
шту књига.

Но ви на Бе о град ског чи та ли шта су да нас нај зна чај ни ји во-
дич за рад јав них би бли о те ка у обла сти чи та ња, ано ти ра ња и на-
бав ке књи га, за са рад њу са из да ва чи ма, ин сти ту ци ја ма кул ту ре 
и мар кнти шко пред ста вља ње ра да јав них би бли о те ка и срп ске 
књи ге у све ту. 

Но ви не Бе о град ског чи та ли шта у осно ви по кри ва ју сва она 
под руч ја ко ји ма се лист ова квог ти па ба ви, а то је, пре све га, би-
бли о те ка, књи га и ње но окру же ње (би бли о те ке, из да ва чи, пи-
сци, књи жа ри, чи та о ци, књи га у ме ди ји ма, књи га и ин сти ту ци је 
кул ту ре, књи жев но и кул тур но на сле ђе, књи га у но вим тех но ло-

ги ја ма и дру го). У сва ком бро ју лист 
стан дард но има три бло ка: пр ви по-
кри ва набрoјaне те ме, дру ги је Из лог 
но вих књи га (ано ти ра на би бли о гра-
фи ја пре ко 100 но вих на сло ва у сва-
ком бро ју), а тре ћи блок је на ме њен 
огла ша ва њу из да ва ча и свих оних ко ји 
на би ло ко ји на чин има ју до дир них 
та ча ка са би бли о те ком, књи гом и чи-
та њем.

По ред ових стан дард них бло ко ва 
лист у сва ком бро ју има при ло ге ко ји 
по кри ва ју сле де ће те ме: Би бли о те ке 
(фон до ви, рад са чи та о ци ма, кул тур-
ни про гра ми, на бав ка, би бли о те ке и 
но ве тех но ло ги је, про јек ти, би бли о-
те ке и из да ва чи, пи сци, чи та о ци). Тр-
жи ште књи га (ана ли зе циљ них гру па 
у про да ји књи га, књи ге за де цу, уџ бе-
нич ка ли те ра ту ра, уче шће и уло га би-
бли о те ка на тр жи шту књи га, од но си 
из ме ђу оп ште кул ту ре, чи та ња и стан-
дар да у фор ми ра њу тр жи шта књи га, 
уло га из да ва ча, нај ску пље и нај јеф ти-
ни је књи ге и ка ко до њих до ћи у тр-

жи шним усло ви ма, и дру го). Из да ва чи, пи сци и чи та о ци (ко му-
ни ка ци ја, од но си и про бле ми ме ђу овим ка те го ри ја ма). Књи га 
и мар ке тинг (мар ке тинг у про из вод њи, пред ста вљању и про да ји 
књи га, мар ке тинг у функ ци ји по пу ла ри за ци је књи ге и чи та ња, 
оста ли ви до ви мар ке тин шког при сту па књи зи). Лист кон ти ну-
и ра но пра ти рад Се кре та ри ја та за кул ту ру гра да Бе о гра да ка-
да је у пи та њу књи га и ње но окру же ње (би бли о те ке, ка пи тал на 
из да ња, от куп, ве сти о књи жев ним до га ђа ји ма ко је Се кре та ри-
јат у окви ру сво јих де лат но сти ре а ли зу је, пла но ви, про гра ми и 
дру го). Те мат ски бло ко ви и те мат ски бро је ви (де таљ на об ра да 
по је ди них те ма ве за них за све оне обла сти ко је су од зна ча ја за 
би бли о те ке и књи гу, обра зо ва ње и кул ту ру уоп ште) и те мат ски 
бро је ви (о ак ту ел ним го ди шњи ца ма на ше кул ту ре и књи жев но-
сти, о кул тур ном на сле ђу срп ског на ро да). 

Лист ре дов но из ла зи 4 до 6 пу та го ди шње у два об ли ка; као 
стан дард но штам па но из да ње и као WEB из да ње. WEB из да ње 
има кул тур ну ми си ју од ка пи тал ног зна ча ја за срп ске јав не би-
бли о те ке, књи жев ност и кул ту ру у европском кон тек сту.

Станиша Нешић

Библиотека града Београда

20 година „Новина Београдског читалишта“
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На ово го ди шњем Ме ђу на род ном сај му књи га, одр-
жа ном под сло га ном „Књи ге спа ја ју љу де“, ме ђу 817 

из ла га ча под са јам ским ку по ла ма, по но во је и Би бли-
о те ка гра да Бе о гра да на шла сво је ме сто и за бе ле жи ла 
успе шан на ступ. Сам ди зајн штан да Би бли о те ке гра да, 
ко ји се већ тра ди ци о нал но на ла зи у ха ли 2а, обе ле жи ла 
је са рад ња са кон цеп ту ал ном рад њом Су пер мар кет. Ова 
са рад ња до при не ла је још мо дер ни јем и атрак тив ни јем 
из гле ду штан да не го про те клих го ди на. 

Ме ђу тим, ни је са мо атрак ти ван и нео би чан из глед 
штан да при вла чио па жњу по се ти ла ца. Би бли о те ка се 
ове го ди не пред ста ви ла и са не ко ли ко ква ли тет них но-
вих на сло ва. Ме ђу њи ма су „Илу стро ва на исто ри ја Би-
бли о те ке гра да Бе о гра да“ Љу би це М. Ћо ро вић, из да та 
по во дом осам де сет го ди на од осни ва ња Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да; збор ник тек сто ва „Бран ко Миљ ко вић – 
пе сник ва тре“, из дат по во дом пе де сет го ди на од смр ти 
овог пе сни ка, као и књи га про во ка тив них књи жев них 
раз го во ра „Дво у гао Ex-li bris“. 

Библиотека града Београда  
на 56. Mеђународном сајму књига

На штан ду Би бли о те ке, у при јат ној и не фор мал ној ат мос фе ри, ор га-
ни зо ван је и низ дру же ња са чла но ви ма Би бли о те ке, са рад ни ци ма, књи-
жев ни ци ма и дру гим умет ни ци ма. Уочи Сај ма до де ље не су ди пло ме по ла-
зни ци ма кур са ра чу на ра „65+” ко ји Би бли о те ка гра да ор га ни зу је за сво је 
су гра ђа не ста ри је од 65 го ди на. По се ти о ци су мо гли уче ство ва ти у ма лој 
ра ди о ни ци ори га ми ја ко ја је ре а ли зо ва на у са рад њи са дру штвом срп ско-
ја пан ског при ја тељ ства „Та гаи“. При дру жи ли смо се ак ци ји «Бе о гра ди за-
ци ја Бе о гра да» та ко што смо на ше нај мла ђе го сте бес плат но учла ни ли у 
Би бли о те ку. 

Од по себ ног зна ча ја за Би бли о те ку би ло је и одр жа ва ње са јам ских 
фо ру ма на те му „Елек трон ски свет књи ге и ин фор ма ци ја“ и „Би бли о те ке 
бу дућ но сти“. Уче сни ке фо ру ма уго сти ли смо и на на шем штан ду, а на ши 
за по сле ни су та ко има-
ли при ли ку да упо зна ју 
ре но ми ра не ко ле ге из 
зе мље и ино стран ства. 

Штанд Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да по се-
ти ло је пре ко 150 ре-
но ми ра них до ма ћих и 
стра них умет ни ка и ин-
те лек ту а ла ца. По се ти-
о ци штан да су у го то во 
сва ком тре нут ку мо гли 
да на штан ду ви де не ко 
по зна то ли це из све та 

књи жев но сти, умет но сти и кул ту ре уоп ште. У том сми слу, штанд Би бли о-
те ке био је ме сто су сре та ауто ра и чи та ла ца.

Штанд Би бли о те ке по се тио је и го спо дин Пре драг Мар ко вић ми ни-
стар кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва. Он је на по клон 
до био про мо тив ну ма ји цу са нат пи сом „Бу ди члан” и ло гом Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да. Та ко ђе, об ра до ва ла нас је и по се та по зна тог бра зил ског 
пи сца Ед ни ја Сил ве стре.

Оства рив ши низ но вих са рад њи и при ја тељ ста ва, уве ри ли смо се да 
књи ге за и ста спа ја ју љу де.

Јана Драшковић
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БИБЛИОТЕКА „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“, СТАРИ ГРАД 

ОДЛУКА ЖИРИЈА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ
„ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“ 2011.

Жи ри за до де лу На гра де „Ђор ђе Јо ва но вић“, у са ста ву др Алек сан дар Јер ков, пред-
сед ник, др Пе тар Пи ја но вић и др Ми хај ло Пан тић, чла но ви, на за вр шној сед ни ци одр-
жа ној 17. ок то бра 2011. јед но гла сно је од лу чио да На гра ду „Ђор ђе Јо ва но вић“ за 2011. 
го ди ну до де ли књи зи 

Јована Делића 
ИВАН В. ЛАЛИЋ И ЊЕМАЧКА ЛИРИКА

(Једно интертекстуално истраживање)
у издању Српске књижевне задруге, Института за књижевност у 

Београду и Филозофског факултета у Источном Сарајеву

Књи га Јо ва на Де ли ћа вре дан је при лог ком па ра тив ном из у ча ва њу јед ног од нај-
зна чај ни јих срп ских пе сни ка ХХ ве ка. Она отва ра ва жно пи та ње ме ста, уло ге и зна ча-
ја нај бо љих срп ских пе сни ка у свет ској књи жев но сти, а њо ме Јо ван Де лић на ста вља 
про у ча ва ња об је ди ње на у књи зи „О по е зи ји и по е ти ци срп ске мо дер не“, те дру ге ана-
ли тич ке тек сто ве о срп ском пе сни штву ХХ ве ка. Но ве, ком па ра ти ви стич ке сту ди је о 
по е зи ји до ла зе у ни зу ра до ва од ра не сту ди је о са вре ме ном ро ма ну и тра ди ци ји оли-
че ној у де лу Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа до књи га о Ки шу и Па ви ћу, ко ји ма је Јо ван 
Де лић сте као ле по ме сто ме ђу ту ма чи ма књи жев но сти.

Уста но ви ти ре ла ци је Ива на В. Ла ли ћа са Хел дер ли ном, Ге те ом, Рил ке ом, Бе ном и 
Це ла ном, че му је по све ћен сре ди шњи део на гра ђе не сту ди је, зна чи про дор у раз у-
ме ва ње са вре ме ног срп ског сти ха и кон тек ста у ко јем се он оства ру је. Ду го го ди шњи 
труд и рад на овом по љу та ко је до ве ден до јед ног зре лог и вред ног ре зул та та ко ји 
ка ко сво јом убе дљи во шћу и ра зло жно шћу, та ко и по ли цен трич ним ин те ре со ва њем, 
оста вља ви дан траг у са вре ме ној срп ској кри ти ци. Гле да но из пер спек ти ве ан га жма-
на и ин те ре со ва ња кри ти ча ра Ђор ђа Јо ва но ви ћа по ко јем на гра да но си име, то зна чи 
исто вре ме но раз у ме ва ње са вре ме не ли те ра ту ре и ње не тра ди ци је, али и свет ске књи-
жев но сти и европ ског кон тек ста у ко јем срп ска књи жев ност има сво је ме сто.

Жи ри ис ти че да је то ком про те клих го ди ну да на об ја вље но ви ше оства ре ња књи-
жев не кри ти ке и на у ке о књи жев но сти ко ја за до во ља ва ју кри те ри ју ме на гра де „Ђор ђе 
Јо ва но вић“, што го во ри о тра ја њу срп ске кри тич ке ми сли.

У Бе о гра ду, 17. ок то бра 2011.

Александар Јерков
Петар Пијановић
Михајло Пантић

Ка да је по чет ком де цем бра 1961. го ди не 
кре нуо Иво Ан дрић у Сток холм на уру-
че ње Но бе ло ве на гра де, по вео је со бом 

и мла до га се кре та ра Са ве за књи жев ни ка Ју го-
сла ви је, мла до бо сан ског по том ка, Влај ко во га 
си на Ива на В. Ла ли ћа, да по ка же сви је ту ка ко ју-
го сло вен ски пи сци има ју за се кре та ра кул тур ног 
и све стра но обра зо ва ног мла дог пје сни ка и пре-
во ди о ца, по ли гло ту и по зна ва о ца свјет ске по е-
зи је. На то мје сто се кре та ра Са ве за књи жев ни ка 
не што ра ни је га је из За гре ба до вео Алек сан дар 
Ву чо, или Ан дрић пре ко Ву ча. Био је то чин при-
ја тељ ске на кло но сти, али и чин вред но ва ња, до-
бро при кри вен зва нич ном по зи ци јом се кре та ра 
Са ве за пи са ца. Знао је ис ку сни ди пло ма та ка ко 
се то ра ди.

Да нас ми се тај чин чи ни ви ше стру ко зна-
чај ним и по ма ло про роч ким. Иван В. Ла лић је 
до се гао пред смрт – по пут Јо ва на Ду чи ћа или 
Де сан ке Мак си мо вић – свој пје снич ки зе нит и 
оне по ет ске ви си не ко је су се 1961. те шко мо гле 
на слу ти ти и ко је до сти жу са мо ве ли ки, нај ве ћи. 
Да нас се тај „бив ши де чак“, „der ver gan ge ne Kna-
be”, по ка зу је као пје сник ко ји је пре вас ход но у 
сво јој по е зи ји, али и у есе ји сти ци и ан то ло ги ја-
ма, во дио бри љан тан ди ја лог са по е зи јом сви је-
та: са Би бли јом, ан ти ком, Ви зан ти јом, ста ром 
срп ском књи жев но шћу, са ду бро вач ком по е зи-
јом, са ита ли јан ском, ње мач ком, фран цу ском, 
ен гле ском и аме рич ком, са но ви јом срп ском од 
Сте ри је, пре ко Ла зе Ко сти ћа, Во ји сла ва Или ћа, 
Бог да на По по ви ћа и ње го ве „Ан то ло ги је“, Јо ва-
на Ду чи ћа, Ми лу ти на Бо ји ћа, Ста ни сла ва Ви на-
ве ра и ње го ве „Пан то ло ги је“, све до По пе, Па-
вло ви ћа, Ра ич ко ви ћа, Хри сти ћа, Бран ка Миљ ко-
ви ћа и кри ти ча ра Зо ра на Ми ши ћа. 

Иван В. Ла лић је истин ски и ве ли ки пје сник 
ди ја ло га и у том ди ја ло гу са по е зи јом сви је та, 
ра чу на ју ћи ту и срп ску по е зи ју, тре ба га и ту-
ма чи ти. Оту да је ком па ра тив ни, ин тер тек сту-
ал ни при ступ овој по е зи ји при кла дан ко ли ко и 
природан. Упу стио сам се у ту ма че ње то га ди-
ја ло га у свим ње го вим ру кав ци ма и до сад за вр-
шио са мо овај на гра ђе ни књи жу љак о ње мач кој 
ли ри ци. 

Ин си сти рам на том Ла ли ће вом ди ја ло гу 
са по е зи јом сви је та, на цје ли ни то га ди ја ло га, 
ко ју жу дим да опи шем и ко ју ћу по ку ша ти као 
мо за ик да скло пим, акoбогда. Сва ко из два ја-
ње по је ди нач не књи жев но сти, би ла она срп ска 
или ње мач ка, фран цу ска или аме рич ка, ан тич ка 
или срп ско-ви зан тиј ска, ита ли јан ска или ен гле-
ска, са мо је ствар љу тог ком про ми са и не во ље. 
Без Ви зан ти је би остао не ја сан пје сни ков од нос 
пре ма на ци о нал ној књи жев но сти и исто ри ји, 
али и пре ма Ве не ци ји и За па ду; без Хел дер ли-
на – од нос пре ма основ ним по е тич ким на че ли-
ма и ра зу ми је ва ње сми сла пје сни штва и пје ва ња; 
без Дан теа – од нос пре ма Бо го ро ди ци; без Пе-
трар ке и Шек спи ра – пре ма со не ту; без Ели о та 
се не мо же схва ти ти Ла ли ћев од нос пре ма тра-
ди ци ји; без Вит ме на – од нос пре ма би блиј ском 
вер се ту, сло бод ном сти ху и аме рич кој по е зи ји; 
без Сте ри је и Во ји сла ва не ја сан је од нос пре ма 
хек са ме тру, а са мим тим и пре во ди лач ки од нос 
пре ма Хел дер ли ну, Ге теу и Рил кеу, па и при ро да 

ПРИМАЈУЋИ  НАГРАДУ „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“
Беседа Јована Делића 
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Ла ли ће вог сло бод ног сти ха; без Бо дле ра је нео-
бја шњив од нос пре ма цје ло куп ној мо дер ној по-
е зи ји. Ла ли ћев сло бод ни стих је на стао ра дом на 
хек са ме тру и ње го вим при ла го ђа ва њем срп ском 
го вор ном рит му. Све је са свим чвр сто по ве за но 
у пје сни штву и ви зи ји сви је та Ива на В. Ла ли ћа. 
За то је ова на гра ђе на књи жи ца са мо је дан ру ка-
вац у опи су моћ ног пје сни ко вог ди ја ло га са по-
е зи јом сви је та. Ла лић је уз о ран при мјер ка ко се 
тај ди ја лог во ди, и ка ко га тре ба во ди ти, и на пла-
ну пре во ђе ња, и на пла ну есе ји сти ке, и на пла ну 
пје снич ког ства ра ња, и на пла ну ан то ло гиј ских 
из бо ра, с пу ним по што ва њем сво га је зи ка и сво-
је на ци о нал не књи жев но сти и тра ди ци је. Тре ба 
на па мет на у чи ти ове Ива но ве ре че ни це:

„Про вин ци ја лан је дух ко ји од би ја да се се-
ћа, ко ји се од ри че сво јих ко ор ди на та за да тих у 
је зи ку – у тра ди ци ји, исто ри ји, суд би ни, ду хов-
ном про сто ру тог је зи ка. (Ко не по ву че по у ке из 
Ла зе Ко сти ћа и Во ји сла ва Или ћа, уза луд ће их 
тра жи ти код Ма лар меа и Рил кеа.)“

То го во ри свјет ски чо вјек, ко ји је пре во дио 
са ње мач ког, фран цу ског, ен гле ског и ита ли-
јан ског и ко ји је са ста вио ан то ло ги је мо дер ног 
фран цу ског, аме рич ког и ње мач ког пје сни штва.

Ла лић је иде а лан пје сник за не ка да шњег сту-
ден та бе о град ске свјет ске књи жев но сти, ко ји се 
до бро уко ри је нио у на ци о нал ну тра ди ци ју. На 
стра ну што смо у јед ном ду гом раз го во ру у Но-
вом Са ду от кри ли низ бли ско сти, о ко ји ма је да-
нас не при лич но го во ри ти. Ре ћи ћу са мо јед но: 
ни је ла ко ре ћи Бо гу и сви је ту ДА и по сли је лич-
не тра ге ди је – не срећ не по ги би је си на Влај ка, 
на Пре о бра же ње 1989. Иван В. Ла лић ни је та да 
скло пио са вез са са та ном, већ са Бо гом, за мо лив-
ши од ње га још се дам го ди на жи во та, да ис пи ше 
сво ја ре мек-дје ла: Пи смо и Че ти ри ка но на. Кла-
њам се тој ду хов ној сна зи. 

Са Хел дер ли ном је Ла лић у нај ин тен зив ни-
јој пје снич кој ве зи. Ње гов пре вод Хел дер ли но-
вих Ода бра них де ла (1969) сма трам пр во ра зред-
ним кул тур ним до га ђа јем. Ла лић је от крио Хел-
дер ли на срп ском, па и ју го сло вен ском чи та о цу. 
Не пам тим кад ме је та ко не ки пје снич ки пре вод 
об у зео, као овај на тре ћој го ди ни сту ди ја. Ка да 
сам не што од тог до жи вља ја по вје рио пје сни ку, 
мје сец да на пред ње го ву смрт, био је из не на ђен 
и оза рен не ви ном ра до шћу дје те та. Ла ли ћа са 
Хел дер ли ном ве жу нај ду бља увје ре ња о при ро-
ди и сми слу по е зи је: „оно што тра је за сни ва ју 
пе сни ци“. По сто ји сми сао по е зи је и у оскуд ним, 
и у нај го рим вре ме ни ма. Хљеб је зе маљ ски плод 
свје тло шћу не ба бла го сло вен и овје рен, а ра дост 
ви на „од гро мов но га бо га ис хо ди“. Хел дер лин је 
не за о би ла зан кад Ла лић го во ри о по е зи ји и ре-
ли ги ји, о Бо гу и сви је ту. Бог нај ви ше во ли да 
се пје сни ци ста ра ју „о чвр стом сло ву“. Обо ји ца 
пре во ди о ци, обо ји ца по што ва о ци ан ти ке, обо-
ји ца окре ну ти ка Бо гу и сви је ту, од но су Бог–чо-
вјек, има ли су шта ре ћи је дан дру го ме.

Ге те о ве Рим ске еле ги је еле гич не су са мо по 
еле гиј ском ди сти ху, и на ла зе се у под тек сту Ла-
ли ће ве „Рим ске еле ги је“, ко ја та ко ђе по шту је 
еле гиј ску фор му, али уно си и еле гич не то но ве. 
Рим је, за Ла ли ћа, мје сто љу ба ви, јед но од по вла-
шће них ме ђу по вла шће ни ма, ме ђу „ме сти ма ко ја 

во ли мо“. Без љу ба ви сви јет ни је сви јет, ни ти би 
Рим био Рим, па Ла лић ци ти ра Ге теа:

„Цео си свет, о Риме, али љубави лишен
Нити би свет био свет, нити би Рим био Рим.“

На ла зим да је Ла ли ћев до жи вљај љу ба ви 
мно го сло же ни ји, тра гич ни ји и бо га ти ји од Ге те-
о вог, иако ће мој на лаз по не ко га на сми ја ти. Не 
ма рим; го во рим из нај ду бљег увје ре ња. 

Од ре ђу ју ћи да је за да так пје сни ка да – све-
му стра шном упр кос – сла ви за да ту ре ал ност, 
Ла лић ра до ци ти ра Рил кеа, по ко ме су пје сни ци 
„пче ле Не ви дљи вог“: оне ску пља ју мед ви дљи во-
га да би њи ме на пу ни ле злат ну ко шни цу Не ви-
дљи вог. 

За хва лан сам Ми ни стар ству за на у ку и тех-
но ло ги ју, од но сно са да Ми ни стар ству за про све-
ту и на у ку Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ству за 
на у ку Ре пу бли ке Срп ске, по кро ви те љи ма ово га 
из да ња. 

За хва лан сам уред ни ци ма Мар ку Не ди ћу и 
Дра га ну Ла ки ће ви ћу, ду хо ви том ауто ру ли је пих 
ко ри ца Бра ни сла ву Сте па но ву и мом ста ром 
дру гу Пе ри Ста ни са вље ву Бу ри, са ко јим са ра-
ђу јем још од биг зов ских вре ме на. 

За хва лан сам ре цен зен ти ма Мар ку Не ди ћу и 
Бо ја ну Јо ви ћу, ко ји су пре по ру чи ли књи гу Ми-
ни стар ству за фи нан си ра ње и из да ва чи ма за об-
ја вљи ва ње. 

Уви јек сам за хва лан Ка те дри за оп шту књи-
жев ност Фи ло ло шког фа кул те та, гдје сам ин те-
лек ту ал но фор ми ран, и Ка те дри за срп ску књи-
жев ност, гдје за ра ђу јем хљеб. 

За хва лан сам љу ди ма ко ји су при је ме не ра-
ди ли на овом по слу, чи јим сам се ре зул та ти ма 
ко ри стио, а не ке од њих и угра дио у ову књи гу, 
при је свих Алек сан дру Јо ва но ви ћу и Све тла ни 
Ше а то вић Ди ми три је вић, а он да: Ник ши Стип-
че ви ћу, Но ви ци Пет ко ви ћу, Ра до ва ну Вуч ко ви-
ћу, Све тла ни Вел мар Јан ко вић, Алек сан дру Пе-
тро ву, Пре дра гу Па ла ве стри, Но ву Ву ко ви ћу, 
Љу бо ми ру Си мо ви ћу, Ра ди во ју Ми ки ћу, Дра га-
ну Сто ја но ви ћу, Бо ја ни Сто ја но вић Пан то вић, 
Је ле ни Но ва ко вић, Пер си ди Ла за ре вић ди Ђа-
ко мо, Ти хо ми ру Бра јо ви ћу, Бо ја ну Јо ви ћу, Зла-
ти Бо јо вић, Бра ни ми ру Жи во ји но ви ћу, Ср да ну 
Бо го са вље ви ћу, Мир ку Кри во ка пи ћу, Со њи Ве-
се ли но вић, Дра га ну Ха мо ви ћу и Ми ло са ву Те-
ши ћу.

За хва лан сам Да ни је ли Стан ко вић и Ли ди ји 
Де лић на ком пју тер ској об ра ди по је ди нач них 
тек сто ва, а на ро чи то Не дељ ки Не ди Пе ри шић 
на при пре ми књи ге и из ра ди имен ског ре ги-
стра.

За хва лан сам сви ма ва ма ко ји сте до шли да 
ми уљеп ша те овај дан, ко ји сам ве ћи и љеп ши дио 
сво га жи во та сла вио као Дан осло бо ђе ња Бе о-
гра да. Не до ста ју ми ко ли ко мо ја ро ђе на, то ли ко 
и мо ја ро ма ниј ска дје ца са Па ла, а на ро чи то они 
бри жни и мар љи ви мо ји сту ден ти из Пе три ње, 
са Ба ни је, из рат них вре ме на, ко ји ко зна ку да да-
нас лу та ју сви је том и ко зна ко од њих ни је ви ше 
ме ђу жи ви ма. Не сми јем их пре ћу та ти; „зи до ви 
су пре ћу та ли и сру ши ли се“, опо ми ње ме сти хом 
Иван В. Ла лић.

По себ ну ври јед ност овој на гра ди да је чи ње-
ни ца да је до дје љу је би бли о те ка ово га чу де сног и 
бог зна ко ли ко пу та ра за ра ног гра да, за ко ји сам 
се жи вот но ве зао. Без би бли о те ка и би бли о те ка-
ра, и без ово га гра да, мој би по сао био не мо гућ, 
а мој жи вот би имао још ма њи сми сао од ово га 
што га има. Хва ла ти, Бе о гра де. Хва ла вам, би-
бли о те ка ри у Ник ши ћу, Бе о гра ду, Но вом Са ду и 
Ге тин ге ну.

Слу чај, или не ко дру ги, хо ће да за вр шим ово 
сло во за хвал но сти ка ко сам и за по чео – са Ла ли-
ћем и Ан дри ћем: да нас при мам на гра ду за књи гу 
о Ива ну В. Ла ли ћу, а сју тра би, ако бог да, тре ба-
ло да се по ја ве ини ци јал ни при мјер ци књи ге Иво 
Ан дрић – мост и жр тва. Пи сци не оста ју ду жни. 
Ду жник сам ја. 

ПРИМАЈУЋИ  НАГРАДУ „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“

Мо тив ље та у зе ни ту, ка рак те ри сти чан за 
пје сму „Ни кад са мљи“, чи ји је на слов ци тат Гот-
фри да Бе на, на го вје шта ва „руј не ме та ста зе“ и 
иза зи ва „по нор ну ту гу“. Стих „Ни кад са мљи као 
кра јем ју ла“ по ка зао се суд бин ским за на ше га 
пје сни ка – пре ми нуо је 27. ју ла у 23 са та. „Шта 
са њам и шта ми се до га ђа“. 

„Фу га смр ти“ Па у ла Це ла на при ву кла је Ла-
ли ћа сво јим му зич ким на сло вом и му зич ком 
при ро дом, али и ок си мо ро ном – оми ље ним Ла-
ли ће вим стил ским сред ством – ко ји сам на звао 
ок си мо рон два де се то га сто ље ћа: „цр но мле ко 
зо ре/пре ра но сти“. 

За хва лан сам чла но ви ма жи ри ја што су ми 
до ди је ли ли ову ли је пу на гра ду ко ју су по ни је ли 
го то во сви зна чај ни ји кри ти ча ри. На шао сам се 
у до бром дру штву. Име Ђор ђа Јо ва но ви ћа ће ме 
опо ми ња ти да го во рим из нај ду бљег увје ре ња, и 
да с опре зом гле дам ко ли ко ди је лим иде а ле и за-
блу де епо хе. Опо ми ња ће ме и да пре и спи там да 
мо жда пре ви ше не за по ста вљам со ци јал ну функ-
ци ју књи жев но сти; не ма ли и естет ска функ ци ја 
сво ју со ци јал ну ди мен зи ју? 

За хва лан сам сво јим из да ва чи ма:
Срп ској књи жев ној за дру зи, у ко јој сам, 

за хва љу ју ћи Ник ши Стип че ви ћу и Иви Тар та-
љи, од 1981. го ди не, од но сно од књи ге „Срп ски 
над ре а ли зам и ро ман“;

Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност у 
Бе о гра ду, ко ји на мо је ту ма че ње ли ри ке дје лу је 
из у зет но под сти цај но;

Фи ло зоф ском фа кул те ту на Па ла ма, у ко ји 
сам угра дио два на ест сво јих ро ма ниј ских зи ма, 
па „Ро ма ни ју го ру обик нуо/Бо ље, бра те, не го 
сво је дво ре“.
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Кра јем 2011. го ди не одр жан је у 
Ча је ти ни струч ни скуп „Да бу де 
СРБ.ИН тер нет у би бли о те ци 

(срб. до ме ни и ин тер нет у би бли о те ка-
ма“). 

Циљ ску па је ани ми ра ње и оспо со-
бља ва ње јав них би бли о те ка у Ср би ји да 
ак тив но ко ри сте Ин тер нет и про мо ви-
шу но ви .срб до мен на Ин тер не ту. У ра ду 
ску па су за па же ну уло гу има ли би бли о те-
ка ри Би бли о те ке гра да Бе о гре а да.

Ор га ни за то ри ску па би ли су Ин тер-
нет клуб1 Љиг (сек тор за би бли о те ке, 
му зе је и ар хи ве) и Би бли о те ка „ Љу би ша 
Р.Ђе нић“ из Ча је ти не2, у чи јим про сто ри-
ја ма се скуп одр жао. 

Уче ство ва ло 56 би бли о те ка ра из Ср-
би је и Ре пу бли ке Срп ске, Бо сна и Хер це-
го ви на. Уче сни ци су до шли из Но вог са да, 
Бе о гра да, Ве ли ког Гра ди шта, Ја го ди не, 
Ни ша, Чач ка, Ужи ца, Ви ше гра да, Ва ље ва, 
Љи га, По же ге, При бо ја, Но ве Ва ро ши... 
Уз број не го сте уче ство ва ли су и пред сед-
ни ци Би бли о те кар ског дру штва Ср би је и 
Дру штва би бли о те ка ра Ре пу бли ке Срп-
ске, као и пр ви љу ди ло кал них сре ди на 
ко је по др жа ва ју ова кве ви до ве уна пре ђе ња ква ли те та кул тур ног 
жи во та. Про је кат се ре а ли зу је у окви ру 4 ПИ РНИДС, про гра ма 
по др шке про јек ти ма по пу ла ри за ци је Ин тер не та.

Пр вог да на је на пле нар ном са стан ку одр жа но пет пре зен та ци-
ја:

Во ји слав Ро дић1. , пред сед ник Кон фе ренци је су о сни ва ча 
РНИДС-а и ко ор ди на тор Рад не гру пе РНИДС-а за из ра ду 
прави ла о ре ги стра ци ји .срб IDN до ме на је при сут не упо знао 
са це ло куп ним про це сом ко јим се до шло до .срб IDN до ме на.

Пре зен та ци ја ко ја је ко ри шће на у овом пре да ва њу је по-1.1. 
ста вље на на два ме ста:

http://my.rs/txg на сајту РНИДС1. 
http://www.slideshare.net/RNIDS налог РНИДС на 2. 
сервису Slideshare
До дат не ре ле вант не ин фор ма ци је, ко је се не на ла зе у са-3. 
мој пре зен та ци ји, су ве за не за ис ку ства Ру си је и Бу гар-
ске у уво ђе њу ћи ри лич ких IDN до ме на:
Ру си ја је по че ла ре ги стра ци ју у .рф до ме ну 11.но вем бра a. 
2010. За го ди ну да на је ре ги стро ва но пре ко 900.000 .рф 
до ме на, од че га је 25% по ве за но на фук ци о нал не веб сај-
то ве. Фи зич ка ли ца су ре ги стро ва ла 70% до мен ских име-
на, а прав на ли ца пре о ста лих 30%. Ис тра жи ва ње ко је је 
спро вео је дан од ру ских ре ги ста ра је по ка за ло да 90% 
фи зич ких ли ца пла ни ра об но ву до ме на, а чак 62% их је 
ре кло да им је ћи ри лич ки до мен лак ши за упо тре бу и 
раз у ме ва ње од по сто је ћег ASCII до ме на.
Бу гар ској је у 2011. по дру ги пут од би јен зах тев за до ме-b. 
ном .бг, а об ја шње ње ICAAN-a је да по сто ји пре ве ли ка 
слич ност са до ме ном .br (Бра зил). По што су ис цр пље не 
могућ но сти за до би ја ње до ме на .бг по убр за ном по сту-
пи ку (ICANN IDN ccTLD fast track pro gram) Бу гар ска 
ће нај ве ро ват ни је и по тре ћи пут под не ти зах тев за до-
де лом .бг до ме на

Ја сми на Нин ков2. , ди рек тор ка 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да и пред сед-
ник Дру штва би бли о те ка ра Ср би је, је 
го во ри ла о зна ча ју Ин тер не та за би-
бли о те ке, да ју ћи исто риј ски пре сек и 
по зи тив не при ме ре из прак се са освр-
том на ћи ри лич но окру же ње у Ру ској 
фе де ра ци ји. Ја сми на Нин ков је и аутор 
књи ге”Би бли о те ке XXI ве ка”3, ко ју 
пре по ру чу јем сви ма ко је за ни ма ју мо-
да ли те ти тран сфор ма ци је би бли о те ка 
у еко но ми ји за сно ва ној на зна њу.

Та ња Ми ло ва но вић3. , БОШ – 
ко ор ди на тор ка Цен тра за про у ча ва ње 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја (Ce PIT) 
је де таљ но обра зло жи ла ме то де ко му-
ни ка ци ја мла дих на Ин тер не ту, као 
и основ не за кључ ке де се то го ди шњег 
про у ча ва ња ин фор ма ци о них тех но ло-
ги ја у на шој сре ди ни.

Дра ган Са јић, 4. ди рек тор про-
јек та “Срп ска ма га за” упо знао је при-
сут не са при мен љи во сти пор јек та у 
де лат но сти би бли о те ка са по себ ним 
освр том на ком пле мен тар но сти у ра ду 
у ру рал ном окру же њу ко је је у овом ча-

су пре ла зи 55% ста нов ни штва и 85% те ри то ри је.
Пре зен та ци ју “Срп ске ма га зе” мо же те да пре у зме те на 4.2. 

адре си http://my.rs/b9h 
Мир ко Мар ко вић5. , пред сед ник УО Ин тер нет клу ба, али и би-
бли о те кар са вет ник у Би бли о те ци гра да Бе о гра да и про фе сор, у 
свом из ла га њу је упо знао при сут не са ис тра жи ва њем Ин тер нет 
клу ба из 2010. го ди не о је зи ку и пи сму би бли о теч ких ин тер нет 
сај то ва на срп ском је зи ку. Дат је и по се бан осврт о за кон ској 
ре гу ла ти ви и тех но ло шким ре ше њи ма им пле мен та ци је ћи ри це 
на гло бал ној мре жу у ре ал ном окру же њу.

Пре зен та ци ју “ Је зик и пи смо би бли о теч ких ин тер нет 5.2. 
сај то ва на срп ском је зи ку” мо же те да пре у зме те на адре си 
http://my.rs/rfa 

Дру го га да на струч ног ску па одр жан је Окру гли сто на ко ме се 
дску то ва ло о утвр ђи ва њу по тре ба, ре сур са, мо гућ но сти де ло ва ња 
као и стан дар да на сту па би бли о те ка на Ин тер не ту.

Да буде СРБ.ИНтернет у библиотеци  – срб. домени и интернет у библиотекама
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Да буде СРБ.ИНтернет у библиотеци  – срб. домени и интернет у библиотекама
По себ но је ко мен та ри са на при сту пач ност Ин тер не та 

ко ри сни ци ма би бли о те ка и стал на до ступ ност би бли о теч-
ких ба за. Ди ску то ва ло се о упо тре би дру штве них мре жа у 
јав ним би бли о те ка ма, а раз ма тра но је и ка ко би тре ба ло да 
из гле да и шта да са др жи са вре мен би бли о теч ки сајт. При ме-
ре до бре прак се из не ла је ко ле ги ни це Ве сна Црн ко вић из 
Ја го ди не. У одељ ку Услу ге на сај ту На род не би бли о те ке Ја го-
ди на4 се на по чет ку на во ди: ”Примaрнa услугa библиoтeкe 
joш увeк je пoзajмицa књигa”. По ред до дат них услу га ко је 
ну ди ова би бли о те ка, по себ ну па жњу за вре ђу је про је кат 
Агро Либ5. На сај ту овог про јек та се мо же ви де ти на ко је 
на чи не се би бли о те ка по ве зу је са окру же њем, ак тив но по-
ма жу ћи ло кал ну за јед ни цу у ну ђе њу про из во да и услу га6 из 
обла сти по љо при вре де, за на та и се о ског ту ри зма. Про је кат 
Агро Либ по ма же ЕИФЛ7 фон да ци ја за омо гу ћа ва ње при-
сту па зна њу за обра зо ва ње, уче ње, ис тра жи ва ње и за одр жи-
ви жи вот, а ко ја је ди рект ни огра нак Фон да ци је Бил и Ме лин-
да Гејтс8.

По завршетку дискусије на округлом столу су усвојени следећи 
закључци:

Уједначавање имена при регистрацији библиотека.•	
Утврђивање принципа постављања мета тагова.•	
Постављање основних принципа садржаја на срб домену.•	
Доступност и позиција електронских каталога библиотека •	
у реалном времену.
Доступност библиотечких збирки•	
Форме представљања програмских садржаја библиотека.•	
Доступност диферентних карактеристика локалног •	
окружења библиотека.
Формирање принципа за заједничке програмске садржаје.•	
Стандард укључивања на друштвене мреже.•	
RSS feed, успостављање могућности за упућивање на •	
новости (срб магазин)
Персонализација сајтова чланица мреже•	
Утврђивање стандардног броја карактера и величине у •	
пикселима текстова и фотографија за вести
Изградња етичког кодекса мреже у складу са библиотечким •	
кодексом9.

Про мо ви са ње ко ри шће ња Ин тер не та, као јав ног до бра, до-
ступ ног свим гра ђа ни ма, је је дан од до дат них ци ље ва РНИДС. Ова 
про мо ци ја је пред у слов за успе шно про мо ви са ње ре ги стра ци је у 
на ци о нал ним ин тер нет до ме ни ма Ср би је. По ред функ ци о нал не 
ве зе са на шим Овла шће ним ре ги стри ма, нео п ход но је по ве зи ва ти 
се са свим дру гим ор га ни за ци ја ма пре ко ко јих мо же мо да дирек-
тнo ути че мо на што ши ре за јед ни це по тен ци јал них ре ги стра на та у 
на ци о нал ним до ме ни ма. На ро чи то је бит но про мо ви са ње на ци о-
нал них ин тер нет до ме на код фи зич ких ли ца, јер смо у том сег мен-
ту ре ги стра на та до са да има ли нај сла би је ре зул та те. Са рад ња са 
би бли о теч ким си сте мом Ср би је би нас до ве ла у ди рект ну ве зу са 
хи ља да ма по тен ци јал них ре ги стра на та, а по себ но са нај мла ђи ма, 
чи ме би до шли у по зи ци ју да на ци о нал ни ин тер нет до ме ни бла го-
вре ме но за у зму од го ва ра ју ће ме сто у све сти бу ду ћих ко ри сни ка.

Би би ли о те ке ни су са мо ма га ци ни књи га, а би бли о те ка ри ма-
га ци о не ри ко ји из да ју књи ге на ре верс. Би бли о те ке су од у век 
би ле ри зни це зна ња, а у да на шње вре ме та њи хо ва функ ци ја се 
при ла го ђа ва про ме на ма ко је до но се но ве тех но ло ги је. Би бли-
о те ка ри ма се отва ра ју мо гућ но сти за пру жа ње пот пу но но вих 
вр ста услу га, а овај струч ни скуп је по ка зао да о то ме по сто ји 

ви сок ни во све сти у би бли о теч кој за јед ни ци Ср би је. На ро чи то 
је зна чај на уло га би бли о те ка у ма њим ме сти ма (ка ко ур ба ним, 
та ко и се о ским) где упра во би бли о те ке још увек има ју по себ но 
дру штве но ува жа ва ње у ло кал ној зај де ни ци. Хор хе Лу ис Бор-
хес10 је ре као „По сто је са мо две ве ли ке свет ске тај не: по ре кло 
вре ме на и по ре кло би бли о те ка....“. По ред то га што се сма тра јед-
ним од нај у ти цај ни јих књи жев ни ка XX ве ка, Бор хес је, пре ко 
два де сет го ди на, био и управ ник на ци о нал не би бли о те ке Ар-
ген ти не. Бор хе со ва де ла су по слу жи ла као ин спи ра ци ја Ум бер-
ту Еку при ли ком опи си ва ња би бли о те ке у ро ма ну „Име ру же“, а 
упра во је Еко јед ном при ли ком из ја вио да „мо жда са мо би бли о-
те ка мо же да за ме ни бо га“.
Би бли о те ка гра да Бе о гра да11 је нај ве ћа јав на би бли о те ка у Ср-

би ји. Мре жа град ске би бли о те ке об у хва та 14 од 17 оп шти на на 
пре ко 70 ло ка ци ја. По ред услу ге по зја мљи ва ња књи га ту је и из да-
ва ње дру гих ме ди ја (ДВД, ЦД) стри по ви, но ви не, при ступ Ин тер-
не ту. У Ср би ји укуп но има око 150 јав них по зајм них би бли о те ка са 
при бли жно око 320 ор га ни за ци о них оде ље ња, огра на ка, пунк то-
ва и дру гих је ди ни ца. Сва ка од ових фи зич ких ло ка ци ја је и ме сто 
кон так та са по тен ци јал ним ре ги стран ти ма на ших на ци о нал них 
до ме на, исто као што је то веб сајт Би бли о те ка на шег окру же ња12, 
или Феј сбук адре се Би бли о те ке гра да Бе о гра да13, На род не би бли-
о те ке „Ра до је До ма но вић“ из Ле сков ца14 или би ло ко је од 40-так 
на ших би бли о те ка на гло бал ној мре жи. На сва ком од ових фи зич-
ких и вир ту ел них ме ста мо гу ће је оства ри ти афир ма ти ван ути цај 
на по тен ци јал не ре ги стран те, на рав но у са рад њи са на шим овла-
шће ним ре ги стри ма.

Војислав Родић 
председник Конференције суоснивача РНИДС

1   http://www.internet.org.rs 
2 http://www.bibliotekacajetina.org.rs
3 http://www.chigoja.co.rs/Jasmina_Ninkov_Biblioteke_XXI_veka
4 http://www.jabooka.org.rs/uslugec.php 
5 http://www.agrolib.rs/ 
6 http://www.agrolib.rs/pijaca/
7 http://www.eifl.net 
8 http://www.gatesfoundation.org/libraries/Pages/default.aspx
9 http://www.biblioteke.org.rs/kodex.html

10 http://my.rs/5w5
11 http://www.bgb.rs/
12 http://www.biblioteke.org.rs/
13 http://www.facebook.com/bibliotekagradabeograda
14 http://www.facebook.com/profile.php?id=1587247358
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Нај ве ћи фи ло зоф ме ђу пе сни ци ма и нај-
ве ћи по е та ме ђу фи ло зо фи ма, Јо ван 
Ду чић, био је нај мар кант ни ја лич ност 

срп ске књи жев но сти у пр вим де це ни ја ма 20. ве-
ка. Ако је Ру си ја да ла јед ног Па стер на ка, а Не-
мач ка Рил кеа, Ср би ја је из не дри ла Ду чи ћа. Јер 
по ле по ти ре чи, пе сме и пут нич ка пи сма Ду чи-
ће ва пре ва зи ла зи све што је у срп ској књи жев-
но сти на пи са но.У ње га не ма ва тре , стра сти и не-
уз др жа них осе ћа ња. Ње га за се њу ју бо је, за но се 
зву ци, за во де же не, од во де у дав ни ну про шли да-
ни, и он, оза рен и за ди вљен, за се њу је и за ди вљу је 
дру ге, али их не за но си и не оча ра ва. Сва ка ко да 
у нас има ва тре ни јих, не жни јих и ми стич ни јих 
љу бав них пе са ма од Ду чи ће вих, али не ма ду бљих 
ни оду хо вље ни јих. Рет ки су пе сни ци ко ји та ко 
сна жно и лир ски по не се но, сла ве Бо жи је при су-
ство у све ту, ви дљи вом и не ви дљи вом, у би љу и 
зве ри њу, у све тло сти и во ди, у све му што је по-
ште ђе но коб не све сти о про ла зно сти и смр ти, 
као што је то чи нио Јо ван Ду чић, са гле да ва ју ћи 
свет кроз оба сја ње оно стра но сти. Ни је дан наш 
пе сник ни је ви ше и ду бље раз ми шљао о смр ти од 
ње га. Ње го ва по е ти ка је сте по е ти ка ве ли ких те-
ма и уни вер зал них иде ја. Ли ри чар, по ње го вом 
ми шље њу, мо же „по ста ти ве ли ким пе сни ком 
са мо он да ка да бу де ка зао ве ли ке исти не о три-
ма нај ве ћим и нај фа тал ни јим мо ти ви ма жи во та 
и умет но сти: о Бо гу, о Љу ба ви, о Смр ти“. То је 
обе ле жи ло ње го во ства ра ла штво. Ли ри ку је сма-
трао нај ве ћим сте пе ном фи ло зо фи је, а лир ског 
пе сни ка фи ло зо фом ко ји иде до крај ње гра ни це 
тран сце дент ног и оп штег. Из ме ђу фи ло зо фи је и 
ре ли ги је он ће ода бра ти фи ло зо фи ју, из ме ђу му-
дро сти и ми сти ке, ода бра ће му дрост. Сма тра се 
да је ро ђен 1872. го ди не у Тре би њу. Отац му је 
био тр го вац и по ги нуо је у устан ку 1875. го ди не, 
а мај ка Јо ван ка по ред Јо ва на и Ми ле не има ла је 
дво је де це из пр вог бра ка. Пре шао је пут од учи-
те ља по срп ским шко ла ма у Аустро-Угар ској до 
ам ба са до ра у европ ским гра до ви ма. Суд би на му 
је би ла на кло ње на од да на ка да се ро дио у Тре-
би њу, ко је је има ло, не је дан пут, пре суд ну уло гу 
у срп ској исто ри ји. Про вео је жи вот по ме тро-
по ла ма, у пу то ва њу, по сма тра њу, раз ми шља њу, 
чи та њу до брих књи га, али је ми сли ма ва зда био 
при су тан у Ср би ји, ко ја за ње га увек би ла из над 
свих, као и на ци о нал но је дин ство. Ње го ва бли-
ста ва ди пло мат ска ка ри је ра, ни је би ла ни чи нов-
ни штво, ни ру тин ска праг ма ти ка, већ тра га ње за 
мо ти ви ма и од но си ма и ула же ње у ду бо ке ко ре-
не. Ме ша ви на де те та и ис ку сног ди пло ма те, бри-
љант ног ко зе ра из свет ског дру штва и уса мље ног 
пе сни ка, по зна ва о ца и ду хов них и ма те ри јал них 
до ба ра овог све та, он ни је био са мо есте та, већ и 
пе сник са из ра же ним на ци о нал ним ста вом, ко ји 
се и те ка ко тру дио да сво јом укуп ном ак тив но-
шћу – пи са њем по ли тич ких тек сто ва и ли ри ком 
– свој на род одр жи на оку пу. С ве ли ким до га ђа-
ји ма свог вре ме на жи вео је у Мо јој отаџ би ни, с 
про шло шћу у Цар ским со не ти ма и Ду бро вач ким 
по е ма ма, са исто риј ским лич но сти ма у пут нич-
ким пи сми ма и есе ји ма. Ди ве ћи се Не ма њић кој 
кул ту ри, он је у сво јим про зним де ли ма, с по но-
сом го во рио о на шем сред њо ве ков ном дру штву 
и ње го вим но си о ци ма – о ца ру Ду ша ну, де спо ту 
Оли ве ру и де спо ти ци Ма ри ји Ани, кне зу Ла за-
ру. Нај ва жни ја фа за у ње го вом ра ду обе ле же на 
је збир ком из 1908. у из да њу СКЗ. То су пе сме 

из ци клу са „Сен ке по во ди“, „Ја дран ски со не ти“, 
„Пла ве ле ген де“. Ње го ве по след ње пе сме, „Ли ри-
ка“, обе ле жа ва ју крај њи до мет ње го вог пе ва ња, и 
ми са о но и вре мен ски. Ниг де Ду чић ни је та ко не-
скри вен, отво рен и емо ци о на лан. Ту он го во ри 
о свом жи во ту и сво јој смр ти, и те пе сме има ју 
не за мен љи ву ле по ту људ ске ис по ве сти. Све што 
ни је ус пео да ис ка же у по е зи ји, из ра зио је књи-
зи „Бла го ца ра Ра до ва на“, а пу то пи си  „Гра до ви и 
хи ме ре“, ко је је ства рао 40 го ди на, спа да ју у нај-
ви ше умет нич ке до ме те срп ске про зе. Са лон ски 
го спо дин и мај стор мо дер ног сти ха и то на у срп-
ској по е зи ји, у про зи и сти ху, Ду чић је и у рад и 
у жи вот уно сио ре да. Умео се за но си ти и љу ди ма 
и књи га ма, и иде ја ма и сно ви ма, али је у сва ки да-
шњим по ступ ци ма оста јао му дар. С по чет ка, Ду-
чи ћев бол ви ше је био ли те ра ран и фи ло зоф ски 
не го ли чан. Ње га за ни ма суд би на чо ве чан ства и 
ко смо са, а не по је дин ца. И кад да је не ку исто риј-
ску по ја ву, сти ли зу је је пе снич ки и фи ло зоф ски. 
Ви ше пе сник при ро де не го љу бав ни, он о љу ба ви 
ви ше ми сли не го што је до жи вља ва. Та ко ђе, ме-
сто сно ва, пат њи, че жњи и дра жи на свом тлу, он 
узи ма ту ђи, за пад ни и ла тин ски иде ал ле по те, за-
пад ни есте ти зам, от мен и вир ту о зан али хла дан, 
ли шен ду бо ких за но са и уз ви ше не ети ке. От кри-
ва са свим но ве мо ти ве у на шој по е зи ји, рет ка 
осе ћа ња, би зар на и пре фи ње на.Сво ја нај бо ља 
де ла он је дао, не на по чет ку не го на кра ју сво га 
ра да. Ве ли ки пе снич ки мо ти ви, у дру гој по ло-
ви ни ње го вог жи во та, jeсу уса мље ност , љу бав, 
тра же ње ве ре, по ми ре ње са смр ћу. Да ле ко од 
сно би зма ко ји су му, за жи во та, то ли ко пре ба ци-
ва ли, (за ме ра но му је да је са лон ски пе сник и да 
је за уз о ре иза брао дру го ра зред не пе сни ке) он 
сад пи ше пе сме у ко ји ма не ма глу ме. Ње гов свет 
је сад ви ше уну тра шњи не го спо ља шњи, по ет ски 
ути сак су бли ман. Уса мљен он би да во ли и бу де 
во љен, али све ње го ве љу ба ви су не срећ не. Па ни 
же на о ко јој он пе ва ни је од ре ђе на, јер не пе ва о 
же ни ко је има, не го ко је не ма. Без бри жан жи вот, 
уса мље ност ме ђу ино вер ци ма и од су ство ду бљег 
ре ли ги о зног вас пи та ња у мла до сти учи ни ло је да 
се Ду чић, до та да из ри чит па ган, тек у по зни јим 
го ди на ма опо ме не хри шћан ства. Уз жи вот но ис-
ку ство, пре су дан ути цај на от кри ће ве ре имао је 
ње гов бо ра вак у Егип ту и пу то ва ње у Па ле сти ну. 
До тад обо жа ва лац па ган ског жи во та, го во ри ће : 
,,Ни јед на цр ква на све ту ни је то ли ко ре ли ги о зна 
ко ли ко је по ноћ атин ске до ли не“, да би пред крај 
жи во та, ис пи си вао дру га, хри шћан ска уве ре ња. 
У пе сми “По вра так“ овај бо го тра жи тељ осе ћао 
је да ће се са Твор цем сје ди ни ти и у Го спо ду упо-
ко ји ти веч ним ми ром, тек он да кад ње гов “прах 
мир но пре ђе у гру мен гли не уже же не“. Та да, 
ка ко пе сник ка же, из ме ђу њих ви ше не ће би ти 
ме ђе. Ме ђе, оне ду хов не, као и да ни су по сто ја-
ле, и он се, на ро чи то у го ди на ма сво је ду хов не и 
пе снич ке зре ло сти, сме ло за гле дао у оно стра но. 
Про жи вев ши из у зет но бо гат жи вот (али ипак 
би ва ју ћи до ста уса мљен ), Ду чић је пре шао дуг 
пут од Тре би ња до Аме ри ке, од па ган ства до 
хри шћан ства, од на род не по е зи је до европ ских 
мо дер ни ста. Не под ми тљив и јед нак се би, сво је 
пи са ње за вр шио је као и свој жи вот, ди ја ло гом, 
ко ји је сам и уса мљен во дио с Бо гом. На Бла го-
ве сти 1943. го ди не, овај бли ста ви ум, пре се лио 
се у дво ре Го спод ње.

Лела Мирковић

Јован Дучић

О Богу, о Љубави, о Смрти

ЧОВЕК ГОВОРИ БОГУ

Знам да си скривен у морима сјања. 
Али те стигне дух који те слути; 
Небо и земља не могу те чути, 
А у нама је твој глас од постања. 

Једино ти си што је протуречно — 
Кад си у срцу да ниси у свести... 
На ком се мосту икад могу срести 
Свемоћ и немоћ, пролазно и вечно! 

Води ли пут наш к теби, да ли води? 
Крај и почетак — је ли то све једно? 
Ко печате ти чува неповредно, 
Ко твојим страшним границама ходи? 

Јесмо ли као у исконске сате 
Налик на твоје обличје и данас? 
Ако ли нисмо, каква туга за нас, 
Ако ли јесмо, каква беда за те. 

Мој дух човеков откуд је и шта је? 
Твој део или противност од тебе — 
Јер треће нема! Крај твог огња зебе, 
И мркне крај твог светила што сјаје. 

Самотан свугде и пред свим у страху, 
Странац у своме и телу и свету! 
И смрт и живот у истоме даху: 
Вечно ван себе тражећ своју мету.
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Dort, wo man Bücher verbrennt,  
verbrennt man auch am Ende Menschen. 

Heinrich Heine 

Џој сов Уликс је пр ви пут у це ли ни, као књи га, 
об ја вљен 1922. го ди не у Па ри зу (She ak spi-

re and Com pany). Че ти ри го ди не ра ни је, по че ло 
се са ње го вим из ла же њем у ви ду по је ди нач них 
епи зо да у Ма лој ре ви ји (The Lit le Re vi ew), књи-
жев ном ча со пи су чи је је се ди ште пр во би ло у 
Чи ка гу, а за тим у Њу јор ку. Ча со пис су осно ва ле 
Мар га рет Ан дер сон (Mar ga ret Ca ro li ne An der-
son) и Џејн Хип ( Ja ne He ap), а уред ник ин тер-
на ци о нал ног одељ ка је био књи жев ник Езра Па-
унд (Ezra Po und). Упра во на ин си ти ра ње Езре 
Па ун да, Џојс је при стао на об ја вљи ва ње по је ди-
них де ло ва из овог, ка ко да нас мно ги сма тра ју, 
нај зна чај ни јег ро ма на у исто ри ји пи са не ре чи. 
Ме ђу тим, већ 1920. г., Дру штво за су зби ја ње 
по ро ка из Њу јор ка, по кре ну ло је по сту пак да се 
да ље из ла же ње Улик са за бра ни. Исте го ди не, суд 
у Њу јор ку је до нео од лу ку да се уред ни це Ма-
ле ре ви је осу де због об ја вљи ва ња оп сце но сти, а 
ко пи је ча со пи са су кон фи ско ва не и уни ште не. 
Су ди ја Окру жног су да у Њу јор ку, Џон Вул си 
( John M. Wo ol sey), 6. де цем бра 1933. г., до нео 
је од лу ку ко јом је ра ни ја пре су да о за бра ни, би ло 
штам па ња, би ло уно ше ња ро ма на Уликс у САД, 
по ни ште на, што је био пре се дан. На и ме, све до 
до но ше ње те од лу ке би ло је оп ште при хва ће но да 
за ко ни ко ји за бра њу ју оп сце но сти ни су у су ко бу 
са Пр вим аманд ма ном аме рич ког уста ва ко ји га-
ран ту је сло бо ду го во ра и сло бо ду штам пе. 

Данијела Јовановић

Део образложења судије 
Вулсија за доношење одлуке: 
(...)

II 
Улик са сам про чи тао у це ли ни јед ном, а де ло-

ве на ко је се др жа ва по зи ва и жа ли, ви ше пу та. У 
ства ри, већ ви ше не де ља, све мо је сло бод но вре-
ме је по све ће но упра во раз ми шља њу о од лу ци 
ко ју тре ба да до не сем у ве зи ове књи ге.

Уликс ни је ла ка књи га за чи та ње, ни ти ју је 
ла ко раз у ме ти. Али, то ли ко мно го је на пи са но о 
њој, та ко, да би јој се при сту пи ло на пра ви на-
чин, по треб но је про чи та ти и све те књи ге ко је је 
пра те. Да кле, про у ча ва ње Улик са је те жак и сло-
жен за да так.

III
Ре пу та ци ја Улик са у ли те рар ном све ту је та ква да 
је би ло неп ход но да јој при сту пим на тај на чин, 
као и због то га јер тре ба да до не сем од лу ку у ве-
зи ње ног пор но граф ског ка рак те ра.

Да је мој за кљу чак да је књи га пор но граф ска, 
то би био крај ис пи ти ва ња и мо ра ла би да усле-
ди нов ча на ка зна за ње не иза ва че. Али, у Улик су, 
и по ред из у зет не отво ре но сти и искре но сти те 
књи ге, ја ниг де ни сам мо гао да уочим ни траг на-
ме ре ауто ра да иза зо ве сек су ал но уз бу ђе ње код 
чи та ла ца. Сто га, сма трам да Уликс ни је пор но-
граф ска књи га.

IV
У Улик су, Џојс је по ку шао да ство ри но ви 

књи жев ни жа нр. Ли ко ви у ње го вој књи зи при-
па да ју до њој сред њој кла си у Да бли ну, и Џојс је 
не са мо опи сао шта сви они ра де тог јед ног да на 

ра ног ју на док се кре ћу кроз град ба ве ћи се сво-
јим уоби ча је ним по сло ви ма, већ нам са оп шта ва 
о че му сва ки од тих ли ко ва раз ми шља.

Џојс је по ку шао – по мом ми шље њу, ве о ма 
успе шно – да при ка же пре пли та ње све сног и 
под све сног у чо ве ку. Он нам по ка зу је ка ко ово 
пре пли та ње раз ли чи тих им пре си ја би ло из све-
сног, би ло из не све сног, не ких дав но про шлих са 
не ким ско ра шњим, ути чу на жи вот и по на ша ње 
ли ко ва ко је опи су је.

Оно што он по ку ша ва да при ка же нема за 
ре зул тат ја сно ис цр та не иви це по пут снима ка на 
филм ској тра ци ко ја је би ла изло же на све тло сти, 
где је све ја сно ви дљиво на там ној по за ди ни, већ 
за ма гље но сти.

То, из ме ђу оста лог, об ја шња ва и дру ги аспект 
ове књи ге, Џој со ву искре ност и отво ре ност да 
тач но при ка же ми сли сво јих ли ко ва. Да Џојс ни-
је био искрен, Уликс не би био та ко умет нич ки 
убе дљив.

Због Џој со ве искре но сти и те жње да ништа 
не пре ћу ти, ње гов Уликс је че сто био мета напа-
да, као и пред мет не ра зу ме ва ња. Џојс је, да би 
остао искрен и до сле дан, мо рао да ко ри сти од-
ре ђе не ре чи ко је се сма тра ју ружним и пр ља вим, 
због че га мно ги за кљу чују да су ње го ви ли ко ви 
пре о ку пи ра ни сек сом.

Ре чи ко је је Џојс упо тре бља вао, а ко је мно ги 
на зи ва ју ру жним и пр ља вим, ста ре су сак сон ске 
ре чи по зна те го то во свим му шкар ци ма и, усу ђу-
јем се да ка жем, мно гим же на ма, и ко је су, ве ру-
јем, у реч ни ку ти па љу ди ко је он опи су је, ши ро-
ко за сту пље не.

Што се ти че че стог по ја вљи ва ња те ме сек са 
у ми сли ма ње го вих ли ко ва, тре ба има ти на уму 
да је окру же ње у ро ма ну келт ско, а го ди шње до-
ба про ле ће. Лич но, смaтрам да је Уликс искре на 

књи га. Уко ли ко не ко не же ли да има би ло ка кав 
кон такт са љу ди ма ко је Џојс опи су је, то је ње-
гов из бор. Али, ка да је дан пра ви умет ник пи са не 
ре чи, што Џојс сва ка ко је сте, те жи да при ка же 
ре ал ну сли ку до ње сред ње кла се у јед ном европ-
ском гра ду, зар се сме аме рич кој пу бли ци оне мо-
гу ћи ти да ви ди ту сли ку ле гал но? Да бих од го-
во рио на ово пи та ње, по треб но је да при бег нем 
објек тив ним стан дар ди ма и да их при ме ним на 
ову књи гу.

V
Иако књи га са др жи, ка ко сам већ ре као го ре, 

ру жне и пр ља ве ре чи, сма трам да ни јед на од тих 
ре чи ни је ста вље на са мо да би увре ди ла не ког. 
Да кле, ска ред не ре чи ни су ста вље не због са ме 
ска ред но сти. Сва ка реч у књи зи је као де лић мо-
за и ка ко ји Џојс по ку ша ва да са ста ви и при ка же 
га чи та о цу у це ли ни.

VI
Ја сам је ди но над ле жан да утвр дим да ли је 

Уликс оп сце на књи га у оном сми слу ка ко је оп-
сце ност де фи ни са на за ко ном.

Ту ма че ње ре чи оп сце ност је за кон ски де фи-
ни са но на сле де ћи на чин: на ме ра да се ути че на 
бу ђе ње сек су ал них им пул са или на ме ра да се код 
по је ди на ца иза зо ву не чи сте и по жуд не ми сли. 

Да ли од ре ђе на књи га мо же да ути че на сек-
су ал но уз бу ђи ва ње по је ди на ца, и да их на ве де на 
по жуд не ми сли, на су ду је да од лу чи. При ли ком 
до но ше ња од лу ке мо ра ју се има ти у ви ду са мо 
они по је ди ни ци ко је се сма тра ју нор мал ним, од-
но сно ко ји су “про сеч них сек су ал них по тре ба.”

На кон што сам до нео од лу ку о Улик су по пи-
та њу оп сце но сти, упо ре дио сам сво је ути ске о 
књи зи са ути сци ма два сво ја при ја те ља ко ји од-
го ва ра ју го ре по ме ну том опи су осо ба “про сеч-
них сек су ал них по тре ба.”

Ова два књи жев на про це ни те ља – мо гу их 
та ко на зва ти – по зва на су одво је но, и ни је дан од 
њих ни је знао да кон сул ту јем оног дру гог. Они 
су љу ди чи је ми шље ње о књи жев но сти из у зет но 
це ним, као и њи хо ве по гле де на жи вот. Обо ји ца 
су про чи та ла Улик са.

Сва ком од сво јих про це ни те ља сам дао прав-
ну де фи ни ци ју оп сце но сти и пи тао сам их за ми-
шље ње да ли сма тра ју да је Уликс оп сцен у окви ру 
те де фи ни ци је.

Из њи хо вог од го во ра сам са знао да се обо ји-
ца сла жу са мном у по гле ду то га да на ме ра ауто ра 
ни ка ко ни је би ла да иза зо ве по жуд не и не чи сте 
ми сли, већ да је књи га по глед и сна жан ко мен тар 
на уну тра шњи жи вот му шка ра ца и же на.

Сто га, Уликс мо же би ти при мљен у Сје ди ње-
не Аме рич ке Др жа ве.

Све стан сам да ће због не ких сце на Уликс те-
шко про на ћи пут до не ких осе тљи вих, ма да нор-
мал них, осо ба. Али, мо је ми шље ње је да, иако 
не ке епи зо де у Улик су мо гу код чи та о ца иза зва ти 
на гон за по вра ћа њем, књи га у це ли ни ни ка ко не-
ма ефе кат афро ди зи ја ка.

За кон се од но си са мо на нор мал не осо бе. 
Тест ко ји сам го ре опи сао је, сто га, је ди ни пра ви 
тест за пи та ње оп сце но сти у слу ча ју књи ге као 
што је Уликс, ко ја је искрен и озби љан по ку шај да 
се раз ви је но ви књи жев ни ме тод за по сма тра ње 
и опи си ва ње љу ди.

6. децембар, 1933. John M. Voolsey

Припремио Р. П.

Подсећања „Уликс“
Епилог једне забране
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Уко ли ко Ex li bris улеп ша ва књи гу, он та ко-
ђе, ако је зна лач ки ура ђен, од ра жа ва до не-
кле лич ност и укус вла сни ка књи ге, тј. ње-

гов од нос пре ма са мој књи зи. Да кле, прак тич на 
функ ци ја Ex li bri sa jе, по ред умет нич ке ди мен зи-
је, да озна чи име, пре зи ме а по не кад и за ни ма ње 
осо бе ко јој књи га при па да. До сло ван пре вод пој-
ма Ex li bris са ла тин ског је зи ка мо гао би да бу де 
– „из књи га“, од но сно – „ова књи га је из књи га 
из ве сног или из ве сне…“. Ex li bris је у осно ви 
на леп ни ца фор ма та А6 или чак ма ња, ко ја се ле пи 
углав ном на уну тра шњој стра ни на слов не стра не 
књи ге, прем да овај „књи жни ли стић“ ка ко га још 
на зи ва ју, мо же да се по ста ви и на не ком дру гом 
ме сту. Ex li bris у мо дер ном сми слу има сво ју по-
тку још у ме со по там ској, од но сно ан тич кој кул ту-
ри, ка да је у ви ду пе ча та озна ча вао вла сни ка гли-
не не пло чи це или пер га мен та (свит ка)… 

Сло бод но се мо же за кљу чи ти да Ex li bris 
као де ло при ме ње не умет но сти свој про цват 
ду гу је Јо ха ну Гу тен бер гу, на кон што је овај Не-
мац от крио ма ги ју по крет них сло ва, по сле че га 
су за оно вре ме ма сов но по че ле да се штам па ју 
књи ге. Та да су мно ги умет ни ци по пут Ал брех та 
Ди ре ра, Лу ке Кра на ха и Хан са Хол бај на по че-
ли да у гра фич кој тех ни ци оти ску ју екс ли бри се. 
По чет ком два де се тог ве ка „књи жни ли сти ћи“ 
пре ра ста ју у сво је вр сну гра фич ку ди сци пли ну, а 
из ра ђу ју се у ра зним тех ни ка ма: др во рез, ли но-
рез, ба кро пис, си то штам па или ли то гра фи ја. Са 
раз во јем ра чу нар ских и вир ту ел них тех но ло ги ја, 
Ex li bris мо же да пред ста вља фо то гра фи ја или 
не ка од ком пју тер ских тех ни ка.

Ка ко сма тра Ча слав Оцић, пред сед ник „Екс-
ли брис дру штва Бе о град“, Све ти Са ва је пр ви 
вла сник срп ског сво је вр сног „књи жног ли сти
ћа“ ко ји се оти ски вао на ра зним књи га ма и спи-
си ма у ви ду пе ча та. По том, Ex li bris су по се до-
ва ли и па три јарх Рај чић, ко ји је жи вео кра јем 
18. ве ка, краљ Ми лан (ње гов „књи жни ли стић“ 
пред ста вља ло је ка ли граф ски на пи са но ћи ри-
лич но ве ли ко М, ко је је очи глед но ука зи ва ло на 
по чет но сло во ње го вог име на), Ми хај ло Пу
пин као и Јо сип Броз Tито… А код Ен гле за је 
све спе ци фич но и „острв ски“, па та ко бри тан ска 
кра љи ца Ели за бе та II има чак и са вет ни ка за 
екс ли бри се ко ји ма се обе ле жа ва ју књи ге двор ске 
би бли о те ке. 

Екс ли бри сти ка по пут фи ла те ли је, кар тофи-
ли је, ну ми зма ти ке и оста лих обла сти ко лек ци о-
нар ства, та ко ђе пред ста вља де лат ност ко ју про у-
ча ва ју и чи је ар те фак те са ку пља ју ко лек ци о на ри 
ра ди фор ми ра ња ко лек ци је, раз ме не и при ре ђи-
ва ње из ло жби. Вред но је спо ме ну ти да се у Му-
зе ју Вој во ди не на ла зи је дин стве на ко лек ци ја екс-
ли бри са Бог да на Ста но је ва, у ко ме се чу ва ју и 

ста ре и рет ке књи ге из нај ра зли чи ти јих обла сти 
као што су књи жев ност, исто ри ја, би о ло ги ја, ме-
ди ци на, вој на на у ка, ге о гра фи ја, пче лар ство, гра-
ма ти ка, ре ли ги о зне и цр кве не књи ге, раз ли чи ти 
лек си ко ни… На стал ној по став ци у Му зе ју Вој-
во ди не мо гу да се ви де ру ко пи сне књи ге из 15. и 
16. ве ка, де ла ко ја од сли ка ва ју при ли ке у ми ну лим 
ве ко ви ма, а нај ста ри ју књи гу у овој збир ци пред-
ста ва ља ру ко пи сно де ло тј. Че тво ро је ван ђе ље из 
16. ве ка. Та ко ђе, ту је и „Исто ри ја“ Јо ва на Ра ји
ћа из 1794. као и „Фи зи ка“ Атан си ја Стој ко ви ћа 
из 1803, као и „Срп ски рјеч ник“ Ву ка Сте фа но
ви ћа Ка ра џи ћа из 1818. го ди не…

С об зи ром на тач ност кон ста та ци је да „јед на 
сли ка вре ди хи ља ду ре чи“, Ex li bris као ли ков ни 
жа нр тре ба да ода ши ље ја сну и про ми шље ну по-

овом ли ков ном из ра зу, а ка ко је сво је вре ме но 
ис та као Ча слав Оцић, пр ви чо век срп ског удру-
же ња љу би те ља екс ли бри са, ки не ски ми ни стар 
кул ту ре, по пут ен гле ске кра љи це Ели за бе те II 
има по моћ ни ка ко ји се бри не за де лат ност из ра-
де екс ли бри са.

Срп ски ен ту зи ја сти ка да је реч о екс ли бри су, 
из ме ђу оста лог, ба ве се и ор га ни зо ва њем из ло-
жби. Го ди ну да на од осни ва ња, већ 1995. го ди не 
„Екс ли брис дру штво Бе о град“ при ре ди ло је ме-
ђу на род ну смо тру екс ли бри са, за ко ју је од штам-
пан и пра те ћи ка та лог. Сво је вре ме но у га ле ри ји 
„Гла сник“ екс ли брис-по сле ни ци отво ри ли су 
из ло жбу по све ће ну умет нич ким „књи жним 
ли сти ћи ма“, на ко ји ма су по ста вље ни ра до ви 
за па же них умет ни ка по пут Бран ка Ми љу ша, 
Бог да на Кр ши ћа, Алек сан дра Де ро ка, Ми ло
ша Ћи ри ћа, Па ве ла Чи њи ја… На овој из ло жби 
срп ској пу бли ци пред ста вио се и Ја па нац Ше ге
ки То му ре.

У са рад њи са „Бал кан култ“ фон да ци јом „Екс-
ли брис дру штво Бе о град“ уз пот по ру Вла де по-
кра ји не Вој во ди не рас пи са ло је кон курс за Ex 
li bris по све ћен Ду на ву, као ме ђу на род ној ре ци 
и пу ту кул ту ре, ка ко би се по др жао ин тер кул-
ту рал ни ди ја лог, са рад ња ме ђу умет ни ци ма из 
раз ли чи тих (по ду нав ских) зе ма ља, као и сва ка 
са рад ња на по љу тр го ви не, тех ни ке и оста лих 
де лат но сти. Да кле, екли бри си (екс ли бри сти ка) 
слич но по штан ским мар ка ма (фи ла те ли ја) има ју 
и сво ју дру штве ну, тј. ан га жо ва ну функ ци ју и као 
та кви мо гу у бу дућ но сти да пред ста вља ју ар те-
фак те по мо ћу ко јих је мо гу ће до при не ти ја сни јој 
ре кон струк ци ји исто ри је (у че му је фи ла те ли ја 
вр ло ва жна с об зи ром да пред ста вља слу жбе ни 
ар те факт од ре ђе не др жа ве). На ве де ни кон курс 
по др жан је од „Ду нав ске кан це ла ри је“ из Ул ма, 
Ака де ми је „Šlos So li tu de“ из Штут гар та и „Му зе-
ја ду нав ских Шва ба“ из Ул ма.

У обе ле жа ва њу пе де се то го ди шњи це од осни-
ва ња „Те ле ви зи је Бе о град“, уче шће је узе ло и „Екс-
ли брис дру штво Бе о град“, та ко што је у са рад њи 
са РТС-ом отво ре на те мат ска из ло жба екли бри-
са под на сло вом „По ла ве ка Те ле ви зи је Бе о град“. 
За ову при ли ку рас пи сан је кон курс на ко ме су 
умет ни ци из не дри ли екс ли бри се по све ће не по-
лу ве ков ном тра ја њу „Те ле ви зи је Бе о град“. Услов 
је био да је екс ли брис ори ги нал но гра фич ко де ло 
оти сну то у не кој од гра фич ких тех ни ка укљу чу-
ју ћи и ди ги тал ну штам пу. Жи ри је до де лио пр ви 
на гра ду Бог да ну Кр ши ћу, дру гу Ми ји Ала ги ћу, 
док је тре ћа на гра да при па ла Не на ду Кр сти ћу.

Ex li bris је, пре све га као ви зу ел ни ме диј на-
ме њен по сма тра њу, ма да се о ње му мо же још и те 
ка ко сло је ви ти је пи са ти… 

Пеђа Радосављевић

Ex libris: Од Гутенберга до виртуелних технологија

Први српски „књижни листић“ припадао је Светом Сави

Љиљана Живковић

УЗМИ ЗАДЊИ ВОЗ ЗА ЧАЧАК
Размишљала је када да крене. Ако пожури, стићиће на онај у пет. Таман 

да стигне пре мрака. Или на онај у седам, мада би тад могла и да буде 
гужва. Газдарица,опет је одврнула телевизор до даске. Спорт је најбољи 
начин за пражњење негативне енергије. Ово је праваборба за опстанак. 
Јаој, само да се надишем свежег ваздуха! Кућне биљке су драгоцене у борби 
с електромагнетним зрачењима.

Гурнула је добро затворену малу боцу ружичасте садржине у шупљину 
између књига, спустила ранац крај огледала и прошла десном шаком 

кроз прамен косекоји јој је делимично покривао врат. Загасито црвени 
праменови.

Једна од највећих претњи здрављу у затвореним просторијама је 
квалитет ваздуха. Требало јој је самодесет минута до Теразија и још десет 
да се спусти Балканском. Грејпфрут је најбоља превенција за прехладе.
Шалтер сала. Невиђена гужва. Ко остаје у овом граду ако сви путују?

Живковић Љиљана (1978, Грац), магистар немачког језика; пише приче, 
песме и романе на српскоми немачком језику; објавила је романе „Артемије 
тврди да...“ (2009) и „Ако је веровати Артемију” (2011); заступљена у 
антологијама и зборницима у Србији и у Немачкој; награђивана у Србији 
и у Немачкој; живи у Железнику. 

ру ку, за шта је по треб на ин вен тив ност и упор-
ност да се иде ја из ра зи и ма те ри ја ли зу је на „књи-
жном ли сти ћу“. У том сми слу Ex li bris би мо гао 
као сво је вр сни ли ков ни жа нр да се упо ре ди са 
илу стра ци јом, стри пом (де ве том умет но шћу) 
или чак ка ри ка ту ром у од ре ђе ном сми слу. Уко-
ли ко по ру ка са „књи жног ли сти ћа“ по сма тра ча 
оста вља рав но ду шним (прем да се о уку си ма не 
рас пра вља), он да се по ста вља пи та ње да ли „књи
жни ли стић“ по ред свог при ме ње ног сло ја по се-
ду је и умет нич ку вред ност. Ex li bris мо же да се 
на ру чи од умет ни ка или чак мо же и сам вла сник 
књи ге да га са чи ни. По је ди ни вла сни ци књи га 
има ју по ви ше те мат ски раз ли чи тих „књи жних 
ли сти ћа“, ко је ле пе на књи ге од ре ђе них те ма ти-
ка. За хва љу ју ћи на ру чи о ци ма, цр та чи и гра фи ча-
ри не гу ју, из ме ђу оста лих, и ерот ски Ex li bris. У 
Ср би ји је по „књи жном ли сти ћу“ са ерот ском 
са др жи ном по знат Зо ран Д. Јо ва но вић, чи ји 
стил се од ли ку је ја сно ћом по ру ке (иде је) и јед-
но став но шћу ли ков ног из ра за. 

Срп ски по кло ни ци екс ли бри са 1994. го ди не 
осно ва ли су „Екс ли брис дру штво Бе о град“, ко је 
је члан „Ме ђу на род не фе де ра ци је љу би те ља екс-
ли бри са“. Са осни ва њем овог Дру штва по чи ње и 
пре по род „књи жног ли сти ћа“ у Ср би ји као по-
себ ног ли ков ног жан ра. На свет ском ни воу 2008. 
го ди не у Пе кин гу одр жан је кон грес по све ћен 
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Ant ho lo gie de lA po e sie ser be con tem po rA i ne, при ре дио и 
пре вео са срп ског Бо рис Ла зић. – Pa ris: Un in fi ni Cer cle Bleu (www.unin fi-
ni crc le bleu.com), Ба ња Лу ка: Удру же ње књи жев ни ка Срп ске/По дру жни
ца Ба ња Лу ка, 2011. – 332 стр.

Ан то ло ги ју отва ра те о риј ски увод при ре ђи ва ча и пре во ди о ца про фе со ра Бо ри са 
Ла зи ћа (1967, Па риз, пе сник, об ја вио 5 књи га по е зи је, про зни пи сац, ро ман Гу-

би ли ште, књи ге пу то пи сне про зе Бе ле шке о Ар ка ди ји, Тур ски ди ван, пре во ди лац, ра ди 
као ви ши лек тор за срп ски је зик и књи жев ност на Сор бо ни 6. За две де це ни је ак тив ног 
пре во ди лач ког ра да пре вео и об ја вио ви ше по је ди нач них збир ки са вре ме них срп ских 
пе сни ка: Јо ван Зи влак, Ду шко Но ва ко вић, Ста ни ша Не шић, Жив ко Ни ко лић, Ра ди вој 
Ста ни вук, Дра ган Ј. Да ни лов и дру ги, пре вео на фран цу ски Лу чу Ми кро ко зму и Гор ски 
ви је нац П. Пе тро ви ћа Ње го ша, док тор ска ди сер та ци ја на фран цу ском је зи ку о Ње го-
ше вом пе сни штву у про це су је пре во ђе ња и об ја вљи ва ња). Из бор пе са ма и пе сни ка 
за сту пље них у овој ан то ло ги ји плод је Ла зи ће вог пре да ног ви ше го ди шњег пра ће ња 
и пре во ђе ња по е зи је ви ше од 50 са вре ме них срп ских пе сни ка. Књи га по кри ва срп ски 
пе снич ки про стор (пре ма по ре клу и је зи ку) са про сто ра бив ше Ју го сла ви је (осим пе-
сни ка ко ји жи ве и ра де у Ср би ји, Ла зић је што је при род но и ло гич но у ан то ло ги ји 
ши ро ко отво рио про стор срп ским пе сни ци ма из Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не, Цр-
не Го ре, као и пи сци ма ко ји већ ду жи пе ри од ства ра ју у но вом је зич ком и др жав ном 
окру же њу, нпр. Не бој ша Ва со вић (Ка на да), Да ни је ла Кам ба ско вић Со јерс (Аустра-
ли ја), Го ран Сто ја но вић (Па риз). Ла зи ће ва ан то ло ги ја, ако упо тре би мо увек услов-
не књи жев но-те о риј ске тер ми не ко ји ма се на у ка о књи жев но сти слу жи ка да ту ма чи 
од ре ђе ни пе ри од, ауто ре и њи хо во пе снич ко де ло, кон стан те и про ме не у пе снич ком 
„пи сму“ ауто ра, об у хва та пе ри од од нео а ван гар ди ка сних се дам де се тих го ди на, пре-
ко по е зи је ви со ког мо дер ни зма и пост мо дер не, све до са вре ме них по ли фо них гла со ва 
мла ђе и нај мла ђе ге не ра ци је срп ских пе сни ка, као што су Гој ко Бо жо вић, Ален Бе шић, 
Д. Кам ба ско вић Со јерс, Ја сна Ани, Пе тар Ма то вић, из ме ђу оста лих, од но сно, пе сни ка 
ко ји се ја вља ју то ком по след ње де це ни је 20. ве ка и пе снич ки „ста са ва ју“ но вим књи га-
ма у пр вој де це ни ји 21. ве ка, на да мо се и на да ље, као и њи хов „ге не ра циј ски вр шњак“, 

пе сник, ан то ло ги чар и пре во ди лац Ла зић. Од пе сни ка ро ђе них 
у пе тој де це ни ји про шлог ве ка за сту пље ни су Ми ро слав Мак си-
мо вић, Ран ко Јо во вић, Да рин ка Је врић, Ми лан Ми ли шић, Ран ко 
Ри со је вић, Ми ло сав Те шић, Ду шко Но ва ко вић, Ра ша Ли ва да, Во-
ји слав Де спо тов, Но ви ца Та дић, Сте ван Тон тић и дру ги. Од пе-
сни ка ро ђе них то ком ше сте де це ни је чи ји пе снич ки опус по чи ње 
80-их го ди на нај пре у књи жев ној пе ри о ди ци та да шње Ју го сла ви је 
(је дин ствен срп ско хр ват ски/хр ват ско срп ски је зич ки про стор, уз 
спо ра дич но пре во ђе ње и об ја вљи ва ње на сло ве нач ком и ма ке дон-
ском је зи ку), по том пр вим и на ред ним књи га ма код та да шњих ју-
го сло вен ских из да ва ча (углед не из да вач ке ку ће ма хом у глав ним 
гра до ви ма та да шњих ју го сло вен ских ре пу бли ка) чи та мо пе сме 
Ни ко ле Ву ји чи ћа, Вла сте Мла де но ви ћа, Зо ра на Ђе ри ћа, Ра до-
ми ра Уља ре ви ћа, Не бој ше Де ве та ка, Ива на Не гри шор ца, Бра ти-
сла ва Ми ла но ви ћа, Ива не Ми лан ко ве, Бе ћи ра Ву ко ви ћа, Си мо на 

Гра бов ца, Је ле не Лен голд, Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа, Жив ка Ни ко ли ћа, Бран ка Ма ши ре-
ви ћа, Здрав ка Кр ста но ви ћа, Н. Ва со ви ћа, Ба ја Лу ко ви ћа, Ва се Пав ко ви ћа, Ан ђел ка 
Ану ши ћа, и дру гих. Ка да је реч о пе сни ци ма из ове две гру пе (пи сци ро ђе ни у пе ри о ду 
1940–1960) чи је пе сме чи не пре те жан део Ла зи ће вог ан то ло ги чар ског и пре во ди лач-
ког ра да, уз „олак ша ва ју ћу“ окол ност (ве ћи број об ја вље них књи га и пе са ма у пе ри о-
ди ци, ви ше кри тич ких оце на и вред но ва ња из пе ра кри ти ча ра раз ли чи тих ге не ра ци ја, 
за сту пље ност у из бо ри ма, па но ра ма ма, ан то ло ги ја ма са вре ме не по е зи је, код по је ди-
них пе сни ка го то во не по де ље но/оп ште при хва ће но ми шље ње да се ра ди о ко ри фе ји ма 
са вре ме не срп ске по е зи је (нпр. Но ви ца Та дић, Ран ко Јо во вић, Сте ван Тон тић, Ми ло-
сав Те шић, Ра ша Ли ва да, Ду шко Но ва ко вић, сва ки од по ме ну тих пе сни ка је по е тич ка 
аван ту ра/ „при ча“ за се бе) по сто ја ле су за пре во ди о ца и ан то ло ги ча ра и „оте жа ва ју ће“, 
ре кли би, „иза зов ни је“ и про во ка тив ни је окол но сти. Јед на од њих, мо жда пр ва по ва-
жно сти је ко је пе сме за сту пље ног пе сни ка иза бра ти да би фран цу ска књи жев на и чи та-
лач ка јав ност ко ли ко-то ли ко (ако пе сник већ не ма књи гу, или ви ше књи га пре ве де них 
на фран цу ски, уз по го вор/пред го вор, из во де из срп ске књи жев не кри ти ке, и оста ли 
био-би бли о граф ски апа рат) сте кла основ ни увид у „по себ ност“, ин ди ви ду ал ност, нај-
зад, ори ги нал ност по ет ског уоб ли ча ва ња све та за сту пље них пи са ца. Ма њи кван ти тет, 
ма њи број књи га и об ја вље них пе са ма код мла ђих пе сни ка у овој књи зи са мо при вид но 
„упро шћа ва ју“ ан то ло ги чар ске ди ле ме, пу те ве и стран пу ти це. И по ред, би ло да је реч 
о ан то ло ги чар ским по ду хва ти ма ши рег (Ла зи ће ва ан то ло ги ја при па да том ти пу) или 
ужег (нпр. из бо ри по те ма ти ци, по вр сти сти ха, при пад ност од ре ђе ном прав цу, ужа 
ре ги о нал на при пад ност, итд.) за хва та, по ред не ми нов них пи та ња о са вре ме ни ци ма 
ко ји ни су на шли ме сто у Ла зи ће вој књи зи, ан то ло ги ју ва ља оце њи ва ти из два бит на 
угла: успе лост или де ли мич на успе лост, од но сно, не у спе лост пре во да на дру ги је зик и 
по твр ђе ност раз ли ке и вред но сти пе снич ког гла са сва ког ауто ра по на о соб у ма тич ној 
сре ди ни и књи жев ној тра ди ци ји. 

Н. Ћосић

Јо ван Пеј чић: По че ци и вр хо ви – срп ска књи
жев ност и ње на исто ри о гра фи ја.  Ал те ра (Би-
бли о те ка Пу то ка зи), Бе о град, 2010 – 323 стр. 

Пред чи та о ци ма је књи га/збор ник иза бра них огле да Јо ва-
на Пеј чи ћа, књи жев ног кри ти ча ра, исто ри ча ра књи жев-

но сти, есе ји сте и ан то ло ги ча ра. У огле ди ма, или ка ко сам пи сац 
ка же у увод ној ре чи, рас пра ва ма, раз ма тра ју се те мељ на пи та ња 
од ин те ре са за бо ље раз у ме ва ње мо дер не срп ске књи жев но сти 
и на у ке о књи жев но сти. Пр ви круг тек сто ва Исто ри о гра фи ја 
срп ске књи жев но сти и ње ни си сте ми раз ма тра пи та ња ве за на 
за исто ри ју срп ске књи жев но сти: да ли је би ло и ни је би ло 
пре ки да у раз вит ку срп ске књи жев но сти (ста во ви ино стра-
них ту ма ча/сла ви ста Јо зе фа До бров ског, Па ве ла Ј. Ша фа ри ка, 
Алек сан дра Ни ко ла је ви ча Пи пи на, на ших пр вих исто ри ча ра 
књи жев но сти Ла за ра Бо ји ћа (де ло Па мјат ник му жем у сла ве-
но-серб ском књи жев ству слав ним, 1815), Лу ки ја на Му шиц ког, 
Јо ва на Су бо ти ћа, Јо ва на Ри сти ћа, Ђу ре Да ни чи ћа (По че так 
срп ске књи жев но сти, 1862), Сто ја на Но ва ко ви ћа (Исто ри ја 
срп ске књи жев но сти, 1867, дру го „са свим пре ра ђе но из да ње“ 
1871), Ти хо ми ра Осто ји ћа (Исто ри ја срп-
ске књи жев но сти, 1923), Па вла По по ви ћа, до 
Јо ва на Скер ли ћа и ње го ве Исто ри је но ве срп-
ске књи жев но сти, 1914, до но ви јих, из дру ге 
по ло ви не 20. ве ка до да нас, Дра ги ше Жив-
ко ви ћа, Ми ло ра да Па ви ћа, Јо ва на Де ре ти ћа, 
Ђор ђа Три фу но ви ћа, Ми ла на Ка ша ни на и 
дру гих. Дру ги оглед раз ма тра по чет ке срп ске 
књи жев не кри ти ке и есе ји сти ке (Ти хо мир 
Осто јић тај по че так при пи су је За ха ри ју Ор-
фе ли ну и ње го вој ру бри ци Из ве штај о уче ним 
де ли ма у ко јој је Ор фе лин пи сао при ка зе и 
освр те на но ве књи ге, у зна ме ни том Сла ве но-
серб ском ма га зи ну, 1768, са том кон ста та ци јом 
сла жу се и по то њи на уч ни ци Ј. Скер лић, Ј. Де ре тић, П. Па ла ве-
стра. У овој це ли ни на ла зе се и огле ди Ра ђа ње срп ске исто ри-
је књи жев но сти – До си теј, Со ла рић, Бо јић, Л. Мушиц ки, Па вел 
Јо зеф Ша фа рик у срп ској књи жев но сти и кул ту ри – Срп ски и 
стра ни ослон ци. Исто ри ја... (1826), Је дин ство књи жев но га и на-
ци о нал ног иден ти те та – Скер ли ће ва ви зи ја раз вит ка но ве срп-
ске књи жев но сти (105–134. стр.). Дру ги блок са др жи 4 огле да 
ве за них за књи жев ну кри ти ку (по гле де Јо ва на Скер ли ћа, по-
гле де Иси до ре Се ку лић, Дра ги ше Ви то ше ви ћа По јам и сми сао 
слич но сти у књи жев но сти), и о књи жев ном ча со пи су, ни шкој 
Гра ди ни (1900–1901), ко ји је про шле го ди не про сла вио 110 
го ди на од пр вог бро ја. Са по гла вљем Де ло и лич ност ула зи мо 
у „вр хо ве“, од но сно, у по ље ана ли тич ке пер со на ли за ци је (у че-
му се огле да етич ка и умет нич ка ле по та све тов ног, цр кве ног, 
пар ла мен тар ног бе сед ни штва Ни ка но ра Гру ји ћа), Не све сти це 
и по ма ме ства ра ња – Ста ни слав Ви на вер: Ла за Ко стић, о зна-
ча ју тзв. „кон зул ских го ди на“ Ми ла на Ра ки ћа (оглед Исто ри ја 
и при по ве да ње – Ми лан Ра кић, књи жев ни ју нак Гри го ри ја Бо жо-
ви ћа). За вр шни део (за јед нич ки на слов Сум ње и тра га ња) чи не 
два ра да у ко ме аутор из ла же/пред ста вља „спор“ исто ри ча ра 
и те о ре ти ча ра књи жев но сти око тер ми но ло шких де фи ни са ња 
срп ске аван гар де (пр ви оглед Срп ска аван гар да и на ци о нал на 
на у ка о књи жев но сти – Мо дер ни зам: аван гар да: екс пре си о ни-
зам), те сту ди ја о за јед нич ком ис хо ди шту европ ског и срп-
ског да да и зма (дру ги оглед Не се бе зна ло ја ко Дра га на Алек си ћа 
– европ ски: срп ски да да и зам). Ка ко аутор ис ти че у сво јој ре чи 
На по чет ку основ ње го вих на по ра био је „от кри ти и осве тли ти 
про шли зна чај иза бра них књи жев них по ја ва, лич но сти, де ла 
и – у ка те го ри ја ма са вре ме но сти и бу дућ но сти – по ши ри ни 
и ду би ни раз ви ти њи хов го вор и зна че ња, на во де ћи ре чи фи ло-
зо фа Хан са Ге ор га Га да ме ра: „Онај ко ји зна да про чи та пи са ну 
ба шти ну, по твр ђу је и спро во ди чи сту са да шњост про шло сти“. 
Књи га са др жи спи сак Из во ра, на по ме ну о књи зи (ра до ви са-
др жа ни у њој на ста ја ли су у ра спо ну од три де це ни је, али ни су 
да ти у пр во бит ном об ли ку, про ме не не об у хва та ју са мо лек-
тор ске и дак ти ло граф ске ис прав ке, већ су су штин ске вр сте: 
са жи ма ња, до пу не, про ши ре ња, за ви сно од но вих уви да са мог 
пи сца и са да шњег гле да ња на тре ти ра не по ја ве и де ла), ре зи мее 
на ен гле ском и ру ском и пре глед име на.

Н. Ћосић

Ан то ло ги ја са вре ме не срп ске по е зи је ПРИ ЛО ЗИ НА У ЦИ О КЊИ ЖЕВ НО СТИ
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Достојевски је говорио да ће лепота спасити свет, и разјашњавао: лепота Богомајке, 
лепота преображеног света. Уметност је као вид стваралаштва изабрана да преображава 
и тако спасава свет од пропадања, труљења и нестајања. Уметност треба да помаже 

човеку у његовом духовном уздизању. И зато човек ствара. Ствара на путу ка истини и лепоти, јер 
уметност и јесте прозор у свет истине и духа. Стварање је, дакле, одраз духовног бића у човеку, 
као супротности физичком бићу. Производ који подсећа на уметност, јер је, попут ње, доступан 
чулима, назива се кич. Разлика је у томе што је кич лоше изведена уметничка замисао и најчешће 
фалсификат који се вреднује као уметничко дело. Реч кич се односи етимолошки на енглески 
израз sketch (скица, нацрт, недовршеност), а према другим мишљењима може се довести и у 
везу са немачком синтагмом etwas verkitschen (кришом подметнути, јефтино продавати). Кич 
је, дакле, неукусна копија одређеног стила, али и форма инфериорне уметности или културе. 
О кичу говоримо када се сусретнемо са површним садржајем или формом која претендује на 
гламурозан или театралан ефекат. Он подразумева и одсуство креативности, оригиналности и 
често представља неукусне, идеализоване и извештачене садржаје. Једно од најчешћих својстава 
кича је да кич-предмет често личи на нешто што има велику вредност, а да заправо то није. 
Ипак, кич-творци су људи који нису лишени естетског искуства. Произвођачи кича најчешће су 
и сами уметници спремни да искористе слабост изазвану духовном декаденцијом и створе ову 
лошу робу. Због тога што постоји сензибилитет за кич, творац кича „лови“ духом сиромашне 
емоције. У култури у којој је човек постао испражњен и безначајан, лишен духовних вредности 
и тајне похрањене у дубини његовог бића, које је сведено на тело и чула, руке и очи, кич постаје 
неизбежан. Кич жели да се допадне, намеће се и улази у све поре човека, а његова особеност 
је претераност. Једном речју: докле кич допире он шири задовољство и уживање, а да при том 
не захтева никакав духовни или мисаони напор. Уколико бисмо кич одредили у ширем смислу, 
не само као претварање уметничке вредности у осредњост и баналност, већ као манипулацију 
свим битним културним вредностима, а то значи осим естетским још и моралним, научним, 
религијским, онда би поље кича, практично било истоветно нижим облицима масовне културе. 
Лудвиг Гиц доказује да је кич постао обележје људског постојања. У социолошком смислу, кич 
произилази из обезличеног и осиромашеног живота маса. У етичком поретку, непосредно је 
повезан са дестркуктивним странама људске природе, са злом. А у религијском, ова пошаст 
не може заобићи човеков греховни живот. У кичу је умногоме изгубљена мера у односу на 
стварност и у односу на стваралаштво. Основна разлика између кича и уметничког дела је 
питање аутентичности. Надахнути стваралац уметничког дела део је непоновљиве активности, 
узвишеног чина стварања и лепоте изражене кроз најситније детаље. Он не мирује, у њему 
стално букти стваралачки процес јер је Створитељ својој слици и прилици дао слободну 
стваралачку снагу. Како каже св. Григорије Палама: „створен по слици Створитеља, човек је 
исто тако стваралац, уметник, песник“. Кич не сачињава само производ. Ту су кич субјекат, кич 
објекат и кич однос. Кич субјекат треба да превлада три основна искушења кич објекта, а то 
су вулгарно, занимљиво и украсно. Кич однос је мешавина збира психолошких односа између 
човека и ствари. Постоји само један начин опхођења према стварима који у кич односу није 
заступљен, а то је аскетски. Одрицање од задовољства је осећање које модерном човеку није 
познато, док му је хедонизам неупоредиво ближи. Све ствари вреднују се задовољством које му 
пружају. У кичу је присутна лаж која обмањује допадљивошћу и то естетском допадљивошћу 
или само допадљивошћу. Огроман профит који кич остварује на тржишту представља велико 
искушење. Због тога многи амбициозни уметници мењају стил свог рада под притиском 
кича, а понекад потпуно хипнотисани комерцијализмом и утону у кич. Ефекте синестетичког 
деловања предмета, произвођачи кича користе беспоштедно. За оне који су склони кичу, 
не постоји ремек-дело у коме они неће наћи душевну храну, јефтину интригу, загонетни 
заплет и незаобилазни сентиментализам. Запажено је да у Шекспировим трагедијама и 
романима Достојевског кичери налазе превасходно елементе криминалистичких садржаја. На 
сликама пре ренесансе, Дева Марија представљена је као жена са чијег лица зраче чедност и 
стидљивост, дајући му продуховљен и светачки израз. Сликар је настојао да је прикаже тако да 
не буде слична свим лепим женама које свакодневно сусреће, и употребио је сав свој таленат 
да јој да духовну лепоту. Међутим, у периоду ренесансе и касније, сликар ће модел за њен лик 
тражити у лепим женама које среће на улици. На лицу овосветске Марије више нема оног 
израза стидљивости светице, и поглед посматрача ће, пре него што га подсети на своје духовне 
вредности, привући својом лепотом. Истраживање које је спровела једна позната италијанска 
уметничка кућа, показало је да су се особе наклоњене кичу, бирајући између прве и друге слике 
на којима је представљена Дева Марија, углавном опредељивали за другу. Кичиста успева да у 
свом доживљају у кич претвори и Јохана Себастијана Баха, приписујући његовим ствралачки 
надмоћним и строгим композицијама сентименталистичке варијације. Вичан у преобликовању 
слике стварности и обожавању као обоготворењу, кичиста, у ствари, одбија да види стварност 
онаквом каква јесте. Он је навикао да се потчињава свом лошем укусу и духовном сиромаштву, 
а да ништа озбиљно не учини на сопственој промени и на богаћењу властите индивидуалности. 
Уместо да духовност буде ултимативни идеал и коначни циљ живота, за њега је она споредна 
и само надградња материјалистичке стране његовог живота. Милош Илић, културолог, кич 
види као уметничку и духовну таутологију, са мноштвом „естетичких ожиљака“ иза којих стоји 
лењост духа, деградација идеала, успостављање лажних вредности и тржишних критеријума. 
Кич се, отуда, суштински противи стваралачким и духовним напорима. Зато је, сматра овај 
културолог „кич један од модерних грехова човечанства усађен у предмете и изнијансиран 
слабостима човечијег духа“. 

Лела Мирковић

Кич – један од модерних грехова РА ДОЈ ЧИЋ, Са ша: Ста па ње хо ри зо на та. – 
Бе о град: КИЗ Ал те ра, 2010. – 110 стр.

Књи га пред ста вља пре ра ђе ну и до пу-
ње ну вер зи ју за вр шног де ла док тор ске 
ди сер та ци је Пе сни штво и ин тер пре-
та ци ја пе сни штва у фи ло зоф ској хер-
ме не у ти ци Хан са Ге ор га Га да ме ра (од-
бра ње на 2008. го ди не на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду) Са ше Ра дој чи ћа 
(1963, Сом бор, об ја вио 5 књи га пе са-
ма, 3 књи ге огле да и књи жев них кри ти-
ка, пре вео с не мач ког 6 књи га: Х. Г. Га-
да мер, Дил тај, За фран ски, Јин гер). Књи гу чи не це-
ли не Фи ло зо фи ја и по е зи ја (раз ма тра се од нос: јед на 
од бли ско сти се од ре ђу је у опо зи ци ји пре ма сва ко-
днев ном је зи ку, дру га: „Оба на чи на го во ра, пе снич-
ки и фи ло зоф ски по се ду ју по Г. Још јед ну за јед нич-
ку цр ту: они, на и ме, не мо гу да бу ду „по гре шни“, не 
мо гу би ти ем пи риј ски фал си фи ко ва ни као ис ка зи 
на у ке, јер и ни је да то ни ка кво ме ри ло из ван њих на 
ко ме се ме ре и ко ме би мо гли да од го ва ра ју.“ ци тат, 
17 стр.). Дру га це ли на Пе сни штво: је зик у из во ђе њу 
уво ди Г. пој мо ве „уну тра шња реч“, „уну тра шње ухо“, 
це ли на Га да мер као ту мач по е зи је раз ма тра Г. огле де 
по све ће не Ге теу, Хел дре ли ну, Ште фа ну Ге ор гу, Гот-
фри ду Бе ну, док за вр шна сту ди ја књи га ин тер пре ти-
ра Г. оглед из 1973. (ре ви ди ра но из да ње из 1986.) 
Ко сам ја и ко си ти (у пи та њу је хер ме не у тич ки нај-
да ле ко се жни ја ин тер пре та ци ја не ког пе снич ког де-
ла, где фи ло зоф Г. ту ма чи ци клус пе са ма „Кри стал и 
дах“ Па у ла Це ла на, пе сни ка не мач ког је зи ка, је вреј-
ског по ре кла (у књиж. кри ти ци уоби ча је но је ми-
шље ње да је Це лан пе сник крај ње хер ме тич ког из ра-
за). Ра дој чи ће ва књи га пред ста вља зна чај до при нос 
схва та њу пе сни штва Х.. Г. Га да ме ра, ро до на чел ни-
ка фи ло зоф ске хер ме не у ти ке као јед не од зна чај них 
са вре ме них фи ло зоф ских ори јен та ци ја.

ПЕЈ ЧИЋ, Јо ван: Про фил и длан. Бе о град: 
КИЗ Ал те ра, 2010. – 203 стр.

Пред чи та о цимс је дру го из да ње књи ге 
(пр во из да ње 2003, Пла то, Бе о град). 
Књи гу отва ра ју пе сма у про зи Про фил, 
длан или о по ре клу на сло ва и есе ји стич-
ко-по ет ски текст Тај на ко јим нас пи-
сац на ори ги на лан на чин упу ћу је ка ко 
да чи та мо, раз у ме мо, са ра ђу је мо са 
тек сто ви ма ко ји сле де. Це ли на Пој мо-
ви са др жи 15 тек сто ва ко ји се од но се 
на те мељ на пи та ња књи жев не кри ти ке, 
исто ри је књи жев но сти, те о ри је књи жев но сти и оп-
штих пи та ња из есте ти ке (не ки од на сло ва су: Жа нр, 
Кри ти ка, Књжев ност и вред но ва ње, На че ла књи жев-
ног знал ства (на че ло афир ма ци је ве зу је се за к. Кри-
ти ку, на че ло ак ту е ли за ци је за исто ри ју књи жев но-
сти и ком па ра ти ви сти ку, на че ло про бле ма ти за ци је 
за т. Књи жев но сти), По ру ка-по у ка... Дру га це ли на 
По и ма ња кроз фор му крат ке при че, за ни мљи во ис
при ча не при че осве тља ва чи ње ни це ве за не за књи-
жев ну и кул тур ну исто ри ју: Тол стој и Ср би, Де ло 
љу ба ви Ан ђе Пе тро вић, Мал ро и Ср би, Дру га стра на 
Ал фре да де Ви њи ја, Рил ке и Лу Са ло ме. Из ове ори ги-
нал но ком по но ва не и пи са не књи ге из ла зи мо чи та-
ју ћи есе ји стич ко-по ет ски текст Крст, пе сму Ба ла да 
о тај ни и кр сту, те при чу/по ет ску про зу Про зор. Су-
штин ски, у књи зи је на де лу Пеј чи ћев по ли граф ски 
при ступ. Аутор се пред ста вља као пи сац сна жног и 
су ге стив ног гла са, прег нант ног и ја сног сти ла ко ји 
те жи ино ва ци ја на по љи ма к. кри ти ке, и. књи жев но-
сти и т. књи жев но сти, а не тек пу ком пре при ча ва њу 
на ших и стра них ста ри јих и са вре ме них ауто ра у на-
ве де ним обла сти ма.

Н. Ћо сић
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Ка зи мир Ма ље вич: Бог ни је зба
чен, пре ве ли са ру ског је зи ка Ана 
Ацо вић, Мир ја на Гр бић, Вла ди мир 
Да јо вић, Кор не ли ја Ичин, Је ле на Ку-
со вац, Мир ја на Пе тро вић Фи ли по-
вић. – Бе о град: Пла ви круг, Бе о град: 
Ло гос, 2010. – 941 стра на, фор мат 29 
cm, илу стро ва но

Књи га Бог ни је зба чен – са бра на де ла (из вор-
ник: Ка змир Ма ље вич Са бра на де ла у пет 

књи га, при ре ди ли А. С. Шат ских, А. Д. Са ра бљи-
но ва, Г. Л. Де мос фе но вој, из да вач Ги ле ја, Мо-
сква, 1995–2004) за хва љу ју ћи тру ду гру пе пре-
во ди ла ца, из да вач ким ку ћа ма Пла ви круг и Ло гос, 
фи нан сиј ској по др шци Ми ни стар ства кул ту ре 
Ср би је, Се кре та ри ја та за кул ту ру гра да Бе о-
гра да, Фон ду Ру ски мир, пред ста вља ка пи тал ни 
умет нич ки и кул ту ро ло шки по ду хват. Уред ник 
за срп ско из да ње Вла ди мир Ме де ни ца од лу чио 
је да ру ски из вор ник са бра них де ла у пет књи га 
об је ди ни у ко ри це јед не књи ге, ре пре зен та тив-
не ка ко у на уч ном то ли ко и у гра фич ком, ли ков-
ном и тех нич ком по гле ду. Мо мен те гра фич ког и 
ли ков ног до ме та срп ског из да ња Са бра них де ла 
Ка зи ми ра Ма ље ви ча ис ти че мо из раз ло га што се 
ра ди о тек сто ви ма јед ног од нај зна чај ни јих сли-
ка ра 20. ве ка, при пад ни ку оне „хе рој ске“ пле ја-
де европ ских аван гард них умет ни ка (сли ка ри, 
књи жев ни ци, му зи ча ри, по зо ри шни, ба лет ски 
и опер ски умет ни ци, филм ски умет ни ци) из пр-
вих де це ни ја но вог ве ка ко ји су сво јим де ли ма 
„те мељ но“ ме ња ли и умет ност, пој мо ве (по гле де, 
схва та ња, есте ти ку, те о ри ју) и ре цеп ци ју умет-
нич ких де ла.

Књи гу отва ра текст Кор не ли је Ичин Се ма-
фо ри су пре ма ти зма ко ји пре ци зно и кон ци зно 
(ко ли ко је то мо гу ће, аутор ка је као пр ву ис по-
моћ за ин те ре со ва ним чи та о ци ма по ну ди ла чак 
50 од ред ни ца у фу сно та ма свог тек ста) пре до-
ча ва ге не зу Ма ље ви че вих ли ков них пре о ку па-
ци ја, фор му ли са ње на зи ва су пре ма ти зам (од 
ла тин ског su per us, su per i or, su pre mus, sum mus: 
онај ко ји је из над, ви ши, не бе ски, нај ва жни ји, 
са вр шен, пот пун), же љу Ма ље ви ча да про кла му-
је „су пре ма ти ју“ у свим умет нич ким обла сти ма: 
сли кар ству, књи жев но сти, му зи ци, ар хи тек ту ри 
(Ма ље ви че ва са рад ња са Ба у ха у сом, по зо ри шту, 
де ко ра тив ним умет но сти ма („Он уки да иде-
ју на след но сти и ор ган ског раз во ја умет нич ког 
про це са. Су пре ма ти зам ни је иза шао ни из ку би-
зма, ни из фу ту ри зма, јер бес пред мет ност ни је 
не што што мо же да по ти че од не чег дру гог. Су-
пре ма ти зам је из ла зак у ван вре мен ско и ван про-
стор но – те жња ка Ап со лу ту“, ци тат из одељ ка 
Ма ље ви чев „изам“ – су пре ма ти зам, стра на 9). 
Кроз пре гнат не одељ ке Ну ла (од нос Ма ље ви че-
вих ми са о них по став ки пре ма Пар ме ни ду, Пло-
ти ну, хри шћан ским ме та фи зи ча ри ма Ди о ни си ју 
Аре о па ги ту, Мај сто ру Ек хар ту, пра во слав ним 
ико на ма, фре ска ма, 0 и 1 су кључ ни бро је ви за 
Ма ље ви ча, они су не га ци ја и афир ма ци ја, ни-
шта и по сто ја ње, уки да ње про сто ра и мно го ди-
мен зи о нал ни ко смич ки про сто ри, итд.), Бо јо пис 
(„Та ко се бо јо пис за вр ша ва 1917–1918. го ди не 

бе лим су пре ма ти змом – Бе лим ква дра том на бе-
лом. И та да Ма ље вич по ру чу је: „Ја сам про био 
пла ви аба жур огра ни че ња бо ја, иза шао у бе ло, 
за мном дру го ви ави ја ти ча ри, пло ви те ка без да-
ну, ја сам по ста вио се ма фо ре су пре ма ти зма“.), 
Ар хи тек то ни и пла ни ти, Ге о ме три ја, Ре ла ти-
ви тет, Чи ста свест, Да нас (о на ста вља чи ма 
су пре ма ти зма и ути ца ју тог кон цеп та до на шег 
до ба), „ула зи мо“у срп ско из да ње са бра них де ла 
„за ми шље но као од јек ре чи Мај сто ра из све та 
бе ле су пре ма ти је“.

Књи га са др жи тек сто ве и ре про дук ци је фо-
то гра фи ја, цр те жа, ски ца и сли ка Ка зи ми ра Ма-
ље ви ча из раз ли чи тих „фа за“ ње го вог те о риј ско/
есте тич ког и сли кар ског раз во ја. Та ко су пр ве 
це ли не ко ју чи не Ра до ви из 1913–1917. го ди не 
(Пр ви ру ски кон грес ба ја ча бу дућ но сти (пе сни-
ка- фу ту ри ста), Ус крс код фу ту ри ста („Пла ви 
ча со пис“, 1915, број 12), Од ку би зма пре ма су-
пре ма ти зму – Ма ље вич, јун, 1915, и дру ги тек-
сто ви) и Члан ци у ли сту “Анар хи ја“ (1918) 
(За да ци умет но сти и уло га гу ши те ља умет но-
сти, Пре ма но вој гра ни ци, Ар хи тек ту ра као ша-
мар ар ми ра ном бе то ну, Др жав ним слу жбе ни ци ма 
од умет но сти и дру ги), Пе тро град – Мо сква. 
Де ла из 1918–1919 (Обра ћа ње глум ци ма, Не-
ру ко тво ре ни спо ме ни ци, О му зе ју, О по е зи ји, О 
су пре ма ти зму) илу стро ва не са пре ко сто ти ну 
фо то гра фи ја из умет ни ко вог при ват ног и јав-
ног жи во та (од школ ских да на до фо то гра фи ја 
са са хра не у Мо скви, мар та 1935). Дру га це ли на 
оме ђе на је ре про дук ци ја ма сли ка с по чет ка 20. 
ве ка до но ве фи гу ра тив не фа зе 1928–30. (укуп-
но 36 ко лор ре про дук ци ја) са др жи тек сто ве 
об је ди ње не на зи ви ма Из да ња ви теб ског пе ри
о да (1919–1922), Члан ци у ча со пи су Жи вот 
умет но сти“ (1923–1924), Члан ци о фил му 
(1925–1929), ту су под за јед нич ким на зи ви ма 

об је ди ње ни и Ма ље ви че ви тек сто ви об ја вље ни у 
не мач ким и пољ ским ча со пи си ма од 1924–1927, 
омот Ма ље ви че ве књи ге Свет као бес пред мет-
ност, об ја вље не у Мин хе ну 1927. го ди не у ко јој 
кроз низ тек сто ва аутор ана ли зи ра, ко мен та ри-
ше, ту ма чи те мељ на есте тич ка пи та ња и про бле-
ме сли кар ске умет но сти кроз исто ри ју сли кар-
ства и кроз ак ту ел на (син хро ниј ски мо ме нат) 
умет нич ка де ша ва ња чи ји је он исто вре ме но 
и ак тер и све док (пи та ња фу ту ри зма, ку би зма 
(Пи ка со, Брак, Ле же, Грис), Се за но во сли кар-
ство, им пре си о ни сти, Ма тис, Ван Гог, Го ген, низ 
дру гих ста ри јих и сли ка ра са вре ме ни ка, цр теж, 
бо ја, ди мен зи је, и дру ге чи ње ни це ве за не за про-
ми шља ње ви зу ел них, сцен ских и дру гих умет но-
сти). Пре ко три де сет сли ка на ста лих од 1911. до 
1914. илу стру ју умет ни ко ву фи гу ра тив ну фа зу 
(екс пре си ја, ана ли тич ки ку би зам, итд.), да би 
II део – Су пре ма ти зам, ко ји до но си су штин ске 
те о риј ске по став ке Ма ље ви че вог но вог/ре во лу-
ци о нар ног/аван гард ног кон цеп та, био илу стро-
ван основ ним су пре ма ти стич ким еле мен ти ма: 
ква драт, крст, круг, кре та ње, за у ста вља ње, ди на-
ми ка, ти ши на, маг нет ска при влач ност, до жи вљај 
то ка/те ле гра фи ја, до жи вљај свет ског про сто ра, 
до жи вљај ва се ље не. Овај део прак се и „по е ти ке“ 
су пре ма ти зма уз цр но-бе ле илу стра ци је про пра-
ћен је са пре ко 40 сли ка ко је пред ста вља ју ли-
ков ну „срж“ су пре ма ти зма. Одељ ци ма Члан ци, 
трак та ти, ма ни фе сти и де кла ра ци је, про јек
ти и пре да ва ње, Бе ле шке и цр ти це, По е зи ја 
(из ме ђу 1906. и сре ди не 20их – пе сме При ро-
да, Уста зе мље и сли кар, „Сти гла др ва“, Умет ник, 
низ не на сло вље них пе са ма), са Хро ни ком жи во
та и ства ра ла штва Ка зи ми ра Све ри но ви ча 
Ма ље ви ча (1878–1935) и Име ни ком (са др жи 
пре ко 500 име на са основ ним по да ци ма, фи-
ло зо фа, те о ло га, књи жев ни ка, сли ка ра, ва ја ра, 
по зо ри шних, филм ских умет ни ка, ар хи те ка та, 
ин же ње ра, на уч ни ка, ко је по ми ње Ма ље вич у 
сво јим де ли ма) за вр ша ва се књи га Са бра них 
де ла Ка зи ми ра Ма ље ви ча, по но ви мо, јед ног од 
нај зна чај ни јих сли ка ра не са мо 20. ве ка у ко ме 
је у хе рој ским де це ни ја ма умет нич ке аван гар де 
оства рио свој ли ков ни и умет нич ко-фи ло зоф-
ски те о риј ски опус, већ јед ног од го ро ста са у 
оп штој исто ри ји ли ков них умет но сти. Са го-
то во сто лет не дис тан це, да нас мо же мо ре ћи да 
Ка зи мир Ма ље вич при па да оном ре ду ве ли ка на 
чи је де ло ду бо ко ме ња свет (ци ви ли за ци ју) и на-
ше по и ма ње све та. 

Небојша Ћосић

КАПИТАЛНА КЊИГА

Маљевич
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Предлог за репринт

Књига за спомен на ђенерала 
Божидара П. Терзића

Ло врић, Бру но: Исто ри ја Ни ша – при ли ком пе де се то го
ди шњи це осло бо ђе ња Кон стан ти но вог и Не ма њи ног 
гра да 11. ја ну ра 1878. – 11. ја ну а ра 1928“, из да ње штам-
па ри је „Св. цар Кон стан тин“; Ниш, 1927, стр.102.

Де ло Б. Ло ври ћа увр ште но је у „Ка та лог рет ких срп ских 
књи га 1741–1941“ Јан ка Хр ка ло ви ћа. (Хркаловић, Јанко: 

„Каталог ретких српских књига 1741–1941“, Београд, 1971, стр. 
80) Да нас, са свим си гур но, ова Ло ври ће ва књи га има још зна чај-
ни ју ан ти квар ну вред ност не го са да већ да ле ке 1941. го ди не. Је дан 
од раз ло га је и тај што се бли жи ју би лар на 2013. го ди не, ка да ће 
град Ниш про сла вља ти 1.700 го ди на од ка ко је цар Кон стан тин 
Ми лан ским едик том хри шћан ство про гла сио др жав ном ре ли ги-
јом Рим ског цар ства. До ду ше но ва, кон стан ти нов ска епо ха хри-
шћан ства ко ја је за по че та 313. го ди не но ве ере, по ве за на је и са 
по ср ну ћем хри шћан ства као спи ри ту ал ног си сте ма, с об зи ром 
да је од та да хри шћан ство по ста ло и јед на сво је вр сна по ли тич ка 
плат фор ма.

Ло врић је „Исто ри ју Ни ша“ овим ре чи ма по све тио ар миј-
ском ге не ра лу, Бо жи да ру П. Тер зи ћу: „Стра те гу, Ви те зу и Хе ро-
ју, По но су Вој ске и Отаџ би не Ар ми ском Ге не ра лу Бо жи да ру 
П. Тер зи ћу Пр вом Ко ман дан ту V. Ар ми ске Обла сти Ис то ри ске 
Стра ни це Кон стан ти но вог и Не ма њи ног Град По све ћу је Пи сац“.

Књи га је опре мље на фо то гра фи ја ма кра ља Алек сан дра Ка ра-
ђор ђе ви ћа I, кра ља Ми ла на Обре но ви ћа IV, ар миј ског ђе не ра ла 
Бо жи да ра П. Тер зи ћа (пр вог ко ман дан та но во у спо ста вље не V 

ар миј ске обла сти у Ни шу), епи ско па До си те ја, Ни ко ле 
(Ко ле та) Ра ши ћа, Ата на си ја (Та се) Пе тро ви ћа, То до ра 
Ми ла но ви ћа, из ве сног Мил. Ми ло ше ви ћа и, на кон цу, 
спо ме ни мо ауто ра, Б. Ло ври ћа. На уну тра шњој стра-
ни ко ри ца, при кра ју књи ге, на ла зе се ли ков ни при ка зи 
Ни ша из 1877. и 1927. го ди не.

Ево ци та та из Пред го во ра овог зна чај ног де ла: 
„Град сил ног и ве ли ког им пе ра то ра Кон стан ти на, гор-
ди по нос мла дог Не ма ње, је дан од нај леп ших би се ра у 
кра љев ској кру ни Ка ра ђор ђе ви ћа – сла ви 11. ја ну а ра 

(29-XII.) 1928. пе де се то го ди шњи цу свог осло бо ђе ња од тур ског 
јар ма. Ниш – је дан од нај кр ва ви јих ка ме но ва на ис то ри ском раз-
бо ји шту бур них ве ко ва! Ле же ћи на рас кр шћу свих дру мо ва на 
Бал кан ском По лу о стр ву, у сил ној ме ша ви ни на ро да, ко ји се спу-
сти ше са Ура ла, Вол ги них ни зи на и Кар па та на Ду нав; свет ска 
исто ри ја иза бра ла је Ниш, да јој бу де све до ком уде са и суд би не тих 
но вих ста нов ни ка Евро пе. Ниш је гле дао злат не ор ло ве рим ских 
ле ги јо на и ди вље хор де Ати ле, тог „Би ча Бож је га“, и Ба ја на; гле дао 
је пле ме ни ту бра ћу из кра љев ског ро да Ама ло ви ћа и у оно вре ме 
нај слав ни јег вла да ра на за па ду Фри дри ха Бар ба ро су; по сма трао 
је, ка ко за па да сун це раз врат не Ви зан ти је, ка ко сви ће руј на зо ра 
слав них Не ма њи ћа; слу шао је убој ну тру бу хри шћан ских по бор-
ни ка и гро зну ху ку ја ни чар ских та лам ба са; слу шао је пе сму сла во-
до би ћа и ја ук јад ног ро бља! А ко да вер но из ни же све љу те бор бе, 
ко је су се у то ку ве ко ва би ле на окр ва вље ном Ни шком По љу…“

По гла вље Осло бо ђе ње Ни ша по чи ње овим ре чи ма: „Ме се ца 
де цем бра 1877. иза ђе про кла ма ци ја он да шњег кне за а доц ни је 
кра ља Ми ла на, ко јом се Тур ци ма об ја вљу је рат за из ба вље ње срп-
ског на ро да од тур ског роп ства. У Ни шу и ни шком окру гу та да 
је по ма гао сва ки, ко ли ко је ко мо гао, да успех бу де пот пун. Ова-
квим на по ри ма, иако вр ло че сто скоп ча ним са опа сно шћу жи во-
та, Ни шли је ће олак ша ти из вр ше ње за дат ка вој сци, а вој ска њи ма. 
То дор Стан ко вић, Ко ле Ра шић, То дор Ми ло ва но вић, Ди ми три је 
Ђор ђе вић, Та ско Узу но вић, Ђ. Поп Ма нић и још мно ги ви ђе ни ји 
ро до љу би из Ни ша и око ли не ор га ни зу ју рад на осло бо ђе њу и ује-
ди ње њу са Ср би јом; и то не са мо у Ни шу и око ли ни, не го и у пи-
рот ском, врањ ском, бре знич ком и тир ском кра ју, све у спо ра зу му 
са ве ли ким на ци о нал ним рад ни ком Ми ло шем Ми ло је ви ћем…“

Исто ри ја гра да на Ни ша ви ко ли ко је зна чај на за срп ски на род 
то ли ко је зна чај на и за свет ску ци ви ли за циј ску ба шти ну. Оту да 
и књи га Б. Ло ври ћа „Исто ри ја Ни ша“ пре ва зи ла зи на ци о нал не 
окви ре и као пи са ни ћи ри лич ни спо ме ник пред ста вља за ни мљив 
ар те факт свет ске исто ри је.

Пеђа Радосављевић

Смиљ ко вић, Пре драг: На ши, Бе о град – Гра фич ки ате ље Де ре та, 
2011. стр. 172

Пе тар Смиљ ко вић, ко ји у свом ства ра лач ком опу су има не ко ли ко ро ма на 
и збир ки при по ве да ка, увек из но ва чи та лач ку пу бли ку из не на ђу је но вим 

при ча ма, овог пу та те мат ски уокви ре ним у јед ну ве ли ку, са јед но став ним и про-
во ка тив ним на зи вом НА ШИ. Из гле да да је пи сац ро ма на са жео чи та ву при чу у 
са мо јед ну је ди ну реч ко ја от кљу ча ва те ма ти ку ро ма на.

У ауто ро вом књи жев ном сен зи би ли те ту је при су тан про зни из раз. То је 
умет ни ков на чин от кљу ча ва ња тај не ли ко ва. По сво јој при мар ној во ка ци ји П. 
Смиљ ко вић је ис тра жи вач у ме ди ци ни. Како ула зи у пси ху љу ди у лич ном про-
фе си о нал ном кон так ту, из тог ис ку ства као пи сац гра ди свој круг књи жев них 
пор тре та. Пре драг Смиљ ко вић пи ше дра му игра ју ћи се са сво јим ли ко ви ма 
кроз ди ја ло ге (ди ја ло зи из ме ђу ли ко ва су жи ви и да ју ди на ми ку шти ву). Он 
свој ро ман „На ши“ гра ди као мо за ик (мо за ич ка кон струк ци ја). Струк ту рал но 
из не ко ли ко суд бин ских при ча, от ки ну тих на фраг мен те, ско ро сли ке, мо гло би 
се ре ћи на књи жев не фле ше ве, аутор се по и гра ва са де ло ви ма, пре пли ће их и 
ве што за о кру жу је у ро ман. 

Де ло ве при ча он фил три ра кроз рад њу и спа ја ли ко ве (суд бин ски од ре ђе не) 
у за вр шни флеш. Ро ман је по де љен у че ти ри це ли не са на сло ви ма ко ји но се ле-
по ту по ру ка: Зи ма или не што по зе мља ку и по лу зе мља ку, као што су ноћ не ла га-
ри је или не што са свим дру га чи је, али не баш скроз, и што ће се се да ље ви де ти. 

Рад ња ро ма на На ши од ви ја се по вре мен ским кру го ви ма: про шлост и са-
да шњост. Је зик је ра фи ни ран, ур бан а у са вре ме ној при чи ко ја пре се ца оста-
ле при че има и жар го на и не чег ле пог од ге не ра ци је би та. Пе ца По по вић је за 
Смиљ ко ви ћев ро ман на пи сао: „Тај кон цепт пик се ла, фре квен ци ја и би та ла ко 
се мо же рас по зна ти у та ран ти нов ској ди на ми ци тек ста“. У ро ма ну На ши упо-
зна ће те   вре ме по сле Дру гог свет ског ра та, вре ме бор бе чи сте љу ба ви над иде-
о ло ги јом: Ово је при ча о от ме но сти и тра га њу за иден ти те том. Ко смо у ства ри 
сви ми и ко ји су на ши? То се от кри ва кроз глав не ли ко ве са да шњег вре ме на, 
на ше се зо не ка да се слу ша ју ги та ре с ве ли ком стра шћу... ка да се пра ви му зи ка 
Ла ле та и Ма ле не и при том се от кљу ча ва ју тај не о њи хо вом по ре клу. Пре драг 
Смиљ ко вић во ди чи та о ца кроз вре мен ске кру го ве ко ји се пре ла ма ју и успе ва 
да нам при ка же ду бо ка ду шев на ста ња глав них ли ко ва: Бор јан ке, Алек си је Ни-
ки ћа бру цо ша и чла на пар ти је, Ва си ли ја не су ђе ног на чел ни ка Озне и Ане Ба у-
ман Фол скдој чер ке и дру гих ко ји осли ка ва ју дру штво тог вре ме на... И све то од 
Ба на та, пре ко ста рог Бе о гра да, Шу ма ди је, За је ча ра, Ри ма до Аустра ли је. Кроз 
фи гу ри не ко је су амај ли је и пе ча ти умет но сти и ко ји кра се са ло не ју на ка, пи сац 
Пре драг Смиљ ко вић да је при о ри тет от ме но сти, кре а тив но сти у му зи ци и књи-
жев но сти као не по но вљи вој по кре тач кој сна зи чо ве ка.

Ко је су то пор це лан ске фи гу ри не, от кри ће се у ро ма ну На ши. Шта нам то 
по ру чу је аутор док ис тра жу је бол, пат њу, љу бав и ми стич ност сво јих ју на ка и 
вре ме на у ко ме су жи ве ли и жи ве?!

Уред ник је Ди ја на Де ре та.
Слађана Ристић

МАР КО ВИЋ, С. Мир ко: Још но ви ја сме шна књи га за де цу. – Бе о град: 
Чи го ја штам па, Ла за ре вац: Би бли о те ка Ди ми три је Ту цо вић и Фе сти вал 
ху мо ра за де цу, 2011. – 149 стр, илу стро ва но

Књи га пред ста вља на ста вак Но ве сме шне књи ге из 2007. (из-
бор из ства ра ла штва 13 до бит ни ка Злат ног Га ши ног пе ра). У 

том из бо ру смо чи та ли по е зи ју и про зу Дра га на Лу ки ћа, До бри це 
Ери ћа, Љу би во ја Ршу мо ви ћа, Пе ре Зуп ца, Сло бо да на Ста ни ши-
ћа, Гра ди ми ра Стој ко ви ћа, Ду шка Три фу но ви ћа, Мо ше Ода ло-
ви ћа, Ра ше По по ва, за кључ но са Ми ло ва ном Ви те зо ви ће, укуп но 
13 са вре ме них ис так ну тих пи са ца за де цу, да би у Још но ви јој 
сме шној књи зи аутор за сту пио из бор из књи жев но сти за де цу 
26 ауто ра: Ду шка Ра до ви ћа, Ђор ђа Фи ше ра, Алек си ја Мар ја но-
ви ћа (Але ка Мар ја на), Ми ло ва на Да ној ли ћа, Вла де Сто јиљ ко ви-
ћа, Вла де Ан дри ћа, Бо жи да ра Пе ше ва, Бо жи да ра Ман ди ћа, Мир-
ја не Бу ла то вић, Ја смин ке Пе тро вић, Бран ка Сте ва но ви ћа, Де ја на 
Алек си ћа, Иго ра Ко ла ро ва (це ли на Лут ке у гла ви), те Вла де Бу-
ла то ви ћа Ви ба, Ми ло ша Ни ко ли ћа, Зво ни ми ра Ко сти ћа Па лан-
ског, Љи ља не Нин ко вић Мр гић, Рај ка Лу ка ча, Ми лен ка Па јо ви-
ћа, То де Ни ко ле ти ћа, Не дељ ка По па ди ћа, Алек сан дра Чо три ћа 
(афо ри зми за де цу и о де ци), Уро ша Пе тро ви ћа, Го ра на Но ва ко ва 
и Го ра на Ко сти ћа (це ли на Ша ре не стра не). Ка ко ка же пре да ни 
из у ча ва лац са вре ме не срп ске књи жев но сти за де цу Мир ко С. 
Мар ко вић (1958, Бе о град, аутор пет на е стак књи га за де цу, две књи ге књи жев-
не кри ти ке са вре ме не к. за де цу, при ре дио ан то ло ги је крат ке фор ме, афо ри зма, 
епи гра ма за де цу) „ка да је окру же ње све озбиљ ни је, де ца има ју пра во на још но-
ви ја от кри ћа сме шних сли ка, по ру ка или ка лам бу ра ко ји се кри ју у књи га ма“. За 
крај на ве ди мо јед ну кра ћу пе сму Бо жи да ра Ман ди ћа: „У по след ње вре ме/мо ји 
су ро ди те љи/не што мно го/љу ба зни про тив ме не“. (пе сма Љу ба зност)



ИЗ ЛОГ НО ВИХ КЊИ ГА
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МАН ДИЋ, М. Ка ши ћа нин, 
Ми лош, ЈА РИЋ, М. Све ти слав: 
РАЗ ГО ВО РИ У СЛА ВУ ДУ
ХА/ПАН КИ МИ ЗАМ ЗДРАВ
КА БУ ЈИ ЋА КАО ВРХ ФИ
ЛО ЗОФ СКЕ ДУ БИ НЕ. – Мла-
де но вац: Дел та прес, Бе о град: 
Здрав ко Бу јић, 2010. – 275 стр.

Пр ви део књи ге чи ни раз го вор (пи-
та ња и од го во ри) из ме ђу Ми ло ша 
Б. Ман ди ћа и Здрав ка Бу ји ћа ко ји 
умно го ме сво јом фор мом под се ћа на 
„со кра тов ске ди ја ло ге“, где онај ко ји 
по ста вља пи та ња „по ра ђа“ исти ну, 
у овом слу ча ју фи ло зоф ске ста во-
ве пи та ног. Те ма ти ка пи та ња је по-
де ље на на це ли не у ве зи Бу ји ће вог 
де тињ ства, за ви ча ја и шко ло ва ња, у 
ве зи лир ског ства ра ла штва, у ве зи 
те о ло шке и фи ло зоф ско-те о ло шке 
про бле ма ти ке, пе та це ли на се од но си 
на фи ло зоф ску про бле ма ти ку (Бу јић 
ко ри сти тер мин фи ло со фи ја), пре 
све га пи та ни раз ла же сво је по став ке 
„пан ки ми зма те ри је та ла сног тра ја-
ња“, ње го вих основ них ком по нен ти 
ура но фи ли је и ге о фи ли је и два ви да/
на чи на ис по ља ва ња пан ки ми зма кроз 
хо ме о фи ли ју и хе те ро фи ли ју. У на-
став ку књи ге (од 117. до 179. стр.) 
сле де тек сто ви Ми ли во ја Ро ди ћа, 
Ми ла ди на То мо ви ћа, проф. Ми ло-
ша Б. Ман ди ћа, Све ти сла ва Ја ри ћа 
о раз ли чи тим ви до ви ма Бу ји ће вог 
ства ра ла штва, док за вр шни Пан ки-
ми зам... З. Бу ји ћа као врх фи ло зоф ске 
ду би не и ми сли лач ког ства ра ла штва 
представља хер ме не у тич ку рас пра ву 
у чи јем је фо ку су еми нент но фи ло-
зоф ска про бле ма ти ке (на сло ви по-
је ди них по гла вља: Ин ту и тив ност 
– осно ва на дум ног, квант ног са зна ња, 
Пан ки ми стич ке кон тро вер зе о над ис-
ку ству, Про блем од ре ђе ња пред мет но-
сти над ис ку ства, Ум ни ду хов ни ни во, 
Ра зум ски ду хов ни ни во...). На кра ју је 
дат Крат ки ре зи ме и кра ћа би о гра-
фи ја Здрав ка Бу ји ћа (1940, До ње Во-
ди че во код Бо сан ског Но вог, жи ви у 
Бе о гра ду, об ја вио 5 књи га по е зи је, од 
1994. до 2009. об ја вио у че ти ри то ма 
Пан ки ми зам, те о ри ја та ла сног тра-
ја ња).

2

ПА ПА БЕ НЕ ДИКТ XVI: ЉУ
БАВ У ИСТИ НИ, пре вод са 
ита ли јан ског Див на Ла ле вић. – 
Бе о град: Бе о град ска над би ску-
пи ја, 2010. – 133 стр.

Ен ци кли ку Љу бав у исти ни/Ca ri tas 
in ve ri ta te па па Бе не дикт XVI упу тио 
је и на ме нио за чи та ње, раз ми шља-

ње, али и де ла-
ње у сва ко днев-
ном жи во ту, не 
само свом хри-
шћанском ри мо-
като лич ком кле-
ру (би ску пи ма, 
пре зви те рима, 
ђ а  к о  н и  м а ) , 
мирја ни ма и ла-
и ци ма, већ и свим љу ди ма до бре во
ље. Ен ци кли ка са др жи Увод, шест по-
гла вља (По ру ка ен ци кли ке Po pu lo rum 
pro gres sio, Људ ски раз вој у са да шњем 
вре ме ну, Брат ство, при вред ни раз вој 
и гра ђан ско дру штво, Раз вој на ро да, 
пра ва и ду жно сти, жи вот на сре ди на, 
Са рад ња у људ ској по ро ди ци, Раз вој 
на ро да и тех ни ка) и За кљу чак (131–
134. стра на срп ског из да ња, да ти ра но 
„Пре да то у Ри му, у цр кви Све тог Пе-
тра, 29. ју на, на Пра зник Пре све тлих 
апо сто ла Пе тра и Па вла, го ди не 2009, 
пе те мо је га пон ти фи ка та“, Бе не дикт 
XVI). На че ло љу бав у исти ни ис ти че 
па па Бе не дикт XVI „оса је око ко је 
се сви ја со ци јал но уче ње Ка то лич ке 
цр кве, на че ло ко је по ста је опе ра тив-
но у смер ни ца ма мо рал них чи но ва“. 
Па пи на ен ци кли ка (по сла ни ца) раз-
ма тра, осим веч них пи та ња љу ба ви, 
ве ре, до бра, прав де, ми ра, „ср жно“ и 
бри жно нај ак ту ел ни је те ме, бо ље ре-
ћи, про бле ме са вре ме ног све та: ра то-
ви, бо га те зе мље – си ро ма шне зе мље, 
бо га ти по је дин ци, мул ти на ци о нал не 
кор по ра ци је, за га ђе ње пла не те, итд., 
ука зу ју ћи/са ве ту ју ћи да „круп не но-
ви не – ко је да нас за па жа мо на све у-
куп ној сли ци на род ног раз во ја – у 
број ним слу ча је ви ма на ме ћу по тре бу 
да се на ђу но ва ре ше ња“. (52. стр.). 
Па па апе лу је на по ли ти ча ре, при-
вред ни ке и ста нов ни ке раз ви је ни јег 
де ла све та (у ње му и жи ви ве ћи на 
хри шћа на) да се на ђу пра вед ни ја ре-
ше ња, да еко ном ски по те зи ко ји се 
по вла че не про ду бља ва ју раз ли ке у 
бо гат ству јер осим угро жа ва ња де-
мо кра ти је (власт на ро да у из вор ном 
сми слу) те из ра зи те раз ли ке из ме ђу 
на сла да „жи во том у за ба ви“ и жи во та 
у ма те ри јал ној бе ди/бо ле сти/гла ди 
ру ше мре же од но са „обе ле же них ме-
ђу соб ним по ве ре њем, по што ва њем 
пра ви ла, ко ји су нео п ход ни у сва ком 
ци ви ли зо ва ном су жи во ту“. (53. стр.) 
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АКУ ЊИН, Бо рис : ЦЕО СВЕТ 
ЈЕ ПО ЗОР НИ ЦА, с ру ског 
пре ве ли Сла ви ца Ђу кић и Игор 

Ђу кић (ро ман), Пе тар Бу њак 
(дра ма), In for ma ti ka, Бе о град, 
2010.

In for ma ti ka је од лу чи ла да у вре ме 
кри зе из да ва штва об ја ви де ла Бо ри са 
Аку њи на, Бро ја ни це од жа да, Др жав-
ни са вет ник, Ди ја мант ска ко чи ја, По-
себ ни за да ци, Тур ски гам бит, Аза зел, 
Ле ви ја тан, Кру ни са ње, Љу бав ни ца 
смр ти. Бо рис Аку њин је псе у до ним 
Гри го ри ја Чхар ти шви ли ја (1956), по-
зна тог ру ског ја па но ло га и есе ји сте, 
ко ји је 1998. го ди не по чео да пи ше 
де тек тив ске ро ма не да би, ка ко сам 
ка же, за ба вио 
сво ју су пру гу 
Ери ку. Од та да 
је у Ру си ји про-
да то ви ше ми ли-
о на при ме ра ка 
ње го вих књи га, 
ко је су пре ве де-
не на че тр де се-
так је зи ка… Ро ма ни су хро но ло шки 
по ве за ни и го во ре о ствар ним до га-
ђа ји ма из ру ске исто ри је по след њих 
де це ни ја XIX ве ка. Књи га Цео свет је 
по зор ни ца са др жи ро ман са истим на-
зи вом и дра му Две ко ме те на не бу без 
зве зда. Сле де ћи пра ви ла жан ра, ро ман 
по чи ње уби ством, за тим у по зо ри шту 
глу ми ца от кри ва зми ју у кор пи са цве-
ћем, итд. Аку њин је вр стан сти ли ста. 
Мо же мо га чи та ти као пост мо дер ни-
сту, ства ра о ца ко ји по зна је и ко ри сти 
кон текст чи та ве ру ске (и не са мо ру-
ске) књи жев но сти и кул ту ре, а мо-
же мо се, по ву че ни уз бу дљи вом кри-
ми на ли стич ком при чом, пре пу сти ти 
и про чи та ти га у јед ном да ху, као у 
де тињ ству. Пр ви ка нал Ру ске те ле ви-
зи је 2002. го ди не сни мио је тро дел ни 
те ле ви зиј ски филм по ро ма ну Аза зед. 
Овај ро ман је 2002. про гла шен за нај-
бо љу ино стра ну књи гу го ди не у Фран-
цу ској – до био је „Ргiх mysrè re de la 
cri ti que”, а 2003. ушао је у нај у жи из-
бор за ен гле ску на гра ду „Gold dag ger”. 
Ру ска екра ни за ци ја ро ма на Тур ски гам-
бит би ла је нај гле да ни ји филм 2005. 
го ди не. Сту дио Ни ки те Ми хал ко ва је 
сни мио филм по ро ма ну Др жав ни са-
ветник. Кру ни са ње је до би ло ру ску 
на гра ду „Бра ћа Ка ра ма зо ви” за 2000. 
го ди ну.

БА ЈИЋ, Ђор ђе: ОСТР ВО 
ПРО КЛЕ ТИХ; Бе о град, Па ла-
дин, 2010. – 396 стр.

Филм ски кри ти чар и есе ји ста Ђор ђе 
Ба јић (ро ђен 1975. го ди не у Бе о гра-

ду) огла сио се 
ро ман си јер ским 
о с т в а  р е  њ е м 
Остр во про кле-
тих. Овај ро ман 
у исто ри ји срп-
ске фан та стич не 
про зе и хо ро ра 
оста ће упам ћен 
као пр ви ро ман у ко ме се по ја вљу ју 
зом би ји. На и ме, зом би ји су у са вре-
ме ној ан гло сак сон ској књи жев но-
сти по ста ли по пу лар ни за хва љу ју ћи 
успе ху фил ма Џор џа А. Ро ме ра Ноћ 
жи вих мр тва ца. У по пу лар ној кул ту-
ри, чи је обра сце у свом ро ман си јер-
ском пр вен цу Ба јић оби ла то ко ри-
сти, зом би ји се опи су ју као без ум на 
чу до ви шта глад на људ ског ме са, а тај 
про то тип ус по ста вио је у прет ход-
ној ре че ни ци већ по ме ну ти Ро ме ров 
филм, ко ји је сни мљен 1968. го ди не. 
Као до бар по зна ва лац поп кул ту ре и 
тра ди ци је палп ро ма на, Ђор ђе Ба јић 
је на пи сао књи гу ко ја се раз ли ку је од 
пост-мо дер ни стич ког про се деа ко-
ји не гу ју мно ги до ма ћи про за и сти. 
У овом ро ма ну пи сац бе жи на ег зо-
тич но Остр во про кле тих, пра во у 
за гр љај зом би ја. Тај не ор га ни за ци је, 
зом би ји, вам пи ри, пор но зве зде као 
глав ни ју на ци кр ва вог ри ја ли ти шо-
уа, у овој про зи пред ста вља ју до бит-
ну ком би на ци ју.

БАЛ КАН СКИ, Осто ја: ОТАЏ
БИ НИ – ГА ЛЕ РИ ЈА КО ЈА 
РА СТЕ – Рељефи портрети 
српских великана од Стефана 
Немање до данашњих дана; 
Бе о град, аутор ско из да ње, 2011. 
– 233 стр.
Ли ков но и ва јар-
ско де ло Осто је 
Гор да ни ћа Бал-
кан ског, то јест 
ре ље фи пор-
тре ти ко је овај 
по све ће ник ли-
ков ној умет но сти де це ни ја ма већ да-
ру је на ро ду ко ме ро ђе њем при па да, 
све до че о је дин стве ној не ис црп ној 
умет ни ко вој ми си ји. Ње го ва сед ма 
по ре ду лук су зна мо но гра фи ја Отаџ-
би ни – га ле ри ја ко ја ра сте у ре пре-
зен та тив ном из да њу при бли жа ва нам 
ли ко ве зна ме ни тих пре да ка. За то чи-
та о це не би тре ба ло да чу ди по све та 
ко ја на нај бо љи на чин све до чи о Гор-
да ни ће вом схва та њу соп стве не умет-
нич ке ми си је: „Ва ма, ни чим ча сним 
пре ци ма ко ји сте ства ра ли и ду хов-
но уз ди за ли на шу отадџби ну, ода јем 
ду бо ко по што ва ње. Ва јао сам ва ше 
ли ко ве с љу ба вљу да се ва ша име на и 
ли ца ни ка да не за бо ра ве у на шем ро-
ду!“. Оп сед ну тост еп ском тра ди ци-
јом срп ског на ро да чи ни да ре ље фе 

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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пор тре те Осто је Гор да ни ћа Бал кан-
ског до жив љава мо као пре ци зне би о-
гра фи је зна ме ни тих об но ви те ља срп-
ске др жав но сти. Овај умет ник сво је 
ре ље фе пор тре те не са мо по ли ти ча-
ра ви зи о на ра и хра брих вој ско во ђа, 
већ и по кло ни ка бо ги ње Та ли је као 
и ле пе пи са не ре чи ва јао је при сно, 
с по што ва њем ко јим се код па три ја-
рхал них при пад ни ка срп ског на ро да 
по шту ју за слу жни пре ци. Све у све-
му, ови ре ље фи пор тре ти зна  чај них 
Ср ба ов да шњу исто ри ју, про све ту и 
кул ту ру на нај бо љи мо гу ћи на чин чу-
ва ју од за бо ра ва. 

БА ШЕВ СКИ, Ди ми тар: БУ
НАР, пре ве ла са ма ке дон ског 
Би ља на Ан до нов ска. – Бе о град: 
Ар хи пе лаг, 2010. – 168 стр.

По сле ро ма на 
Го це та Сми ле-
ског Раз го вор са 
Спи но зом кад је 
реч о ро ма ни ма 
из ма ке дон ске 
к њ и  же в  н о  с т и 
на пи са ним и 
об ја вље ним од 
1989. го ди не у 
окви ру про јек та Сто сло вен ских ро
ма на, до би ли смо у срп ском пре во ду 
из вр стан ро ман Ди ми тра Ба шев ског 
(ро ђен 1943. у се лу Ђа во то код Би-
то ља, ро ман си јер, пе сник, есе ји ста, 
пре во ди лац са срп ског је зи ка, за ро-
ман Бу нар ко ји је имао ви ше из да ња у 
Ма ке до ни ји, до био је на гра ду „Утрин-
ског ве сни ка“ (слич но „Ни но вој на-
гра ди“ у Ср би ји) за ро ман го ди не). 
На шим чи та о ци ма је као „ис по моћ“ 
по ну ђен и по го вор Ја сми не Вр ба вац 
где на ша кри ти чар ка ис ти че ви ше-
знач ност ро ма на „у ко ме су мо гу ће 
ком би на ци је пи та ња и од го во ра због 
до ми нат них мо ти ва сум ње, не по у зда-
них гла со ва, па ра лел них на ра тив них 
то ко ва, на из глед не и сцрп не...“. Глав-
ни при по вед ни ток при па да Си мо ну 
По цу, пе де се то го ди шња ку ко ји жи ви 
у Ско пљу, и ко ји се у род ном се лу (та-
мо по се ду је ку ћу са окућ ни цом, та мо 
су гро бо ви ње го вих пре да ка не ко ли-
ко ве ко ва уна зад) по ред ан га жо ва ња 
на ко па њу бу на ра, укљу чу је (фак тич-
ки сам, оста ли се ља ни су су штин ски 
бе сло ве сна ма са ко ја са мо ого ва ра, 
ку ди, тра ча ри у ме сту из ко га је ста ри-
је по ко ље ње „пе чал ба ра“ оти шло ма-
хом у Аустра ли ју, Ка на ду и где све не, 
мла ђи и нај мла ђи ши ром Ма ке до ни је 
и они „где све не“) и у град њу во до-
во да. А кад је све, ре као би тре зве ни 
чи та лац, го то во окон ча но хе пи ен дом 
ис по ста вља ју се „ра зор ни“ ра чу ни по 
лик ју на ка овог ро ма на, у ви ду рас па-
да бра ка, до ла ска по сле три де це ни је 
стран ство ва ња бра та из Аустра ли је 
ко ме су ро ди те љи о ко ји ма је та мо 
бри нуо до њи хо ве смр ти и са хра не 
у Аустра ли ји (са хра на у Ма ке до ни ји 
је за бра та би ла еко ном ски не ис пла-

ти ва) пре пи са ли ту исту ку ћу ко ју је 
Си мон то ком три де це ни је одр жа вао, 
до гра ђи вао, по пра вљао и на њи хо вом 
има њу за це ло се ло ис ко пао бу нар 
(ме шта ни су уз гред, са да уме сто по-
ро дич них омра за, до „ис тра ге“ по де-
ље ни на са вре ме не стран ке „на цио-
нал них“ и „ли бе рал них“: Си мон је у 
тој „по ли тич кој“ при чи и јед ни ма и 
дру ги ма сум њи ви ји не го це ла осман-
лиј ска вла да ви на Бал ка ном). У ро ма-
ну је и лајт мо тив ски про ву че на при ча 
о Си мо но вој ства ра лач кој не мо ћи да 
на пи ше по вест о свом се лу. Из ван ре-
дан ро ман о од но си ма по је ди нац-за-
јед ни ца, ве ков не по ро дич не омра зе: 
по ро ди ца По цо–по ро ди ца Ко чо, 
бу нар–во до вод, про шлост–са вре ме-
ност, чи ју су вред ност пре по зна ли 
ма ке дон ски књи жев ни кри ти ча ри и 
чи та лач ка јав ност. Ре а ли тет о чо ве-
ко вој на су шној по тре би за во дом, за-
хва љу ју ћи пи шче вом да ру и ве шти ни, 
пре ра ста у ме та фо ру ко ја се мо же по-
ре ди ти са ме та фо ром мо ста (сим бол 
оства ре ње че жње за дру гом оба лом/
љу ди ма/кул ту ром/дру штвом, док не 
„до ђу“ ко ња ни ци апо ка лип се у ви ду 
по пла ва, зе мљо тре са или рат них су-
ко ба) у ро ма ну На Дри ни ћу при ја но-
бе лов ца Иве Ан дри ћа.

БОГ ДА НО ВИЋ, Пре драг-Ци: 
ТРУ БЕ И ПЕ ЧА ТИ; Бе о град, 
Ра шка шко ла; 2010. – 132 стр.

По сле па у зе од 
че тр на ест го-
ди на Пре драг 
Бог да но вић-Ци, 
огла сио се но-
вом пе снич ком 
књи гом Тру бе 
и пе ча ти. Ова 
књи га сло же не 
струк ту ре и оби ља ре ми ни сцен ци ја, 
веђ од са мог на сло ва Тру бе и пе ча-
ти по ла зи од нај сло же ни јих зна че ња 
ових пој мо ва. Јер тру ба је му зич ки 
ин стру мент ко ји углав ном слу жи за 
обе ле жа ва ње по је ди них ва жних жи-
вот них тре ну та ка, од но сно за на ја-
ву бур них исто риј ских де ша ва ња, 
док пе чат пред ста вља сим бол вла-
сти и мо ћи. На кра ју сви нај ва жни ји 
уго во ри по твр ђу ју се пе ча том. Ова 
књи га са ста вље на је од пет у ком по-
зи ци о ном сми слу пре ци зних ци клу-
са: „Пер спек ти ва ико не“, „Ло мље ње 
пе ча та“, „Цве то ви па пра ти“, „Ан ђе ли 
тру ба чи“ и „Ста ре фо то гра фи је“. Сва-
ки од ових кру го ва је те мат ско-мо ти-
ва ци о но до след но об ли ко ван и стил-
ски обо јен, та ко да ова пе снич ка тво-
ре ви на по сле па жљи вог иш чи та ва ња 
оста вља ути сак сво је вр сног по ет ског 
пе ток њиж ја. Пр ви, дру ги и че твр ти 
ци клус по се ду ју би блиј ске ко но та ци-
је, док се тре ћи и пе ти про сти ру од 
исто риј ских до са вре ме них дис кур са. 
Број не су ре ми ни сцен ци је и на ра то-
ве ко је је на род ко ме Пре драг Бог да-
но вић-Ци ро ђе њем при па да пре жи-

вео де ве де се тих го ди на два де се тог 
ве ка. На при мер, пе сма „Мост код 
Ло зна“ фо то граф ски до ча ра ва по-
сле ди це бом бар до ва ња Ср би је 1999. 
го ди не. Пре ма ми шље њу ре цен зен та 
ове књи ге Ми о дра га М. Ра до ви ћа ди-
ја ло гич ност је глав на вред ност нај но-
ви је Бог да но ви ће ве пе снич ке књи ге. 
Ан ђе ли тру ба чи су пе сни ци кла си ци 
са ко ји ма Бог да но вић за јед но тра га 
не са мо за сми слом по ет ске умет но-
сти, већ и за су шти ном људ ског по-
сто ја ња.

БУ ЈИЋ, Ана: PUL SA DI NU
RA; Бе о град, Еvro-Gi un ti; 2011. 
194 стр.

При по ве дач, есе-
ји ста, драм ски 
пи сац и ро ман-
си јер Ана Бу јић 
са де би тант ским 
ро ма ном На зи реј 
до би ла је на гра-
ду Са ве за је вреј-
ских оп шти на Ју го сла ви је. Рад ња ро-
ма на нео бич ног на сло ва Pul sa di nu ra 
(у пре во ду са ји ди ша Ва тре ни бич) 
одиграва се у пред ве чер је и то ком 
Дру гог свет ског ра та. Глав ни ју на ци 
ове уз бу дљи ве при по ве сти су еман-
ци по ва на ин те лек ту ал ка је вреј ског 
по ре кла Ха на Да ни ти и не у роп си хи-
ја тар Јан Остер ма јер, ко ји са ња о лич-
ном на пре до ва њу и ства ра њу чи сто-
крв не ари јев ске ра се ко ја ће вла да ти 
зе маљ ском ку глом. Њи хо ва на из глед 
чвр ста љу бав на ро ман са не мо же да 
одо ли ис ку ше њи ма, и у тој си ту а ци ји 
до из ра жа ја до ла зи  о два жност јед не 
же не ко ја чвр сто ве ру је у сна гу кле-
тве и си лу осве те ко ја ће уни шти ти 
зло оли че но у ли ку не ка да љу бље ног 
чо ве ка. На пи та ње ка ко би мо гао да 
из гле да срп ски бест се лер, овим ро ма-
ном од го вор је пру жи ла Ана Бу јић. У 
ње му аутор ка укр шта два жан ров ска 
обра сца ко ји пред ста вља ју до бит ну 
ком би на ци ју, а то је спој ме ло дра ме 
са пар ти зан ским фил мо ви ма и ТВ се-
ри ја ма поп ут „Са ше“, „Вал тер бра ни 
Са ра је во“ и „От пи са них“. Pul sa di Nu-
ra је у сво јој би ти ве што ис при ча на 
и у дра ма тур шком сми слу зна лач ки 
во ђе на при по вест о љу ба ви, сло бо ди 
и же љи за прав дом, ко ја ни ко га у ов-
да шњем чи та тељ ству не би тре ба ло 
да оста ви  рав но ду шним.

ВЕ КА, Ли на Ма ри ја: ВУЧЈЕ 
СРЦЕ, пре ве ла с ита ли јан ског 
Ана Мар ко вић; Бе о град, Фо-
ча, Ва ље во; Хри шћан ска ми сао, 
Уни вер зи тет ска би бли о те ка 
Пра во слав ни бо го сло ви, Хи лан-
дар ски фонд, За ду жби на Ни ко-
лај Ве ли ми ро вић и Ју стин По-
по вић; 2010. – 137  стр.

Но ви нар ка и ро ман си јер ка Ма ри-
ја Ли на Ве ка већ је је да на ест го ди на 

ан га жо ва на у 
ху  ма ни тар ним 
ак тив но сти ма у 
ко рист срп ских 
ен кла ва на Ко-
сов ско-ме то хиј-
ском тлу, што 
до ка зу је и ње на 
књи га Из гу бље-
но Ко со во, као и 
крат ко ме тра жни до ку мен тар ни филм 
Ка та стро фа, ко ји је ре а ли зо ва ла са 
филм ским ре ди те љем Але сан дром 
Ан то на ро ли јем. У ро ма ну Вуч је ср це 
Ма ри ја Ли на Ве ка нам са оп шта ва чи-
ње ни цу да је од про ле ћа 1998. го ди-
не, па све до зим ских ме се ци 2001, са 
ко смет ских про сто ра не ста ло око хи-
ља ду и три ста Ср ба и дру гих не ал ба-
на ца. Ни ко од от ми ча ра ни је ухва ћен. 
О мон стру о зном кра ју кид на по ва них 
Ср ба, кроз ову про зу бес ком про ми-
сно про го во ра Ма ри ја Ли на Ве ка. 
За ни мљи вост ове при че про из и ла зи 
из су ро ве жи вот не исти ни то сти и 
ис по вед не не по сред но сти ко јом се 
она са оп шта ва чи та о ци ма. Ма ри ја 
Ли на Ве ка са жи ма на ра ци ју; ре дук-
ци јом се осло бађа   све га су ви шног. У 
овом ро ма ну ко ји го во ри о тр го ви ни 
људ ским ор га ни ма, од лич но је опи са-
на ат мос фе ра стра ха и стреп ње ко ја 
се сва ко днев но осе ћа на ко смет ском 
тлу, и то не са мо ме ђу Ср би ма, већ и 
мно гим ста ро се де о ци ма Ал бан ци ма. 
Ро ман Ма ри је Ли не Ве ке Вуч је ср це 
пре вас ход но због те ме ко ју об ра ђу је 
иш чи та ва се у даху.

ВУ ЧИЋ, Зо ран: РУ КО ПИС 
КО ЈИ ПО СТО ЈИ. – Бе о град: 
Књи жев но дру штво Све ти Са-
ва, 2010. – 64 стр.

Пред чи таоци-
ма је дру го, по-
но вље но из да ње 
књи ге Ру ко пис 
ко ји по сто ји – 
сти хо ви 1977–
1989.  (Про све-
та, Бе о град, 
2000), ко ју но ви 
из да вач об ја вљу-
је у еди ци ји од ре ђе ној за тзв. „по но-
вље на из да ња“. О вре мен ској дис тан-
ци из ме ђу на стан ка пе са ма (1977–
1989) и вре ме на пр вог об ја вљи ва ња 
(2000), те овог дру гог (2010), сам 
пе сник пи ше у кра ћем тек сту на кра-
ју књи ге (бе ле шке из 1991, 1999. и 
2010), а те ме о „та ло же њу“ сти хо ва и 
пе са ма у вре ме ну до ти че се у увод ном 
де лу и пи сац по го во ра Опо ри, бол ни 
сти хо ви Ср ба Иг ња то вић. Ли ри ка 
Ру ко пи са ко ји по сто ји као да ста вља 
знак јед на ко сти са „ру ко пи сом ко ји 
го ри“ у ва три сва ко дне ви це, мо рал-
ног и ин те лек ту ал ног по ср ну ћа ко је 
пе сник уоча ва у ствар но сти дру штва 
од пре не што ви ше од две де це ни је, 
ан ти ци пи ра ју ћи сти хо ви ма гра ђан-
ски рат у Ју го сла ви ји, а не име ну ју ћи 
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га ди рект ним ис ка зи ма („Ве ли ка је 
сло бо да,/али још ра сте/да оп шту по-
ноћ оба сја.“, из пе сме Ко шу ља, „Нај-
зад ви дим/кроз ма глу и су сне жи цу/
око исте ва тре,/мо ју бра ћу,/уби це и 
уби је не.“, из пе сме Око исте ва тре, 
„Бол ни це, за тво ри,/ка сар не и крч-
ме./Мно же се на гло/ле пе уста но ве/
ака де ми је зна но сти.“, из пе сме Уста-
но ве). Зо ран Ву чић (1947) је по чев 
од књи га Про ла зи свет (1976), То, 
про шло (1980) до са да об ја вио пре ко 
10 књи га пе са ма и не ко ли ко из бо ра 
из по е зи је, сте кав ши сво јим лир ским 
гла сом за па же но ме сто у са вре ме ној 
срп ској по е зи ји.

ГВЕ РО, Мла ден: ЈО ВАН КА 
БРОЗ – ВРЕ МЕ ИЗО ЛА ЦИ
ЈЕ; Бе о град, Прав да, 2011. – 128 
стр.

 У срп ској пу бли-
ци сти ци о Јо си-
пу Бро зу Ти ту, 
по го то во по сле 
ње го ве смр ти, 
об ја вљен је ве-
ли ки број сен за-
ци о на ли стич ких 
књи га ко је су се углав ном ба ви ле ње-
го вом кон тро верз ном и та јан стве ном 
би о гра фи јом, док се о ње го вој су пру-
зи Јо ван ки Бу ди са вље вић-Броз ма ло 
го во ри ло. Суд би ном Ти то ве удо ви це 
по за ба вио се ис так ну ти пу бли ци ста, 
при по ве дач и драм ски пи сац Мла ден 
Гве ро. Кроз ди ја ло ге ко је је Мла ден 
Гве ро во дио са при пад ни ком ита-
ли јан ске оба ве штај не слу жбе Ђа ни 
Ава ти јем, чи ји је за да так био да пра-
ти не су гла си це из ме ђу овог брач ног 
па ра, Ава ти нам про го ва ра и о ме та-
фо ри људ ске мо ћи и не мо ћи. И по сле 
иш чи та ва ња ове књи ге чи ји је мо то 
„на род ко ји не по кла ња па жњу сво јој 
про шло сти, те шко се мо же сна ћи у 
са да шњо сти, а бу дућ ност му из гле да 
као из лог ту ћих ле пих же ља“, оста је 
ениг ма ка кве је све тај не Јо ван ка зна-
ла, док је мо на шки са мо ва ла у за то че-
ни штву, ко је су јој по сле му же вље ве 
смр ти на мет ну ли та да шњи пар тиј ски 
дру го ви. Књи га Јо ван ка Броз – Вре ме 
изо ла ци је пред ста вља сјај ну осно ву 
за сни ма ње уз бу дљи вог по ли тич ког 
три ле ра ко ји би у за се нак ба цио мно-
ге хо ли вуд ске љу бав не при че о вла-
дар ка ма и вла да ри ма.

DESNY, Oscar, ИВА НО ВИЋ, 
Пер си да: ПРЕ РУ ША ВА њЕ, 
НА НО ВО. – Но ви Сад: Про-
ме теј, 2010. – 259 стр.

Ро ман Пре ру ша ва ње, по но во већ чи-
ње ни цом да спа да у „ра ри тет ни“ жа-
нр тзв. „умно же ног“ аутор ства скре ће 
па жњу кри ти ке и чи та ла ца. У ро ма ну 
се на из ме нич но сме њу ју два крат ка 
ро ма на, раз ли чи те на ра ци је, пот пу но 
одво је на сти лом, ме стом и вре ме ном 
де ша ва ња рад ње. Пр ви ток на пи сао је 

Ми лан Гли шић 
(1960, Бе о град, 
жи ви и ра ди у 
Ш в а ј  ц а р  с к о ј , 
Оскар Де сни је 
псе у до ним), дру-
ги П. Ива но вић 
(1963, Ва ље во, 
жи ви у Бе о гра-
ду). Ка да се про чи та ју „оба ро ма на“, 
би ва ја сни ја од лу ка ауто ра да га од ре-
де као „је дан“ и за јед нич ки пот пи шу 
(у но ви је вре ме има ли смо при ли-
ку да чи та мо ро ма не срп ског пи сца 
Жар ка Ра да ко ви ћа и аме рич ког пи-
сца Скот Або та По на вља ње и Вам пи-
ри/Ра зум ни реч ник, С. Мар ко ви ћа и 
Р. Ру пљан ца Про је кат). Оска ров ро-
ман раз ви ја на ра ци ју о суд би ни Ми-
ли це и Пе тра, њи хо вој љу ба ви и бра-
ку: то је при ча ко ја на син так сич ком 
и лек сич ком пла ну, на пла ну пси хо ло-
ги је ко лек ти ва и по је ди на ца успе шно 
„ожи вља ва“ мо дел/е при по ве да ња 
тзв. срп ске ре а ли стич ке при по вет ке 
( Ј. Ве се ли но вић, М. Гли шић, С. Ма-
та вуљ, Л. Ла за ре вић, и дру ги), со ци-
о ло зи би ре кли да са вре ме ни пи сац 
до ча ра ва по је ди не сег мен те ка рак-
те ри стич не за па три ја рхал ни мо рал, 
дру штво и оби ча је. С дру ге стра не 
Пер си да Ива но вић ра ди ка ли зу је од-
но се ме ђу ли ко ви ма (рад ња се зби ва 
у са вре ме ном Бе о гра ду) раз ви ја ју ћи 
на ра ци ју о хо мо сек су ал ној жен ској 
пси хо ло шкој и ерот ској ве зи. До бро 
на пи са ни крат ки ро ма ни, ре кли би, 
са ми од се бе су се „улан ча ли“ фор ми-
ра ју ћи сло же ни ју фор му веч не при че 
о људ ским од но си ма.

ДЕ ДО ВИЋ, Дра го слав: ЗА 
КЛА ВИР И ДИ ЏЕ РИ ДУ, 
при ре дио Ален Бе шић – Бе о-
град: Ал те ра, 2010. – 212 стр.

Књи га са др жи 
иза бра не и но ве 
пе сме Дра го-
сла ва Де до ви ћа 
(1963, Зе мун, 
од 1992. са ма-
њим пре ки ди ма 
жи ви и ра ди у 
Не мач кој, за-
сту пљен у ви ше 
пре гле да/из бо ра/ан то ло ги ја са вре-
ме ног пе сни штва Бо сне и Хер це го-
ви не, као и у из бо ри ма/ан то ло ги ја-
ма срп ског пе сни штва об ја вље ним у 
Ср би ји, Пољ ској, Хр ват ској, Не мач-
кој) ко је је за штам пу при ре дио књи-
жев ни кри ти чар Ален Бе шић. По ред 
Бе ши ће вог кри тич ког освр та на до-
са да шњи пе снич ки пут Дра го сла ва 
Де до ви ћа (6 књи га пе са ма, по чев од 
књи ге Иза ђи мо у по ље из 1988) у по-
го во ру Ка ри ка ко ја не до ста је (169–
186. стр.), ту је и по го вор Трип тих за 
Дра го сла ва Де до ви ћа из пе ра пе сни ка 
Сте ва на Тон ти ћа ко ји пра ти раз вој и 
ме не пе снич ког „пи сма“ овог пе сни ка 
од ње го ве пр ве књи ге. Оба тек ста као 

што је и ред кад су из бо ри у пи та њу 
по ред ука зи ва ња на низ осо бе но сти 
Де до ви ће вог пе снич ког опу са у кон-
тек сту но ви јег бо сан ско хер це го вач-
ког и срп ског пе сни штва (Де до вић 
при па да ге не ра ци ји срп ских пе сни ка 
ко ји по твр ђу ју сво ју вред ност књи-
га ма об ја вље ним то ком про те кле 
две де це ни је) пред ста вља ју и до бар 
пу то каз ши рој чи та лач кој пу бли ци. 
На гла ша ва мо да је из бор при ли ка за 
те мељ ни ју кри тич ку пер цеп ци ју по е-
зи је Дра го сла ва Де до ви ћа у Ср би ји, 
с об зи ром да су ње го ве књи ге (осим 
Ди нар ског Бу де, Про све та, Бе о град, 
2008) у прет ход не две де це ни је об-
ја вљи ва не у Ту зли, За гре бу, Са ра је ву, 
Це лов цу/Кла ген фур ту би ле го то во 
не до ступ не ов да шњој јав но сти и би-
бли о теч ким фон до ви ма.

ИВА ЊИ, Иван: СЛО ВА ОД 
КО ВА НОГ ГВО ЖђА. – Бе о-
град: Сту бо ви кул ту ре, 2010. – 
220 стр.

Бе о град ски из-
да вач је у овој 
де це ни ји по чео 
да сво јим из да-
њи ма об на вља 
ра ни ја и об ја-
вљу је но ва де ла 
„ве те ра на“ срп-
ске про зе и пре-
во ђе ња Ива на Ива њи ја (ро ђен 1929, 
Зре ња нин, про зни пи сац, но ви нар, 
ди пло ма та и Ти тов пре во ди лац за 
не мач ки је зик. Об ја вио пре ко де сет 
ро ма на, 3 књи ге при по ве да ка, књи-
ге по ли тич ке пу бли ци сти ке, пре вео 
ви ше де се ти на књи га са не мач ког 
и ма ђар ског је зи ка на срп ски, као и 
низ књи га са срп ског на не мач ки). У 
свом но вом ро ма ну (као и у прет ход-
ним, нпр. Ста љи но ва са бља из 2008, 
књи га при ча По ру ка у бо ци из 2005) 
наш пи сац нас уве ра ва да тер мин „ма-
гиј ски ре а ли зам“ ни је са мо „при ви ле-
ги ја“ ма го ва про зе ла ти но а ме рич ких 
пи са ца (Г. Г. Мар кес, К. Фу ен тес, М. 
В. Љо са, Х. К. Оне ти, Е. Са ба то...), 
или јед ног Иса ка Б. Син ге ра, већ да 
се и он су ве ре но кре ће у про сто ри ма 
на ра ци је где се уме шно и по књи жев-
ност у раз ли чи тим кон тек сти ма пло-
до твор но укр шта ју фик ци о на ли за ци-
ја, до ку мен тар ност, исто риј ско, ре ал-
ност ко ју жи ве да на шње ге не ра ци је 
на раз ли чи тим кра је ви ма све та. У но-
вом ро ма ну Ива њи раз ви ја на ра ци ју о 
ло го ру из до ба на ци стич ке Не мач ке, 
чи ју је ула зну ка пи ју „кра си ла“ ми сао 
Сва ком сво је/Je dem das se i ne, ис ко ва на 
од сло ва ти па тзв. ба у ха ус умет нич ко-
за нат ског сти ла (при пад ни ци ма Ба у-
ха ус шко ле, ар хи тек та ма, сли ка ри ма, 
при ме ње ним умет ни ци ма, на ци сти 
су за бра ни ли сва ки рад, че сто и сам 
жи вот), фо ку си ра ну кроз суд би ну 
Нем ца Зиг фри да Вар ли ха (умет ник/
за на тли ја из Ба у ха у со ве шко ле) ко ји 
се ни „крив ни ду жан“ осам го ди на 

по сле сво је смр ти у Вај ма ру, у Не-
мач кој, да кле „ду бо ко“ и да ле ко од 
вре ме на Дру гог свет ског ра та, „про-
бу дио“ на ру ше ви на ма да нас бив шег 
Са ве зног ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва СФРЈ, у ули ци Кне за Ми ло ша 
у Бе о гра ду. Иза тог Зиг фри до вог „чу-
де сног“ бу ђе ња на стра ни ца ма ко је 
сле де чи та мо Ива њи јев „до при нос“ 
ма гиј ском ре а ли зму у кон тек сту еми-
нент но европ ске дру штве но/кул ту-
ро ло шке и оби чај не те ма ти ке.

ИГ ЊА ТО ВИЋ, Ср ба: ПРО
ЛА ЗНА КУ ЋА; Бе о град, Бео 
књи га, 2011. – 163 стр.

Пи сац ви ше од 
пет на ест пе снич-
ких књи га, као и 
ше сна ест књи га 
из есе ји сти ке, 
драм ски пи сац, 
и глав ни и од го-
вор ни уред ник 
ча со пи са „Са-
вре ме ник“ Ср ба Иг ња то вић, по сле 
књи ге при ча Кад смо сви би ли Ти то, 
ко ја је до жи ве ла ви ше из да ња, по но-
во се огла сио збир ком про зних ми-
ни ја ту ра Про ла зна ку ћа. По де ље на у 
шест по гла вља, „Суд би на“, „Исто ри је 
и апо кри фи“, „Слу ча је ви“, „Сли чи це“, 
„Не по вра ти“ и „Про ла зна ку ћа“, Иг-
ња то вић нам, из ме ђу оста лог, при ча о 
суд би ни од дру штва од бе глог Бож ја-
ка ко ји пљу ју ћи у ту ђи та њир зга ђу је 
вла сни ка, те по том бе жи са хра ном 
до так ну том соп стве ном из лу че ви-
ном ко ју ви ше ни ко дру ги не ће; о по-
се ти аме рич ког књи жев ни ка Ви ље ма 
Са ро ја на, ко ји је ли ста ју ћи „По ли ти-
ку“ за бри ну то кон ста то вао да је мно-
го ви ше умр ли ца од жи вих љу ди ко ји 
на се ља ва ју овај град; о тра ги ко мич-
ном пе сни че њу пи са ца ис пред јед не 
бе о град ске ка фа не... Та ко ђе, Ср ба 
Иг ња то вић нам при по ве да и о пре-
но ше њу нај вред ни јег ин ду стриј ског 
изу ма ста ре Ср би је пре ко гу ду ра Ал-
ба ни је – ма ши на ма за пре ра ду ду ва на 
– као и о ис ку ше њи ма на је зе ру са мо-
изг на ног Ди ја ка. У „Про ла зној ку ћи“ 
пи сац је за бе ле жио и ре чи Вас ка По-
пе: „Ка ко год хоћеш, али за ме не нај-
ве ће тех нич ко чу до оста је гра мо фон. 
Мр тав чо век, а пе ва!“. Ре цен зент ове 
књи ге Ми о мир Пе тро вић ре као је 
„да су ови дра гу љи књи жев ног про-
ми шља ња, са дво сми сле ним и тро-
сми сле ним си ту а ци ја ма из исто ри је 
и са да шњо сти, са бра ни као пло до ви 
из у зет не књи жев не зре ло сти“.

КУ ЗМА НО ВИЋ, Не бој ша: 
РО МАН ТИ ЗАМ У СРП СКО
СЛО ВАЧ КИМ ВЕ ЗА МА. – 
Но ви Сад, Бач ка Па лан ка: Ма-
ло исто риј ско дру штво, Ло гос, 
2011. – 176 стр.
До бит ник на гра де „Па вле Мар ко-
вић-Ада мов“, др Не бој ша Ку зма но-
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вић, ко ју му је 
кул тур ни цен-
тар из Срем ских 
Кар ло ва ца до де-
лио „за до при-
нос осве тља ва њу 
срп ско-сло вач ких кул тур ни х ве за“, 
огла сио се на уч ном сту ди јом „Ро ман-
ти зам у срп ско-сло вач ким кул тур ним 
ве за ма“. Иде ја о по тре би ис тра жи-
ва ња срп ско-сло вач ких кул тур них 
ве за код др Ку зма но ви ћа ја ви ла се 
сре ди ном де ве де се тих го ди на про-
шлог ве ка, у вре ме ка да је Ку зма но-
вић ди рек то ро вао из да вач ким пред-
у зе ћем „Ис точ ник“. Књи га је на ста ла 
као плод са зна ња др Ку зма но ви ћа 
да срп ско-сло вач ке књи жев не ве зе 
ни су до вољ но ис тра же не у на у ци о 
књи жев но сти ових зе ма ља. Ко ри-
сте ћи ком па ра тив не ме то де, пи сац 
се огра ни чио са мо на ис тра жи ва ње 
књижев них ве зу у пе ри о ду ро ман ти-
зма. У овим ис тра жи ва њи ма пут је др 
Не бој шу Ку зма но ви ћа пр венстве но 
во дио пре ма исто риј ским ар хи ви ма 
у ко ји ма је сте као уви де у при ро ду и 
ви тал ност књи жев них пре га ла ца ко ји 
су у том пе ри о ду жи ве ли и ства ра ли 
у Сло вач кој и Ср би ји. За књи жев не 
исто ри ча ре ова сту ди ја из у зет но је 
дра го це на.

ЈАН КО ВИЋ, Оли вер: ТА ЛИ ЈА 
И МЕЛ ПО МЕ НА. – Бе о град: 
Књи жев но дру штво Све ти Са-
ва, 2010. – 61 стр.

Књи га пе са ма 
Та ли ја и Мел-
по ме на ауто ра 
Оли ве ра Јан ко-
ви ћа пра во је 
осве же ње за чи-
та лач ку пу бли-
ку. То се од но си 
на ону гру пу 
ко ја се искре но 
за љу бљу је у по е зи ју као основ ни из-
вор умет но сти. Ову књи гу ће чи та ти 
не са мо обо жа ва о ци по е зи је већ и 
љу ди од дра ме, сли кар ства и му зи ке. 
Да кле, у овој књи зи све га има. Те мат-
ски је уокви ре на и то се от кри ва у са-
мом на сло ву – по све ће на је драм ској 
умет но сти и то је основ на во ка ци ја 
рас пе ва ног О. Јан ко ви ћа, у озбиљ-
ној по е зи ји и у по је ди ним де ло ви ма 
бо је ним иро ни јом. Оли вер Јан ко вић 
пи ше при че и пе сме, али и ра дио дра-
ме, отуд и окре ну тост и пе снич ко 
ис тра жи ва ње овог ауто ра за Та ли ју 
– му зу ко ме ди је и Мел по ме ну – му зу 
тра ге ди је. Му зе су основ ни по кре та-
чи све га што је на да ска ма ко је жи вот 
зна че – био то и сам жи вот. У књи зи 
су му зе, драм ски ре кви зи ти, драм ски 
жан ро ви... Чи та лац ће се на кра ју пи-
та ти: ко је је на ше пра во ли це – ко је је 
ли це на шег при ја те ља – под ма ском. 
Шта се кри је иза за ве се!’ 
„О. Јан ко вић је до нео по ет ску по е ти-
ку дра ме у овој књи зи“ – ка же у свом 

по го во ру књи зи Ду шан Стој ко вић. 
Сти хо ви су у пе сма ма крат ки, као да 
у сте пе на стом ни зу кли зе и по и гра ва-
ју се са за љу бље ни ком у по е зи ју и те-
а тар. Сти хо ви по не кад гр ца ју, осе ћа 
се рит мич ност – ве ли ка игра, ма кар 
по не кад би ла бол на. Пр ви ци клус на-
сло вљен „Та ли ја“ има ше сна ест пе са-
ма, а дру ги „Мел по ме на“ де вет на ест. 
У ле пим ме та фо ра ма пи сац сти хо ва 
је ро нио у сам жи вот умет ни ка, али 
и обич ног чо ве ка, мо ти ви сан и пи-
сци ма дра ме: отуд у пе сма ма; фар са, 
клов но ви, трг, ег зи стен ци ја ли зам, са-
вет иза сце не, па ја че ва је рес, љу бав на 
тра ге ди ја, љу бав као ман да ри на, гар-
де ро ба, ва шар ски џе па ро ши... Све је 
у јед но пре ли ве но и има сво ју драм-
ску по е ти ку – те мат ски уокви ре ну.

ЈО КА НО ВИЋ, Жар ко: КРУ
ГО ВИ МО ЋИ. – Бе о град: Ла-
гу на, 2010. – 392 стр.

Жар ко Јо ка но-
вић (1967, Ужи-
це, жи ви и ра ди 
у Бе о гра ду), по-
сле ни за сце на-
ри ја за ТВ про-
јек те (Орал но 
до ба, Зве зде пе ва-
ју за њих, Ве че ра 
код Ла не та), сце на ри ја за ТВ се ри је 
(Џет сет, Тај на на ран џа сте ку ће, Ми-
ле у сни ћи, Сце не за сце не), об ја вљу је 
свој пр ви ро ман, на стао ка ко сам пи-
сац ис ти че од сце на ри ја на пи са ног 
2004. за ТВ се ри ју. Сце на ри стич ки 
текст као гра ђа од ре ђу је и син таг му 
„сце на ри стич ки ро ман“ као усло вни 
тер мин за бли же ти по ло шко од ре ђе-
ње Јо ка но ви ће вог ро ма на. На ра ци-
јом до ми ни ра ју ди ја ло зи као основ-
но из ра жај но сред ство ко је фор ми ра 
фа бу ла тив ни склоп ро ма на и слу жи 
ка рак те ри за ци ји ли ко ва и њи хо вих 
по сту па ка. Кра ћи и ду жи ди ја ло шки 
па са жи, „вр то гла вост“ Јо ка но ви ће ве 
ди ја ло шке на ра ци је, у осно ви ху-
мо ри стич ко-са ти рич ког усме ре ња (у 
нај бо љој тра ди ци ји до ма ће кла си ке 
јед ног Сте ри је, До ма но ви ћа, Срем-
ца, Ну ши ћа, Ћо пи ћа, Ко ва че ви ћа, од 
пи са ца сце на ри ја ту су Ра ди во је Ло ла 
Ђу кић, Но вак Но вак, Љи ља на и Си-
ни ша Па вић), уз су штин ско по што ва-
ње драм ске „по е ти ке“ при зо ра/сце-
не/по ја ве и фраг мен та/крат ке при че, 
то ком чи та ња по сте пе но фор ми ра ју 
це ли ну ауто ро ве при че о „кру го ви-
ма мо ћи“, о срп ским до при но си ма 
фе но ме ну „тран зи ци је“ кроз низ ка-
ри ка ту ра ли зо ва них ли ко ва. Срп ски 
и ју го сло вен ски до при нос те о ри ји и 
прак си со ци ја ли зма (на пу ту ка бес-
кла сном ко му ни зму) одав но се тре-
ти ра ју у из у ча ва њи ма ху ма ни стич ких 
на у ка. Фик ци о нал на де ла књи жев не 
умет но сти, по сма тра но из Ари сто те-
ло вог те о риј ског раз ли ко ва ња оп штег 
и по је ди нач ног у тра ге ди ји и ко ме ди-
ји, осве тља ва ју ово дру го, по себ но, 

по је ди нач но. Ра ди кал на кар не ва ли за-
ци ја и ка ри ка ту ра ли за ци ја дру штве-
не ствар но сти пре по ру чу је Кру го ве 
мо ћи не са мо мо гу ћој екра ни за ци ји 
већ и пси хо ло шко-ан тро по ло шким 
ис тра жи ва њи ма о оби ча ји ма и на ра-
ви ма по је ди на ца и ко лек ти ва (кла са, 
гру па, на род) у јед ном вре ме ну.

КА БИШ, Ина: УСПА ВА НА 
ПЕ ПЕ ЉУ ГА, са ру ског пре ве-
ла Рад ми ла Ме ча нин. – Бе о град: 
Књи жев но дру штво Све ти Са-
ва, 2010. – 64 стр.

Ире на Ка биш 
је са вре ме на ру-
ска пе сни ки ња 
(1963, Мо сква, 
об ја ви ла књи ге 
Лич не те шко-
ће, Де чи ји свет, 
Ме сто су сре та, 
Де тињ ство – пу-
бер тет – де тињ-
ство, до бит ни ца на гра да „Пу шкин“, 
Хам бург, 1996, „Дељ виг“, Мо сква, 
2005) ко ја се књи гом Успа ва на пе пе-
љу га пот пу ни је пред ста вља срп ским 
чи та о ци ма. Пе снич ки свет Ире не 
Ка биш у осно ви је из у зет но лу цид но 
и по ет ски „ин те ли гент но“ укр шта ње 
све та сва ко дне ви це са на сла га ма из 
кул ту ре, све та тех ни ке, ми то ва, књи-
жев но сти (пе сме Ру ски круг, Еури ди-
ка је не са мо..., Пе тро ни је ни је по стао 
хри шћа нин и дру ге), а ва жна ком по-
нен та је и до ча ра ва ње све та де тињ-
ства, или ка ко пре во ди лац Рад ми ла 
Ме ча нин пи ше у свом кра ћем по го-
во ру, у по е зи ји Ине Ка биш је „вр ло 
мно го де тињ ства. Де тињ ства као он-
то ло ги је“. У по је ди не пе сме аутор ка 
успе шно угра ђу је ди ја ло шке про зне 
пар ти је, од лом ке из сва ко днев не, раз-
го вор не иди о ма ти ке, та ко да се те пе-
сме услов но ре че но мо гу по сма тра ти 
и као ма ле по ет ске дра ме (пе сма До-
бра ма ће ха, 47–52 стр., Мит ка ко смо-
на ут, 38–44). Из да вач и осве до че ни 
по зна ва лац и пре во ди лац са вре ме не 
ру ске књи жев но сти Рад ми ла Ме ча-
нин при ре ди ли су срп ском чи та о цу 
јед но вред но по ет ско по знан ство.

KAРСТЕН, Ал нес: НЕ МОЈ ДА 
МИ УМРЕШ СО ФИ ЈА; с нор-
ве шког пре вео Пре драг Црн ко-
вић; Бе о град, NNK-In ter na ci o-
nal; 2010. – 128 стр.

У Нор ве шкој про зни пи сац Кар стен 
Ал нес по стао је по знат за хва љу ју-
ћи при по ве дач кој књи зи Зо ља, као и 
ро ма ни ма Кам па ња, За ча ра ни град, 
Стра нац и Са би на. Ро ман Не мој да 
ми умреш Со фи ја за сно ван је на до-
га ђа ји ма ко ји су прет хо ди ли уби ству 
над вој во де Фран ца Фер ди нан да и ње-
го ве су пру ге Со фи је. Уби ство ко је 
се у Са ра је ву до го ди ло на Ви дов дан 
1914. го ди не, по слу жи ло је као по-
вод за по че так Пр вог свет ског ра та. 

Ро ман си јер нам 
сли ко ви то опи-
су је брач ни пар 
на вр хун цу по-
ли тич ке мо ћи, 
као и мла ди ће 
обо ле ле од ту-
бер ку ло зе, али 
пу не на ци о нал-
них ро ман тич них иде а ла. По след ње 
стра ни це ове про зе пред ста вља ју убе-
дљи во пу то ва ње кроз свест уми ру ћег 
Фран ца Фер ди нан да, што је до во љан 
раз лог да ову књи гу не са мо љу би те-
љи исто риј ских шти ва, већ сви ко ји 
се про фе си о нал но ба ве пи са њем по-
се ду ју у соп стве ним би бли о те ка ма.

КО СТИЋ, Ве се лин: ШЕК
СПИ РО ВА ДРА МА ТУР ГИ
ЈА. – Бе о град: Сту бо ви кул ту ре, 
2010. – 300 стр.

Књи га Ве се ли на Ко-
сти ћа (1931, ду го-
го ди шњи про фе сор 
ен гле ске књи жев но-
сти на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о-
гра ду, пи сац књи га 
Шек спи ров жи вот 
и свет, 1978, Фи лип 
Сид ни „Од бра на по-
е зи је“. Увод, пре вод 
и ко мен тар, 1989, 
Ен гле ска књи жев ност, 3 књи ге, 1978-
94, Ду бров ник и Ен гле ска 1300-1650, 
1975, Ри је ка и око ли на у ста рим ен-
гле ским из во ри ма, из да вач „Ада мич“, 
Ри је ка, 2006, и дру гих, пре вео са 
ен гле ског и на ен гле ски је зик око 40 
књи га, до бит ник на гра де за жи вот-
но де ло Удру же ња књи жев них пре во-
ди ла ца Ср би је, 2006) са др жи се дам 
по гла вља (Увод, Из во ри, Струк ту ра, 
Ли ко ви, Стил, Стих и про за, Гле да ти 
или чи та ти?) уз За кљу чак (252–266 
стр.), Хро но ло шку та бе лу (не по сто-
ји пот пу на са гла сност, ис ти че про-
фе сор Ко стић, у по гле ду вре ме на 
на стан ка по је ди них Шек спи ро вих 
дра ма. Ње го ва та бе ла је да та пре ма 
The Ri ver si de Sha ke spe a re, II из да ње, 
1997), Ли те ра ту ра (пре ко 400 на-
сло ва књи га и ве ли ки број ин тер нет 
сај то ва) и Ре ги стар. Сту ди ја пред-
ста вља не за о би ла зно шти во (уз низ 
дру гих ре ле вант них сту ди ја, огле да, 
кри ти ка, итд. на срп ском и дру гим је-
зи ци ма) сту ден ти ма и из у ча ва о ци ма 
књи жев но сти, дра ма тур ги је, глу ме, 
ре жи је, али ка да је реч о Шек спи ру, 
јед ном од нај ве ћих драм ских пи са ца 
све та, дра го це на је по моћ и „упут-
ство“ за бо ље раз у ме ва ње сва ко ме ко 
је про чи тао или гле дао (по зо ри ште, 
филм, те ле ви зиј ске адап та ци је) не-
ку дра му овог ве ли ка на пи са не ре чи. 
Сту ди ја пред ста вља зна ча јан до при-
нос на ших „шек спи ро ло га“ ту ма че њу 
Шек спи ро вог драм ског „све ми ра“ у 
окви ру оп штих те о ри ја дра ме и књи-
жев ности.
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КУ ЧАН, Та ма ра: КОЦ КА; – Бе-
о град, Ur ban Art; 2010. 212 стр.
Ве ли ку на кло ност чи та ла ца Та ма ра 
Ку чан (ро ђе на 1989. го ди не у По-
жа рев цу) сте кла је ро ма ни ма Бе о гра-
ђан ка и Ma de in Be o grad, ко ји го во ре 
о спон зо ру ша ма, тај ку ни ма и чу ве-
ном бе о град ском ноћ ном жи во ту. 
Не давно се огла си ла ро ма ном Коц-
ка, чи ји је мо то ми сао је ди ног на шег 
но бе лов ца Иве 
Ан дри ћа : „Ја се 
увек за пре па-
стим и са жа лим 
над са мим со-
бом ка да по ми-
слим са ка ко ма-
ло зна ња, са ка ко 
мно го пред ра-
су да и опа сних 
прох те ва сам не кад ушао у жи вот.“ 
Но си о ци ове дра ме Не бој ша, Миа, 
Је ле на и Ана на из ме нич но из но се 
соп стве на ви ђе ња истих до га ђа ја. Из 
ове бе о град ске вер зи је Ра шо мо на; из 
ис по ве сти ње них ју на ка, убе дљи во, 
до ку мен то ва но и ја сно од сли ка ва се 
је дан зна ча јан сег мент са вре ме ног 
тран зи цио ног дру штва. „Коц ка при-
па да ка те го ри ји ро ма на ко ји чи та о це 
те ра ју на раз ми шља ње и ак ти ван од-
нос пре ма де лу. Због ро ман си јер ки-
ног бес ком про ми сног ви ђе ња та ко-
зва ног бе о град ског гла му ра, чи ји де-
кор пред ста вља ју но во ком по но ва ни 
бо га та ши, спон зо ру ше и џет се те ри, 
со ци о лог Рат ко Бо жо вић је Ку чан ки-
ну про зу ока рак те ри сао као ис кре ну, 
не па тво ре ну и ди рект ну. Из сва ке ре-
че ни це овог ро ма на од зва ња ла мент 
над уми ра њем ро ман ти ке.

ЛУ КЈА ЊЕН КО, Сер геј: СТРА
ЖА СУ МРА КА; пре ве ла с ру-
ског Ана Ми ли ће вић; Бе о град, 
Ал на ри, 2010. – 383 стр.

Спе ци ја ли ста деч је 
пси хи ја три је Сер геј 
Лу кја ње нко (ро ђен 
1968. го ди не у Ка-
зах ста ну) тре нут но 
је нај по пу лар ни ји 
ру ски пи сац фан-
та стич не и хо рор 
про зе. Пре крет ни цу 
у ње го вој ка ри је ри 
пред ста вља по ја ва 

се ри ја ла Ноћ на стра жа. Пред чи-
та о ци ма је тре ћи део ове три ло ги је 
Стра жа су мра ка. Глав ни ју на ци ове 
ме ша ви не фан та стич не и хо рор про-
зе су Ини вла сни ци нат при род них 
мо ћи, спо соб ни да про ник ну у па ра-
лел не све то ве сен ки ко ји по сто је упо-
ре до са сва ко днев ним ра ци о нал ним 
зби ва њи ма. Сви Ини по да ни ци су 
све тла или та ме. Лу кја њен ко ва сли ко-
ви та ат мос фе ра, атрак тив ни ди ја ло-
зи, као и ли ко ви са ко ји ма се чи та о ци 
бр зо иден ти фи ку ју, от кри ва ју нам 
но ве хо ри зон те и ви зу ре са гле да ва ња 
те мељ них про бле ма људ ског са мо о-

дре ђе ња у про сто ру, вре ме ну, као и 
пре ма дру гим би ћи ма. Осе тљи вост 
те ме ља на ко ји ма људ ска ин ди ви дуа 
ба зи ра соп стве ни до жи вљај све та, 
као ве чи та те ма са ко јом се сре ће мо у 
фан та стич ној и хо рор про зи, по ја вом 
Сер ге ја Лу кја њен ка жа нр фан та сти-
ке и хо ро ра до био је ин три гант ног и 
ори ги нал ног ства ра о ца, ко ји еру ди-
ци јом и ма што ви то шћу из ла зи из ван 
кла сич них жан ров ских кон вен ци ја.

МА ЛЕ ТИЋ, Гор да на: ИГРА
ЧИ НА СМЕ ШНОЈ ЖИ ЦИ, 
Ан то ло ги ја ху мо ри стич не при-
че за де цу – Бе о град: BookLand, 
илу стра ци је: Вла дан Жер ва нов-
Вам си, 2010. – 212 стр.
Гор да на Ма ле тић пи сац за де цу, све 
ви ше по ста је по зна та чи та лач кој пу-
бли ци и као при ре ђи вач ан то ло ги ја.У 
њен ан то ло ги чар ски рад спа да ју сле-
де ћа де ла: Ан то ло ги ја срп ске ба сне, 
Ан то ло ги ја срп ске умет нич ке бај ке 
и Ан то ло ги ја фан та стич не при че за 
де цу, за ко ју је до би ла на гра ду „Си-
ма Цу цић“. У нај но ви јој Ан то ло ги ји 
ху мо ри стич не при че за де цу са на-
сло вом Игра чи 
на сме шној жи-
ци у из да њу 
BookLand-а Г. 
Ма ле тић у свом 
пред го во ру да-
је по де лу ових 
при ча и окви ру 
свог из бо ра али 
об у хва та и ве ли ки број ауто ра – њих 
90. Та ко ће сва ко ко чи та ове при че 
про на ћи не што и за сво ју ду шу. У са-
мом на сло ву као да се кри ју две по-
ру ке: пр ва да су то за и ста они игра-
чи што игра ју хра бро на жи ци ис под 
цир ку ске ша тре, и они дру ги игра чи 
ко ји се игра ју сло ви ма – пи сци за де-
цу ко ји се за и ста ле по сло ви ма одр-
жа ва ју на сме шној жи ци... од но сно 
на ху мо ри стич но-ре че нич ном ни зу. 
Гор да на Ма ле тић го во ри о за чет ку 
ху мо ри стич не при че – 19 век, и де-
фи ни ше је: „Ху мо ри стич на при ча за 
де цу не раз ли ку је се мно го од оне за 
од ра сле... Она је јед но став не струк ту-
ре, ње но при ча ње не гра на се у ви ше 
пра ва ца, већ се за др жа ва на јед ном 
пред ме ту или за па жа њу. Ве шти на 
пи сца огле да се упра во у рав но мер-
ном ша љи вом то ну ко ји по сти же и 
сме ху ко ји ће иза зва ти. Ова ква при-
ча се др жи окви ра шко ле, по ро ди це и 
дру гар ства (али мо же има ти и ши ри 
спек тар)“. На рав но, аутор ка ка же да 
сар ка зам, по ли тич ко-со ци јал не те ме, 
са ти ра, ла сци ве ша ле, цр ни ху мор у 
ве ли ким до за ма и гру бо сти уоп ште 
ни су пр и ме ре ни де ци па их у ова квим 
при ча ма и не ма – у ства ри, то је прак-
тич но је ди на раз ли ка из ме ђу при ча за 
де цу и оних за од ра сле. Има и ауто ра 
ко ји ни су ху мо ри сти, али пи шу ус пе-
ле при че за де цу. Упра во је Гор да на 
у овом из бо ру при ча и по ка за ла то. 

При ре ђи вач је об у хва тио раз вој ху-
мо ри стич не при че у нас не за не ма ру-
ју ћи ча со пи се: Зо ри цу, Не вен, Оши ша-
ни јеж; по сле рат не ча со пи се Пи о ни ри, 
По ле та рац, Змај. Г. Ма ле тић по ми ње 
књи жев не ли ко ве као што су: Сте ван 
Сре мац, Бра ни слав Ну шић, Бран ко 
Ћо пић, али и Дра га на Лу ки ћа и ње-
гов ху мор ко ји но си из ве сну озбиљ-
ност, док при че Алек сан дра По по-
ви ћа ли че на игро ка зе и па ро ди је. 
Алек си је Мар ја но вић (су пру га Вас ка 
и син Бо дин та ко ђе ху мо ри сти) огле-
дао се у свим ху мо ри стич ним жан-
ро ви ма од ху мо ри стич ног епи та фа, 
епи гра ма, до ху мо ри стич не по е зи је 
и про зе. Пра во осве же ње су при че 
Ду шка Ра до ви ћа, Вла де Сто јиљ ко ви-
ћа, Мир ја не Сте фа но вић, Љу би во ја 
Ршу мо ви ћа, па се у дру гој по ло ви ни 
20. ве ка по ја вљу је и ху мор ап сур да. 
При ре ђи вач Гор да на Ма ле тић пи ше 
и о по де ли ху мо ри стич них при ча по 
њи хо вој ра зно ли ко сти и ви тал но сти, 
али ујед но и да је ве ли ки спек тар но-
вих ре ше ња за ху мо ри стич не при че 
у са вре ме ном вре ме ну – та ко ће у 
из бо ру ове аутор ке за у зе ти ме сто и 
мно ги мно го мла ђи пи сци за де цу и 
за од ра сле. Ова ан то ло ги ја ће при ву-

ћи па жњу не са мо обич них чи та ла ца 
већ и про свет них рад ни ка ко ји ће ову 
књи гу ко ри сти ти за увод и упо зна ва-
ње де чи је књи жев но сти.... 
МИ ТРО ВИЋ, Не ма ња: РО
МАН СА СА ВЕ ВЕ РИ ЦОМ. 
– Бе о град: Сту бо ви кул ту ре, 
2010. – 112 стр.

Но ву књи гу Не-
ма ње Ми тро ви-
ћа, кра так лир-
ски/по ет ски ро-
ман Ро ман са са 
ве ве ри цом, у фор-
мал ном (стил ска 
сред ства, на чин 
при ча ња при че) и са др жин ском по-
гле ду, ва ља са гле да ти у кон тек сту ње-
го ва два прет ход на лир ска ро ма на 
Друг Пе тар Пан (2006) и Лу да ца ра 
Тро гла ва (2007). Та ко гле да но, Ми-
тро ви ће во ро ман си јер ско трок њиж је 
чи та се као је дан ро ман по де љен на 
три це ли не/по гла вља. Чи та о ци ма ко-
ји ма Ро ман са са ве ве ри цом бу де пр ви 
су срет са по ет ско-про зним пи смом 
Не ма ње Ми тро ви ћа, ро ман је пре-
по ру ка за чи та ње оста лих де ла овог 
ауто ра (од 1980. Н. М. је об ја вио 12 

МАН РО, Алис: БЕК СТВО, ПРЕ ВИ ШЕ СРЕ ЋЕ, ЖИ ВО
ТИ ДЕ ВО ЈА КА И ЖЕ НА, пре вод са ен гле ског Пре драг Ша-
по ња (Бек ство и Пре ви ше сре ће), Ан ђел ка Цви јић (Жи во ти 
де во ја ка и же на). – Зре ња нин: Аго ра, 2010. и 2011. – 256 стр. 
(Бек ство), 300 стр. (Пре ви ше сре ће), 280 стр. (Жи во ти де во-
ја ка и же на)

То ком про шле и ове го ди не наш из да вач је об ја вио 
три књи ге Алис Ман ро (1931, по оце на ма кри ти-
ке спа да у во де ће ка над ске при по ве да че, об ја ви ла 
де сет књи га при по ве да ка, ро ман Жи во ти де во ја ка 
и же на, по ред ка над ских на гра да, 2009. је за жи-
вот но де ло до би ла ме ђу на род ну Бу кер на гра ду) за 
чи ју се при по ве дач ку умет ност по ред оста лих кри-
ти чар ских оце на и ком пли ме на та („Алис Ман ро 
у сва ку при чу, по пут ро ман си је ра у сво је жи вот-
но де ло, уно си ду би ну, му дрост и пре ци зност“, из 
обра зло же ња жи ри ја Ме ђу на род ног Бу ке ра, „Од у-
век је има ла ге ни ја лан дар за раз ви ја ње тре ну та ка 
епи фа ни је и рас пли та ње њи хо вог са др жа ја“, пи сац 
Џо на тан Френ зен, „Упе ча тљи ва пси хо ло шка по ни-
ра ња у сва ко дне ви цу мај ки, оче ва, љу бав ни ка, су-
се да – жи те ља ње ног род ног Он та ри ја“, Bo o klist) 
ка же да по се ду је „че хо вљев ски ре а ли зам“ (увек 
вред но сно по зи ти ван књи жев но те о риј ски тер-
мин за од ре ђе ни тип при по ве да ња без об зи ра на 
вре мен ске и дру ге од ред ни це (ме сто, сре ди на, 
ли ко ви, ло кал но/оп ште, итд. ). Књи ге при по ве-
да ка Бек ство (из вор ник из 2004, са др жи 8 ду жих 
при по ве да ка) и Пре ви ше сре ће (из вор ник из 2009, 
са др жи 10 при по ве да ка) увер љи во пре до ча ва ју 
„иси ја ва ње сна ге“ син те зе ло кал ног (ре а ли стич ки 
то по си, сва ко дне ви ца, дру штве на, ин ди ви ду ал-
на ег зи стен ци ја ли ко ва) са пси хо ло шким и ан тро по ло шким ши ри на ма 
чо ве ко ве ег зи стен ци је. У ро ма ну Жи во ти де во ја ка и же на (из вор ник из 
1971) књи жев ни ца при по ве да о од ра ста њу глав не ју на ки ње Дел Џор дан 
у ру рал ном Он та ри ју то ком че тр де се тих го ди на про шлог ве ка. За хва-
љу ју ћи вред ном зре ња нин ском из да ва чу, по сле књи га но бе лов ке До рис 
Ле синг, Ени Пру, Џа меј ке Кин кејд, има мо при ли ку да се упо зна мо са 
књи жев ним „пи смом“ још јед не зна чај не са вре ме не спи са те љи це.
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књи га по ет ске про зе, 5 пе снич ких 
књи га, 4 књи ге иза бра них при ча, за-
сту пљен у два де се так из бо ра/па но-
ра ма/ан то ло ги ја са вре ме не про зе и 
по е зи је). При ча о Та ти, си ну, Ма ми, 
ка пе та ну Ку ки, Чар лсу Дар ви ну, Бо-
гу, мо на ху Ше ви ћу, ауто мо би ли ма, 
ком пју те ри ма, Де да Мра зу, Сне шку 
Бе ли ћу, тет ка Ца ни, Атлан ти ди, Ме-
се цу, Пе тру Па ну, Бе о гра ду, и оста-
лом, у сво јој су шти ни пред ста вља 
„пра зник“ у сла ву не ис цр пи вих мо гућ-
но сти по ет ског, ме та фо рич ног и асо-
ци ја тив ног дис кур са ко ји за хва љу ју ћи 
спре зи ма ште, зна ња и ло гич ко-ало-
гич ког ра су ђи ва ња свој стве ног де чи-
јем уз ра сту ка да се ту ма че „но ви не“ 
све та ко је се от кри ва ју из да на у дан, 
у Ми тро ви ће вој екс пре сив ној про зи 
увер љи во ука зу је на мно штво ре ал-
но сти у „је ди ној“ ре ал но сти. На ве ди-
мо не ке од ре че ни ца као илу стра ци ју 
и „увод“ у чи та ње на ра тив ног све та 
но ве Ми тро ви ће ве књи ге: „На из ла зу 
из хра ма, Ма ма отва ра та шну и ва ди 
свад бе ни по клон. От па ку је га. То је 
ауто мо бил! Се да за во лан и па ли ко-
ла. Чу је се ка ко ма ши на узи ма во ду, а 
за тим бу бањ по чи ње да се вр ти. Опет 
чу јем шум ис пи ра ња, па цен три фу ги-
ра ње и жу бор во де, као да за пе ње на 
пла нин ска бу ји ца ку ља из ауспу ха на 
кеј“. (42), „Кад се у јед ној цр ној гру-
дви на го ми ла до вољ но пе пе ла по кој-
них, кре ми ра них зве зда, че сти це се 
су да ре и кре сну као кре мен и ог њи ло, 
зве зда се за грц не, за треп ће и бук не у 
плач и смех“... – А за што све те зве зде 
го ре? – Да се угре ју“. (86–87 стр.).

МУ НИ ТИЋ, Ран ко: ЧУ ДО ВИ
ШТА КО ЈА СМО ВО ЛЕ ЛИ 
4; Бе о град, Кре а тив ни цен тар; 
2010. – 142 стр.

Књи га вр хун ског 
еру ди те Ран ка  Му-
ни ти ћа (1943–
2009) Чу до ви шта 
ко ја смо во ле ли пр-
ви пут и то у раз ма-
ку од се дам го ди на 
по ја ви ла се у два 
то ма: 1990. и 1997. 
го ди не. Ран ко Му-
ни тић је еди ци ју 
под овим на сло вом 

за ми слио као ис тра жи вач ко пу то ва ње 
у шест књи га ду го три и по ми ле ни ју-
ма. Ме ђу тим, због из не над не смр ти 
Ран ка Му ни ти ћа се ри ја ових на сло-
ва об у хва ти ће пе де сет по гла вља свр-
ста них у пет то мо ва. Пре ма ре чи ма 
са мог пи сца овај се ри јал пред ста вља 
по ку шај да се нај по пу лар ни ји ми то ви 
филм ске фан та сти ке ис пи та ју нај пре 
у од но су на књи жев не ори ги на ле (из 
ко јих су ма хом сви по те кли), а он да и 
у од но су на пра сли ку ко ја сто ји иза 
све га“. У че твр том то му Му ни тић се, 
из ме ђу оста лог, ба ви ли ко ви ма фан-
то ма из опе ре Ери ка, ин те ли гент ног 
зло чин ца Фан то ма са, Голњ мом, др 

Ма бу зе ом, као и вла дар ком Атлан-
ти де Ан ти не ом. Се ри јал Чу до ви шта 
ко ја смо во ле ли кроз ис црп ну ана ли зу 
ле ген дар них лич но сти из ми то ло ги је, 
хо ро ра, на уч не фан та сти ке и фан та-
сти ке, пред ста вља аутен тич но тра га-
ње за тај ном њи хо ве ве чи те при влач-
но сти и иза зов но сти. 

НА ДО МАК ВИ ТЛЕ ЈЕ МА – 
ан то ло ги ја ру мун ске крат ке 
про зе 20. ве ка, из бор и пре вод 
на срп ски је зик Ни ку Чо ба ну. 
– Пан че во: НИУ Ли бер та теа, 
2010. – 372 стр.
Ан то ло ги ја ру мун ске при по вет ке у 
из бо ру и пре во ду Ни ку Чо ба нуа (пе-
сник, ди рек тор Но вин ско-из да вач ке 
уста но ве Ли бер та теа из Пан че ва) 
представља за срп ског чи та о ца и 
иоле упу ће ни је по зна ва о це ру мун-
ске књи жев но сти вре дан до при нос 
у пред ста вља њу при по ве дач ког про-
сто ра ру мун ске књи жев но сти у сто-
лет ном вре мен ском ра спо ну. Чо ба-
ну ов из бор са др жи при по вет ке 20 
ру мун ских књи жев ни ка ко ји су осим 
при по ве дач ког до при но са на ци о нал-
ној књи жев но сти, зна чај ни у окви ру 
исте и као пе сни ци (Ту дор Ар ге зи 
(1880–1967), је дан од нај зна чај ни јих 
ру мун ских и европ ских пе сни ка 20. 
ве ка), ро ма но пи сци, драм ски пи сци, 
или свет ски по зна ти у ва ну ме тнич-
ким обла сти ма, као Мир ча Ели ја де 
(1907–1986), исто ри чар и фи ло зоф 
ци ви ли за ци ја и ре ли ги ја на ро да. У 
свом по го во ру ан то ло ги ји Еп ско пу-
то ва ње кроз ноћ Чо ба ну кон ста ту је 
да је ње го ва ан то ло ги ја на ста ла „као 
дуг пре ма је зи ку и књи жев но сти у 
ко ји ма се ро дио, ка дру гом је зи ку ко-
ји по пут ду ге спа ја ле по ту и сло бо ду 
ства ра ла штва да ру ју ћи јој и вред но-
сти соп стве ног је зи ка...“ Ауто ров из-
бор об у хва та кључ не пи сце ру мун ске 
про зе 20. ве ка ко ја је за срп ске чи та-
о це у ве ли кој ме ри „не по зна та зе мља“ 
за раз ли ку од ру мун ске по е зи је, мно-
го ви ше пре во ђе не, чи та не и ту ма че-
не. Та ко гле да но ан то ло ги ја На сле ђе 
Ви те ле је ма пред ста вља го то во пи о-
нир ски по ду хват. По ред пе сни ка Ар-
ге зи ја и срп ској јав но сти за хва љу ју-
ћи пре во ди ма по зна тог М. Ели ја деа, 
на ве ди мо још не ке од за сту пље них 
пи са ца: Бар бу Ште фа не ску Де ла-
вран ча (1858–1918), Га ла Га лак ти-
он (1879–1961), Ми ха ил Са до ве а ну 
(1880–1961, об ја вље на Де ла у 23 то-
ма), Еуђен Бар бу (1924–1993), Ште-
фан Ба ну ле ску (1929), Фа нуш Не а гу 
(1932), Ни ко лае Ве леа (1936), Ду-
ми тру Ра ду По пе ску (1935). У при-
чи На до мак Ви тле је ма (пи сац Ђор ђе 
Ба ла и ца) ко јом се за вр ша ва ан то ло-
ги ја, из ме ђу оста лог, чи та мо: „Свет 
не по сто ји ако се о ње му не пи ше“.

ПА ВЛО ВИЋ, Жи во јин: ФИЛМ 
У ШКОЛ СКИМ КЛУ ПА МА; 
Бе о град – Ниш; ЈУ Филм да нас, 

Ни шки кул тур ни цен тар; 2010. 
– 67 стр.

Пред чи та о ци-
ма је по но вље-
но из да ње књи-
ге филм ског ре-
ди те ља, сце на-
ри сте, есе ји сте, 
п р и  п о  в е  д а  ч а 
и ро ман си је ра 
Жи во ји на Па вло ви ћа (1933–1998) 
Филм у школ ским клу па ма (пле до а је 
и прак тич на упу ства за уво ђе ње фил-
ма у шко лу као на став ног прд ме та). 
Ина че ова књи га пр ви пут је об ја вље-
на 1964. го ди не. Об ја ви ла ју је но-
вин ска уста но ва „Ти мок“ из За је ча ра. 
Ова Па вло ви ће ва сту ди ја са ста вље-
на је од тек сто ва ко је је овај плод ни 
кул тур ни ства ра лац и пре га лац у пе-
ри о ду од две го ди не (1956–1958) об-
ја вљи вао у „Раз вит ку“ и „Пе да го шкој 
ствар но сти“. Да нас је иде ал но до ба 
за по нов но иш чи та ва ње ове књи ге. 
У вре ме ка да до жи вља ва мо ма те ри-
јал ну и ду хов ну кри зу; у вре ме ка-
да се за тва ра ју би о ско пи и отва ра ју 
мул ти плек си, по нов но штам па ње ове 
књи ге ја сно нам ка зу је да је филм-
ску умет ност као пред мет по треб но 
уве сти у на став не про гра ме. Бу ду ћи 
ин те лек ту ал ци осим што уче ка ко да 
ужи ва ју у књи жев ној, му зич кој и ли-
ков ној умет но сти, тре ба да на у че и 
ка ко да учи ва ју у мон та жи по је ди них 
се квен ци, зу ми ра њу, круп ним пла но-
ви ма, као и да пре по зна ју аутор ске 
умет нич ке ква ли те те и до при но се 
свих оних ко ји уче ству ју у кре и ра њу 
јед ног ки не ма то граф ског оства ре ња. 
Из тих раз ло га ова књи га, иако је об-
ја вље на пре че тр де сет се дам го ди на, 
да нас је ви ше не го ак ту ел на.

ПЕТ КО ВИЋ, Гор дић, Вла ди-
сла ва: МИ СТИ КА И МЕ ХА
НИ КА. – Бе о град: Сту бо ви 
кул ту ре, 2010. – 157 стр.

Тек сто ве ко-
ји чи не књи гу 
аутор ка (редов-
ни профе сор 
ен гле ске и аме-
рич ке књи жев-
но сти на Фи ло-
зоф ском фа кул-
те ту у Но вом 
Са ду, пи сац 
књи га Син так са ти ши не: по е ти ка 
Реј мон да Кар ве ра, 1995, Хе мин гвеј: 
по е ти ка крат ке при че, 2000, Вир ту-
ел на књи жев ност, 2004, Вир ту ел на 
књи жев ност 2: књи жев ност, тех но-
ло ги ја, иде о ло ги ја, 2007, и дру гих) по-
де ли ла је на це ли не жен ско, драм ско, 
при по вед но. Пр ву це ли ну чи не сту ди-
о зни огле ди по све ће ни жен ском гла су 
у књи жев ној исто ри ји (пред ста вља ње 
жен ских ли ко ва у књи жев но сти ра-
зних епо ха: Чо сер, Џин Рис, Џ. Ап-
дајк, Џ. М. Ку ци), про бле ми ма: жен-

ско пи смо – жен ски ка нон – жен ска 
књи жев на тра ди ци ја, ко ји у срп ској 
књи жев но сти (као и у дру гим, уоста-
лом) ни су, ис ти че аутор ка. са мо тер-
ми но ло шке при ро де (при ме ри из 
де ла ви ше са вре ме них срп ских књи-
жев ни ца), пред ста вља њу ствар но сти 
у срп ској жен ској про зи (Ви да Ог-
ње но вић, Мир ја на Ђур ђе вић, и дру-
ге), огле ди Ал тер на тив ни све то ви 
Мир ја не Но ва ко вић, Лу ди ло и ал тер-
на тив на на ра ци ја (по све ћен ро ма ну 
Окре тај за врт ња Хен ри ја Џеј мса). У 
де лу драм ско В. Г. Пет ко вић тре ти ра 
драм ски опус Бо ри сла ва Пе ки ћа (27 
из ве де них дра ма) кроз две сту ди је, 
То до ра Ма ној ло ви ћа (1883–1968), 
дра ме Те не си Ви ли јам са, а у за вр-
шном де лу при по вед но раз ма тра ју се 
не ке осо бе но сти ро ма на Сит ни чар-
ни ца код „Срећ не ру ке“ Го ра на Пе тро-
ви ћа у по ре ђе њу са при ме ри ма из ен-
гле ске књи жев но сти, о жан ров ским 
гра ни ца ма при по вет ке (у огле ду Иса-
ко вић и Про да но вић), оглед о фор-
ма ма днев нич ког и ис по вед ног, оглед о 
ро ма ну Да гла са Ко план да Ге не ра ци ја 
Ге не ра ци ја Х .

ПЕ ТРА НО ВИЋ, Вељ ко: МИ, 
НАР КО МА НИ; – Бе о град, 
Тре ћи трг: 2010. – 133 стр.

У би бли о те ци „Де-
сант“ из да вач ког 
пред у зе ћа „Тре ћи 
трг“ об ја вљен је 
деби тант ски ро ман 
Вељ ка Пе тра но вића 
Ми, наркомани. За 
овог пи сца ро ђе ног 
1981. године у Бео-
гра ду мо же мо кон-
ста то ва ти да по се ду-
је аме рич ку би о гра фи ју: ра дио је као 
пе рач ауто мо би ла, про да вац уси си ва-
ча, ца рин ски агент, а ба вио се и глу-
мом, пле сом, бо ди бил дин гом и но-
ви нар ством. У овој про зи на пи са ној 
у пр вом ли цу, глав ни ју нак по ку ша ва 
да се из ле чи од нар ко ман ске за ви сно-
сти. Пе тра но вић пи ше за ни мљи во, 
ка рак те ро ло ги ја ње го вих ли ко ва не 
огле да се у пре те ра ној де скрип ци ји, 
већ као код драм ских пи са ца из ви-
ре из ди ја ло га. Пе тра но ви ћев слух 
за ди ја лог је ис тан чан, а стил пи са ња 
еко но ми чан. Ова про за за ди ре ис под 
по вр ши не јед ног са вре ме ног ужа са, 
ужа са нар ко ма ни је от кри ва ју ћи нам 
сву су ро вост вре ме на у ко ме жи ви мо, 
те са не стр пље њем тре ба оче ки ва ти 
сле де ће Пе тра но ви ће ве књи ге.

РАС ТЕ ГО РАЦ, Ја на: ИСЕ ЧАК 
8. – Бе о град: Но ви Сад: Ма ти ца 
срп ска, 2010. – 106 стр.

У ре но ми ра ној еди ци ји Пр ва књи-
га Ма ти це срп ске Ја на Рас те го рац 
(1987, Бе о град) об ја вљу је сво ју по-
ет ско-про зну књи гу по де ље ну на 8 
„исе ча ка“ (као да са мим на сло вом 
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аутор ка су ге ри-
ше чи та о ци ма 
фраг мен тар ност 
ре ал но сти) са 
увод ном, ре кли 
би ауто по е тич
ком Ре чи ауто ра: Са мо ми не мој те 
ре ћи да је ово фан та зи ја, или не ка су-
бјек тив на ствар ност. До ста је би ло 
то га! У по ет ском све ту Ја не Рас те-
го рац ожи вљен је, ан тро по мор фи зо-
ван свет би ља ка, воћ ки, при мар них 
еле ме на та. Та ко у це ли ни Исак, орах 
ко ји се пре дао раз ми шља њу кроз ус-
пе ли укр штај крат ке при че и пе са ма 
пра ти мо суд би ну Иса ка, ора шчи ћа 
ко ји је био пр ви у по ве сти би ља ка 
ро ђен од же не. У по ет ском тек сту 
Зе мља ста ри ца Зе мља пе ва пе сму да 
про бу ди Пла та не, док у по ет ској про-
зи За бо ра вље ни вла да ри чи та мо при-
чу о Ли сна тој го спи и Сма раг дном 
ви те зу. У про зи По вра так на ра тор 
на ли сто ви ма биљ ке у сак си ји пре-
по зна је пра вил не „ни зо ве сло ва, као 
у књи зи“. Сво јом пр вом књи гом Ја на 
Рас те го рац уво ди нас у свет та јан ства 
и ма ште ко ја се у овој књи зи чи ни бе-
зо бал ном.

РИ ЖИЈ, Борис: У РУ СИ ЈИ СЕ 
РА СТА ЈЕ ЗА У ВЕК; Пре вод са 
ру ског Све ти слав Тра ви ца; – 
Но ви Бе о град: Фонд „Прин це за 
Оли ве ра“; 2011. – 128 стр.

Пред чи та о ци ма је збир ка иза бра них 
пе са ма јед ног од нај та лен то ва ни јих 
пред став ни ка ру ске по ет ске ми сли 
дру ге по ло ви не два де се тог ве ка Бо-
ри са Ри жи ја У Ру си ји се ра ста је за у век. 
Бо рис Ри жиј (1974–2001) јесте по е-
та сна жног та лен та и сен зи би ли те та 
ко ји је у ру ску по е зи ју бес ком про ми-
сно унео си ви ло со вјет ских гра ђа на, 
ху ли ган ске и 
ма фи ја шке об-
ра чу не, жар-
гон ули це, као 
и чи та ву га-
ле ри ју ли ко ва 
са ег зи стен-
ци јал ног дна 
ру ских про-
в и н  ц и ј  с к и х 
гра до ва. Ње го ва по е зи ја не по се ду је 
из ве шта че ност, сла ду ња ву па те ти ку 
и пре те ра ну ре флек сив ност. Би ти шу-
ћи из ме ђу два си сте ма, јед ног ко ји се 
уру ша ва и дру гог ко ји се ра ђа у му-
ка ма, ис кљу чи во го во ре ћи о смр ти, 
Рижиј пи ше о вре ме ну у ко ме су се 
ње го ви дру га ри, ка ко ис ти че у јед-
ној од сво јих пе са ма (на жа лост, она 
се не на ла зи у овој књи зи), „са пле ли 
са оло вом у гла ви као пра ви вој ни ци 
пе ре строј ке“. Овај из бор пе са ма Бо-
ри са Ри жи ја ко ји је ода брао и пре вео 
проф. Све ти лав Тра ви ца, на пра вљен 
је у же љи да се љу би те љи пе снич ке ре-
чи у Ср би ји бо ље упо зна ју са јед ном 
од нај за ни м љи ви јих, али и нај тра гич-
ни јих (Бо рис Ри жиј је ово зе маљ ско 

бив ство окон чао са мо у би ством у 26. 
го ди ни жи во та) по ја ва у са време ној 
ру ској по е зи ји.

РИ СТИЋ, Јо ван: ГО ДИ НЕ У 
МА ГЛИ. – Ниш: Ни шки кул-
тур ни цен тар, 2010. – 220 стр. 

Пред чи та о ци ма је пр ва збир ка при-
по ве да ка но ви на ра аген ци је „Бе-
та“, филм ског кри ти ча ра и јед ног од 
осни ва ча Фе сти ва ла срп ског фил ма 
фан та сти ке Јо ва на Ри сти ћа Го ди не у 
ма гли. Пре ове књи ге Јо ван Ри стић 
об ја вио је сту ди ју „Ту ђин 3 – је дан 
не за слу же ни ко шмар“, ко ји на хи рур-
шки пре ци зан на чин раз об ли ча ва је-
дан од нај ве ћих 
ки не ма то граф-
ских ми то ва 
свих вре ме на – 
про бле ма тич но 
на ста ја ње тре ћег 
фил ма из се ри ја-
ла Осми пут ник, 
ко ји је као де-
би тант ре жи рао 
Деј вид Фин чер. Ова књи га об ја вље на 
у окви ру би бли о те ке „Тра га чи“ ко ју 
уре ђу је Зо ран Ђи рић, са ста вље на је 
од је да на ест при по ве да ка и три пе сме 
ко је пред ста вља ју ве зив но тки во овог 
у жан ров ском сми слу ра зно вр сног 
про зног оства ре ња. Пе сме ко је се 
на ла зе у овој књи зи („На је зда“ је по-
све ће на зом би ји ма, „Трам вај ски вал-
цер“ и „На пла жи“) ни су са мо обич-
ни ин тер лу ди ју ми ме ђу Ри сти ће вим 
про зним тво ре ви на ма, већ пред ста-
вља ју функ ци о нал ну пот по ру ства-
ра ња опо рог спли на јед не уз бу дљи во 
до ча ра не мрач не ат мос фе ре на бе о-
град ским ули ца ма, ко ја све до чи о ту-
роб ним суд би на ма ње го вих жи те ља. 
По ред на слов не при по вет ке „Го ди не 
у ма гли“, тре ба обра ти ти па жњу и на 
при че „Му шка рац са гре шком“, „Бар-
ба ра и при ја те љи“, „Кад ре бра по ста-
ну ка вез“ и „Под ре флек то рима“.

СМИЉКОВИЋ, Пре драг: НА
ШИ, Бе о град – Гра фич ки ате ље 
Де ре та, 2011. стр. 172

Пе тар Смиљ ко вић, ко ји у свом ства-
ра лач ком опу су има не ко ли ко ро ма-
на и збир ки при по ве да ка, увек из-
но ва чи та лач ку пу бли ку из не на ђу је 
но вим при ча ма, овог пу та те мат ски 
уокви ре ним у јед ну ве ли ку, са јед но-
став ним и про во ка тив ним на зи вом 
НА ШИ. Из гле да да је пи сац ро ма на 
са жео чи та ву при чу у са мо јед ну је ди-
ну реч ко ја от кљу ча ва те ма ти ку ро ма-
на. У ауто ро вом књи жев ном сен зи-
би ли те ту је при су тан про зни из раз. 
То је умет ни ков на чин от кљу ча ва ња 
тај не ли ко ва. По сво јој при мар ној во-
ка ци ји П. Смиљ ко вић је ис тра жи вач 
у ме ди ци ни. Како ула зи у пси ху љу ди 
у лич ном про фе си о нал ном кон так ту, 
из тог ис ку ства као пи сац гра ди свој 
круг књи жев них пор тре та. Пре драг 

Смиљ ко вић пи ше дра му игра ју ћи 
се са сво јим ли ко ви ма кроз ди ја ло ге 
(ди ја ло зи из ме ђу ли ко ва су жи ви и 
да ју ди на ми ку шти ву). Он свој ро ман 
„На ши“ гра ди као мо за ик (мо за ич ка 
кон струк ци ја). Струк ту рал но из не-
ко ли ко суд бин ских при ча, от ки ну тих 
на фраг мен те, ско ро сли ке, мо гло би 
се ре ћи на књи жев не фле ше ве, аутор 
се по и гра ва са де ло ви ма, пре пли ће 
их и ве што за о кру жу је у ро ман. Де-
ло ве при ча он фил три ра кроз рад њу 
и спа ја ли ко ве (суд бин ски од ре ђе не) 
у за вр шни флеш. Ро ман је по де љен у 
че ти ри це ли не са на сло ви ма ко ји но-
се ле по ту по ру ка: Зи ма или не што по 
зе мља ку и по лу зе мља ку, као што су 
ноћ не ла га ри је или не што са свим дру-
га чи је, али не баш скроз, и што ће се 
се да ље ви де ти. Рад ња ро ма на На ши 
од ви ја се по вре мен ским кру го ви ма: 
про шлост и са да шњост. Је зик је ра-
фи ни ран, ур бан а у са вре ме ној при чи 
ко ја пре се ца оста ле при че има и жар-
го на и не чег ле пог од ге не ра ци је би-
та. Пе ца По по вић је за Смиљ ко ви ћев 
ро ман на пи сао: „Тај кон цепт пик се ла, 

фре квен ци ја и би та ла ко се мо же рас-
по зна ти у та ран ти нов ској ди на ми ци 
тек ста“. У ро ма ну На ши упо зна ће те   
вре ме по сле Дру гог свет ског ра та, 
вре ме бор бе чи сте љу ба ви над иде о-
ло ги јом: Ово је при ча о от ме но сти 
и тра га њу за иден ти те том. Ко смо у 
ства ри сви ми и ко ји су на ши? То се 
от кри ва кроз глав не ли ко ве са да шњег 
вре ме на, на ше се зо не ка да се слу ша-
ју ги та ре с ве ли ком стра шћу... ка да се 
пра ви му зи ка Ла ле та и Ма ле не и при 
том се от кљу ча ва ју тај не о њи хо вом 
по ре клу. Пре драг Смиљ ко вић во ди 
чи та о ца кроз вре мен ске кру го ве ко ји 
се пре ла ма ју и успе ва да нам при ка же 
ду бо ка ду шев на ста ња глав них ли ко-
ва: Бор јан ке, Алек си је Ни ки ћа бру-
цо ша и чла на пар ти је, Ва си ли ја не су-
ђе ног на чел ни ка Озне и Ане Ба у ман 
Фол скдој чер ке и дру гих ко ји осли-
ка ва ју дру штво тог вре ме на... И све 
то од Ба на та, пре ко ста рог Бе о гра да, 
Шу ма ди је, За је ча ра, Ри ма до Аустра-
ли је. Кроз фи гу ри не ко је су амај ли је 
и пе ча ти умет но сти и ко ји кра се са-
ло не ју на ка, пи сац Пре драг Смиљ ко-

СТО ЈА ДИ НО ВИЋ, Сло бо дан: СПО МЕ НИ ЦА БРАН КА 
МИЉ КО ВИ ЋА. – Бе о град: Бе о штам па, 2011. – 136 стр.
Спо ме ни ца Бран ка Миљ ко ви ћа – из бор пе са ма 
по све ће них Бран ку Миљ ко ви ћу, књи га је ко ја 
за слу жу је по себ ну па жњу љу би те ља по е зи је. То 
је књи га пе са ма ко ја ће ући у сва ку кућ ну би-
бли о те ку јер ће увек би ти ак ту ел на мла дом за-
љу бље ни ку у де ло Бран ка Миљ ко ви ћа. Про шло 
је пе де сет го ди на од тра гич не смр ти ве ли ког 
пе сни ка Бран ка – ово је спо ме ни ца ко ја има и 
по ру ку о жи во ту срп ске по е зи је у по след њих 
не ко ли ко де це ни ја. Сло бо дан Сто ја ди но вић 
(и сам ве ли ки кнез од сти хо ва ња ко ји до ла зи са 
ју га и Ни ша ве и ко ји је сва ком бра ту по пе ру 
оста вио траг сво јом по е тич но шћу и вр ца во шћу) у свом пред го во ру ка же: 
„Спо ме ни ца Бран ка Миљ ко ви ћа је пе снич ки спо ме ник Бран ку Миљ ко ви-
ћу и раз ли ку је се од књи ге Глас при ја те ља ко ју је при ре дио брат Б. Миљ-
ко ви ћа, Дра ги ша Миљ ко вић ( Про све та, Ниш, 1991) не са мо по то ме што 
у њој не ма при год них пе са ма, анег до та, за пи са и дру гих илу стра ци ја, већ 
што ве ћи на пе са ма ов де пред ста вље них ис ка зу је и ста ње све сти о по е зи-
ји да нас, пра те ћи или има ју ћи на уму ма ги страл не то ко ве по е зи је Бран ка 
Миљ ко ви ћа, а по не кад и са свим нор мал но, су прот ста вља ју ћи им се, све у 
скла ду са основ ним за ко ни ма по е зи је ко ји до зво ља ва ју да се све што пе сму 
чи ни ја чом и про дор ни јом из не ве ри за рад ње ног не пре ста ног раз ви ја ња 
мо гућ но сти за ње на соп стве на но ва ту ма че ња“. У Спо ме ни ци Бран ка Миљ-
ко ви ћа за сту пље но је пре ко ше зде сет пе сни ка, ста ри је и мла ђе ге не ра ци је. 
Сло бо дан Сто ја ди но вић за хва љу је се свим ауто ри ма у пред го во ру и ка же: 
„Ја их је сам зив као, по зи вао, на го ва рао на пе сму, али им ни сам др жао пе ро 
у ру ци, или већ ка ко се зо ве то чи ме пи шу. Ко је остао ду жан Миљ ко ви ћу, 
бр зо ће Миљ ко вић на ми ри ти дуг; ова ко или она ко. То и ово га пу та гла си: 
Исто је пе ва ти и уми ра ти“. У пре ли ста ва њу Спо ме ни це за си гур но је јед но: 
да ће се чи та лац увек вра ћа ти овим пе са ма. У књи зи све вр ца од сти хо ва 
и сти ло ва, од пе снич ког ле те ња, ожи вље не но стал ги је, љу ба ви... Али има 
и мно го се те, фи ло зоф ских и ури мо ва них по ру ка, по е ти ке ми сти ци зма... 
Пе сни ци ко ји су за сту пље ни сво јим сти хо ви ма, Бран ку су по кло ни ли још 
јед ном ве ли ку ода ност по е зи ји и хра брост да се мо гу но си ти и са ва тром 
и во дом. Ме ђу ауто ри ма су пе сни ци ко ји су и лич но раз ме њи ва ли по ру ке 
са Бран ком, али и они ко ји су у сво јим школ ским клу па ма учи ли о де лу 
овог кне за сти ха... Има у овој Спо ме ни ци и пе ра Ра до ми ра Ан дри ћа, Ма ти-
је Бећ ко ви ћа, То ми сла ва Ми јо ви ћа, Ра до ми ра Ми ћу но ви ћа, Алек сан дра 
Се ку ли ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Пе тра Па ји ћа, али и Бра ни сла ва Вељ-
ко ви ћа, Ми ла на Не на ди ћа, Сло бо да на Сто ја ди но ви ћа, Зо ра на Ко сти ћа, 
Вла ди ми ра Ја гли чи ћа, Сла ђа не Ри стић, Д. Јо ка но ви ћа, Љ.Ми ле тић, И. Ла-
ло вић, Д.Ива но вић и дру гих. Уред ник је Ми лош Јан ко вић.
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вић да је при о ри тет от ме но сти, кре-
а тив но сти у му зи ци и књи жев но сти 
као не по но вљи вој по кре тач кој сна зи 
чо ве ка. Ко је су то пор це лан ске фи-
гу ри не, от кри ће се у ро ма ну На ши. 
Шта нам то по ру чу је аутор док ис-
тра жу је бол, пат њу, љу бав и ми стич-
ност сво јих ју на ка и вре ме на у ко ме 
су жи ве ли и жи ве?! Уред ник је Ди ја на 
Де ре та.

СТА НИ СА ВЉЕ ВИЋ, Шар ка-
ме нац, Вла сти мир: ђО КОН
ДИН ОСМЕХ. – Бе о град: Удру-
же ње срп ских из да ва ча, Не го-
тин: На род на би бли о те ка До си-
теј Об ра до вић, 2010. – 236 стр.

Књи га пред ста-
вља за вр шни део 
Ст а  н и  с а  в љ е  в и -
ће ве ро ма неск не 
три ло ги је у чи јем 
је на ра тив ном 
фо ку су лик Ле о-
нар да да Вин чи ја, 
јед ног из пле ја де 
„зве зда них ча со-
ва чо ве чан ства“ 
(син таг ма Сте фа-

на Цвај га). До ове три ло ги је В. Ш. 
Ста ни са вље вић (1941, ро ђен у се лу 
Шар ка мен код Не го ти на, ма ги стри-
рао на Ар хи тек тон ском фа кул те ту у 
Бе о гра ду, од 1981, жи ви у Па ри зу и у 
Ср би ји) био је по знат на шој и фран-
цу ској чи та лач кој пу бли ци, пре све га, 
као пе сник (пре ко де сет књи га по е-
зи је), при по ве дач (књи ге при по ве-
да ка Гра ча ни ца по сле хи ља ду го ди на, 
2003, дру го из да ње 2008. бе о град ска 
Про све та, Узи да не сен ке, На род на би-
бли о те ка Не го тин), ком по зи тор, а 
он да се по чев од пр вог то ма Ле о нар-
до ва смрт у Шар ка ме ну, дру гог Во да 
ко ја пам ти и овог за вр шног до ка зу је 
и као успе шан ро ман си јер. Ши ри ном 
свог на ра тив ног за хва та три ло ги ја 
пред ста вља ве ли ки до при нос још јед-
ног срп ског пи сца, услов но ре че но, 
жан ру тзв. „ро ман си ра них би о гра-
фи ја“ по зна тих лич но сти (пи са ли су 
их Ди ми три је Ме ре шков ски, Ир винг 
Шо, код нас Ду шан Ба ра нин, од са-
вре ме них Љи ља на Ђ. Ха бја но вић, ту 
је и Пор трет ме ђу ма ска ма Вла ди-
ми ра Пи шта ла, на гра ђен Ни но вом 
на гра дом), да ју ћи при каз вре ме на и 
зна чај них лич но сти, вла да ра, по ли-
ти ча ра, рат ни ка, умет ни ка Ле о нар-
до вог до ба, са ме лич но сти Ле о нар да, 
вре ме на пре по ро да/ре не сан се ка да 
уче ни љу ди ита ли јан ских гра до ва/
др жа ва от кри ва ју и про у ча ва ју умет-
ност, фи ло зо фи ју, при род не на у ке 
Ста ре Грч ке и Рим ског цар ства, али 
и ре не сан се ви зан тиј ских (ис точ ног 
Ри ма) умет ни ка и на уч ни ка из до ба 
Па ле о ло га (12. и 13. век), јед ном реч-
ју, ве ли ког до ба об но ве европ ске кул-
ту ре и син те зе хри шћан ске и ан тич ке 
кул ту ре и умет но сти.

ХА ЏИ А ЛИЋ, Са ба ху дин: 
НЕО Т КА НИ СИ ЗИФ. – Ер-
лен бах/Er len bach: Ди ра Фер лаг/
Dhi ra Ver lag, 2010. – 146 стр.

Са  б а  х у д и  н у 
Али ћу (1960, 
Мо стар, од 
1990. об ја вио 
5 књи га по-
е зи је, књи гу 
а ф о  р и  з а  м а 
и са ти рич не 
про зе Абе цед-
на азбу ка, књи гу по ли тич ких есе ја 
Ор га ни(зи ра на)ова на анар хи ја, но-
ви нар, жи ви и ра ди у Са ра је ву) то-
ком про шле го ди не код швај цар ског 
из да ва ча иза шло је трок њиж је ко га 
чи не књи га пе са ма Неот ка ни Си зиф, 
књи га афо ри за ма и ми сли Не до вр ше-
не ду ше, књи га при ча Зе мља без сви-
је та. Пе снич ка књи га са др жи пре ко 
сто пе са ма по де ље них на ци клу се Су-
ро ве исти не, Ово ни су љу бав не пје сме 
(30 пе са ма), Са ти ра uber al les (ци-
клус ко ји при па да, услов но ре че но, 
са ти рич кој по е зи ји) и До мо вин ске/
отаџ бин ске. Ова ква ор га ни за ци ја 
ци клу са „олак ша ва“ чи та лач ку ре цеп-

ци ју Али ће вог ра спо на те мат ско-мо-
тив ских пла но ва. Да се по слу жи мо 
ре чи ма Ан та Зи дру ма (из вод из ре-
цен зи је) кад је реч о нај оп шти јим ка-
рак те ри сти ка ма Али ће вог пе ва ња/о 
пр вом ути ску по сле чи та ња књи ге, 
Али ће ва по е зи ја „ухва ти ла се у ко-
штац са ствар но шћу и хр ве се с њом 
у не из бје жном ме чу у ко јем се не зна 
хо ће ли ствар ност по ло ми ти ко сти 
ње го вој по е зи ји“. Зна ју ћи да пе сни-
ци раз ли чи тим стил ским по ступ ци ма 
„са вла ђу ју“, су бли ми шу, из ра жа ва ју 
све ко ли ко ли кост сво је и на ше ствар-
но сти, на књи жев ној кри ти ци је да (у 
до слу ху са чи та о ци ма) сво јим дис-
кур сом по ка же успех или не у спех тог 
пе снич ког „рва ња“ са ствар но шћу.

9
ЈО ВА НО ВИЋ, Не бој ша: КНЕЗ 
АЛЕК САН ДАР КА РАђОР ђЕ
ВИЋ (1806–1885). – Бе о град: 
Ал ба трос Плус, Бе о град: Слу-
жбе ни гла сник, 2010. – 318 стр.

Ка да је реч о вла да ри ма из ди на сти је 
Ка ра ђор ђе вић, ис ти че у Уво ду исто-

ри чар Не бој ша Јо ва но вић, је ди но је 
Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, нај мла ђи 
од сед мо ро де це во жда Ка ра ђор ђа 
(вла дао Ср би јом као из бор ни (не на-
след ни) кнез од 1842. до 1859), до да-
нас био без на уч не би о гра фи је. Реч је 
о кне зу ко га су на кне жев ски пре сто 
та да шње Ср би је до ве ли уста во бра ни-
те љи. О том пе ри о ду, ис ти че Јо ва но-
вић, по сто ји не ко ли ко из ван ред них 
исто риј ских де ла (Сло бо дан Јо ва но-
вић, Дра го слав Стра ња ко вић), али је 
сам кнез у тим де ли ма остао „скрај-
нут“ и „не пра вед но ока рак те ри сан 
као сла ба лич ност“. Јед на од бит них 
чи ње ни ца у 16 го ди на и 4 ме се ца 
кне же ве вла да ви не је да је по уста ву 
из 1838. рав но прав но де лио власт са 
Др жав ним са ве том ко га су чи ни ли 
зна чај не лич но сти Ср би је тог до ба. 
Чи ње ни ца о по де ли вла сти не ука зу је 
на вла дар ске сла-
бо сти, „сла бу лич-
ност“, већ на то да 
је Ка ра ђор ђев син 
био пр ви устав ни 
вла дар нововеков-
не Ср би је. Кроз 11 
по гла вља (Алек-
сан дро ва мла-
дост, Усе ље ње у 
двор, Нај ва жни је 
светко ви не у вре ме 
кне за Алек сан дра, Кне же ва по ро ди ца, 
Ути цај Не на до ви ћа и дру гих кне ги њи-
них срод ни ка, Сва ко днев ни жи вот на 
дво ру кне за Алек сан дра, Кнез и ели та, 
Тен ки на за ве ра 1857, Све то ан дреј-
ска скуп шти на 1858, Алек сан дар као 
лич ност и као вла дар, По нов ни жи-
вот у еми гра ци ји) пи са них узор ном 
ис то ри граф ском про зом до би ли смо 
ши ро ку дру штве ну (при вред ну, кул-
ту ро ло шку, по ли тич ку, еко ном ску) 
сли ку Ср би је у вре ме ну по сле Дру-
гог устан ка и пр ве вла да ви не кне за 
Ми ло ша Обре но ви ћа. Спи сак до са да 
нео бја вље них из во ра (из ар хи ва СА-
НУ, при ват них по се да, ар хи ва Ср би је, 
ар хи ва За ду жби не кра ља Пе тра I Ка-
ра ђор ђе ви ћа), штам па из тог до ба, уз 
54 об ја вље на из во ра и 120 од ред ни ца 
у спи ску Ли те ра ту ре, по ред ове књи-
ге, пу то каз су бу ду ћим исто ри ча ри ма 
и ис тра жи ва чи ма исто ри је 19. ве ка.

ПА ПА ЗО ГЛУ, Фа ну ла : ИСТО
РИ ЈА ХЕ ЛЕ НИ ЗМА, Бе о град: 
СКЗ, 2010.

У са мом под-
на сло ву књи ге 
сто ји да се ра-
ди о аутор и зо-
ва ној скрип-
ти, зна чи да је 
књи га за сно-
ва на је на пре-
да ва њи ма ко је 
је ауто рка др жа ла на исто риј ском 
оде ље њу Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду за сту ден те 
исто риј ске и кла сич не гру пе. 

СТО ЈА ДИ НО ВИЋ, Сло бо дан: СПО МЕ НИ ЦА БРА НИ СЛА
ВА ПЕ ТРО ВИ ЋА. – Бе о град: Бе о штам па, 2011. – 178 стр.

Спо ме ни ца Бра ни сла ва Пе тро ви ћа при ре ђи ва-
ча Сло бо да на Сто ја ди но ви ћа као да је од у век 
че ка ла сво је вре ме да за жи ви за вер не чи та о це 
по е зи је. Бра на Пе тро вић је то и за слу жио као 
пе сник, бо ем, чо век ко ји је леп у сво јој др ско-
сти, ви тез од ка фа не и сти хо ва... Мно ги пе сни-
ци (укуп но их је око 100) у књи зи по е зи је Б. 
Пе тро ви ћа на пра ви ли су иза зов ни је и пло до-
твор ни је ана ли зе од свих ње го вих до са да шњи х 
ту ма ча. Сло бо дан Сто ја ди но вић у свом пред го-
во ру ка же: „пет не стак пе са ма из овог збор ни ка 
об ја вље но је за жи во та Бра ни сла ва Пе тро ви ћа, а не што ма ње по во дом ње-
го ве смр ти и не што ка сни је. Све оста ле пе сме на пи са не су спе ци јал но за 
Спо ме ни цу Бра ни сла ва Пе тро ви ћа, на по зив и мол бе при ре ђи ва ча. Пре ко 
120 пе сни ка је по сла ло пе сме, мно ги су сла ли ви ше пе са ма“. Пе сме ве ли-
ком пе сни ку ни жу се јед на за дру гом са на сло ви ма: „За хвал ни ца са бра ту“ 
Ра до ми ра Ми ћу но ви ћа, или „Пи смо Бра ни сла ву Пе тро ви ћу“ Пе ре Зуп ца, 
али и „Пи смо Бра ни но“ од Сла ђа не Ри стић: А ов де се дим сам/ На ко ри ту 
као но ви/ Бра нов ник де це ни је/ па до „По сла ни ца Бра ни сла ву Пе тро ви-
ћу“ Дра га на Бо ри са вље ви ћа. Ма ти ја Бећ ко вић пи ше „Пе сма Б. П. ко ју он 
ни је на пи сао“, а Та тја на Цве јин „Упо зо ре ње: Бра на!!!; Ми ло је Дон чић пе-
ва о чу де сном Бра ни у пе сми „До мо вин ска бла го дар ни ца за Б. Пе тро ви ћа“, 
Не над Гру ји чић му се обра ћа сти хо ви ма: Бу ра зе ру, ево из остат ка све та/ 
Ра ду јем се пе сми, пре по зна јем ду шу/, Ду шко Но ва ко вић у пе сми „Тур-
нир“ пи ше: /Бра на Пе тро вић, ме ђу оп се на ри ма на зван пе снич ка чи гра/, а 
Зо ран Ко стић на зи ва га „Бра на од Ср би је“ са отва ра њем пе сме: „Чо вје ку 
ни кад зе мља не би/ Слич на ко ли ко тво ја те би“. У Спо ме ни ци су за сту пље-
ни: Ј. Зи влак, Р. По пов, И. Ла ло вић, Љ. Ршу мо вић, К. Илић, М. Бу ла то вић, 
М. Алек сић, З. М.  Ман дић, Г. Бо ра ни ја ше вић, М. Ко ва че вић, Б. Ба ко вић, 
В. Ву ка ши но вић и дру ги. С. Сто ја ди но вић у кра ју пред го во ра до да је: „У 
Спо ме ни ци Бра ни сла ва Пе тро ви ћа об ја вље не су пе сме, мно ге, ко је ука зу ју 
на не до ра слост срп ске кри ти ке у су о ча ва њу са по е зи јом Бра ни сла ва Пе-
тро ви ћа и са по е зи јом уоп ште. Сва ка квих и сва ко ја ких, ско ро са вр ше них 
и ни за ког до брих пе са ма, па ни за њи хо ве ауто ре, има у овом из бо ру по-
е зи је. Све их је за слу жио Бра ни слав Пе тро вић, али и Бра на, Бран чи ло и 
Пај си је Пе тро вић. Ду го је Ср би ја па ти ла за овом књи гом.“ Књи га са др жи 
и био-би бли о граф ске по дат ке о пе сни ци ма. Уред ник је Ми лош Јан ко вић.
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Хе ле ни стич ка исто ри ја об у хва та је дан ве о ма зна ча-
јан пе ри од исто ри је ста рог ве ка у ко ме су се до та да 
одво је ни то ко ви ста ро и сточ не, грч ке и ма ке дон ске 
исто ри је су сте кли у је дан је дин стве ни ток. Овај, 
у из ве сном сми слу, цен трал ни по ло жај, ко ји хе ле-
ни стич ка епо ха за у зи ма у окви ру ан тич ке исто-
ри је, по ста је још ја сни ји ка да се ука же на до ди ре 
хе ле ни стич ког све та са рим ским све том, на њи хо-
во уза јам но про жи ма ње и на уло гу ко ју је рим ско 
осва ја ње има ло у про па сти хе ле ни стич ког све та. 
Хе ле ни стич ка исто ри ја је нај сло же ни ја и нај за мр-
ше ни ја епо ха ан тич ке исто ри је. И са ма ње на са др-
жи на из ми че на сто ја њи ма ја сног де фи ни са ња, јер 
је, по сма тран као це ли на, хе ле ни стич ки свет био 
из ло жен стал ним про ме на ма и ни је имао трај но 
од ре ђе не кон ту ре. Ње го ва де ком по зи ци ја по чи ње 
још пре не го што је ње го во оформ ље ње за вр ше но. 
Упра во због то га, ме ђу тим, хе ле ни стич ка исто ри ја 
спа да ме ђу нај ин те ре сант ни је одељ ке не са мо ан-
тич ке, већ и свет ске исто ри је уоп ште.

РАЈИЋ, Сузана: АЛЕК САН ДАР ОБРЕ
НО ВИЋ – вла дар на пре ла зу ве ко ба: су
ко бље ни све то ви, Бе о град : СКЗ, 2010.

Књи га Су за не Ра јић об ра ђу је јед ну епо ху у срп ској 
исто ри ји кра јем де вет на е стог и по чет ком два де се-
тог ве ка и сме њи ва ње две ди на сти је на пре сто лу 

Ср би је, од ла зак ди на-
сти је Обре но ви ћа и 
до ла зак Ка ра ђор ђе ви-
ћа. Али не са мо да књи-
га до но си исто риј ски 
пре глед вре ме на, већ и 
ме ња уоби ча је ну сли-
ку и пред ста ву о ди на-
сти ји Обре но ви ћа ко ја 
је го ди на ма ства ра на. 
По зна та нам је она чу-
ве на ре че ни ца да исто-
ри ју ства ра ју по бед ни ци, али они ства ра ју и мно ге 
пред ра су де ко је се ка сни је те шко ме ња ју. На чин 
на ко ји је не ста ла ди на сти ја Обре но вић 1903. го-
ди не – уби ством ње ног по след њег пред став ни ка 
кра ља Алек сан дра и ње го ве су пру ге кра љи це Дра-
ге – ути цао је на по кре та ње про це са ко ји је имао 
за циљ да за тре се ћа ња о чла но ви ма ове вла дар ске 
ку ће. Криво тво ре ње сли ке о ди на сти ји ко ја је ви ше 
од се дам де це ни ја вла да ла но во ве ков ном Ср би јом 
све до чи ло је о си сте ма тич ном ра ду на пла ну из ме-
не ко лек тив ног пам ће ња на ци је и фор ми ра њу но вог, 
ко је је би ло у ду ху про ме на из 1903. го ди не. Много 
шта је о то ме на пи са но, че сто и ба нал но, да би књи га 
Су за не Ра јић, са да ка да по сто ји и вре мен ска дис-
тан ца, да ла сли ку Ср би је и ње не ди на сти је до мај-
ског пре вра та.

Припремили: Слађана Ристић, Славољуб Марковић, Пеђа Радосављевић,  
Небојша Ћосић и Душан Цицвара

Наш нај бо љи те ни сер Но вак Ђо ко вић 
на ве ли чан ствен на чин за по чео је ка-

лен дар ску го ди ну. Осво јио је Гренд Слем 
Аустра ли јан Опе на, а у Ду ба и ју у Еми ра-
ти ма по бе дио је тре ћи пут за ре дом. По ме-
ну тим ре зул та ти ма тре ба при до да ти и два 
ма стер са, у Ин ди јан Вел су и Ма ја ми ју, као 
и у Ма дри ду где је пре ки нуо се ри ју по бе да 
Ра фа е ла На да ла, у под ло зи на шља ци. Но-
вак Ђо ко вић (ро ђен 22. ма ја, 1987. го ди не 
у Бе о гра ду) не кри је да му је спорт ски узор 
је дан од нај бо љих игра ча свих вре ме на Пит 
Сам прас. „Сви ђа ми се ка ко сер ви ра и по на-
ша се на те ре ну“ – ре као је јед ном при ли ком 
по пу лар ни Но ле. При ли ком ње го вог не дав-
ног крат ког бо рав ка у Бе о гра ду, ис ко ри сти-
ли смо при ли ку да овог вр хун ског спор ти-
сту, чи јим се ус пе си ма по но си мо, пи та мо уз 
ко је се књи ге по го то во пред по че так ва жних 
ме че ва, нај бо ље опу шта:

- Мо је нај о ми ље ни је шти во је „Моћ са-
да шњег тре нут ка“ Екар та То ла. Ова књи га 
на нај бо љи мо гу ћи на чин го во ри ка ко сте ћи 
ду хов но спо кој ство и са мо спо зна ју. Из Ње-
го ше вог „Гор ског ви јен ца“ на у чио сам да се 
у до бру, то јест при ли ком три јум фа не тре-
ба пре те ра но гор ди ти, као и да при ли ком 
по ра за, и то не са мо на спорт ским те ре ни-
ма не го уоп ште у жи во ту, не тре ба кри ви ти 
дру ге, већ са мо уло жи ти труд да се ис пра ве 
соп стве не гре шке. Би о гра фи ја ње го ве све-
то сти па три јар ха Па вла „Бу ди мо љу ди“, ко ју 
је на пи сао но ви нар Јо ван Ја њић, та ко ђе, ми 
је оба ве зна лек ти ра. Из ове књи ге ко ју сам 
ви ше пу та иш чи та вао, нај бо ље схва та мо ми-
сао па три јар ха Па вла „да до бра де ла ни ка да 
не за ста ре ва ју“ – ре као нам је Но ле на ци о-
на ле, ина че до бит ник Ор де на Све тог Са ве.

Душан Цицвара

НОВАК ЂОКОВИЋ: ЧИТАМ 
КЊИГЕ КОЈЕ МЕ УЧЕ 

ДУХОВНОСТИ!

Шта познати читају

СТЕ ВА НО ВИЋ, Ви до сав: Шта пти ца ка же, Бе о град, Де ре та, 2011. – 137 стр.

Ви до сав Сте ва но вић по зна ти и зна чај ни срп ски пи сац два-
де се тог ве ка ко ји је об ја вио ви ше од два десeт књи га, до био 
мно ге зна чај не на гра де и био пре во ђен на ви ше је зи ка, по-
но во из не нађу је чи та лач ку пу бли ку сво јим но вим ро ма ном 
ко ји пи ше у ис по вед ном то ну, са те ма ти ком ко ја ће чи та лач-
ку пу бли ку за ин три ги ра ти. Ви до сав Сте ва но вић као да ни је 
пра вио па у зу из ме ђу сво ја два ро ма на: пр ви је О ме сти ма 
ту жним и ду бо кој но ћи и дру ги ко ји је пи сан са гор чи ном 
са упит ним на сло вом Шта пти ца ка же. Оба ро ма на су об-
ја вље на у Из да вач кој ку ћи Де ре та. Шта пти ца ка же је пси-
хо ло шки ро ман са дра ма тич ним сце на ма пре и спи ти ва ња и 
ослу шки ва ња, ко је се на до ве зу ју као две па ра ле ле не из ја ве 
глав ног ју на ка-жр тве. 

Ово је ро ман о јед ном од нај ве ћих по ли тич ких уби ста ва 
у срп ској исто ри ји.

Шта осе ћа чо век ко га од во де из шу ме на не по врат но пу то ва ње, ко је по след ње сли ке ви ди 
и ко ли ко се вра ћа у про шлост, ис по ве да ју ћи се ско ро мир но и упит но: за што баш ја, за што је 
то мој при ја тељ!’ Глав ни ју нак ослу шку је цвр кут пти ца и као жр тва се осла ња са мо на слух. 

Рад ња тра је оно ли ко ко ли ко тра је от ми ца и уби ство, не што ви ше од пет на ест ми ну та али 
то не ће збу ни ти чи та о ца јер Ви до сав Сте ва но вић ће уме ти да умре жи ве ли ку при чу у два 
па ра лел на сло ја: пр ву као об ја ву рад ње и по ле ми ку по сто је ћег ста ња и дру гу ка да глав ни лик 
при ча о сво ји ма, као и при ја те љи ма и не при ја те љи ма. Пи сац то и ви зу ел но на гла ша ва у кон-
струк ци ји ро ма на. За жр тву је про шлост мрач ни бу нар а из вр ши о ци дре си ра ни пси. Глав ни 
ју нак зна да иде пре ма пе тој стра ни све та и пре и спи ту је се бе и свој по ли тич ки став, жи вот, 
од нос пре ма дру гим са рад ни ци ма... Раз о ча ра ње глав ног ли ка је из да ја бив шег при ја те ља, ко-
ји се у ме ђу вре ме ну пре тво рио у не при ја те ља и ан га жо вао кр во жед не псе ко ји ће га хлад но-
крв но уби ти, ње га – чо ве ка и бив шег пред се дни ка др жа ве по ко па ти у не кој не по зна тој шу ми, 
а за тим пре ли ти кре чом и ме мљи вим ли шћем...

Ви до сав Сте ва но вић као да у ре че ни ца ма пра ви па у зе, као да за др жа ва дах и да се гу ши да 
би све ово ре као у име оног ко ји је слу шао пти це док је не ста јао... У ро ма ну има до ста пи та ња 
и од го во ра – по ли тич ких, дру штве них... Има и оног по ма ло мо но драм ског, ма ло есе ји стич-
ког, по е тич ног обра ћа ња дру гом ја, али и оног цр ног у ро ма ну што оста је у па м ће њу чи та о ца. 
Је зик В. Сте ва но ви ћа оста је про чи шћен, исфилтри ран и сва ко ко во ли ле пу пи са ну реч мо же 
ла га но да упли ва и без пре ки да упи ја ово шти во.



ИС ТОЧ НИК – ча со пис за ве ру и кул ту
ру, број 75–76, де цем бар 2010, го ди на 
19, 215 стра на. Из да вач: Дру штво Ис точ
ник, Бе о град, Адре са ре дак ци је: Фран цу-
ска 7, 11000 Бе о град, е-mail: dis/ist/po e @
e u net.rs. Из ла зи тро ме сеч но. Глав ни и 
од го вор ни уред ник Ми лу тин Пе тро вић

Број отва ра текст 
Та тја не Го ри че ве 
Бла жен је онај ко-
ји и жи во ти ње љу-
би (5–18 стр.) у 
пре во ду са ру ског 
Па вла Ра ка. У ру-
бри ци Фи ло со фи ја, 
те о ло ги ја об ја вљен 
је текст Сло бо да на 
Жу њи ћа Да ма ски-
но ва „Ди ја лек ти ка“ 
као спона фи ло зоф-
ске тра ди ци је и те-
о ло ги је, а у одељ ку Ан тро по ло ги ја чи та мо тек сто-
ве Сер ге ја С. Хо ру жи ја Три уда ље на кра љев ства 
чо ве ко ва: аскет ско ис ку ство као основ за но ву ан-
тро по ло ги ју и Ђур ђи не Ши ја ко вић Бо жан ство 
ко је уми ре и вас кр са ва у ре ли ги ја ма Ста рог сви-
је та. Оде љак Обри си умет но сти до но си огле де 
Ка та ри не Ро рин гер Ве шо вић Пла ва и цр на: из-
ме ђу „по но ра не ба“ и „по но ра ни шта ви ла“ (о пе-
снич ком, про зном ства ра ла штву, есје и стич ком 
ства ра ла штву проф се о ра Дра га на Сто ја но ви-
ћа), Бо ри са А. Ус пен ског Гент ски ол тар Ја на ван 
Ај ка (пре вод са ру ског Мир ја на Гр бић) и Или-
је Ма ри ћа Епи ку ров врт (осврт на сли кар ство 
Љу би це Мр каљ, реч са отва ра ња из ло жбе сли ка 
Љу би це Мр каљ у Град ском му зе ју у Вр шцу, 17. 
9. 2010). У ру бри ци Ба шти на чи та мо обим ни ји 
текст Или је Ма ри ћа о јед ном од нај зна чај ни јих 
фи ло зо фа по сле рат не Ју го сла ви је Га ји Пе тро-
ви ћу (1927, Кар ло вац–1993), пре ци зни је, о Пе-
тро ви ће вом „ра ном“ пе ри о ду, вре ме ну сту ди ра-
ња и не по сред но иза то га (1945–1953).

ИЗ ВОР НИК – збор ник Књи жев ног клу
ба 21, број 1, 2010, 107 стра на. Из да ва чи: 
На род на би бли о те ка и Књи жев ни клуб 
21, Сме де рев ска Па лан ка. Из ла зи јед ном 
го ди шње. Адре са ре дак ци је: Ву ка Ка ра-
џи ћа 25, 11420 Сме де рев ска Па лан ка. 
Збор ник уре ђу ју Сла ви ша Кр стић, Ми о-
драг Ми лу но вић, Ми лош Сакић 

По во дом го ди шњи це осни ва ња Књи жев ног клу-
ба 21 (мар та 2009) чла но ви клу ба су об ја ви ли 
збор ник, ка ко ка же у уво ду је дан од уред ни ка 
Сла ви ша Кр стић, „књи га је по клон ко ји ње го ви 
чла но ви да ру ју се би, али и сво ме гра ду“, а с об-
зи ром на број не при ја те ље сте че не на књи жев-
ним ма ни фе ста ци ја ма и пу тем ин тер не та, збор-
ник ће сти ћи у мно га ме ста Ср би је и из ван ње. У 
збор ни ку су по е зи ја, про за, афо ри зми, књи жев-
на кри ти ка ауто ра ко ји жи ве и ра де у Па лан ци 
и око ли ни, али и ауто ра ко ји са ра ђу ју са Клу бом 
21. По е зи ју и про зу об ја вљу ју Да ни је ла Ва си ље-
вић (1976), Да ни је ла Гли шић (1976), Ра до слав 
Ђор ђе вић (1932), Је ле на Жи ва но вић (1994, 
уче ни ца Па ла нач ке гим на зи је), Дра гић Јев тић 
(1958), Ми ро слав Јо зић (1994, об ја вио 3 књи ге 
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П Е Р И О Д И К А по е зи је), Рад ми ла Ко ван џић (у збор ни ку је њен 
при каз ро ма на Све Цр вен ка пе су исте бе о град-
ског пи сца Мар ка Ви дој ко ви ћа), Сла ви ша Кр-
сти ћа (1970, Бе о град, жи ви и ра ди у С. Па лан ци, 
об ја вио 4 књи ге пе са ма), Де јан Цр но мар ко вић 
(1961, пе сник, пи сац и но ви нар, об ја вио три 
књи ге пе са ма, до бит ник на гра де на „Рат ко ви ће-
вим ве че ри ма по е зи је“ 1987) и ни за дру гих ауто-
ра, њих 26. По се бан оде љак Се ћа ње по све ћен је 
про фе со ру и књи жев ном кри ти ча ру Ми лу ти ну 
Срећ ко ви ћу (1934–1995), об ја вио 4 књи жев-
но-кри тич ке књи ге, у за о став шти ни оста вио још 
10 књи га есе ја и ан тро по ло шке про зе, Пре дра гу 
Бај чи ћу (1936–2000), об ја вио 7 књи га по е зи је, 
збир ку при по ве да ка, но ве лу, 2 ро ма на, Бо ри во
ју Ву ко ма но ви ћу (1930–2009), об ја вио 8 књи га 
пе са ма.

КЊИ ЖЕВ НИ ЛИСТ – ме сеч ник за 
књи жев ност, кул ту ру и дру штве на 
пи та ња, март–мај 2011, број 100, го ди-
на из ла же ња 9, 40 стра на. Осни вач и из-
да вач: Клуб са рад ни ка и до на то ра КЛ. 
Адре са ре дак ци је: Фран цу ска 7, 11000 
Бе о град, е-mail: klub @e u net.rs глав ни и 
од го вор ни уред ник Пе тар Цвет ко вић

У сто том, ју би лар ном бро ју, на по ве ћа ном бро ју 
стра ни ца но ве тек сто ве об ја вљу је ве ћи број ауто-
ра ко ји су то ком про те кле де це ни је об ја вљи ва ли 
сво је при ло ге на стра ни ца ма Књи жев ног ли ста. 
Но вим пе сма ма су за сту пље ни Ми ло ван Да ној-
лић, Гој ко Ђо го, Ми ро слав Мак си мо вић, Бо жи-
дар Шу ји ца, Рај ко П. Но го, Ни ко ла Жи ва но вић, 
Дра га на По по вић, Алек Ву ка ди но вић, Ален Бе-
шић, Ви стан Хју Одн (у пре во ду Зо ра на Н. Бун-
да ла, Ми ро слав Ј. Ви шњић, Рад ми ла Ла зић, Гој ко 
Бо жо вић, Ибра хим Ха џић, Го ран Ба бић, Ми ле-
на Мар ко вић и дру ги. Про зу об ја вљу ју Ми ли сав 
Са вић, Дра го слав Ми ха и ло вић (се ћа ње на Дра-
га Дуј ми ћа, Ниг де ме ста под сун цем – пред го вор 
за раз го вор са го ло о то ча ни ном Дра гом Дуј ми ћем), 
Ми хај ло Пан тић, Сла во љуб Мар ко вић, Дра ги 
Бу гар чић, Да вид Ал ба ха ри, Јо ви ца Аћин, Ми-
ро слав То хољ и дру ги. Број са др жи и ве ћи број 
књи жев но-те о риј ских огле да из пе ра углед них 
ауто ра (Иво Тар та ља, Ду шан Ива нић, То ми слав 
Јо ва но вић и дру ги. Ту су и при ло зи из дру штве-
но-по ли тич ке про бле ма ти ке (текст Сло бо да на 
Са мар џи ћа По ре кло и функ ци ја европ ске дог ме, 
Ма рин ка М. Ву чи ни ћа Симп то ма тич но ћу та-
ње срп ске вла де), обим ни ји текст Мар ка Бап ца 
Чо век ко ји је ви део Ан ђе ла по све ћен филм ском 
ства ра о цу Ан дре ју Тар ков ском, јед ном од нај ве-
ћих си не а ста у до са да шњој исто ри ји фил ма, као 
и ве ћи број при ка за/кри ти ка но вих књи га.

KЊИЖЕВНЕ НО ВИ НЕ – лист за књи
жев ност и дру штве на пи та ња, април–
мај 2011, број 1188-1189, го ди на 63, 24 
стра не. Из да вач: Удру же ње књи жев ни ка 
Ср би је. Адре са ре дак ци је: Фран цу ска 7, 
11000 Бе о град, е-mail: knji zev ne no vi ne@
g mail.com, uk sr bi je@yahoo/com. Из ла зи 
ме сеч но. Глав ни и од го вор ни уред ник 
Ми ћо Цви је тић

Број отва ра текст Да ни це Ди ко вић Ћур гуз Ан-
дрић и Шве ђа ни, на пи сан по во дом 50 го ди на од 
до де ле Но бе ло ве на гра де за књи жев ност Иви 
Ан дри ћу (1892–1975) и 110 го ди на од ње ног 
до де љи ва ња. Бран ко Сто ја но вић пи ше о књи-

зи Ле ген да Ка пор ко ја са др жи 55 тек сто ва чи ји 
су ауто ри но ви на ри, књи жев ни ци, про фе со ри 
уни вер зи те та, ам ба са до ри, ака де ми ци, глум ци, 
ро ке ри, уго сти те љи, по ли ти ча ри... при ја те љи 
Мо ме Ка по ра, об ја вље ну на го ди шњи цу смр ти 
пи сца и сли ка ра Мо ме Ка по ра (1934–2010). У 
бло ку до ма ће и стра не по е зи је и про зе стан дард-
но је за сту пљен ве ћи број ауто ра, есе ји стич ко-
кри тич ке тек сто ве пи шу Мир ко Ма га ра ше вић 
(о књи зи Иза бра ни есе ји Иси до ре Се ку лић, при-
ре дио Ђор ђе Ј. Ја нић, Ака дем ска књи га, Но ви 
Сад, 2010), Спо мен ка Крај че вић У зна ку Фран-
ца Ли ста и Ана М. Зе че вић Стра да ње по Ма те ју 
(оба у ру бри ци Му зич ки жи вот), Ду шан Ци цва-
ра Ње го во ве ли чан ство до ку мен та рац (ру бри ка 
Филм ска кри ти ка), у бро ју је за сту пљен и ве ћи 
број при ка за/кри ти ка на но ве књи ге до ма ћих и 
стра них пи са ца. Број са др жи и ве ћи број кра ћих 
ин фор ма ци ја ве за них за рад Удру же ња књи жев-
ни ка Ср би је (Хро ни ка, Го сти, Три би не, На гра-
де, Срп ски пи сци у све ту, оба ве ште ње о књи га ма 
при спе лим у ре дак ци ју, итд.).

ПА ЛЕЖ – књи жев ни ал ма нах, 
2010/2011, 550 стр., из да вач Књи жев ни 
клуб Обре но вац, ре дак ци ја у би бли о-
те ци, глав ни и од го вор ни уред ник Ко-
ста Ло за нић, опе ра тив ни уред ник Ива-
на Ја но ше вић.

По сле увод ног тек-
ста о де се то го ди-
шњи ци из ла же ња, 
гост „Па ле жа“ Ма-
ти ја Бећ ко вић го-
во ри о чуд ној суд-
би ни бра ће Ми нић. 
Дру ги при лог је 
не по зна то по ро дич-
но се ћа ње на Ла зу 
Ко сти ћа и Лен ку 
Дун ђер ски. По сле ру бри ке У спо мен, има мо и 
стан дард не ру бри ке: По е зи ја, Про за, Пу то пис, 
Есеј, Књи жев на кри ти ка, у ко јој су го сти До-
бри ца Ерић и Ра ди во је Ми кић, Дра ма, Ху мор и 
Са ти ра, Књи жев ност за де цу, по себ на ру бри ка 
За не за бо рав по све ће на Јел ки Слав ко вић, Бај ка, 
Пре во ди Срп ка Ле шта ри ћа са арап ског и дру гих 
са европ ских је зи ка, по себ на ру бри ка Из свет-
ске књи жев но сти по све ће на пер сиј ској од ста ре 
до мо дер не, на кра ју не ко ли ко при ло га о ауто ру 
сли ке на ко ри ца ма. Ју би лар ни број „Па ле жа“ 
обо га ћен је спе ци фич ном би бли о гра фи јом ауто-
ра, пре во ди ла ца и тек сто ва у свих де сет бро је ва 
по ру бри ка ма и са до дат ком имен ског ре ги стра 
пре во ди ла ца и ауто ра пре ве де них де ла.

ПЕ СНИЧ КЕ НО ВИ НЕ – лист за пе ва ње 
и ми шље ње, бр: 8. 2011–76 стр; из да-
вач: Кул тур но-про свет на за јед ни ца Бе-
о гра да, Адре са уред ни штва: Змај Јо ви на 
4. 11000 Бе о град; Е-mail: kpzbgd@be o tel.
net; dra gan mra o vic@yahoo.com, из ла зи 
че ти ри пу та го ди шње. Глав ни и од го вор-
ни уред ник Дра ган Мра о вић

У нај но ви јем бро ју „Пе снич ких но ви на“ сво-
јим по ет ским при ло зи ма за сту пље ни су: Ма рин 
Со ре ску, Ма ри ја Ши мо ко вић, Сер геј Гла вјук, 
Вла ди слав Јо ва но вић, Дра ган Ко лун џи ја, Ли но 
Ан ђу ли, Сла во мир Гво зде но вић, Иле а на Ур су, 
Ми ло мир Кра го вић, Ми о драг Јак шић, Ми лан 
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Ми хај ло вић, Бог дан 
Ра ду ло вић, Дра го љуб 
Ђу ро вић, Ми ли ца 
Јеф ти ми је вић-Ли лић, 
Лу чи ан Алек си ју... Па-
жњу тре ба обра ти ти и 
на при лог „Ка ко пе ва-
ти по сле Бран ка Миљ-
ко ви ћа“, док у стал ној 
ру бри ци „Раз го вор 
с пе сни ком“ го сту је 
Бра ти слав Ми ла но-
вић. У ру бри ци „Они 
до ла зе“ по е зи ју об-
ја вљу ју: Би ља на Ни-

ко лић, Ср ђан Ар сић, Је ле на Об ра до вић, Со ња 
Ђор дан и Лу ка Кур јач ки.

ПИ СМО – ча со пис за свет ску књи жев
ност, број 101–103, про ле ће/је сен 2010, 
го ди на 26, 246 стра на. Из да вач: Књи-
жев но дру штво Пи смо, Бе о град, Адре са 
ре дак ци је: Не ма њи на 19, 11080 Зе мун, 
е-mail: en de @e u net.rs. Из ла зи тро ме сеч-
но. Глав ни и од го вор ни уредник Бо жи-
дар Зец.

Нај но ви ји број 
ча со пи са „Пи смо“ 
отва ра по е зи ја 
Ви ви јан Ла марк, 
у пре во ду Де ја-
на Или ћа, за тим 
сле де „Бе ле шке о 
зе мљо тре си ма и 
пи је њу ча ја“ Ле-
о на Бо га но ва, у 
пре во ду с ру ског 
Зо ри сла ва Па ун-
ко ви ћа, Мо но ди-
ја, Ма жа на Кје лар, у пре во ду с пољ ског Би сер ке 
Рај чић, Пе сме Мије Ко то, у пре во ду с пор ту гал-
ског Ја сми не Не шко вић, „Пре де ли са од сут ним 
фи гу ра ма“, у пре во ду с фран цу ског Де ја на Или-
ћа, До си је К. Емре Кер тес, у пре во ду с ма ђар-
ског Са ве Ба би ћа, „Мој Тол стој“, Ан дре Би то ва, 
у пре во ду с ру ског Ли ди је Су бо тин. У ру бри ци 
По во ди об јав љен је текст Кар ла Ш ми та, у пре-
во ду с не мач ког Бо ре Шу пу та, за тим у ру бри ци 
Пре и спи ти ва ња Адам За га јев ски „Про тив по е-
зи је“, у пре во ду с пољ ског Би сер ке Рај чић. У руб-
ри ци Ба шти на „Ене и да“ Пу бли ја Вер ги ли ја Ма-
ро на, у пре во ду с ла тин ског Мар кан ца Па ки жа.

ПО ЉА – ча со пис за књи жев ност и те
о ри ју, март–април 2011, број 468, 223 
стра не. Из да вач: кул тур ни цен тар Но-
вог Са да. Адре са ре дак ци је: Кул тур ни 
цен тар Но вог Са да (са на зна ком „за По
ља“) Ка то лич ка пор та 5, 21000 Но ви Сад, 
е-mail: po ljan s@e u net. rs, po lja @ne o bee.
net, http: //po lja.eunet.rs. Из ла зи шест пу-
та го ди шње. Уред ник Ален Бешић

У но вом бро ју по е зи ју об ја вљу ју Во ји слав Ка ра-
но вић, Енес Ха ли ло вић и Иван Ла ло вић, про зу 
Да вид Ал ба ха ри, Ми хај ло Пан тић, Ол га Сто ја-
но вић, Ла на Ба ста шић и Дра ган Ба бић. По ред 
књи жев но-те о риј ских тек сто ва (пи шу Алеш Де-
бе љак, Вар ја Бал жа ро ски, Ва ња Ра да ко вић, Кри-
сти јан Екер), при ка за но вих књи га (о књи га ма 
Гор да не Ћир ја нић, Жар ка Ра да ко ви ћа, Ми ло ва-

на Мар че ти ћа, Ни ко ле Ма ло ви ћа, Звон ка Ка ра-
но ви ћа, Са ве Да мја но ва, Вла ди сла ве Вој но ви ћ, 
Чар не По по вић, Иље Сто го фа), тек ста Љу бо-
ми ра Ву чи ни ћа Су ге сти ја про сто ра ли ни јом (о 
се лек то ва ним ра до ви ма из до ме на 2Д пла стич-
ких умет но сти ко лек ци је Кул тур ног цен тра Но-
вог Са да), зна ча јан је ве ли ки ин тер вју (41–91. 
стр., са не мач ког пре ве ла Са ња Ка ра но вић, из-
вор ник: Mar tin Sehl, Zo ran Kon stan ti no vic im 
Ge sprach: Li te ra tur-Wis sen schaft-Ge sellschaft-
Po li tik, Uni ver si tat In sbruck, Vi ze rek to rat fur For-
shung. ко пи рајт in sbruck uni ver sity press, 2009. 
Штам па но уз до зво лу ауто ра и из да вач ке ку ће) 
са Зо ра ном Кон стан ти но ви ћем (1920–2007), 
срп ско-аустриј ским те о ре ти ча рем књи жев но-
сти ко ји је во дио Мар тин Зексл.

ТРЕ ЋИ ПРО ГРАМ – број 145, стр 326, из-
да вач: Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град. 
Адре са ре дак ци је Та ков ска 10. е-mail: ra-
di obg3@rts.rs; web si te: http// www.rts.rs; 
http://www.ra di o be o grad.rs. Глав ни и од-
го вор ни уред ник: Пре драг Шар че вић.

У пр вом де лу ча со пи са обја вље ни су тек сто ви 
са на зи вом Ан тро по ло ги ја европ ске уни је; Крис 
Шор: Ства ра ње „Евро пе гра ђа на“: Кри тич ки 
при сту пи „Кул тур ној по ли ти ци“ европ ске за-
јед ни це; Џон Бон ман и Ник Фа у лер: Евро пи за-
ци ја; Мај ред Ник Крејт: Кул ту ра и гра ђан ство у 
Евро пи: пи та ња за ан тро по ло ге; Марк Абе лес: 
Иден ти тет и гра ни це: ан тро по ло шки прин цип 
ин сти ту ци ја ма ЕУ; Ин тер вју са Кри шом Шо-
ром и Мар ком Абе ле сом: Ди ску си ја о Европ ској 
уни ји. Дру ги део је на словљен Жи жек и Ле њин.  
Сла вој Жи жек: Згра би при ли ку: Ле њи но ва за о-
став шти на, Ис по вест јед ног ле њи ни сте не по кај-
ни ка. Ма ђеј Но виц ки и Сла вој Жи жек (ин тер-
вју): Ако бог не 
по с то ји све је за-
бра ње но; Ма рек 
Си мек: Ле њин 
и со ба ри; Ага та 
Би е лик-Роб сон: 
Сла вој Жи жек 
или ка ко фи ло зо-
фи ра ти че ки ћем 
(и ср пом). У ру-
бри ци сту ди је и 
огле ди обја вље на 
је сту ди ја Вла ди-
ми ра Та си ћа: Ма-
те ма ти ка, по е зи ја, 
по ли ти ка: љу ба ви Але на Ба дјуа, затим Сре тен 
Пе тро вић: Ше лин го во уте ме ље ње фи ло зо фи је 
ми то ло ги је, он да Пе тар Бо ја нић: Ре-кон стук-
ци је де-кон стук ци ја, и на кра ју Ја ша Де не гри 
Кри ти ка у тек сту и кри ти ка на де лу. Уоби чаје на 
ру бри ка Хро ни ка са др жи: По зо ри ште: Бо шко 
Ми лин: Од ме ре ност и где; Из ло жбе: Вла дан Ра-
до ва но вић: Уз ви ше но у сен ци – из ло жба Ко сте 
Бог да но ви ћа; књи ге: Сре тен Пе тро вић: Удео 
ви зан тиј ске фи ло зо фи је у раз во ју ре не сан сне 
ми сли (Књи га Рат кa Не шо ви ћа Ре не сан сна фи-
ло зо фи ја); Ми ло сав Гу до вић: Од за те че но га ка 
за чет ку (књи га Ча сла ва Ко п риви це Би ће и суд би-
на); Ал пар Ло шонц: Де мо кра ти ја као про блем; 
по во ди: Ни ко ла Де дић: Мул ти кул ту лар ност, ме-
ди ји, умет ност у др жа ви ва нред ног ста ња.

ФИ ЛАЖ – филм ски ча со пис бр: 05–128 
стр; из да вач: Ни шки кул тур ни цен тар; 
адре са ре дак ци је: Ста но ја Бу ну шев ца ББ, 

18000 Ниш, глав ни и од го вор ни уред ник 
Ср ђан Са вић

У нај но ви јем 
бро ју ча со пи са 
за филм ску умет-
ност „Фи лаж“, 
по ред ис црп них 
из ве шта ја са нај-
по зна ти јих до-
ма ћих и европ-
ских филм ских 
фе сти ва ла, па-
жњу тре ба обра-
ти ти на текст Ни ко ле Сто ја но ви ћа „Сто го ди на 
од ро ђе ња Аки ре Ку ро са ве“ (1910–2010), као и 
те мат ски при лог про во ка тив ног на сло ва „За што 
срп ски филм?“. У тек сто ви ма за сту пље ним у по-
ме ну том те мат ском при ло гу ре дак ци ја „Фи ла жа“ 
по ку ша ла је да са гле да фе но мен ко ји је на стао 
при ка зи ва њем кон тро верз ног де би тант ског ре-
ди тељ ског оства ре ња Ср ђа на Спа со је ви ћа Срп-
ски филм. У ру бри ци „Круп ни план“, по ред Ср ђа-
на Спа со је ви ћа, о свом умет нич ком ра ду го во ри 
Го ран Мар ко вић. О нај но ви јим ино стра ним и 
до ма ћим филм ским оства ре њи ма пи шу: Ра ден-
ко Са вић, Вла дан Пет ко вић, Кри сти на Ђу ко вић, 
Бо јан Ба ћа, Де јан Ву че тић, Де јан Да бић, Ср ђан 
Са вић, Иван Ве ли са вље вић, Во ји слав Ба ча нин и 
Вук Ра дић.

cm – ча со пис за упра вља ње ко му ни
ци ра њем/com mu ni ca tion ma na ge
ment qu a terly, број 18, про ле ће 2011, 
го ди на 6, 145 стр. Из да ва чи: ЦДЦ – Цен-
тар за усме ра ва ње ко му ни ка ци ја, Но ви 
Сад, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о-
град. Адре са ре дак ци је: Мак си ма Гор-
ког 32, 21000 Но ви Сад, cdc@nsca ble.net. 
Из ла зи тро ме сеч но. Глав ни и од го вор ни 
уред ник проф. др Ми ро љуб Ра дој ко вић

Про лећ ни број 
ча со пи са са др жи 
ви ше ори ги нал-
них на уч них ра-
до ва на ших мла-
ђих на уч ни ка: 
Из ме ђу уто пи је и 
мо рал не па ни ке: о 
дру штве ној вред-
но сти ин тер не та 
Ири не Ми лу ти-
но вић, Лин ко ва ње 
у веб но ви нар ству 
Бо ја не Бар ло вац, 
Веб 2. 0 као иза зов он лајн из да њи ма нај зна чај ни-
јих днев них но ви на у Ср би ји Ми ро сла ва Ла зи ћа, 
Ин тер нет мито ви – аспек ти гло бал ног ко му ни-
ци ра ња Ја сне Ше шум, 3Д Де јан Дроб њак, као и 
рад Ки ма Кри сти а на Шре де ра из Дан ске об ја-
вљен на ен гле ском. Мар ко Ни ко лић је при ка зао 
књи гу Ри чар да Се не та Кул ту ра но вог ка пи та-
ли зма (Ар хи пе лаг, Бе о град, 2007), а Сан дра Не-
шић књи гу Он лајн но ви нар ство Ри чар да Креј га 
(Клио, Бе о град, 2008). Ре дак ци ја је на кра ју бро-
ја при ло жи ла и де таљ но Упут ство ауто ри ма за-
ин те ре со ва ним за об ја вљи ва ње у овом на уч ном 
ча со пи су.

При пре ми ли: Пе ђа Ра до са вље вић, 
Славољуб Марковић, Небојша Ћосић  

и Ду шан Ци цва ра
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Београд, 31. Дец. 1890

Драги брате,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Те бе ће си гур но ин те ре со ва ти ка ко је наш 
си ро мах Ла за из дах нуо, па сам у ста њу да 

ти то ис при чам јер сам му и ја за па лио све ћу и 
ви дио по след њи из дах ње го ве ду ше и по след њи 
из раз ње го вог ли ца.

Ла за је у кре ве ту фак тич ки бо ло вао са мо не-
де љу да на. Дон де се све оти мао, ле шка рио по ди-
ва ни ма об у чен и све се као оти мао од смр ти, ко ја 
му је дав но че ло гла ве ста ја ла.

Пре не де љу да на, на ме сти ли су му ње гов кре-
вет у ње го вој со би, та мо гди му је обич но ста јао 
мин дер лук. Мин дер лук му је био тврд, жу љио га 
на сва ком ме сту, па је ми слио да ће у кре ве ту би-
ти бо ље. Али ни је ди ван био тврд, твр де су би ле 
ње го ве ко сти; оне су га жу љи ле, јер на њи ма аб-
со лут но ни шта дру го ни је би ло сем ко же. Он ни-
је мо гао мет ну ти ко ле но на ко ле но, но је из ме ђу 
њих мо рао до ћи ја стук, то ли ко су му соп стве не 
ко сти сме та ле. Чим је ле гао у кре вет, по чео је ра-
пид но опа да ти и то не сва ког да на, но фор мал но 
сва ког тре нут ка. До ла зе ћи по не ко ли ко пу та на 
дан, та ко да ме увек по ра жа ва ла та про ме-
на на ње му. Јео је ма ло или го то во ни ма ло, 
а по след ња три да на ни је ни шта ни јео. Во-
ду, а кад кад и ви но пио је по мо ћу ста кле не 
це ви, јер друк чи је ни је мо гао. Пр вих да на 
мо гао је сам се сти у кре ве ту; доц ни је су му 
мо ра ли по ма га ти, а по след њих да на већ нит 
је мо гао се ди ти, ни ти про ме ну ти по ло жај 
сво га те ла.

Ме ђу тим, са ма бо лест на пре до ва ла је 
ја ко, ди сао је та ко те шко и са та квим на по-
ром да је ту га би ло гле да ти. Од му ке је ја-
у као. Ве ћи ном је био у не ком по лу сну; све 
је не што ру ка ма пи пао и го во рио без све зне 
ре чи. Ме ђу тим, раз би рао се вр ло че сто и уоп-
ште мо же се ре ћи да је био при се бан го то во до 
по след њег мо мен та. Ње гов ху мор ни је га оста-
вљао ни у овим тре нут ци ма. На дан пре смр ти 
по ру чио је На сти да по здра ви ње ног бе ло тр пог. 
Уоп ште, по знао би сва ко га ко ји би к ње му до шао 
и увек је го во рио ра зло жно. Кад је Бе си до ла зи ла 
го во рио је са њо ме фран цу ски. Глас му се ни шта 
ни је про ме нуо, ни ти је што из гу био од ње го ве 
ја чи не. Овај за нос до ла зио му је мно го и од мор-
фи у ма, ко ји је сам се би про пи си вао и ушпри ца-
вао га, не бил му ке ута ло жио.

29-ог из ју тра би ло му је као обич но чак је 
мо жда био и ма ло ве дри ји. Око 5 ½ сах. одем 
по но во к ње му и учи ни му се да ди ше не ка ко 
друг чи јим на чи ном не го обич но. У со би је би ла 
По ла, ко јој је ма ло пре то га ка зао пу то ва ће мо у 
8 ½ сах. То исто ка зао је ра ни је и Мил ки Ми ло-
ра до вој. Ја иза ђем у тр пе за ри ју и рек нем Мил ци, 
ка ко ми се ње го во ди са ње не до па да. Мил ка ме 
уве ра ва ше да је исто као и обич но и уђе опет к 
ње му, али се у бр зо вра ти пла чу ћи, при зна ју ћи и 
са ма да је на сту пи ла не ка про ме на. Бр зо по сла-
смо по На ну. Ме ђу тим, Ла за је био при се би, ди-
сао је она ко ка ко ди ше чо век кад се ја ко сте же за 
гу шу, али је све по гле дао на сат, ко ји му сто ји на 
ка си и све је сам се би пи пао пулс.

Из ју тра исто га да на бе ја ше по ди гао обе ру ке 
у вис. По ла му их спу сти, а он јој пре ба ци, што 

по о ба љи ва де цу. На пи та ње ко ју де цу, од го во ри: 
Ку зма на и Вла да на. По ми њао је ових да на и сво-
ју мај ку, по зи ва ју ћи је да га че ка, сад ће и он са 
њо ме. Ово је го во рио у бу ни лу.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ја сам остао код ње га до 6 ½ сах. у то до ђе и 
На на. По сле ово га одем на ½ са ха та ку ћи са на-
ме ром да оста нем це лу ноћ, и ако сам у ду би ни 
ду ше осе ћао да ћу оста ти не код бо ле сни ка, но 
код мр тва ца. Кад сам до шао по сле по ла са ха та, 
ви дио сам да му је јошт го ре. Ви ше се ни сам од-
ми цао од ње го ве по сте ље и из и шао сам у дру гу 
со бу, са мо да об ја вим да Ла зе ви ше не ма.

Око 8 сах. до ве до ше де цу да га по љу бе у ру-
ку. Ни је имао мо ћи да им ка же, али би по очи ма 
ре као да их је по знао. По сле то га оста смо у со би. 
На на ре че да му при па лим све ћу, што и учи них, 
на ме стив је че ло гла ве. По че и ро пац.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

У со би се сем ње го вог ис пре ки да ног роп цем 
те шког ди са ња ни је чу ло ви ше ни шта. Од јед ном 
се чу јак удар о зе мљу. То би По ла ко ја као све ћа 
па де на па тос. Ла за по гле да раз ро га че ним очи ма 
и из гле да да га је тај удар ма ло осве стио и про ду-
жио му му ке за ¼ сах. Из ву ко смо По лу на по ље 

Уј ка Јо ца Вла дан, Ми ло рад, Др. Па ја ре ши ше 
што је бр же, то је и бо ље. Они на ђо ше да је фа ми-
ли ја већ та ко из ну ре на да не ће мо ћи из др жа ти. 
Што се ти че По ле, њу ни смо ни пи та ли; она би 
та ко при ста ла да га ни ка ко и не са ра њу ју, а мо-
жда да и њу са њи ме са ра не. У оста лом бо ље што 
се по хи та ло. Ако ни шта дру го из бе гла се она ноћ 
кад до ла зе и зва ни и не зва ни, исти на са до бром 
на ме ром али ко ја се по сле по ред ви на та ко из ме-
ни, да про сто не знаш, је су ли ови љу ди до шли да 
чу ва ју по кој ни ка, или да ви де, ка кво је ви но имао 
у по дру му. Ова ко чу ва ли смо га ми, ње го ви нај-
бли жи ро ђа ци и при ја те љи. – Ан ђе ли ја те но ћи 
ни је јошт ни шта ни је зна ла, али је Ми ло рад осе-
тио не ко ту ма ра ње и слу тио је не сре ћу, та ко да 
су му нај по сле ка за ли за не сре ћу и до ве ли га да 
по љу би мр тву ону исту ру ку, ко ју је сат пре то-
га жи ву по љу био. Мо жеш ми сли ти, ка ко је би ло 
ви де ти Ми ло ра да те но ћи, па и су тра дан и ње га 
и Ан ђе ли ју. Али што су де тињ ске су зе у да ло сти? 
Ан ђе ли ји је глав но ко ће да јој ку пи по кло не за 
оче ве, кад оца не ма, али је по сле бр зо ре ши ла да 
јој је ма ти мла да и да се мо же уда ти.

Прат ња је би ла сјај на и ако је та ко убр зо по 
смр ти са хра њен и ако је са ма са хра на би ла од ре-

ђе на за 2 са та по под не, па мно ги ни су ни 
зна ли.

На прат њу су зва та са мо два по па и ђа-
кон, али их је из по ча сти би ло 8-9. Пе вач ко 
дру штво ни је зва то али је ве ли ко школ ско 
дру штво „Оби лић“, дра го вољ но пе ва ло чак 
до но вог гро бља. – Сум њам да је би ло ско-
ро ве ће прат ње и сум њам да је би ло и јед ног 
чо ве ка, ко ји ни је су зу пу стио. Би ло је ту и 
си ро ма ха и бо га тих, чи нов ни ка и тр го ва ца, 
му шких и жен ских, стра на ца и на ших, ли-
бе ра ли, ра ди ка ли и на пред ња ци под јед на-
ко су се го ми ла ли да по след њу услу гу учи-
не. Ве на ца је би ло до 15, ве ћи на од ра зних 

кор по ра ци ја и удру же ња. И по је ди на ли ца сла ла 
су вен це, та ко је дан је по слао Св. Ата на си је вић, 
дру ги Рад ми ло. Све смо те вен це за тр па ли за јед-
но са Ла зом у гроб, а на кр ста чи му је остао са мо 
је дан са нат пи сом: „Сво ме до бро ме зе ту – Шу-
ра ци и Шур ња је“. И не пи та ју ћи те знам да смо 
по го ди ли же ље тво је са Ле по са вом и Љу би це са 
Ми јај лом. Спро вод се кре нуо по ред Вла да но ве 
ку ће до Ко лар ца, а за тим Ца ри град ском ули цом 
и Те ра зи ја ма, по ред То ма ни ји не ку ће у Па ли лул-
ску цр кву, гди је опе ло свр ше но. У Са бор ну ни је 
но шен, јер је Ла за за жи во та на ре дио да бу де што 
ма ње па ра де и што ви ше скром но сти. За вре ме 
опе ла, По ла је па ла у не свест, та ко да смо је с му-
ком по вра ти ли. Пред цр квом, из го во рио је Вла-
дан бе се ду, ко ја је сва ком су зе на те ра ла.

Сум њам, да је ико у тај пар пла као за Ла зом, 
– не, сва ки је пла као за јед ним иде а лом, ко ји се 
по ја вио, па се на крат ко из гу био. За це ло ако се 
иде а ли мо гу оства ри ти, он је био оства рен у Ла-
зи, као чо ве ку. Из цр кве кре ну смо се по след њем 
пре би ва ли шту Ла зи ном. – Обич но спро вод се 
код цр кве рас ту ра, али ов ди ни је би ло та ко. По-
ред вој ске и ро ђа ка ду га чак низ ко ла пра тио је 
мр твач ки сан дук а тр ка ли ште је би ло пре пу но 
пе ша ка, не гле да ју ћи на хлад но ћу и кли за ви цу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Редакцији Дела уступио Божидар Ковачевић)

Часопис Дело, година I, број 4, јун 1955. године 

Умирање Лазе Лазаревића
Фрагменти писма Љубомира Христића своме брату Кости о последњим часовима Лазе К. Лазаревића

и опет оста смо са ми. Ла за је пре вр тао очи ма, на 
ли цу му се ука за ше ја ки бо ло ви, он по гле да јошт 
јед ном јед ном, си гур но раз у ме де у че му је ствар, 
на сме је се, умре. За у ста ви смо ка заљ ку на са ха ту, 
- би ло је 8 ¾ сах. у ве че.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Као ле кар, по ка зао се до по след њег тре нут-
ка: пре ва рио се са мо за ¼ сах. Ре као је да ће пу-
то ва ти у 8 ½ а од пу то вао је у 8 ¾. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
По што Ла за из да ну, опрао сам га и обу ко смо га. 
Ја ре кох Са ве ти, да во дом са ви ном, ко јом је ку-
пан, за ли је ње го ву ли пу, за ко ју је он ту жно ле тос 
го во рио да се отр ца ла, као и њен га зда.

Го лог Ла зу ви де ти, то је би ло про сто стра-
шно. У ли цу се од но сно јошт ни је мно го про ме-
нуо, али је те ло прост ко стур, ко ји се ви ђа у при-
род њач ким му зе ји ма.

Кад га обу ко смо и на ме сти смо при сту пи-
смо и ре ше њу пи та ња од но сно са ра не. Ми ло рад 
на пи са, а Вла дан (ко га смо по зва ли) по сла у др-
жав ну штам па ри ју да се ли сте на штам па ју, што 
је кроз 1 ¼ сах. би ло већ го то во. Ти по граф ски 
ра де ни ци гор де ћи се Ла зом, са ми су до да ли да 
је био по ча сни члан „ти по граф ског удру же ња“ и 
ако то у кон цеп ту, по сла ном да се штам па ни је 
ни сто ја ло.

Ја ни сам био за то да се Ла за од ма су тра дан 
са ра ни. Ме ни је то из гле да ло су ви ше ита ти, али 
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Н О Б Е Л О В Ц И
ТРАН СТРЕ МЕР, То мас : СА БРА НЕ ПЕ СМЕ, пре вео са швед-
ског, Мо ма Ди мић, Но лит, Бе о град, 2003. 
Но бе ло ву на гра ду за 2011. го ди ну до био је швед-
ски пе сник и пре во ди лац То мас Тран стре мер. 
Он је ро ђен 1931. го ди не у Сток хол му. Ди пло-
ми рао је 1956. пси хо ло ги ју на Уни вер зи те ту у 
Сток хол му. Ро бин Фул тон је пре вео на ен гле ски 
је зик ње го во це ло куп но де ло и об ја вио га 1997. у 
Ве ли кој Бри та ни ји под за јед нич ким на зи вом Но-
ве са ку пље не пе сме. Фул то но ва збир ка је про ши-
ре на но вим пе сма ма и по но во об ја вље на 2006. 
го ди не у САД под на зи вом Ве ли ка ениг ма: Но ве 
са ку пље не пе сме. Тран стре мер је на пи сао ауто би-
о гра фи ју Се ћа ња ме по сма тра ју, ко ја је об ја вље-
на у ње го вој 62. го ди ни (1993). У Но ли то вој би бли о те ци по е зи ја об ја вље-
не су Тран стре ме ро ве Са бра не пе сме у пе во ду Мо ме Ди ми ћа, та ко да но ви 
Но бе ло вац ни је не по знат на шој чи та лач кој пу бли ци. У књи зи Иза бра не 
пе сме на кра ју су об ја вље ни и де ло ви Се ћа ња ме гле да ју. Сам То мас Тран-
стре мер за сво је пе сме ка же: „Мо је пе сме је су ме ста су сре та ња. На ме ра 
им је да не на да но до во де у ве зу де ло ве ствар но сти ко је уоби ча је ни је-
зик и из глед нај че шће др же по стра ни.“ Тран стре мер је, по ред мно го-
број них књи жев них на гра да у све ту, до био и Европ ску књи жев ну на гра ду 
КОВ – 1990, и „Злат ни ве нац” Стру шких ве че ри по е зи је 2003.

ВАР ГАС, Ма рио Љо са : ПО ХВА ЛА ПО МАЈ ЦИ, пре вод са 
шпан ског, Бран ко Ан ђић, Ла гу на, 2011.
Про шле го ди не Но бе ло ву на гра ду за књи жев-
ност до био је Ма рио Вар гас Љо са. Је дан од рет-
ких пи са ца 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 ци, Тет ка Ху а ни та и пи ска ра-
ло, По хва ла по мај ци, Аван ту ре не ва ља ле де вој чи-
це. По хва ла по мај ци је не жна ер то ска књи га о 
љу ба ви из ме ђу де ча ка и ње го ве по мај ке. На пи-
са на је па ра ле но са асо ци ја ци ја ма на ста ру грч ку 
ре ли ги ју, за тим и на сли кар ство. Во јер ство је још 
јед на те ма. То пло на пи са на књи га о љу ба ви из ме ђу по син ка и по мај ке на 
кра ју ро ма на на кра ју се раз от кри ва као игра, за пра во лу кав ство јед ног 
де ча ка пре ма сво јој по мај ци, оцу и слу жав ци.

ЛЕ КЛЕ ЗИО, Жан Ма ри Ги став : ter rA AmAn tA, ВО ЉЕ НА ЗЕ МЉА, 
пре вод са фран цу ског, Иван ка Па вло вић, Ве ра Па вло вић, IPS Me-
dia, Бе о град, 2010.
Жан-Ма ри Ги став ле Кле зио ро ђен је у Ни ци 1940. За вре ме ра та жи вео 
је Афри ци, у Ни ге ри ји. Пет на ест го ди на по што је од еми нент них кри ти-

ча ра ча со пи са Ли ре про гла шен за нај бо љег пи сца 
Фран цу ске, Жан-Ма ри Ги став ле Кле зио до би ја 
Но бе ло ву на гра ду 2008. Ју нак ро ма на но си име 
Шан слад. Ако кре не мо по на сло ви ма по гла вља, 
би ће нам ја сно ка ко аутор пред ста вља свог глав-
ног ју на ка; на зе мљи слу чај но, ро дио сам се, жив 
чо век, по рас тао сам, за тво рен у цр теж,  про шли су 
да ни, про шле су но ћи,  играо сам све те игре, во љен, 
сре ћан, го во рио сам све те је зи ке, ге сти ку ли шу ћи, 
го во ре ћи не ра зу мљи ве ре чи, или по ста вља ју ћи не-
згод на пи та ња, у обла сти ко ја је ли чи ла на па као, на-
се лио сам зе мљу, да се по бе ди ти ши на, да се ка же пра ва исти на, жи вео сам у 
не из мер но сти све сти, бе жао сам, он да сам оста рио, умро сам, и са хра њен, на 
кра ју је епи лог у ко ме се аутор обра ћа чи та о цу. Је дан оту ђен жи вот глав ног 
ју на ка, ко ји је не ко му ни ка ти ван, из гу бљен у је зи ку, на зе мљи. 

АН ДРИЋ, Иво : ЖЕН СКЕ ПРИ ЧЕ, Де ре-
та, Бе о град, 2011.
Из да вач ка ку ћа Де ре та при дру жи ла се про сла ви 
пе де сет го ди на од ка да је Ан дрић до био Но бе ло-
ву на гра ду об ја вљу ју ћи још две књи ге при ча. За 
књи гу Жен ске при че иза бра не су Ани ки на вре ме-
на (По га чић је сни мио филм по овој при чи), Љу-
бав у ка са би, Ћор кан и Шва би ца, Олу ја ци, Чу до 
у Оло ву, Ге о ме тар и Јул ка, Зу ја, Је ле на, же на ко је 
не ма, Од са мог по чет ка, На пу то ва њу, До да на 
да на шњег, Же на од сло но ве ко сти, Игра. На рав-
но, же не су ју на ки ње ових при ча. Ова ко при ку пље не при че скре ћу па жњу 
на же не у вре ме ну, же не у исто ри ји, же не у кул ту ри, же не у не ким на шим 
кра је ви ма. По но во омо гу ћа ва ју по вра так Ан дри ћу кроз је дан те мат ски 
из бор ко ји и по вра так исто ри ји на ше књи жев но сти, не та ко та ко вре мен-
ски да ле кој, а ипак уда ље ној.

АН ДРИЋ, Иво : ПРИ ЧЕ О ДЕ ЦИ, Де ре та, 
Бе о град, 2011.
Ан дри ће ве при че о од ра ста њу чи та ју се чи та вог 
жи во та, од он да ка да бу ду оба ве зна лек ти ра, па и 
ка сни је ка да им се вра ћа мо. Ако ђак по ста не чи-
та лац оду ше вља ва ће се при ча ма чи та вог жи во та, 
ако се по вре ме но вра ћа Ан дри ће вим при чам о 
де ци би ће збу њен. У овој књи зи се на ла зе при че 
У за ва ди са све том, Ми ла и пре лац, Ку ла, Ле ген-
да о по бу ни, Ве ли ки рас пуст, На оба ли, Зми ја, 
Књи га, Про зор, Де ца, Из лет, Екс кур зи ја, Аска и 
вук. При че су гру пи са не та ко да при ка зу ју свет Ан дри ће вог од ра ста ња, 
али и при че из ка сни јег пе ри о да као што је Екс кур зи ја.

Мо но гра фи ја са др жи тек сто ве на срп ском и ен-
гле ском је зи ку ко ји на пре ко ше сто стра ни ца 

пра ти илу стра ти ван ма те ри јал – раз глед ни це на ста ле 
у пе ри о ду од 1895. до 1941. као при мар ни сли ков ни 
из вор до ку мен тар не вред но сти „ко ји да је мо гућ ност 
про у ча ва ња раз во ја гра да, пра ће ње про ме на из гле да 
ње го вих де ло ва, улич них фрон то ва, пре тва ра ња по је-
ди них ста рих ам би јен тал них у струк ту ре са вре ме ног 
гра да“. За исто ри ју европ ске и свет ске по ште из у зет-
но је зна чај на чи ње ни ца да за раз ли ку од по штан ске 
до пи сне кар те где се др жа ве ја вља ју као из да вач, и 
да нас је „спо ран по да так о то ме ко је ди зај ни рао, од-
штам пао и по слао пр ву раз глед ни цу. Око те чи ње ни це 
спо ре се Нем ци, Фран цу зи и ми. Нем ци ис ти чу Аугу-
ста Швар ца, Фран цу зи свог Ле о на Бе снар доа, али се 

ПОЗДРАВ ИЗ БЕОГРАДА 1895–1941.
Сне жа на и Дра ган Ви цић: По здрав из Бе о гра да & gre e tings from bel
gra de, 1895 –1941. – Бе о град: Ате ље Ви цић, 2008. - књи га 1, 337 стра на, 
илу стро ва но, књи га 2, 339 стра на, илу стро ва но. Дво је зич но: текст на 
срп ском и ен гле ском је зи ку. Пре вод на ен гле ски је зик Жар ко Во ди не-
лић, Ле на Ви цић, Дра жен Ви цић. Лек тор Сло бо дан ка Жив ко вић

све че шће у на шој као и стра
ној ли те ра ту ри на во ди да је 
пр ву раз глед ни цу ди зај ни рао 
и по слао Пе тар Ма ној ло вић, 
ге о дет ски по руч ник из Ср бо
бра на. Он је ис ко ри стио мо тив 
са на слов не стра не но во сад ског са ти рич ног ли ста 
„Змај“ из 1870. го ди не, и уз цен трал ни мо тив зма ја, у 
по за ди ни је илу стро вао Бос фор са сим бо ли ма Ази је 
и Евро пе, на сли кав ши ве ду те Мо скве са ње ним ку по-
ла ма и Ца ри гра да са ми на ра ма“... Де та љан опис ове 
раз глед ни це, дао је по зна ти ко лек ци о нар ин же њер 
Мир ко Вер нер. Раз глед ни ца је у тех ни ци ба кро ре
за штам па на у Бе чу, ти по гра фи ја Р. фон Валд хајм. 
Раз глед ни цу „Змај“ Пе тар Ма ној ло вић је по слао у 

Сом бор 19. ма ја 1871. го ди не адво ка
ту Ди ми три ју Ма ној ло ви ћу, али по
што ни је пре у зе та вра ће на је у Беч“ 
(из тек ста на 8–9. стра ни). Ауто ри су 
на пр вим стра ни ца ма књи ге уз оста ле 
оп ште (на уч не, ме то до ло шке) по дат ке 
ва жне за исто ри ју свет ских по шта (нај-
ве ћи из да ва чи и штам па ри раз глед ни ца 
би ли су у Лај пци гу, Бер ли ну, Дре зде ну, 
Бе чу и Мин хе ну, пр ва раз глед ни ца Бе о-
гра да по ја ви ла се кра јем 1895. у из да њу 
Књи жа ре Ве ли ми ра Ва ло жи ћа) на ве ли и 
струч ну по де лу на мо тив ске и ли ков не 
„жан ро ве“: то по граф ске раз глед ни це, 
раз глед ни це са ре пор та жним мо ти ви-
ма, пор трет не, ре клам не, раз глед ни це 

са ре про дук ци ја ма, гру па раз глед ни ца нај ра зли чи ти-
јег са др жа ја. Пре ма ре чи ма ре цен зен та књи ге др Мар-
ка По по ви ћа (дру ги ре цен зент је слав ни фо то граф ски 
хро ни чар Бе о гра да по сле Дру гог свет ског ра та Иво 
Ете ро вић) мо но гра фи ја је на ме ње на ши ро кој чи та-
лач кој пу бли ци, али и струч ња ци ма ко ји се ба ве про у-
ча ва њем исто ри је и спо ме нич ког на сле ђа Бе о гра да. 

Небојша Ћосић
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ПАВ КО ВИЋ, Ва са : Ан то ло ги ја, 21 за 
21, Ан то ло ги ја срп ске при че с по чет ка 
но вог ве ка, би ли о те ка По е ти ка, По глед 
пре ко све га, Аго ра, Зре ња нин, 2011.

Про шло је де сет го ди на 
но вог ве ка и но вог ми ле-
ни ју ма, до вољ но вре ме на 
да се су ми ра ју ре зул та ти у 
при чи. Као што се два де-
се ти век узи ма за по че так 
мо дер не књижев но сти, 
мо жда ће се и два де сет 
пр ви век узи ма ти као не-
ки но ви по че так. Ва са 
Пав ко вић је иза брао два-
де сет јед ног при по ве да-
ча за два де сет пр ви век. 
На по чет ку ан то ло ги је је 
при ча Мир ја не Па вло вић, 

ко ја са Да ви дом Ал ба ха ри јем сто ји у вре ме ну ка-
да се срп ска при ча пре ла ма ла. Из ге не ра ци је пи-
са ца ро ђе них че тр де се тих још су при че Да ви да 
Ал ба ха ри ја, Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа, Ми ли це 
Ми ћић Ди мов ске и Сло бо да на Ти шме; сле ди 
про за ко ја се по ја ви ла осам де се тих: Све ти слав 
Ба са ра, Сла во љуб Мар ко вић, Љу би ца Ар сић, 
Је ле на Лен голд, Фра ња Пе три но вић, Ђор ђе Пи-
са рев, Гор да на Ћир ја нић, Ива на Ди мић, за тим 
при че пи сца ко ји се на до ве зу ју на прет ход ну ге-
не ра ци ју, Го ра на Пе тро ви ћа, Зо ра на Ћи ри ћа, Ла-
у ре Бар не, Алек сан дра Га та ли це, Ђор ђе Ја ко ва, 
Дивнe Вук са но вић, Алек сан да ра Бјелогрлићa и, 
на кра ју, нај мла ђи Ми хај ло Спа со је вић и Бо ри во је 
Ада ше вић. У по го во ру Ва са Пав ко вић пи ше ка кву 
је стра те ги ју иза брао при ли ком при ре ђи ва ња Ан-
то ло ги је на гла ша ва ју ћи да би се мо гле ство ри ти и 
дру ге ан то ло ги је али си гур но је са мо да не би би ле 
ак ту ел ни је и да не би на оп ти ма лан на чин ре пре-
зен то ва ле ак ту ел но ста ње у срп ској при чи.

ЈЕР КОВ, Алек сан дар : СМИ САО СРП
СКОГ СТИ ХА – ДЕ/КОН СТРУК ЦИ ЈА, 
еди ци ја AB OVO, Бра ни че во, би бли о те-
ка По е ти ка, Ин сти тут за књи жев ност и 
умет ност, Бе о град, 2010.

На по чет ку ево ци та та: 
„Има мно го што шта да 
се пре тре са и про ме ни 
од уко ре ње них ми шље ња 
у на шој књи жев но сти.“ 
– Ви на вер. Књи га Алек-
сан дра Јер ко ва по чи ње са 
Пе смом о пе сми Ла зе Ко-
сти ћа и auto po e sis,  Ауто-
ре фе рен ци јал ност San ta 
Ma ria del la Sa lu te, Уме сто 
ве ли ке те о ри је,  Хер ме у ти-
ка, за тим О ро ду бо жи јем: 
Ду чић, У по гле ду сми сла: 
Dis, Есте ти ка не ве се лог, 

По е тич ки си стем и мо дер ни зам ра них сти хо ва 
Ми ло ша Цр њан ског, Па ра док сал на ин тер тек сту-
ал ност, Не у ка ср ца и фа у стов ски тре ну так Зо ре 
Мом чи ла На ста си је ви ћа. Овај ци тат на по чет ку 
упо тре бљен је на мер но јер ова књи га се из тек ста 
у текст ба ви про тре са њем/пре тре са њем ра зних 
те ма у на шој књи жев но сти.

ЈАН КО ВИЋ, Све тла на Вел мар : КА ПИ ЈА 
БАЛ КА НА, Бр зи во дич кроз про шлост 
Бе о гра да, Сту бо ви кул ту ре, 2011.

С вре ме ном ће 
исто ри ја по ста ти 
ле па књи жев ност 
и мо ћи ће да се 
чи та као про за. 
А ка да се пи сац, 
по пут Све тла не 
Вел мар Јан ко вић, 
од лу чи да на пи-
ше књи гу ка ква је 
Ка пи ја Бал ка на, 
он да тај по ду хват 
до би ја по се бан 
зна чај. (Да ли по сто ји књи га исто ри је у ко јој је 
на ра ци ја ва жни је од исто ри је?) Чи та лац пред 
со бом има књи гу о де вет на е сто ве ков ном по ста-
ја њу јед ног гра да на ушћу две ре ке, гра ду ме ђа шу 
из ме ђу Ис то ка и За па да, о Бе о гра ду. Ис пи са на је 
исто риј ска при ча о рат ним вре ме ни ма, о раз ли-
чи тим тра гич ним људ ским и вла дар ским суд би-
на ма. Од осни ва ња келт ског гра да мно ги на ро ди 
су се бо ри ли да осво је и за др же Бе о град: Ри мља-
ни, Ви зан тин ци, Ху ни, Ава ри, Сло ве ни, Бу га ри, 
Тур ци, Аустри јан ци, Нем ци. Сви су они на ду же 
или кра ће др жа ли Бе о град прет ход но га ру ше-
ћи и спа љу ју ћи. По себ но све тлост ба че на је на 
исто ри ју де вет на е стог и по чет ка два де се тог ве-
ка ка да се књи га за вр ша ва. На кра ју сто ји пре-
по ру ка бу ду ћим ис тра жи ва чи ма и на ста вља чи ма 
ра да на исто ри ји два де се тог ве ка.

ГОР ДИЋ, Слав ко : РУБ, Срп ска књи жев-
на за дру га, Бе о град, 2010.

Слав ко Гор дић 
(1941. Да бри ца, 
Сто лац, Хер це го-
ви на) пи ше про зу, 
књи жев ну кри ти ку 
и есе ји сти ку. Књи-
ге про зе: Вр хов-
ни сил ник, 1975; 
Дру го ли це, 1998; 
Опит, 2004. У књи-
зи Руб, об ја вље ни 
су про зно-по е тич-
ки тек сто ви ка кви 
су рет ки у на шој књи жев но сти, а ка кве је пи сао и 
об ја вљи вао Слав ко Гор дић и у дру гим про зним 
књи га ма. На ша књи жев на јав ност, за о ку пље на по-
пу лар ним жан ро ви ма, пре све га ро ма ни ма, по ја вљи-
ва ње ова квих књи га је два да ре ги стру је. У по го во ру 
Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић на во ди: „Са вре ме на 
срп ска про за, уз сво ју још по не где нар ци стич ку за о-
ку пље ност са мом со бом и мо гућ но сти ма бес крај них 
умно жа ва ња, од но сно ма ње или ви ше успе лих ва ри-
ра ња ли те рар ним ша бло ни ма, по ка зу је не што но во и 
сва ка ко дру га чи је у од но су на до ско ра шњу ис кљу чи-
ву усме ре ност на на ра тив не ко до ве и иза зо ве ма ни-
пу ла ци је чи та о цем. Јед на од мо гућ но сти та кве про-
ме не је сте и по нов но ус по ста вља ње при че, са свим 
по сле ди ца ма ко је та ко кон стру и са ни про зни текст 
но си. У ве зи са овим сто ји и же ља да се опет ис кри-
ста ли шу жан ро ви, у тра ди ци о нал ном сми слу ре чи 
– ро ман, при по вет ка, но ве ла, крат ка при ча са свим 

те мат ским и струк тур ним од ли ка ма (љу бав на, кри ми-
на ли стич ка, исто риј ска, итд). На дру гој стра ни, по-
сто је ауто ри ко ји за о би ла зним и флек си бил ни јим пу-
тем, ис тра ја ва ју на раз ли чи тим об ли ци ма мо де ло ва ња 
је зич ког ис ку ства, ко јим се не ка ко спон та но об ли ку је 
или про бле ма ти зу је од ре ђе ни жа нр. У пи та њу је, раз-
у ме се, сво је вр сни екс пе ри мент ко ји не тр пи ни ка кву 
ра ци о нал ну, школ ску по де лу на еп ско и лир ско, драм-
ско и есе ји стич ко, ду го и крат ко у кван ти та тив ном 
сми слу ре чи. По де ла на по е зи ју и про зу та ко ђе се 
из ова кве пер спек ти ве по не кад по ка зу је као са свим 
ре ла тив на, чак не у ме сна при мед ба. Па ипак је реч о 
про зи, пре вас ход но лир ско-рит мич ке при ро де.“

ШАЈ ТИ НАЦ, Угље ша : СА СВИМ СКРОМ
НИ ДА РО ВИ, би ли о те ка Злат но ру но, 
Ар хи пе лаг, Бе о град 2011.

Угље ша Шај ти нац (Зре ња нин, 
1971), драм ски пи сац, при по-
ве дач, роман си јер. Об ја вио 
је ро ма не: Чу да при ро де, 
На да ста ну је на кра ју гра да, 
VOK ON! за тим књи гу при ча 
Че мер и дра ме: Ре кви зи тер, 
Пра во на Ру са, Го во ри те ли 
аустра лиј ски?, Hu der ssfild, 
Ба нат, Ве тру шки на ле ди на, 
Ле пет мо јих плућ них кри ла. 
Ро ман Са вим скром ни да-
ро ви је епи сто лар на фор ма 
дво ји це пи смо пи са ца. Је дан 
од њих је у Аме ри ци а дру ги у Ср би ји. Стро го се 
на из ме нич но сме њу ју њи хо ва пи са ма у ко ји ма се 
опи су је Ср би ја и им пре си је Аме ри ком. На кра ју je 
до шло до обр та: онај ко ји пи ше из Ср би је од ла зи у 
Аме ри ку, а онај ко ји je пи сао из Аме ри ке вра ћа се у 
Ср би ју. Ова књи га ујед но је и би граф ска. Сам аутор 
је ко ри стио сво ја ис ку ства и бо ра вак у Аме ри ци.

ПАН ТИЋ, Ми хај ло : КРИ СТИН, КО ЈА ЈЕ 
МА ХА ЛА ИЗ ВО ЗА, Са вре ме на бу гар-
ска при ча, пре вод, Ве ли мир Ко стов, 
Ми ла Вла сов, Асја Ти хо но ва-Јо ва ни вић, 
Ива на Сто ич ков, Ива на Да вит ков, Ван че 
Бо го јев, Мо мир То до ров, Ја сми на Јо ва-
но вић и дру ги, Кул тур ни цен тар Но вог 
Са да, Еди ци ја Про фест, Но ви Сад, 2011.

Књи жев но сти у окру же њу, 
и то још јужнословенскe, 
ма хом су нам не по зна-
те, та ко да се чи та лач ка 
публи ка из не на ди ка да се 
по ја ви не ка но ва књи га 
пре во да. Књи ге по е зи је 
и при ча то ли ко су рет ке 
да је об ја вљи ва ње не ке од 
њих по ду хват. Ово га пу та 
за по ду хват су се од лу чи-
ли Ми хај ло Пан тић, про-
фе сор, и Кул тур ни цен тар 
Но вог Са да об ја вљу ју ћи Ан то ло ги ју са вре ме не бу-
гар ске при че. У слич ним окол но сти ма два де се тог 
ве ка ства ра се и бу гар ска и срп ска књи жев ност. 
Пре све га, ми слим на ра то ве у два де се том ве ку а 
за тим на вла да ју ћу иде ло ги ју ко му ни зма ко ја је 
на свој на чин захваталa Бу гар ску и Ју го сла ви ју. 
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Ми хај ло Пан тић и пред го во ру ка же: „У про зи 
са вре ме них бу гар ских при по ве да ча, чи ја по је-
ди на де ла има ју леп од јек и у за гра нич ју, огле да 
се да на шњи бу гар ски жи вот у свој сво јој рас пр-
ше но сти и про тив реч но сти, на стао у ла ви рин ту 
тран зи ци о них вре ме на у ко ји ма се, слич но као и 
у дру гим ју жно сло вен ским ли те ра ту ра ма, фор-
ми ра сим бо лич ка ви зи ја аут сај де ра као ан ти хе-
ро ја. На де лу је, су де ћи по нај про во ка тив ни јим 
при ча ма на пи са ним у Бу гар ској на раз ме ђу ста-
рог и но вог ве ка, есте ти зо ва на пред ста ва о ма-
лим љу ди ма ко ји се, та ман као и њи хо ви пре ци у 
до ба ко му ни зма, не сна ла зе у жи во ту ма ка ко он 
био по ста вљен. Чо ве ку је, из гле да, те сно у сва-
ком вре ме ну, све јед но на ко ји му се на чин ну ди 
мо гућ ност и сли ка не ке бу ду ће сре ће, ко ја, на-
рав но, ни ка да не до ла зи. И ту се, из гле да, ни шта 
не мо же: сва ка уто пи ја кад тад по ста не на пор на 
и те гоб на сва ко дне ви ца. Упра во о то ме пи шу и 
са вре ме ни бу гар ски пи сци, што се са свим ле по и 
до бро ви ди из при ча ко је сле де.“

МА ГА РА ШЕ ВИЋ, Мир ко : ЕВРОП СКИ 
ПЕ СНИ ЦИ, Би бли о те ка Хо ри зон ти, 
Ака дам ска књи га, Но ви Сад, 2011. 

Мир ко Ма га ра ше вић 
пeсник, есе ји ста, књи-
жев ни кри ти чар, пре-
во ди лац, об ја вио је 
књи гу есе ја Европ ски 
пе сни ци. На по чет ку 
књи ге се де фи ни ше 
да би евро пи ки мо гао 
да бу де... Европ ски пе-
сник пре ва зи ла зи на-
ци о нал ни ста тус ко ји 
је сте као у вла сти том 
је зи ку и кул ту ри. За-
тим сле ди, Тај на Хо ме ро вих си ре на, Дан те Али-
ги је ри – кла сик европ ског пе сни штва, За го нет-
ка Шек спи ро ве Бу ре, По е ти ка Езре Па ун да, Т. 
С. Ели от – ве ли чи на пе снич ке уни вер зал но сти, 
Гла со ви Кон стан ти на Ка ва фи ја, Пе сник Д. X. 
Ло ренс, Сен-Џон Перс – ју че и да нас, В. X. Одн 
о В. Б. Јејтс, но бе ло вац Че слав Ми лош, Реч је о ве-
ли ком пе сни ку – Тед Хјуз,  Пе сни штво Р. С. То ма-
са, Пе снич ка са зве жђа Ро бе ра Мар тоа,  Ко то за-
и ста бе ше  ве лик? (Сти вен Спен дер), Ро ђен дан ска 
пи сма Те да Хју за, Есеј о за бра ње ној пе сми – Бра-
јан Па тен, Хјуз, Сил ви ја и Би ти Хри сту на лик.  
По себ на па жња по све ће на је Езри Па ун ду где се 
у де сет по гла вља раз ма тра Бла го тво ран по кре-
тач, Па ун до ви пе снич ки ци ље ви, Зна чај ки не ских 
иде о гра ма за Па ун до ву по е ти ку, Па унд – ро до-
на чел ник мо дер ног пе сни штва, Још о ими џи зму 
Езре Па ун да,  Уог1ех: Зра че ње пе снич ке енер ги је, 
Мо бер ли: кључ мо дер но сти, Мо дер но и тра ди ци-
ја у жи во твор ној син те зи,  Про блем раз ли ке из ме-
ђу до бре и по ше умет но сти, Сапtоs – мо за ик вре ме-
на и про сто ра, Не ко ли ко за кљу ча ка. У вре ме ни ма 
кри зе ова ква књи га је по ду хват из да ва ча. 

БАРНС, Џу ли јан, ПУЛС, прев. Ни на Ива-
но вић Му жде ка, Ге о по е ти ка, 2011

Са вре ме ни ен гле ски ро ма но пи сац и при по ве дач 
Џу ли јан Па трик Барнс (1946, Ле стер, Ен гле ска) 
сма ра се при пад ни ком пост мо дер ни зна. Про-

сла вио се ро ма-
ном Фло бе ров па-
па гај, ко ји је био 
пре ве ден још у 
бив шој Ју го сла-
ви ји, у Хр ват ској, 
а ка сни је у Ср би-
ји. Та ко ђе је пре-
ве де на и ње го ва 
зна чај на књи га 
Исто ри ја све та 
у 10 1/2 по гла-
вља, за тим Тро је, 
Бо дљи ка во пра се, 
Љу бав, Ар тур и Џорџ. Књи га Пулс је Барн со ва 
књи га при ча. Аутор опи су је ме ђу људ ске од но-
се, од но се ро ди те ља и де це, за тим од нос из ме ђу 
су пру жни ка; љу ба ви, пре ва ре, из не ве ра ва ња. 
Све то про же то је иро ни јом и ху мо ром ка рак-
те ри стич ном за овог ауто ра. Иако је Барнс с 
вре ме ном по стао отво ре ни ји пре ма чи та о ци ма, 
ова књи га при ча чи ни га још при хва тљи ви јим за 
чи та лач ку пу бли ку. Џу ли јан Барнс је пи сао под 
псе у до ни мом Ден Ка ва на.

ПО ЉА КОВ, Ју риј : АПО ТЕ ГЕЈ или ВР
ТО ГЛА ВИ ЦА ОД УСПЕ ХА, пре вод са 
ру ског и пред го вор, Рад ми ла Ме ча нин, 
Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 
2010.

При по вест Ју ри ја По ља ко ва у на сло ву но си 
ауто ро ву ко ва ни цу, са чи ње ну од ре чи „апо те о-
за“ и „апо геј“, ко ја је у ру ском је зи ку ве о ма екс-
пре сив на, јер се у сре ди ни обра зу је реч псов ка 

ши ро ке ле пе зе зна че ња. Тај апо те геј (ве ли ча ње, 
уз ди за ње ју на ка до вр хун ске тач ке, апо ге ја) оли-
ча ва ју на ков жи вот ни пут ко ји се сво ди на по ли-
тич ку ка ри је ру, до био је и аутор ски до да так за 
срп ске чи та о це, ко ји ма ори ги нал ни на слов не 
зна чи ама баш ни шта. „Вр то гла ви ца од успе ха“ је 
чу ве ни на слов Ста љи но ве књи ге о ре зул та ти ма 
пр ве пе то лет ке, и они ма ко ји то зна ју, сми сао је 
ја сан. За не у пу ће не, ре зул та ти пе то лет ки су увек 
би ли фал си фи ко ва ни, што је ана лог но и на шој 
бли ској исто ри ји. 
Да кле, ова књи га 
при ка зу је ју на ка 
ко ји се од си ро ма-
шка из ко му нал-
ног ро ди тељ ског 
ста на уз ди же до 
са мог вр ха вла сти, 
али вр ху нац до-
сти же у тре нут ку 
ка да се чи тав тај 
др жав ни си стем 
ру ши и на ста је 
но во, не по зна то 
до ба у ко јем се и ми са да и ов де жи ви мо. Вр то гла-
ви ца од успе шне ка ри је ре, спо ља гле да но, кри је у 
се би истин ски бе сми сао. Вр ло сли ко ви то, По-
ља ков је раз от крио ме ха ни зам вла сти, ко ји ва жи 
за сва вре ме на, све си сте ме. И пред ста вио је два 
ти па ка ри је ри ста – ам би ци о зног, ко ји по сва ку 
це ну же ли да се до че па ви со ког по ло жа ја, и као 
по пра ви лу, зглај за, и не ам би ци о зног, ко ји сти ца-
јем окол но сти или игром слу ча ја би ва уву чен у 
зуп ча ни ке окрут не ма ши не ри је вла сти, ко ја има 
сво ју инер ци ју и из ко је се не из ла зи до кра ја. 

Славољуб Марковић

Милорад Павић

Вечера у крчми код „Знака питања“
Анђео с наочарима поред Патријаршије
Седи у крчми код „Знака питања“.
Он ми пљуну у уста и рече:
„Прости пространству слов!“
Наручисмо порцију седе траве с језиком
И два пута по чанак топлих божијих суза
Наручисмо похован поглед
Од оних горких што остаре за сат, с лимуном, 
И пасуљ на савској води.
Оглодасмо реч Узалуд
И заболеше нас по обеду
Цветови у трави преко пута
И две кашике у тањиру
Јер ствари не постадоше оно
Што смо их научили да буду.
Наплатише нам сваком
По један априлски уторник
И узесмо сат кусура.
На растанку он скиде шешир и рече:
Доситеј.
У порти преко пута
Сахранисмо по огледало
И сваки свој пут однесе на леђима. 



30 31

ТУ ЦА КО ВИЋ, Дин ко: СЕН КЕ ФИЛМ
СКИХ ПРЕ ДА КА ИЛИ АВЕ ТИ ДИ ГИ
ТАЛ НЕ БУ ДУЋ НО СТИ; Ниш, Ни шки 
кул тур ни цен тар; 2011. – 145 стр

Књи га сце на ри сте, 
филм ског и те ле-

визиј ског ре ди те ља, 
филм ског кри ти ча ра, 
есе ји сте и ди рек то ра 
про гра ма Му зе ја Ју-
го сло вен ске ки но те-
ке, Дин ка Ту ца ко ви ћа 
Сен ке филм ских пре да-
ка или аве ти ди ги тал-
не бу дућ но сти пред-
ста вља све до чан ство 
јед ног еру ди те о раз-
ли чи тим раз до бљи ма 
и фе но ме ни ма у исто-
ри ји ки не ма то гра фи је. 
Тек сто ви ко ји се на ла зе у овој књи зи пи са ни су 
нај ра зли чи ти јим по во ди ма, при че му је пи сац 
на пра вио и ома же при пад ни ца ма не жни јег по ла 
(по гла вље „Жен ско пи смо“) као и срп ским си-
не а сти ма (по гла вље „Фил ма џи је“). Из ове књи ге 
са зна ће мо и да је шам пи он не до вр ше них фил мо-
ва је дан од нај ве ћих ге ни ја по крет них сли ка Ор-
сон Велс (фил мо ви Ду би на, Дон Ки хот и Дру га 
стра на ве тра), као и да Жан Ви го (1909–1934) 
ни је до че као да до жи ви сла ву и ре спект свог 
ки не ма то граф ског оства ре ња Ата лан та. Жан 
Ви го је фил мо ви ма Ну ла из вла да ња и Ата лан-
та и да нас узор мно гим европ ским ре ди те љи ма, 
укљу чу ју ћи и Еми ра Ку сту ри цу, ко ји у фил мо ви-
ма не про пу шта при ли ку да на еклек ти чан, пост-
мо дер ни стич ки на чин ци ти ра сце не из Ата лан-
те. Нај бо љи при мер ове те зе пред ста вља ле ви-

ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА ОД 
НАСТАНКА ДИЛАНА ДОГА
Графички роман који воле писци

При ча о сва ком гра фич ком ро ма ну исто вре ме но 
је и при ча о ње го вом твор цу. Та ко се Ди лан Дог 
не мо же за ми сли ти без та лен то ва ног при по ве да-
ча и филм ског сце на ри сте Ти ци ја на Скла ви ја. На-
и ме, иако је Мар ти Ми сте ри ја пред ста вљао пре-
лом ни се ри јал гра фич ких но ве ла и ро ма на ко ји 
је 1982. го ди не по ка зао ка ко се из ван стри по ва 
о ка у бо ји ма, обич ним при ват ним де тек ти ви ма 
и све мир ским ју на ци ма по пут Фла ша Гор до на 
и Асте ра Бли сто ка мо гу про на ћи ин спи ра тив не 
те ме, се ри јал о ис тра жи ва чу нат при род них по-
ја ва Ди ла ну До гу по сти гао је ве ћи успех код чи-
та лач ке пу бли ке од на при мер у дра ма тур шком 
сми слу ве шти је ура ђе ног, али пак ису ви ше ра-
ци о нал ног, штре бер ски на стро је ног и уми ве ног 
Мар ти ја Ми сте ри је. На и ме, Ди лан Дог је се ри ја 
гра фич ких ро ма на ко ја је од 1986. го ди не, ка да 
је об ја вљен пр ви на ста вак, до да нас пре ве де на на 
17 је зи ка и про да та у ви ше од 56 ми ли о на при-
ме ра ка. Са сце на ри стом Ти ци ја ном Скла ви јем, 
у ли ков ном об ли ко ва њу ових гра фич ких ро ма на, 
из ме ђу оста лог, са ра ђи ва ли су је дан од нај бо љих 
ита ли јан ских стрип цр та ча Кла у дио Ви ла и Ан-

ФИЛМСКА ПУБЛИЦИС ТИКА

Ф Е Н О М Е Н И

Драгомир Ћулафић: У СВОМ РАМУ; Издавач: Партенон, Београд, 2011.

Нај но ви ја пе снич ка збир ка Дра го ми ра Ћу ла фи ћа до но си пе-
де се так пе са ма бри жљи во ода бра них и оку пље них око за јед-

нич ких сто же ра. То су мо ти ви ко ји се и ина че сре ћу у по е зи ји ово-
га пе сни ка, али са да по сма тра ни из ви зу ре зре ло сти, по при ма ју 
но ва зна че ња. 

Ћу ла фић у сво јој ис по вед ној ли ри ци не за ма гљу је осе ћа ња, 
ко ја на свом жи вот ном пу ту ни је ис тро шио, и без за зо ра пе ва о 
за блу да ма, про ла зно сти, о ле по ти на шег не са вр ше ног све та и не-
по зна ни ца ма оно стра ног. Пе ва о сво јим окви ри ма и људ ским мо-
гућ но сти ма, те жња ма. Пи ше о све му што му ста је у ви до круг, а за 
пе сни ка је то чи тав уни вер зум. И сам за чу ђен огром но шћу оно-
га што ста не у јед но „обич но око“, све стан је си ћу шно сти чо ве ка 
спрам ве ли чај но сти при ро де. Та ко су жи вот и смрт – ма ни фе ста-
ци је ле по те и про ла зно сти – ње го ве основ не пре о ку па ци је. Лич ни 
пе чат овим оп ште људ ским за па жа њи ма да је љу бав ко јом оза ру је 
све на че му за у ста ви по глед. 

У сво јој скром но сти, пе сник је све стан свог бо гат ства. Он и не по ку ша ва да го ми ла зе маљ ска 
бла га; за до во љан је осме хом и сти хом, уз ви ше ним вред но сти ма за ко је је још ро ђе њем до био 
слух. Има око за дру ге, не ослу шку је са мо се бе, већ осе ћа ве ли ко би ло све ми ра и зна да му се рав-
но те жа не сме на ру ши ти. За то су му сун це, ру жа и ја бу ка оми ље ни сим бо ли и мо ти ви. 

Сво јом до бром мо ћи за па жа ња, Ћу ла фић уоча ва тре ну так и ове ко ве чу је га у сти ху. Као рет ко 
ко да нас, усу ђу је се да, на на чин ста рих по е та, за поч не свој пе снич ки ис каз ус кли ком и ди рект-
ним обра ћа њем ле по ти је се ни или сми ра ју ду ше, да шку жи во та. Без стра ха да ће га ко год по ча-
сти ти епи те том „ста ро мо дан“, Ћу ла фић сје ди њу је сво ју искре ност са до брим по зна ва њем за на та, 
те свом пе снич ком за но су да је са вре мен из раз, бли зак да на шњем чи та о цу. Овај спој да је по себ ну 
драж ње го вој при јат ној и људ ски то плој, ху ма ној по е зи ји. 

Гордана Малетић

Шће кић, Ана: СПА СА ВА ЊЕ ЦАР СКОГ ПИН ГВИ НА, Бе о град, из да ње 
ауто ра, 211 стр.

Књи га по е зи је на ме ње на де ци са др жи че ти ри ци клу са чи ји 
на зи ви го во ре са ми за се бе: На оба ли Цар ске ба ре, Жи вот у 

Зоо-вр ту, Шко ла жи во та и Спа са ва ње Цар ског пин гви на. Од пе сме 
до пе сме при ме тан је дис кре тан а не кад и отво рен апел да се не-
гу ју по зи тив не вред но сти, еко ло шка свест, ува жа ва ње дру гих, па 
и жи во ти ња, кућ них љу би ма ца ко ји ни су играч ке не го су ста на ри, 
рав но прав на би ћа са сво јим по себ ним по тре ба ма. Жи во ти ње у 
ку ћи, у при ро ди и у ка ве зу зоо ло шког вр та су те ма ве ћи не пе са ма 
та ко пи са них да истин ски за ин те ре су ју нај мла ђу ге не ра ци ју и да 
у њој оста ве траг. 

Жи во тињ ски свет ко ри сти сво је окру же ње на при ро дан на-
чин, а људ ски свет их ко ри сти на раз у ла рен и нео д го во ран. Не-
по врат но се гу бе дра го це не вр сте, а чак и по на ша ње нај кр во лоч-
ни јих зве ри по не кад је ма ње по губ но од људ ског. Спре ча ва ње 
да љег су но вра та при ро де је за да так ге не ра ци ја ко је са да од ра ста ју и ова књи га је ма ли ко рак у 
том прав цу. 

Шће кић, Ана: МИШ ИЗ НИ ША И МА ЧОР НАМ ЋОР АР МА ДИ ЉО, Бе о-
град, из да ње ауто ра, 191 стр. 

Ур не бе сна епо пе ја у че тр де сет осам пе ва ња о при ја тељ ству ми-
ша из Ни ша и ма чо ра, ко ји од лов ца по ста је за штит ник миш је 

ар ма де и кроз мно го сме шних и чуд них до га ђа ња схва ти мо да је и 
у при чи дру га при ча ко ја се тек ра за зна је као по зи тив на по ру ка и 
ме та фо ра. Док то не схва ти мо, ју ри мо се око Ни ша, по Пан чи ће-
вом вр ху, Дур ми то ру и ка њо ну Та ре, по аеро дро му Ли сич ји ја рак, 
упо зна је мо пив ског пе тла, анд ску ба бу у ме сту Ма чу Пик чу, гу са-
ре са Ка ри ба, ми ше ве астро на у те, Си ци ли ју, Шпа ни ју, у Њу јор ку 
смо на хе пе нин гу пет сто са ти ћу та ња, до ти че мо се ју жне Ки не, 
остр ва за чи на, пло ви мо је дре ња ком на смо тру у Бар се ло ну, при-
су ству је мо зим ској олим пи ја ди, мун ди ја лу у Ју жној Афри ци, ма-
ра то ну у Бео-зоо вр ту, под Ка ле мег да ном на те ни ским те ре ни ма, 
на Лов ће ну, у Ве не ци ји на гон до ли, на ри бљој чор би у Бе ле ги шу, 
у ми лан ској опе ри... Кроз ову бес крај ну пе сму нај зад сти же мо до 
зим ских пра зни ка у свра ти шту за ци ца ма це, где ар ма да ми ше ва по ку ша ва да се оду жи свом за-
штит ни ку... 
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Див на Ђу рић За мо ло: Гра ди те љи Бе о
гра да 1815–1914, дру го из ме ње но из
да ње – Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, 
2009. – 431 стра на, илу стро ва но

Пр во из да ње мо но гра фи је о гра ди те љи ма Бе-
о гра да из пе ра исто ри чар ке ар хи тек ту ре др 

Див не Ђу рић За мо ло (1922, Пље вља – 1995, Бе-
о град, кра јем 1960. по ста ла ку стос Му зе ја гра да 
Бе о гра да) об ја вље но је 1981. Пре ма ре чи ма пи сца 
Пред го во ра овом, дру гом из да њу, др Алек сан дра 
Ка ди је ви ћа: „Пре по јаве ове ин струк тив не књи ге 
у срп ској исто ри о гра фи ји ни су при ре ђи ва ни слич-
ни, при бли жно си сте ма тич ни и ис црп ни пре гле ди 
ар хи тек ту ре Бе о гра да из XIX века“.

Књи гу отва ра аутор кин Пред го вор из 1980. у ко-
ме је из ло жен „про цес“ на стан ка мо но гра фи је ко ја 
по кри ва век гра ди тељ ства/ар хи тек ту ре Бе о гра да. 
Сле де по гла вља: Раз вој и оп ште ка рак те ри сти ке 
бе о град ске ар хи тек ту ре од 1815. до 1914. (5–14. 
стр.), Гра ди те љи (15–410. стр.), Спи сак обје ка та 
по ули ца ма (411–425 стр.), Скра ће ни це и ре зи ме 
књи ге на ен гле ском. 

Цен трал ни део мо но-
гра фи је са др жи име на гра-
ди те ља, кра ћи опис њи хо вог 
жи вот ног пу та, струч ну де-
лат ност, спи сак обје ка та ко-
је је гра ди тељ про јек то вао, 
би бли о гра фи ју и дру ге из во-
ре, уз фо то гра фи је/раз глед-
ни це/пла но ве из гра ђе них 
обје ка та. Тај ме то до ло шки/
на уч ни по сту пак при ме њен 
је код свих гра ди те ља, њих 
36 (нпр. део по све ћен Је ли-
са ве ти На чић (1878, Бе о град – 1955, Ду бров ник), 
пр вој же ни гра ди те љу ста рог Бе о гра да, иза одељ ка 
Жи вот ни пут, до ла зи опис струч не де лат но сти, 
илу стра тив ни ма те ри јал и спи сак обје ка та (при-
мер: Ку ћа М. Мар ко ви ћа, угао Го спо дар Јо ва но ве 
и Ка пе тан Ми ши не (из гра ђе на 1904) (пра те ћа 
фо то гра фи ја ку ће је из 1955), Основ на шко ла 
„Краљ Пе тар I“, угао Кра ља Пе тра 7 и Гра ча нич ке 
(из гра ђе на1906), (дат је ар хи тек тон ски план шко-
ле и раз глед ни ца из 1910), а код Ја на Не во ле (1812, 
Че шка – 1903, Че шка), „глав ног ин џи ни ра Оде ље-
ња гра ђе ви на По пе чи тел ства вну тре них де ла“ са 
го ди шњом пла том од 800 та ли ра, по ред ре че ни це 
„тво рац нај леп ше и нај ве ће па ла те у Ср би ји сво је 
епо хе“ – Ка пе тан Ми ши ног зда ња, из гра ђе не 1863, 
фо то гра фи ја Ана ста са Јо ва но ви ћа је из 1865, у Спи-
ску обје ка та чи та мо и по дат ке о Вој ној бол ни ци у 
да на шњој Ње го ше вој на бро ју 15, из 1849, сру ше-
на 1905, са чу ван схе мат ски план, Вој ној ака де ми ји 
из гра ђе ној 1850, угао да на шње Кне за Ми ло ша 29 
и Не ма њи не, сру ше на 1941, раз глед ни ца из 1900). 
Ту је и низ оста лих не и ма ра: Вик тор Да вид Азри-
ел (1875–1942), Ми лан Ан то но вић (1868–1929), 
гра ди тељ основ не шко ле „Вук Ка ра џић“ 1894, и 
дру гих, Пе тар Ба ја ло вић (1876–1947), гра ди тељ 
Му зич ке шко ле „Стан ко вић“ у Кне за Ми ло ша из 
1910, Алек сан дар Бу гар ски (1835–1891), На род-
но по зо ри ште 1869, Ста ри двор (да нас Скуп шти на 
гра да) из 1884 „нај леп ше оства ре ње у ар хи тек ту ри 
Ср би је у XIX ве ку“, Ан дри ја Ву ко вић (1812–1884), 
гра ди тељ хо те ла „Лон дон“ 1860, фо тос из 1930, 
сру шен 1963, Ни ко ла Ивач ко вић (1844–1924), цр-
ква Све тог Ни ко ле, Но во гро бље, 1893. У це ли ни 
Не по зна ти и оста ли гра ди те љи на ла зи мо основ не 
по дат ке о Ич ко вој ку ћи (сру ше на 1938) у Кра-
ља Пе тра 8 и ка фа ни „?“ (1823, по сто ји и да нас) у 
Кра ља Пе тра 6, Ма на ко вој ку ћи (1830) у Га ври ла 
Прин ци па 5, Ста рој цр кви Све тог Мар ка у Та шмај-
дан ском пар ку из 1830, сру ше на 1941–1944, хо те лу 
„Срп ска кру на“, Кнез Ми ха и ло ва 54 из 1867, да нас 
згра да Би бли о те ке гра да и ни зу по сто је ћих и иш-
че злих гра ђе ви на са град ске ма пе. Пре ма ре чи ма 
уред ни ка књи ге Бо ди на Јо ва но ви ћа но во из да ње 
мо но гра фи је, из ме ђу оста лог, са др жи ве ћи број 
фо то гра фи ја и раз глед ни ца у бо ји ко је су за ме ни-
ле прет ход не, као и оне ко је у вре ме об ја вљи ва ња 
пр вог из да ња ни су би ле до ступ не, та ко ђе уне те су 
про ме не у на зи ви ма ули ца. 

припремио Н. Ћосић 

ти ра ње Ми ле не Па вло вић као мла де у Под зе мљу. 
Из Ту ца ко ви ће вих ста во ва, што се ја сно огле да 
у овој књи зи, сто ји огром но фил мо фил ско ис-
ку ство ко је је пи сац сте као у мрач ним би о скоп-
ским са ла ма, као и ен ци кло пе диј ско зна ње ка да 
је у пи та њу исто ри ја фил ма. Дин ко Ту ца ко вић је 
про ми шље ни ин те лек ту а лац ко ји пу но не др жи 
до дав но усво је них ста во ва, али та ко ђе не при-
па да ни ра ди кал ној стру ји филм ских ми сли ла ца 
и ства ра ла ца, скло них де за ву и са њу све га оног 
што им се чи ни ста ро мод ним и ар ха ич ним. Тек-
сто ви ко ји се на ла зе у овој књи зи зах те ва ју обра-
зо ва ног чи та о ца, спрем ног да мно ге лич но сти и 
ки не ма то граф ске фе но ме не ста ви у од го ва ра ју-
ће дру штве не окви ре. Због те чи ње ни це књи га 
Сен ке филм ских пре да ка или аве ти ди ги тал не 
бу дућ но сти, ви ше стру ко је по треб на ов да шњој 
филм ској пу бли ци сти ци.

РАН КО МУ НИ ТИЋ: ФИЛМ СКИ ПРИ ЈА
ТЕ ЉИ И ПРИ ЈА ТЕЉ ФИЛ МА; при ре-
дио ЛА ЗА РЕ ВИЋ, Вла ди мир: Бе о град, 
Ди рек ци ја Фе ста; 2011. – 96. стр

На гра да за жи вот но де ло 58. бе о град ског 
фе сти ва ла до ку мен тар ног и крат ко ме тра-

жног фил ма пост хум но је при па ла Ран ку Му ни-
ти ћу (1943–2009) филм ском те о ре ти ча ру, кри-
ти ча ру, сце на ри сти, ко лум ни сти, ин те лек ту ал-
цу ко ји је есе ји стич ким књи га ма Али са на пу ту 
кроз под зе мље и кроз све мир, Те слат ке филм ске 
ла жи, Адио Ју го филм и Чу до ви шта ко ја смо во-
ле ли за слу жио од ред ни цу чо век ре не сан се. За 
овог ин те лек ту ал ца у до слов ном сми слу мо же 
се при ме ни ти те за филм ског кри ти ча ра Ро бер-
та Кур ти ју са да умет нич ка кри ти ка и са ма мо же 
да бу де умет ност. Тек сто ви Ран ка Му ни ти ћа пи-
са ни су теч но и ра зу мљи во, иро нич ним сти лом, 
али са до брим те о рет ским уте ме ље њем. Ран ко 
Му ни тић – те о ре ти чар, пу бли ци ста, дра ма тург, 
уред ник и во ди тељ те ле ви зиј ских еми си ја (Ве-

че са зве зда ма, Фил мо са коп), сце на ри ста (филм 
Офи цир с ру жом) – био је ин сти ту ци ја за се бе. 
Због соп стве них бес ком про ми сних ста во ва сте-
као је ста тус кри ти ча ра ко ме се ве ру је. Ме ђу 
ње го вим са го вор ни ци ма би ла су нај ве ћа име на 
умет но сти по крет них сли ка: Фриц Ланг, Чар ли 
Ча плин, Сти вен Спил берг, али и ге ни је ли ков не 
умет но сти Па бло Пи ка со, ко ји је ра дио пла кат 
за исто риј ски спек такл Бит ка на Не ре тви. О ов-
да шњим глум ци ма ко је је во лео (ка да су глум ци у 
пи та њу Му ни тић се про ти вио уста ље ној фра зи 
да су они при ме ње ни ре про дук тив ни умет ни-
ци, пи та ју ћи се: ко га глу мац да ре про ду ку је кад 
од јед не ге ни јал не ап страк ци је по пут Ха мле та 
на при мер, тре ба да на пра ви жи ви сцен ски лик 
– пр. Д. Ц.) на пи сао је ве ли ки број мно гра фи-
ја, ме ђу ко ји ма се ис ти чу оне о Па влу Ву и си ћу, 
Ми о дра гу Пе тро ви ћу – Чка љи, Ми ри Сту пи-
ци, Бо ри То до ро ви ћу... Мо но гра фи јом Филм ски 
при ја те љи и при ја тељ фил ма, Ди рек ци ја Фе ста 
на нај бо љи мо гу ћи на чин оду жи ла се јед ном од 
ов да шњих нај у ти цај ни јих и нај бе ском про ми-
сни јих те о ре ти ча ра и кри ти ча ра ме ди ја Ран ку 
Му ни ти ћу.

Душан Цицвара

ђе ло Ста но. У че му је тај на успе ха овог стри па, 
ко га про зни пи сци као До на то Ал то ма ре пред-
ла жу да се уве де у на став не про гра ме? Пр во, 
по жан ров ском од ре ђе њу овај гра фич ки ро ман 
је хо рор, али хо рор ко ји пре по зна је мо као соп-
стве ну ствар ност. За то су се сви сце на ри сти ко ји 

су по сле Скла ви ја ра ди ли на овом се ри ја лу, по-
пут Па о ле Бар ба то, Кла у ди ја Кја ве ро ти ја и Ро-
бер та Ву да, ру ко во ди ли на че лом јед ног од нај по-
зна ти јих ан гло сак сон ских пи са ца хо рор про зе и 
филм ског ре ди те ља Клај ва Бар ке ра: „Не мо же те 
упла ши ти дру го га, ако не при зна те шта вас лич-
но пла ши!“. У фи зич ком сми слу Ди лан Дог де лу је 
из у зет но при влач но (лик је кре и ран пре ма ли цу 
по зна тог аме рич ког филм ског ста ра Ру пер та 
Еве ре та), али по пут Кор та Мал те зеа, Ху га Пра-
та или Сенд ме на Ни ла Геј ме на, ни ка ко не успе ва 
да оства ри трај ну љу бав ну ве зу, те по том пи та њу 
увек до жи вља ва бро до ло ме. Оде вен у фар ме ри-
це, цр ве ну ко шу љу и цр ни са ко, и сам оп сед нут 
соп стве ним ко шма ри ма, са хо би ји ма у ви ду сви-
ра ња кла ри не та и скла па ња ма ке та је дре ња ка, 
Ди лан Дог је у јед ном су ро вом и ра ци о нал ном 
све ту, као не по пра вљи ви ро ман тик при ну ђен да 
се бра ни ци ни змом. Су о чен са мрач ним, зло коб-
ним и па ра нор мал ним, Ди лан Дог у сво ја го то во 
по пра ви лу по тен ци јал но смр то но сна ис тра жи-
ва ња кре ће на о ру жан соп стве ним оштрим ин-
те лек том, ин стинк том ко ји на зи ва ше стим и по 
чу лом, и ста рин ским пи што љем ко ји не мо же да 
про на ђе ка да му је нај по треб ни ји. Та ко кре и ран 
и за о кру жен лик нај ви ше је до при нео пла не тар-
ном успе ху овог гра фич ког ро ма на.

Душан Цицвара

Ф Е Н О М Е Н И
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Бранко Миљковић – ПЕСНИК ВАТРЕ
Избор из стваралаштва и зборник радова о 

песнику.
(Приредио Михајло Пантић)

Књи га је на ста ла у окви ру про јек та Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да Пе сник ва тре – Бран ко Миљ ко вић, а по во дом 
50 го ди на од од ла ска Бран ка Миљ ко ви ћа.

Са др жи раз го во ре са пе сни ком, Бран ко ве по е тич ке 
тек сто ве, из бор Миљ ко ви ће вих пе са ма из ви ше ан то-
ло ги ја по е зи је, као и есе ји стич ке и кри тич ке тек сто ве о 
пе сни ку из пе ра на ших еми нент них кри ти ча ра, пе сни ка 
и фи ло зо фа. 

Уз збор ни к, архивиран је као по се бна целина ви део 
за пис на два DVD-а са окру глог сто ла по све ће ног ства-
ра ла штву Бран ка Миљ ко ви ћа, ко ји је одр жан у Би бли о-
те ци гра да Бе о гра да, у сеп тем бру 2011. 

У зборнику су радови аутора: Ра ди во ја Ми кића, Ва се 
Пав ко вића, Је ле не Но ва ко вић, Во ји слава Ка ра но вића, 
Са ше Ра дој чића, Уне По по вић, Ду брав ке Ђу рић, Го рана 
Ко ру но вића, Ма ри не Ко ва че вић, Мар јана Ча ка ре вића, 
Ми хај ла Пан тића.

Љубица Ћоровић

ИЛУСТРОВАНА ИСТОРИЈА БИБЛИОТЕКЕ 
ГРАДА БЕОГРАДА

Ка ко сам на слов су ге ри ше, ово је књи га о на ста ја њу, раз во ју 
и мо дер ни за ци ји нај веће по пу лар не би бли о те ке на Бал ка ну. 
Осам де сет го ди на Би бли о те ке гра да Бе о града до жи вља ва 
се кроз ову до ку мен тар но-ле то пи сну гра ђу као дуг и ча стан 
пут на по љу све оп ште ду хов но сти. Ово је мо но гра фи ја о не-
пре кид ном  кул тур ном са деј ству би бли о те ка ра и чи та ла ца, 
оних ко ји на зна ње упу ћу ју и оних ко ји су зна ња жељ ни. Од 
скром них по че та ка са не ко ли ко по ли ца са књи га ма, од пр-
вих ли сних ка та ло га ра ђених по угле ду на по сто је ће европ-
ске у оно до ба, па до ве о ма раз ви је не град ске мре же би бли-
о те ка са елек трон ским ка та ло зи ма, мо дер ним чи та о ни ца ма, 
из да вач ком де лат но шћу, мул ти кул ту рал ним про гра ми ма, ге-
не ра ци је шко ло ва них би бли о те ка ра пре шле су овај пут дуг 
осам де сет го ди на и за ко ра чи ле у мо дер но би бли о те кар ство 
21. ве ка.

ДВО У ГАО EX LIBRIS
ДВО У ГАО EX LIBRIS је ци клус јав них па ра лел них раз го во ра са два са го вор ни ка 

ко ји од го ва ра ју на пи та ња и во де ди ја лог о ин три гант ним те ма ма из обла сти књи-
жев но сти, кул ту ре и умет но сти, у при су ству пу бли ке и ме ди ја. Кон ци пи ран је по 
мо де лу ТВ еми си је ДВО У ГАО исто и ме не не за ви сне про дук ци је ко ја се од ја ну а ра 
2007. го ди не еми ту је на ТВ Б92 (ауто ри: Вељ ко Ђу ро вић и Ка та ри на Ра су лић), а од 
сеп тем бра 2011. го ди не на ТВ Ава ла...

Про је кат се ре а ли зу је у са рад њи Би бли о те ке гра да Бе о гра да, Аген ци је Дво у-
гао, Чи го ја штам пе и ТВ Б92 Ин фо ка на ла (2010–2011), од но сно ТВ Ава ла (од је се-
ни 2011).

Три би не у окви ру ци клу са ДВО У ГАО EX LIBRIS одр жа ва ју се јед ном ме сеч но у 
Би бли о те ци гра да Бе о гра да, а сва ка три би на по том је пред ста вље на исто и ме ном 
по лу ча сов ном еми си јом на ТВ Ава ла.

Про грам во ди Сло бо дан Ко стић.
Ова књи га са др жи пр вих осам раз го во ра из ци клу са.

Издања БГБ


