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Цео хри шћан ски свет 2013. го ди не обе-
ле жа ва 1700 го ди на од до но ше ња Ми-

лан ског едик та, ко јим је за у ста вљен про гон 
хри шћа на и хри шћа ни ма би ло до зво ље но 
да сло бод но ис по ве да ју сво ју ве ру, а хри-
шћан ским цр ква ма до зво ље но да рас по ла-
жу имо ви ном.

Кључ на лич ност за ову ве ли ку исто риј-
ску од лу ку био је цар Кон стан тин I Ве ли ки 
(Фла ви је Ва ле ри је Кон стан тин, лат. Fla vi us 
Va le ri us Con stan ti nus), рим ски им пе ра тор 
(306-337), ро ђен у На и су [(лат. Na is sus), 
у про вин ци ји Гор ња Ме зи ја (лат. Mo e sia 
Su per i or), 27. фе бру ар 271. или 273., На ис 
(да нас Ниш, Ср би ја) - 22.мај 337., око ли-
на Ни ко ме ди је, Би ти ни ја (да нас Из мит, 
Тур ска)]. Као пр ви хри шћан ски цар, ве ли-
ки до бро твор и кти тор хри шћан ске цр кве, 
Сво јим де лом за слу жио је епи тет Ве ли ки, 
на кон смр ти је ка но ни зо ван, а хри шћан-
ска цр ква га је про гла си ла за рав но а по сто-
ла – онај ко ји је јед нак са оста лих два на ест 
апо сто ла. Кон стан тин је по кре нуо хри сти-
ја ни за ци ју Цар ства и про гла сио хри шћан-
ство до ми нант ном ве ром та да шњег ци ви ли зо ва ног све та, чи ме 
је, уз осни ва ње Кон стан ти но по ља, по ста вио те ме ље бу ду ћем 
Ви зан тиј ском цар ству.

Ми лан ски едикт је за кон ски акт ко ји је до нео цар Кон стан-
тин Ве ли ки, а ко јим је про гла ше на вер ска рав но прав ност и пре-
ста нак го ње ња хри шћа на ко је је тра ја ло три ве ка. Про гла шен је 
у Ме ди о ла ну (Ми ла но) 313. го ди не. Њи ме је хри шћан ска ре-
ли ги ја ле га ли зо ва на у Рим ском цар ству, до зво ље но је хри шћа-
ни ма да мо гу јав но да ис по ве да ју сво ју ве ру а да за то не сно се 
ни ка кве по сле ди це.

Ми лан ском Едик ту прет ход хо дио је едикт о то ле ран ци ји 
ко ји је про гла сио цар Га ле ри је 30. апри ла 311. у Сер ди ки (да на-
шњој Со фи ји). Га ле ри је је на ре дио об у ста вља ње про го на хри-
шћа на на ње го вим те ри то ри ја ма (Бал кан и Ма ла Ази ја) и на ло-
жио им је да се мо ле за спас вла да ра, др жа ве и се бе са мих.

По чет ком IV ве ка, у Рим ском Цар ству хри шћа ни су већ би-
ли из у зет но про ши ре ни, ка ко те ри то ри јал но, та ко и у ра зним 
сло је ви ма дру штва. Мно ги су хри шћа ни за у зи ма ли кључ не по-
ло жа је у др жав ној упра ви и оста лим ви ђе ни јим ме сти ма у дру-
штву, прем да су се из ла га ли опа сно сти про го на. Едикт је сто га 
же лео уне ти мир у Цар ство.

Град Ниш, као род ни град Кон стан ти на Ве ли ког у ко ме се 
на ла зи ла и ње го ва ре зи ден ци ја (Ме ди ја на)1 2013. ор га ни зу је 
по сла ву овог ју би ле ја ко ји је је дан од нај зна чај ни јих до га ђа ја у 
исто ри ји це лог хри шћан ства.

Обе ле жа ва ње ју би ле ја по чи ње 11. ја ну а ра на дан осло бо ђе ња 
Ни ша од Ту ра ка, а Цен трал на про сла ва би ће 6. ок то бра у Ни шу 
и тра ја ће не ко ли ко да на. Скуп шти на гра да Ни ша про гла си ла 
је зва нич но 2013. за го ди ну обе ле жа ва ња 17 ве ко ва Ми лан ског 
едик та. Срп ска пра во слав на цр ква сла ви 3. јун (21/5) као дан 
Све тог ца ра Кон стан ти на и ца ри це Је ле не. Тај дан је сла ва гра-
да Ни ша. По ред гра да Ни ша и СПЦ као и дру ге ин сти ту ци је 
кул ту ре у Ср би ји обе ле жи ће овај ју би леј, на уч ним ску по ви ма, 
при ред ба ма и дру гим при год ним све ча но сти ма.

Станиша Нешић

1700 година од доношења Миланског едикта

1  Ар хе о ло шко на ла зи ште Ме ди ја на је пред гра ђе ан тич ког На и са. На ла зи ла се 
не да ле ко од ре ке, у бли зи ни тер мал них из во ра, а про сти ра ла на по вр ши ни од пре-
ко 40 ha. Медиjана је из гра ђе на по чет ком IV ве ка, у вре ме Кон стан ти на Ве ли ког, 
као ре зи ден ци ја у ко јој су бо ра ви ли рим ски ца ре ви при ли ком по се та На и су. Ар-
хе о ло шка ис тра жи ва ња, спро ве де на у овом ве ку, све до че о ве ли чи ни и рас ко ши 
ре зи ден ци је на Ме ди ја ни. Цен трал ни про стор за у зи ма ла је ви ла са епи сти лом 
ко ја је за хва та ла по вр ши ну од 6000 m2, а укљу чи ва ла је тер ме на за пад ној и ма њи 
ним феј на ис точ ној стра ни. За пад но од ви ле на ла зи ла се жит ни ца пра во у га о не 
осно ве, ди мен зи ја 91x27 m, док је ју жно, на обли жњем уз ви ше њу, био са гра ђен 
во до то рањ. Лук су зне гра ђе ви не од чвр стог ма те ри ја ла са сту бо ви ма, де ко ри са не 
мо за и ци ма и фре ска ма, кон цен три са не су око ви ле са пе ри сти лом. То су: ви ла са 
кон ха ма, ви ла са оград ним зи дом и ви ла са цен трал ним ко ри до ром. При вред ни 
објек ти сме ште ни су од жит ни це на за пад, пре ма гра ду На и су. На ју го за пад ној 
пе ри фе ри ји Ме ди ја не би ло је ма ње се о ско на се ље са уре ђе ним ко му ни ка ци ја ма. 
Пред крај IV ве ка Ме ди ја на је те шко стра да ла у по жа ру, а пот пу но је уни ште на у 
вре ме Хун ске на је зде 441. Ар хе о ло шка ис ко па ва ња и кон зер ва тор ски ра до ви тра-
ју, са пре ки ди ма, од ше зде се тих го ди на ХХ ве ка до са да.

На насловној страни: Бронзани портрет Константина I Великог, Народни музеј Београд.



02 03

Битка код Милвијског мо ста. Оне мо ћао од 
бо ле сти, рим ски цар Га ле ри је је на са мр ти 
30. апри ла 311. у Сер ди ки (да на шњој Со фи-

ји) из дао Едикт о то ле ран ци ји. Га ле ри је је на ре дио 
об у ста вља ње про го на хри шћа на на ње го вим те-
ри то ри ја ма (Бал кан и Ма ла Ази ја) и на ло жио им 
је да се мо ле за спас вла да ра, др жа ве и се бе са мих. 
Ње го ве те ри то ри је су по де ли ли Ли ци ни је и Мак-
си мин Да ја — Ли ци ни је је узео бал кан ске, а Мак-
си мин ма ло а зиј ске зе мље.

Укла ња ње Мак си ми ја на 310. је до ве ло до за те-
за ња од но са из ме ђу Кон стан ти на и Мак сен ци ја. 
По чет ком 312. год. Кон стан тин је скло пио са вез 
са Ли ци ни јем, вла да рем По ду на вља и Бал ка на, а 
за тим је, чим су вре мен ске при ли ке до зво ли ле, са 
не ве ли ком вој ском од око 40.000 вој ни ка пре шао 
Ал пе у про ле ће 312. го ди не. По сле те шко из во је ва-
не по бе де код Ве ро не, Кон стан тин је по стао нео-
спор ни го спо дар се вер не Ита ли је. Мак сен ци је се, 
на ве сти о не у спе ху сво је вој ске на се ве ру, за тво-
рио уну тар рим ских бе де ма.

На пу ту Ри му, Кон стан тин је до жи вео ми стич-
но ис ку ство на кон ко га се отво ре но опре де лио за 
хри шћан ску ве ру. По Лак тан ци ју, чи ји је спис О 
смр ти про го ни те ља на стао већ око 317/8. год, Кон-
стан ти ну је у сну, у но ћи ко ја је прет хо ди ла би ци 
код Мил виј ског мо ста, на ло же но да на шти то ве 
сво јих вој ни ка ста ви сло во Х с вер ти кал ном цр-
том за кри вље ном при вр ху та ко да фор ми ра хри-
сто грам. По Кон стан ти но вом би о гра фу, епи ско пу 
Ев се ви ју Це за реј ском, ко ји је ца ре ву би о гра фи ју 
са ста вио не што по сле 337, цар му је лич но и под за-
кле твом не ко ли ко го ди на ка сни је ис при чао чи тав 
до га ђај. По Ев се ви је вој при чи у Vi ta Con stan ti ni, 
цар се мо лио бо гу ко га је по што вао и ње гов отац, 
и на ред ног да на на не бу, из над сун ца, Кон стан тин 
и ње го ва вој ска су угле да ли све тло сни крст са нат-
пи сом овим по бе ђуј (грч. τουτο νικα). Цар ни је био 
си гу ран у зна че ње ви зи је док га у сну ни је по се-
тио Христ и пре по ру чио му да на пра ви вој ни стег 
у об ли ку зна ка ви ђе ног на не бу и ис ко ри сти га у 
би ци. Су тра дан, Кон стан тин је на ре дио да се ис-
ку је вој ни стег (лат. la ba rum) са вен цем на вр ху у 
ко ме се на ла зи ла спо је на грч ка сло ва Х и Р у ви ду 
Хри сто вог мо но гра ма. На кон то га, цар је од лу чио 
да сле ди бо га ко ји му се ука зао и оку пио је око се-
бе хри шћан ске све ште ни ке од ко јих је за тра жио 
да га упу те у Хри сто ву ве ру. Кон стан тин ни је био 
ни пр ви ни по след њи рим ски вла дар ко ји је пре 
од лу чу ју ћег до га ђа ја тра жио и до био кон крет ну 
по моћ не ке ви ше си ле. Но ви на је би ла у то ме што 
је Кон стан ти но ва ви зи ја из 312. год. (ви де ли смо 
да па не ги ри чар из 310. по ми ње и па ган ску ви зи ју 
Апо ло на), има ла ја ку хри шћан ску цр ту. Мо гу ће 
је да је је дан, да нас уоби чај ни при род ни фе но мен 
нпр. со лар ни ха ло, про ту ма чен као не-
бе ски знак по во љан за Кон стан ти нов 
по ход. По че так 4. ве ка био је до ба ка да 
се чвр сто ве ро ва ло, и са па ган ске и са 
хри шћан ске стра не, да не бе ске си ле 
го то во сва ко днев но ути чу на људ ске 
суд би не. И сам Мак сен ци је, охра брен 
про ро чан ством из Си бил ских књи га, 
упу стио се у отво ре ну бит ку са ма ло-
број ни јом Кон стан ти но вом вој ском 
28. ок то ба ра 312. Ста ри Мил виј ски 
мост на Ти бру, се вер но од Ри ма, сру-
шен је ка ко би се на сту па ју ћој вој сци 
оте жао при ступ гра ду, док су бра ни те-
љи по ди гли пон тон ски мост од ча ма-
ца. Већ при ли ком пр ве озбиљ ни је чар-
ке, Мак сен ци је ва вој ска је на те ра на у 
без гла во по вла че ње и пон тон ски мост 
је по пу стио под те ре том њи хо вог дез-
ор га ни зо ва ног пре ла ска ре ке. Ме ђу 
мно ги ма ко ји су се том при ли ком уда-

Константин I и хришћанство

ви ли био је и Мак сен ци је. Кон стан тин је на ред ног 
да на по бе до но сно ушао у Рим, а Мак сен ци је ва од-
ру бље на гла ва је но ше на на ко пљу ули ца ма гра да.

По бед ник је по здра вљен као осло бо ди лац, спа
си тељ и до бро чи ни тељ, а се нат је по ра же ног Мак-
сен ци ја про гла сио за ти ра ни на и на ло жио бри-
са ње сва ке успо ме не на ње га (dam na tio me mo ri ae). 
Кон стан ти ну су ука за не мно ге по ча сти, из ме ђу 
оста лог се нат је из гла сао по ста вља ње по бед ни-
ко вих спо ме ни ка по Ри му. Спо ме ник ца ру ко ји је 
у де сној ру ци др жи сим бол Спа си те ље вог стра да
ња уз нат пис ко јим се ца ру при пи су ју за слу ге за 
осло ба ђа ње се на та и на ро да Ри ма, мо же би ти ко-
ло сал на мер мер на ста туа чи ји се оста ци да нас чу-
ва ју у ва ти кан ској Па ла ти кон зер ва то ра (Pa laz zo 
dei Con ser va to ri). Се нат је Кон стан ти ну из гла сао и 
ти ту лу Ma xi mus Augu stus за хва љу ју ћи ко јој је мо-
гао да зах те ва во де ћу уло гу у цар ском ко ле ги ју му 
ко ји су са да чи ни ли још Ли ци ни је и Мак си мин. 
Кон стан тин је у Ита ли ји об на ро до вао Га ле ри јев 
едикт о то ле ран ци ји из 311, а за тим је на ре дио и 
да се цр кви вра ти од у зе та имо ви на. У оправ да ност 
сво је вер ске по ли ти ке убе дио је и свог са ве зни ка 
Ли ци ни ја ка да су се у фе бру а ру 313. са ста ли у Ми-
ла ну где се Ли ци ни је оже нио Кон стан ти но вом по-
лу се стром Кон стан ци јом. Овај са ста нак по слу жио 
је као осно ва пре да ња о Ми лан ском едик ту ко јим 
је Кон стан тин на вод но хри шћа ни ма дао сло бо ду 
ве ро и спо ве сти, а хри шћан ство учи нио рав но прав-
ним са оста лим ре ли ги ја ма Цар ства. Сам Ев се ви је 
Це за реј ски, са вре ме ник до га ђа ја, на мер но пре ћут-
ку је Га ле ри је ву уло гу у об у ста ви про го на, а гло ри-
фи ку је Кон стан ти но ву. Та кав став пре о вла да ће у 

ка сни јој тра ди ци ји, исто риј ска 
осно ва до га ђа је ће бле де ти, 

а Кон стан ти но ва уло га ће 
по ста ти до ми нант на у по-
пу лар ној све сти и да нас.

Кон стан тин и Ли-
ци ни је. На кон што је 

по ра зио Мак си ми на код 
Ха дри ја но по ља 30. апри-

ла 313. Ли ци ни је је овла дао 
Ма лом Ази јом, Си ри јом, Па-

ле сти ном, рим ском Ме со по та-
ми јом и Егип том. Од мах по ула ску У 

Ни ко ме ди ју об у ста вио је про гон хри шћа на и на-
ло жио да се цр ква и по је дин ци обе ште те из цар ске 
ри зни це. Нај зад, на ре дио је по гу бље ње чла но ва 
по ро ди ца не ка да шњих ца ре ва. Са да су све ве зе са 
те трар хи јом по ки да не и Цар ство је при па ло дво-
ји ци ам би ци о зних вла дар: За пад Кон стан ти ну, 
Ис ток Ли ци ни ју.

Кон стан тин је у ме ђу вре ме ну по чео да ра ди 
ин тен зив ни је на уре ђи ва њу при ли ка уну тар цр-
кве. На ро чи то се ин те ре со вао за при ли ке у цр кви у 
Афри ци где се као по сле ди ца Ве ли ког про го на по-
ја вио рас цеп на пра во слав не и до на ти сте. Кон стан-
тин се од мах ста вио на стра ну пра во слав не стран-
ке и са звао је у Аре ла ту (да на шњем Ар лу) скуп свих 
епи ско па са те ри то ри ја ко ји ма је вла дао. Уз по моћ 
др жав них вла сти, 33 епи ско па су се оку пи ли 1. ав-
гу ста 314. го ди не у Ар лу на пр вом цр кве ном са бо ру 
под цар ским па тро на том. Са бор је осу дио До на та 
због прак се по нов ног кр ште ња оних ко ји су вре ме 
Ве ли ког про го на по кле ли, али ка да су до на ти сти су 
од би ли ова кво ре ше ње Кон стан тин се та да обра-
тио са бо ру “По сла ни цом пра во слав ним епи ско-
пи ма” (Epi stu la Con stan ti ni ad Epi sco pos Cat ho li cos). 
У го во ру Кон стан тин је се бе на звао Хри сто вим 
слу гом (fa mu lus) ко ји, по пи та њу до на ти зма, че ка 
Хри стов суд, а суд оку пље ног све штен ства јед нак 
је Хри сто вом су ду. По сла ни ца по ка зу је да је цар 
већ та да рас по ла гао до вољ ним зна њем о но вој ве ри 
да би се обра тио уче ним епи ско пи ма. До на ти стич-
ки рас цеп ни је за ле чен и Кон стан тин је кра јем 316., 
и по ред зва нич но про гла ше не вер ске то ле ран ци је, 
на ре дио ре пре сив не ме ре про тив до на ти ста. Опо-
звао их је тек 321. сма тра ју ћи да ће је ре ти ци ма Бог 
ис прав ни је су ди ти. У ме ђу вре ме ну, Кон стан ци ја је 
Ли ци ни ју ро ди ла си на, Ли ци ни ја на. По ка за ло се 
да и Ли ци ни је има круп не пла но ве ко ји су се ко си-
ли са Кон стан ти но вим и из био је Bel lum Ci ba len se. 
На кон те шке бит ке код Ци ба ле (да на шњи Вин ков-
ци) 8. ок то бра 316. год Кон стан тин је на те рао Ли-
ци ни ја да му пре пу сти све сво је европ ске по се де 
сем Тра ки је. Мир је учвр шћен у Сер ди ки 1. мар та 
317. где је Кон стан тин про гла сио за це за ре сво је 

си но ве Кри спа и Кон стан ти на II и се-
стри ћа Ли ци ни ја Мла ђег. При вид на 
сло га из ме ђу два ав гу ста одр жа ла се 
до 321. ка да се ца ре ви ни су мо гли сло-
жи ти око из бо ра кон зу ла. По ред то га, 
Ли ци ни је је по стао агре си ван пре ма 
хри шћа ни ма ко ји су се већ ја сно од-
ре ди ли као Кон стан ти но ве при ста-
ли це. На кон што је Кон стан тин 323. 
го не ћи Сар ма те упао на Ли ци ни је ве 
те ри то ри је по че ла су не при ја тељ ства. 
Ли ци ни је је пр во по ра жен код Је дре-
на 3. ју ла 324, а за тим и код Хри со по-
ља у Ма лој Ази ји 18. сеп тем бра. На 
Кон стан ци ји не мол бе Кон стан тин 
се за клео да ће по ште де ти Ли ци ни ја 
ко ји је са си ном ин тер ни ран у Со лун. 
Ипак, Кон стан тин је по чет ком 325. 
на ре дио по гу бље ње Ли ци ни ја и ма-
лог се стри ћа.

Ни кеј ски са бор. Као и у Афри ци, 

Визија непосредно пред битку код 
Милвијског моста пресудно је 
утицала на Константина I да 
се определи и да прихвати 

хришћанство. После победе 
у тој бици па до своје смрти 

Константин је римским 
царством управљао као први 
хришћански цар, а хришћанству 

је створена основа и утрт пут да 
свој пуни процват досегне у доба 

Јустинијана I. Овде су сажето 
дати ти догађаји који су пресудно 

утицали на то да хришћанство 
у римском царству постане 

доминантна религија.
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та ко је и цр ква на Ис то ку би ла по де ље на око број-
них пи та ња из обла сти те о ло ги је, ди сци пли не и 
ор га ни за ци је. Кон стан тин се и овај пут по ја вио 
као по сред ник и са звао је Пр ви ва се љен ски са бор 
у Ни ке ји. На по чет ку за се да ња обра тио се са бо ру 
апе лу ју ћи на сло гу. Са бор, чи ја ак та ни су са чу ва на, 
осу дио је уче ње Ари ја из Алек сан дри је и при хва-
тио сим бол ве ре ко ји је на гла ша вао јед но су шност 
Оца и Си на. Са бор је за кљу чен 25. ју ла 325, али је-
дин ство цр кве ни је по стиг ну то, па је цар од 327. 
по чео да тра жи ре ха би ли та ци ју пр ва ка ари јан ске 
стру је. У то ме се су ко био са моћ ним епи ско пом 
и те о ло гом Ата на зи јем Алек сан дриј ским, во ђом 
пра во вер них хри шћа на на Ис то ку, ко га је на кра ју 
про те рао у Трир 335. При ме ћу је се да по след њих 
го ди на вла да ви не у цр кве ним су ко би ма Кон стан-
тин ни је играо енер гич ни ју уло гу.

1 На зив Кон стан ти но пољ или Кон стан ти но по лис 
(грч ки: Κωνσταντινούπολις, ла ти нич ним: Kōn stan ti no u po
lis, ла тин ски на зив: Con stan ti no po lis) што зна чи Кон стан
ти нов град. Осим овог на зи ва, у Ви зан ти ји се че сто град 
осло вља вао као „Кра љи ца гра до ва” (Βασιλίς τῶν πόλεων), 
а у ко ло кви јал ном го во ру обич но се ко ри стио са мо на-
зив „Град“ (ста ро грч ки: ἡ Πόλις, ла ти нич ним: hē Po lis, 
грч ки: η Πόλη, i Po li).У ис точ ним и ју жним сло вен ским 
је зи ци ма, па та ко и у срп ском пре се ко ри стио и још се 
ко ри сти на зив Ца ри град.

У по гле ду па ган ства цар је са да имао мно го од-
ре ђе ни ји став. На ис то ку Цар ства, где су хри шћа-
ни би ли број ни, па ган ство је по ста ло то ле ри са на 
ве ра и Кон стан тин је до нео не ко ли ко спо ра дич них 
ан ти па ган ских ме ра (нпр. за бра нио је по ди за ње 
но вих култ них спо ме ни ка).

Осни ва ње Кон стан ти но по ља. Слич но те трар-
си ма, чи је је ре зи ден ци је по пут Три ра и Сир ми ја 
и сам ко ри стио, Кон стан тин је на ме сту древ ног 
Ви зан та по чео да по ди же сво ју но ву ре зи ден ци ју. 
Но ви Рим, или Кон стан ти нов град (Кон стан ти но-
пољ)1, ка ко су га већ са вре ме ни ци не зва нич но зва-
ли, ина у гу ри сан је 11. мајa 330. го ди не. Том при-
ли ком је Кон стан тин исте го ди не дао да се ис ку је 
спе ци јал ни но вац у част осни ва ња овог гра да.

По сво јој ве ли чи ни, гран ди о зно сти и бо гат-
ству, Кон стан ти но пољ је тре ба ло да пред ста вља 
ри ва ла Веч ном гра ду — Ри му. Кон стан ти но пољ 
је по стао вр ло бр зо кул тур ни цен тар, а у до ба Кон-
стан ци ја II та ко ђе ће по ста ти и по ли тич ки цен тар, 
то јест пре сто ни ца Цар ства. Кон стан тин је свој 
град об да рио Се на том, по угле ду на онај у Ри му, а 
сам град је био за шти ћен ра зним ре ли кви ја ма као 
што је на вод ни Све ти крст на ком је Исус био ра-
за пет или Мој си јев штап. Ста ра па ган ска бо жан-
ства за ме ње на су или укло пље на у хри шћан ску 
сим бо ли ку. Та ко ђе је за по чео из град њу Цр кве св. 
Апо сто ла на ме сту где се не кад на ла зио Афро ди-
тин храм. Мно го ка сни је по ја ви ла се при ча о то ме 
ка ко је Кон стан ти на на ве ло бо жан ско при ви ђе ње 
до овог ме ста — сле дио је ан ђе ла ког је је ди но он 
мо гао да ви ди и ко ји му је по мо гао да на тлу на цр та 
ли ни ју где ће се ка сни је по ста ви ти зи до ви ове цр-
кве. Кон стан ти но пољ је че сто био на зи ван и No va 
Ro ma Con stan ti no po li ta na — Но ви Рим Кон стан ти-
но по ља.

Би бли о те кар ско дру штво Ср би је је обе ле жи ло 65 го ди на од осни ва-
ња 14. де цем бра 2012. у На род ној би бли о те ци Ср би је. На све ча но-

сти ко ја је тим по во дом ор га ни зо ва на при сут ни ма су се обра ти ли се-
кре тар ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, го-
спо дин Ми ро слав Та сић; управ ник На род не би бли о те ке Ср би је, го спо дин Де јан Ри стић и 
пред сед ник Би бли о те кар ског дру штва Ср би је, го спо ђа Ја сми на Нин ков.

У на став ку све ча но сти пред ста вљен је ча со пис БДС Би бли о те кар 1-2, 2012. и уру че не су на-
гра де БДС за 2012. го ди ну. На гра да „Сто јан Но ва ко вић“ до де ље на је гру пи ауто ра Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске за за књи гу Би бли о гра фи ја Иве Ан дри ћа. На гра да „За пис“ је до де ље на Ма ри ји 
Ор бо вић из Град ске би бли о те ке у Чач ку. На гра да „Нај бо љи би бли о те кар у јав ној би бли о те ци“ 
до де ље на је Да рин ки Ма љу гић из Мо кри на, а на гра да „Нај бо љи би бли о те кар у спе ци јал ној би-
бли о те ци“ Ан дри ја ни Ри стић из Му зе ја при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду. Спе ци јал на пла ке та 
до де ље на је се кре та ру БДС, Ве сни Цр но го рац за про је кат Ан ти ко руп ци ја и тран спа рент ност. 

Oбележавање 65 година од оснивања Библиотекарског 
друштва Србије - од иницијативе до међународних успеха

На кон до де ла на гра да све ча ност је на ста вље на у не фор мал ном дру же њу и раз гле да њу из ло-
жбе о Би бли о те кар ском дру штву Ср би је по ста вље не у Ам фи те а тру На род не би бли о те ке Ср би-
је. 

Бу ду ћи да је 14. де цем бар ујед но и Дан би бли о те ка ра Ср би је, све ча но сти су при су ство ва ли 
би бли о те ка ри и при ја те љи би бли о те ке из це ле Ср би је. Ра дост оку пља ња и про сла ве је би ла 
осет на код свих. Се ћа ња ко ја су на ви ра ла су би ла ис пу ња ва ју ћа, али и оба ве зу ју ћа за оне ко ји 
на ста вља ју са ра дом у го ди на ма ко је до ла зе. Не ка од њих су то ли ко зна чај на за би бли о те кар-
ство у Ср би ји да их тре ба са чу ва ти и пре до ча ва ти но вим ге не ра ци ја ма. Овом при ли ком тре ба 
по ме ну ти да су чла но ви Ини ци јал ног од бо ра за осни ва ње Дру штва, те 1947. го ди не, пре свих, 
би ли би бли о те ка ри из три би бли о те ке у Бе о гра ду: Уни вер зи тет ске Би бли о те ке „Све то зар Мар-
ко вић“, На род не би бли о те ке Ср би је и Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Би бли о те ка гра да Бе о гра да 
је, као је дан од сто же ра би бли о те кар ства у Ср би ји, мно го пу та усту па ла свој про стор за рад 
и ак тив но сти Дру штва. Та ко ђе, уче ство ва ла је у ор га ни за ци ји скуп шти на, кон фе рен ци ја, ску-
по ва и се ми на ра Дру штва кад год је то би ло мо гу ће. Би бли о те ка ри ове ку ће су пред ста вља ли 
би бли о те кар ство Ср би је на ра зним ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма и ску по ви ма. До при нос 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да у ра ду Дру штва ме ри се број ним при ме ри ма уна пре ђе ња ра да би-
бли о те ка и по ве ћа ња зна ња би бли о те ка ра ко ји, сво јим успе шним уче шћи ма у ме ђу на род ним 
ра ди о ни ца ма и ску по ви ма, по твр ђу ју да у овој ку ћи има зна ња и же ље за истим. Ипак, оно 
че га се по себ но тре ба се ти ти у ова квим при ли ка ма је сте да су вра та ове би бли о те ке увек би ла 
отво ре на свим ко ле га ма, са рад ни ци ма и би бли о те ка ма ко ји ма је по треб на по моћ. До ма ћин ски 
од нос пре ма ко ле га ма и про фе си ји је оно што је при ли ком осни ва ња ули ве но у те ме ље Би-
бли о те кар ског дру штва Ср би је. Упра во тај од нос је спо на ко ја је свих тих 65 го ди на по ве зи ва ла 
би бли о те ка ре из свих кра је ва Ср би је у за јед ни цу Дру штва без об зи ра на те шке пе ри о де и у 
би бли о те кар ству и у на шој зе мљи. При су ство број них при ја те ља, ко ле га и са рад ни ка на све ча-
но сти го во ри на го ве шта ва успе шне бу дућ но сти Би бли о те кар ског дру штва Ср би је.

Снежана Кавалић-Арсенијевић

Meђународна славистичка конференција у Библиотеци 
града Београда

Од 28. до 30. ма ја, у Би бли о те ци гра да 
Бе о гра да, одр жа на је Ме ђу на род на 

на уч на кон фе рен ци ја Твор ба ре чи и ње ни 
ре сур си у сло вен ским је зи ци ма. На кон фе-
рен ци ји је уче ство ва ло 70 еми нент них 
сла ви ста из 13 европ ских зе ма ља (Ру си-
је, Бе ло ру си је, Укра ји не, Пољ ске, Сло-
вач ке, Бу гар ске, Сло ве ни је, Ма ке до ни је, 
Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не, Не мач-
ке, Аустри је и Ср би је). Кон фе рен ци ју су 
ор га ни зо ва ли Фи ло ло шки фа кул тет Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду и Би бли о те ка гра да 
Бе о гра да. 

Би ло је то че тр на е сто по ре ду оку-
пља ње чла но ва Ко ми си је за твор бу ре чи Ме ђу на род ног сла ви стич ког ко ми те та, ко је се по пр-
ви пут ор га ни зу је у Ср би ји. Не по сред ни ор га ни за то ри ове зна чај не лин гви стич ке ма ни фе ста-
ци је би ли су проф. др Бо жо Ћо рић и проф. др Рај на Дра ги ће вић, срп ски пред став ни ци Ко ми си је 
за твор бу ре чи Ме ђу на род ног сла ви стич ког ко ми те та и про фе со ри Фи ло ло ло шког фа кул те та.

Ши ри дру штве ни зна чај ове кон фе рен ци је ле жи у про мо ви са њу срп ске кул ту ре, срп ског 
је зи ка и срп ских на ци о нал них вред но сти.

Исидора Ињац
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Библиотека града Београда

Di-XL (Dissemination and eXploration through Libraries)

Почет ни са ста нак про јек та Di-XL је одр жан 22 и 23. но вем бра 
2012. го ди не у Ати ни. На са стан ку су би ли при сут ни пред став ни-

ци парт не ра: Националнe библиоте кe Ле то ни је, Цен тра за еду ка ци ју 
Bal tic Bright, грч ке ИКТ ком па ни је Ac tion Synergy, че шке НВО Se du-
kon, ли тван ске НВО So cial In no va tion Fund и На ци о нал не тех нич ке 
би бли о те ке Че шке и Би бли о те ке гра да Бе о гра да. У фо ку су про јек та 
Di-XL је до жи вот но уче ње као кон цепт ко ји чи ни део стра те ги је ЕУ 
„Евро па 2020“.

Глав ни циљ про јек та Di-XL је раз вој ефи ка сног и одр жи вог мо-
де ла ди се ми на ци је и упо тре бе зна ња на ста лих као део кур се ва до-
жи вот ног уче ња. Спе ци фич ни циљњ ви про јек та су: иден ти фи ка ци ја 
ба ри је ра у са рад њи из ме ђу ин сти ту ци ја до жи вот ног уче ња и би бли-
о те ка, ово се на ро чи то од но ци на ди се ми-
на ци ју и упо тре бу зна ња; пред лог одр жи вог 
мо де ла са рад ње из ме ђу би бли о те ка и ор-
га ни за ци ја до жи вот ног уче ња; те сти ра ње 
овог мо де ла у 5 зе ма ља; уна пре ђе ње зна ња 
и ве шти на би бли о те ка ра за ди се ми на ци ју и 
упо тре бу зна ња на ста лих као део кур се ва 
до жи вот ног уче ња; ди се мин ци ја пред ло же-
ног мо де ла ши ром Евро пе.

До ма ћин на ред ног са стан ка упра вља ња 
про јек том ће би ти Би бли о те ка гра да Бе о-
гра да 16 и 17. ма ја 2013. го ди не.

Ово је пр ви пут да Би бли о те ка гра да Бе-
о гра да као парт нер уче ству је у јед ном ме ђу-
на род ном про јек ту из обла сти до жи вот ног 
уче ња. Про је кат је звнич но по чео 1. но вем-
бра и тра ја ће две го ди не.

EAwarenes (Europeana Awareness)

Тро го ди шњи про је кат EAwa re nes ко ји во ди Фон да ци ја Еуро пе а на 
оку пља 48 парт не ра из 29 зе ма ља Евро пе. Ово је нај ве ћи про је кат 
по бро ју уче сни ка ко ји се фи нан си ра из сред ста ва Европ ске ко ми-
си је. Уку пан бу џет је 5 ми ли о на ЕУР. Би бли о те ка гра да Бе о гра да као 
је ди ни парт нер из Ср би је у на ред не три го ди не ће са ра ђи ва ти на ре-
а ли за ци ји два од укуп но 6 рад них па ке та Про јек та. Про је кат има за 
циљ:

про мо ци ју пор та ла Еуро пе а на свим ко ри сни ци ма - по ли ти ча-•	
ри ма тј. свим они ма ко ји ути чу на кре и ра ње по ли ти ке да ко-
ри сте ре сур се и по диг ну свест о то ме да је кул тур но на сле ђе 
че сто по кре тач еко ном ског раз во ја и да про мо ви ше пре нос 
зна ња;
про мо ци ју пор та ла Еуро пе а на нај ши рем кру гу ко ри сни ка за •	
нај ра зли чи ти је лич не по тре бе укљу чу ју ћи њи хо ве хо би је, ис-
тра жи ва ње, ге не о ло ги ју, ту ри зам и раз вој дру штве них мре-
жа;
под сти ца ње са рад ње че ти ри кључ на сек то ра ко ја тре нут но •	
ни су до вољ но ис ко ри шће на од стра не Еуро пе а не: јав не би-
бли о те ке, ар хи ви, еми те ри и ко рин си ци про из во да на ста лих 
на осно ви отво ре них кул тур них про гра ма (про гра ме ри, ис-
тра жи ва чи, ак ти ви сти... и др.);
по став ку но вих об ли ка ди стри бу ци је са др жа ја Еуро пе а не •	
сек то ру ту ри зма;  
охра бри ва ње ин сти ту ци ја да се при кљу че Еуро е па ни и да •	
ис ко ри сте по сто је ће ме ха ни за ме за ре ша ва ње пи та ња аутор-
ских пра ва.

БГБ ће за јед но са парт не ри ма из Не мач ке, Дан ске, Грч ке, Шпа ни-
је и Ве ли ке Бри та ни је кре и ра ти мре же 100 јав них би бли о те ка Евро-
пе кроз ко ју ће ко ри сни ци ма би ти по ну ђе не но ве услу ге ко је ће за 
осно ву има ти ви ше од (у овом тре нут ку) 22 ми ли о на ди ги тал них 
објек та та европ ског кул тур ног на сле ђа об је ди ње них кроз пор тал 
Еуро пе а на. Та ко ђе, Ср би ја ће кроз овај про је кат до би ти пу ну по др-
шку Еуро пе а не за про мо ци ју нај ма ње јед ног дру штве ног до га ђа ја. 
Ак тив но сти Про јек та су у пот пу но сти ускла ђе ни са Стра те шким пла-
ном Еуро пе а не за пе ри од 2011-2015. 

AccessIT Plus (Accelerate the circulation of culture through 
exchange of skills in information technology)

На осно ву ис ку ста ва из про јек та Ac ces sIT (Ac ce le-
ra te the cir cu la tion of cul tu re thro ugh ex chan ge of 
skills in in for ma tion tec hno logy) Би бли о те ка гра-
да Бе о гра да је по ста ла парт нер у дво го ди шњем 
про јек ту под на зи вом Ac ces sIT Plus ко ји се фи нан си ра сред ста ви ма 
Европ ске ко ми си је, из Про гра ма „Кул ту ра 2007-2013“. Пе ри од тра-
ја ња про јек та је од 1. ок то бра 2011. до 30. сеп тем бра 2013. го ди не. 
Ко ор ди на тор про јек та је фир ма MDR Part ners из Лон до на, парт не ри 
су PSNC (Po znan Su per com pu ting and Net wor kin Cen ter) из Пољ ске, 
Град ска би бли о те ка из Ри је ке (Хр ват ска), На род на и уни вер зи тет ска 
би бли о те ка из Ба ња лу ке, На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка из 

Ту зле (БиХ), Град ска би бли о те ка из Ска дра (Ал ба ни ја) и 
Би бли о те ка гра да Бе о гра да. Про је кат под сти че ин тер кул-
тур ни ди ја лог, ме ђу на род но по ве зи ва ње и са рад њу рад-
ни ка у кул ту ри као и транс-на ци о нал но пред ста вља ње 
кул тур ног бла га.

Про је кат Ac ces sIT Plus је обе зб едиo је дин стве ни па кет 
обу ке и уса вр ша ва ња за оспо со бља ва ње струч ња ка из 
ма њих, ло кал них уста но ва кул ту ре – ба штин ских ин сти-
ту ци ја из Ал ба ни је, Хр ват ске, БиХ и Ср би је за ди ги та ли за-
ци ју фон до ва би бли о те ка, ар хи ва и му зе ја. Смер ни це за 
ди ги та ли за ци ју и обу ку за ре а ли за ци ју про јек та при пре-
ми ли су струч ња ци из PSNC, ин сти ту ци је ко ја већ де це ни-
ју успе шно пред во ди и ко ор ди ни ра рад на ди ги та ли за ци-
ји фон до ва пољ ских би бли о те ка. Про це ду ре су ускла ђе не 
са ISO стан дар ди ма као и прак сом слич них про је ка та из 
обла сти ди ги та ли за ци је би бли о теч ке гра ђе. Зе мље уче-
сни це су се од лу чи ле да до ку мен та ци ја бу де пре ве де на на 
је зи ке зе ма ља уче сни ца. Ра ди се о кур се ви ма при пре мље-
ним то ком про јек та Ac ces sIT у пе ри о ду 2009-2011 дод тно 
до пу ње ним и ко ри го ва ним. Ка ко би кур се ви би ли до ступ-

ни нај ши рој струч ној јав но сти на пра вље ни на плат фор ми Mo o dle и 
до ступ ни су on li ne на сер ве ру елек трон ске учи о ни це На род не би-
бли о те ке Ср би је. До ступ ни су на ен гле ском и срп ском је зи ку. Пр ви 
курс „Ди ги тал ни ре по зи то ри ју ми за ма ле ба штин ске ин сти ту ци је“ је 
на ме њен сви ма ко ји же ле да се ба ве ди ги та ли за ци јом и на јед но ста-
ван на чин об ја шња ва све ко ра ке ко је је по треб но пред у зе ти да би се 
јед на ко лек ци ја на шла у ди ги тал ном об ли ку. Дру ги курс: „Са рад ња 
са Еуро пе а ном“ је на ме њен сви ма они ма ко ји се ди ги та ли за ци јом 
ба ве ду же вре ме на и же ле да омо гу ће до ступ ност ди ги та ли зо ва ног 
са др жа ја сво је ин сти ту ци је кроз Еуро пе а ну.

Као је дан од ре зул тат про јек та оче ку је се ства ра ње на ци о нал них 
ре по зи то ри ју ма (или ба рем усло ва за њи хо во ства ра ње) ко ји ће би-
ти спрем ни да се укљу че у про је кат Европ ске ди ги тал не би бли о те ке, 
ар хи ва и му зе ја (Еuropeana). На осно ву са рад ње у окви ру овог про-
јек та Би бли о те ка гра да Бе о гра да је са PSNC пот пи са ла по се бан спо-
ра зум о са рад њи на осно ву ко га је до би ла мо гућ ност ко ри шће ња 
софт ве ра dLi bra за по тре бе из град ње соп стве не ди ги тал не би бли-
о те ке. БГБ ће обез бе ди ти ло ка ли за ци ју ко ри снич ке веб апли ка ци је 
dLi bra на срп ски је зик (ћи ри ли ца).

LoCloud (Local Cloud)

Про је кат LoC loud стар ту је 
по чет ком 2013. Глав ни ци љев 
про јек та је да се обез бе ди ба-
штин ским ин сти ту ци ја ма да њи хов са др жај бу де ви дљив кроз Еуро-
пе а ну ко ри шће њем cloud тех но ло ги је. На овај на чин ће би ти мо гу ће 
да се пре ва зи ђу тех нич ке, се ман тич ке и је зич ке ба ри је ре ко је да нас 
по сто је. Та ко ђе, циљ про јек та је да се омо гу ћи ма лим ба штин ским 
ин сти ту ци ја ма да свој са др жај про мо ви шу кроз европ ски пор тал. 
Пред ви ђа се да ће но вих 4 ми ли о на обје ка та би ти до да та Еуро пе а ни 
то ком три го ди не тра ја ња про јек та. Ре зул тат про јек та ће се огле да ти 
и у до при но су БГБ Еуро пе а ни ди ги та ли зо ва ним објек ти ма од ло кал-
ног зна ча ја за Бе о град. Ко ор ди на тор про јек та је Norsk Kul tur rad из 
Осла уз по моћ MDR Part ners из Лон до на. БГБ је је дан од 33 парт не ра 
из 30так зе ма ља Евро пе
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Међународна конференција QQML 2012 у Ирској

Би бли о те ка ри Би бли о те ке гра да Бе о гра да на успе шан и за па жен на чин пред ста ви ли су 
свој рад, као и ак тив но сти на ше Би бли о те ке, у окви ру Че твр те кон фе рен ци је о кван ти-

та тив ним и ква ли та тив ним ме то да ма у би бли о те кар ству одр жа ној у пе ри о ду од 22. до 25. 
ма ја ове го ди не у ир ском гра ду Ли ме ри ку. За па же но пре да ва ње у окви ру се си је Ме то до-
ло шка пи та ња још јед ном је ис та кло име на ше Би бли о те ке на ин тер на ци о нал ној би бли-
о теч кој ма пи.

Ре пу бли ка Ир ска би ла је до ма ћин Че твр те ме ђу на род не кон фе рен ци је о ква ли та тив-
ним и кван ти та тив ним ме то да ма у би бли о те кар ству. Кон фе рен ци ја је тра ја ла че ти ри да на 
и одр жа на је у гра ду Ли ме ри ку (4. QQML, Ab so lu te Ho tel, Li me rick). Ово го ди шња се, као 
на уч ни и кул тур ни до га ђај, из дво ји ла од прет ход них и по то ме што је пр ва ко ја је одр жа на 
ван гра ни ца Грч ке, с об зи ром да је ово го ди шњи коор га ни за тор би о Тех но ло шки фа кул тет 
гра да до ма ћи на.Скуп је пр вен стве но на ме њен би бли о те ка ри ма, ис тра жи ва чи ма, на уч ни-
ци ма, ИТ екс пер ти ма, али и дру гим струч ња ци ма ко ји су про фе си о нал но ве за ни за би бли-
о те ке. Ци ље ви ове кон фе рен ци је мо гу се гру пи са ти у два ба зич на окви ра: до при нос про-
фе си о нал ном раз во ју  би бли о те ка ра и по бољ ша ње  е фи ка сно сти и ефек тив но сти услу га 
уста но ва у ко ји ма би бли о те ка ри ра де.

Још 2009. го ди не ка да је Кон фе рен ци ја одр жа на у 
Грч кој, по ста вље ни су од лич ни те ме љи за пред ста вља-
ње но вих трен до ва и раз во ја у сва ком аспек ту би бли о-
те кар ства и ин фор ма ци о не на у ке, тех но ло ги је и ис тра-
жи ва ња. Ово га пу та, на ску пу у Ли ме ри ку, по кри вен је 
ши рок спек тар те ма и под те ма одр жа них у ви ше се си ја. 
Не ке од те ма би ле су: Би био ме три ја и раз вој но вих ме-
трич ких ре ше ња, Би бли о теч ка ста ти сти ка, Кван ти та тив-
не и ква ли та тив не ме то до ло ги је, Ди ги тал не би бли о те ке 
и ар хи ви, Раз вој ди ги тал них ре пе зи то ри ју ма, Елек трон-
ско из да ва штво, Ин фор ма ци о на пи сме ност, Ме наџ мент 
људ ских ре сур са, Ме наџ мент и мар ке тинг у би бли о те кар ству, Се ман тич ки Веб, Тим бил-
динг, Еду ка ци ја ко ри сни ка и мно ге дру ге.

На кон по здрав не ре чи Џи ма Лон га, гра до на чел ни ка Ли ме ри ка, и Џе рал да Ка ва на га, 
пред се да ва ју ћег ово го ди шње кон фе рен ци је, оку пље ни ма се обра ти ла др Чинг-Чи Чен, 
спе ци јал ни гост Кон фе рен ци је. Др Чинг-Чи Чен је по ча сни про фе сор на Си монс ко ле џу у 
Бо сто ну у Сје ди ње ним Др жа ва ма и пред сед ни ца је не про фит не ор га ни за ци је GCC (Glo bal 
Con nec tion and Col la bo ra tion). Го сто ва ла је као пре да вач у пре ко 40 зе ма ља. Овом при ли-
ком го во ри ла је о ди ги тал ним би бли о те ка ма, ар хи ви ма и му зе ји ма, о на чи ни ма ме ре ња и 
ева лу а ци је ди ги тал них про из во да у сми слу њи хо ве упо тре бе и вред но сти, про мо ви шу ћи 
сво ја два ве ли ка про јек та Glo bal Me mory Net и World He ri ta ge Me mory Net. По том су усле ди-
ле тро днев не се си је.

Успе шно и з а па же но из ла га ње на Кон фе рен ци ји има ли су би бли о те ка ри Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да. мр На да Ар бу ти на и ма Стан ка Јо ви чић. Оне су пре зен то ва ле свој рад о 
ста ти стич ким по ка за те љи ма у би бли о гра фи ји у окви ру се си је „Ме то до ло шка пи та ња”, у 
ко јој су сво је ра до ве из ло жи ли и пред став ни ци Ве ли ке Бри та ни је и Аме ри ке. По за вр шет-
ку из ла га ња на ших би бли о те ка ра, усле ди ла су пи та ња и ко мен та ри при сут них ко ји су се 
на ста ви ли и на кон зва нич ног про гра ма. Успе шност на сту па осли ка ва ју и број не по ну де за 
са рад њу са би бли о те ка ма са свих кон ти не на та. За вре ме Кон фе рен ци је за ин те ре со ва ни су 
мо гли да уче ству ју и ура ду спе ци јал них се си ја-ра ди о ни ца, као и да по гле да ју из ло жбу са 
по стер пре зен та ци ја ма.

Сле де ћа QQML кон фе рен ци ја би ће одр жа на у Ри му, 2013. го ди не.

Библиотека града Београда 
освојила EIFL-PLIP Innovation Award

Би бли о те ка гра да Бе о-
гра да осво ји ла је јед ну 

од нај пре сти жни јих свет-
ских на гра да у обла сти би-
бли о те кар ства – EIFL-PLIP 
In no va tion Award. На гра да 

се до де љу је за би бли о теч ке услу ге и сер ви се ко ји 
уна пре ђу ју еко ном ску до бро бит за јед ни це.

Би бли о те ка је на гра ду до би ла за кре и ра ње и 
раз вој веб сај та Нов чи ћи ( www .no vcici. rs )  намењен-
ог оснаж ив ању финансијске   писмености г ра ђана 
Ср биј е. Сајт је креир ан  201 0. год ин е у сар адњ и 
са USA ID -овим пр ојектом  подрш ке економском 
р аз вој у Срби је. Ид еј а сајта  је да н а  једност ава н 
начи н излож и  основне  п рин ципе у пра вљ ањ а 
личним , односн о, по род ич ни м финан сијам а и п ру-
жи  осно вне  ин формаци је  о  томе к ак о  о дређени  
финансијски  п роизво ди  фу нкцион ишу и како д а 
 их ефикасно к ор ис тимо. Током  20 11.  године  сај т 
 је посети ло 34.000 корис ника а  прегледан о ј е 

 преко  20 0.000  с тр ан а. Сајту  ј е 
приступало највише п осетил-
ац а из С рб иј е али  и  и з још  30 
д ру ги х  земаљ а.

Породица Нов ичи ћи  води 
посе тиоца са јт а  кроз свет  
финанси јс ких ус луга  и  пр ои зв-
ода. Осно вна ст ру ктура с ајта 
ор ганизова на  је пр ем а стар-

осној доб и –  т ако да  пос-
тоји по себан  о дсе к за т ин-
еј џере, ст уд е нт е, млад е 
запос лене, породиц у  и 
пен зи онере. Ун ут ар  свак-
ог  од т их одсек а  налазе 
се различ ит и мениј и који  
се  односе  ба ш на ту  с та-
росну  групу. 

П ос еб но су ко ри-
сн е разли чи те врст е 
калку ла то ра – к алк-
улатор  орочене  ш те дње, 
к алкула то р редов не  
ш тедње, кал кул атор р ат е 

кре ди та, ка лк ул атор з а кредитне  ка ртиц е…Такођ е,  
посе тил ац мо же да се  регистру ј е  и добиј е  до да тне 
он лајн  алате  за кре ир ање и р уковође ње соп ств-
еним  к ућ ним буџ ет ом.

По ред   са јт а, посебно  о буче них пет наес т библи-
оте к ар а из 13  б еоградских  општ ин с ки х библиоте-
ка, о држ али  су бр ојн е  радиони це   из  основа фин-
ансијс ке пи см ен ости. Р ад иони це  су углавном  биле 
н ам ењ ен е  ср едњошко лц им а, али  и  дру гим заи нт-
ер есован им  грађ аним а.

Финанс ијска  еду к ац ија гра ђа на  посредств ом 
јавни х  библиоте ка  уо би ча јена је п ракса у  Ам ерици 
 и  на јр азвијенијим ев ропски м з е мљ ама. А ктиви р-
ање м на  ово м пољу,  Библи оте к а  града Б еограда 
по ст ала ј е прва  би блиот ека  у  земљ и и   окр ужењу 
к ој а, пра те ћи савр еме не би блиоте чке т рен дове,  
по ди же образовни ниво своје локалне заједнице.

EI FL  (Electro nic  I nf o rma tion  for  Li brari es )  ј е  интер-
нац ио нална  не пр оф итна о рга низација по свећен а 
о м ог ућавању  приступа з на ња путем  б иблиотек а  у 
 више од 6 0 земаљ а у разво ју и трнзицији у Африци, 
Азији и Европи. EIFL’s Public Library Innovation 
Programme (EIFL-PLIP) подржава јавне библиотеке 
да користећи информационо-комуникационе 
технологије креирају иновативне услугеза развој 
локалне заједнице.

EIFL je подржана од стране великих фондација 
– Andrew W. Mellon Foundation, Bill & Melinda Gates 
Foundation, Ford Foundation... – као и од Европска 
комисије и UNESCO-а.

Марјан Маринковић

Обележавање стогодишњице Друштва за српски 
језик и књижевност

По во дом ве ли ког ју би ле ја, сто го ди шњи це по сто ја ња, 
Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност је, у са рад њи 

са Би бли о те ком гра да Бе о гра да, то ком ма ја ме се ца 2012. 
го ди не, пред ста ви ло нај но ви ја из да ња сво је би бли о те ке 
„Књи жев ност и је зик“. 

Пред ста вља ње књи га одр жа ва ло се сва ког че тврт ка 
у 12.00 у Рим ској дво ра ни Би бли о те ке гра да Бе о гра да. 
По се ти о ци су има ли при ли ке да се упо зна ју са но вим на-
сло ви ма еми нент них струч ња ка из обла сти срп ског је зи-
ка и књи жев но сти и да чу ју из ла га ња го вор ни ка ко ји пред ста вља ју ауто ри те те у по ме ну тим обла сти ма. 

О књи зи Зо је Ка ра но вић Не бе ска не ве ста го во ри ле су проф. др На да Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, до пи сна 
чла ни ца СА НУ, проф. др Сне жа на Са мар џи ја, до цент ки ња др Ја сми на Јо кић и аутор ка.

У раз го во ру о књи зи Ма ри је Кле ут Из Ву ко ве сен ке: огле ди о на род ном пе сни штву уче ство ва ли су проф. 
др Оли ве ра Ра ду ло вић, др Ли ди ја Де лић, проф. др Бо шко Су вај џић и аутор ка.

При ли ком пред ста вља ња књи ге Ва лен ти не Пи ту лић Тра гом ар хе ти па, го во ри ли су проф. др Сне жа на 
Са мар џи ја, мр Јо ван Пеј чић, проф. др Бо шко Су вај џић и аутор ка.

О књи зи Пра во пис и шко ла Вељ ка Бр бо ри ћа сво је ста во ве су из ло жи ли проф. др Ми ло рад Де шић, 
проф. др Ра до је Си мић, доц. др Алек сан дар Ми ла но вић и аутор.

У пред ста вља њу књи ге Зо ри це Не сто ро вић Кла сик Сте ри ја го во ри ли су проф. др Ра ди во је Ми кић, 
проф. др Ми ло Лом пар и ауторka.

Исидора Ињац
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Учешћe Библиотеке града Београда на 
78. годишњој конференцији ИФЛА

У Хел син ки ју се од 12. до 16. ав гу ста 
2012. го ди не одр жа ва се дам де сет 

осми Свет ски кон грес би бли о те кар ства 
и ин фор ма ти ке са Ге не рал ном скуп шти-
ном ИФЛА (IFLA – In ter na ti o nal Fe de ra tion 
of Li brary As so ci a ti ons). Би бли о те ку гра да 
Бе о гра да на Кон гре су пред ста вља ју ди-
рек тор ка Ја сми на Нин ков, Мир ко Мар-
ко вић, би бли о те кар са вет ник за по себ не 
про гра ме и про јек те и Пре драг Ђу кић, 
по моћ ник ди рек то ра. 

У парт нер ству са Аме рич ком ам ба са-
дом у Бе о гра ду БГБ пред ста вља по стер 
пре зен та ци ју „Не ис при ча не при че“ (Sto-
ri es un told) ауто ра Ал ке Бант на гар, Ја сми-
не Нин ков и Мир ка Мар ко ви ћа. Реч је о 
се ри ја лу про гра ма ко ји се ре а ли зу ју у 
окви ру мул ти ме ди јал ног умет нич ког про јек та мла дих у ор га ни-
за ци ји Аме рич ког кут ка у Бе о гра ду. Циљ про јек та је да се мо ти-
ви шу уче сни ци да свој (умет нич ки) рад пред ста ве на ен гле ском и 
да се осна же да усвр ше свој ен гле ски је зик.

Као ин сти ту ци о нал ни члан ИФЛА-е, Би бли о те ка гра да ће има-
ти свог пред тав ни ка у ра ду Ге не рал не скуп шти не ИФЛА са пра-
вом гла са при ли ком до но ше ња ва жних од лу ка кров ног свет ског 
удру же ња би бли о те ка ра за рад у на ред ном пе ри о ду.

На Кон гре су се оче ку је при су ство ви ше од 4.000 уче сни ка 
из око 140 зе ма ља. Као ре зул тат ак тив но сти на Кон гре су оче ку-
је се учвр шћи ва ње по сто је ћих али и ус по ста вља ње но вих ве за 

на по љу са рад ње са дру гим 
би бли о те ка ма у све ту као и 
при ме на нај бо љих свет ских 
ис ку ста ва и тех но ло ги ја у 
ра ду Би бли о те ке гра да Бе-
о гра да.

Кон грес пра ти из ло жба 
нај но ви јих до стиг ну ћа у 
обла сти би бли о те кар ства на 
ко јој ће би ти при сут но ви ше 
од 200 из ла га ча. Ов де је на 
јед ном ме сту мо гу ће ви де ти 
у ком прав цу ће се кре та ти 
стру ка у на ред ном пе ри о-
ду. Па ра лел но са Кон гре сом, 
ово је од лич на при ли ка да 
се по се те не ке од нај бо љих 
јав них би бли о те ка у Евро пи 
бу ду ћи да су фин ске би бли-
о те ке узор сви ма.

Тре ћа го ди шња кон фе рен ци-
ја о раз во ју ин тер не та на RS 

и СРБ до мен ским про сто ри ма 
Ср би је одр жа на је 22. мар та у 
хо те лу „Мо сква” у Бе о гра ду, у 
ор га ни за ци ји Ре ги стра на ци о-
нал ног ин тер нет до ме на Ср би је 
(РНИДС). Це ло днев ни про грам 
Да на ин тер нет до ме на Ср би је 
је, по ред ИТ про фе си о нал ца, ин-
тер нет про вај де ра и овла шће-
них ре ги ста ра, оку пио и оста ле 
ко ри сни ке ин тер не та, ко ји има ју 
при ли ку да са зна ју ви ше о ак ту-
ел ним те ма ма на ин тер нет про-
сто ру Ср би је и гло бал ном ни воу. 
Сво ја ис ку ства је по се ти о ци ма 
кон фе рен ци је пред ста ви ла и Би-
бли о те ка гра да Бе о гра да.

 Са др жа јан про грам кон фе рен ци је био је по де љен на три те мат ска де ла: 
у пр вом бло ку се раз го ва ра ло о но во сти ма на ин тер не ту и о ре тро спек ти ви 
ак ту ел них гло бал них зби ва ња у 2011. го ди ни. Ка лед Фа тал, ге не рал ни ди-
рек тор Mul ti lin gu a lIn ter net Gro up-а, го во рио је о пред но сти ма до ступ но сти 
ин тер не та на ма тер њем је зи ку, са по себ ним освр том на ову про бле ма ти ку 
у арап ском све ту. Ге ор ги Ге ор ги ев ски, ди рек тор про да је Ко ор ди на ци о ног 
цен тра до ме на .RUи .РФ пре нео је ис ку ства из Ру си је, та ко ђе про мо ви шу ћи 
упо тре бу на ци о нал них до ме на и ин тер не та на ма тер њем је зи ку. Во ји слав 
Ро дић, пред сед ник Кон фе рен ци је и су о сни вач Ре ги стра на ци о нал ног ин-
тер нет до ме на Ср би је, на гла сио је да упо тре ба је зи ка и до ме на на ин тер-
не ту тре ба да бу де из бор сва ког по је дин ца, али да је ну жно оства ри ти све 
пред у сло ве да би овај из бор по сто јао и отво ри ти но ве мо гућ но сти за ко ри-
шће ње .СРБ до ме на. Зо ран Ста но је вић, но ви нар и ко ор ди на тор ин тер нет 
пор та ла РТС-а, на за ни мљив ме та фо рич ни на чин је, из ме ђу оста лог, об ја-
шња вао упо ред ну упо тре бу ин тер не та на ла ти ни ци и ћи ри ли ци.

 Ва жна те ма кон фе рен ци је би ла је ЋИ РИ ЛИ ЦА НА ИН ТЕР НЕ ТУ, ИН ТЕР-
НЕТ НА ЋИ РИ ЛИ ЦИ и у окви ру ње су се чу ла број на из ла га ња о ћи ри ли ци и 
то из раз ли чи тих угло ва: тех но ло шког, фи ло ло шког, би бли о теч ког, прав ног, 
ди зај нер ског, кул тур но-обра зов ног и на уч ног. По себ но ме сто у овом бло ку 
при па ло је Би бли о те ци гра да Бе о гра да, ко ју је пред ста вљао Мир ко Мар ко-
вић, би бли о те кар-са вет ник за по себ не про гра ме и про јек те у Би бли о те ци. 
Ње го во из ла га ње тре ти ра ло је те му уло ге и зна ча ја ко ри шће ња Ин тер не та 
у би бли о те ка ма и на гла си ло зна чај ћи ри ли це и .СРБ до ме на за би бли о теч ке 
ба зе и де скрип то ре у све ту, као и пред ста вља ње про јек та „Да бу де .СРБ Ин-
тер нет у би бли о те ка ма“.

 Кон фе рен ци ја се за вр ши ла оче ки ва њи ма свих при сут них да ће кон-
струк тив не иде је и про јек ти ре зул ти ра ти још бо љим и број ни јим ус пе си ма 
по је ди на ца и ин сти ту ци ја и њи хо вој са рад њи у зе мљи и ино стран ству.

Исидора Ињац

Библиотека града Београда на конференцији 
о развоју Интернета – ДИДС 2012.

Би бли о нет је тра ди ци о нал-
на на уч на и струч на го ди-

шња ма ни фе ста ци ја у обла сти 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о не 
де лат но сти чи ји је циљ про мо-
ци ја де лат но сти ма тич них би-
бли о те ка ор га ни зо ва них у За јед ни цу ма тич них 
би бли о те ка Ср би је и раз вој на уч но-ис тра жи-
вач ког и струч ног ра да у би бли о теч ко-ин фор-
ма ци о ној де лат но сти Ре пу бли ке Ср би је. 

Ово го ди шњи Би бли о нет, ше сти по ре ду, 
одр жан је у Ни шу, од 6. до 8. ју на 2012. го ди не, 
под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре 
Ре пу бли ке Ср би је, а у ор га ни за ци ји На род не 
би бли о те ке „Сте ван  Сре мац” из Ни ша.

Те ма Би бли о не та 2012 би ла је БИ БЛИ О ТЕ КА 
КАО КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР, а сво јим при су ством и 
струч ном по др шком го сти из На род не би бли о-
те ке „Пет ко Р. Сла веј ков” из Ве ли ког Тр но ва (Бу-
гар ска) цеo ску пу су обо га ти ли пре но ше њем 
свог про фе си о нал ног ис ку ства.

Жи ри је па жљи во ис пра тио ода бра на из ла-
га ња би бли о те ка ра из Бе о гра да, Но вог Са да, 

Сме де ре ва, Чач ка, Пан че ва, Шап ца и Кра ље ва, 
као и три из ве де на про гра ма из Кра гу јев ца, Су-
бо ти це и Ни ша. Не по сред но на кон про гра ма, 
Жи ри је за се дао и са за до вољ ством за кљу чио 
да су ра до ви из ло же ни на ово го ди шњем Би-
бли о не ту ис пу ни ли све про грам ске кри те ри-
ју ме и ци ље ве и да сви про јек ти пред ста вља ју 
при ме ре до бре би бли о теч ке прак се.

Ве ћи ном гла со ва, Жи ри је од лу чио да на-
гра ду Би бли о не та 2012 у ка те го ри ји нај бо ље 
пред ста вље них кул тур них про гра ма до де ли 
Би бли о те ци гра да Бе о гра да, а нај бо ље из ве де-
ним кон крет ним кул тур ним про гра мом би бли-
о те ке на ску пу про гла шен је про грам “Из ла зак 
ван окви ра” На род не би бли о те ке “Вук Ка ра-
џић” из Кра гу јев ца.

Пре зен та ци ја Кул тур ни про гра ми Би бли о-
те ке гра да Бе о гра да ауто ра Мар ја на Ма рин ко-
ви ћа и Ја сми не Нин ков се, ка ко је на гла ше но, 
из дво ји ла по сво јој стра те шкој осми шље но сти, 
кре а тив но сти, ра зно ли ко сти и ак ту ел но сти 
про гра ма, као и по све о бу хват но сти кон ти ну-
и ра ног ра да (књи жев не ве че ри, три би не, из-

ло жбе, ра ди о ни це, пред ста ве, кон цер ти, так-
ми че ња). Ис так ну та је мул ти ди сци пли нар ност 
и мул ти кул ту рал ност про грам ских са др жа ја 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да, као и ве ли ка по-
се ће ност про гра ма ко ји сво јим ква ли те том од-
го ва ра ју по тре ба ма ко ри сни ка и за до во ља ва ју 
кул тур не по тре бе гра ђа на.

Исидора Ињац

Повеља БИБЛИОНЕТ-а 2012 припала Библиотеци града Београда
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Семинар „Budi coolturan“

Дру ги пут за ре дом Би бли о те ка 
гра да Бе о гра да би ла је до ма ћин 

се ми на ра „Bu di co ol tu ran“, ко ји ор га-
ни зу је сту дент ска ор га ни за ци ја ESTI-
EM LG Be o grad (Euro pean Stu dents of 
In du strial En gi ne e ring and Ma na ge-
ment). Се ми нар је ор га ни зо ван под 
те мом „Ме наџ мент у кул ту ри“. Циљ 
ко ји је био по ста вљен под ра зу ме вао 
је укљу чи ва ње мла дих ме на џе ра и 
умет ни ка у ре ша ва ње про бле ма кул-
тур них ин сти ту ци ја.

Уче сни ци се ми на ра су би ли у при-
ли ци да чу ју пре да ва ња вр сних умет-
ни ка, струч ња ка и про фе со ра, као и 
да ре ша ва ју сту ди је слу ча је ва ко је су 
при пре ми ле кул тур не ин сти ту ци је: 
По зо ри ште на Те ра зи ја ма и Му зеј Ни ко ле Те сле, фе сти ва ли ЕГ ЗИТ и ФЕСТ.

Пр вог да на се ми на ра при сут ни ма је пру же на мо гућ ност да уви де зна чај дру штве не од го вор-
но сти ком па ни је „Ду нав оси гу ра ње“, на кон че га су усле ди ла из ван ред на пре да ва ња пред став ни-
ка про јек та „Ствар но ва жно“ и ор га ни за то ра ЕГ ЗИТ фе сти ва ла. По се бан до при нос овом да ну да ли 
су кре а тив ни сту ден ти ко ји су из ло жи ли сво ја ре ше ња про бле ма за да тих од стра не фе сти ва ла 
ЕГ ЗИТ и ФЕСТ и, на рав но, де ба те ри Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

 Дру ги дан се ми на ра за по чео је пре да ва њи ма пред став ни ка По зо ри шта на Те ра зи ја ма, Му зе ја 
Ни ко ле Те сле и Кул тур ног цен тра Бе о град. При ја вље ни за ре ша ва ње сту ди ја слу ча је ва По зо ри-
шта на Те ра зи ја ма и Му зе ја Ни ко ле Те сле да ли су сво је ви ђе ње и на чин ре ша ва ња про бле ма. Се-
ми нар је за вр шен па нел ди ску си јом на те му „Шта тре ба ура ди ти да се свест о кул ту ри про бу ди“ у 
ко јој су уче ство ва ли ре ди тељ и глум ци се ри је „Вој на ака де ми ја“.

Исидора Ињац

Читалачка 
значка

Чи та лач ка знач ка као 
ма ни фе ста ци ја са 

ду го го ди шњо м тра ди-
ци јом ко ја је на ста ла 
кра јем шез де се тих го-
ди на јед на је од нај ква-
ли тет ни јих и нај зна чај-
ни јих ко је се одр жа ва ју 
у Би бли от еци гра да Бе-
о гра да. Као та ква она 
про мо ви ше по тре бу 
кул тур ног, кре а тив ног 
и ин те лек ту ал ног раз во ја де це, би бли о те ку као 
ва жну уста но ву кул ту ре у сва ко днев ном жи во-
ту де те та, зна чај књи ге и чи та ња као основ них 
пред у сло ва вас пит но-обра зов ног си сте ма. 

Про је кат Би бли о те ке гра да Бе о гра да, ко је је 
по др жа ло Ми ни стар ство кул ту ре, о по ди за њу 
ове ма ни фе ста ци је на град ски ни во вре дан је 
сва ке па жње.

Под сти ца ње де ч јег ства ра ла штва, раз ви ја-
ње њи хо вих чи та лач ких на ви ка, оспо со бља ва-
ње за са мо стал но кре та ње пу те ви ма раз у ме ва-
ња и ту ма че ња књи жев них де ла зна чај но је за 
све ко ли ки про грес дру штва, по себ но оних ко ја 
про ла зе ве ли ке дру штве не трансфор ма ци је. 

Овај про је кат об у хва тио је пре ко 3.000 осно-
ва ца из пре ко 110 шко ла, а нај ма ње 20.000 уче ни ка је ин ди рект но укљу че но. Свих шест фа за ма-
ни фе ста ци је успе шно су ре а ли зо ва не. За вр шна ма ни фе ста ци ја је одр жа на у цен трал ној згра ди 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да (Кнез Ми ха и ло ва 56) – у Оде ље њу умет но сти и га ле ри ји Атри јум, уз 
при го дан му зич ки про грам, го сто ва ње на ше по пу лар не во кал не со лист ки ње Ни не Ра до ји чић. 
На гра де су уру чи ва ли на ши ре но ми ра ни књи жев ни ци за де цу Урош Пе тро вић и Ми ло ван Ви те-
зо вић, као и по зна ти илу стра тор Ти хо мир Че ла но вић. Нај бо љи су до би ли деч ју књи жев ну на гра-
ду – по ве љу „Ве ли ки по што ва ни пи сар“ и „Ве ли ки по што ва ни го вор ник“. Сви уче сни ци град ског 
так ми че ња до би ли су по јед ну вред ну књи гу а пр во пла си ра ни у обе ка те го ри је по раз ре ди ма 
фо то -а па ра те.

Ова је дин стве на ма ни фе ста ци ја до но си ви ше стру ку до бит за де цу и мла де, не по сред ним уче-
сни ци ма и ши рој за јед ни ци. Наш по зна ти књи жев ник Ми ло ван Ви те зо вић је ре као „... Би ло би до-
бро да ус пе си ове ма ни фе ста ци је бу ду при мер дру гим би бли о те ка ма и да пре ра сту у чи та лач ки 
по крет, не са мо у Ср би ји, већ и на про сто ри ма срп ског је зи ка...“

Татјана Перовић

Пројекат „Интернет зона“ – једним 
кликом до корисних информација

У окви ру про јек та „Ин тер нет зо на“, ко ји је 
ре а ли зо ван од но вем бра 2011. до мар та 

2012. го ди не, Би бли о те ка гра да Бе о гра да 
је кре и ра ла ме сто на ко јем се са мо јед ним 
кли ком до ла зи до нај бит ни јих ин фор ма ци ја 
у ве зи са упра вом, по слом и уче њем. На и ме, 
у 15 би бли о теч ких обје ка та ши ром гра да 
по ста вље ни су ра чу на ри пре ко ко јих са мо 
јед ним кли ком ко ри сни ци мо гу до ћи до ин-
фор ма ци ја у ве зи са упра вом, по слом и уче-
њем. По себ но кре и ра ни пор та ли (на адре си 
http://www.bgb.rs/in ter net zo na/in ter net zo-
na.html) од ве шће по се ти о це ди рект но до 
раз ли чи тих ко ри сних ин фор ма ци ја и сер-
ви са, као што су:

Потребна документа за вађење личне •	
карте; подношење захтева за личну 
карту и пасош
Преузимање формулара, издавање •	
извода из матичних књига, уверења о 
држављанству...
Стицање и престанак држављанства •	
Републике Србије

Пословни огласи•	  – место које вам 
пружа стални увид у слободна радна 
места у Београду и другим местима у 
Србији и иностранству
Како написати CV и пропратно писмо•	
Како се припремити за интервју за •	
посао
Информације о свим факултетима и •	
високим школама као и потребним 
информацијама за пријемни испит
Студентски програми и организације, •	
стипендије, постдипломске и 
докторске студије

...•	

Oвим про јек том Би бли о те ка је скре ну ла 
па жњу гра ђа ни ма на ко ри сност Ин тер не та, 
на ње го ве до бре стра не ко је сва ко днев ни 
жи вот чи не лак шим. То је учи ни ла та ко што 
им је омо гу ћи ла ди рек тан при ступ до ни за 
зна чај них ин фор ма ци ја и е-сер ви са.

Про је кат „Ин тер нет зо на“ фи нан сиј ски 
је по др жан од стра не Ре ги стра на ци о нал-
ног ин тер нет до ме на Ср би је (РНИДС, http://
www.rnids.rs/cir/) у окви ру Про гра ма по др-
шке про јек ти ма по пу ла ри за ци је ин тер не та 
– 4ПИ.

Марјан Маринковић
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Декоративно осветљење и на 
Библиотеци града Београда 

Исто риј ско зда ње Би бли о те ке гра да Бе о гра да улеп ша но je 
но вим де ко ра тив ним осве тље њем. Ди рек тор ка би бли о-

те ке Ја сми на Нин ков из ра зи ла је за до вољ ство што ће згра да, 
ко ја се на ла зи под за шти том др жа ве, би ти де ко ра тив но осве-
тље на нај са вре ме ни јом ЛЕД тех но ло ги јом.

По ред то га што ће згра да би бли о те ке уз но во осве тље ње 
има ти леп ши из глед, сим бо лич но ће пред ста вља ти све ти о ник 
књи ге ко ји ће по зи ва ти гра ђа не да у што ве ћом бро ју по се ћу ју 
ову уста но ву кул ту ре – ис та кла је Ја сми на Нин ков и до да ла да 
је би бли о те ка то ком про шле го ди не има ла око два ми ли о на 
ко ри сни ка, 160.000 чла но ва ко ји ма је по ну ди ла око два ми ли о на на сло-
ва. Та ко ђе, под се ти ла нас је да је згра да по диг ну та 1869. го ди не и да се у 
њој на ла зио хо тел „Срп ска кру на”.

Ре ше ње за де ко ра тив но осве тље ње ура ђе но је на осно ву од лу ке 
Трад ске ко ми си је за осве тље ње и под ра зу ме ва по ста вља ње 158 ре флек-
то ра из ра ђе них у ЛЕД тех но ло ги ји, ко ји има ју по тро шњу као 15 кон вен-
ци о нал них ре флек то ра. Исто вре ме но, де ко ра тив но осве тље ње овог ти-

па је еко ло шки нај при хва тљи ви је ре ше ње ко је, по ред уште де електрич-
не енер ги је, обез бе ђу је ве о ма дуг век упо тре бе и ми ни мал не тро шко ве 
одр жа ва ња.

То ком про те клих го ди ну да на, сред стви ма из град ског бу џе та осве-
тље не су па ла та Ка пе тан Ми ши но зда ње, Ко лар че ва за ду жби на, Игу ма-
но ва и па ла та „Ал ба ни ја”, Са бор на цр ква, Ка ле мег дан ски пла то, „Гар дош 
ку ла” и Дом На род не скуп шти не.

извор: www.beograd.rs

ЕКОТЕКА на Organic 
Live Festu
На ово го ди шњем Or ga nic Li ve Fe stu, одр-
жа ном од 22. до 24. ју на у Топ чи дер ском 
пар ку, уче ство ва ла је и Би бли о те ка гра-
да Бе о гра да. БИ БЛИ О ТЕ КА - ЕКО ТЕ КА 
би ла је још јед на у ни зу успе шних ак ци ја 
ко је Би бли о те ка гра да спро во ди у ци љу 
по пу ла ри са ња књи ге и чи та ња. Го сту ју-
ћи на Ser bia Open тур ни ру по ве за ли смо 
кул ту ру и спорт, а овај пут на шу де лат-
ност смо спојили са еко ло ги јом и здра-
вим на чи ном жи во та. 

На штан ду Би бли о те ке гра да Бе о гра-
да, на ши би бли о те ка ри учла њи ва ли су у 
Би бли о те ку са по пу стом од 50%. Они по-
се ти о ци ко ји су се на овај на чин учла ни ли 
до би ли су на по клон књи гу од из да вач-
ких ку ћа Ла гу не, Ге о по е ти ке, Пла тоа или 
Оди се је. Мно ги по се ти о ци су се учла ни-
ли бес плат но, од го во рив ши на пи та ња 
оп ште кул ту ре из на шег кви за „Кул ту ра 
на тра ви“. По се ти о ци су на ли цу ме ста из-
најм љи ва ли бест се ле ре, али и књи ге из 
на шег фон да из обла сти еко ло ги је, одр-
жи вог раз во ја, ор ган ске ис хра не... 

Гост Би бли о те ке у окви ру овог фе-
сти ва ла био је и SU PER MAR KET Con cept 
Sto re,  ко ји је де лио по се ти о ци ма штан-
да по кло не из свог но во о тво ре ног TRUE 
OR GA NIC кут ка.

Јана Драшковић

ДВОУГАО EX LIBRIS

ДВО У ГАО EX LI BRIS је ци клус јав них три би на и 
на осно ву њих кре и ра них јед но сат них еми-

си ја ко је се еми ту ју на те ле ви зи ји Б92 Ин фо. У 
са ли Оде ље ња умет но сти, пред мно го број ном 
пу бли ком, уче сни ци раз го во ра од го ва ра ју на 
пи та ња и су че ља ва ју сво ја ми шље ња око раз-
ли чи тих те ма из обла сти књи жев но сти, кул ту ре 

и умет но сти. Уче сни ци ово го ди шњег ци клу са су 
би ли: Гор да на Ћир ја нић и Алек сан дар Јер ков, 
Ми хај ло Пан тић и Вла ди слав Ба јац, Ми љен ко 
Јер го вић и Иван Чо ло вић, Вук Дра шко вић и Не-
над Про кић, Вла ди мир Пи шта ло и Игор Стикс, 
Сло бо дан Ти шма и Дра ган Ве ли кић, Да вид Ал-
ба ха ри и Ср ђан Гој ко вић Ги ле, Ан те То мић и Му-
ха рем Ба здуљ, Ве сна Де дић и Рад ми ла Ла зић.

Исидора Ињац

Гетеово друштво у Библиотеци града Београда

Ге те о во дру штво у Бе о гра ду ус по ста ви ло је 
у сеп тем бру 2011. го ди не са рад њу са Би бли-

о те ком гра да Бе о гра да. У окви ру ове са рад ње 
то ком 2012. го ди не Ге те о во дру штво је ор га ни-
зо ва ло низ пре да ва ња у Рим ској дво ра ни Би бли-
о те ке. Пре да ва ња су би ла из обла сти не мач ке 
кул ту ре, је зи ка, исто ри је и умет но сти, као и о 
не мач ко-срп ским од но си ма и су сре ти ма ових 
два ју кул ту ра. Пре да ва ња су пред ста вља ла сво-
је вр стан фо рум у ко ме су струч ња ци и ства ра о-
ци ко ји се ба ве ра зно род ним те ма ма мо гли да 
пред ста ве ре зул та те сво га ра да у мулт ди сци-
пли нар ном кон тек сту.

До сада је одржано десет предавања:
 

Мр Сњежана Ћирковић: „Захарија •	
Орфелин и аустријски просвећени 
апсолутизам“ 
Мариа Глишић: „Императив сећања: •	
Уве Тим и сучељавање с прошлошћу у 
немачкој књижевности“ 
Борис Башчаревић: „Почеци и даљи развој •	
немачко-српских односа” 
М. А. Јелена Јабланов Максимовић: „Улога •	
политичких фондација у јавном животу 
Немачке и других земаља” 
Доц. др Ненад Томовић: „Речи словенског •	
порекла у енглеском и немачком језику“ 
Мр Кристина Драговић: „Путевима Кете •	
Франкентал” 
Др Владимир Ивановић: „Носталгија за •	
пругом: југословенски гастарбајтери у СР 
Немачкој и Аустрији” 
Проф. др Јован Ђукановић: „Немачко-•	
српски језички контакти” 
Проф. др Миодраг Лома: „Хелдерлинова •	
Азија као визија европске будућности” 
Бојан Ћирковић: „Праг кроз векове – •	
немачко културно-историјско наслеђе” 

Марјан Маринковић
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НОВИ СЈАЈ  
ОГРАНАКА У МРЕЖИ БГБ

На ста вља ју ћи по зи ти ван тренд из прет ход не 
го ди не ка да је отво ре но чак се дам ре но ви-

ра них и адап ти ра них обје ка та у мре жи Би бли-
о те ке гра да Бе о гра да, то ком 2012. го ди не три 
су би бли о те ке при ла го ђе не по тре ба ма стру ке 
и чи та ла ца. 

Низ је за по чет у апри лу ка да је ди рек тор ка 
БГБ-а, Ја сми на Нин ков отво ри ла би бли о те ку 
„Је фи ми ја“. При сут ни ма се на све ча ном отва-
ра њу огран ка зве здар ске би бли о те ке обра тио 
пред сед ник оп шти не Зве зда ра, Ми лан По по-
вић. 

Овај огра нак оп штин ске би бли о те ке „Вук 
Ка ра џић“ ко ји се на ла зи у Уста нич кој ули ци има 
фонд од 10.000 књи га на ме ње них де ци и од ра-
сли ма. Но ви из глед би бли о те ке и но ви на сло ви 
на по ли ца ма об ра до ва ли су све при сут не чи та-
о це ко ји вер но пра те рад „Је фи ми је“, као што ће 
об ра до ва ти и оне ко ји при ву че ни но вим из гле-

дом и по ну дом по-
же ле да по ста ну 
чла но ви ове би-
бли о те ке. Огра нак 
„Је фи ми ја“ ре но-
ви ран је соп стве-
ним сред стви ма 
Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да.

На Зве зда ри је 
по том, такође, отво рен огра нак у Ми ри је ву ко ји 
но си име Мо ме Ди ми ћа, књи жев ни ка, пе сни ка, 
есе ји сте, пу то пи сца, пре во ди о ца, Ми ри јев ца. 
Отва ра њу но вог огран ка би бли о те ке „Вук Ка-
ра џић“ при су ство ва ли су Ја сми на Нин ков, ди-
рек тор ка Би бли о те ке гра да Бе о гра да, гра до-
на чел ник Дра ган Ђи лас, пред сед ник Оп шти не 
Зве зда ра Ми лан По по вић. Ме ђу го сти ма би ли 
су и Дра ган Шу та но вац, Бо жи дар Ђе лић, Алек-
сан дар Би је лић, ко ле ге би бли о те ка ри и број ни 
по се ти о ци. Још дав не 1833. го ди не, у Ми ри је ву 
је по че ла са ра дом јед на од две нај ста ри је шко-
ле у Бе о гра ду. Кра јем 19. ве ка шко ла је пре се-
ље на у зда ње „Ста ре шко ле“ ко ја 1901. по при ма 
свој са да шњи из глед.

Школ ски трг број 2, са да кра си пот пу но 
адап ти ра на, ста рим из гле дом очу ва на, а број-
ним са др жа ји ма до пу ње на „Ста ра шко ла“. Осим 
ђа ка, шко ла је до би ла сво је но ве чи та о це ко ји 
ће у функ ци о нал но уре ђеном про стору би бли-
о те ке ру стич ног из гле да са оде ље њем за од ра-
сле и де цу ко ри сти ти фонд од 10.000 књи га.

Ста ро је згро Ми ри је ва, за си ја ло је но вим 
сја јем као дав не 1833. го ди не и од та да обо га ћу-
је кул тур ни жи вот Мири је ва. 

Са пр вим про лећ ним ме се ци ма об ра до ва-
ни су и ста нов ни ци Ру шња. У том бе о град ском 
на се љу, отво рен је ре но ви ра ни огра нак чу ка-
рич ке би бли о те ке „Ла за Ко стић“. Огра нак је ре-
но ви ран соп стве ним сред стви ма Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да. Би бли о те ку су отво ри ли ди-
рек тор ка Би бли о те ке гра да Бе о гра да Ја сми на 
Нин ков и пред став ник оп шти не Чу ка ри ца Ми-
лан Тла чи нац. Би бли о те ка се на ла зи у окви ру 
До ма кул ту ре у Ру шњу и њен фонд бро ји око 
7.000 књи га на ме ње них де ци и од ра слим ста-
нов ни ци ма овог на се ља.

Би бли о те ка гра да Бе о гра да, нај ве ћа јав на 
по зајм на би бли о те ка у ре ги о ну, у свом са ста ву 
има 80 обје ка та. Све сна зна ча ја про сто ра за рад 
и све сна по тре ба ко ри сни ка, Би бли о те ка ће и 
на да ље ула га ти на пор да омо гу ћи да се ство ре 
усло ви и фи нан сиј ске мо гућ но сти да се адап-
ти ра ју и ре но ви ра ју оне би бли о те ке и огран ци 
где је то по треб но учи ни ти.

Н. Арбутина

У Рим ској дво ра ни је 25. ја ну а ра 
2012. го ди не пред ста вље на пост-

хум но об ја вље на књи га ми сли и афо-
ри за ма сли ка ра Цвет ка Ла и но ви ћа – 
„2=1”. Раз го вор о жи во ту, ра ду и де лу 
Ла и но ви ћа во ди ли су Рат ко Бо жо вић, 
Ни на Му дри нић, Алек сан дар Ђу рић, 
Ти о дор Ро сић, а ат мос фе ру је упот пу-
нио глас Жи ва на Са ра ман ди ћа, ко ји је 
из вео део опе ре Дон Ки хот. 

На кон крат ког го во ра о при ја тељ-
ству са Цвет ком Ла и но ви ћем, јед ним 
од на ших нај це ње ни јих сли ка ра, се-
дам де сет тро го ди шњи опер ски пе вач 
ни је ште део ни се бе ни моћ ни глас 
ка да је свој ве ли ки дар по де лио са 
го сти ма у Рим ској дво ра ни. Не слу те ћи да га 
по след њи пут слу ша, пу бли ка је ужи ва ла у на-
сту пу ха ри зма тич не опер ске зве зде, ду го го-
ди шњег пр ва ка Опе ре На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду.

Овај ве ли ки умет ник, го то во до аске ти-
зма по све ћен умет но сти, на сту пао је на нај-
леп шим и нај зна чај ни јим опер ским сце на ма 
у све ту, а Рим ска дво ра на Би бли о те ке гра да 
би ла је ње гов по след њи по ди јум за на ступ. 

Исидора Ињац

Библиотека града београда обележила светски дан књиге

По во дом Свет ског да на књи-
ге, 23. апри ла, Би бли о те ка 

гра да Бе о гра да организoвала 
је ак ци ју „СВИ СМО У БИ БЛИ О-
ТЕ ЦИ“. Гра ђа не су учла њи ва ли и 
пре по ру чи ва ли књи ге по зна ти 
„би бли о те ка ри“: Вла де Ди вац, 
пред сед ник Олим пиј ског ко ми-
те та, ТВ во ди тељ ка Ма ја Же жељ, 
му зи чар Не ле Ка рај лић., глум ци 
Дра ган Ни ко лић, Во ја Бра јо вић, 
Ми ли ца Ми хај ло вић, Су за на Пе-
три че вић и Љу бо мир Бу ла јић. 
Ак ци ја СВИ СМО У БИ БЛИ ТЕ ЦИ 
одр жа ва се већ пет го ди на у Би-
бли о те ци гра да Бе о гра да, у ци љу 
по пу ла ри са ња Би бли о те ке, књи-
ге и чи та ња. 

Овом при ли ком отво ре на је и 
из ло жба „ИВО АН ДРИЋ: НЕО БИЧ-
НА БИ БЛИ О ГРАФ СКА ИЗ ДА ЊА“. 
Из ло жбу су отво ри ли Ја сми на 
Нин ков, ди рек тор Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да, и Иван Ла за ре-
вић, пред сед ник Срп ског би бли-
о фил ског дру штва.

На овој из ло жби, упри ли че ној 
ви ше стру ким по во дом – Свет ски 
дан књи ге, 120 го ди на од ро ђе-
ња Иве Ан дри ћа, 10 го ди на од 
осни ва ња Срп ског би бли о фил-
ског дру штва – пр ви пут су из ло-
же ни ши рој јав но сти не по зна ти 
при мер ци књи га ко је је на пи сао 
Иво Ан дрић, а ко је су у вла сни-
штву чла но ва Срп ског би бли о-
фил ског дру штва. Реч је о ра ри-
тет ним при мер ци ма на ко ји ма су 
по све те на шег но бе лов ца, као и 
о пре во ди ма об ја вље ним ши ром 
све та, па и на на ма ег зо тич ним 
је зи ци ма.

По себ но ме сто на овој из ло жби за у зи ма ле су књи ге „На Дри ни ћу при ја“ – лич ни при ме рак 
са мог Иве Ан дри ћа, на ко јој је он сво је руч но, олов ком, пи сао пред ло ге на зи ва за сва ко од 24 
по гла вља, као и при ме рак пр вог из да ња књи ге „Еx pon to“ из 1918. го ди не, штам па ног у са мо 
125 при ме ра ка, на ко ме је по све та Иве Ан дри ћа.

Из ло жба је би ла ор га ни зо ва на у са рад њи Би бли о те ке гра да Бе о гра да и Срп ског би бли о-
фил ског дру штва и би ће отво ре на до 30. апри ла 2012. го ди не.

 То ком чи та вог да на 23. апри ла, гра ђа ни ма је био омо гу ћен по пуст за учла ње ње од 50% у 
чи та вој мре жи Би бли о те ке гра да Бе о гра да.

Јана Драшковић

Последњи наступ Живана Сарамандића



Културни пакет Библиотеке града Београда

ПОВЕЗАЛИ СМО СЕ ЗБОГ ВАС

Члан ством у Би бли о те ци гра да Бе о гра да до би-
ја те зна чај не по пу сте за не ка бе о град ска по зо-

ри шта. За ми сли те свет као си во и ти хо ме сто. За-
ми сли те свет који по сто ји без ре чи, без бо ја и без 
то но ва... За ми сли те свет као ме сто у ко ме нема књи га, у 
коме се не чу је му зи ка ни ти по сто ји пе ва ње, у коме не ма 
сли ка ни умет нич ких фо то гра фи ја. За ми сли те де тињ ство 
без бај ки и деч јих пе сми ца, за ми сли те жи вот без ле по те 
и љу ба ви, или ста рост без се ћа ња и успо ме на. Замислите да 
ни сте па ти ли са кне зом Рјеп ни ном у Лон до ну или да ни кад ни-
сте чу ли Бе то ве но ву девету сим фо ни ју. Како би било да ни кад 
ни сте ви де ли Ле о нар до ву „Тај ну ве че ру“, ни ти имали прилику 
да не дав но у Бе о гра ду уживате у сјај ним ре про дук ци јама Гу ста ва Клим та.

За ми сли те, исто тако, да од јед ном, не ком стра шном ма ги јом не ста ну сви му-
зе ји, по зо ри шта, га ле ри је и ате љеи, ле га ти или би бли о те ке. За ми сли те Па риз без 
Лу вра, Санкт Пе тер бург без Ер ми та жа или Мо скву без Бољ шог те а тра, Ма дрид без 
Пра да, Њу јорк без Гу ген хај ма, Ми ла но без Ми лан ске ска ле... Шта ако не по врат но 
не ста не и помен на све би бли о те ке на све ту, од Алек сан дриј ске до Ва шинг тон ске? 
Ка кво би ме сто свет био? Си во и ти хо?

Са да је вре ме еко ном ске кри зе. Еко ном ска кри за ни је стра шна са мо за то што 
пре ти гла ђу те ла, већ за то што пр во из глад њу је дух. А дух је оно што одр жа ва чо ве-
ка и у нај те жим вре ме ни ма. Сми сли ли смо да учи ни мо не што да се за шти ти мо од 
пре те ће гла ди ду ха. Удру жи ли смо се ми ко ји ма се пр во узи ма, а ко ји увек да је мо, и 
то нај ви ше он да ка да је нај те же. У кри зним вре ме ни ма.

Би бли о те ка гра да Бе о гра да је по кре ну ла и по ве за ла не ко ли ко нај да ле ко ви ди јих 
ин сти ту ци ја кул ту ре да се удру же и сво је услу ге за па ку ју у кул тур ни па кет. Чла но ви 
Би бли о те ке тако ће мо ћи да гле да ју пред ста ве у не ким бе о град ским по зо ри шти ма 
са зна чај ним по пу стом: у Бе о град ском драм ском и По зо ри шту на Те ра зи ја ма по пуст 
је 30%, у Уста но ви кул ту ре „Вук“ 50%, а у Деч јем по зо ри шту „Бо шко Бу ха“ 20%.

И ту ча ро ли ји ни је крај. Кул тур ни па кет је рас па ко ван, отво рен и ча ро бан. Рас-
па ко ван је и отво рен и за то тра је и сва ко ко по же ли мо же да узме оно што се ну ди. 
До вољ но је да се учла ни у Би бли о те ку гра да Бе о гра да и да са том кар ти цом до би је 
све ове по пу сте. Отво рен је за то што сва ка ин сти ту ци ја кул ту ре или би ло ко је дру ге 
обла сти, мо же да се при кљу чи овом па ке ту и не што и са ма по ну ди. Ти ме се ши ри 
број и ра зно ли кост по ну да. Кул тур ни па кет је ча ро бан за то што се не мо же ис пра зни-
ти, већ са мо мо же да ну ди ви ше и ви ше.

Поч ни мо да се су прот ста вља мо кри зи, поч ни мо да се бо ри мо са њом та ко што 
не ће мо до зво ли ти да нам оду зме ре чи, бо је и му зи ку. По ка жи мо се би да смо вред-
ни ма ште и емо ци ја ге ни јал них умет ни ка и на уч ни ка. Ово благо се преноси ве ко ви-
ма, захваљујући томе можемо да сазнамо о че му је не ко раз ми шљао, како и за што 
је не ко во лео или мр зео, сва ко од нас мо же да се пре по зна или се на сме је не ко м... 
Поч ни мо са члан ском кар том би бли о те ке и отво ри ће нам се све то ви ма ште и на у ке, 
про шло сти и бу дућ но сти. Уме сто ве че ром, на хра ни мо се до бром по зо ри шном пред-
ста вом, здра ви је је. А и се ћа ће мо је се. Мо жда ће не што про ме ни ти у на ма, мо жда 
ће мо по ста ти бо љи. Са зна ће мо не што.

Не дај мо да нам свет по ста не си во и ти хо ме сто, не дај мо да нам кри за уби је дух, 
во ли мо сво ју ма шту и хра ни мо је. Уз вра ти ће и на ма и сви ма ко ји до ла зе по сле нас. 

Весна Арсић
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Library Open на Serbia Open турниру

Би бли о те ка гра да Бе о гра да ове го ди не за по че ла 
је са рад њу са те ни ским тур ни ром Ser bia Open у 

окви ру ко је је ор га ни зо ва ла ак ци ју Li brary Open. У 
то ку це лог тур ни ра, од 28. апри ла до 6. ма ја 2012. го-
ди не, на штан ду Би бли о те ке би ле су из ло же не књи-
ге из фон да Би бли о те ке гра да Бе о гра да о спор ту и о 
Бе о гра ду, као и из да ња са ме Би бли о те ке гра да Бе о гра да, на ен гле ском 
и на срп ском је зи ку. 

По се ти о ци ко ји су у окви ру кви за „Кул ту ра на те ре ну“ од го во ри-
ли тач но на три пи та ња из оп ште кул ту ре, би ли су на гра ђи ва ни гра тис 
члан ским кар та ма. Ово је јед на од ни за ак ци ја Би бли о те ке гра да Бе о-
гра да, у окви ру ко је из ла зи мо ван зи до ва са ме згра де, у ци љу по пу ла-
ри са ња књи ге и чи та ња. Овај пут смо сво ју де лат ност успе шно по ве за-
ли  са спор том - би бли о те ка ри су са те ни ских те ре на на ста ви ли дру же-
ње и са рад њу са љу би те љи ма спор та и те ни се ри ма у би бли о те ка ма. 

Јана Драшковић

Ноћ истраживача у Библиотеци града Београда

Би бли о те ка гра да Бе о гра да је и ове го ди не на ста ви ла са рад њу са 
Ин сти ту том за мо ле ку лар ну ге не ти ку и ге не тич ко ин жи њер ство, 

Фа кул те том за фи зич ку хе ми ју и Ин сти ту том за би о ло шка ис тра жи-
ва ња „Си ни ша Стан ко вић“, као ор га ни за то ри ма ма ни фе ста ци је „Ноћ 
ис тра жи ва ча“. У скло пу ове ма ни фе ста ци је, у Би бли о те ци је 28. сеп-
тем бра одр жа но не ко ли ко ин те ре сант них ак тив но сти и про гра ма за 
де цу, ти неј џе ре, али и за од ра сле љу би те ље на у ке.

Га ле ри ја Атри јум би ла је пре-
тво ре на у ми кро скоп ски цен тар, 
где су уче сни ци Ло ва на бла го 
ре ша ва ли по след њи од че ти ри 
за дат ка у ни зу. На кон што су из-
ме ри ли соп стве ни по тен ци јал, на-
пра ви ли ДНК од гу ме них бом бо на 
и пре по зна ли за го нет ни ма те ри-
јал, по се ти о ци су у Би бли о те ци са-
мо стал но пра ви ли ми кро скоп ске 
пре па ра те ка ко би ком пле ти ра ли 
свој ис тра жи вач ки по ду хват и осво ји ли не ку од на гра да. До де ла ди-
пло ма и на гра да је одр жа на на по себ ном пунк ту ис пред Би бли о те ке.

У Рим ској дво ра ни су се оку пи ли за љу бље ни ци у на уч ну фан та-
сти ку ко ји су, уз по моћ ис тра жи ва ча из раз ли чи тих обла сти, по сма-
тра ли крат ке ин сер те из по зна тих СФ фил мо ва и ди ску то ва ли о њи-
хо вој на уч ној осно ви. У скло пу На у ке у фик ци ји би ли су раз ма тра ни 
пој мо ви че сто при ка зи ва ни у на уч ној фан та сти ци, као што су пу то ва-
ње кроз вре ме, по сто ја ње ван зе маљ ског жи во та, те ле пор та ци ја.

Европ ско ћо ше би ло је ор га ни зо ва но у По зајм ном оде ље њу, 
где је ве ли ки број по се ти ла ца уче ство вао у ин тер ак тив ном кви зу о 
европ ским на уч ни ци ма и њи хо вим до стиг ну ћи ма. За ин те ре со ва ни 
су има ти при ли ке и да са зна ју не што ви ше о то ме ка ко Европ ска уни-
ја по ма же и фи нан си ра на уч на ис тра жи ва ња. 

Би бли о те ка гра да пла ни ра да и у на ред ној, 2013. го ди ни бу де 
парт нер у ор га ни за ци ји ове див не ма ни фе ста ци је и ти ме до при не се 
по пу ла ри са њу на у ке код мла дих.

Јана Драшковић

Представљање Антологије српске 
поезије аутора Ненада Грујичића

Ове го ди не Бран ко во ко ло све ча но обе ле жа ва 165. го-
ди шњи цу об ја вљи ва ња пр ве књи ге пе са ма Бран ка 

Ра ди че ви ћа у Бе чу, по ред оста лог и осо бе ним ства ра-
лач ким по ду хва том — Ан то ло ги јом срп ске по е зи је 
(1847—2000) ауто ра Не на да Гру ји чи ћа, ко ја је у пе так, 
12. ок то бра, пред ста вље на у Рим ској дво ра ни Би бли о-
те ке гра да Бе о гра да. 

Ан то ло ги ја срп ске по е зи је, као што је и у на сло ву 
ис так ну то, об у хва та пе ри од од 1847. до 2000. го ди не, 
по чи ње сти хо ви ма Бран ка Ра ди че ви ћа, а за вр ша ва се 
по е зи јом Де ја на Алек си ћа.

Име на пе сни ка се ни жу хро но ло шким ре дом, по го-
ди на ма ро ђе ња (и смр ти), са вр ло ефект ним ли ков ним 
до дат ком – пор тре ти ма пе сни ка у углу књи ге, ли ше ни 

Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац је ис та кла зна чај ве ли-
ког при су ства же на пе сни ки ња у ан то ло ги ји, та ко да оне 
пр ви пут, рав но мер но и си сте мат ски, уче ству ју у јед ном 
ан то ло гиј ском пре се ку срп ског пе сни штва. У књи зи та-
ко, уз је ди ну до сад по зна ту и при зна ту Ми ли цу Сто ја ди-
но вић Срп ки њу из 19. ве ка, на и ла зи мо и мно ге дру ге 
пе сни ки ње, и на оне за ко је је два да смо чу ли, а би ле су 
и те ка ко при сут не и по пу лар не у свом вре ме ну .

Ре чи ко ји ма се Ан то ло ги ја за вр ша ва нај бо ље илу-
стру ју од нос ауто ра пре ма по е зи ји и из бо ру ко ји је на-
чи нио: „Све што се по ја ви ло као реч у нај ви ше зна че ња, 
као истин ска по е зи ја без сум ње у по вод на стан ка, све 
што по се ду је оти сак ори ги нал ног и не по но вљи вог, пе-
ва ног и до жи вље ног, све што је на ја ви ло не у ни шти ви 
про сев ду ха у ма тер њем је зи ку и оства ри ло се као ме ра 
та лен та у еро су пе ва ња, ста ло је и при ста ло у ову ан то-
ло ги ју.”

би ло ка квог те о риј ског и исто риј ско-књи жев ног свр ста-
ва ња у ра зна до ба, прав це и –изме.

О ан то ло ги ји су го во ри ли кри ти ча ри Дра го љуб Сто-
ја ди но вић, Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац и Ма ри ја Сло-
бо да.Пе сме из ан то ло ги је ка зи ва ли су драм ски умет-
ни ци Ру жи ца Со кић, Ве ри ца Ни ко лић и Бо шко Пе тров.
Сво је пе сме из ан то ло ги је го во ри ли су пе сни ци Сло бо дан 
Ра ки тић, Кр сти во је Илић, Ду шко Но ва ко вић и Ми ле на 
Мар ко вић.
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По во дом 35-го ди шњи це смр ти Дра го-
љу ба Јо ва но ви ћа, 4. сеп тем бра 2012. 

у Га ле ри ји „Атри јум“ би ће отво ре на из-
ло жба „Дра го љуб Јо ва но вић – про фе сор, 
по ли ти чар и опо зи ци о нар (1895–1977)“ 
аутор ке Ол ге Кра сић-Мар ја но вић. У 19.00 
са ти из ло жбу ће отво ри ти Ја сми на Нин-
ков, ди рек тор Би бли о те ке гра да Бе о гра-
да, проф. др Јо ви ца Тр ку ља, Ол га Кра сић-
Мар ја но вић и Де јан А. Ми лић. Из ло жба 
ће тра ја ти до 22. сеп тем бра 2012. го ди не.

Из ло жба „Дра го љуб Јо ва но вић – про-
фе сор, по ли ти чар и опо зи ци о нар” при ре-
ђу је се с ци љем да ука же на жи вот и ства-
ра ла штво јед ног од нај ве ћих ин те лек ту а-
ла ца ко је је срп ски на ро д и мао.

Из ло жба је при ре ђе на у на сто ја њу 
да  се  о дре де и са гле да ју они фе но ме ни 
и ка рак те ри стич ни пе ри о ди у Јо ва но ви-
ће вом жи во ту и опу су чи ме је се бе афир-
ми сао као лич ност ко ја је има ла из у зет ну 
уло гу у со ци јал-
ним по кре ти ма и 
по ли тич ком жи-
во ту Ср би је у пр-
вој по ло ви ни XX 
ве ка.

Основ ни циљ 
са ко јим се  о ва 
из ло жба при ре-
ђу је  је сте да под-
стак не озбиљ ни ју 
ре цеп ци ју и про-
у ча ва ње жи во та 
и де ла Дра го љу-
ба Јо ва но ви ћа. 
Бу ду ћи да је био 
су ро во про га њан 
из јав ног и по ли тич ког жи во та Ср би је 
и ви ше од де це ни је про вео у за тво ру, о 
ње му и ње го вом де лу се ве о ма ма ло зна. 
Из ло жба пред ста вља по ку шај да се ука же 
на са др жи ну и зна чај Јо ва но ви ће вог де ла 
и да се па жња  у сме ри  на дра го це ног уче-
сни ка и све до ка кључ них до га ђа ја у Ср би-
ји и Ју го сла ви ји пр ве по ло ви не XX ве ка.

На че тр де сет и два пла ка та ура ђе них 
у ди ги тал ној штам пи, ко ри сте ћи до ступ-
ну гра ђу Ар хи ва СА НУ, На род не би бли о-
те ке Ср би је, Прав ног фа кул те та Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду и нај ве ћим де лом при-
ват не ар хи ве по ро ди це Дра го љу ба Јо ва-
но вић, те мат ски су пред ста вље ни: 1) Пи-
рот и шко ло ва ње у Бе о гра ду (1895–1914), 
2) Пр ви свет ски рат и сту ди је у Па ри зу 
(1914–1923), 3) Уни вер зи тет ска ка ри је ра и 
јав но де ло ва ње (1924–1930), 4) По ли тич ки 
ан га жман, из го ни и ро би је (1931–1941), 5) 
Дру ги свет ски рат и бор ба про тив ко му-
ни стич ке дик та ту ре (1941–1946), 6) Осу да, 
из гон и ро би ја (1947–1956), 7) По ли тич ка 
изо ла ци ја и ис тра жи вач ко-пу бли ци стич-
ки рад (1957–1977), 8) Об ја вљи ва ње де ла 
и суд ска ре ха би ли та ци ја Дра го љу ба Јо ва-
но ви ћа (1977–2010).

По себ но су пред ста вље на број на де ла 
и ру ко пи си, бо га те по ли тич ке ак тив но сти 
и ан га жо ва ња, као и део при ват не и јав не 
пре пи ске Дра го љу ба Јо ва но ви ћа.

Аутор из ло жбе Ол га Кра сић-Мар ја-
но вић, би бли о те кар са вет ник Би бли о те-
ке гра да Бе о гра да, струч ни кон сул тант 
проф. др Јо ви ца Тр ку ља.

Под сло га ном „Од А до Ш“ у Бе о гра ду је 
одр жан је 57. ме ђу на род ни са јам књи га 
у пе ри о ду од 21. до 28. ок то бра. Ако би-

смо ову нај ва жни ју кул тур ну ма ни фе ста ци ју у 
ре ги о ну по ку ша ли да опи ше мо број ка ма, он да 
би то зву ча ло ова ко: пре ко 800 уче сни ка, 489 
ди рект них из ла га ча, од ко јих је 60 из ино стран-
ства, на про сто ру од пре ко 27.000 ме та ра ква-
драт них, на сто ти не хи ља да по се ти ла ца, огро-
ман број пре да ва ња, три би на, фо ру ма, де ба та, 
ра ди о ни ца и дру гих про грам ских де ша ва ња. 
Манифестацију су свечано отво ри ле две да ме, 
пе сни ки ња Рад ми ла Ла зић и Но е ми Се чи, књи-
жев ни ца из Ма ђар ске, зе мље по ча сног го ста 
ово го ди шњег Сај ма књи га.

Би бли о те ка гра да Бе о гра да би ла је је дан од 
уче сни ка Сај ма, а свој штанд сме сти ла је у Ха ли 
4 Бе о град ског сај ма, ру ку под ру ку са На род-
ном би бли о те ком, а у не по сред ном ком ши лу ку 
број них штан до ва би бли о те ка из Ср би је. У то-
плој и ср дач ној ат мос фе ри штанд Би бли о те ке 
об и шли су број ни при ја те љи, са рад ни ци, пи-
сци, ко ри сни ци, ко ле ге... Љу ба зно смо до че ка-
ли све оне ко ји су го ди на ма са на ма и вер ни су 
би бли о те ци, али и све љу би те ље књи га ко ји су 
у по тра зи за вред ним и но вим књи жев ним на-
сло ви ма до шли на пра во ме сто.

ИЗЛОЖБА ДРАГОЉУБ ЈОВАНОВИЋ 
ПРОФЕСОР, ПОЛИТИЧАР И 
ОПОЗИЦИОНАР (1895-1977

Библиотека града Београда на 57. Међународном сајму књига

Не ко ли ко при ма мљи вих ак ци ја Би бли о те-
ке гра да Бе о гра да при ву кло је ве ли ку па жњу 
по се ти ла ца. Јед на од ак ци ја је би ла мо гућ ност 
да се по се ти о ци Сај ма на штан ду би бли о те ке 
учла не уз пе де сет од сто по пу ста на це ну ин ди-
ви ду ал не чла на ри не за од ра сле и де цу. По том, 
сва из да ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да по се ти-
о ци су мо гли да ку пе са по пу стом од два де сет 
од сто или да за сва ку ку по ви ну у из но су пре ко 
хи ља ду ди на ра оства ре по пуст од пе де сет од-
сто. Та ко ђе, по се ти о ци Сај ма су ани ми ра ни да 
ко ри сте мо гућ но сти „Кул тур ног па ке та“, тј. да уз 
члан ску кар ту би бли о те ке ку пу ју по јеф ти ни јој 
це ни по зо ри шне кар те и ужи ва ју са по пу стом 
од 20% у пред ста ва ма По зо ри шта „Бо шко Бу ха“, 
По зо ри шта на Те ра зи ја ма са по пу стом од 30%, 
Бе о град ског драм ског по зо ри шта са по пу стом 
од 30% и Уста но ве кул ту ре Вук са по пу стом од 
50%. 

На на шем штан ду про мо ви са не су ак тив но-
сти Аме рич ког кут ка, ко ји је пре де сет го ди на 
отво рен у Бе о гра ду као ре зул тат са рад ње Би-
бли о те ке гра да Бе о гра да и Аме рич ке ам ба са де 
у Бе о гра ду. По се ти о ци ма Сај ма је кроз раз го-
вор, бро шу ре и ре клам не фла је ре пре до ча ва на 
бо га та про грам ска ше ма за де цу и мла де, ко ју 
овај цен тар кул ту ре ну ди, а у ци љу пред ста вља-
ња ин те ре сант не би бли о теч ке гра ђе, ко ја је на 
рас по ла га њу свим чла но ви ма Аме рич ког кут ка, 
по се ти о ци ма су по кла ња не књи ге.

Тре ћег да на Сај ма на штан ду је го сто вао 

про фе сор др Ми хај ло Пан тић, при ре ђи вач 
збор ни ка о књи жев ном де лу Све тла не Вел мар-
Јан ко вић „Без да не све тло сти“, ко ји је све тлост 
да на угле дао у окви ру про јек та Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да, а уз по др шку Ми ни стар ства 
кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру-
штва. Збор ник је са чи њен од ра до ва де сет мла-
дих кри ти чар ки у избору њи ховог про фе сора. 
Он је ис та као да су ус пе ле да отво ре не ке но ве 
по гле де у ту ма че њи ма де ла Све тла не Вел мар-
Јан ко вић. Аутор ке, ко је су вр ло на дах ну то пи-
са ле о ства ра ла штву на ше нај и стак ну ти је спи-
са те љи це са вре ме ног до ба, а чи ји су се ра до ви 
на шли у збор ни ку, та ко ђе су би ле на ше го шће, 
а сво јим ду хом и по зи тив ном енер ги јом до при-
не ле су да пред ста вља ње збор ни ка и при ча о 
ње му бу де за ни мљи ви ја. До га ђај је иза звао ве-
ли ку ме диј ску па жњу, а при сут ним но ви на ри ма 
обра ти ла се ди рек тор ка Би бли о те ке гра да Бе о-
гра да, госпођа Ја сми на Нин ков.

Про дај ни део штан да при вла чио је па жњу 
по се ти ла ца ис тан ча ног уку са, а осим нај но ви-
јег из да ња „Без да не све тло сти“, па жњу су при-
вла чи ле књи ге „Бе о град над Ду на вом пре ма 
европ ским кар то граф ским из во ри ма од 16. до 
19. ве ка“ и „Ули це и тр го ви Бе о гра да“, чи ји је 
уред ник Љу би ца Ћо ро вић, „Да ри ва ле су сво-
ме ота че ству пле ме ни те же не Ср би је“ Ми ре 
Со фро ни је вић, „Сти јо вић“ Ка та ри не Ам бро зић, 
збор ник „Бран ко Миљ ко вић – пе сник ва тре“, 
„Успо ме не“ Ми ла на Ви да ко ви ћа и др.

Од 2005. го ди не Са јам књи га уста но вио је 
Школ ски дан, а ове го ди не пе ти са јам ски дан 
био је ре зер ви сан за ор га ни зо ва не по се те уче-
ни ка, сту де на та, про фе со ра и школ ских би бли-
о те ка ра. Зна ти жељ ни ма ли ша ни, ве се ли смех, 
гла сно ча вр ља ње  и број на пи та ња уне ли су 
осве же ње и на на шем штан ду. Де ле ћи им ли-
фле те о услу га ма би бли о те ке по тру ди ли смо се 
да што ве ћем бро ју ма ли ша на упу ти мо по зив да 
до ђу у нај бли жу би бли о те ку.

Прет по след њег да на Сај ма у Са ли „Бо ри-
слав Пе кић“ одр жан је фо рум на ме њен би бли о-
те ка ри ма под на зи вом „Отво рен при ступ зна њу 
у би бли о те ка ма“, ко ји је пред ста вљао ло ги чан 
на ста вак ди ја ло га за по че тог дан ра ни је на исто-
и ме ној XI Ме ђу на род ној на уч ној кон фе рен ци ји, 
одр жа ној у На род ној би бли о те ци Ср би је, на ко-
јој су уче ство ва ли еми нент ни до ма ћи и стра ни 
струч ња ци из обла сти би бли о те кар ства.

И док се ути сци на кон за вр шет ка 57. ме ђу-
на род ног сај ма књи га сле жу, се ти мо се још је-
дан пут ми сли на ше пе сни ки ње Де сан ке Мак-
си мо вић, из ре че них дав не 1988. го ди не баш 
на овој ма ни фе ста ци ји: „По гле дај те ову огром-
ну ко ли чи ну тај ни око се бе! На Сај му књи га се 
осе тим ви ше ту жна не го ра до сна, да по жи ви мо 
сто ти не го ди на, не би смо сти гли отво ри ти ове 
шкољ ке би се ра људ ске ми сли, пу не ва тре ср ца 
и олу ја ма ште...“

Виолета Ђорђевић
Сара Ивковић-Марковић



ИЗЛОЖБА СЛИКА „ВАТРА, ВОДА, ВАЗДУХ“ТИЈАНЕ ФИШИЋ

Би бли о те ка гра да Бе о гра да ор га ни зо ва ла је из ло жбу 
сли ка „ВА ТРА, ВО ДА, ВА ЗДУХ“ бе о град ске умет ни це 

Ти ја не Фи шић у Га ле ри ји Атри јум Би бли о те ке гра да Бе-
о гра да од 11-30. ма ја 2012. на ко јој се она пред ста ви ла 
са нај но ви јим уљи ма на плат ну, на ста лим 2011. и 2012. 
го ди не.

Ти ја на Фи шић ди пло ми ра ла је и ма ги стри ра ла на 
сли кар ском од се ку Фа кул те та ли ков них умет но сти у Бе-
о гра ду у кла си про фе со ра Мом чи ла Ан то но ви ћа. Члан је 
УЛУС-а од 1993. го ди не. Про фе сор је за пред мет цр та ње 
и сли ка ње Фа кул те та за умет ност и ди зајн Ме га тренд уни вер зи те та у Бе о гра ду. Из ла га ла је на 
мно го број ним са мо стал ним и ко лек тив ним из ло жба ма у зе мљи и ино стран ству. Ње на де ла се 
на ла зе у збир ка ма На род ног му зе ја у Бе о гра ду и му зе ја у При је по љу и Кру шев цу.

Сли ке Ти ја не Фи шић су ег зо тич не, пу не пла вет ни ла и ме ди те ран ске све тло сти. По за ди на на 
сли ка ма је ма гич но пла ве бо је. Осми шље ном ико но гра фи јом Ти ја на ве што ства ра но ву ме та-
фи зи ку ствар но сти. На ње ним сли ка ма им пре си о ни ра ју вит ки чем пре си, све ти о ни ци, бро до ви 
и дру ги пред ме ти по ве за ни у склад не ком по зи ци је на ко ји ма до ми ни ра ју азур но пла во не бо и 
мо ре као сим бо ли уни вер зу ма, чо ве ко вих стре мље ња и ди на ми ке жи во та

Ра до зна лог и бо га тог ду ха сим бо ле пре та че у сли ку, као ле стви це ко је по ве зу ју не бо и зе-
мљу, др во као сим бол зна ња и му дро сти и дру ге зна ке. Ат мос фе ру ме ди те ран ског под не бља 
оства ру је па ле том бо ја у ко јој је нај и зра жај ни ја пла ва, по ред зе ле не, окер, цр ве не и бе ле бо је.

По себ ну па жњу по кла ња цр те жу, сти ли за ци ји и по те зу чет ке, ма што ви то и ве што ства ра-
ју ћи лич ни свет ис пу њен ле по том, све тло шћу и све жи ном. Ње не сли ке су ода ра до сти, пред ста-
вља ју ле по ту жи во та, склад, ду хов ност, у чи јем сре ди шту је чо век. Из ра же ни ли ков ни ру ко пис 
и ори ги нал на по е ти ка оста вља ју сна жан ви зу ел ни ути сак на по сма тра че.

Из ло жбу је отво рио др Оли вер То мић, до цент на Фа кул те ту за умет ност и ди зајн Ме га тренд 
уни вер зи те та.

Иванка Лазовић

Ана ли зе и ан ке те, као и ста ти стич ки по да ци Би бли о те ке гра да Бе о-
гра да, ко ји се у пот пу но сти по кла па ју са ис ку стви ма дру гих јав них 

би бли о те ка у Ср би ји, по ка зу ју да ве о ма ма ли про це нат сред њо шко-
ла ца ко ри сти услу ге јав не би бли о те ке. По себ но је уоч љи во да на кон 
основ не шко ле њи хо ва сла ба за ин те ре со ва ност по чи ње ра пид но да 
опа да. Ре зул та ти ви ше ан ке та по ка зу ју да уче ни ци би бли о те ку до жи-
вља ва ју као до сад но ме сто, у ко јем не мо гу да се за ба ве и ко је им не 
мо же ко ри сти ти ни на ко ји на чин.
То се мо ра ло про ме ни ти! У окви ри ма мре же на ше Би бли о те ке осми шљен је, ор га ни зо ван и 
спро ве ден про је кат ко ји је кроз по себ но кре и ран про грам об ли ко ван у скла ду са по тре ба ма и 
же ља ма мла дих. Као основ ни циљ по ста ви ла се на ме ра да се охра бре и ани ми ра ју сред њо школ-
ци да ко ри сте услу ге би бли о те ке. Кроз овај про грам би бли о те ке се при бли жа ва ју мла ди ма та ко 
што се уче ни ци ма би бли о те ка пред ста вља као ме сто за за ба ву али и ме сто где мо гу на ћи по моћ 
и по др шку у сва ко днев ним школ ским ак тив но сти ма. 

Осми шље но, учи ње но!
Спорт ски ка ра ван кре нуо је из Ба ра је ва. По че так је ука зао на успе шност ко ја је сле ди ла. 

У би бли о те ци „Јо ван Ду чић” де ца су уз оду ше вље ње би ли ак тив ни уче сни ци про гра ма ко ји се 
по сво јој кон цеп ци ји са сто ји из три де ла ко ја об је ди њу ју еду ка тив ни и за бав ни са др жај, про-
мо ви шу здра ве сти ло ве жи во та и под сти чу спорт ски дух сред њо шко ла ца. Ка ко би мла ди би ли 
до дат но мо ти ви са ни чи тав про грам је пре зен то ван кроз фор му так ми че ња, иако се са сто ји из 
три сег мен та, од ко јих је са мо пр ви так ми чар ски, а оста ла два еду ка тив на.

Три де ла је дан циљ!
Про грам се, да кле, са сто ји из сле де ћа три сег мен та: Так ми че ње уче ни ка у те ни су на Nin ten do Wii 
кон зо ла ма; По моћ при ја те ља – ра ди о ни ца за сред њо школ це о то ме ка ко им би бли о те ка мо же 
по мо ћи при пи са њу до ма ћих за да та ка, са ста ва, се ми нар ских ра до ва ко ју во де би бли о те ка ри 
об у че ни за рад са мла ди ма; Здра во до бро! – ма ла ра ди о ни ца о здра вим сти ло ви ма жи во та.
Сле дио је Со пот. А у Со по ту, спорт ским реч ни ком ре че но – пу не три би не, али ка сни је и вир ту-
ел ни те ни ски те рен. Због ве ли ког ин те ре со ва ња, де ца су мо ра ла би ти по де ље на у ви ше гру па. 
Про мо тер чи та ве ак ци је, наш по зна ти фуд бал ски струч њак, Дра ган Хре ља, био је при јат но из-
не на ђен ве ли ким бро јем мла дих ко ји су га по зна ва ли са спорт ских те ре на. Оду ше вље ни при су-
ством Хре ље, уз цар ство књи га и но вих тех но ло ги ја, мла до сти, ле по те и до брог рас по ло же ња, 
ти неј џе ри су ужи ва ли, за ба вља ли се и учи ли. 

На кон истих ис ку ста ва и у Мла де нов цу, Ста ром гра ду и Но вом Бе о гра ду нај спрет ни ји, и нај-
о крет ни ји сред њо школ ци по ста ли су по бед ни ци на оп штин ским так ми че њи ма и ти ме су сте кли 
пра во да се так ми че на фи нал ном тур ни ру ко ји ће би ти одр жан у Зо ни мла дих, спе ци јал но 
кре и ра ном про сто ру за мла де у ста ро град ској би бли о те ци „Ђор ђе Јо ва но вић”.

Не су мњи во је да је Би бли о те ка гра да Бе о гра да још јед ном на аде ква тан на чин про на шла 
пут ка циљ ним ко ри сни ци ма, пре све га ства ра њем по зи тив ног ими џа Би бли о те ке код сред њо-
шко ла ца. По ка за ло се, као што се че сто де ша ва ка да су ти неј џе ри у пи та њу, да они не уме ју да 
де фи ни шу сво је по тре бе и да тра же не ког ко ће их по ве сти ка пра вом ци љу, ко ће им по ка за ти 
пут зна ња ко јим они ра до кре ну ако је за ба ва укљу че на у план пу то ва ња. И овом при ли ком 
су би бли о те ка ри са за до вољ ством пре у зе ли уло гу во ди ча. Овим про гра мом Би бли о те ке мла ди 
уче сни ци Тин Би блио Ти ма су уви де ли мо гу ћу ве зу из ме ђу књи ге, би бли о те ке, спор та и елек-
трон ских игри ца.

Гем, сет, меч!
Нада Арбутина

ТИН БИБЛИО ТИМ – БГБ МАСТЕРС
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Изложба слика „Увод у мобил“ 
Јелене Сташевић-Свитлица

БГБ је ор га ни зо ва ла у окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни 
Бе о гра да“ из ло жбу сли ка „Увод у мо бил“ Је ле не 

Ста ше вић-Сви тли ца у Га ле ри ји Атри јум Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да од 18. апри ла до 3. ма ја 2012. Из ло жбу 
је отво ри ла Иван ка Ла зо вић, ку стос из ло жбе.

Је ле на Ста ше вић-Сви тли ца је ди пло ми ра ла сли-
кар ство у кла си про фе со ра Вла де Ран чи ћа на Ака де-
ми ји умет но сти у Но вом Са ду 2006. го ди не и за вр ши-
ла ма стер студијe на пред ме ту сли кар ство на ис тој 
Ака де ми ји 2011. го ди не. Чан је УЛУС-а од 2008. го ди не. 
Из ла га ла је на број ним са мо стал ним и ко лек тив ним из ло жба ма и уче ство ва ла на број-
ним ли ков ним ко ло ни ја ма у зе мљи и ино стран ству.

На из ло жби „Увод у мо бил“ у га ле ри ји Атри јум умет ни ца се пред ста вља са објек-
том „Ка вез“ и осам сли ка ве ћих ди мен зи ја 2х2м, ра ђе них акри лом и уљем на плат ну, 
са те мом „Ка вез са пти ца ма“ али на је дан дру га чи ји, по јед но ста вљен на чин, где је сли-
ка ње ка ве за са пти ца ма све де но на основ не еле мен те. Ка вез је ап стракт на ли не ар на 
кон струк ци ја, а пти це уну тар ње га све де не су на знак. На мо но хром ним под ло га ма 
умет ни ца је из ве ла пре ци зне ли не ар не цр тач ке кон струк ци је угље ном ко је се ута па ју 
у ту по за ди ну. На та квој осно ви, у ли не ар ним кон струк ци ја ма, гру пи са не су раз не фло-
рал не и би о морф не фор ме ин тен зив ног и ја сног ко ло ри та. У ова квом на чи ну сли ка ња 
до ла зи до из ра жа ја њена сен зи бил ност за бо ју.

Плат на пред на ма сме ло упу ћу ју на оми ље не уз о ре из мо дер не исто ри је умет но сти 
ко је је умет ни ца сле ди ла: Ми ро – због ја ких и ја сних бо ја, Кле – што се ти че ком по зи ци-
је и Кал де ро ви мо би ли, раз ли чи то обо је ни, обе ше ни на жи цу или силк у ста њу осе тљи ве 
рав но те же. Пик ту рал не це ли не, из ра же них кон тра ста, мо но хром не по за ди не, цр те жа и 
ак це на та ин тен зив но обо је них фор ми, зра че екс пре сив ном енер ги јом и пру жа ју сна жан 
ви зу ел ни ути сак.

Је ле на Ста ше вић-Сви тли ца је умет ни ца по себ не по е ти ке, аутен тич не ли ков не сна-
ге и из ра жај но сти, чи је сли кар ство де лу је све же и за ни мљи во. Ње не сли ке су пу не сим-
бо ла, јед но став но сти, ра зно вр сно сти и ди на мич но сти са из ра же ним сна жним осе ћа јем 
лич ног.

Иванка Лазовић

Изложба слика Весне Бајалске у галерији Атријум

Из ло жба сли ка Ве сне Ба јал ске у окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни фран ко фо ни је“ отво ре-
на је у Га ле ри ји Атри јум Би бли о те ке гра да Бе о гра да од 1. до 22. мар та 2012 го ди не.
Ве сна Ба јал ска ро ђе на је у Бе о гра ду 1956. го ди не. Сту ди ра ла је сли кар ство на Фа-

кул те ту при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду у кла си про фе со ра Вла де То до ро ви ћа. Жи ви 
и ра ди у Па ри зу од 1982. го ди не. При ре ди ла је око 30 са мо стал них из ло жби, а из ла га ла 
је на број ним ко лек тив ним из ло жба ма у зе мљи и ино стран ству. Уче ство ва ла је на ви ше 
па ри ских са ло на. Ње на де ла на ла зе се у Му зе ју са вре ме не умет но сти и Му зе ју гра да у 
Ско пљу, на Уни вер зи те ту Ари сто тел у Со лу ну, у ге не рал ној ди рек ци ји Те ле ко ма Ср би је, у 
ко лек ци ји Би бли о те ке гра да Бе о гра да и у при ват ним ко лек ци ја ма.

У из ло жбе ном про сто ру га ле ри је Атри јум Би бли о те ке гра да Бе о гра да она се пред-
ста ви ла са 17 сли ка на ста лих зад њих го ди на, ре а ли зо ва них у тех ни ка ма уље, акри лик 
и ком би но ва на тех ни ка на плат ну, акри лик и ком би но ва на тех ни ка на па пи ру, у пре-
по зна тљи вом и упе ча тљи вом сти лу из ра жа ва ња. Осо бе-
ност ње ног ства ра ла штва је сте не по сред ност ка зи ва ња. 
Из ло же не сли ке пред ста вља ју лич не ути ске и до жи вља-
је сли кар ке у ко ји ма де та љи има ју сво ју сим бо ли ку и 
ме сто.

Ве сна Ба јал ска је сли кар ка лир ске ап страк ци је, со-
фи сти ци ра ног и про ми шље ног ко ло ри та, ко ји при вла чи 
по сма тра ча и под сти че га на раз ми шља ње. На ње ним 
сли ка ма до ми ни ра ју бо ја и све тлост. Она сту ди о зно на-
но си бо је, на из ме нич но ду гач ким и крат ким, ши ро ким 
и тан ким по те зи ма чет ке у екс пре сив но-сим бо лич ком 
ге сту, у ко ји ма су скри ве ни сим бо ли и де та љи сли ка них 
фор ми ко је асо ци ра ју на не ке те ме. Те ме су раз ли чи те: од нај ба нал ни јег из ла ска сун ца, 
зна чи не чег што је у тре нут ку ин спи ри ше, па до не ких уну тра шњих оп се си ја ко је пре-
но си на плат но пре по зна тљи вим ру ко пи сом. На ве ди мо не ке од те ма ов де из ло же них 
слика: За бра ње ни град, Ме ди те ран, Је сен, Зо ра, Зво на, Крај пу та ши, Ка ле и до скоп, Гро-
здо ви...

Ње ни ап стракт ни ме та фи зич ки пеј за жи из ра же ног ко ло ри та на сли ка ни су са по-
себ ном ат мос фе ром. Бо је ко је ко ри сти спек тар су пре фи ње них ни јан си и ко ло ри та лир-
ске звуч но сти. Па ле та са др жи то но ве си вог, оке ра, азу ра, ру жи ча стог и љу би ча стог са 
ак цен ти ма бе ле бо је. Сва ка ком по зи ци ја има по себ ну ви зу ел ну це ло ви тост. 

Ве сна Ба јал ска је умет ни ца ко ја има осо бен из раз, по се ду је све жи ну у из ра жа ва њу, 
спон та ност и су ге стив ност. Сле де ћи сво ју по е ти ку оства ри ла је де ло пре по зна тљи вог 
ру ко пи са и убе дљи вих ли ков них вред но сти, за сно ва но на ја сно из дво је ном, си гур но 
на не том по те зу, оли че ном у ге сту сна жне ре флек си је. Као сли кар лир ске ап страк ци је 
ства ра вла сти ту ико но гра фи ју и ори ги нал ни ли ков ни ру ко пис.

Из ло жбу је отво ри ла Иван ка Ла зо вић, ку стос из ло жбе.
Иванка Лазовић
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ПРАЗНИК ДЕЧЈЕ КЊИГЕ
Свет ски дан деч је књи ге у це лом све ту обе ле жа ва се 2. апри ла, по чев 

од 1967. го ди не. На овај дан, дав не 1805. го ди не, ро дио се дан ски пи-
сац Ханс Кри сти јан Ан дер сен, те се овај да тум у ње го ву част обе ле жа ва 
као пра зник деч је књи ге. Број не ге не ра ци је ста са ва ле су уз ње го ве пре-
див не при че, ужи ва ју ћи у ро ди тељ ском кри лу, а по том и са ми чи та ју ћи 
де ла ис пи са на пе ром кра ља бај ки. 

Деч ја књи га за слу жу је да има свој дан, јер под се ти мо, књи га је кроз 
исто ри ју ме ња ла об лик, али сво ју су шти ну ни је – и да ље је не пре су шан 
из вор зна ња, му дро сти, ин фор ма ци ја и за ба ве. 

Ове го ди не, Ме ђу на род ни дан деч је књи ге обе ле жен је ра зно вр-
сним про гра ми ма и ма ни фе ста ци ја ма у ви ше гра до ва Ср би је. Би бли о-
те ка гра да Бе о гра да у свим сво јим огран ци ма та ко ђе је обе ле жи ла овај 
пра зник. По ред по пу ста на учла ње ње од 50 по сто на го ди шњу чла на ри-
ну, свим сво јим чла но ви ма тог да на је уз по зајм ље не књи ге да ва ла на 
чи та ње и јед ну књи гу за де цу.

Деч је оде ље ње Би бли о те ке гра да Бе о гра да „Чи ка Јо ва Змај“ тра ди-
ци о нал но је обе ле жи ло Свет ски дан деч је књи ге. Већ де се так го ди на 
тру ди мо се да на овај дан још је дан пут гла сно ка же мо ко ли ко је ва жно 

до да ти кра так од ло мак, не ку за ни мљи-
вост о ауто ру и пре не ти сво је им пре си је 
о књи зи дру гој де ци. Ра до ве су мо гли сла-
ти по штом, еле трон ском по штом и пу тем 
феј сбу ка.

Од зив на кон курс био је од ли чан, а 
жи ри, у са ста ву два би бли о те ка ра, Ви о ле-
те Ђор ђе вић и Ја сне Бр кић, и деч јег пи сца 
Ве сне Ви до је вић-Га јо вић, по себ но је по-
хва лио 15 ра до ва, а иза брао је и про гла-
сио за најуспешнијe радoве из Ср би је:

1. рад Оли ве ра Стри шка, уче ни ка 4. р. ОШ „Дрин ка Па вло вић“ из Бе о-
гра да, за пре по ру ку књи ге „Мој де ка је био тре шња“ Ан ђе ле На не ти. 

2. рад Сан дре Пет ко вић, уче ни це 3. р. ОШ „Љуп че Ни ко лић“ из Алек син-
ца, за пре по ру ку књи ге „До жи вља ји То ма Со је ра“ Мар ка Тве на. 

3. рад Ог ње на Ми ла но ви ћа, уче ник 4. р. ОШ „Вла ди мир На зор“ из Же ле-
зни ка, за пре по ру ку књи ге „Књи га за Мар ка“ Све тла не Вел мар Јан ко-
вић.

Спе ци јал на на гра да при па ла је Ни ко ли Бр ко вић, уче ни ку 8. раз ре да 
ОШ „Вук Ка ра џић“ из Чач ка, за пре по ру ку у сти ху књи ге „Тим ла вље ср це“ 
Че да Ву ко ви ћа.

За нај бо ље ра до ве из ди ја спо ре про гла ше ни су:
1. рад Ка та ри не Сте кић, уче ни це 7. раз ре да из Ди е тли ко на, Швај цар-

ска. 
2. рад Ми ло ша Дра ги ће ви ћа, уче ник 5. раз ре да из Бри га, Швај цар ска.
3. рад Сер ге ја Чуп ко ви ћа, уче ник 4. р. ОШ „Ду шан Бор дон“ Ко пар, Сло-

ве ни ја.

По ве зу ју ћи де цу из Ср би је и ди ја спо ре, би бли о те ка је пре у зе ла у пра-
вом сми слу уло гу ме ди ја то ра. Вр шња ци су пре по ру чи ва ли јед ни дру ги-
ма сво је оми ље не књи ге, са чи ме мо гу на ста ви ти и то ком го ди не, а ми 
смо омо гу ћи ли да пре по ру ке пу ту ју од јед них до дру гих, по пут дав них 
по ру ка у бо ци, но овог пу та елек трон ским та ла си ма. 

На на шој феј сбук стра ни Deč ja Bi bli o te ka Zmaj ре дов но об ја вљу је мо 
при сти гле пре по ру ке. Са рад њом са днев ним ли стом „По ли ти ка“ и ИК 
„Но ва шко ла“ омо гу ћи ли смо да нај бо љи и по хва ље ни ра до ви бу ду об-
ја ље ни на стра ни „По ли ти ка за де цу“ и у ча со пи си ма „Шко лар ка“ и „Нај“. 
Ауто ри нај у спе шни јих ра до ва бес плат но су учла ње ни у на шу би бли о те ку 
и на гра ђе ни књи га ма. Та ко ђе, на осно ву деч јих ра до ва-пре по ру ка, на-
пра вље на је ли ста књи га ко ја слу жи као пре по ру ка чла но ви ма на ше би-
бли о те ке.

На сам да тум Свет ског да на деч је књи ге у Деч јем оде ље њу Би бли о-
те ке гра да Бе о гра да „Чи ка Јо ва Змај“ ор га ни зо ва на је све ча ност ко ју је 
отво ри ла ди рек тор Ја сми на Нин ков. По ча сни гост би ла је пред сед ни ца 
жи ри ја, деч ја спи са те љи ца Ве сна Ви до је вић-Га јо вић., а цен трал ни део 
про гра ма чи ни ла је до де ла на гра да по бед ни ци ма ли те рар ног кон кур са 
„По ру ка у бо ци“. Све ча но сти је при су ство вао ве ли ки број го сти ју (на гра-
ђе ни и по хва ље ни уче сни ци, би бли о те ка ри, на став ни ци, ро ди те љи, ко-
ле ге, са рад ни ци), ме диј ски по кро ви те љи и парт не ри ко ји су по др жа ли 
на шу ак ци ју у овом про јек ту, пред став ни ци ли ста По ли ти ка и из да вач ке 
ку ће Но ва шко ла. Сви смо ужи ва ли у пре ле пој му зи ци уче ни ка Му зич ке 
шко ле „Др Во ји слав Вуч ко вић“.

Обе ле жа ва њу овог да на при кљу чи ли су нам се и пред школ ци из 
Пред школ ске уста но ве „Чи ка Јо ва Змај“, ко ја но си исто име као и на ша 
би бли о те ка. У окви ру ак ци је „При ча до при че и књи га ни че“, де ца су уз 
по моћ вас пи та ча и ро ди те ља, на пра ви ла сво је књи ге, а њи хо ва ма ла ре-
мек-де ла из ло жи ли смо у про сто ру на ше би бли о те ке. 

О ком плет ној ак ци ји по во дом овог ве о ма ва жног да на, о ње ном то ку, 
као и за вр шној све ча но сти, сви на ши ко ри сни ци и при ја те љи мо гли су 
се ре дов но оба ве шта ва ти на на шој феј сбук стра ни, а сам кон курс и за вр-
шна све ча ност од лич но су про пра ће ни у ме ди ји ма.

Виолета Ђорђевић 
Јасна Бркић

У Би бли о те ци гра да Бе о гра да, од 26. до 29. 
апри ла, одр жа на је Ме ђу на род на кон фе рен-

ци ја „Qu a li co 2012“. Ор га ни за то ри кон фе рен ци је 
би ли су Уни вер зи тет у Бе о гра ду и Удру же ње за 
кван ти та тив ну лин гви сти ку IQ LA (In ter na ti o nal 
Qu an ti ta ti ve Lin gu i stics As so ci a tion).

Те ма Кон фе рен ци је гла си ла је: „Струк ту ре и 
про це си у је зи ку и тек сту, пер спек ти ве кван ти та-
тив не лин гви сти ке“. Пре ко че тр де сет вр хун ских 
лин гви ста из чи та вог све та (Ру си ја, Ја пан, Грч ка, 

Ки на, Че шка, Аустри ја, Не мач ка, Хо лан ди ја, Ита-
ли ја, Пољ ска...) де ба то ва ло је о са вре ме ним лин-
гви стич ким до стиг ну ћи ма и трен до ви ма.

Про грам ски ко ми тет Кон фе рен ци је чи ни-
ли су: Pe ter Grzybek (Аустри ја), Em me rich Ke lih 
(Аустри ја), Re in hard Köhler (Не мач ка), Цве та на 
Кр стев (Ср би ја), Ján Maˇcutek (Сло вач ка), Ge or ge 
Mi kros (Грч ка), Иван Об ра до вић (Ср би ја), Ду шко 
Ви тас (Ср би ја).

Исидора Ињац

Међународна конференција „Qualico 2012“

да де ца ра сту и ста са ју у зре ле љу де уз књи гу. Ово га пу та то смо учи ни-
ли у скла ду са пре по ру ка ма ИФЛА Сек ци је би бли о те ка за де цу и мла-
де (IFLA Sec tion Li bra ri es for Chil dren and Young Adults), ко ја под сти че 
са рад њу из ме ђу би бли те ка и дру гих ор га ни за ци ја, школ ских и јав них 
би бли о те ка, ак тив ну са рад њу из ме ђу би бли о те ка ра и за псо ле них у ин-
сти ту ци ја ма кул ту ре и обра зов ним ин сти ту ци ја ма ко ји ра де са де цом и 
мла ди ма. Сле де ћи да ље пре по ру ке ИФЛА Сек ци је по ве зи ва ња де це из 
раз ли чи тих зе ма ља, би ли смо спо на из ме ђу раз ли чи тих уз ра сних гру па, 
као и спо на из ме ђу мла дих чи та ла ца из раз ли чи тих де ло ва Евро пе. Уз 
за јед нич ки труд ко ји смо уло жи ли и ми и на став ни ци из Ср би је и ди ја-
спо ре, пред ста ви ли смо до бру прак су ши ре ња гра ни ца у би бли о те ка ма 
за де цу и мла де. Та са рад ња ре зул ти ра ће не ким но вим за јед нич ким ак-
ци ја ма и про јек ти ма.

Та ко смо у су срет том да ну, рас пи са ли на град ни ли те рар ни кон курс 
„По ру ка у бо ци“. По пр ви пут уче ство ва ла су де ца из Бе о гра да, це ле Ср-
би је, као и де ца по ре клом из Ср би је ко ја жи ве у ино стран ству (Не мач ка, 
Швај цар ска, Ир ска, Крит, Сло ве ни ја), уз ра ста од 7 до 14 го ди на. За да так 
је био да на пи шу пре ПО РУ КУ за књи гу ко ја их је оду ше ви ла, на сме ја ла, 
из ко је су не што ко ри сно на у чи ли, уз ко ју су истин ски ужи ва ли, за ко-
ју су свом дру гу или дру га ри ци ре кли: „Ово мо раш да про чи таш“ и да 
је по ша љу вр шња ци ма из Ср би је и ди ја спо ре. Мо гли су на пи са ти шта 
ми сле о књи зи, за што им се до па ла, украт ко је пре при ча ти, до ча ра ти, 
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У скла ду са прак сом, до бро ор га ни зо ва них 
би бли о те ка, да се про грам ска ше ма то ком 

ле та, у вре ме рас пу ста и од мо ра, осве жи не ким 
но вим и за ни мљи вим са др жа јем, Деч је оде ље-
ње Би бли о те ке гра да Бе о гра да је по кре ну ло 
бес плат ни лет њи про грам „За ро ни у при чу“, на-
ме њен де ци уз ра ста од 4 до 8 го ди на. Про грам 
се од ви јао то ком ју ла и ав гу ста ме се ца 2012. го-
ди не у Деч јем оде ље њу Би бли о те ке гра да Бе о-
гра да „Не вен“ сва ког пет ка од 18 са ти.

Про грам смо на ја ви ли, ка ко при ли чи деч јем 
све ту, ве се лим сло га ном „Ле то нам то пло до-
ла зи у би бли о те ку бр зо ула зи! Ужи вај нај бо ље 
што знаш док на ше при че слу шаш.“ И за и ста, на 
ве ли ко за до вољ ство де це, њи хо вих ро ди те ља, 
а и ши ре род би не, те и нас би бли о те ка ра, це-
ло ле то смо „за ра ња ли у при че“, а рас по ло же-
ње ко јим смо за по че ли про грам одр жа ло се све 
вре ме тра ја ња истог. Би ло је уз бу дљи во, за ни-
мљи во, кре а тив но и на да све ве се ло.

Лет њи ци клус ра ди о ни ца „За ро ни у при-
чу“ ба зи ран је на прин ци пи ма storytel ling-a, 
Storytel ling је умет ност при по ве да ња у ко јој се 
ко ри сте је зик, звук, фи зич ки по крет, ге сти ку-
ла ци ја, игре сен ки, ка ко би се пред од ре ђе ном 
пу бли ком ожи ве ли и от кри ли еле мен ти и сли ке 
јед не при че. Ка да се при че при по ве да ју де ци, 
че сто се ко ри сте раз ли чи ти ви зу ел ни ре кви зи-
ти, по пут сли ка, лу та ка, ги њо ла, лу та ка-на пр ста-
ка, плу та не та бле са кар тон ским апли ка ци ја ма, 
ли ко ви од шта па и па пи ра, ка ко би се што успе-
шни је из ве ла ви зу е ли за ци ја при че. Пр ве при по-
ве дач ке се ан се 
у би бли о те ци 
р е  а  ли з о  в а  н е 
су у САД по чет-
ком 20. ве ка. 
Да нас, при по-
ве дач ке се ан-
се део су про-
грам ских ше ма 
мно гих би бли-
о те ка у све ту. 
Из во де их про-
ф е  с и  о  н а л  н и 
при по ве да чи, 
глум ци, учи те-
љи, а све че шће и са ми би бли о те ка ри.

Прин цип очи глед но сти ко ји је при ли ком из-
во ђе ња ра ди о ни ца storytel ling-a при су тан до-
при но си да се по стиг не мак си ма лан ни во деч је 
кон цен тра ци је и усме ре но сти на ток при че. Са 
дру ге стра не, ви зу ел ни еле мен ти ко ји се ко ри-
сте да би се ожи ве ли ли ко ви и до ча рао ток при-
че слу же да се по кре не и за го ли ца деч ја ма шта 
и ство ри ми ље по го дан за да ље из гра ђи ва ње 
све та фан та зи је и пу сто ло ви не. За раз ли ку од 
са вре ме них ме ди ја ко ја оп се нар ски де лу ју на 
деч ја чу ла и про у зро ку ју пот пу ну па сив ност 
ду ха, ов де су ви зу ел ни еле мен ти да ти тек то ли-
ко ко ли ко је до вољ но да се рас плам са ду хов на 
игра. Де ци се оста вља про стор за соп стве на 
осе ћа ња, ми сли, фан та зи ју, пу сто ло ви ну, ства-
ра ла штво и да се „ко ба ја ги“ за и ста раз ви је до 
не слу ће них гра ни ца.

Тим би бли о те ка ра Деч јег оде ље ња осми-
слио је ци клус при по ве дач ких се ан си, про на-
ђе не су аде кват не при че и кре и ра на њи хо ва 
ви зу е ли за ци ја с ци љем да се нај мла ђи ма по-
ну ди ква ли те тан, еду ка ти ван, за ба ван лет њи 
про грам, те да се на пра ви још је дан ис ко рак 
у про на ла же њу но вих, атрак тив них на чи на за 
уво ђе ње де це у свет пи са не ре чи. 

Има ју ћи у ви ду да по зи тив на ра на ис ку ства 
чи та ња ути чу на спо соб ност и же љу за чи та њем 
це лог жи во та, де ци смо по ну ди ли „пи так про-
грам“, у ко јем ће пре све га ужи ва ти, а са свим ла-

гру пи су при че апри о ри на ме ње не, storytel ling 
до при но си да сва ко у скла ду са сво јим уну тра-
шњим све том, сво јим же ља ма, мо ћи ма, зна њем 
чу је и кроз соп стве ну при зму пре ло ми и до жи-
ви при че. Упра во у ово ме ле жи глав на ча ро ли-
ја, моћ и ле по та про гра ма за де цу ба зи ра ног на 
прин ци пи ма storytel ling-a. 

На ра ди о ни ца ма смо не рет ко има ли го сте 
из струч не и на уч не јав но сти по пут вас пи та ча, 
пе да го га, де фек то ло га ко ји су же ле ли да слич-
на ак тив но сти при ме не у ра ду са де цом са по-
себ ним по тре ба ма. Го сти су нам би ли про фе со-
ри стра них је зи ка ко ји су у storytel ling-u от кри-
ли сја јан ме тод за лак ше са вла да ва ње гра ди ва, 
али и про фе со ра са фа кул те та, ко ји су же ле ли 
да ви де ка ко овај ме тод ра да под сти ца ња чи та-
ња код де це функ ци о ни ше у прак си и да га ка-
сни је пре до че сво јим сту ден ти ма. Сви ма њи ма 
на ше ра ди ни це би ле су по пут оглед них ча со ва 
на ко ји ма су мо гли да до би ју без број иде ја ко је 
ће ка сни је, си гур но, при ме ни ти у свом рад ном 
окру же њу.

Али, оно што нам је нај ви ше при ја ло и што 
нас те ра да раз ми шља мо о на став ку и кре и ра-
њу слич них ра ди о ни ца је што су ма ли ша ни на-
кон про гра ма “За ро ни у при чу“ од ла зи ли из би-
бли о те ке увек са истом ре че ни цом на усна ма: 
„Хо ће мо још...“

Виолета Ђорђевић
Дечје одељење Библиотеке града Београда

„Зарони у причу“ летњи програм Дечјег одељења Библиотеке града Београда
га но и без при ну де за пло ви ти на та ла си ма ква-
ли тет не књи жев но сти за де цу. Же ља нам је би-
ла да схва те да књи га, по ред то га што је из вор 
зна ња, мо же би ти из вор и по ла зи ште ве се ле и 
за бав не игре. Бу ду ћи, да смо ин си сти ра ли да 
при ли ком ре а ли за ци је ра ди о ни ца бу ду при сут-
ни ро ди те љи, овим про гра мом ус пе ли смо да 
књи га бу де сред ство ани ма ци је це ле по ро ди це, 
али и да на ро ди те ље де лу је мо еду ка тив но, ну-
де ћи им „пел це ре“ ка ко уз по моћ књи ге мо гу и 
са ми да се за ба вља ју са де цом код сво јих ку ћа и 
ко ри сно про ве ду сво је сло бод но вре ме.

Чи тав по сао за по че ли смо по ма ло сти дљи-
во. Али, с по но сом ис ти че мо да смо ус пе ли да 
се из бо ри мо са кон ку рен ци јом и ме ђу ве ли ким 
бро јем кул тур них де ша ва ња ко ја су на град-
ском ре пер то а ру то ком ле та, број ни ма ли ша ни 
су иза бра ли да то ком ју ла и ав гу ста, сва ко по-
под не пет ком про ве ду у би бли о те ци, ужи ва ју ћи 
у до брим при ча ма. Да се до бар глас да ле ко чу-
је, уве ри ли смо се још је дан пут, јер су се сва ког 
сле де ћег су сре та по ја вљи ва ли но ви ма ли ша ни 
жељ ни до брих при ча, а и за ба ве у би бли о те ци. 
Има ли смо нај бо љу мо гу ћу ре кла му, „од уста до 
уста“. На по след њем лет њем дру же њу обе ћа ли 
смо и на ста вак, у ви ду но вих при по ве дач ких се-
ан си то ком зим ског рас пу ста.

При ли ком из бо ра при ча тру ди ли смо се да 
то бу ду упра во при че ко је се кри ју на по ли ца-
ма би бли о те ке, ка ко би де ца, књи ге са при ча ма 
ко је чу ју у би бли о те ци, мо гли ка сни је да по зај-
ме и да по но во ужи ва ју у истим код сво јих ку ћа. 

Да ље, на сто ја ли смо да то бу ду при че пи са не 
жи вим и бо га тим је зи ком ко је за слу жу ју да се 
на осно ву њих гра ди ли те рал ни укус ма лих чи-
та ла ца. Тра га ли смо за при ча ма ко је у се би има-
ју фи ну до зу хо мо ра, фан та зи ју, ма ги ју, а по том 
сја јан за плет, дра му и ши ро ку ле пе зу ли ко ва, 
ка ко би при по ве да ње би ло што за ни мљи ви је. 
Са за до вољ ством и из ве сном но стал ги јом раз-
ме њи ва ли смо ис ку ства са ко ле га ма би бли о те-
ка ри ма и при се ћа ли се оми ље них при ча на шег 
де тињ ства, ка ко би не ке од тих при ча по де ли ли 
са да на шњим ма ли ша ни ма. Али, пре све га тру-
ди ли смо се да сва ка при ча има естет ску или 
мо рал ну, у што екс пли цит ни јем об ли ку да ту, 
по у ку.

У на ди да ће би бли о те ка ри ма деч јих оде ље-
ња би ти идеј но под сти цај но и од ко ри сти, ево и 
спи ка ода бра них при ча у ко је смо „за ра ња ли“, 
уз ко је смо се за ба вља ли, али и што шта на у чи ли 
то ком вре лих лет њих да на.1

Зарони у причу 1:
Био једном један чичак, Снежана Пејаковић; 

Нећу такав поклон, Питер Вилфид
Насмена ајкула, Рут Галовеј
Зарони у причу 2: Мишић и оловка, 

Владимир Сутејев; Јабука, Владимир Сутејев
Рукавица, Украјинска бајка 
Зарони у причу 3: Добро дрво, Шел 

Силверстејн; Лакоми мечићи, народна бајка; 
Штуцавица, Ј.И.; Прича о дугиним бојама, 
непознат аутор

Зарони у причу 4: Зоки – Поки, Оливера 
Николова; Елмер, Дејвид Меки; All aboard, Sally 
Hobson 

Зарони у причу 5: Ћудљива мачка, 
Владимир Сутејев; Храстова улица, Немања 
Паштар; Прстен на морском дну, Десанка 
Максимовић

Зарони у причу 6:
Бременски музиканти, Браћа Грим; Краљ 

Мида, гчки мит; Златко жуди за сладоледом, 
Питер Витфилд

Зарони у причу 7: Тезеј и минотаур, грчки 
мит; Принцеза у папирној кеси, Роберт Манч; 
Воденичар и савуј, народна прича

Зарони у причу 8: Замислите, Душан 
Радовић; Мили, Џек и разиграни мачак, Стивен 
Мајкл Кинг, Сплав воденог духа, Десанка 
Максимовић

Оно, што се на по слет ку мо же ре ћи је да су 
ово при че у ко ји ма су ужи ва ла де ца, и то са под-
јед на ким жа ром ма ли ша ни од три, че ти ри го-
ди не као и њи хо ви ста ри ји дру га ри ко ји су већ 
до бра но за га зи ли у пу бер тет. Та ко ђе, ужи ва ли 
су и ро ди те љи, ба ке, де ке... а мо рам при зна ти 
и ми би бли о те ка ри. Без об зи ра ко јој уз ра сној 

1 Ра ди ком плет ни јег ути ска о ви зу е ли за ци ји при ча по гле-
да ти фо то гра фи је на феј сбук про фи лу De cja bi bli o te ka 
Zmaj
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Као и увек, Аме рич ки ку так је и у 2012. био 
пун пун но во сти и де ша ва ња. Из два ја мо не-

ко ли ко у ко ји ма су ужи ва ли пу бли ка, чла но ви 
Аме рич ког кут ка, али и за по сле ни би бли о те ка-
ри. Као за вр ше так Кут ко вог ци клу са “Не ис при-
ча не при че: мул ти ме ди јал ни про јек ти бе о град-
ских ђа ка и сту де на та”, 01.06.2012. у Ве ли кој са ли 
До ма омла ди не Драм ски сту дио 9. бе о град ске 
гим на зи је из вео је пред ста ву „Обич на при ча: 
кри ми на ли стич ка игра“ ра ђе ну пре ма тек сту 
Зо ра на Бо жи ћа. Пред ста ву је ре а ли зо вао ве ли-
ки ан самбл од пре ко 30 чла но ва. Пред ста ва се 
сјај но укло пи ла у про грам Аме рич ког кут ка јер 
је ин спи ри са на аме рич ким фил мо ви ма 30-их 
го ди на, Лин чом и Бро две јом. Ве ли ка са ла је би-
ла ма ла да при ми све за ин те ре со ва не гле да оце 
та ко да је свих 450 ме ста би ло за у зе то. Пред ста-
ви је прет хо дио ин тен зи ван мар ке тин шки рад, 
па су то де ша ва ње, као и оста ли про гра ми Кут ка 
би ли пред ста вље ни на те ле ви зи ји и Ра ди ју Сту-
дио Б, ТВ Пин ку, Ра ди ју Б92, Ра ди ју Но во сти...

Амерички кутак – 
Highlights 2012 Ме сец ју ли обе ле жи ло је уче шће Аме рич ког 

кут ка у про јек ту „Жи вот без гра ни ца“ у са рад њи 
са ме ђу на род ном сту дент ском ор га ни за ци јом 
„AEISAC“. Са пред став ни ци ма Аме рич ке ам ба са-
де, по се ти ли смо ром ску де цу из ОШ „Га ври ло 
Прин цип“ у Зе му ну, а но ви ата ше за кул ту ру, го-
спо дин Дру Ги блинг, при дру жио нам се у по се ти 
де ци из на се ља ис под Пан че вач ког мо ста. Осим 
про мо ци је спор та, би ло је до вољ но про сто ра 
за про мо ци ју Кут ка, али и за од лич ну за ба ву.

Од но вем бра ме се ца по че ли смо са ра ди о-
ни цом „Ladies english”. Она пред ста вља ло ги-
чан на ста вак успе шне ра ди о ни це Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да, “IT 65+”. Ка да су уз по моћ ове 
ра ди о ни це на ши ста ри ји су гра ђа ни са вла да-
ли осно ве ин фор ма тич ке пи сме но сти, код нас 
на ста вља ју уче ње ен гле ског је зи ка. По ла зни це 
ове ра ди о ни це су ис кљу чи во да ме у нај леп шим 
го ди на ма, све чла ни це Аме рич ког кут ка и Би-
бли о те ке гра да. Мо де ра тор овог про гра ма је 
го спо ђа Џу ли Мо не стел, во лон тер/су пру га аме-
рич ког ди пло ма те, ко ја већ има ис ку ства у под-
у ча ва њу је зи ка.

А где су да ме, ту су и ко ла чи! Уз по моћ го спо-
ђе Сте фа ни Ро ландс кре ну ли смо са ча со ви ма 
ку ва ња у Аме рич ком кут ку. Сте фа ни је по де ли-
ла ре цеп те за пра ве аме рич ке па ла чин ке (оне 
де бе ле), он да их је уз по моћ пу бли ке на пра ви-
ла, да бисмо их сви и про ба ли. Ипак ни је ствар 
са мо у ку ва њу. Ова ра ди о ни ца је још је дан вид 
уче ња је зи ка, али и ди ван на чин при бли жа ва-
ња кул ту ра. И... ди рект но са све мир ске ста ни це 
го шћа Аме рич ког кут ка би ла је го спо ђа Мар ша 
Ај винс. Она је у све ми ру про ве ла ви ше од 1.300 
са ти, а део тих ис ку ста ва по де ли ла је и са на ма.

Ње на пре зен та ци ја је пре глед исто ри је 
људ ских ле то ва у све мир. Са око 300 NA SA сни-
ма ка ис при ча ла  нам је при чу о жи во ту и ра ду у 
све ми ру. Ка ко се та мо да ле ко је де, спа ва, иде у 
то а лет... При ка за ла нам је при зо ре Зе мље па и 
са ме Ср би је из све ми ра (NE GO O GLE MA PE!!). Го-
во ри ла о ко мер ци јал ним ле то ви ма у све мир и 
уз сли ке са Ха бла по де ли ла са на ма сво ја осе ћа-
ња у ве зи са ис тра жи ва њем остат ка све ми ра.

Мар ша Ај винс је би ла за по сле на у НА СИ од 
1974. го ди не и сма тра ју је јед ним од нај и ску-
сни јих при пад ни ка слу жбе јер је уче ство ва ла у 
свим вр ста ма шатл опе ра ци ја.

Библиотекари из Кутка: Бранка, 
Сандра, Жељко и Лара

Ста ни слав Ви на вер – нај е вроп ски ји 
ин те лек ту а лац-пи сац-умет ник у срп-

ској кул ту ри и нај срп ски ји у европ ској 
тра ди ци ји, с ко јом је био у уз бу дљи вом 
ства ра лач ком ди ја ло гу – есе јист, кри ти-
чар (књи жев ни, му зич ки, по зо ри шни, ли-
ков ни, филм ски итд.), пе сник, па ро ди чар, 
по ле ми чар, пре во ди лац (с фран цу ског, 
не мач ког, ен гле ског, ру ског, шпан ског, 
пољ ског и ита ли јан ског – да ли у срп ској 
кул ту ри по сто ји чу дак је зи ко тво рац слич-
но га ко ва?), при по ве дач и пу то пи сац, но-
ви нар и ре пор тер, књи жев ни исто ри чар, 
уред ник ши ро ко га обра зо ва ња, не сво-
дљи вог и не ка но ни зо ва но га ду ха, био је 
у же сто ком спо ру с дог мат ским, иде о ло-
ги зо ва ним, нор ма ти ви стич ким, по зи ти-
ви стич ким ми шље њи ма. Увек је из европ ско га окруж ја у 
срп ски по ет ско-умет нич ки кон текст кри тич ки пре но сио, 
пре пе ва ва њем и пре во ђе њем, остра шће но и за не се но, 
пр ко сно и у инат за ко но дав ци ма и про по вед ни ци ма по-
ет ске прак се и про ми шља ња, оно што је не где, та мо у све-
ту, нај вред ни је, нај зна чај ни је (бај ке из Хи ља ду и јед не но ћи, 
Ра бле, Ви јон, Нер вал, Ге те, Ва ле ри, Рем бо, Ха шек, Стерн, 

Блок, Твен, Ке но, Го гољ, Ки плинг, Ке рол и та ко дaље). У 

пр вом ко лу об ја вље ни су Ра ни ра до ви, 
Пан то ло ги је – Алај бе го ва сла ма, Чар дак 
ни на не бу ни на зе мљи, Од бра на пе сни-
штва, За но си и пр ко си Ла зе Ко сти ћа, Ви-
де ло све та, Ду ша, звер, свест, Је зик наш 
на су шни – Гра ма ти ка и над гра ма ти ка и 
Бе о град ско огле да ло. Го во ре ћи о пр вом 
ко лу сна ја Ста ни сла ва Ви на ве ра - На-
де жда Ви на вер је оце ни ла да, ка да се у 
об зир узме број те ма и стра ни ца ко је је 
Ста ни слав Ви на вер по кре нуо и ис пи сао, 
чо век сва ка ко мо ра да се за пи та ка ко је 
мо гу ће да је је дан чо век био спо со бан да 

све то про ми шља и ту ма чи. „Он је пре све га био пе сник 
и жа ло сно је да се о то ме та ко ма ло зна, а по том и књи-
жев ник и књи жев ни кри ти чар, али и по зо ри шни и му зич-
ки кри ти чар, но ви нар, пре во ди лац и ди пло ма та, а чак и 
из у зет но на да рен ма те ма ти чар – рет кост је та ко срећ на 
људ ска при ро да ко ја је ус пе ла да од пр вог да на ску пља 
раз ли чи та зна ња ко ја су се по том сла га ла и на до гра ђи ва-
ла баш она ко ка ко је то тре ба ло“.

Дела Станислава Винавера 1-18
Приредио Гојко Тешић, уредила Милка Зјачић Аврамовић 

Саиздаваштво Службеног гласника и Завода за уџбенике, Прво коло 1–9, 2012.
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ИЗ ЛОГ НО ВИХ КЊИ ГА
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

1
БА РОН-КО ЕН, Сај мон : ПСИ ХО
ЛО ГИ ЈА ЗЛА : пре ве ла с ен гле ског 
Со ња Ба њац, би бли о те ка Ими го, 
Clio, Бе о град, 2011. 
Сај мон Ба рон-Ко-
ен је про фе сор 
Уни вер зи те та у 
Кем бри џу на Оде-
ље њу за пси хо ло ги-
ју и пси хи ја три ју. 
Ис тра жи вач ку ка-
ри је ру Сај мон Ба-
рон-Ко ен за по чео 
је ис пи ти ва њем не спо соб но сти осо ба 
с аути змом да за ми сле уну тра шњи свет 
– осе ћа ња, на ме ре, ми сли... Ка сни је ба-
вље ње ем па ти јом до ве ло га је до от кри ћа 
да је су штин ска раз ли ка из ме ђу по ло ва у 
то ме да су му шки мо зго ви усме ре ни на 
ре ша ва ње про бле ма, а жен ски на емо-
ци о нал на ста ња, те да би аути зам мо гао 
би ти де фи ни сан као „екс трем но му шки 
мо зак“. У сво јој нај но ви јој књи зи Пси хло
ги ја зла Ба рон-Ко ен на ста вља да се ба ви 
ем па ти јом и по све ћу је се ис тра жи ва њу 
од но са су ро во сти и ем па ти је, до но се ћи 
до ка зе да је зло по на ша ње за сно ва но на 
не до стат ку или сма ње њу спо соб но сти 
да за ми сли мо бол ко ји не ко ме на но си-
мо. Пси хо ло ги ја зла на пи са на је без тех-
нич ког жар го на, уз мно штво при ме ра из 
сва ко днев ног жи во та и ре зул та та нај са-
вре ме ни јих не у роп си хо ло шких и ге не-
тич ких ис тра жи ва ња, а при ло же ни су и 
упит ни ци ко ји ма се мо гу про це ни ти ка-
па ци тет за ем па ти ју од ра слих и де це.

7
АЛ БА ХА РИ, Да вид: КОН ТРОЛ НИ 
ПУНКТ. – Бе о град: Сту бо ви кул ту-
ре, 2011. – 192 стр.
У но вом ро ма ну 
Да вид Ал ба ха ри 
(1948, Пећ, од 1973. 
об ја вио 10 књи га 
при ча (уз не ко ли ко 
из бо ра), 12 ро ма-
на, 3 књи ге есе ја, 
ви ше књи га пре-
во да са ен гле ског; 
пре ма не по де ље ном ми шље њу са вре-
ме не срп ске кри ти ке Ал ба ха ри ула зи у 
ред нај зна чај ни јих са вре ме них срп ских 
књи жев ни ка) раз ви ја уни вер зал ну при-
чу о ра ту као чо ве ко вом усу ду, го то во 
као ан тро по ло шкој да то сти. Сме шта-
ју ћи рат на зби ва ња на је дан кон трол ни 
пункт ко га кон тро ли ше вод др жав не 
вој ске за ду жен да ми ри су ко бље не стра-
не (у ово ме мо же мо пре по зна ва ти уло гу 
„пла вих шле мо ва“ УН на мно гим ме сти-
ма у све ту, али, мно го ви ше, еле мен те 
гра ђан ског ра та ко ји се пре две де це ни је 
од ви јао на про сто ру бив ше Ју го сла ви-
је), Ал ба ха ри раз ви ја те мељ ну/ис црп ну 
етич ку при чу о сми слу/бе сми слу ору жа-
них су ко ба кроз исто ри ју. Од по ле ми ке 
са Хе ра кли то вом из ре ком да је „рат отац 
свих ства ри“ до фар сич них си ту а ци ја 
по во дом уло ге мо дер них ме ди ја (ка ко би 
да на шњи ме ди ји тре ти ра ли нпр. На по-
ле о но ве по хо де кроз Евро пу, до Егип та 
и Ру си је: као осло бо ди лач ку и про све-
ти тељ ску, до ду ше, на о ру жа ну ми си ју, 
или као без об зи ран пљач ка шки по ход), 
срп ски пи сац сво јом ми ни ма ли стич ком 
на ра ци јом оства ру је ду бок и ши рок ди-
ја па зон пи та ња (фи ло зоф ска, со ци о ло-
шка, пси хо ло шка, по ли тич ка) ко ја се 
ти чу ма сов ног „пре ла ска“ из нор ми мир-
но доп ског жи во та у нор ме где вла да ју за-

ко ни „ог ња и ма ча“. Ин вен ти ван, му дар, 
сна жан ро ман зре лог по е тич ког пи сма 
Да ви да Ал ба ха ри ја.

БА ЛАРД, Гре јем Џејмс: СУ ДАР; 
пре ве ли с ен гле ског Ти ја на Па ре-
за но вић и Ми лан Мар ко вић; – Бе о-
град; Ча роб на књи га; 2011. – 254. стр
Шо кан тан и кон-
тро вер зан ро ман 
„Су дар“ ен гле-
ски про зни пи сац 
Џејмс Гре јем Ба-
лард (1930–2009) 
на пи сао је 1973. 
го ди не. У овом 
ро ма ну, у ко ме су 
глав ни ју на ци су-
пру жни ци Ба лард и ха ри зма тич ни из у-
ча ва лац са о бра ћај них не сре ћа Ро берт 
Вон, ро ман си јер о ауто мо бил ским са о-
бра ћај ка ма ис кљу чи во го во ри као о сек-
су ал ним фе ти ши ма. Ро ман „Су дар“ по 
ко ме је 1996. го ди не је дан од нај по зна-
ти јих ка над ских си не а ста Деј вид Кро-
нен берг сни мио исто и ме ни филм, кроз 
стра стве не љу бав не од но се из ме ђу бр-
зи не и на си ља, сла ви спој из ме ђу еро са 
и та на то са. Ба лар до ви књи жев ни ју на ци 
без у спе шно се бо ре про тив сопстве ног 
осе ћа ја ни шта ви ла и бе зна чај но сти, от-
кри ва ју ћи у се би ду бо ко скри ве не пси-
хопа то ло шке сло је ве „за о ста ле“ још од 
ди вљих пре да ка. Ро ман „Су дар“ та ко ђе 
нам от кри о ва да тех но ло шке но во та ри је 
не пред ста вља ју за лог за ху ма ни је од но-
се из ме ђу људ ских би ћа, већ су са мо мо-
гућ ност да там на стра на чо ве чи је при-
ро де још ви ше до ђе до из ра жа ја. У овом 
ро ма ну чи та о ци би по ред ин три гант не и 
ефект но во ђе не фа бу ле, па жњу тре ба ли 
да обра те и на Ба лар до ве па са же о тран-
сце ден ци ји под ути ца јем нар ко ти ка, ка-
да се ауто стра де пре тва ра ју у рас ко шне 
сим бо лич не пеј за же. Про зне књи ге Џеј-
мса Гре је ма Ба лар да, ко ји је по ред „Су да-
ра“ на пи сао и ро ма не „Им пе ри ја сун ца“, 
„По то пље ни свет“, „Из ло жба звер ста ва“, 
„Обла ко дер“..., пред ста вља ју не за о би-
ла зно шти во свих про у ча ва ла ца ан гло-
сак сон ске на уч но-фан та стич не и фан та-
стич не про зне књи жев но сти.

БИР МАН, Кри стоф: ФУД БАЛ СКА 
МА ТРИ ЦА; пре вео с не мач ког Ми-
лу тин Ста ни са вац; – Бе о град, Ла гу-
на; 2011. – 277. стр
Кри стоф Бир ман 
(ро ђен 1960. го ди-
не) је дан је од нај-
по зна ти јих спорт-
ских но ви на ра, и 
пи сац осам књи га 
о де ша ва њи ма ко је 
ка рак те ри шу „нај-
ва жни ју спо ред-
ну ствар на све ту“, 
фуд бал ску игру. Бир ма но ви нај по зна ти-
ји књи жар ски на сло ви су: „Ако ти са хра-
на бу де у сре ду, не мо гу ти до ћи“, „Лоп та 
је окру гла да би се игра окре ну ла“, „Из 
оштрог угла“, „Ка ко сам је дан пут за бо-
ра вио да мр зим Шал ке“...У „Фуд бал ској 
ма три ци“ тра га ју ћи за са вр ше ним так-
тич ким за ми сли ма, Кри стоф Бир ман 
чи та о це уво ди у ча роб не све то ве игре у 

ко ме је дан од нај по зна ти јих фуд бал ских 
тре не ра Фе ликс Ма гат у так тич ком сми-
слу фуд бал по ре ди са ша хом, а тре нут но 
нај бо љи свет ски играч Ли о нел Ме си го-
во ри за што нај ве ћи део сло бод ног вре-
ме на по све ћу је фуд бал ским ком пју тер-
ским игри ца ма. У „Фуд бал ској ма три ци“ 
Бир ман из но си ин те ре сант ну те зу да је 
због пра ви ла три бо да по бед ни ку са вре-
ме ни фуд бал по стао де фан зи ван. Из ове 
књи ге са зна ће мо да је Хо лан ђа нин Јо хан 
Не скенс у исто ри ји ове игре остао упам-
ћен као пр ви фуд ба лер ко ји је са је да на-
ест ме та ра шу ти рао по сре ди ни го ла. 
Учи нио је то у фи на лу Свет ског пр вен-
ства 1974. го ди не, на утак ми ци про тив 
та да шње За пад не Не мач ке. Све у све му, 
Кри стоф Бир ман на пи сао је књи гу ко ју 
би тре ба ло да про чи та ју сви ко ји се про-
фе си о нал но ба ве овом игром.

БЛАМ, Ми ха и ло : JAZZ у Ср би ји, 
1927–1944, Сту бо ви кул туре, Бе о-
град, 2011. 
Про фе сор, му зи-
чар, ком по зи тор, 
аран жер, џез пу-
бли ци ста, ме на џер, 
сло бод ни умет ник, 
Михај ло Блам при-
ре дио је ле по илу ст-
ро ва ну књи гу о џе-
зу у Ср би ји из ме ђу 
два ра та. По ред тек-
ста, пла ка та ко ји ма се илу стру је на ступ 
џез му зи ча ра, об ја вљен је и CD са ком-
по зи ци ја ма: Mor gens Kaf ee, adens Kus se, 
Мла ден Гу те ша, на ступ на Ко лар че вом 
на род ном уни вер зи те ту 1942–1944. 
Мла ден , ,,Bobby“ Гу те ша, Пот пу ри по-
пу лар них ме ло ди ја, Не бри ни мај чи це 
ми ла, (А. Ду кић), Те ки шне но ћи, (Д. Кра-
љић), Со ло из во ђе ње Бо ри во ја Си ми ћа 
и дру ге. Књига за слу жу је па жњу не са мо 
код љу би те ља џе за већ код ши ре слу ша-
лач ке пу бли ке.

БО ЖО ВИЋ, Гој ко: ОБЛИ жњА 
БО жАН СТВА – пе сме и хро ни
ке. – Кра ље во: На род на би бли о те ка 
Сте фан Пр во вен ча ни, еди ци ја По ве
ља, књи га осам де сет че твр та, 2012. 
– 99 стр.
Гој ко Бо жо вић 
(1972, Пље вља, жи-
ви и ра ди у Бе о гра-
ду) пи ше по е зи ју 
(6 књи га пе са ма 
од 1991. до 2012), 
књи жев ну кри ти-
ку и есе је (књи ге: 
По е зи ја у вре ме ну. 
О срп ској по е зи ји 
дру ге по ло ви не 20. ве ка (2000), Ме ста ко
ја во ли мо. Есе ји о срп ској по е зи ји (2009), 
при ре дио три ан то ло ги је (Ан то ло ги ја 
но ви је срп ске по е зи је (2005), Pla ce We Lo
ve. An Ant ho logy of Con tem po rary Ser bian 
po e try (2006), Свет око нас. Европ ски гра
до ви у но вој срп ској при по ве ци (2009). Но-
ва књи га пе са ма је по де ље на на 9 ци клу са 
це ли на, сва ки ци клус са др жи по 8 пе са-
ма. Ова ну ме ри за ци ја ни је про из вољ на, 
ни слу чај на, она чи ни би тан еле мент 
ком по зи ци је књи ге, где мо жда ни је слу-
чај но ни то да 9 х 8 = 72 пе сме да ју го ди-

ну пе сни ко вог ро ђе ња. У пр вом ци клу су 
Слу ша ју ћи гла со ве уз „опис“ ста ња, рас-
по ло же ња, ме ди та ци ја лир ског су бјек-
та до ми ни ра „упи ја ње“ све та и ње го вих 
сен за ци ја пу тем зву ка/гла со ва. Тре ћи 
ци клус Та лас оку пља сти хо ве у ко ји ма 
аутор оства ру је про жи ма ње при род них 
си ла, во де, зе мље, са чо ве ко вим жи вље-
њем, ис ти чу ћи у јед но став ном ис ка зу 
по себ ност сва ког би ћа на све ту („Ми 
смо оно/Што се ни је до го ди ло дру ги-
ма“., за вр шна два сти ха пе сме Је ди но ис
ку ство). Кроз све ци клу се Бо жо вић за и-
ста ис пи су је „хро ни ке“, лир ске, све де не 
хро ни ке ду ше, хро ни ке рас по ло же ња: 
ме ди та ци је лир ског су бјек та. И реч хро
ни ка и реч ме ди та ци ја са др же мо мен те 
тра ја ња (ду жег тра ја ња), успо ре ног де-
ша ва ња, та ло же ња чи ње ни ца. Успо ре ни 
ри там од ли ку је ауто ров сло бод не сти-
хо ве, а по је ди ни асо ци ра ју на „му дрост“/
па ти ну и по у ку древ них ле ген ди и ми то-
ва свих на ро да све та.

ВУ КА ДИ НО ВИЋ, Ми љур ко: Шкр
GUT – спев о ле те њу и па ду. – Бе о-
град: Фон да ци ја со ли дар но сти Ср-
би је, Ку ћа Ђу ре Јак ши ћа, 2012. – 114 
стр.
Са вре ме ни срп ски 
пе сник, про за и ста 
и пре во ди лац Ми-
љур ко Ву ка ди но-
вић (1953) пр ви је 
до бит ник Књи жев-
не на гра де „Ђу рин 
ше шир“ (на гра да 
се са сто ји од брон-
за ног ре ље фа са 
ли ком пе сни ка и сли ка ра Ђу ре Ја к ши ћа, 
цр ног ше ши ра по ко ме је слав ни ро ман-
ти чар био пре по зна тљив и штам па ња 
књи ге) за ру ко пис под на зи вом ШкрGut. 
Аутор 15 пе снич ких књи га на срп ском и 
7 на ру мун ском је зи ку (за сту пљен у ви ше 
до ма ћих и у ан то ло ги ја ма срп ске по е зи-
је на стра ним је зи ци ма, из ме ђу оста лих 
при зна ња за књи жев ни и пре во ди лач ки 
рад, Ву ка ди но вић је но си лац Ор де на са 
злат ним вен цем Ми хај Еми не ску Ре пу-
бли ке Мол да ви је за за слу ге у кул ту ри) 
и у свом но вом спе ву/вен цу лир ских 
пе са ма оста је до сле дан и не по ко ле бљив 
при вр же ник стил ско-је зич ким екс пе-
ри мен ти ма у свом сти ху и пе сми. Из тих 
лин гво сти ли стич ких прег ну ћа до брим 
де лом про из и ла зи и све жи на пе снич ких 
сли ка као и ино ва тив ност це ли не као оп-
шти ути сак о по е зи ји овог пе сни ка. Ву-
ка ди но ви ћев пе снич ки кон цепт раз ви-
јан од пр ве књи ге Сло бод но Сре до зе мље 
(1977) са но вим књи га ма са мо је до би јао 
на ква ли те ту и ори ги нал но сти, али, по-
гре шно је за кљу чи ти да је ин си сти ра њем 
не „екс пе ри мен ту“ Ву ка ди но вић пе сник 
ма ни ри ста и „за ро бље ник“ по на вља ју-
ћих фор мал них „ман три.“ Ње го во пе-
ва ње је увек „но ва све жи на“ са вре ме не 
срп ске по е зи је.

ВИ СЛАВ СКИ, Ми ро слав: КОН
ТРА НА ПАД; – Бе о град, Та бло ид, 
2011. – 302. стр
Књи гом „Кон тра на пад“ не ка да шњи 
фуд ба лер Ф.К. „Вр бас“, дру штве но-по-
ли тич ки рад ник и спорт ски но ви нар 
Ми ро слав Ви слав ски дао је ана ли ти чан 
при каз са вре ме не срп ске спорт ске сце-
не. Афир ми шу ћи по зи тив не спорт ске 
вред но сти ко је у свет ским окви ри ма 
Ср би ју успе шно пред ста вља ју и ре пре-
зен ту ју, Ви слав ски ис то вре ме но не жму-
ри пре ма не прав да ма и ано ма ли ја ма на 
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ко је сва ко днев но 
на и ла зи у сво јој ка-
ри је ри. Књи га ко ју 
Ви слав ски да ру је 
ов да шњој јав но сти, 
пи са на је као стал-
на, ви ше го ди шња 
ру бри ка у ма га зи ну „Та бло ид“. Ме ђу-
тим, те ме о кој ма Ви слав ски го во ри ни су 
са мо спорт ске. Аутор пре ко зби ва ња у 
спор ту, ис пи су је сво је вр сну дру штве ну 
хро ни ку, го во ре ћи и о ли це мер ју свих 
оних ко ји се хва ле спорт ским ус пе си ма 
мла дих љу ди, а да при том у њи хов раз вој 
ни ка да ни шта ни су ула га ли. Др же ћи се 
на че ла, „ни по ба бу, ни по стри че ви ма“, 
Ми ро слав Ви слав ски на хи рур шки пре-
ци зан на чин про го ва ра и о мо рал ној 
де гра да ци ји у ко јој ен ту зи ја зам и еду-
ка ци ја би ва ју не по жељ ни, а сва ки до дир 
са нов цем по ста је про бле ма ти чан. Као 
пе дант ни хро ни чар ли ца и на лич ја ов да-
шње спорт ске зби ље, Ми ро слав Ви слав-
ски на пи сао је књи гу ко ја се чи та као уз-
бу дљи во све до чан ство о јед ном су ро вом 
тран зи ци о ном вре ме ну; вре ме ну у ко ме 
на жа лост сви би ти ше мо.

ВУ ЧИ НИЋ, Вла да: КЛЕ ТВА ГРЧ
КОГ ВЛА ДИ КЕ. – Бе о град: Ал те ра, 
2012. – 315 стр.
У свом пр вом ро ма-
ну Вла да Ву чи нић 
(1967, Бе о град, ди-
пло ми рао на Фи-
зич ком фа кул те ту 
Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду; до пр вог 
ро ма на об ја вљи-
вао про зне фраг-
мен те у књи жев ној 
пе ри о ди ци) раз ви ја и укр шта на ра тив-
не то ко ве ко ји об у хва та ју без ма ло два 
сто ле ћа срп ске/цр но гор ске исто ри је. 
У јед ном то ку чи ја је цен трал на при по-
вед на/на ра тив на свест ста ри ца Да рин ка 
Рат ко вић (ме та фо рич но: го то во ар хе-
тип ско пам ће ње и чу ва ње по ро дич не, 
на цо нал не и вер ске тра ди ци је) од ви ја 
се при ча о жи во ту Ср ба у Ска дру („Са-
да је пред на ма ро ман, пе снич ка тво ре-
ви на ра зор не сна ге“... „По сле пе сме Зи
да ње Ска дра ни ко о Ср би ма из Ска дра 
пи сао ни је“... „О том за бо ра вље ном де лу 
срп ског на ро да по ја ви ла се нај зад књи-
га ко ја се чи та без ис пу шта ња из ру ке. У 
јед ном да ху. У срп ску ли те ра ту ру сти гао 
је но ви пи сац.“, сви на во ди су из ре цен-
зи је књи жев ни ка Не бој ше Је ври ћа), о 
Ска дру 19. ве ка и пр ве две де це ни је 20. 
ве ка, при ча ве за на за углед ну ска дар ску 
по ро ди цу Рат ко ви ћа, али и мно го ши ре, 
о за јед нич ком жи во ту Ср ба, Ар ба на са, 
Ту ра ка, Цин ца ра, Ита ли ја на. Пи сац је 
са за вид ном ве шти ном об ли ко ва ња гра-
ђе до ча рао јед но вре ме, оби ча је на ро да, 
школ ство, цр кву, раз ми ри це, зло ћуд ни 
ту мор осман лиј ске вла сти на свом „за ла-
ску“ ко ја се упра вља ла про ве ре ним на че-
лом за ва ди па вла дај, нај зад „исто риј ски 
на ра тив ни код“ сти же до Бал кан ских 
ра то ва и гу бит ка Ска дра за „зе ле ним 
сто лом“. При ча кроз ли ко ве Вла ди сла ва 
Рат ко ви ћа (пар ти зан ски бо рац, по том 
Го ло о то ча нин), Ду ке, Дра ги це, ба ба 
Ми ре, до нај мла ђих бра та и се стре Па-
вла и Бо ја не, сти же до са вре ме ног до ба, 
од но сно, уже гле да но, од вре ме на по чет-
ка убр за не ур ба ни за ци је бе о град ског 
на се ља Ка ра бур ма ше зде се тих го ди на 
про шлог ве ка, го то во до да нас. Ко ли-
ко су за ни мљи во пре до че ни до га ђа ји из 
жи во та ска дар ских Ср ба/Цр но го ра ца, 
ни шта ма ње за ни мљи во при по ве да но је 
од ра ста ње нај мла ђег Рат ко ви ћа (основ-
на шко ла „Јо ван По по вић“, Пр ва бе о-
град ска гим на зи ја, жи во пи сни фраг мен-
ти со ци ја ли стич ке ико но гра фи је ве за не 

за тзв. со ци ја ли стич ко са мо у пра вља ње, 
Па вло ви вој нич ки да ни, уче шће на рад-
ним ак ци ја ма, по ро дич ни од но си, пр ве 
љу ба ви... Ву чи нић до бро по зна је ма-
те ри ју о ко јој пи ше (и ска дар ска и бе о-
град ска при ча), те као у сва ком ус пе лом 
књи жев ном де лу ту пи сац „го спо да ри“ 
гра ђом а не обр нуто.

ГЛИ ШИЋ, Ми ли во је: КА КО УПО
КО ЈИ ТИ СР БИ ЈУ; Бе о град, Уна 
Пресс, 2011. – 288 стр
Књи га „Ка ко упо-
ко ји ти Ср би ју“ је 
збир ка ко лум ни и 
ко мен та ра по зна тог 
пу бли ци сте, пе сни-
ка и ди пло ма те Ми-
ли во ја Гли ши ћа, ко-
је је у по след ње две 
го ди не об ја вљи вао 
у ли сту „Све док“. 
На слов ове књи ге пред ста вља па ра фра-
зи ра ну по зај ми цу на сло ва јед ног од нај-
по зна ти јих ро ма на Бо ри сла ва Пе ки ћа 
„Ка ко упо ко ји ти вам пи ра“. Са мом пи сцу 
чи ни ло се да би иро ни ја Пе ки ће вог на-
сло ва, са про ме ње ном име ни цом, на стр-
пљи вог и па жљи вог чи та о ца ле ко ви то 
мо гла да де лу је. У овим са же тим и брит-
ким тек сто ви ма, Ми ли во је Гли шић на 
иро ни чан, по ма ло и ци ни чан, али чи та-
о ци ма при хва тљив на чин, пи ше о до га-
ђа ји ма ко ји су обе ле жи ли пр ву де це ни ју 
но вог ве ка и ми ле ни ју ма. Ме те ње го вих 
са ти рич них оштри ца су при пад ни ци ов-
да шњег јав ног жи во та по пут Ди а не Дра-
гу ти но вић, Сло бо да на Хо ме на, Мла ђа-
на Дин ки ћа, Ми љен ка Де ре те, Во ји на 
Ди ми три је ви ћа, Би ља не Ср бља но вић, 
Све ти сла ва Ба са ре... У го ди на ма ко је до-
ла зе ова књи га иш чи та ва ће се по пут са-
ти рич них при ча Ра до ја До ма но ви ћа што 
пред ста вља по се бан ку ри о зи тет јер ју је 
на пи сао чо век ко ји је пу них осам го ди-
на (од 2002. до 2009. го ди не) про вео као 
ам ба са дор у Аустра ли ји, Но вом Зе лан ду 
и зе мља ма Ју жног Па ци фи ка.

ГУД ЛАЈФ, фи зич ки на ра ти ви и 
про сто ри има ги на ци је, 53. ок то-
бар ски са лон. Кул тур ни цен тар, Бе-
о град, 2012. 
Као и сва ки пут у 
по след ње 53 го ди-
не одр жан је Окто-
бар ски са лон и 
об ја вље на књи га о 
то ме. Ако се са ку-
пе све мо но гра фи је 
о Ок то бар ском са-
ло ну, мо же се го во-
ри ти и о исто ри ји. Ва жни ја кре та ња у на-
шем као и европском сли кар ству мо гу се 
са гле да ти и ана ли зи ра ти у окви ру овог 
дешавања. Не са мо да се ме ња ло сли-
кар ство, већ се по след њих го ди на ме ња 
и ме сто одр жа ва ња Ок то бар ског са ло на. 
Ово го ди шњи са лон сме штен је у згра ди 
Ге о за во да, са гра ђе ној из ме ђу 1905. и 
1907. као се ди ште Бе о град ске за дру ге и 
Пр вог срп ског дру штва за оси гу ра ње, у 
јед ној од нај леп ших и исто вре ме но нај-
за по ста вље ни јих мо ну мен тал них зда ња 
у Бе о гра ду. Ова ин спи ра тив на ло ка ци ја 
не ће би ти тре ти ра на као про сти га ле-
риј ски про стор, ни ти на би ло ко ји на чин 
ре но ви ра на ка ко би „уго сти ла“ из ло жбу, 
већ ће би ти ис ко ри шће на као про стор ad 
hoc тран сфор ма ци је, где ће ра до ви би ти 
„им план ти ра ни“ у ње но тре нут но ста-
ње и њен по сто је ћи исто риј ски на ратив 
и ар хи тек ту ру. И да, Бе о град је ов де у 
цен тру зби ва ња. То је ме сто на ко ме све 
по чи ње и где се све за вр ша ва — ко ри сте-
ћи при том јед ну од ре ђе ну згра ду у овом 
гра ду као трам бу ли ну, као ка та пулт.

ГОЈ КОВ, Ду шан: ПО ТИ ШТЕ НОСТ. 
– Бе о град: Кор нет, 2012. – 207 стр.
Но ва књи га Ду ша-
на Гој ко ва (1965, 
Бе о град, од 1993. до 
са да об ја вио 1 књи-
гу крат ких при ча, 4 
ро ма на, 2 књи ге до-
ку  мен тар но-драм-
ских ра ди о фон ских 
есе ја, као и 2 књи ге 
пе са ма) за по зна ва-
о це ње го ве до са да шње про зе (и по е зи је) 
пред ста вља ће ма ло из не на ђе ње ка да је 
реч о ње го вој фор мал ној стра ни. Уме сто 
оче ки ва ног (лир ски ро ман је у пи та њу) 
пр вог ли ца јед ни не (тзв. ich фор ма/ја-
фор ма) или тре ћег (ин ди рект но при по-
ве да ње, тзв. er-фор ма/он-фор ма), аутор 
нам пре до ча ва за пи се, сти хо ве, бе ле
шке, сно ве, ми сли – ди рек тан текст ју-
на ка ро ма на, пе сни ка и но ви на ра Ла за ра. 
Из за пи са (о нај ра зли чи ти јим те ма ма, 
од сва ко дне ви це и ја да ња ком ши ни ца о 
ску пој пи ја ци, о град ском пре во зу, град-
ском/бе о град ском ми љеу, но ви нар ској, 
књи жев ној сре ди ни, тзв. „чар ши ји“, до 
суп тил них ана ли за књи жев ног по сла, 
есте тич ких раз ми шља ња у ко ји ма ће мо 
из ме ђу оста лог пре по зна ти и Ла за рев 
дво сми слен од нос пре ма Ва ле ри ју и ње-
го вом Го спо ди ну Те сту, од нос по што ва-
ња, али и при та је не по ле ми ке (што је и 
ло гич но ка да се ра ди о ства ра о цу, пе сни-
ку,итд.) чи та лац по ла ко „скла па“ при чу 
и от кри ва узро ке Ла за ре ве „по ти ште но-
сти“. Ка да се про чи та и Ap pen dix у фор ми 
до слов ног ле кар ског из ве шта ја: Кли нич
ки цен тар за хе ма то ло ги ју: Епи кри за..., 
са зна је мо и за тај нај ду бљи по трес ко ји 
Ла за ра из ба цу је из ипак „нор мал не“ жи-
вот не ко ло те чи не и сна жно бо ји ње го ве 
ин те лек ту ал не бе ле шке, ње го ве сти хо ве 
и по глед на свет. Ро ман Д. Гој ко ва при па-
да жан ру тзв. лир ског ро ма на, рет ких у 
срп ској про зи.

ДА БИЋ, Де јан: НЕ БО ИЗ НАД ЦЕ
ЛУ ЛО И ДА; Бе о град, YU филм Да-
нас; 2011. – 77 стр.
Нај но ви ја књи га 
ани ма то ра, ре ди-
те ља, уред ни ка 
филм ског и ви део 
про гра ма Ни шког 
кул тур ног центра, 
и јед ног од глав них 
ор га ни за то ра Фе-
сти ва ла глу мач ких 
оства ре ња у Ни шу 
Де ја на Да би ћа „Не бо из над це лу ло и да“ 
са ста вље на је од три по гла вља: „Фе сти-
ва ли је“, „Оце не и ко мен та ри“, и „Раз го-
во ри“. Спе ци фич ност овог на сло ва ле жи 
у чи ње ни ци да су сви тек сто ви по све-
ће ни глу мач ким оства ре њи ма, што Да-
бић ар гу мен ту је сме лом тврд њом, да су 
глум ци би ли и оста ли нај бо љи сег мент 
до ма ћег фил ма, и да њи хо вим кре а ци ја-
ма са мо не бо пред ста вља гра ни цу. Ме та-
фо ра из на сло ва та ко ђе озна ча ва и не бо 
из над Ни шке твр ђа ве, на чи јој је лет њој 
по зор ни ци пи сац ове књи ге по чео да 
гле да до ма ћа ки не ма то граф ска оства-
ре ња. „Не бо из над це лу ло и да“ са ин те-
ре со ва њем ће чи тати не са мо они ко ји се 
про фе си о нал но ба ве фил мом, већ сви за 
ко је од ла зак у би о скоп још увек пред ста-
вља све ча ност.

ИР ВИН, М. Сти вен; СТА ЗОМ МР
ТВИХ; с ен гле ског пре вео Пре драг 
Бан ко вић; Evro-Gu in ti; Бе о град, 
2011. – 462 стр.
По сле Л у ис Дан кан (аутор ке ро ман си-
јер ског се ри ја ла „Знам шта сте ра ди ли 
про шлог ле та“) Деј ви да Шо уа, пле ја-

ди аустра лиј ских 
про зних пи са ца 
н а  у ч  н о - ф а н  т а -
стич не, фан та стич-
не и хо рор про зе, 
при дру жу је се и 
Сти вен М. Ир вин 
де би тант ским ро-
ма ном „Ста зом мр твих“. Ина че, свет ској 
јав но сти Ир вин је по знат и као ре ди тељ 
те ле ви зиј ског се ри ја ла „Аустра ли ја у 
број ка ма“. Ро ман „Ста зом мр твих“ те-
ма ти ком под се ћа на ро ма не Сти ве на 
Кин га „То“ и „Зам ка за сно ве“ као и Де на 
Си мон са „Лет ње но ћи“ и „Укле та зи ма“. 
По пут на ве де них ро ма на и „Ста зом мр-
твих“ го во ри о то ме на ко ји на чин од ра-
сли зре ли му шкар ци, у бор би са аве ти ма 
из де тињства, у соп стве ном би ћу про на-
ла зе хра брост, ра ди ко нач не по бе де над 
злим! Овај ро ман пред ста вља оли че ње 
мо дер ног хо ро ра, што са мо до ка зу је да 
је аустра лиј ска књи жев ност из не дри ла 
још јед ног та лен то ва ног пи сца.

ЈО ВА НО ВИЋ, Иван: ПЛА СТИК: 
Бе о град, ла гу на; 2011. – 216 стр.
Стра ни це Јо ва но-
ви ће ве про зе пре-
пу не су сце на на-
си ља, оту ђе но сти 
и огром не мо ћи 
адвер тај зин га, ко ји 
је по стао осно ва и 
ис хо ди ште сва ко-
днев ног бив ство ва-
ња. По пи шче вим 
ре чи ма, све је на 
про да ју, па и књи жев ност, ако је ре кла-
ма до вољ но до бра. Глав ни ју нак Ни ко ла, 
ме на џер стра ног ин ве сти ци о ног фон да, 
због пи јан ства за вр ша ва у при тво ру, у 
ко ме чу ва ру по зор ни ку де таљ но при по-
ве да соп стве ну жи вот ну при чу: од то га 
на ко ји на чин је по стао при пад ник но ве 
тран зи ци о не ели те, пре ко по знан ства са 
сај бер љу бав ни цом, ина че ма ло лет ном 
спон зо ру шом, па све до иде је да не за-
до вољ ство сво јим жи во том ар ти ку ли ше 
по ста вља њем екс пло зив них на пра ва по 
бе о град ским ди ско те ка ма. Ова оштра 
кри ти ка и ого ље на сли ка са вре ме ног 
дру штва у Јо ва но ви ће вом слу ча ју из нен-
дри ла је уз бу дљи ву при по вест о ге не ра-
ци ји ко ја је из гу би ла све иде а ле. Ро ман 
„Пла стик“ спа ја у се би три лер и на лич је 
ссве га оно га што од тран зи ци о них зби-
ва ња ни смо же ле ли да нам се до го ди. Све 
у све му, „Пла стик“ је сли ко вит и уз бу-
дљив ро ман у ко ме се пре пли ћу фик ци ја 
и ствар ност, и чи ји глав ни ју нак три де-
се то го ди шњи ме на џер Ни ко ла, до по-
след њег да ха тра га за сми слом вла сти тог 
жи вље ња.

КВИН СКИ, де То мас: ИС ПО ВЕ
СТИ УжИ ВА О ЦА ОПИ ЈУ МА; 
пре вео с ен гле ског Са ша Ра дој чић; 
– Бе о град; Отво ре на књи га; 2011. – 
249 стр.
Ен гле ски есе ји ста и 
кри ти чар То мас де 
Квин си (1785–1859) 
књи жев ну сла ву 
сте као је ма што-
ви тим, искре ним и 
бес  ком  п ро м и с н и м 
ме мо а ри ма „Ис по-
ве сти ужи ва о ца опи ју ма“. Ова за ни мљи-
ва се ћа ња пред ста вља ју фа сци нан тан 
при каз пи шче вих лич них ис ку ста ва као 
опи јум ског за ви сни ка. Да би да на шњи 
чи та о ци бо ље раз у ме ли ову про зу, тре-
ба ис та ћи да у Квин си је во вре ме опи јум 
ни је сма тран нар ко ти ком, већ ле гал ним 
фар ма це ут ским сред ством про тив не-
сно сних бо ло ва. Ово де ло пред ста вља 
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пре ци зан опис уни ште ња јед ног у сво јој 
би ти ге ни јал ног ума, ко је је на ста ло као 
по сле ди ца пре те ра ног ко ри шће ња опи-
јум ског нар ко ти ка. У овој књи зи ко ја је 
пр ви пут об ја вље на 1822. го ди не пре ми-
јер но на срп ском је зи ку об ја вљу ју се и 
Квин си је ви пред го во ри из 1821. и 1856. 
го ди не. Ове ис по ве сти не го во ре то ли ко 
о опа сно сти о за ви сно сти, ко ли ко о под-
све сним пи шче вим от кро ве њи ма то ком 
сно ва и број них ха лу ци нант них ви зи ја. 
На и ме, на Де Квин си је ву бо лест, ре у-
мат ску зу бо бо љу, ути ца ло је си ро ма шно 
де тињ ство по лон дон ским пред гра ђи-
ма, дру же ња са про да ва чи ца ма љу ба-
ви, из не над на смрт де те та... Ме ђу тим, 
за хва љу ју ћи пред фрој дов ским пси хо-
а на ли тич ким уви ди ма у соп стве ну под-
свест, „Ис по ве сти ужи ва о ца опи ју ма“ 
до да на шњих да на ути ца ли су на пи са ње 
мно гих ауто би о гра фи ја. Цр ни ху мор и 
су ге стив ност ко јом оби лу ју стра ни це 
Квин си је ве про зе и да нас при вла че па-
жњу чи та ла ца.

КИНГ, Сти вен : ПОД КУ ПО ЛОМ; 
пре вео с ен гле ског Вла дан Сто ја но-
вић; – Бе о град, Ал на ри; 2011. – 782 
стр.
Ро ман „Под ку по-
лом“ Сти вен Кинг 
по чео је да пи ше 
пре три де сет и шест 
го ди на, да би му се 
по но во вра тио тек 
2007. го ди не. Овај 
ро ман је дан од нај-
по зна ти јих аме рич ких про за и ста дру ге 
по ло ви не два де се тог ве ка, пре ма вла сти-
том при зна њу „пи сао је са но гом до кра ја 
на га су“. Јед ног обич ног лет њег да на гра-
дић Че стер Мил у др жа ви Мејн, нео бја-
шњи вим не ви дљи вим по љем си ле би ва 
од се чен од остат ка све та. Ави о ни и хе ли-
коп те ри па да ју при ли ком пре ле та ње го-
вог сво да, док они што оба вља ју по сло ве 
у обли жњим гра до ви ма би ва ју одво је ни 
од соп стве них по ро ди ца. Глав ни узрок 
по ме ну тим ха о тич ним до га ђа ји ма пред-
ста вља из не над на по ја ва та јан стве не џи-
нов ске ку по ле. И по ред пре по зна тљи вог 
рас пле та, чи та о ци ће ужи ва ти у овој по 
бро ју стра ни ца обим ној Кин го вој про-
зи. Овим ро ма ном Сти вен Кинг по но во 
до ка зу је ко ли ко гре ше сви они ко ји га 
тр па ју у фи о ку ис кљу чи во жан ров ских 
пи са ца, јер Кин го во ро ман си јер ско и 
при по ве дач ко ства ра ла штво ста је ра ме 
уз ра ме са ства ра ла штвом књи жев них 
ве ли чи на по пут Ха у ар да Фи лип са Лав-
краф та, Хер бер та Џор џа Вел са, Га бри е ла 
Гар си је Мар ке са и Ија на Мек до нал да.

КО ВА ЧЕ ВИЋ, Мир ја на: СА ЛОН
СКА ПРО МА ЈА. – Бе о град: Ин тер-
прес, 2012. – 80 стр.
Аутор ка при па да 
мла ђој ге не ра ци-
ји да ро ви тих пе-
сни ка/пе сни ки ња 
(1976, Бе о град, 
књи ге пе са ма: До
бит ник ко ји гу би, 
1993. (пр ва пе снич-
ка књи га у 17. го ди-
ни), Уз пут, 2001, 
Ка ко год за же лиш, 
2003, Бе о ња ча Бе о гра да, 2005, Је зи ком 
у мле ко, 2008, Цр на же на, 2009.) ко ја се 
сво јим пе снич ким гла сом на мет ну ла и 
чи та о ци ма и књи жев ној кри ти ци. Но ва 
књи га са др жи око 70 пе са ма без по де ла 
на ци клу се/це ли не што чи та о цу да је мо-
гућ ност сло бод ни јег пре-ком би но ва ња 
те мат ско-мо тив ских пла но ва/са др жа ја. 
Ве ли ко је емо тив но-ми са о но аутор ки но 
клат но од сти хо ва „пу на сам све то ва/у 

ме ни го ре сто ти не све ћа“ (пе сма Зре ло 
не бо) до „утр ну ћа“ у сти хо ви ма („ја се о-
бу но ву че кам/за но ву бар ку не спрем на/
пи там вре ме пи там зна ке/што ску пљам 
с ја стуч ни це/бе де и по ни же ња“. И сам 
на слов књи ге и при дев/епи тет „са лон-
ска“ као да је пе сни ки њи на че жња за 
ствар ним/сна жним ис ку ше њи ма а не за 
ме ко том/за шти ће но шћу „са ло ном“ и та 
„про ма ја“ ни је она „пра ва“ ко ја је ис ку-
ша ва ла ве ли ке пе снич ке прет ход ни ке. 
Тај су штин ски ауто по е тич ки мо ме нат 
на ла зи се у под тек сту мно гих сти хо ва 
но ве књи ге Мир ја не Ко ва че вић.

КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош : ЛИН ГВО
СТИ ЛИ СТИ КА КњИ жЕВ НОГ 
ТЕК СТА, Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град, 2012.
МИ ЛОШ КО ВА-
ЧЕ ВИЋ ро ђен јс 
1951. у Пре сје-
дов цу, код Уло га, 
у Хер це го ви ни. 
Док тор је лин-
гвистич ких па у ка. 
Ре дов ни је про фе-
сор за Са вре ме ни 
срп ски је зик, Сти ли сти ку, Се ман ти ку 
и Оп шту лин гви сти ку. Основ ни сту диј, 
ма ги сте риј и док торат сте као на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву. У књи зи 
Лин гво сти ли сти ка књи жев ног тек ста, 
при ку пље ни су ра до ви о Алак си Шан-
ти ћу, ана ли за пе сме Ве че на шко љу, О по
ти зми ма Ла зе Ко сти ћа. По ред кла си ка 
срп ске по е зи је, за сту пље ни су и ра до ви 
са вре ме них пе сни ка Га фо сти ле ма тич
ност Но го ве по е зи је, Про леп тич ка фи гу
ра тив ност у Ра ки ти ће вој по е зи о ји, Ке
ње ви ће ва „Пје сан о жал ној суд би ни“ у лин
гвости ли стич ком кљу чу, Стил скоје зич ке 
осо бе но сти је зи кр вља Зо ра на Ко сти ћа, 
О је зи ку и сти лу Пе тра Па ји ћа, Стил
ске до ми нан те у збир ка ма при по ви је да ка 
Ви до са ва Сте ва но ви ћа, Стил ско је зич ке 
ка рак те ри сти ке бај ки До ли на јор го ва на 
Ти о до ра Ро си ћа, Је зич ка сли ка ра та у ро
ма ну Топ је био врео Вла ди ми ра Кец ма но
ви ћа, Сти ли сти ка оним ских на зи ва у ро
ма ну Јо пет су да ни ја Ти хо ми ра Лев јца, О 
ти по ви ма ту ђег го во ра у ро ма ну Са ра, Пе
тра Са ри ћа, Син так сич кости ли стич ке 
осо би не сло бод ног не у у прав ног го во ра у ро
ма ни ма Ме ше Се ли мо ви ћа и Скен де ра Ку
ле но ви ћа. Основ не на уч не пре о ку па ци је 
су му син так са, пр вен стве но син так сич-
ка се ман ти ка, сти ли сти ка, и исто ри ја 
срп ско га књи жев ног је зи ка.

КО РУ НО ВИЋ, Го ран: РЕ КА КА И
ШЕ ВА. – Кра ље во: На род на би бли о-
те ка Сте фан Пр во вен ча ни, 2012, еди-
ци ја По ве ља, књи га осам де се та. – 67 
стр.
Дру га пе снич ка 
књи га Го ра на Ко-
ру но ви ћа (1978, 
Ја го ди на, пр ву 
књи гу Го сто прим
ства об ја вио 2011. 
(из да вач Тре ћи трг, 
Бе о град) са др жи 
4 ци клу са/це ли не 
(Ма ле опа сно сти, Али са у, Ре ка ка и ше
ва, Не ви дљи ви оста так) ко ји ма је аутор 
окру жио 31 но ву пе сму. Вр ло услов но 
ре че но, у књи зи Ре ка ка и ше ва чи та мо 
ма ли бре ви јар љу бав не по е зи је, ка та лог 
мо ти ва иза зва них дру гим (же ном) у жи-
во ту му шкар ца. Уко ли ко у до жи вља ју 
и раз у ме ва њу Ко ру но ви ће вих сти хо ва 
пре по зна мо „при чу“ о од но су му шкар-
ца и же не, услов ност от па да, али та да 
се уви ђа осо бе ност пе ва ња о љу ба ви у 
од но су на пе снич ку тра ди ци ју, на па ра-
диг ме љу бав ног пе сни штва. Пе сник не 

ин си сти ра на ерот ском ко ли ко на по јав-
ним ма ни фе ста ци ја ма жен ског прин ци-
па иза ко јих сле ди пу то ва ње у те ле сност 
(„ту ко шу љу мо дре и пла ви ча сте/ква дра-
те низ та ле ђа ста бил ни струк/до иви це 
оштре сук ње...“, „до ли сто ва жи ла и жи-
ли ца/и то пли не игле ко ја ула зи из ла зи“, 
4. и 5. стро фа пе сме Ре ка ка и ше ва, или 
за вр шни сти хо ви пе сме Уме сто по чет
ка по ди гла се ма гла са Ка ле мег да на,/
не ма муч ног ка шља са ше та ли шта,/и 
не ма ви ше у ње ној утро би/гла са ко ји би 
го во рио:/ “дај ми те ло уме сто да ха,/дај 
ми жи вот уме сто си гур но сти.“). У Ко ру-
но ви ће вим пе сма ма ра ди кал но је на пу-
штен прин цип „оче ки ва ног“ и лек си ка 
већ „про чи та ног“ код дру гих пе сни ка. 
Аутор нас из пе сме у пе сму из нена ђу-
је осо бе ном ме та фо ри ком и ре кли би, 
над ре а ли стич ким скло пом сли ка ко ји 
по не кад во ди до гра ни це ра зу мљи вог, 
од но сно, до хер ме тич ког „пи сма“. Мо-
жда упра во у то ме ле жи јед на од тај ни и 
вред но сти но ве Ко ру но ви ће ве књи ге.

КО СО ВИЋ, Бир ги те: ДВО СТРУ КА 
ЗЕ МЉА; пре вео с дан ског Пре драг 
Црн ко вић; – Бе о град, NNK-In ter na-
ci o nal; 2011. – 238 стр.
Исто риј ска ме ло-
дра ма „Дво стру-
ка зе мља“ углед не 
дан ске пу бли цист-
ки ње и роман си јер-
ке ју го сло вен ског 
по ре кла Бри ги те 
Ко со вић, пра ти у 
емо тив ном сми слу 
пра зан жи вот не-
ка да шњег пар тиј ског се кре та ра гра да 
Ду бров ни ка, ко ји по што је по стао не-
спо со бан за иде о ло ге „Ма спо ка“ из 1971. 
го ди не, уто чи ште на ла зи у хер це го вач-
ким пла ни на ма. По сле смр ти су пру ге 
он бол но за кљу чу је да је из дао не са мо 
по ро ди цу и при ја те ље, већ све оно у шта 
је де це ни ја ма ве ро вао. Ро ман си јер ка 
Бир ги те Ко со вић (ро ђе на 1972. го ди не 
у Ко пен ха ге ну) у кре и ра њу ка рак те ра 
глав ног ју на ка „Дво стру ке зе мље“ Ми-
ло ва на Ла бу до ви ћа, по ку ша ла је да чи та-
о ци ма до ча ра осо бу чи је пат ње, тра у ме, 
од ра жа ва ју и тра ги чан рас пад ко ји је у 
гра ђан ском ра ту по чет ком де ве де се тих 
го ди на два де се тог ве ка до жи ве ла Бро-
зо ва Ју го сла ви ја. При се ћа ју ћи се свог 
у су шти ни про ма ше ног жи во та, глав ни 
ју нак бол но при хва та су ро ву исти ну да 
је све вре ме био при мо ран на пра вље ње 
ком про ми са, ко ји су се са на кнад ном па-
ме ћу по ка за ли као то тал но по гре шни. 
Пре „Дво стру ке зе мље“ ко ју је пи са ла 
де сет го ди на, Бир ги те Ко со вић об ја ви ла 
је ро ма не „Ле ген да о Ви ли Вал ма а ра на“ 
и „Је ру са лим но ћу“. За ро ман „Дво стру-
ка зе мља“ у род ној Дан ској Бир ги те Ко-
со вић до би ла је нај у глед ни је књи жев не 
на гра де. „Дво стру ка зе мља“ је ро ман ко-
ји би тре бало да про на ђе ме сто у би бли о-
те ка ма свих љу би те ља ле пе пи са не ре чи.

ЛА ЗИЋ, Бо рис: ОР ФЕЈ НА ЛИ МЕ
СУ. – Бе о град: Књи жев но дру штво 
Све ти Са ва, 2012. – 75 стр.
Ше ста пе снич ка књи га Бо ри са Ла зи ћа 
(1967, Па риз, ра ди као лек тор за срп ски 
је зик и књи жев ност на Уни вер зи те ту 
у Па ри зу, од 1994. до нај но ви је књи ге 
об ја вио 6 пе снич ких књи га, 1 ро ман, 2 
књи ге пу то пи сне про зе, као пре во ди-
лац са срп ског на фран цу ски пре вео пе-
снич ке књи ге ви ше са вре ме них срп ских 
пе сни ка (Јо ван Зи влак, С. Не шић, Д. Ј. 
Да ни лов, Р. Ста ни вук, Ж. Ни ко лић, Д. 
Но ва ко вић), Лу чу Ми кро ко зму и Гор ски 
ви је нац П. П. Ње го ша, при ре дио Ан то
ло ги ју са вре ме не срп ске по е зи је (на фран-

цу ском је зи ку) са 
пре ко 50 пе сни ка 
што чи ни част срп-
ској по е зи ји, али и 
фран цу ском из да-
ва чу Le bleu cir cle, 
и Удру же њу књи-
жев ни ка Ре пу бли-
ке Срп ске – по дру-
жни ца Ба ња Лу ка) 
не ку вр сту „ма ле 
син те зе“ у окви ру 
Ла зи ће вог до са да шњег по ет ског опу са. 
У но вој Ла зи ће вој књи зи иш чи та ва мо 
на ста вак ши ре ња „ге о граф ских“ ин спи-
ра тив них про сто ра (пе сма Наг и пу тен 
и бе сти дан је још јед но пе сни ко во се ћа-
ње на бо ра вак на остр ви ма фран цу ске 
По ли не зи је (збир ка Оке а ни ја из 1997. 
са др жи ве ћи број пе са ма те ин спи ра ци-
је) у ци клу су Пле те ни је сло вес (тро дел на 
ду жа пе сма Лон дон, трип тих: До си теј, 
Цр њан ски, Пе кић, Ми ла Бо ка, не ве ста 
ни чи ја, Ро меј ски след у ко јој из исто риј-
ских вер ти ка ла сти же мо и до сле де ћих 
сти хо ва: „Са бе ри: чо ве ка со ци ја ли зма, 
дух/кет ман ства, дух са мо по ри ца ња,/
Пси хо ло ги ју кр да, вос кре се ни је свих/
ава та ра фа ши зма/под за ста вом ли бе рал-
не Евро пе,/Под бар ја ком Бро зо ве ха ри-
зме,/Под бар ја ком Евро пе./Са бе ри: рад 
бан ка ра,/шпе ку ла  на та/им пе ри ја/рад 
ар ши на ви ше стру ких/Рад са ве сти/И 
све сти на ших...“) и све спе ци фич но сти 
Ла зи ће вог емо тив ног и ми са о ног „су-
ма тра и зма. У окви ру до жи вља ја кон-
ти ну и те та срп ске кул ту ре и је зи ка од 
ста ро сло вен ског, пре ко сла ве но серб-
ског до са вре ме ног пе сник ће ис пи са ти 
по тре сну ба ла ду Над гро бом Лу ки ја на 
Му шиц ког ко ри сте ћи у тој и дру гим пе-
сма ма књи ге, с ме ром, по је ди не ре чи 
ко је да нас до жи вља ва мо као ар ха и зме 
у сва ко днев ном го во ру, али ко је не са-
мо код Ла зи ћа већ и код дру гих пе сни ка 
има ју драж по ет ског/ле пог: вас по ста ви, 
го спо жа, оп ште жи тељ ство, ду ха све ти-
ло, вкус, као и син так сич ке кон струк ци-
је ка рак те ри стич не за по е зи ју срп ског 
кла си ци зма/пред ро ман ти зма. Код овог 
пе сни ка има мо те мељ ну лин гви стич ку 
и ду хов ну уко ре ње ност у тра ди ци ју ју-
жно сло вен ских и срп ске књи жев но сти 
од сред њо ве ков не, ду бро вач ке, на род не, 
кла си ци стич ке и да ље до овог вре ме не 
уз исто вре ме ну отво ре ност пре ма „пре-
сној“ сва ко дне ви ци ко ју ће пе смом уоб-
ли ча ва ти, али уз „по ви ше не“, пе снич ки 
ин то ни ра не ис ка зе, тро пе и стил ске фи-
гу ре. Ла зић одва ја сва ко днев ни го вор од 
„до сто јан ства“ и ре то рич но сти по ет ски 
усло жње них ми сли и емо ци ја.

ЛУ ИС, Ме тју: МО НАХ; са ен гле ског 
пре вео Иван Бран ко вић; Отво ре на 
књи га; Бе о град, 2011.  – 339 стр.
Ен гле ског ро ман-
си је ра Ме тју Лу и са 
(1775–1818) по ред 
Џо зе фа Ше ри да-
на Ла Фа нуа, књи-
жев ни исто ри ча ри 
сма тра ју јед ним од 
нај це ње ни јих пи-
са ца гот ског хо ро-
ра; жан ра ко ји су 
доц ни је до са вр шен ства до ве ли Ме ри 
Ше ли са „Фран ке штај ном“ и Абра хам 
Брем Сто кер са да нас већ ле ген дар ним 
„Дра ку лом“. Свој нај по зна ти ји ро ман 
„Мо нах“ Лу ис је на пи сао у два де сет и 
пр вој го ди ни жи во та. Ка да је об ја вље-
на ова књи га иза зва ла је кон тро верз на 
ми шље ња. Мар киз де Сад и Лорд Бај рон 
са оду ше вље њем су при хва ти ли ову сто-
ри ју о љу ба ви, из да ји, ве ри и про да ји ду-
ше ђа во лу, док је је дан од нај по зна ти јих 
пе сни ка из епо хе ро ман ти зма Се мју ел 
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Теј лор Кол риџ зах те вао да се ова књи га 
за бра ни због ши ре ња је ре си. „Мо нах“ 
пред ста вља пре те чу са вре ме них хо ро ра 
са ре ли гиј ском те ма ти ком. На жа лост, 
до да на шњих да на код нас Ме тју Лу ис 
ни је об ја вљи ван, и ово је пр ви пут да се 
не ко ње го во де ло штам па на срп ском је-
зи ку. Лу и со вом шти ву мо жда је ди но не-
до ста је још јед но ко рек тор ско чи та ње, 
ме ђу тим слов не штам пар ске гре шке не 
сме та ју иш чи та ва њу ове и у пр вим де-
це ни ја ма но вог ве ка и ми ле ни ју ма за ни-
мљи ве и про во ка тив не про зе.

ЛО ЗА НИЋ, Ко ста: СА БЉА И 
КЛАТ НО. – Бе о град: из да ње ауто ра, 
2011. – 119 стр.
По сле књи ге пе са-
ма Сла вјан ски ко лач 
и ро ма на ом ни бу са 
о жи во ту Бран ка 
Миљ ко ви ћа, наш 
ко ле га би бли о те-
кар (Ло за нић ра ди 
у Би бли о те ци гра да 
Бе о гра да) об ја вљу-
је ро ман у ко ме се 
укр шта ју лич не сто ри је ју на ка са зна ном 
по ли циј ском ак ци јом „Са бља“ из 2002. 
по кре ну том по во дом уби ства пред сед-
ни ка срп ске вла де др Зо ра на Ђин ђи ћа. 
О то ме ка ко је ју на ки ња ро ма на не ста ла 
40 да на из жи во та свог му жа, о ње го вој 
по тра зи за не ста лом же ном, са ни зом 
спо ред них епи зо да у функ ци ји ди гре-
си је и ре тар да ци је („за др жа ва ња“ основ-
ног то ка рад ње) при по ве да Ло за нић. У 
осно ви лир ски ин то ни ра на, на мо мен те 
ис по вед на при ча (текст ко ји при па да ма-
хом му шком ли ку) дис крет но на зна ча ва 
и „ма лиг не“ тач ке са вре ме ног срп ског 
дру штва. 

МАР КО ВИЋ, Сла во љуб: ПЛОВ НО 
СТА њЕ ИСТО РИ ЈЕ. – Бе о град: 
Гра ма тик, 2011. – 144 стр.
Књи га Плов но ста
ње исто ри је об ја-
вље на је 1982. го-
ди не у еди ци ји Пе
газ (обим 32 стра-
ни це) Књи жев не 
омла ди не Ср би је. 
У од но су на то из-
да ње про шло го ди-
шње је оно пра во, 
ин те грал но из да ње 
књи ге. И та да, те 1982. го ди не на пи са но 
и да то на кон курс КОС-а. Услед тра ди ци-
о нал не фи нан сиј ске оску ди це омла дин-
ског из да ва ча об ја вље на је тек че твр ти-
на тек ста, као „књи жев ни старт“ мла дог 
про фе со ра ма те ма ти ке С. Мар ко ви ћа. 
Од та да до да нас иза Мар ко ви ћа је ви ше 
од де сет при по ве дач ких и ро ман си јер-
ских књи га, као и књи га по е зи је (увек је 
ту, кад је реч о кра ћој фор ми код Мар ко-
ви ћа, у пи та њу гра ни ца жан ра: по е зи ја 
или по ет ска про за/крат ка опо е ти зо ва на 
при ча“, итд.). Има ги на тив ни на пор мла-
дог пи сца дао је пре три де це ни је јед ну 
од нај не о бич ни јих/нај ор ги нал ни јих 
књи га срп ске про зе осам де се тих го ди на 
20. ве ка. Гле да но са да на шње дис тан це, 
књи га је са мо до би ла на про во ка тив но-
сти. Од но си као што су мит : ре ли ги ја 
: исто ри ја : дру штво : ци ви ли за ци ја, и 
низ дру гих „боч них“, али су штин ски 
ве ли ких (веч них) људ ских те ма с јед не 
стра не, и по је ди нац : сре ди на/за јед ни-
ца, ко лек тив ма са, с дру ге, улан ча ва ње 
у ло гич ку и естет ски функ ци о нал но и 
за ни мљи ву на ра ци ју два ти па го во ра/
ис ка за на уч ног/пој мов ног и умет нич
ког/при по ве да ног, основ не су од ли ке 
Мар ко ви ће вог про зног пр вен ца. Не што 
од на ве де ног Мар ко вић је пло до твор но 

угра дио у струк ту ру сво јих ка сни јих 
при по ве дач ко-ро ман си јер ских де ла. 
Да нас он сво јим већ оства ре ним опу-
сом спа да у „ста бил ну“ и пре по зна тљи ву 
вред ност са вре ме не срп ске књи жев но-
сти, али не и до вољ но ту ма че ну.

МИ ЗГУ ЛИН, Дми тин и КО ЗЛОВ, 
Сер геј : ДНЕВ НИК И НОЋ НИК, 
пр ве ла с ру ског Љу бин ка Ми лин чић, 
Рус си ка, Бе о град, 2012. 
Два ру ска пи с ца на-
пи са ла су књи гу у 
две ру ке. У руској 
тра ди ци ји њи хов 
по сту пак ни је не-
по знат. Има чак и 
слав них ауто ра ко ји 
су за јед но пи са ли 
сво је ро ма не, као 
што Иљф и Пе тар. Ми згу лин је ро ђен 
1961. го ди не у Мур ман ску. За вр шио је и 
еко но ми ју и књи жев ност и та два шко ло-
ва ња се не пре ста но пре пли ћу у ње го вом 
жи во ту. Пред сед ник је јед не од нај ве ћих 
ру ских ба на ка и ве о ма по зна ти пе сник, 
до бит ник број них пе снич ких на гра да, 
аутор не ко ли ко ве о ма успе лих филм ских 
сце на ри ја, по ча сни ко нзул Че шке у Си-
биру. Сер геј Ко злов ро ђен је 1966. го ди-
не у Тјум сну на се ве ру Ру си је. За вр шио 
је Исто ри ју на Тју мен ском уни вер зи те-
ту. Ра дио је као про фе сор у шко ли, као 
му зи чар, као пи сац тек сто ва за ре клам-
ну аген ци ју. Об ја вио је не ко ли ко ро ма на 
Де чак без ма ча, Мла до же ња из огла са, Ноћ 
пред веч ност, Обла ци. Ова фраг ме тар но 
ура ђе на књи га ли чи на књи гу сен тен ци 
и ми сли. Из њих би би ло мо гу ће са гле да-
ти и не ки со ци о ло шки при ступ дру штва 
по сле рас па да со ци ја ли зма. Днев нич ке 
бе ле шке Ко зло ва и за јед но са Ноћ ни ком 
Ми згу ли на не пред ста вља ју ан ти под већ 
су ге ри шу склад ну це ли ну. 

МИ ЛИ СА ВЉЕ ВИЋ, Зо ран: УМИ
РА њЕ ЕВРО ПЕ; Мла де но вац, Цен-
тар за кул ту ру Мла де но вац, Шу ма-
диј ске Ме та фо ре; 2011. – 378 стр.
Пред чи та о ци ма 
је нај но ви ји ро ман 
по е те и про зног 
пи сца Зо ра на Ми-
ли са вље ви ћа „Уми-
ра ње Евро пе“. Чак 
и по вр шним пре-
ли ста ва њем ове 
про зе чи та лац се 
не мо же оте ти ути-
ску да је овај ро ман 
про во ка тив ног на сло ва нај зре ли је де ло 
овог књи жев ни ка сред ње ге не ра ци је. 
На и ме, Зо ран Ми ли са вље вић (ро ђен 
1959. го ди не у То по ли) иза зо вом на сло-
вом, по став ком рад ње, у мо ти ва ци о но 
пси хо ло шком сми слу ве што из ни јан си-
ра ним ли ко ви ма, кроз јед ну у би ти до ко-
ли чар ску пло вид бу во да ма Ме ди те ра на, 
про ми шља о ко нач ној суд би ни не са мо 
европ ских про сто ра, већ и чи та вог чо-
ве чан ства. То ни ко га од чи та ла ца не би 
тре ба ло да за чу ди, пре вас ход но због чи-
ње ни це да глав ни ју нак ове про зе, Ни ко-
ла - ина че фи ло зоф по обра зо ва њу - пред-
ста вља ал тер его са мог пи сца. Чи та о ци 
нај и стан ча ни јег уку са ужи ва ће у овом 
од стра не ов да шњег књи жев ног еста-
бли шмен та не пра вед но за по ста вље ном 
ро ма ну.

МЕ ТИ СОН, Ри чард: КО МЕ ША њЕ 
ОД ЈЕ КА; пре ве ла с ен гле ског Ма ја 
Ко ста ди но вић; – Бе о град; Ча роб на 
књи га; 2011. – 208 стр.
По ред твор ца „Пси ха“ Ро бер та Бло ха, 
при по ве дач, ТВ и филм ски сце на ри ста и 

ро ман си јер Ри чард 
Ме ти сон, при па да 
ка те го ри ји нај у-
ти цај ни јих пи са ца 
хо рор про зе, ко ји 
су се на аме рич ком 
књи жев ном тр жи-
шту по ја ви ли ра них пе де се тих го ди на 
два де се тог ве ка. Јер ако је Ро берт Блох 
сво јим ства ра ла штвом ис ка зао страх на 
ли ци ма сва ко днев них људ ских је дин ки, 
Ме ти сон је био пр ви пи сац ко ји је стра ву 
и ужас из ма гло ви тих го тич ких пеј за жа 
до вео у аме рич ка пред гра ђа. Пи сац ро-
ма на „Ја сам ле ген да“, „Па кле на ку ћа“, 
„Док бу дан са њам“, но ве ле „Ду ел“; је дан 
од сце на ри ста култ не ТВ се ри је „Зо на 
су мра ка“, у ро ма ну „Ко ме ша ње од је ка“ 
ко ји је пр ви пут об ја вљен 1958. го ди не, 
го во ри о про сеч ном при пад ни ку сред-
ње кла се, ко ји по сле хип но тич ке се ан се 
би ва под врг нут не у мор ним пси хич ким 
на па ди ма. Глав ни ју нак ове про зе Том 
Во лас, по сле јед не бе са не но ћи, спо зна је 
да чу је ми сли љу ди око се бе, са зна ва ју ћи 
при том шо кант не тај не из ком шиј ског 
окру же ња; тај не за ко је ни ко не же ли да 
из би ју на по вр ши ну. иди лич на, ру тин-
ска сва ко днев ни ца, убр зо се пре тва ра 
у ко шмар, а Во лас би ва су о чен са стра-
шном чи ње ни цом да дух уби је не же не од 
ње га за х те ва да јој по мог не у про на ла ску 
пра вог зло чин ца. Овај пси хо ло шко-ег-
зи стен ци ја ли стич ки хо рор, по слу жио је 
као ин спи ра ци ја за исто и ме ни филм из 
1999. го ди не, у ко ме ро лу То ма Во ла са 
ту ма чи Ке вин Беј кон.

МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Ми ла: СПО
МЕ НАРИСТИ НЕ ИЗ жИ ВОТ НЕ 
ШКО ЛЕ УСПЕ ШНИХ; – Бе о град, 
Ла гу на, 2011. – 365 стр.
Од по че та ка сво је 
но ви нар ске ка ри је-
ре, пу бли цист ки ња 
и књи жев ни ца Ми-
ла Ми ло са вље вић 
ба ви се кул ту ром, 
на пр вом ме сту 
књи жев но шћу и 
све том књи ге, што 
је до да нас оста-
ла глав на сфе ра ње ног про фе си о нал ног 
ин те ре со ва ња. Аутор ка по пу лар них те-
ле ви зиј ских еми си ја „Чи та ли ште“ (РТС) 
и „Књи жев ни ма га зин“ (НТВ-Сту дио Б), 
да ри ва ла је чи та о ци ма је дан за ни мљи ви 
„Спо ме нар“. На и ме, у овој књи зи са бра-
ни су ин тер вјуи ра ђе ни од 2004. до 2009. 
го ди не. По ме ну ти раз го во ри пре вас ход-
но ин тим ног ка рак те ра, об ја вљи ва ни су 
у „Франк фурт ским ве сти ма“ и ма га зи ну 
„Стил“. У Ми лин спо ме нар, из ме ђу оста-
лих, упи са ли су се Ми ра Сту пи ца, Оља 
Ива њиц ки, Ми ло рад Па вић, Мо мо Ка-
пор, Би ља на Кр стић, Ја дран ка Јо ва но-
вић, Да вид Ал ба ха ри, Југ Ра ди во је вић, 
Бо ра Ду гић, Ср ба Иг ња то вић, Кон стан-
тин Ко стју ков, Љи ља на Ха бја но вић Ђу-
ро вић, Игор Ма ро је вић, Све тла на Вел-
мар Јан ко вић, Све тла на Бој ко вић, Јо ван 
Ћи ри лов... „Спо ме нар“ је за ни мљи ва 
књи га ко ја пру жа но ве по гле де на ин тим-
не све то ве и ства ра лач ке пу те ве мно гих 
на ших умет ни ка. Ова књи га, пред ста вља 
низ упе ча тљи вих и ис кре них све до чан-
ста ва о ду хов ним жи во ти ма лич но сти од 
ко јих су мно ги оста ви ли, а и да нас чи не 
то, ду бо ке тра го ве у исто ри ји срп ске кул-
ту ре и умет но сти.

МОН ТЕ ФЈО РЕ, Сан та: СА ВР ШЕ
НА СРЕ ЋА; с ен гле ског пре ве ла 
Гор да на Су бо тић; Evro-Gu in ti; Бе о-
град, 2011.  – 374 стр.
Пред чи та о ци ма је нај но ви ји ро ман 

Сан те Мон те фјо ре 
„Са вр ше на сре ћа“. 
У овом ро ма ну об-
ја вље ном у едиди-
ци ји „Са вре ме на 
свет ска про за“ 
Сан та Мон те фјо ре 
го во ри о емо тив-
ним зам ка ма и ис-
ку ше њи ма ко је на-
ста ју ка да се ку ша 
за бра ње на љу бав. Глав на ју на ки ња ове 
про зе по зна ти пи сац за де цу Ан ђе ли ка 
Ла ри ви јер на пр ви по глед у жи во ту по-
се ду је са мо нај бо ље: спо соб ног и ле пог 
му жа, дво је де це, успе шну књи жев ну ка-
ри је ру... Ме ђу тим, по сле по знан ства са 
шар мант ним зе мљо по сед ни ком схва та 
да јој у том иди лич но  са вр ше ном жи во ту 
не до ста је до за стра сти. Мо то свих ро ма-
на ко је је на пи са ла Сан та Мон те фјо ре 
мо гао би се са гле да ти у сле де ћим ре че-
ни ца ма: „Не про ли вај те су зе за мр тви-
ма. Са чу вај те сво ју љу бав за жи ве. Док 
од ра ста, чо век би тре ба ло да по бег не из 
за ро бље ни штва ко је му је на мет ну ла по-
тре ба за по се до ва њем, за то што нам је 
све што нас окру жу је са мо по зајм ље но: 
до бро, при ја те љи, љу бав, чак и вре ме“. 
Сан та Мон те фјо ре на пи са ла је књи гу 
ко ја се у да ху иш чи та ва.

НЕ ДИЋ, Мар ко : ИЗ МЕ ЂУ РЕ А ЛИ
ЗМА И ПОСТ МО ДЕР НЕ, би бли о-
те ка Но ва де ла, За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства, Бе о град, 2012.
Мар ко Не дић ро-
ђен је 1943. го ди не 
у Гај та ну, у оп шти-
ни Ме две ђа. Гим-
на зи ју је за вр шио 
у Вр ба су, ди пло ми-
рао је и ма ги стри-
рао на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о-
гра ду, док то ри рао 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду. Об ја вио је сле де ће књи ге: Ку ћа у 
пољу, про за, 1970, Маш та поеш ске про
зе (сту ди ја о про зи Раст ка Пе тро ви ћа), 
1972; Ста ра и но ва про за. Огле ди о срп
ским про за исти ма, Би бли о те ка Ар гус, 
„Вук Ка ра џић“, Бе о град, 1988; Кри ти
ка но вог сти ла, Би бли о те ка Обе леж ја, 
Је дин ство, При шти на, Деч је но ви не, 
Гор њи Ми ла но вац, 1993; Осно ва и при
ча. Огле ди о са вре ме ној срп ској про зи, Би-
бли о те ка Ал ба трос, „Фи лип Ви шњић“, 
Бе о град, 2002; Про за и по е ти ка Ми
ро сла ва Јо си ћа Ви шњи ћа, Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност, Бе о град, 2008; 
Стил ска пре пли та ња. Сту ди је и огле ди 
о срп ској про зи дру ге по ло ви не XIX и пр
ве по ло ви не XX ве ка, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2011. Про за пи са ца за сту пље-
них у овој књи зи - од Вла да на Де сни це 
до Мо ме Ка по ра - са гле да на је, с јед не 
стра не, као за себ на те мат ска, стил ска и 
се ман тич ка це ли на, а с дру ге, као ва жан 
чи ни лац ево лу тив них и по е тич ких про-
ме на ко је су се по сле Дру гог свет ског 
ра та де ша ва ле у срп ској књи жев но сти. 
На слов књи ге од ре ди ла је при ро да про-
зних де ла за сту пље них пи са ца. Сви они, 
као и мно ги дру ги при по ве да чи и ро ман-
си је ри из дру ге по ло ви не XX ве ка, ауто-
ри су оства ре ња чи ја се по е тич ка осно ва 
на ла зи из ме ђу две ју кључ них тен ден ци ја 
но ви је срп ске књи жев но сти - из ме ђу мо-
дер ни зо ва ног ре а ли стич ког по ступ ка из 
пр вих де це ни ја по сле Дру гог свет ског 
ра та и по ступ ка ко ји прет хо ди де ли ма 
пост мо дер ни стич ке по е ти ке на кра ју 
ве ка. Они не при па да ју у пот пу но сти ни 
ре а ли стич ком ни пост мо дер ни стич ком 
про зном про се деу, али ве ћи на пи са ца 
из пр ве це ли не књи ге ко ри сти еле мен те 
ре а ли стич ке по е ти ке и мо дер ни зу је је, 
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док се по је ди ни ауто ри из дру ге це ли не 
књи ге при бли жа ва ју по е ти ци ви со ког 
мо дер ни зма и пост мо дер ни зма или их 
не ким осо би на ма свог про зног де ла ја-
сно на го ве шта ва ју.

ОБ РЕХТ, Теа: ТИ ГРО ВА жЕ НА; 
пре ве ла с ен гле ског Ду брав ка Срећ-
ко вић Див ко вић; – Бе о град, Ла гу на; 
2011. –  362 стр.
Де би тант ски ро-
ман до бит ни це 
пре сти жне на-
гра де „Оринџ“ за 
нај бо љи ро ман у 
2011. го ди ни Тее 
Об рехт „Ти гро ва 
же на“, за сно ван 
је на два пре да-
ња: о бе смрт ном 
га вра ну Гај леу, бра тан цу смр ти ко га др 
Сте фа но вић сва ких де сет го ди на сре ће 
у крај ње ри скант ним си ту а ци ја ма, и о 
глу во не мој же ни ка са пи на-гу сла ра, ко ји 
са од бе глим ти гром скла па спо ра зум. У 
су шти ни, кроз не жну сто ри ју о бес крај-
ној љу ба ви из ме ђу де де и уну ке, „Ти гро-
ва же на“ про го ва ра о људ ској хра бро сти 
и пат њи, у ко ји ма су ле ген де и ми то ви 
је ди ни са ве зни ци про тив не у мит не про-
ла зно сти. Кроз лик глав не ју на ки ње ове 
про зе ле кар ке На та ли је, ко ја у окви ру 
ху ма ни тар не ми си је до ла зи у по стој би-
ну сво га де де, нај бо ље се огле да ро ман-
си јер ки на по све та род ном Бе о гра ду 
(Теа Об рехт ро ђе на је 1985. го ди не као 
Теа Бар јак та ре вић) и бив шој отаџ би ни. 
Кроз срп ски од го вор на хи спа но а ме-
рич ки ма гиј ски ре а ли зам и „Књи гу о 
џун гли“ Ра дја рда Ки плин га, Об рех то ва 
је ис пи са ла по ро дич ну са гу о ле ка ри ма 
и њи хо вом од но су пре ма смр ти у ра то-
ви ма ко ји су се то ком два де се тог ве ка 
зби ва ли на ов да шњим про сто ри ма. Теа 
Об рехт је нај мла ђа до бит ни ца на гра де 
„Оранџ“ (пре ње ово при зна ње, из ме ђу 
оста лих, до би ли су Бар ба ра Кинг сол-
вер, Зеј ди Смит, Треј си Ше ва ли је...) и 
за хва љу ју ћи овој књи зи ро ман си јер ка је 
увр шће на у „Њу јор ке ро ву“ ли сту два де-
сет нај бо љих аме рич ких пи са ца мла ђих 
од че тр де сет го ди на, што су по да ци ко је 
при ли ком иш чи та ва ња ове про зе ни ка-
ко не би тре ба ло за не ма ри ти.

ПЕ СНИ ЦИ У жИ ЧИ – БЕ СЕ ДЕ 
НА ПРЕ О БРА жЕ њЕ, при ре дио 
Дра ган Ха мо вић. – Кра ље во: На род-
на би бли о те ка Сте фан Пр во вен ча ни, 
2011. – 134 стр.
Књи га са др жи Бе
се де ко ри фе ја са-
вре ме не срп ске 
по е зи је из го во-
ре не у ма на сти ру 
Жи ча по во дом до-
де ле тра ди ци о нал-
не на гра де Жич ка 
хри со ву ља (на гра-
да се до де љу је од 1992.) Реч је о бе се да ма 
(за ви сно од пе сни ка у пи та њу су раз ли-
чи те фор ме ис ка за: ауто по ет ски текст, 
при год на реч, обра ћа ње, ма ли есеј...) 
Ми о дра га Па вло ви ћа (1994), Љу бо ми-
ра Си мо ви ћа (1995), Ива на В. Ла ли ћа 
(1996), Ми ло са ва Те ши ћа (1997), Бра ни-
сла ва Пе тро ви ћа (1998), С. Ра ич ко ви ћа 
(1999), Але ка Ву ка ди но ви ћа (2000), М. 
Бећ ко ви ћа (2001), Бо ри сла ва Ра до ви ћа 
(2002), Р. Пе тро ва Но га (2003), Ми ло-
ва на Да ној ли ћа (2004), Ми ро сла ва Мак-
си мо ви ћа, Зла те Ко цић, Ђор ђа Сла до ја, 
Но ви це Та ди ћа, Бра ти сла ва Ми ла но-
ви ћа (2009) и Пе тра Па ји ћа, до бит ни ка 
Жич ке хри со ву ље 2010. У Увод ној ре чи Д. 
Ха мо вић ће из ме ђу оста лог при ме ти ти: 
„По нај ма ње је пе сни ци ма би ло ста ло да 

по сти жу бе сед нич ку убе дљи вост. Што 
ре че Бра ни слав Пе тро вић у Жи чи 1998. 
го ди не: „За по е зи ју је нај бо ље да бу де 
што да ље од бе сед ни штва.“ Пе сни ци 
су ов де оста ја ли пе сни ци, об зир но ко-
ри сте ћи ре то рич ка ору ђа. До ла зе ћи у 
Жи чу, пе сни ци ни су сме ли ре чи ма да се 
игра ју. Би ли су не бе сед ни ци, не го ис по-
вед ни ци сво је пе снич ке по све ће но сти.“

ПИ ШТА ЛО, Вла ди мир : ВЕ НЕ ЦИ
ЈА. – Зре ња нин: Аго ра, 2011.
Ро ђен у Са ра је ву 
1960. го ди не. За-
вр шио је Прав ни 
фа кул тет у Бе о гра-
ду, а док то ри рао на 
Уни вер зи те ту Њу 
Хемп шир у САД на 
те ми ви ше стру ког 
иден ти те та срп-
ских исе ље ни ка 
– срп ском, аме рич-
ком и ју го сло вен ском. Ра ди на Бе кер ко-
ле џу, у Ву сте ру, Ма са чу сетс, где пре да је 
свет ску и аме рич ку исто ри ју. Об ја вио је 
сле де ће књи ге: Сли ков ни ца (1981), Но-
ћи (1986), Ма ни фе сти (1986), Крај ве ка 
(1990), но ве лу „Кор то Мал те зе” (1987); 
збир ке при ча: Ви траж у се ћа њу (1994), 
При че из це лог све та (1997), би о гра фи ју 
Алек сан дра Ма ке дон ског Алек сан дри
да (1999); ро ма не: Ми ле ни јум у Бе о гра ду 
(2000), О чу ду (2002), Те сла, пор трет ме
ђу ма ска ма (2008), Ве не ци ја (2011). Ако 
же ли те да при ђе те Вен еци ји пи шу ћи, ве-
ро ват но је нај бо ље лирским је зи ком. И 
ево, са да, ста рог Пи штала из сво јих пр-
вих књи га, Сли ков ни це и но ћи, ка ко му је-
зик по ста је лир ски и ин ти ман, про сто се 
љу бав до ча ра ва њи ме. Вла ди мир Пи шта-
ло је је дан од нај зна чај ни јих са вре ме них 
срп ских пи са ца. Ње го ва нај по зна ти ја 
де ла су ро ма ни Те сла, пор трет ме ђу ма
ска ма, Ми ле ни јум у Бе о гра ду и Ве не ци ја и 
она се пре во де, или су већ пре ве де на, на 
де се так свет ских је зи ка. 

ПРИ ПО ВЕД НА УМЕТ НОСТ ЛА
ЗЕ К: ЛА ЗА РЕ ВИЋ (Збор ник ра-
до ва) : Би би ло те ка ша бач ка, Ша бац, 
2011.
У на ме ри да се из-
но ва ин тер пре-
та тив но осве тли 
при по вед на умет-
ност Ла зе К. Ла-
за ре ви ћа, ша бач-
ка би бли о те ка је 
организовала ма њи 
кри т и ч  ко-на у ч  н и 
скуп. Ре зул тат тог 
ску па је сте овај збор ник ра до ва. У ње му 
су об ја вље ни ра до ви Ду ша на Ива ни ћа, 
Кри за фор ме или тра га ње за фор мом, Да-
не Ву ки ће вић, (Не)чи тљи вост или (не)
ис пи си вост ду ше, Са ве Да мја но ва, Ла за 
Ла за ре вић у 21. ве ку, Го ра не Ра и че вић, 
Ла за Ла за ре вић и Ми лош Цр њан ски – из
ме ђу ин ди ви ду а ли зма и па три јар хал но
сти, Сне жа на Мило са вље вић-Ми лић, 
На ра тив не стра те ги је у „Шва би ци“ Ла зе 
Ла за ре ви ћа, Љу би ца Ар сић, Сли ке при
ват ног жи во та у при по вет ка ма Ла зе Ла
за ре ви ћа, Ми летша Аћи мо вић Ив ков, 
При ча и зна ње. На кра ју збор ни ка је Се
лек тив на би бли о гра фи ја Ла зе К. Ла за ре
ви ћа.

ПОЉ СКА КњИ жЕВ НА АВАН
ГАР ДА 1917–1939, при ре ди ла Би-
сер ка Ра ји чић, Би бли о те ка: Књи-
жев не на у ке, Слу жбе ни гла сник, Бе-
о град, 21012.
У Ср би ји је об ја вље на књи га Пољ ска 
књи жев на аван гар да на ко јој би мо гли 

да за ви де и са ми 
По ља ци. Књи га је 
ле по опре мље на, 
ре про дук ци је су у 
бо ји за шта да нас 
мо гу да се из бо ре 
са мо та кви ен ту зи ја сти ка кав је Гојко 
Те шић. У пред го во ру Би сер ка Ра ји чић 
пи ше је овај сво је вр сни збор ник плод 
ње них ви ше де це ниј ских про у ча ва ња 
пољ ске ме ђу рат не аван гар де у пе ри о ду 
од 1917. до 1939. У ње га су ушли са мо про-
гра ми и ма ни фе сти књи жев не аван гар де 
и не ки ве за ни за по зо ри ште, од но сно за 
уло гу дра ме у по зо ри шту по сле Ве ли ке 
по зо ри шне ре фор ме, у чи је по кло ни ке 
су спа да ли и По ља ци, пре ма Кре гу пре 
све га Ви спјањ ски, сли кар и драм ски пи-
сац ко ји је ра дио сце но гра фи је за сво је 
дра ме у ње ном ду ху. Ова кав рад под-
ра зу ме ва пре тра жи ва ње ча со пи сних и 
књи жев них фон до ва пољ ских би бли о те-
ка, ко је су као и на ше стра да ле у Дру гом 
свет ском рату.

РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ, Пе ђа: Од но си 
из ме ђу Ју го сла ви је и Све те сто ли
це 1963–1978. – Бе о град: Слу жбе ни 
гла сник, 2012. – 215 стр.
Сту ди ја Пре дра га 
Пе ђе Ра до са вље-
ви ћа (1972, Бе о-
град, об ја вио књи-
гу Ђин ђић из ме ђу 
Ло јо ле и Кро пот
ки на, 2007, пи ше 
за ви ше днев них 
и не дељ них ли-
сто ва, ак ту ел ни 
опе ра тив ни уред-
ник у Но ви на ма бе о град ског чи та ли шта) 
пре ма ре чи ма ре цен зен та др Дар ка Та-
на ско ви ћа пред ста вља ко ри сну и по у-
зда ну сту ди ју на ко ју озбиљ но мо гу да 
ра чу на ју сви „ис тра жи ва чи ком плек са 
ју го сло вен ско-ва ти кан ских од но са у 20. 
ве ку.“ Са зна ња до ко јих је аутор до шао 
на осно ву иш чи та ва ња ар хив ске и ди-
пло мат ске гра ђе кон тек сту а ли зо ва на су 
у ши рим ко ор ди на та ма исто риј ских до-
га ђа ја (иде се од сред њег ве ка, од од но са 
тро на рим ског би ску па и хр ват ске др жа-
ве у вре ме кне за Бра ни ми ра (879–892. 
год.) и кра ља То ми сла ва, до при зна ња 
Ре пу бли ке Хр ват ске од лу ком па пе Јо-
ва на Па вла II 13. 1. 1992; као и од но са 
Све те сто ли це са срп ским вла да ри ма 
из ди на сти је Не ма њи ћа ка да је срп ска 
сред њо ве ков на др жа ва би ла „два сто ле-
ћа обрт на тач ка чи та вог бал кан ског по-
ли тич ког жи во та“...), од ло кал ног и ре-
ги о нал ног до гло бал ног ни воа. По ступ-
ком ин тер пре та ци је ар хив ске ци ти ра не 
гра ђе у жан ру до ку мен тар не про зе књи га 
је при сту пач на и за ни мљи ва не спе ци-
ја ли сти ма, исто вре ме но за струч ња-
ке за др жа ва ју ћи по у зда ност на уч ног 
де ла. По сле Уво да ( ре чи ти су на сло ви 
по гла вља ко ји су ге ри шу ауто ров ме то-
до ло шки при ступ Струк ту ра ли стич ка 
кон тек сту а ли за ци ја: бу дућ ност ко ја из 
про шло сти про ис хо ди, Пад бер лин ског 
зи да: по пу шта њем до три јум фа) сле де 
це ли не: Ди пло ма ти ја као ал тер на ти ва 
по ли тич ком и исто риј ском де тер ми ни
зму, Раз вој од но са из ме ђу СФРЈ и Све те 
сто ли це по сле пот пи си ва ња про то ко ла 
(85–183 стр.), За кљу чак, Ap pen dix – ка
то ли ци зам пред иза зо вом сло бо де и од
го вор но сти (од уто пи је до ствар но сти), 
Из во ри и ли те ра ту ра, Пе ри о ди ка, Ре ги
стар име на. Ра до са вље вић ис ти че да су 
мно ги од до ку ме на та на осно ву ко јих је 
на пи сао књи гу (де пе ше, слу жбе ни из ве-
шта ји, но те, ме мо ран ду ми, про то ко ли, 
ди пло мат ске ин струк ци је, са ве то дав не 
ана ли зе струч ња ка) сво је вре ме но има-
ли озна ку: по вер љи во. Осим об ја вље не 

гра ђе књи га до но си, тј. пр ви пут се об-
ја вљу је гра ђа из Ар хи ва Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва Ср би је (на след ник 
не ка да шњег СМИП-а СФРЈ) из пе ри о да 
1970–1978, аутор на во ди и чи тав низ ре-
ле вант них књи га са вре ме них срп ских и 
хр ват ских на уч ни ка чи ја су му де ла би ла 
од по мо ћи (Ми ро слав Ак ма џа, Рад ми ла 
Ра дић, Дра го љуб Р. Жи во ји но вић, Ни-
ко ла Жу тић, Вје ко слав Цвр ље, итд.) у 
соп стве ној исто ри о граф ској ства ра лач-
кој аван ту ри. 

РАЈ МЕР, Мал колм Џејмс: СВИ НИ 
ТОД – ОГР ЛИ ЦА ОД БИ СЕ РА; 
пре вео с ен гле ског Мир ко Би жић; 
– Бе о град, Отво ре на књи га; 2011. – 
322 стр.
За жи во та це њен 
и сла ван, по сле 
смр ти на жа лост 
за бо ра вљен, Џејмс 
Мал колм Рај мер 
(1814–1884) по-
ред ро ма на „Сви-
ни Тод-огр ли ца од 
би се ра“, на пи сао 
је још ро ма не „Вар ни Вам пир“, Аде лајн: 
гроб прог на не, „Цр ни Мо нах“ и „Да ма 
у цр ном“. Пред чи та о ци ма ко ји су за лик 
Сви ни ја То да чу ли за хва љу ју ћи исто и-
ме ном фил му ре ди те ља Ти ма Бар то на 
(лик Сви ни То да тума чио је Џо ни Деп) 
јесте ори ги нал на при ча о бер бе ри ну ма-
сов ном уби ци, ко ји је у Лон до ну као ро-
ман у на став ци ма об ја вљи ван две го ди не 
(1846–1847). У Рај ме ро вом слу ча ју до го-
дио се за ни мљив фе но мен на ка кав на и-
ла зи мо у књњи жев но сти свих сти ло ва и 
свих вре мен ских раз до бља. Лик Сви ни 
То да сво јим сми слом за цр ни ху мор, и 
од луч но шћу да по сва ку це ну ре а ли зу је 
соп стве ну са ди стич ку во љу, пре ва зи-
ла зи соп стве ног твор ца. До да на шњих 
да на Сви ни Тод слу жи као књи жев на 
осно ва за ства ра ње ра зно ли ких фик тив-
них се риј ских уби ца, по пут на при мер 
Фран че ска Де ла мор теа, глав ног ју на ка 
ро ма на Ти ци ја на Скла ви ја „О смр ти, О 
љу ба ви“, као и јед ног од нај ин три гант-
ни јих и нај кон тра верз ни јих ли ко ва по-
те клих из ства ра лач ке ма ште аме рич ког 
ро ман си је ра Брет Ис тон Ели са Па три ка 
Бејт ме на.

РАН КО ВИЋ, Је ле на: ПРО ХУ ЈА ЛО 
С КО ША ВОМ; Бе о град, Ла гу на; 
2011. – 237 стр.
„Про ху ја ло с ко-
ша вом“ је збир ка 
крат ких при ча ко ја 
по сти лу и са др жа ју 
при па да ур ба ној, 
пре ци зни је ре че но 
град ској про зи. Не 
са мо пи сци, већ и 
па си о ни ра ни чи-
та о ци зна ју ко ли ко 
је те шко на пи са ти до бру крат ку при чу. 
На и ме, крат ка при ча је ро ман у ми ни ја-
ту ри; си ћу шни ме да љон ко ји тре ба отво-
ри ти, и из са мо јед ног по гле да спо зна ти 
чи та ву жи вот ну сто ри ју. У де би тант ској 
про зној књи зи Је ле на Ран ко вић ве штим 
из бру ше ним но ви нар ским пе ром го во-
ри о вре ме ну у ко ме се ни смо сти де ли 
соп стве ног ма те ри јал ног ста ња и емо-
ци ја. Пи са не у име ге не ра ци ја ко је су 
од ра ста ле осам де се тих го ди на про шлог 
ве ка, кри ти ку ју ћи да на шње ма те ри ја ли-
стич ко дру штво ко је по шо пинг мо ло ви-
ма без гла во тра га за ста ту сним сим бо ли-
ма, Ран ко ви ће ва је чи та о ци ма да ри ва ла 
дра го це ну збир ку се ћа ња и не жно сти из 
вре ме на ка да су се за бри са ње су за ис-
кљу чи во ко ри сти ле плат не не ма ра ми це. 
Про зни ме да љо ни ко ји се на ла зе у сет-
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ном, али не и па те тич ном књи жев ном 
пр вен цу Је ле не Ран ко вић, го во ре о лич-
ној по тра зи за не жно шћу, ду гим шет ња-
ма по ред Ду на ва где ста ну ју до бри ду хо-
ви про шло сти, су пер хе ро ји ма и ве ли ким 
љу ба ви ма.

РИ СТИЋ, Сла ђа на: НЕ ДЕЉ НА ЧУ
ДА. – Бе о град: Гра ма тик, 2012. – 87 
стр.
Тре ћа пе снич ка књи-
га Сла ђа не Ри стић 
(1958, Па ра ћин, об-
ја ви ла збир ке Све ми
ло сти ва во да, 1997, 
Пре по зна ва ње му зе, 
2002, књи гу при ча за 
де цу Ка ко смех ле чи 
ки ја ви цу, 2006, књи-
гу крат ких при ча Се зо на соб них вр то
ва, 2008) пре до ча ва раз ли ку у од но су 
на аутор ки не прет ход не књи ге пе са ма. 
Ако је у пр вој и дру гој на де лу би ла до-
ми на ци ја ме ло диј ске ли ни је над пе снич-
ком сли ком, у књи зи Не дељ на чу да је су-
прот но: сло бо дан стих ко га не „спу та ва“ 
ме ло диј ски план (је дан од пре суд них 
ква ли та тив них чи ни ла ца ко ји је аутор-
ки до нео за па же но ме сто у но вим „де-
ша ва њи ма“ у срп ској по е зи ји на пре ло му 
сто ле ћа) гра ди пе снич ке сли ке из ко јих 
на ста је и лир ска при ча, би ло да је реч о 
на зна ка ма љу бав не игре за во ђе ња, до па-
да ња, од би ја ња, би ло да пе сни ки ња пе ва 
о по ро ди ци, о сва ко днев ним „чу ди ма“ 
ко ја тра же да бу ду за пи са на, о ди ја ло гу 
са при ја те љи ма/пе сни ци ма: Бра ни сла-
вом Пе тро ви ћем, С. Сто ја ди но ви ћем 
Чу де ом, Бран ком Миљ ко ви ћем, или са 
Зо ра ном Рад ми ло ви ћем, Кла ром Цет-
кин, Фри дом Ка ло, Ана ис Нин. На за о-
крет је мо жда ути ца ла но ва ства ра лач ка 
„фа за“, ми сли мо на збир ку крат ких при-
ча/до брим де лом по ет ске про зе у ко јој 
аутор ка ра фи ни ра ном де скрип ци јом 
про жи ма све при че. А као је дан од из-
во ра „ле пих“ пе снич ких сли ка у Не дељ
ним чу ди ма, пре не го пе сни штво (ње но 
и дру гих) мо же мо озна чи ти сли кар ство. 
Пред ста ви мо ви зу ел но се би сти хо ве: 
„на ни за ним обла чи ћи ма на ви љу шци“, 
„олов ком ко ја је пер тлом/са тво је ци пе-
ле ве за на//за мо ју шти клу од са лон ки“, 
„Ка кво је сун це у твом дво ри шту/има ли 
пу же вих ку ћи ца и дво гла вих жи во ти ња“, 
и ни за дру гих у књи зи. Овом књи гом пе-
сни ки ња ко ја се рет ко огла ша ва по ка за-
ла је спо соб ност про ме не. То је до бро за 
њен опус. 

СИ МО НО ВИЋ, Де јан: ПРИ КА ЗА. 
– Бе о град: ИП Ал ба трос Плус, 2011. 
– 256 стр.
По сле ро ма на Кро
јач из Ул ма (1987), 
Нео до љи ва драж по
зи ва (1992), За клон 
(2010, елек трон-
ско из да ње ауто ра) 
пред чи та о ци ма је 
че твр ти Си мо но-
ви ћев (1960, Вра-
ње, жи ви и ра ди у 
Бе о гра ду) ро ман. За јед но узев Си мо но-
ви ће ви ро ма ни, при че (за сад об ја вље не 
са мо у пе ри о ди ци) и ра дио дра ме и чи та-
о ци ма и књи жев ној кри ти ци ука зу ју се 
као јед но ко хе рент но по е тич ко пи смо/
по глед на свет уз мно штво фор мал них 
и има ги на тив них ни јан си ко је до при-
но се „за ни мљи во сти“ Си мо но ви ће вог 
„ис при ча ног“ све та. У та квом све ту но ви 
ро ман, ли ко ви и зби ва ња у ње му, де лу је 
не што „отво ре ни је“ и за чи та о ца „при-
влач ни је“ од прет ход них ро ма на. Глав ни 
лик де ла Ја блан Ја ко вље вић је не ка вр ста 
су ви шног чо ве ка, али не у оном озбиљ ном, 

па и тра гич ном, из те о ри је књи жев но сти 
зна ном, сми слу, већ у еми нент но ко мич-
ном, од но сно, са ти рич ном „си мо но ви-
ћев ском сми слу“. Ко мич но и оштро ум-
ност са ти рич ног чи не пре по зна тљи ву 
осно ву/ат мос фе ру ро ма на и из њих се 
из во де сва сло же на зна че ња и од но си тзв. 
„ре љеф но сти“ и „пљо сна то сти“ ли ко ва 
(пре ма ти по ло ги ји Е. М. Фо сте ра). У све-
ту С. ро ма на мо же мо и бив шу су пру гу 
Ја бла на Ја ко вље ви ћа до жи ве ти као за и-
ста „не сно сну“ же ну те и ни је чу до што 
је од ње раз во дом „по бе гао“ глав ни ју нак, 
али и као мај ку за бри ну ту за „хар мо нич-
ни“ раз вој њи хо вог си на је дин ца ко ји, 
ето, ра сте без јед ног ро ди те ља, а она се 
пом но чи та ју ћи стра ни це за же не днев-
не штам пе, не дељ ну жен ску штам пу и 
при др жа ва ју ћи се свих са ве та (ис хра на, 
здра вље, пси хо ло шки са ве ти) он да ука-
зу је као бри жна мај ка (за раз ли ку од не-
хај ног оца), у том све ту мо же мо ма шта ти 
за јед но са по је ди ним „опа сним“ ти по ви-
ма о из во зу ко ма ра ца у Ар ген ти ну (че му 
за пра ши ва ње кад по сто ји мо гућ ност 
за ра де на из во зу). Су штин ски, на тра гу 
Го го ље вих, До ма но ви ће вих, по је ди них 
Ну ши ће вих ју на ка, Си мо но вић је сво-
јим ро ма ном „раз ве дрио“ (па ра док сал-
но, иза ли ца ко мич ног/са ти рич ног че сто 
се ука зу ју пра ве/ду бо ке пси хо ло шке и 
дру штве не исти не) по сло вич но су мор-
ну са вре ме ну про зу.

СЛА ДО ЈЕ, Ђор ђе : ЗЛАТ НЕ ОЛУ
ПИ НЕ, Срп ска књи жев на за др га, 
Бе о град, 2012. 
Ђор ђе Сла до је ро-
ђен је 1954. го ди не 
у Кли њи код Уло га, 
у Гор њој Хер це го-
ви ни. Гим на зи ју је 
за вр шио у Сеч њу, а 
сту ди је со ци о ло ги-
је у Са ра је ву. Об ја-
вио је књи ге пе са-
ма: Днев ник не са ни це (1976), Ве ли ки пост 
(1984), Сва ко днев ни утор ник (1989), Тре
пет ник (1992), Плач Све тог Са ве (1995), 
Пе то зар ни му че ни ци (1998), Да ле ко је 
Хи лан дар (2000), Огле дал це срп ско (2003), 
Ма ла вас кр се ња (2006), Ма на стир ски ба
што ван (2008); об ја вио је и књи гу пе са-
ма за де цу Не мој да ме за ма ја ваш (2004), 
као и књи ге иза бра них пе са ма Да ни ли је
вља ни (1996), Чу вар ку ћа (1999), Ду ша са 
се дам ко ра (2003), По глед у авли ју (2006), 
Гор ска слу жба (2010), Зе мља и ре чи (2011). 
Нај у пор ни ји пе сник ко ји да нас ста вра 
тра ди ци о нал ну по е зи ју је сте Ђор ђе Сла-
до је. Ње го ва по е зи ја са др жи и еле мен те 
ми сти ке, ре ли ги о зно сти, по не кад иди-
лич не еле мен те. У овој збир ци из не на ђу је 
ре торич ност ко ја је  би ла рет ка у ра ни јим 
књи га ма Ђор ђа Сла до ја. До био је Зма је ву 
на гра ду, Ду чи ће ву на гра ду, Жич ку хри-
со ву љу, на гра де „Бран ко Ћо пић“, „Је ле на 
Бал шић“, „Ри сто Рат ко вић“, „Скен дер Ку-
ле но вић“, и дру ге.

СТЕ ФА НО ВИЋ, Ве ро слав: ПО ВРА
ТАК КУ ЋИ. – Кра ље во: Књи жев ни 
клуб Кра ље во, 2012. – 100 стр.
Књи га По вра так 
ку ћи пред ста вља 
из бор из 6 пе снич-
ких књи га Ве ро-
сла ва Сте фа но ви-
ћа (1951. Адра ни 
код Кра ље ва). Из-
бор је, ре кли би, 
при лич но „строг“ 
тек по 10 до 14 пе-
са ма из по је ди-
нач них књи га, што је мо жда усло вље но 
и кон цеп циј ски син таг мом по врат ка 
ку ћи. Пе сме се нај ве ћим де лом „окре ћу“ 
око пој мо ва ку ће, ог њи шта, за ви ча ја као 

ис хо ди шта пу но ће и оства ре но сти ег-
зи стен ци је. Али, то у пе сма ма ни је онај 
„ужи“, фол клор ни. Де ко ра тив ни и де кла-
ра тив ни сми сао за ви чај но сти. Сте фа но-
вић је пе сник мо дер ног/скеп тич ког сен-
зи би ли те та и ње го ва пе сма о „то пло ти“ 
род ног ог њи шта укљу чу је мно штво лич-
них и исто риј ских па ра док са („И за то/
Пи јем пре де ле где цве та/усну ла исто-
ри ја/Из ко је из вла чим смрт на све тло“, 
из пе сме Пре део), то је су штин ски при ча 
о уме ћу да се жи ви и оства ри, или ка ко 
пи ше Ди ми три је Јо ва но вић у по го во ру 
Ов де смо због ле по те: „Јер, пре ма овом пе-
сни ку, жр тво ва ње је сте уче ство ва ње са 
не ким и не где, или мо жда ста па ње са не-
ким и не где, или мо жда ста па ње са оним 
што пред ста вља не ко да ле ко се ћа ње, за-
пра во што је сте дух пре да ха.“

СТОЈ КО ВИЋ, Дра го љуб: Слу чај 
го спо ђе Мар ко вић ке: ПО СЛЕД
њИ ГРЕХ. – Бе о град: Пор та ли брис, 
2011. – 476 стр.
Ово је ро ман за сно-
ван на исти ни, што 
не зна чи да је исти-
нит, ка же аутор ро-
ма на. Суд би на Је ле-
не Ил ке Мар ко вић 
по слу жи ла је пи сцу 
за пер со ни фи ка-
ци ју уза луд но сти 
– у же љи да осве ти му жа ко ји је осу ђен 
и стре љан с не до вољ но до ка за и на лич-
но ин си сти ра ње кра ља, у јед ном ча су је 
би ла у по зи ци ји да про ме ни ток срп ске 
исто ри је, ни ша не ћи у Ми ла на Обре но-
ви ћа са све га ко рак, два уда ље но сти. Не 
мо же се ре ћи шта би се де ша ва ло по сле 
ње го ве смр ти, да ли би Ка ра ђор ђе ви ћи 
ус пе ли да на чи не пот пун пре врат (по-
ми сао да не би ни по ку ша ли је да ле ко од 
па ме ти), или би Ми ла но ва кли ка одр-
жа ла власт и не ка ко усто ли чи ла де ча ка 
Алек сан дра, или би пак до га ђа ји кре ну-
ли не ким тре ћим пу тем. На кра ју, то је 
са свим све јед но. Је ле на Мар ко вић је не-
ка ко ус пе ла да про ма ши. То би, украт ко, 
би ла фа бу ла Стој ко ви ће вог ро ма на ко ји 
при па да ти пу исто риј ске фик ци је, с ко-
ло пле том ствар них и из ми шље них ли ко-
ва (нпр. ме ња ју ћи чи ње ни це у функ ци ји 
фик ци је, аутор је „сме стио Ну ши ћа у 
за твор го ди ну да на по што је овај иза шао 
из за тво ра“). Ва жно је, кад је реч о ме та-
фик ци о нал ном де лу на ве сти и ове ре чи 
пи сца: „Ми лан Пи ро ћа нац, као чо век 
ко ји је у вре ме тих до га ђа ја био пред сед-
ник вла де – да кле, мо рао је би ти ко ли ко-
то ли ко оба ве штен – у сво јим Бе ле шка ма, 
из да тим у За во ду за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства тек 2004. го ди не, о смр ти Је ле-
не Ил ке Мар ко вић и Је ле не Ле не Кни-
ћа нин за бе ле жио је до слов це са мо оно 
што сам пре нео у епи ло гу ро ма на. О 
са мом Ил ки ном атен та ту – тек не ко ли-
ко ре че ни ца. Он по твр ђу је оно што сам 
у пр ви мах по ми слио ка да сам по чео да 
ис тра жу јем слу чај, да је ово при ча без 
по зи тив них ли ко ва – што чи ње њем, што 
не чи ње њем, го то во сви уме ша ни не ка ко 
су гре шни пре ма Ил ки Мар ко вић.“

СТО ЈИЋ, Дан ко: ЗА ВОД НИ ЦА; 
Бе о град, Ли бер; 2011. – 79 стр.
По шту ју ћи на че ло аме рич ких ми ни ма-
ли ста „ма ње зна чи ви ше“, филм ски и т е ле-
ви зиј ски ре ди тељ, књи жев ни и филм ски 
кри ти чар и про зни пи сац Дан ко Сто јић, 
да ри вао је чи та о ци ма пет на е сту по ре ду 
књи гу про зних ми ни ја ту ра „За вод ни-
ца“. Ва ри ра ју ћи не ке од сво јих оми ље них 
књи жев них те ма, по пут не мо гућ но сти 
ус по ста вља ња трај них емо тив них од-
но са, Сто јић по ла зе ћи од соп стве ног 
књи жев ног пра ви ла „да пи сац не сме да 

за ма ра сво је чи та о-
це“, ефект но сли ка 
крат ке љу бав не и 
ерот ске су сре те, од 
ко јих њи хо ви ак те-
ри мно го оче ку ју. 
Што су оче ки ва ња 
ве ћа, раз о ча ре ња су ја ча. У сво јој про зи 
Дан ко Сто јић се углав ном ба ви од ра ста-
њем и по тра гом за иде ал ном љу ба вљу. У 
Сто ји ће вој нај но ви јој књи зи „За вод ни-
ца“, еро ти ка пред ста вља ве зив но тки во 
су прот них ка рак те ра, љу ди раз ли чи тих 
обра зо ва ња и усме ре ња. Ова књи га на-
пи са на је пит ким је зи ком и са за до вољ-
ством се иш чи та ва.

СТОЈ МЕ НО ВИЋ, Дра ган: ЕП СКА 
ФАН ТА СТИ КА У СРП СКОМ 
ИГРА НОМ ФИЛ МУ; Про ме теј, Но-
ви Сад; 2011. – 120 стр.
Сту ди ја мр Дра га на Стој ме но ви ћа „Еп-
ска фан та сти ка у срп ском игра ном фил-
му“, от кри ва уз бу дљи ви фан та стич ни 
свет ви те шких дво бо ја, еп ских љу ба ви, и 
чу ве них би та ка, ис при ча них не за бо рав-
ним филм ским сце на ма из на ци о нал не 
ки не ма то гра фи је. На жа лост, ов да шњи 
про ду цен ти, сце на ри сти и филм ски ре-
ди те љи, у од но су на свет ску ки не ма то-
гра фи ју ми ни мал но су ко ри сти ли до ма-
ће ми то ве и ле ген де. Те ма ко ју нам је пре-
зен ти рао драм ски умет ник, про ду цент и 
ре ди тељ Дра ган Стој ме но вић (Дра ган 
Стој ме но вић ро-
ђен је у Но вом Са-
ду 1975. го ди не. На 
драм ском од се ку за 
глу му на Ака де ми ји 
умет но сти у Но вом 
са ду ди пло ми рао 
је пре два на ест го-
ди на у кла си проф. 
Пе тра Ба ни ће ви-
ћа) го во ри о не ис-
црп ном бла гу ко је се скри ва у до ма ћим 
еп ско-фан та стич ним филм ским спек та-
кли ма. У овој књи зи пи сац на ис цр пан, 
али чи та о ци ма при сту па чан на чин ана-
ли зи ра сле де ће фил мо ве: „Ка ра ђор ђе 
„ или „Жи вот и де ла бе смрт ног во жда 
Ка ра ђор ђа“ Чи ча Или је Ста но је ви ћа, 
„Чу до твор ни мач“ Во ји сла ва На но ви ћа, 
„Ха са на ги ни ца“ Ми о дра га Ми ће По по-
ви ћа и „Ба но вић Стра хи ња“ Ва тро сла ва 
Ми ми це. Дра ган Стој ме но вић на пи сао 
је за ни мљи ву сту ди ју, ко ја се због оби ља 
по да та ка ви ше пу та мо ра иш чи та ва ти.

СТО КЕР, Брем: ГО СПА СА ПО
КРО ВОМ; пре вео с ен гле ског Игор 
Ми тро вић; – Бе о град, Отво ре на 
књи га; 2011. – 342 стр.
Ир ски ро ман си-
јер, при по ве дач и 
по зо ри шни кри ти-
чар Абра хам Брем 
Сто кер (1847–1912) 
свет ску сла ву сте-
као је гот ским ро-
ма ном „Дра ку ла“. 
По ред овог ро ма на 
ко ји спа да у нај е-
кра ни зо ва ни је ро ма не у исто ри ји свет-
ске ки не ма то гра фи је, Сто кер је на пи сао 
још осам на ест про зних књи га, од ко јих 
по ред већ по ме ну тог „Дра ку ле“, тре ба 
ис та ћи ро ма не „Дра гуљ са се дам зве зда“ 
у ко ме је пр ви пут у исто ри ји ан гло сак-
сон ске књи жев но сти об ра ђе но про клет-
ство му ми је, „Ми сте ри је мо ра“ и ов да-
шњим чи та о ци ма ма ло по зна ти љу бав ни 
ро ман „Го спо ђи ца Бе ти“, ко ји је по све-
е ћен ње го вој су пру зи, по зо ри шној глу-
ми ци Фло ренс Бал комб. Ро ман „Го спа 
са по кро вом“, пр ви пут се об ја вљу је на 
срп ском је зи ку. Рад ња ове про зе де ша ва 
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се у има ги нар ној Зе мљи пла вих пла ни-
на, ко ја је на бал кан ским про сто ри ма 
са гра ди ла ку ћу на сред дру ма. Као чо век 
ко ји се, из ме ђу оста лог, сту ди о зно ба вио 
про у ча ва њем срп ских на род них ле ген ди 
и ве ро ва ња, Сто кер је овом про зом ис пи-
сао стра ни це о ча сто љу би вим, хра брим 
али и пле ме ни тим љу ди ма. Срп ском чи-
та о цу би ће за ни мљи ве стра ни це у ко ји-
ма се по ми ње цр ква по све ће на Све том 
Са ви, а по је ди ни епи зод ни ли ко ви зо ву 
се ар хи ман дрит Вла сти мир Пе тров и 
вла ди ка Ми лош Пла ме нац. Жи те љи Зе-
мље пла вих пла ни на спрем ни су да се за-
рад сло бо де соп стве не отаџ би не су ко бе 
и са си ла ма ко је не при па да ју ма те ри ја-
ли стич ким, ра ци о нал ним све то ви ма. У 
овој про зи пре пли ћу се фан та сти ка и ре-
ал ност, а не ке од по ли тич ких тен ден ци ја 
вре ме на у ко ме је ро ман на стао („Го спа 
са по кро вом“ пр ви пут је об ја вље на 1909. 
го ди не) ста па ју се са бал кан ским на ро-
ди ма пре по зна тљи вим ле ген да ма и на-
род ним ве ро ва њи ма.

ТИ ЛИ, Ро берт: ИЗ ДАХ ИЗ СТА
КЛЕ НИ КА, Де ре та, 2012. Бе о град, 
стр: 462
Ро берт Ти ли (1958, 
Су бо ти ца) увек из-
но ва из не на ђу је 
чи та лач ку пу бли ку 
сво јим по ја вљи ва-
њем на књи жев ној 
сце ни. На сед мом 
Де ре ти ном кон-
кур су за нео бја вље-
ни ро ман жи ри у 
са ста ву: Зо ран Бог нар, Ра ди вој Шај ти-
нац и Ми ли ца Ли лић до де лио је ро ма ну 
Из дах из ста кле ни ка на гра ду „Ми ро-
слав Де ре та“ за 2012. го ди ну. За Ро бер-
та Ти ли ја се мо же ре ћи да је умет нич ки 
сва штар. Пра вио је му зи ку за филм Же-
ли ми ра Жил ни ка, за Пу ту ју ћи те а тар, 
пи сао о џе зу, блу зу, ком по ну је и пе ва, 
сви ра, глу ми. Пи ше по е зи ју и има пре ко 
13 на сло ва. Пре во ди по е зи ју с ен гле ског 
и ма ђар ског је зи ка, аутор је ен ци кло пе-
ди је блу за и (са вре ме ног) џе за. Фи ло зоф 
је по обра зо ва њу али блу зер у ду ши, пе-
сник, мо мак са плоч ни ка ве ли ких гра до-
ва, ше тао је по све ту, ра дио као ин струк-
тор пли ва ња у јед ном аме рич ком кам пу. 
Жи вео у Аме ри ци, Афри ци, и Евро пи. 
Ро берт Ти ли је овај са вре ме ни ро ман 
ис пи сао у ис по вед ном то ну, на 460 стра-
ни ца без ика квог за стај ки ва ња и гр ча, те 
је ње гов ди ја лог са соп стве ном суд би ном 
те као као ре ка на до ве зу ју ћи се са јед ног 
на сло ва на дру ги. Ка ко сам пи сац ка же, 
ово је књи га ње го ве оп се си је: смрт- жи-
вот; исти на и лаж. Све је у овом ро ма-
ну су ро во и иро нич но. Ово је ауто ро ва 
лич на при ча о про ма ше ном жи во ту, по-
ро дич ном ха о су, рас па да њу дру штва, 
зе мље у ко јој је жи вео. То је тра га ње за 
сми слом. Ве ли ка при ча о љу ба ви, тр пље-
њу, мен та ли те ту, по мера њу вред но сти, о 
не ви дљи вом пла ка њу. Књи га је на пи са-
на та ко да се чи та лац се ли из јед ног де ла 
при че у дру ги али су це ли не по ве за не. У 
ро ма ну Из дах из ста кле ни ка сме њу ју се 
ди јаг но зе и ме та фо ре и Ро берт Ти ли се 
не устру ча ва да иро нич но пи ше о се би, 
чак до сар ка зма али и о дру ги ма, сво јим 
ко ле га ма, по зна ни ци ма или љу ди ма из 
пр вог окру же ња, о њи хо вим бо ле сним 
ам би ци ја ма и гу та њу све га што је успех, 
те мо же мо пре по зна ти не ке ли ко ве из 
ствар не са да шњо сти, све та умет но сти. 
Ге не ра ци је ро ђе не од 1956. до 1965. го-
ди не до бро ће пли ва ти са ауто ро вом ис-
по ве да о ни цом-ро ма ном јер ће се у не ким 
вре мен ским и про стор ним обе леж ји ма 
до бро пре по зна ти. Све је ту: му зи ка, 
блуз, љу бав, де пре си ја, на чин ко му ни-
ка ци је ко ји је обе ле жио то вре ме... а блуз 

је у ства ри жи вот ма ка кав био. Аутор се 
ис по ве да, го во ри о свом су и ци ду, за тим 
о фор ми ра њу џез- блуз са ста ва... „ Ба та-
лио фа кул тет за рад блу за, про пио сам че-
ка ју ћи бе лог зе ку“. Ро берт Ти ли да је пси-
хо ло шки про фил сво је же не Та ње, као 
и сво јих ро ди те ља. По ми ње жи ве и оне 
ко ји су за у век оти шли (Та ња). Пи ше о 
не су гла си ца ма, о Изол ди, же на ма ко је је 
во лео и ни је во лео, ма лом Ва си, ве ли ком 
Ва си. И сва ку но ву епи зо ду пе де сет дво-
го ди шња ка кра си ци тат ко ји је пре двор-
је за ве ли ка до га ђа ња и пре ми шља ња (о 
стра ху): ци тат Ле о нар да Ко е на, Ве сне 
Па рун, Жан-Пол Сар тра, Ан ри Ми шоа: 
Ла ви ринт, жи вот, смрт/ Ла ви ринт без 
кра ја, ка же мај стор Хо. /Све се раз ва љу-
је, ни шта се не осло ба ђа/.

ФА ЛЕ ТИ, Ђор ђо: ТРИ ЧИ НА И 
ДВА ПО ЛУ ВРЕ МЕ НА; пре ве ла са 
ита ли јан ског Гор да на Су бо тић; Бе о-
град, Еуro-Gu in ti: 2012. – 135 стр.
По сле не ко ли ко 
филм ских уло га и 
му зич ке ка ри је ре 
кру ни са не уче-
шћем на му зич ком 
фе сти ва лу Сан Ре-
мо, Ђор ђо Фа ле ти 
је као пи сац де-
би то вао пре шест 
го ди на ро ма ном 
„Ја уби јам“, ко ји је 
про дат у три и по ми ли о на при ме ра ка. 
Основ на те ма нај но ви је Фа ле ти је ве про-
зе је ко руп ци ја у ко јој су глав ни ак те ри 
фуд бал ски функ ци о не ри. За ни мљи ва је 
и чи ње ни ца да су кон сул тан ти при ли-
ком пи са ња ове књи ге ро ман си је ру би-
ли слав ни фуд бал ски ас Алек сан дро дел 
Пје ро и је дан од нај по зна ти јих ита ли јан-
ских тре не ра Ал бер то Ца ке ро ни. Глав ни 
ју нак ро ма на „Три чи на и два по лу вре ме-
на“ је бив ши бок сер Сил ва но Ма зо рео, 
ко ји за сва ко днев ни жи вот за ра ђу је као 
еко ном ло кал ног фуд бал ског клу ба, ко ји 
је на пра гу ула ска у Пр ву ли гу. Скром-
но и не на ме тљи во, ис по вед ним то ном, 
глав ни ју нак ка зу је нам на пе ту при чу 
кроз ко ју ве што пре пли ће жи вот не иза-
зо ве: ве чи ти су коб из ме ђу ге не ра ци ја, 
на из ве сну бу дућ ност оних што тек сту-
па ју на по зор ни цу жи во та, ко руп ци ју 
ко ја је за хва ти ла све сег мен те ита ли јан-
ског дру штва. Фа ле ти је на пи сао књи гу 
ко ја се у да ху иш чи та ва, а у ли ку глав ног 
ју на ка Сил ва на Ма зо реа, пре по зна ће се 
сва ки чи та лац.

ЋО СИЋ, Не бој ша: РА ЂА њЕ ПЕ
СНИ КА. – Бе о град: Књи жев но дру-
штво Све ти Са ва, 2011. – 160 стр.
У но вој књи зи при-
по ве да ка (20 при-
ча) Не бој ше Ћо си-
ћа (1958, Ива њи ца, 
од 1987. до са да 
об ја вио 5 књи га 
при ча и 3 ро ма-
на) су сре ће мо се 
са не ко ли ко те-
мат ских кру го ва и 
за вид ном мно жи-
ном на ра тив них по сту па ка ко ји ма пи-
сац об ли ку је свој текст. У при по вед ном 
фо ку су на ла зе се при че о љу ди ма/ли ко-
ви ма са тзв. мар ги не дру штве ног жи во та 
(Алек сеј, Мо жда дра ма, Јо ван, Про ле ће), 
при че ко је се услов но мо гу од ре ди ти као 
сли ке/фраг мен ти из жи во та умет ни ка 
(Та ја на стве на сли ка, По е тич ка при ча, 
Рат ни пут, Ре кви јем за при по ве да ча), 
нај зад, ту су и при че ко је се ти чу „на из-
глед“ обич не по ро дич не сва ко дне ви це 
ур ба них ли ко ва (Му зич ка ве жба, Град ски 
при зо ри, Раз го вор угод ни, Пра зник кућ них 

љу би ма ца, Ра ђа ње пе сни ка). На ве де ни 
те мат ско-мо тив ски кру го ви пред мет су 
ауто ро ве сло же не на ра тив не „игре“ у ко-
јој го то во ре дов но до жи вља ва мо из не ве-
ра ва ње „хо ри зон та оче ки ва ња“, сло же не 
пре о бра жа је пре по зна тљи ве ствар но сти 
у но ви ан ти ми ме тич ки ква ли тет ко ји ба-
ца дру га чи је све тло на ис при по ве да но. 
При ме на раз ли чи тих по сту па ка и из бор 
спе ци фич них та ча ка гле ди шта из ко-
јих из ра ста сло же ност ис при по ве да ног, 
овог при по ве да ча до вољ но раз ли ку ју 
од вр сних са вре ме ни ка ак ту ел не срп-
ске при по ве дач ке сце не, али, по ло ги ци 
ства ри, ква ли тет ње го вог до са да шњег 
при по ве дач ког и ро ман си јер ског де-
ла, чи не га са став ним де лом исте сце не. 
Оби ље из ле та у за чуд но, у фан та сти ку 
би ло по ет ског, бај ко ви тог, со ци јал но-
пси хо ло шког или они рич ког усме ре ња 
ко ји од ре ђу ју по је ди не фа бу ла тив не то-
ко ве, по не где би ва ју ћи и до ми нан та це ле 
при че, осим што пред ста вља ју об ли ко-
твор но на че ло, исто вре ме но пред ста-
вља ју и спа со но сан из лаз из „гор ди је вих 
чво ро ва“ пси хо ло шких те ско ба ли ко ва.

ЧУ ДЕ СНИК – СПО МЕ НИ ЦА 
СЛО БО ДА НА СТО ЈА ДИ НО ВИ
ЋА ЧУ ДЕА, при ре дио Ми лош Јан-
ко вић. – Бе о град: Бе ок њи га, 2012. – 
134 стр.
Спо ме ни ца са др-
жи пе сме пре ко 40 
мла ђих и ста ри јих 
пе сни ка, при ја те ља 
и по што ва ла ца де-
ла Сло бо да на Сто
ја ди но ви ћа 1948, 
Ниш – 11. април 
2011, Бе о град, од 
1967. об ја вљи вао по е зи ју, про зу, ли ков-
ну кри ти ку. Об ја вио 10 књи га по е зи је, 5 
из бо ра из по е зи је (два на ита ли јан ском 
и бу гар ском је зи ку), 2 књи ге про зе, при-
ре дио 5 књи га). Осим пе са ма по све ће них 
за жи во та С. Сто ја ди но ви ћа и на ста лих 
по сле смр ти, при ре ђи вач, и сам пе сник, 
у Спо ме ни цу је увр стио и књи жев но-кри-
тич ке сту ди је/при ка зе др Го ра на Мак-
си мо ви ћа Уме сто пе сме – лир ски про сто
ри Сло бо да на Сто ја ди но ви ћа (по го вор 
књи зи иза бра них пе са ма Бро ја ње до је дан, 
2010), Ра до ми ра Ми ћу но ви ћа Уме сто 
пе сме – о пе сма ма са кич мом, као и Реч на 
ис пра ћа ју пе сни ка Ми љур ка Ву ка ди но ви-
ћа. За бу ду ће ту ма че срп ске по е зи је дру-
ге по ло ви не 20. ве ка и по чет ка 21. ве ка 
ко ри стан је пре глед Ва жни јих при ло га о 
по е зи ји Сло бо да на Сто ја ди но ви ћа об ја-
вљен у ли сто ви ма, ча со пи си ма, књи га ма 
по је ди них кри ти ча ра: Бог да на А. По по-
ви ћа, Ми хај ла Пан ти ћа, Ми ла на Влај чи-
ћа, Жи ва на Жив ко ви ћа, Бла го ја Гло зи ћа, 
Да ли бо ра Цви та на, Са ше Ха џи Тан чи ћа, 
Ми ће Цви је ти ћа и ни за дру гих.

9
БЛЕД, Пол Жан: БИ ЗМАРК; пре ве-
ла с фран цу ског Со ња Ба та; Бе о град, 
NNK-In ter na ci o nal; 2011. – 344 стр.
Је дан од нај по зна ти јих фран цу ских 
исто ри ча ра, про фе сор на Уни вер зи те ту 
у Сор бо ни Жан Пол Блед, да ри вао је чи-
та о ци ма пре ци зан и из ни јан си ран пор-
трет Ота Еду ар да Ле о пол да фон Би змар-
ка (1815–1898), по ли ти ча ра ко ји је из-
гра дио мо дер ну Не мач ку и соп стве ном 
лич но шћу до ми ни рао европ ском по ли-
тич ком сце ном. На и ме, дру гу по ло ви ну 
де вет на е стог ве ка, обе ле жи ло је ује ди-
ње ње Не мач ке чи ји је Би змарк био тво-
рац. По бе да ма у ра то ви ма про тив Дан ске 
(1864), две го ди не доц ни је Аустри је, и на 
кра ју Фран цу ске (1870–1871) омо гу ћи ло 
му је да ство ри Не мач ко цар ство у ко ме 

до ми ни ра Пру ска, 
ко јом је дан од нај-
ве ћих не мач ких по-
ли ти ча ра упра вља 
од 1862. го ди не. На 
вла сти је про вео 
пу не две де це ни је, 
и по ме ну та ду го веч ност мо же се упо-
ре ди ти са Ме тер ни хо вом вла да ви ном, 
ко ме се Би змарк на ди пло мат ском по љу 
ус про ти вио сна жном ви зи јом „че ли ка и 
кр ви“. Је дин стве на Не мач ка ис кљу чи во 
је би ло де ло Би змар ко ве Пру ске. Ина че, 
Жан Пол Блед је дан је од нај по зна ти јих 
фран цу ских из у ча ва ла ца и по зна ва ла ца 
не мач ке исто ри је. Пре књи ге ко ја на ис-
цр пан, али чи та о ци ма при сту па чан на-
чин до ча ра ва Би змар ков лик и де ло, об-
ја вио је књи ге „Франц Јо зеф“, „Фри дрих 
Ве ли ки“, „Исто ри ја Пру ске“ и „Исто ри ја 
Мин хе на“. Ову књи гу тре ба про чи та ти 
и због чи ње ни це да до да на шњих да на 
мно ги не мач ки по ли ти ча ри при сва ја-
ју Би змар ко во де ло. Ме ђу тим, ка ко то у 
увод ном де лу књи ге сли ко ви то ис ти че 
проф. Жан Пол Блед, они ко ји ка сни је 
до ла зе, ни су увек Би змар ко ви на след ни-
ци, ма ко ли ко то же ле ли да бу ду.

БУ ДУЋ НОСТ ЗНА њА И КУЛ ТУ
РЕ : при ре ди ли Ви неј Лал и Ашис 
Нан ди, пре вео с ен гле ског Сте фан 
Трај ко вић Фи ли по вић, би бли о те ка 
Оп ста нак, Clio, Бе о град, 2012. 
По пу лар ност реч ни ка не опа да, та ко да 
се мно га зна ња нај лак ше пред ста вља ју 
управо тим пу тем. По сле све о бу хват-
не ен ци кло пе ди је по ја вљу ју се књи ге из 
дру гих обла сти по пут пси хо ло ги је, фи-
ло зо фи је, у но ви је вре ме ко му ни ко ло ги-
је као и ку ту ре. Та ко 
и књи га Бу дућ ност 
зна ња и кул ту ре но си 
под на слов реч ник за 
21. век. У пред го во-
ру ауто ри на во де да 
је два де се ти век на-
ста ва к де вет на е стог 
и да се два де се ти век 
тек за вр ша ва рас па дом Со вјет ског Са-
ве за и не ко ло ни ја ли зма. Овај реч ник за 
два де сет пр ви век на сто ји да до ча ра део 
тог осе ћа ја тран зи ци је и отво ре но сти 
при ро де људ ске осе ћај но сти на по чет ку 
но вог ми ле ни ју ма. Ње го ви уред ни ци 
зна ју да је раз ли чи тост схва та ња вре ме-
на кључ ни еле мент ова квог по ду хва та. 
За не ке љу де вре ме се кре ће кроз исто-
ри ју, по ве зу је про шлост и бу дућ ност, 
ста ро с но вим и мо гу ћим. За дру ге, вре-
ме је без лич ни из дај ник: не са мо да чи ни 
из ве сним смрт ност дру штве них и по ли-
тич ких ин си ту ци ја, већ и ка те го ри ја ко је 
им да ју сми сао.

БРАЈ КЕР, Ке трин : ЗВУ ЦИ ГРА НИ
ЦЕ, с ен гле ског пре ве ли Игор Цви ја-
но вић и Ален Бе шић, би бли о те ка XX 
век, Књи жа ра Круг, Бе о град, 2011.
Му зи ка у Хр ват ској 
у слу жби по ли ти-
ке, мо же се крат ко 
ре ћи. У пред го во-
ру аутор ка на во ди 
ка ко је ура ди ла ову 
књи гу: Да бих ис-
тра жи ва ла хр ват-
ску по пу лар ну му-
зи ку као не ко ко не 
при па да ис тој кул ту ри, мо ра ла сам да се 
упо знам са са мим му зич ким тек сто ви-
ма, уче ћи о усло ви ма у ко ји ма су на ста-
ја ли и има ју ћи за циљ да раз у мем ка ко 
љу ди про на ла зе сми сао у му зи ци с ко јом 
до ла зе у до дир. Ке трин Вер де ри опи са-
ла је пред но сти „ет но граф ског при сту-
па тек сту ал ној ана ли зи“: те рен ски рад 



24 25

тре ба ло би да бу де до дат ни ана ли тич ки 
ме тод ко ји по ма же ис тра жи ва чу да раз-
у ме „те рен дру штве них од но са“ у ко ји-
ма тек сто ви цир ку ли шу. Сход но то ме, 
спо ји ла сам сво је исто риј ско ис тра жи-
ва ње с опа жа њи ма уче сни ка и раз го во-
ри ма с њи ма. По че так ра та у Хр ват ској у 
ју лу 1991. го ди не обе ле жи ло је уче шће 
го то во свих до ма ћих про фе си о нал них 
му зи ча ра у та ла су па три от ског ком по-
но ва ња. Сеп тем бра 1991. го ди не го то во 
сви хр ват ски про фе си о нал ни поп му-
зи ча ри оку пи ли су се у јед ном те ле ви-
зиј ском сту ди ју да би у bandaid сти лу 
сни ми ли буд ни цу ко ја ће по ста ти је дан 
од нај у спе шни јих про је ка та но во о сно-
ва не на ци о нал не те ле ви зи је. Они ма ло-
број ни ко ји се ни су по ја ви ли ре ша ва ли 
су по ро дич не кри зе или су се оти сну ли 
на вла сти те тур не је по хр ват ској ди ја-
спо ри где су са ку пља ли но вац ка ко би 
до дат ним сред стви ма и ме ди цин ским 
за ли ха ма до при не ли рат ном су ко бу. 
Од сут не су би ле и зве зде из дру гих ју-
го сло вен ских ре пу бли ка уз ко је су слу-
ша о ци су пер гру пе Хр ват ски Band Aid 
не сме та но од ра сли. На јед ном стра ни 
из во ђа чи но во та ла сног ро ка, за бав не и 
но во ком по но ва не на род не му зи ке би ли 
су жр тве, а по не кад и су ко бље не стра не, 
у сим бо лич ном ра ту про тив нео д ре ђе-
но сти, та ко ђе упле те ни у све сло же ни је 
де фи ни ци је на ци о нал ног иден ти те та у 
соп стве ним др жа ва ма.

ЂУ РЕ ТИЋ, Ве се лин : РЕ ХА БИ ЛИ
ТА ЦИ ЈА ЂЕ НЕ РА ЛА МИ ХАЈ ЛО
ВИ ЋА, би бли о те ка Све до чан ства, 
Дра слар парт нер, Бе о град, 2012.
Пи са ти исто ри ју 
он да ка да су уче-
сни ци још жи ви, 
до во ди ис тор и ча-
ре до то га да бу ду 
на па да ни без ар-
гу ме на та, јер мно-
гим од љу ди ко ји 
су пре жи ве ли на-
стра да ли су у ра ту 
нај бли жи, да нас би са њи хо ву смрт ре-
кло да су би ли са мо ко ла те рал на ште та 
у игра ма ко је су за ми сли ле ве ли ке си ле. 
Др Ни ко ла Жу тић и пред го во ру пи ше: 
Књи га др Ве се ли на Ђу ре ти ћа „Ре ха-
би ли та ци ја Дра го љу ба Ми ха и ло ви ћа 
– оправ да ње за све срп ске рат не по зи-
ци је 1941–1945“, нео бич на је по те мат-
ској струк ту ри, али и по на чи ну из бо ра 
и ин тер пре та ци је исто риј ских чи ње-
ни ца. Она ни је хро но ло шко-до га ђај на 
ана ли за у ко јој исто риј ске чи ње ни це 
има ју од ре ђе ни ло кал ни кон текст, јер је 
тим пу тем мо гу ће све до ка за ти. Књи га 
је у ства ри скло пље на од коц ки ца исто-
риј ског мо за и ка ко ји љу де и до га ђа је 
од ре ђу је на ни воу исто риј ског спек тра. 
Нај зна чај ни је је, увје рен сам, то што 
аутор су ди из угла епи ло га про це са, у 
кон крет ном слу ча ју ју го сла вен ског, а 
у ње му срп ског. Тај епи лог се по ка зу је 
као пот пу ни на ци о нал ни су мрак, као 
на си ље над при род но-исто риј ским 
раз вит ком, од но сно, као ре тро град ни 
исто риј ски обрт.

ИСТО РИ ЈА ПРИ ВАТ НОГ жИ
ВО ТА У СР БА од сред њег ве ка до 
са вре ме ног до ба, при ре ди ли Мар-
ко По по вић, Ми ро слав Ти мо ти је-
вић, Ми лан Ри сто вић, би бли о те ка 
По лис, Clio, Бе о град, 2011. 
Пре во дом чу ве не пе то том не Исто ри
је при ват ног жи во та Ари је са и Ди би ја, 
отво ри ла су се ис тра жи ва ња срод них 

те ма на на шем 
про сто ру. Она 
су под ста кла об-
ја вљи ва ње шест 
књи га по све ће них 
при ват ном жи во-
ту у Ср ба. По ме-
ну те те ме учи ни ле 
су би бли о те ку По-
лис отво ре ни јом за но ве те ме, под сти-
чу ћи об ја вљи ва ње раз ли чи тих на сло ва 
ко ји су, сва ки на свој на чин, на сто ја ли 
да по кре ну дру га чи је по гле де на раз-
ли чи те по ја ве, од исто ри је му шко сти у 
Евро пи до кон це па та ра ђа ња европ ске 
иде је. У окви ру ци клу са При ват ни жи
вот на тлу срп ских зе ма ља об ја вље на су 
че ти ри то ма, у ко ји ма су са бра ни ра до-
ви мно го број них до ма ћих струч ња ка из 
обла сти исто ри о гра фи је, ет но ло ги је, 
ар хе о ло ги је и исто ри је умет но сти. Не-
ка од пи та ња на ко ја од го ва ра ју књи ге 
из овог ци клу са кре ћу се у ве о ма ши-
ро ком ра спо ну. Од сту ди ја о вер ни ку 
и по да ни ку, по ро ди ци и од но су пре ма 
де те ту, оби ча ји ма ве за ним за пра зни ке 
и го сто прим ство, раз ли чи тих  те ма из 
обла сти про у ча ва ња мен та ли те та, до 
то га ка ко су кон сти ту и са не и по ста вље-
не не ке етич ке и кул тур не вред но сти 
бли ске са вре ме ном чо ве ку, про мо ви са-
не и при ме њи ва не у на шој сре ди ни. У 
нај но ви јој књи зи из се ри је о при ват ном 
жи во ту код Ср ба сво је тек сто ве при ло-
жи ла су три ауто ра ко ји об ра ђу ју раз-
ли чи те исто риј ске пе ри о де: Мар ко По-
по вић пи ше о сред њем ве ку, Ми ро слав 
Ти мо ти је вић о но вом, а Ми лан Ри сто-
вић о са вре ме ном до бу.

КА ТРО ГА, Фер нан до : ИСТО РИ
ЈА; ВРЕ МЕ И ПАМ ЋЕ њЕ : пре ве-
ла с пор ту гал ског Со ња Аса но вић 
То до ро вић, би бли о те ка Аго ра, Clio, 
Бе о град, 2011. 
Књи га Исто ри ја, 
вре ме и пам ће ње, 
ко ја се ба ви про-
бле ми ма пам ће-
ња, исто ри о гра-
фи је и ве ли ких 
на ра ци ја, по чев 
од мит ске све сти, 
хри шћан ске те о-
ло ги је и мо дер них за пад њач ких те о ри ја 
о сми слу по сто ја ња, опи са ла је пу те ве у 
исто риј ско вре ме. Њен циљ је да про на-
ђе раз ли ке и слич но сти из ме ђу ова три 
на чи на пред ста вља ња про шло сти. Том 
ци љу до дат је још је дан: тврд ња да у са-
вре ме ном до бу не при су ству је мо кра ју 
исто ри је, не го кра ју кон цеп ци ја ко је су 
дик ти ра ле крај исто ри је. А на пу ту Хе-
ра кли та и Ерн ста Бло ха све ће би ти учи-
ње но у све тлу сле де ћег упо зо ре ња упу-
ће ног чи та о цу: ако не оче ку јеш оно што 
се не оче ку је, не ћеш про на ћи нео че ки-
ва но. Ка ко је ко нач ност чо ве ко ва суд би-
на, та ко је исто ри ја по след ње упо ри ште 
тра га ња за сми слом по сто ја ња. Чо век 
при по ве да исто ри ју у знак про те ста 
про тив сво је ко нач но сти, из ну жде ко ју 
до но си тру ље ње и за бо рав. Да је од у век 
знао, као што је то зна ла грч ка бо ги ња 
пам ће ња, шта је би ло, шта је сте и шта 
ће би ти, чо век не би имао се ћа ња, не 
би имао спо соб ност иш че ки ва ња, ни ти 
по тре бу да оста вља тра го ве по ко ји ма га 
тра же. Фер нан до Жо зе де Ал ме и да Ка-
тро га про фе сор је са вре ме не исто ри је и 
исто ри о гра фи је на Фа кул те ту умет но-
сти у Ко им бри. Обла сти ње го вог ис тра-
жи ва ња су исто ри ја иде ја, фи ло зо фи ја, 
со ци о ло ги ја, ан тро по ло ги ја и књи жев-
ност. За сво је сту ди је исто ри је иде ја до-

био је 1998. го ди не По хва лу Ре да Сан-
тја го и Еспа да. 

МАР КО ВИЋ, Бо жа : РА ЈЕВ СКИ 
– ПУ КОВ НИК СА ТРИ СР ЦА – 
Ниш, „Свен“, 2012. – 119 стр.
Бо жа Мар ко вић 
(1949) об ја вио је 
исто риј ски спис 
о цр кви Све те 
Тро ји це у Гор-
њем Адров цу, код 
Алек син ца, где 
је 20. ав гу ста/ 2. 
сеп тем бра 1876. 
го ди не по ги нуо 
ру ски до бро во љац  и пу ков ник Ни ко лај 
Ни ко ла је вич Ра јев ски, по зна ти ји као 
глав ни ју нак, гроф Алек сеј Врон ски, у 
ро ма ну Ана Ка ре њи на Ла ва Ни ко ла је-
ви ча Тол сто ја, ко ји је нај пре во ђе ни је 
де ло по сле Би бли је. Ср це пу ков ни ка 
Ра јев ског по чи ва у ма на сти ру Све тог 
Ро ма на чу до твор ца, у Пра сковцу, код 
Ђу ни са. Ова цр ква по диг ну та је и осве-
ће на 2. сеп тем бра 1903. го ди не, на дан 
по ги би је пу ков ни ка Ра јев ског, је дин-
стве на је у све ту, јер је по диг ну та јед-
ном чо ве ку-ца ре ви ћу, ко ји је по ги нуо и 
са хра њен у уни фор ми са ка пом на гла ви 
срп ског ди ви зи ја ра. „Ова књи га спи са 
је на уч но де ло где за пи се пра те умет-
нич ке фо то гра фи је, чи тав спек тар ал-
бу ма ко је ви ше од ре чи го во ре о тре нут-
ци ма и зна чај ним лич но сти ма, од но сно 
оне пот кре пљу ју на пи са не ре до ве, ко ји 
се са сто је од ви ше при ку пље них и до 
са да нео бја вље них не по зна тих по да та-
ка, ко ји се ста вља ју на увид све ко ли кој 
срп ској и ру ској, на уч ној, исто риј ској 
и кул тур ној јав но сти.“– на пи сао је у ре-
цен зи ји о овој књи зи ре цен зент Дра ган 
Гу бе ри нић, књи жев ник.

ТОМП СОН, Пол : ГЛАС ПРОШЛО
СТИ Усме на исто ри ја, пре вео с ен-
гле ског Ђор ђе Трај ко вић, би бли о те-
ка По лис, Clio, Бе о град, 2012. 
Би бли о те ку По
лис за ми сли ла је и 
по кре ну ла гру па 
уни вер зи тет ских 
про фе со ра, та да 
мла дих љу ди оку-
пље них на Фи ло-
зоф ском фа кул те-
ту у Бе о гра ду. На-
ста ла је из по тре-
бе да се пре ве де и при ре ди но ва ге не-
ра ци ја уџ бе ни ка пре вас ход но из оп ште 
исто ри је и та ко ути че на об ли ко ва ње 
на ста ве исто ри је ко ја нам се у то вре ме 
чи ни ла не до вољ но при јем чи вом за но ва 
кре та ња на свет ској на уч ној сце ни. Сто 
књи га об ја вље них у По ли су пред ста вља 
упо рност из да вач ког ти ма да ис тра је у 
уре ђи ва њу ове би бли о те ке. Пол Томп-
сон је бри тан ски исто ри чар и со ци о-
лог, про фе сор Дру штве не исто ри је на 
Уни вер зи те ту у Есек су. Пр ва књи га ко ја 
спа ја те о ри ју усме не исто ри је и тех нич-
ке про це се. Она пред ста вља ма пу ко ја 
по ка зу је где се усме на исто ри ја на ла зи 
у мо за и ку за пад не исто ри о гра фи је. Глас 
про шло сти је, по ме ри свог ауто ра, из-
ра зи то ан га жо ва на књи га. Томп сон не 
кри је страст с ко јом се по све тио уоб ли-
ча ва њу усме не исто ри је као ди сци пли-
не на су прот по ње му огра ни ча ва ју ћих 
пра ви ла тра ди ци о нал не ака дем ске 
исто ри о гра фи је. На про тив, ње го во бо-
га то ис ку ство тре ба ло би да по слу жи 
као нај бо љи га рант мо гућ но сти ко је 
пру жа усме на исто ри ја. 

Пу них два на ест го ди на Ср би ја је 
че ка ла свог злат ног олим пиј-

ског хе ро ја! До би ла га је у ли ку два-
де се тјед но го ди шње те квон дист-
ки ње Ми ли це Ман дић, ко ја се на 
30. oлим пиј ским игра ма одржаним 
2012. у Лон до ну по пе ла на кров 
Олим па, по бе див ши у фи на лу ак ту-
ел ну свет ску и европ ску пр ва ки њу 
фран цу ски њу Ану Ка ро ли ну Граф, 
ре зул та том 9:7. Те ле ви зиј ским гле-
да о ци ма ће у се ћа њу ду го оста ти 
крај ове бор бе. Ка да је на се ма фо-
ру пи са ло да је Ср би ја узе ла злат но 
од лич је, ова ро ђе на Бе о гра ђан ка 
пр во се три пу та пре кр сти ла, по-
том за пла ка ла од сре ће, и на кра ју 
по тр ча ла у за гр љај свом тре не ру 
из Те квон до клу ба „Га леб“ Дра га ну 
Јо ви ћу. Са срп ском тро бој ком у ру-
ка ма, отр ча ли су по бед нич ки круг 
уз ова ци је гле да ла ца. Сво јим уче-
шћем на нај но ви јим Олим пиј ским 
игра ма сим па тич на де вој ка је по ка-
за ла да у ње ним гру ди ма ку ца ср це 
пра ве ла ви це, а да у но га ма по се ду-
је му ње ко ји ма раз би ја сва ки гард и 
оклоп. Пи та ли смо спорт ску хе ро и-
ну ко ја су ње на нај о ми ље ни ја ли те-
рар на шти ва:

МИЛИЦА МАНДИЋ 
– ДЕВОЈКА КОЈА ЈЕ 

ПОКОРИЛА ЛОНДОН!

Шта познати читају

- У тре ну ци ма опу шта ња увек 
се вра ћам ро ма ну То ни ја Пар сон са 
Чо век и де чак, ко ји ви ше го во ри о 
ме ђу људ ским од но си ма, не го мно-
ге књи ге из се ри ја ла тзв. пси хо ло-
шких при руч ни ка. Кроз јед ну ис-
кре ну, на по је ди ним стра ни ца ма и 
ду хо ви ту при чу, Пар сонс про го ва-
ра не са мо о оту ђе њу, уса мље но сти 
и ис пу ња ва њу не чи јих оче ки ва ња, 
већ и о то ме шта је су шти на љу ба ви 
и жи во та. Све де вој ке тре ба ло би 
да про чи та ју не са мо овај ро ман, 
већ све књи ге ко је је Пар сонс на-
пи сао, за то што он на за ба ван, али 
кон ци зан на чин, от кри ва ка кви су 
му шкар ци у су шти ни!

Дру га књи га ко ја ми по ма же, 
по го то во у те квон доу, јесте Уме ће 
ра то ва ња, ко ју је пре ви ше од две 
хи ља де го ди на на пи сао за го нет ни 
ки не ски фи ло зоф и рат ник Сун Цу. 
Ова фи ло зоф ска сту ди ја го во ри о 
то ме на ко ји на чин по ста ти не по бе-
див и како да се. што је нај бит ни је у 
бо ри лич ким ве шти на ма, кроз спој 
фи зич ких и пси хо ло шких аспе ка-
та, стек не сна га ко јој не ма прем ца. 
Као део бо га те та о и стич ке ду хов не 
тра ди ци је Уме ће ра то ва ња се и у 
пр вим де це ни ја ма но вог ве ка и ми-
ле ни ју ма успе шно мо же при ме ни-
ти, ка ко на лич ном та ко и на спорт-
ском бо ри ли шту, по го то во ка да су 
у пи та њу ин ди ви ду ал ни спор то ви 
– ре кла нам је злат на олим пиј ка 
Ми ли ца Ман дић.

Душан Цицвара
Припремили: Слађана Ристић, Славољуб Марковић, Пеђа Радосављевић, Небојша Ћосић и Душан Цицвара
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ФИЛМ И С ТРИП

НАЈОБИМНИЈА СТУДИЈА О ЦРНОМ ТАЛАСУ
ЈР ДЕ КУР, Грег: ЈУ ГО СЛО ВЕН СКИ ЦР НИ 
ТА ЛАС (по ле мич ки филм од 1963. о 1972. У 
Со ци ја ли стич кој Фе де ра тив ној Ре пу бли ци 
Ју го сла ви ји); с ен гле ског пре ве ла Гор да на Ба-
шкот; Бе о град, Филм ски цен тар Ср би је; 2011. 
267 стр. 

За хва љу ју ћи ис црп ној кри тич кој сту ди ји Гре га де 
Ку ра ју ни о ра „Ју го сло вен ски цр ни та лас“, по ме-

ну ти пра вац ко нач но до би ја ме сто ко је му при па да 
у ана ли ма нај у ти цај ни је умет нич ке фор ме 20 ве ка: 
фил ма. За ни мљи ва је чи ње ни ца да она по ти че из пе-
ра чо ве ка ро ђе ног на тлу Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, ко ји о не ка да шњој 
ју-ки не ма то гра фи ји пи ше из ван тре нут но ва же ћих мар ке тин шких кли шеа о 
„бал кан ском ве чи том бу ре ту ба ру та“. Усред сре ђу ју ћи се ис кљу чи во на гру пу 
филм ских ства ра ла ца обе ле же них као „цр но та ла сов ци“ (по ме ну ти на зив за 
циљ имао је да у по ли тич ком сми слу дис ква ли фи ку је ове умет ни ке). Де Кур 
успе ва пре ци зно да од ре ди шта их кон крет но у ки но е стет ском сми слу раз ли-
ку је и из два ја из кон тек ста вре ме на у ко ме су се по ја ви ли. Та ко ђе не за бо ра-
вља да ука же и на њи хо ву ори ги нал ност упо ре ђу ју ћи их са слич ним прав ци-
ма ко ји су се исто вре ме но по ја ви ли у европ ским и свет ским ки не ма то гра фи-
ја ма. Успех ове књи ге ти ме је ве ћи јер је есеји стич ка ли те ра ту ра на ен гле ском 
је зи ку, ко ја об ра ђу је по ме ну ти пе ри од оскуд на. По у зда ни осло нац Де Кур је 
про на шао у књи зи филм ског кри ти ча ра и те о ре ти ча ра Па вла Ле ви ја „Рас пад 
Ју го сла ви је на фил му“, ко ја је пр во об ја вље на на ан гло сак сон ском го вор ном 
под руч ју, па је тек он да пре ве де на на срп ски; по том књи га ма Да ни је ла Го-
двин га „Осло бо ђе ни Ју-филм 1945–2001“, Бог да на Тир на ни ћа „Цр ни та лас“, 
а ка ко сам ис ти че, због со лид ног по зна ва ња срп ског је зи ка, знат но му је по-
мо гла и књи га ин тер вјуа „За бра ње ни без за бра не“, у ко јој цр но та ла сов ци из-
но се се ћа ња на до га ђа је ко ји су ути сну ли сна жне пе ча те у њи хо вим ка ри је ра-
ма. Пи сац са ува жа ва њем обра зла же уло ге филм ског сни ма те ља Алек сан дра 
Пет ко ви ћа и ком по зи то ра Зо ра на Хри сти ћа, у фил мо ви ма ко ји су ре жи ра ли 
цр но та ла сов ци. Ме ђу тим, про пу шта да не што ви ше ка же о уло зи ко ју је у по-
је ди ним фил мо ви ма Жи во ји на Па вло ви ћа, по пут „Бу ђе ња па цо ва“ од и грао 
сни ма тељ Ми ло рад Јак шић-Фан ђо. Та ко ђе, ви ше па жње тре бало је да по све-
ти сце на ри стич ком ра ду Бран ка Ву чи ће ви ћа. И по ред ових, у од но су на це-

ли ну ма њих про пу ста, дво је зич на (ен гле ски и срп ски) књи га Гре га де Ку ра 
пред ста вља нај це ло ви ти ју сту ди ју о фе но ме ну цр ног та ла са, а ујед но је и пу-
то каз за да ља ис тра жи ва ња овог нај у збу дљи ви јег пе ри о да да нас не по сто је ће 
ју го сло вен ске ки не ма то гра фи је.

ХЕРОЈ ВАТРОСЛАВ ВОСТОК
СТА НО ЈЕ ВИЋ, Бо ри слав; СО ТИ РОВ СКИ, 
Алек сан дар: КА ПЕ ТАН НИ ТРАТ/ КРАТ КИ 
РЕ ЗО ВИ; Бе о град, Му зеј Ју го сло вен ске Ки но-
те ке; 2011. –  120 стр.

По сле гра фич ке но ве ле „Ка пе тан Ни трат/Уса-
мље ност су пер хе ро ја“ (сце на рио: Бо ри слав 

Ста но је вић, цр теж:  Си ни ша Ра до вић), об ја вље ног 
1995. го ди не, Бо ри слав Ста но је вић овог пу та у са-
рад њи са Алек сан дром Со ти ров ским, ов да шње стрип из да ва штво по но во је 
обо га тио аван ту ра ма су пер хе ро ја Ва тро сла ва Во сто ка. Ста но је вић за аре ну 
свог та јан стве ног ју на ка нат при род них мо ћи, ода би ра свет сед ме умет но-
сти. Ка пе тан Ни трат пр ви је свет ски стрип се ри јал о филм ској ар хи ви сти ци 
и фил му уоп ште, а ње гов идеј ни тво рац та ко ђе је филм ски ар хи ви ста. За да-
так филм ске ар хи ви сти ке је чу ва ње, об ра да и при ка зи ва ње фил мо ва. Филм-
ска сли ка на за па љи вој тра ци, ни трат ном но са чу, пре вас ход но због хе миј ске 
не ста бил но сти не пре ста но гу би свој ства, и на кра ју за вр ша ва као екс пло зив-
на на пра ва ра зор них мо ћи. А пре ба ци ва ње са ни трат не тра ке, на аце тат ни 
филм, ста ра је прак са у исто ри ји филм ске умет но сти.

Глав ни ју нак ове гра фич ке но ве ле је Ва тро слав Во сток (што је људ ски лик 
иза ко га се скри ва Ка пе тан Ни трат), а ње го ви про тив ни ци су смрт ни ци ко ји 
не по се ду ју свест о ци ви ли за циј ском зна ча ју филм ске умет но сти. У нај бо-
љој пост-мо дер ни стич кој тра ди ци ји, у овој гра фич кој но ве ли, по ред бра ће 
Ли ми јер и пр вог филм ског фан та сте Жор жа Ме ли је са, сре шће мо се и са це-
лу ло ид ним чу до ви шти ма ме та мор фи ра ним услед хе миј ских ре ак ци ја. Све то 
зби ва се у ши рој око ли ни гра да Рум шта та (Сла ви град на лу жич ко-срп ском), 
ко ји се на ла зи на те ри то ри ји бив ше Ис точ не Не мач ке. Ста но је вић и Со ти-
ров ски до вољ но су хра бри да на тра ди ци ји Мар ве лов ских су пер хе ро ја ство-
ре не што сво је, спе ци фич но и ори ги нал но, али и до вољ но ис кре ни, што је 
пр ви пред у слов за умет нич ку кре а тив ност.

Душан Цицвара

К Њ И Ж Е В Н И  Ф Е Н О М Е Н И

ПРОЗНА ШТИВА ЕМИРА 
КУСТУРИЦЕ, ЖАРКА ЛАУШЕВИЋА 
И БОРЕ ЂОРЂЕВИЋА

Из да ва чи ма, књи жев ним кри ти ча ри ма, 
но ви на ри ма и би бли о те ка ри ма, по зна та 

је чи ње ни ца да су већ де це ни ја ма свет ски бест-
се ле ри кри ми ро ма ни, три ле ри, хо ро ри, еп ска 
фан та сти ка, исто риј ски, љу бав не а од ско ро и 
soft ерот ске при че, што нај бо ље по ка зу је три-
ло ги ја Е. Л. Џејмс „Пе де сет ни јан си“ Та ко ђе, 
ра до су чи та не и би о гра фи је у ме диј ском сми-
слу екс по ни ра них лич но сти. Ба вље ње ин три-
гант ним и шка кљи вим по ли тич ким пи та њи-
ма, на ко је чи та лач ка пу бли ка же ли да до би је 
од го во ре, та ко ђе је је дан од ре це па та за успех. 
На срп ском тр жи шту у прет ход не три го ди не, 
огром не ти ра же по сти гле су ауто би о граф ска 
про за Еми ра Ку сту ри це „Смрт је не про вје ре-
на гла си на“ (120.000 про да тих при ме ра ка), 
Жар ка Ла у ше ви ћа „Го ди на про ђе дан ни кад“ 
(330.000 про да тих при ме ра ка) и ли де ра рок 
гру пе „Ри бља чор ба“ Бо ре Ђор ђе ви ћа „Шта је 
пи сац хтео да ка же“ (30.000 про да тих при ме-
ра ка). Књи гу Бо ре Ђор ђе ви ћа у јед ној ре че-
ни ци мо гли би ока рак те ри са ти као шти во ко је 
от кри ва ка ко су на ста ли ње го ви нај по зна ти ји 
хи то ви. До ду ше и пре 2010. го ди не де ша ва ло 
се да па жњу чи та ла ца при ву ку про зне тво ре-
ви не по зна тих драм ских умет ни ка, пе ва ча, 
ма не ке на... Овом при ли ком по ме ну ће мо са-
мо да је ис по вест Ми ре Сту пи це „Ша ка со ли“ 

до жи ве ла два на-
ест из да ња, а од 
стра не чи та лач ке 
пу бли ке до бро је 
при мље на и ауто-
би о граф ска про-
за јед не од на ших 
н а ј  п о  з н а  т и  ј и х 
ма не кен ки Ива-
не Стан ко вић „Без да ха“. Ова књи га до жи ве ла 
је се дам из да ња.

Вра ти мо се фе но ме ни ма Ку сту ри ца и Ла-
у ше вић. Мај стор за раз би ја ње кли шеа, бун-
тов ник ко ме ни су стра на мон ден ска зби ва-
ња, Емир Ку сту ри ца ис пи сао је аутен тич ну и 
ду хо ви ту при чу, ко ја на хи рур шки пре ци зан 
на чин од сли ка ва дру гу по ло ви ну два де се тог 
пр ву де це ни ју но вог ве ка и ми ле ни ју ма. Љу-
бав пре ма по ро ди ци, при ја те љи ма, филм ској 
умет но сти, глав ни су мо ти ви овог шти ва, за-
чи ње ног број ним ко мич ним си ту а ци ја ма. 
У овој ис по ве сти не ма гла му ро зних при ча о 
хо ли вуд ским ви ла ма у ко ји ма би ти шу не до-
дир љи ве филм ске зве зде, а ко је Ку ста та ко ђе  
до бро по зна је, али има пу но то га о ле ген дар-
ном ре ди те љу пар ти зан ских фил мо ва, ина че 
бив шем го ло о то ча ни ну Хај ру ди ну Ши би Кр-
вав цу, ко ји је пр ви при ме тио Ку сту ри чин глу-
мач ки и ре ди тељ ски та ле нат. На и ме, пр ви пут 
на филм ском плат ну Емир Ку сту ри ца опро-
бао се као епи зо ди ста у Кр вав че вом култ ном 
оства ре њу „Вал тер бра ни Са ра је во“. Са но-
стал ги јом, али не и до зом па те ти ке се ћа се и 

ка ко га је по сле фил ма „Отац на слу жбе ном 
пу ту“ због на гра де у Ка ну, са ра јев ска чар ши ја 
зва ла „Пал ма“.

Жар ко Ла у ше вић је 31. ју на 1993. го ди не 
по стао глав ни глу мац јед не тра ге ди је, у ко-
јој су два мла ди ћа из гу би ла жи во те. У књи зи 
„Го ди на про ђе, дан ни кад“, Жар ко је не са мо 
при по ве дач соп стве ног гре ха, већ и бри жни 
син, брат, муж, отац... По ни као у еп ској сре-
ди ни (Ла у ше вић је ро ђен 1960. го ди не у Це-
ти њу) сво јом де би тант ском про зом до ка зао 
нам је да је еру ди ти ван, са из у зет ним да ром 
за де таљ и еко но ми ју пи са не ре чи. Ти ра жи 
ко је су на срп ском тр жи шту по сти гле књи ге 
Еми ра Ку сту ри це, Жар ка Ла у ше ви ћа и Бо ре 
Ђор ђе ви ћа, од стра не до ма ћих пи са ца на ов-
да шњим про сто ри ма те шко ће би ти до сег ну-
ти. У пи та њу су шти ва по зна тих лич но сти ко ја 
иза се бе по се ду ју аутен тич не и успе шне ка ри-
је ре. Ђор ђе вић, Ку сту ри ца и Ла у ше вић ни су 
на пи са ли књи ге ко је игра ју са мо јед но ле то. 
Њих ће у го ди на ма ко је до ла зе, иш чи та ва ти и 
ге не ра ци је ко је тек сту па ју на жи вот ну сце ну.

Душан Цицвара
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МО СТО ВИ – ча со пис за пре ве де ну књи жев-
ност, го ди на XL, број 152, ле то 2012. Бе о град. 
Глав ни уред ник Ду шко Па ун ко вић. 
Но ва ре дак ци ја ча со пи са „Мо-
сто ви“, и у но вом из гле ду, об-
ја ви ла је и но ви број. Ча со пис 
тра је че тр де сет го ди на. Одр-
жао се упркос не да ћама ко је су 
пра ти ле ову врсту публикација  
по следњих де це ни ја. У но вом 
бро ју је Ан то нио Та бу ки: Су
бо та по под не / Пре ве ла са 
ита ли јан ског Ана Ср би но вић, 
Пи са ње је ти ши на / Пре ве ла са 
ита ли јан ског Ели за бе та Ва си-
ље вић, Пе тер Хај но ци: Чо век ко ји се шу мом осве тља ва 
/ Пре вео с ма ђар ског Мар ко Чу дић , Ана то лиј Ка мен-
ски: Же на / Пре ве ла с ру ског  Де ја на  Ни ко лић, Ма рио 
де Кар ва љо: Не сва ки да шњи рат у аве ни ји Га го Ко ти њо 
/ Пре ве ла с пор т  у  га л ског Ве сна Ста мен ко вић ,Јев-
ге ниј Кро пив ниц ки: Пе сме / Пре вео с ру ског Ду шко 
Па ун ко вић, Џејн Остин: Исто ри ја Ен гле ске / Пре ве-
ла са ен гле ског Је ле н а  В и  т е  з о  в и ћ ,  Жил Верн: Жил 
Брал тар / Пре ве ла с фран цу ског Ти на Трај ко вић 
Фи ли по вић ,Ми лош Кон стан ти но вић: Да ли је ho mo 
sa pi ens ка ри ка ко ја не до ста је?, Фе ри дун За и мо глу: 
Еко но ми ја ли би да / Пре ве ла с не мач ког Је ле на Ко-
стић-То мо вић , На та ша Гер ке: Фрак та ли / Пре ве ла 
с пољ ског Сне жа на Ђу ка но вић , Аугер Ги слен де Бу-
збек: Дру го пи смо из Тур ске / Пре вео с ла тин ског Де-
јан Ацо вић; У ру бри ци По гле ди обја вљен је текст Ан-
дре Конт-Спон вил: Вер ност / Пре ве ла с фран цу ског 
Ми ра Ву ко вић, за тим о је зи ку, Карл Кра ус: Ов де се 
го во ри и скр на ви не мач ки / Пре ве ла с не мач ког Је ле на 
Ко стић-То мо вић , о књи жевности \ Бер нхард Шлинк: 
Књи жев ност као ин сти туција / Пре ве ла с не мач ког Сп-
о мен ка Крај че вић; Лу чи ја Бол дри ни: Упо ред на књи жев-
ност и пре во ђе ње, исто риј ски ло мо ви и отво ре не де ба те 
/ Пре вео са ен гле ског Ђор ђе То мић..., Жар ко Ми ле нић: 
Јад но књи жев но пре во ђе ње у Бо сни и Хер це го ви ни... 
Се ћа ње на Рад ми лу Ша ла ба лић. / М. Кон стан ти но вић, 
Ми хај ло Па вло вић (1926–2012) /А. Ву јо нић, Љу би ша Ра-
јић. (1947–2012) / В. Ба јац.

ПИ СМО – ле то-је сен, број 110/111, го ди на XXVI-
II, из да је 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-ма ил: en de @e u net.rs. Из ла зи тро ме сеч но. 
Глав ни уред ник ча со пи са је Бо жи дар Зец. 
При ло зи у бро ју: Кар слос Фу-
ен тес – Смрт Ар те ми ја Кру за 
/ Са шпан ског пре ве ла, Би ља на 
Иса и ло вић, Збиг њев Хер берт – 
Пе сме / С пољ ског пре ве ла Би-
сер ка Рај чић., Кон стан тин Ле-
он тјев Па ли кар Ко ста кис (При-
ча Ка ва за из Су ли је) / С ру ског 
пре вео Ду шко Па ун ко вић, Тед 
Хјуз, Пе сме / С ен ле ског пре вео 
Ни ко ла Жи ва но вић, Ге за Па-
шкан ди, Го сто ва ње (Фе ренц 
Да вид, или ти unus est De us / С ма ђар ског пре вео Са ва Ба-
бић, Ви ли јам Блејк, Пе сме и епи гра ми / с ен гле ског пре вео 
Бо јан Бе лић, Па три ци ја Ка ва ли , Пе сме / С ита ли јан ског 
пре вео Де јан Илић, Ил ма Ра ку за, Мо ре мо ра (Па са жи 
се ћа ња) / с не мач ког пре ве ла Сне жа на Ми нић, Вал тер Бе-
ша мин, Умет нич ко де ло у ве ку тех нич ке ре про дук ци је / С 
не мач ког пре вео Ми лан Та ба ко вић, Ри чард Пши бил ски 
– Име ђу пат ње и фор ме / С пољ ског пре ве ла Би сер ка Рај-
чић, Квинт Хо рације Флак – Пе сме / С ла тин ског пре-
вео Ми ро слав Мар ко вић , Ге за Па шкан ди, Па три ци
ја Ка ва ли, Тед Хјуз.

CM – ча со пис за упра вља ње ко му ни ци ра-
њем, број 20, го ди на VI, из да вач, CDC – Цен-
тар за усме ра ва ње ко му ни ка ци ја, Но ви Сад и 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, Глав ни 
и од го вор ни уре дник проф. др Ми ро љуб Ра-
дој ко вић. Адре са ре дак ци је Мак си ма Гор ког, 
21000 Но ви Сад; cdc@nsca ble.net. 
Нај но ви ји број ча со пи са CM, двадесети по ре ду, 
до но си сле де ће при ло ге. Will so cial mcdia sa ve de moc
ra ci es?, Fa u sto Co lom bo, So cijalnoeko nom ski po lo žaj no
vi na ra, Mi ro ljub Ra doj ko vić, Slo bo da no vi nar stva u Sr bi ji 

П Е Р И О Д И К А
pod pri ti skom po li ti ke i nov ca, Ana 
Mi lo je vić, Alek san dra Ugri nić, 
Upo tre ba Twit te ra za pro mo ci ju 
sa dr ža ja i us po sta vu dvo smjer ne 
ko mu ni ka ci je s ko ri sni ci ma kod hr
vat skih on li ne me di ja, Ma to Bra-
u to vić, Da li nas Gugl za i sta za glu
plju je?, Mi ro slav La zić, Gra đan sko 
no vi nar stvo – šan se i iza zo vi za 
no vi nar sku pro fe si ju, Alek san dra 
Kr stić, In ter net – sred stvo ko mu
ni ka ci je i di stri bu ci je u ho tel skoj 
in du stri ji, Je le na Pe tro vić, Mar ko Iva no vić, Ko or di na te (me
dij ske) par ti ci pa ci je, Je le na Kle ut, Este ti ka te ro ri zma kao me
dij ski fe no men, Su za na Ob ra do vić.

Kњижевни ма га зин / број 136-137 / го ди на 
XII / ок то бар – но вем бар 2012. го ди не. Адре са, 
Фран цу ска 7, 11000 Бе о град, мејл: knji zmag@
g mail.com. Уред ник Ми ле та Аћи мо вић Ив ков.
Нај но ви ји број Књи жев ног 
ма га зи на, ре ви је Срп ског књи-
жев ног дру штва, из ме ђу оста-
лог, до но си по е зи ју, Пе та ра 
Цвет ко ви ћа, Лу и са Мек ни са, 
Ми ла на Ђу ра ши но ви ћа, Ми-
ли во ја Па јо вића, Мир ка Јо ва-
но ви ћа, Не ма ње Ми ло ва но ви-
ћа Ро ма на, Ива на Џе па ро ског, 
Бла го ја Са ви ћа, Ви о ле те Тан-
че ве-Зла те ве, Ми те Сте фо-
ског; про зу Јо ви це Аћи на, Љи-
ља не Ђур ђић, Фран ца Каф ке, Ма ри на Ма лај ку-Хон-
дра ри ја, у бло ку Иза зов Пе кић пи шу, Ала Та та рен ко, 
Ми ло ван Мар че тић, Мир ја на Ми тро вић, Игор Пе ри-
шић, Де јан Си мо но вић, у бло ку по во ди Ва са Пав ко вић 
о Сло бо да ну Кља ји ћу, у ру бри ци Чи та ња пишу, Мла-
ден Ве ско вић: Алек сан дар Га та ли ца, Дра ган Ба бић: 
Ђор ђе Пи са рев, Не над Ни ко лић: Зо ри ца Не сто ро вић, 
Анђел ка Цви јић: Ан то ло ги ја пор ту гал ске крат ке при
че, Ема Миљ ко вић: М. Кам па ни ни. Ли ков ни при ло зи у 
бро ју де ло су Не си ма Та хи ро ви ћа.

Сли је пи пут ник, го ди ште II, број 2, Ри је ка, 2012. 
Уред ник Свје тла на Јан ко вић. Адре са: Трг Св. 
Бар ба ре 1/1, 51000 Ри је ка, мејл: sli je pi put nik55@
gmail.com. Уред ник Свје тла на Јан ко вић.
Но во по кре ну ти р и јеч ки ча со-
пис за књи жев ност и умет ност 
у но вом дру гом бро ју до но си: 
по е зи ја, Ма ја Со лар, Ма ку ла
ла ла ла ту ра, из бор из збир ке, 
Бо ри вој Ве змар, У ал бу му, из-
бор из збир ке, Ми ре ла Фуш, 
Пје сме, Си ни ша Оре шча нин, 
Пје сме; про за, Све тла на Зе лен-
ко вић, Мо ја швај цар ска при
ја те љи ца, Ср ђан Па пић, Ме ха ни зми, Мар ко Кр стић, 
Аларм, Ми о драг Ву чи нић, На об зор ју (до са да тре нут-
ка), Сло бо дан Вла ду шић, Плаy, од ло мак из ро ма на 
Фон вард; афо ри зми, Чар на По по вић, Ста ту си; за упри-
зо ре ње, Алек сан дра Ла лић, Зе мља ци; пу то пи си, Бе ким 
Сеј ра но вић, Ин ди ја, Ма ја Ја сић, При че из се дам но ћи; Из 
л а  д и  це, Са ша Дми тро вић, Pa pa u Hr va ta ili He ming-
way tu ni je bio ni ti pio; О пи са њу, Не над Ве лич ко вић, 
Де ве ти стих ок та ве; и оста ло, Вир на Кар лић, Ин тер-
тек сту ал ност и ци тат ност на при мје ру ро ма на Ка ко 
упо ко ји ти вам пи ра, Ја сми на То пић, Ду хо ви бе о град ских 
књи жа ра; ли ков ни при ло зи у бро ју, Дрaган Аздој ко вић.

ПО ЉА – ча со пис за књи жев ност и те о ри ју, го ди-
на LVII, број 476, 2012. Кул тур ни цен тар Но вог Са да, 
Ка то лич ка пор та 5, 21000 Но ви Сад, мејл: po ljanj @
e u net.rs.  Уред ник Ален Бе шић.
Гла со ви: Јо ви ца Аћин: Је ван ђе ље по ма гар цу, Је ле на Лен-
голд: Хлад но ћа, Ми лош Кор дић: Сре ћа, Жив ко Ни ко-
лић: Обе ћа ње, Сил ви ја Мон рос Сто ја ко вић: Ча ки пер 
гин та, Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић: Груп ни пор трет 
с клат ном, Мир ја на Пе тро вић: Ар хи тек то ни ка чу да, 
Ле ла Јо ва но вић: Трип тих о не до жи вљ е ној љу ба ви, врт: 
пољ ска ме ђу рат на аван гард на про за (при ре ди ла и пре-
ве ла Би сер ка Рај чић), Би сер ка Рај чић: Из исто ри је пољ
ске ме ђу рат не аван гард не про зе, Ка рел Ижи ков ски: Утва
ра, Ро ман Ја вор ски: Ме ди, Ста њи слав Иг на ци Вит кје-
вич: Не за си тост, Ле он Хви стек: Бо жи је па ла те, Сте фан 
Те мер сон: Кар ди нал Пе ле тио; Илу ми на ци је: Гор да на 
Рај њак: Есеј о „Есе ју о Есе ју“ Те о до ра Адор на, Ај ла Тер зић: 

О ка ми ла ма и љу ди ма; Злат на гре да: Ча слав  Ђор ђе вић: 
Ро ман  хро ни ка  о  тран зи ци ји  и ли но вој кон фи гу ра ци ји, 
све сти  и  ва пај за чо веч но шћу, Кри сти јан Екер: Не ли да Ми
ла ни и тра ге ди ја је зи ка, Рај ко Лу кач: Вр шња ци ко ре и 
жи во име; Ре д во жње: Ени Пру: Умет ност  при по ве да
ња, Ја ни Вирк: Љу бљ ан сконо во сад ски блуз за тре ћу Евро
пу; Име: Боб Ка уф ман: Ива на Мак сић, Да ли би но сио 
мо је очи (?), Боб Ка уфман: Мол ба;Ли це: Ме лин да Нађ 
Або њи: Ме лин да Нађ Або њи: Све то ви, Ме лин да Нађ 
Або њи: сна га при по ве да ња су прот ста вљ е на је дис кур су 
мо ћи; до зи ви: Фа био Пу стер ла: Га ле ри ја ево лу ци је, Ерик  
Го тје: Вар ни це, Дан Лун гу: Жи вот на се лу. жи вот у гра
ду. по ре ђе ње; раз ме на да ро ва: Здрав ко Пе тро вић: Ма ли  
Тол на и јев лек си кон ве ли ке про зе 
(Ото Тол наи:Мор ска шкољ ка, 
Кул тур ни цен тар Но вог Са-
да, Но ви Сад, 2011), Дра га на 
Бе ле сли јин: Слу шај ти, пе смо! 
(Је ле на Лен голд: Бу нар те
шких ре чи,Ар хи пе лаг, Бе о град, 
2011), Жар ка Свир чев: Ва ри ја
ци је на  те му би о грпфија ли те ра
риа (Ми ли сав Са вић Љу бав на 
пи сма и дру ге лек ци је, Аго ра, 
Зре ња нин, 2012), Бра ни слав 
Жи ва но вић: ,,Доп“ је био бео (Вла ди мир Кец ма но вић: 
Си бир, Мо но и Ма ња на, Бе о град, 2011), Ве сна Три јић: 
Ис це љ е ње (Ве сна Ка пор: Три са мо ће, Фи лип Ви шњић, 
2011), Ан дреа Бе а та Би цок: Вер ти кал на ди мен зи ја ду ха 
и ли рич но сти, (Не над Гру ји чић: Ви ја дукт, Про ме теј, 
Но ви Сад, 2011), Ни ко ли на Ту туш: Ју на ци на шег до ба 
(Ла на Ба ста шић: Ва тро ме ти, Удру же ње гра ђа на Че-
кић, Бе о град, 2011), Са ра Кре со је вић Адо ни сов врт са 
ра чва стим ста за ма (Вла ди мир  Гво зден: Књи жев ност, 
кул ту ра, уто пи ја, Адре са, Но ви Сад, 2011), Све тла на 
То мић: Пр во но ви је те мељ но чи та ње пу то пи са Је ле не Ј. Ди
ми три је вић (Јо ва на Ре ба Ку ла у зов: Жен ски Ис ток и 
За пад, За ду жби на Ан дре је вић, Бе о град,2010); све тла 
ко мо ра: Ми шко Шу ва ко вић: Бог дан ка и Де јан По зна но-
вић: Умет ност, ме ди ји и ак ти ви зам на кра ју мо дер не.

СЕНТ – ча со пис за књи жев ност, умет ност и кул-
ту ру, го ди на XII, број 26–27, 2012. Град ски фо рум 
Но ви Па зар, Ри фа та Бур џо ви ћа 11, По штан ски фах: 
130, Нoви Па зар, мејл: kl_sent@yahoo.com. Уред ник 
Енес Ха ли ло вић.
По е зи ја: Па ле о лит ски до каз, 
Ибра хим Ха џић, Ако и уста 
за тво риш , Са ша Је лен ко вић, 
Пе сме o љу ба вии смр ти, Јо-
сип Ости, Вр то ви по че ше да 
се до га ђа ју, Ива на Ми лан ков, 
Сви так па пи ру са, Би ља на Д. 
Об ра до вић, По ку шај жи во пи
са Бајлонијеве пи ја це ен ка у сти
ком, Ма ри ја Ши мо ко вић, До
вољ но за пе ва ње, Бо рис Ла зић, На ко ле ни ма, Ми лу ни-
ка Ми тро вић, У че ка о ни ци ло го пе да, Ал мир За ли хић, 
Го ди шњи из ве штај, А лек сан дар Б. Ла ко вић, Гу сти 
гла со ви, Мар ко По га чар, Пе то кра ке, Аслан Мах му ти, 
Езо пов врт, Са фет Ха дро вић Вр бич ки, Бе за зле ност, 
Да вор Ву ко вић, Ћи лим и ме тла, Си ни ша Ту цић, Ми
ми кри ја Ја сми на То пић, Слом, Ни ко ла Жи ва но вић, 
Лав у ку хи њи, Мла ден Шљи во вић, До чо ве ка чо век, Ил-
хан Па ча риз, Пи там се, Ален Пеј ко вић, Као на зна ка, 
Вик тор Ра до њић, Не ис при ча на  при ча, Злат ко Пан-
га рић, Моћ ври ска, Ми лан Б. По по вић, Исти не, Ај ша 
Ба хо вић Ла ти фо вић; про за: Ју тро њих дво је, Угље ша 
Шај ти нац, Ко ме смо по треб ни, Сла во љуб Мар ко вић, 
Ма длен чи ћи свих ових го ди на, Мир ја на Ма лин шек 
Ни ко лић, Пли ва ње у пра ши ни, Игор Иса ков ски, Ве
тар, Де јан Си мо но вић, Три при че, Са ми де Сад, Очи, 
Ел ве дин Не зи ро вић, Ло ла, Ме ли на Ка ме рић, Го ре на
ве де ни раз лог, Зех ни ја Бу лић, За вје са, Ад нан Ре пе ша, 
По вра так ме ђу зви је зде, Леј ла Ка ла му јић, Зе мљо отво
ри се, Си ни ша Со ћа нин; есеј: Са рај ли ћев ан ти рат ни 
љу бав ни ро ман у сти хо ви ма, Јо сип Ости о Са рај ли ћу, 
Про ме теј ство Тах ми шчи ће ве пје снич ке пу сто ло ви не, Јо-
сип Ости о Тах ми шчи ћу, Ано ним ни маг, Пе ро Сли-
јеп че вић (1888–1964), Ла у  ра Бар на; Фи ло зо фе ме, Ри-
сто Ва си лев ски, Ми кро есе ји, Не над Ми ло ше вић. 

TРЕЋИ ПРО ГРАМ, број 150, 2011. RDU Ра дио те ле-
ви зи ја Ср би је, Хи лан дар ска 2, 11000 Бе о град, мејл: 
ra di obg3@rts.rs. Уред ник Пре драг Шар че вић.
Ра дио Бе о град 3 је сти гао до све ча ног бро ја сто пе де се тог 
ча со пи са Тре ћи про грам. У вре ме ни ма ка да је ве ћи на ча со-
пи са не ста ла, сва ка ко да је ово ва жан ју би леј. У но вом бро ју 
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су сле де ћи при ло зи: Сту ди је те-
ле ви зи је: Ду брав ка Ђу рић, Кра
так увод у сту ди је те ле ви зи је, 
Џеј сон Ми тел, Кул ту ро ло шки 
при ступ те о ри ји те ле ви зиј ских 
жан ро ва, Скот Ро берт Ол сон, 
Хо ли вуд ска пла не та: гло бал ни 
ме ди ји и ком пе ти тив не пред но
сти на ра тив не тран спа рент
но сти, Ко лин Спаркс, Гло бал
но, ло кал но и јав на сфе ра, Џу ли 
Да чи, Те ле ви зи ја, ре пре зен та ци ја и род; Ст у д и је и 
ч лан ци, Ча слав Д. Ко при ви ца, Исто риј ске прет по
став ке по ја ве по тре бе за то ле ран ци јом, Ни ко ла Де дић, 
О Ал ти се ро вој „есте ти ци“ и „ал ти се ров ским“ есте ти
ка ма, Ми ло рад Бе лан чић, Уто пи ја умет но сти, Пре-
драг Кр стић, Пе ри ке и га ће: о пред ста ва ма про све ти
тељ ства, Са јед Фа рид Ала тас, Ака дем ска за ви сност и 
гло бал на по де ла ра да у дру штве ним на у ка ма, Хро ни ка; 
Фе сти ва ли: Ђур ђи ја Ву чи нић: Бе о град ска ви зи ја џез за
во ђе ња, Дра га на Мар ти но вић: Игра као пор трет жи во
та; Књи ге: Ма рин ко Ло лић: Пре бо ле ва ње ху ма ни зма; 
Из ло жбе: Џон Кел си: Те ле ви зи ја у 2010. го ди ни, Хал Фо-
стер: Ха ос и кла си ци зам. 

ПOETИKA, број 3, 2011. – ча со пис за те о ри ју, исто-
ри ју и кри ти ку по е зи је, Чи го ја штам па, Сту ден ски 
трг 13, 11000 Бе о град.
Под уред ни штвом Ле о на Ко ена 
(глав ни и од го вор ни уред ник), 
Алек сан дра Јо ва но ви ћа и Ми ли-
са ва Те ши ћа од ско ра је по кре нут 
ле по ди јан зи ран и ва жан ча со-
пис. Сам на зив ча со пи са По е ти-
ка го во ри о циљ ној гру пи ко ме је 
на ме њен. 

Но ви тре ћи број до но си сле-
де ће при ло ге: Ле он Коен, Пре
и спи ти ва ње тра ди ци је: Ра кић и срп ски мо дер ни сти 
(1953–1968), Дра ган Сто ја но вић, По е зи ја ко ја же ли 
смрт као исти ну, Те о ри ја жан ра, Жан-Ма ри Ше фер, 
Књи жев ни жан ро ви и жан ров ска обе леж ја тек ста; у ру-
бри ци Кри тич ки освр ти су при ло зи Адри ја не Мар-
че тић Ауер ба хов исто риј ски пер спек ти ви зам; за тим у 
ру бри ци Но ве збир ке, Ми хај ло Пан тић , Пре ти ши не, 
пи ше о к њи зи Ми ло ван Мар че тић, Иза за тво решх очи
ју, а Дра ган Ха мо вић Све де ност и сво ђе ња, пи ше о књи-
зи До кле по глед до пи ре, Ни ко ле Вуј чи ћа.

ОК ТО ИХ, број 1–2, 2011. – ча со пис за срп ски је зик 
и књи жев ност Ма ти це срп ске – Дру штва чла но ва у 
Цр ној Го ри. Уред ник Ли ди ја То мић, адре са 
Трг Ша ка Пе тро ви ћа 1, 81 4000 Ник шић, 
Цр на Го ра.
Но во по кре ну ти ча со пис ко ји из-
ла зи у Цр ној Го ри до но си сле де ће 
при ло ге. Ра до је Си мић и Је ле на 
Јо ва но вић: Сти ли за циј ске функ
ци је лек си ке у по е ми (Сто јан ка 
мај ка Кне жо пољ ка Скен де ра 
Ку ле но ви ћа, Рад ми ло Ма ро је-
вић: Пје сма над пје сма ма срп-
ске по е зи је – Ње го ше ва Ноћ 
ску и ља ви је ка (На по ме не уз кри-
тич ко из да ње тек ста), Вик тор 
Са вић: За пис Сте фа на Цр но је
ви ћа на Све то сте фан ској хри со ну љи кра ља Ми лу ти на, 
Ми лош Ко ва че вић: Не за тво ре на пи та ња срп ско га је зи ка, 
Је ли ца Ста ја но вић: Срп ски је зик у Цр ној Го ри у огле да лу лин
гви сти ке и по ли ти ке, Дра га Бо јо вић: Цр но гор ски је зич ко
мен тал ни ин же ње ринг, Јо ван ка Ра дић: За мје ни це шта и 
што у „Гра ма ти ци цр но гор ског је зи ка“ и у је зи ку Цр но-
го ра ца, Ана Ја њу ше вић-Оли ве ри: Цр но гор ске ино ва ци је 
срп ског/срп ско хр ват ског пра во пи са, Ди ми триј Ка ту њин: 
Ста тус срп ског је зи ка у са вре ме ном за ко но дав ству Хр ват
ске, Али на Ма сло ва: Ета пе фор ми ра ња ком па ра тив нокон
фрон та тив не сло вен ске лин гви сти ке и са вре ме не тен ден
ци је ње ног раз во ја, Слав ка Ве лич ко ва: О јед ној те мат ској 
гру пи на зи ва у срп ском је зи ку (у по ре ђе њу са бу гар ским), 
Дим ка Са во ва: Упо тре ба па си ва у срп ском је зи ку, Ми тра 
Ре љић: Го ран ци – од ге о граф ске од ред ни це до ет но ни ма, 
Ми о драг Јо ва но вић: Се квен це сј, зј у цр но гор ским и дру гим 
ије кав ским го во ри ма, Ана Са вић-Гру јић: Осо бе ности 
ди ја ле кат ске лек си ко ло ги је и лек си ко гра фи је ,Алек-
сан дра Лон чар-Ра и че вић: Про зо диј ске ка рак те ри сти ке 
јо то ва них кон ти ну а на та (екс пе ри мен тал на истра жи
ва ња), Вла ди мир Осто јић: О не ким осо би на ма гла гол ске 
мор фо ло шке си сте ме у го во ру се ла Вре ла (Жа бљак), Та ња 

Ми ло са вље вић: Ме ђу ге не ра циј ске раз ли ке у си сте му 
ис точ но ср би јан ских го во ра; к њи  жев ност: Го ран Ра-
до њић: Ег зи стен ци ја из ме ђу про ва ли ја: Дер виш и смрш 
Ме ше Се ли мо ви ћа, Бо рис Ла зић: Те ста мен тар ни иден
ти тет; при ло зи и при ка зи: Го луб Ја шо вић: Лек си ка за 
име но ва ње про сто ра, ме ра и ме ри ла у око ли ни При шти не, 
Та тја  на Трај ко вић: Је зич ке ин тер фе рен ци је у то по
ни ми ји Пре ше ва, Дра га Бо јо вић: Пу то каз срп ској фра-
зе о ло ги ји (Ана Пе ја но вић, Фра зе о лош ја Гор ског ви јен ца), 
Ми ра Ча но вић: Ми лан ка Ба бић, Огле ди из син так се.

СМИ САО, број 1–2, 2012. – ча со пис Оде ље ња за 
дру штве не на у ке Ма ти це срп ске – Дру штва чла но-
ва у Цр ној Го ри. Уред ник Ни ко ла Ма ро је вић, 
адре са Трг Ша ка Пе тро ви ћа 1, 81 4000 
Ник шић, Цр на Го ра.
Одје ље ње за дру штве не на у ке 
Ма ти це срп ске – Дру штва чла-
но ва у Цр ној Го ри по кре ће на-
уч ну пе ри о дич ну пу бли ка ци ју 
под на зи вом Сми сао, у ко јој 
чла но ви Одје ље ња и ши ри круг 
дру штве ним на у ка ма скло них 
и на ма на кло ње них ко ле га об-
ја вљу је сво је ори ги нал не на уч-
не ра до ве и пре во де ва жни јих 
струч них тек сто ва. Овај, пр ви број, сво јим са др жа јем 
пред ста вља ан то ло ги ју иза бра них чла на ка. Те мат ска 
ра зно вр сност про ис ти че из свје сног од су ства те мат ске 
опре ди је ље но сти, а на ред ни бро је ви би ће обо га ће ни 
пре во ди ма и при ка зи ма. Као и у овом, и у на ред ним 
бро је ви ма об ја вљи ва ће мо и при ло ге на стра ним је зи-
ци ма“, пи ше у увод ном тек сту ча со пи са. Но во по кре ну-
ти ча со пис до но си сле де ће при ло ге. Не бој ша Ба но вић, 
Фи ло со фи ја и(ли) де  мо кра ти ја: Осврт на Рор ти је ву 
пост фи ло соф ску фи ло со фи ју, Си мо Ела ко вић, Са вре ме
на ис тра жи ва ња о по ре клу до бра и зла и Кан то ва кри
ти ка ето сног ума, Ду шан Иг ња то вић, Има ги на ци ја 
(φανταρια) и умјет нич ко ства ра ла штво код Пло ти на, 
Ми ко ња Кне же вић, ,,Ек» и „δια“ у Апо дик тич ким 
сло ви ма о ис хо ђе њу Све шог Ду ха Гри го ри ја Па ла ме, 
Va  nja Ko v ić , Ger t We ster  mann , Kim Plun ket t , Com pu ta t i  o 
nal Mo de l ing of In f lec ti o nal Morp ho logy: A Ca se of Ger man Noun 
Plu ras, Ча слав Д. Ко при ви ца, Стреп ња пред бу дућ но шћу: 
Фи ло соф скоисто риј ска раз ма тра ња о са вре ме ном чо вје ку, 
Ду шан Кр цу но вић, Ко смос и сми сао, Ср ђан Ма раш, Де кон
струк ци ја и стра те ги ја: Би ље шка о Де ри ди, Ни ко ла Ма ро-
је вић, Би је ле но ћи Ф. М. До сто јев ског – Успо ме не јед ног са
ња ра, Ра ди сав Ма ро је вић, Спе ци фич не од ли ке Атон ског 
спо ра о Име ну Бо жи јем, Ам фи ло хи је Ра до вић, Пут бо
го по зна ња по Све том Гри го ри ју Па ла ми, Дра ган Ра до-
ман, Про свје та у Цр ној Го ри у ври је  ме ми тро по ли та 
цр но гор скобрд ског Ила ри о на Ро га но ви ћа 1863–1882, 
Об рад Са мар џић, „Вр ли но ви сви јет“ и иде ја про гре са, 
Bo go ljub Ši ja ko vić, Hi story, Po wer, Iden tity.

ПРИ ЧА, го ди на V, број 19, 2012. Књи жев но дру штво 
„Све ти Са ва“, Ган ди је ва 167–177, Бе о град, мејл: sir-
recyu@yahoo.com Уред ник Сла во љуб Мар ко вић.
Из штам пе је иза шао но ви број 
При че, по ре ду 19. Са др жај: Че-
да По по вић, Чи ча из Пре о бра
же ња, Ми ле „Кон траћ“, Шта 
ли се још не ће усни ти! Ве ли ша 
Јок си мо вић, Анег дот скоху мо
ри стич ка при ча и по ли тич ка 
са ти ра Че де По по ви ћа, Дра гу-
тин Ј. Илић Је јо, По год ба, Су
мрак љу ба ви, Ва са Пав ко вић, 
При по ве дач с иви це гра да, Је ла 
Спири до но вић, Са вић Хар мо
ни каш, Го спо ћи ца Ге ор ги на, Јо ва на Ре ба, Спи ри ту ал
на про за Је ле Спи ри до но вић Са вић, Ни ко Бар ту ло вић, 
Си но вље ва го спо ја, Ви ско си ла, Ве сна Три јић, При по ве
дач ки по сту пак Ни ке Бар ту ло ви ћа, Ста ни слав Ви на-
вер, Ма ни фест екс пре си о ни стич ке шко ле, Поп Ри ста 
се про ме нио, Са по ге Див кеТив ке, Ви до ви тост ге не ра ла 
Блик са, Дра га на Бе ле сли јин, С кра ја на крај па ро ди
је:про за Ста ни сла ва Ви на ве ра, Сло бо дан Ми шић, Па
ле жан ски Чо век у ма гли, Па ле жан ски Крик под зе мљом, 
Ста ни ша Во ји но вић, При че Сло бо да на Ми ши ћа Па ле
жан ског.

БЕ О ГРАД СКИ књи жев ни ча со пис, је сен, го ди-
на VI II, број 28, 2012. Књи жев но дру штво ХИ ПЕР БО-
РЕ ЈА, Фран цу ска 7 II спрат, Бе о град, мејл: phi per bo-
re ja @e u net.rs Уред ник Ми ло ва Мар че тић.

Са др жај бо ро ја: Да вид Ал ба ха-
ри: Си ма Грк, Са ша Ра дој чић: 
Ју тар њи по сло ви, Пе тар Ма то-
вић: Ка ко је жи ве ти нор мал но?, 
Сла во љуб Мар ко вић: Се квен це 
и ли те ра ту ра, Алек сан дра Ђу-
ри чић: Стан с по гле дом на парк, 
Зо ран Шки ље вић: Проб ни рад; 
Све  тл ар н и к, ПИ ШЕМ НА 
МА ЂАР СКОМ (из бор из са-
вре ме не ма ђар ске књи жев но-
сти), Имре Кер тес: Су ви шни ин
те лек ту а лац, Кор не ли ја Фа ра го: Кла си ци и са вре ме ни ци 
у уза јам ном осве тље њу, Ан драш Хе ве ши: Па ри ска ки ша, 
Де же Ко сто ла њи: Злат ни змај, Ми клош Ме сељ: Са вле, 
Ђерђ Пе три: Бла то, Ла сло Кра сна хор каи: Ме лан хо ли ја 
от по ра, Са болч Ва ра ди: Сто ли це из над Ду на ва, Пе тер 
Зи ла хи: Ча со ви Еспе ран се, Кор не ли ја Де реш: Пра зник, 
Ли ди ја Куп чик: Сеп тем бар. Бер лин; Ж и  в о  т и  п е  с н и -
к а :  Ви та лиј Алек сан дро вич Шен та лин ски: De us con-
ser vat om nia, – Из жи во ша Ане Ах ма то ве; Го ди шњи це: 
Жа не та Ђу кић Пе ри шић: Пи сац и го спод ство, Ср ђан 
Ву чи нић: Не сни мље ни Ан дрић; Ту  ма че ња: Ернст Ро-
берт Кур ци јус: Мар сел Пруст, Мар сел Пруст, Ернст 
Ро берт Кур ци јус: Три пи сма, Бе о град ски све мир: Сло-
бо дан Јо ва но вић: Умет ност људ ских од но са, (пред из-
ло жбу „Шкарт по лу вре ме“), Алек сан дар Ми ло са вље-
вић: Под ве дрим (или облач ним) не бом (о лет њим по
зо ри шним фе сти ва ли ма), Рад ми ла Бу ну ше вац: Пр ви 
бе о град ски би о ско пи; K њи ге: Ти ја на Спа сић: При че о 
злој кр ви (Дај ми сво је ср це Џ. К. Оутс), Ду ња Ду ша нић: 
Уну тар увер љи вих све то ва, (Стратеги је при п о ве да ња 
Т. По по вић), Иван Ве ли са вље вић: Ка ко при по ве да ти 
о смр ти мај ке, (По моћ ни гла го ли ср ца П. Естер ха зи ја), 
Ни ко ла Жи ва но вић: Де кон струк ци ја ми то ва, (Пе сме 
из бо лес ти и здра вља Е. Ха ли ло ви ћа), Та ма ра Кр стић: 
Лек ци ја о обич ном жи во ту, (Оби чан жи вот Т. Ма рин ко-
ви ћа), Дра га на Сто лић: Пу те ви и стран пу ти це, (Ку ћа 
ко ја се сма њу је В. Кра ко ва). Ра до ви у бро ју Гру пе „Шкарт“

ТОК ча со пис за књи жев ност, умет ност, кул-
ту ру и дру штве на пи та ња, број 46. – Дом кул-
ту ре Про ку пље, Књи жев но дру штво „Ра де Дра-
и нац“ Про ку пље, 2011. год. 212 стр.
Иза шао је број 46 – је сен/зи-
ма, ТОК-а, ча со пи са за књи-
жев ност, умет ност, кул ту ру и 
дру штве на пи та ња. Ча со пис 
ТОК је осно ва ло Књи жев но 
дру штво „Ра де Дра и нац“ 1965. 
у је сен. Ча со пис из ла зи тро ме-
сеч но. 

У овом бро ју ТОК-а да та је 
пр во увод на реч Дра га на Ог-
ња но ви ћа Ча со пи си, за тим на-
слов Бре зо ва Дра ин че ва ме тла 
ко ју пот пи су је Алек сан дар Лу кић. Ве за но је за Дра ин-
че ве су сре те 2010. го ди не. По е зи ју об ја вљу ју: Зо ран. 
М. Ман дић, Ми лен Ми ли во је вић, Је ле на Про тић-Пе-
тро ни је вић, Не бој ша Лап че вић, Гор да на Во ји но вић. У 
одељ ку про за сво је при че об ја вљу ју: Би ља на Ми ло ва-
но вић Жи вак, Ра ди ша Дра ги ће вић, Ра дул Јо ва но вић, 
Жив ка Ман чић Сто јиљ ко вић, Сне жа на Ми ло је вић. 

Би о гра фи ју Сти ве на Кин га пре во ди Ива на Би се-
нић. Есеј О Пре во ђе њу и ства ра њу пот пи су је Жар ко 
Ми ле нић. Ми ли јан Де спо то вић пи ше есеј Ду ша ме
ђу ми сли ма о књи зи Ста кле на ко лев ка ауто  ра Ју ли је 
Ра ден ко вић. Ин те ре сан тан есеј пи ше Ми о драг Дам-
ња но вић о Зво ни ма то плич ких цр ка ва. У дру гом де лу 
ча со пи са об је ди ње на је по е зи ја у на сло ву Ов де је не бо 
мо је, пе сни ка: С. Сто иљ ко ви ћа, С. Де ми ро ви ћа Слав-
ка, Сла во љу ба Об ра до ви ћа, Ми ли це Об ра до вић, С.  
Mи ло ва но ви ћа, Р. Ћа ло ви ћа. На до ве зу је се и по се-
бан део Књи жев на омла ди на Про ку пља / Ђур ђев дан ски 
књи жев ни кон курс 2010. (на гра ђе ни). За тим, Ту ма че ња 
и при ка зи са бо га тим са др жа ји ма ауто ра Дра га на Бар-
јак та ре ви ћа, Си би на Р. Шо ви ћа, Љ. Кра си ћа. Зо ран 
Цвет ко вић пи ше: Бе о град ски су то ни и То плич ки осви
ти. Из да вач је Дом Кул ту ре Књи жев но дру штво „Ра де 
Дра и нац“, Про ку пље. Уред ни штво: М. То шић, Д. Бар-
јак та ре вић, З. Цвет ко вић, Љ. Кра сић: Адре са ре дак ци-
је: Дом кул ту ре, Ко сте Во ји но ви ћа 1, Про ку пље.

Припремили: Слађана Ристић, Славољуб 
Марковић, Пеђа Радосављевић, Небојша Ћосић и 
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Савезнички спор око заробљавања Шукри 
Паше заповедника Једрена

Први и Други балкански рат као и свеукупне прилике из 1912. 
и 1913. године од посебне важности су за српску националну 

историју, будући да из тог периода доста тога сазнајемо о српском 
националном бићу, али и по ком обрасцу поступају велике силе на 
Балкану, настојећи да заваде његове народе како би их свеукупно 
ослабили и владали овим делом света у свом интересу. Стога, од 
посебног значаја су књиге о балканским ратовима објављене у периоду 
када су се они одвијали или пак непосредно након њиховог завршетка, 
између осталог, и због тога што представљају документ о једном 
времену, тј. својеврсан историјски извор. У овом броју представљамо 
две књиге: „Срби и Бугари у балканском рату“ која је објављена 
равно пре стотину година (1913) у издању „Геце Кона“, а потписана 
псеудонимом Balcanicus, иза кога стоји Стојан Протић.1 На крају 
књиге дата је и географска карта, која појашњава ратне и политичке 
планове и догађаје. Дело има 157 страна. Наведена књига је заведена 
у „Каталогу ретких српских књига 1741–1941“ Јанка Хркаловића. 
Друго дело које ћемо да представимо написао је француски ратни 
извештач са Балкана, Анри Барби,2 насловљено „Брегалница српско-
бугарски рат 1913“. Ову књигу објавила је „Издавачка књижарница 
С. Б. Цвијановића“ одмах након Другог балканског рата 1914. године 
и такође се налази у споменутом Каталогу. Барбијева књига има 195 
страна и на српском језику штампана је са пишчевим одобрењем!

Сегменти из споменутих књига овде су пажљиво одабрани и 
наведени да би нам дочарали две ствари из међународних односа 
онога времена: мешетарење великих сила на Балкану које је и данас 
актуелно, као и ондашње трзавице међу балканским савезницима, 
посебно између Бугара и Срба…

С обзиром да се налазимо у години јубилеја, тј. у времену када 
обележавамо један век од почетка балканских ратова, корисно је 
сетити се заборављених књига како би оне изнова, у новом руху, 
захваљујућу слуху издавача угледале светлост дана.

БРЕГАЛНИЦА 1913, АНРИ БАРБИ:

Колико је само у последњој години изненађења за стару Европу, која 
је била успавана и слепа пред сталним напретком балканских 

народа. Она их је сматрала као децу под њеним старатељством и 
њеном високом заштитом!

До скора у Турској и у Балканском Полуострву она је видела само 
пространо поље за своје финансијске операције.

Међутим време је учинило своје. Мали су порасли. С узрастом 
добили су и вољу да постану господари своје судбине и своје будућности. 
Гладстонова реч: Балкан балканским народима, постало је правило 
њихове вере. Турска се показала немоћна да изврши реформе, којима 
би се поправила судбина потиштених. Турчин навикнут, од пре пет 
стотина година, да буде апсолутни господар раје, није хтео да се одриче 
својих завојевачких права, а велике силе показиваху немоћне да измене 
такво стање ствари.

Како је Европа, или боље рећи АустроУгарска 
као највише заинтересована, да у 1912 покуша 
још један оглед, Балканци се,сада већ пунолетни, 
сјединише да сами реше своју судбину. Тако се роди 
српскобугарскогрчкоцрногорски савез.

Министар спољних послова у Цариграду, 
Норадунгијан ефендија, слатко се насмејао пред 
претњама Балканаца, вољни да сами Турској 
наметну реформе у Маћедонији. Веселост је 
захватила целу Европу када је било речи о 
ултиматуму. Али су се Балканци последњи 
смејали.

На жалост, после победа, које задивише 
свет, а и њих саме, они показаше да су, и поред 
својег узраста и дораслости за крупна дела, још 
задржали код себе младићку безбрижност.

Србија и Бугарска отпочеше једну жалосну 
распру око савезног уговора, који им је уз победе 
прибавио увећање територија и поштовање 

Великих Сила, стварајући од 
њих, због њиховог јединства, 
нову силу са којом би се 
ваљало рачунати у европској 
равнотежи.

АустроУгарска, вазда 
противна зближењу, ма и 
економском између Србије 
и Бугарске, није пропустила 
згодну прилику да појача 
неспоразум између два народа 
у распри. Она стаде уз 
Бугарску, разметљиву са свог 
новог пријатељства.

Русија је желела да се 
српскобугарски савез одржи. 
Петроград је наваљивао да ове 
две словенске државе решење 
свог спора повере Цару као 
највишем судији. Обе су се стране најпре устезале, најзад су пристале 
на ово мирољубиво решење, док један фаталан човек, persona grata 
краља Фердинанда, са пакленим планом који беше сковао, не одлучи да 
питање реши једним ударом изведеним на његов начин.



У осталом, за Бугарску, као и за њене суседе, будућност може бити 
само у обнављању балканског споразума. И ако Бугарска, када сећање 
на поразе ослаби, буде и даље несвесна својих политичких интереса, као 
што је била, када је напала своје природом одређене савезнике, она ће 
ићи у сусрет новим разочарењима.

СРБИ И БУГАРИ У БАЛКАНСКОМ РАТУ, 
BALCANICUS  АЛИЈАС СТОЈАН ПРОТИЋ:

Самоуправа, 5. април 1913 год.

Као што је познато има, од почетка, две главне версије о заробљењу 
Шукри Паше, главног заповедника Једрена. Једна је бугарска, а 

друга српска. По бугарској версији Шукри Пашу су заробили Бугари, а по 
српској версији Срби. 

Али док се са српске стране од самог почетка казује на један исти 
начин како су Срби заробили Шукри Пашу, са бугарске стране се 
прилично различно описује како су Бугари заробили Шукри Пашу.

Најпре се порицало да су Срби у опште и дошли до Шукри Паше; 
казивало се да је Шукри Паша заробљен у неком сасвим другом фору, ако 
се не варамо Кајику, (на источном сектору), и да он није ни био у фору 
Хадарлак Илдирм где су га Срби нашли.

Да избегнемо сваки неспоразум изјављујемо и нарочито, ма да се то 
и по себи разуме, да је овде реч само о томе: који је део савезничке војске 
непосредно заробио Шукри Пашу, а сасвим је природно да је Шукри 
Паша предат генералу Иванову, који је био главни заповедник све 

савезничке војске, која је Једрене опсађивала.
Чини се као да се у Софији, најпосле, увидело, 

да такво представљање са бугарске стране, према 
српској версији која је од почетка јасна, проста 
и једнака, не може опстати. Сада се покушало 
добити од самог Шукри Паше казивање: како је он 
заробљен. Али и ту се није ударило одмах правим 
путем. И ту је употребљено неколико начина. 
Саопштено је страним листовима, кратко и 
суморно, како је и руски посланик у Софији, г. 
Некљудов, био код Шукри Паше, који је њему 
изјавио просто да су га Бугари заробили, с додатком 
да је г. Некљудов одмах о томе известио и своју 
владу.

Сад Бугарска Телеграфска Агенција 
саопштава нову версију о томе како Шукри Паша 
сам казује своје заробљење. Ово је саопштење 
опширније, детаљније и у многоме различно од онога 
како се до сада с бугарске стране представљало 
заробљење Шукри Паше.

Предлог за репринт: ратови Балкански у књигама старим
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У жељи да и само до истине дођемо, готови да и једну 
и другу страну до краја саслушамо, и сваку погрешку на 
нашој страни, када се она у истини као таква покаже, 
исправимо, ми саопштавамо овде нову бугарски версију 
како је даје Бугарска Телеграфска Агенција.

Она саопштава да је Шукри Паша говорио о томе 
са страним дописницима, који су тога ради пуштени 
код Шукри Паше. Не каже се који су то страни 
дописници и за које су се листове били. Не каже се ни 
то, да ли је Шукри Паша био сам са тим дописницима 
и јели разговор вођен само између њих, или је то било у 
присуству бугарске власти. Објективност је захтевала 
да се све то зна и каже, па онда да се пусте сами ти 
дописници да разговор свој са Шукри Пашом саопште.

Тај разговор Шукри Паше, у колико се он односи на 
само његово заробљење, Бугарска Телеграфска Агенција 
сама саопштава у суштини овако:

Шукри Паша вели да ми се први представио бугарски 
пуковник Марколев, да је са њим разговарао пола сата, 
да је са њим отишао генералу Вазову, команданту 
источног сектора, да су се ту фотографисали, и да се 
Шукри Паша, по својој молби, вратио у свој квартир 
фор Хадарлик Илдирм, где га је пуковник Марколев 
и нашао. После једно два сата, вели Шукри Паша по 
казивању Бугарска Телеграфска Агенције, дошао је 
у фор Хадарлик Илдирм један српски мајор и после 
један српски потпуковник. И са њима је Шукри Паша 
разговарао. Пастер Лојо вели да су дописници питали 
Шукри Пашу (у српском издању саопштења Б.Т. Агенције 
које је учинила иста агенција о овоме се не говори ништа): 
је ли он саопштио српским официрима да ли су га Бугари 
већ заробили, и он је одговори да није, наводећи као 
разлог за то да није знао да ће се око ове, у истини спорне 
ствари, породити препирка међу савезницима.

Толико Бугарска Телеграфска Агенција сад о 
заробљење Шукри Паше.

Према овоме, оно што се као несумњиво може 
сматрати, остављајући на страну колико је природно и 
вероватно ово казивање Шукри Паше, јесте ово:

1. Шукри Паша је дана 13. марта, када је Једрене 
освојено и он заробљен, био у фору Хадарлик Илдирм 
на северозападном сектору, где је дејствовала српска 
Тимочка Дивизија, а посебице – према овом фору – 
двадесети пешадијски пук. То се до сада порицало. То је 
сада, дакле, несумњиво. 

2. Да су у фор Хадарлик Илдирм дошли Срби, један 
српски мајор најпре а потом и један српски потпуковник, 
и да су се Шукри Паши представили и с њим говорили. 

3. Да српским официрима, са којима је Шукри Паша 
у свом фору Хадарлик Илдирму говорио, и који су га ту 
нашли, он, Шукри Паша, није казао да су га пре тога на 
два сата Бугари заробили у лицу Пуковника Марколева. 

4. Да Срби нису нашли и фору Хадарлик Илдирму, 
када су дошли, никакву бугарску стражу.3

Пеђа Радосављевић

Ушла сам у све же офар ба ну ве шер ни цу, у ма ли са лон за са стан че ње кућ ног са ве та. От ка-
ко сам се до се ли ла, пра ти ла сам ва тре не раз го во ре ком ши ја... Би ло је ту ра зних те ма, од 

уби ја ња ми ри са пе че них па при ка или оно га ко их пе че, као и ки се лог ку пу са, до тога ка ко 
по пра ви ти бра ву на ула зним вра тима или бе то ни ра ња окућ ни це. 

Те ма о не ста лим по дру ми ма је по ти сну та. Бо же ка ква др скост! За што да не ко има ве ли ке 
хлад ња че у сво јим по дру ми ма а дру ги своје те ра се пре тва ра ју у ви се ће по друм чи ће. С ле ва 
на де сно ста ја ли су чу ве ни ста на ри из бро ја 89. Не ки су до шли на ми ри са ни као да је пра ва 
све ча ност. Они у тре нер ка ма и са по гу жва ним кап ци ма пред ста вља ли су другу вр сту љу ди 
ко ја је са мо фи зич ки при сут на али ако за тре ба ак ти ви ра ће се.

Те ме су се пре ска ка ле и кли зи ле пре ма јед ној ве ли кој: Ка ко укло ни ти ство ра Бел ку! Из 
угла ве шер ни це пр ва за реч ја ви ла се го спо ђа Жи ва на. Има ла је стро го и ис пе гла но ли це али 
се пред ста вља ла као мај ка за све му ке све та. Јер, према тра чевима, она је то и би ла. Као пред-
сед ник Град ског син ди ка та има ла је та ле нат да за поч не по ле ми ку. 

- Ком ши је, шта ће мо са псом!? Он не тре ба да спа ва у овом ход ни ку, а хр че већ три ме се ца? 
Ко ли ко знам при па дао је ком ши ји Ива но ви ћу, ку ћа до на ше згра де. Пи там вас ка ко је де бе ла 
ку ца до спе ла на ули цу, па у згра ду! За што је оста ви ла Ива но ви ћа, (пре ћу та ла је оно раз у зда-
ног). По у зда но знам да не ко од ком ши ја ку че уред но хра ни. Дај те, мо лим вас, да ли је то у 
ре ду!? Не ка се кер скло ни! Љу ди ка да уђу у на шу ку ћу пре пла ше се бе лог ство ра. – го во ри ла 
је Жив ка ма шући ру ка ма.

Ко стић, ко ји је хра нио Бел ку, ћу тао је. За ле дио се. Он да му је бра да за дрх та ла. Гле дао је 
у ве ли ку си ја ли цу ко ја са мо што ни је па ла из на пу кле та ва ни це. Сви при сут ни ко мен та то ри 
су за тре ну так по гле да ли у пре пла ше ног стар ца, али су бр зо скре ну ли по глед јер се огла сио 
сле де ћи го вор ник.

- Сла жем се са тим. Мо ја је иде ја да се ку че ко је се раз бо ле ло јер стал но спа ва, а до бро 
се на ви кло на ход ник у при зе мљу, из ба ци на ху ман на чин. Ако не ко зна за не ки азил па да 
пре ду зме не што!? Или да се по зо ве аде кват на слу жба за од во ђе ње на „пра во ме сто“. Да са ку-
пи мо но вац по до ма ћин ству. Да по де ли мо збир на број ста но ва: Ко ли ко му то до ђе, за ште-
на ру до тич ног бе лог би ћа? Прет по ста вљам око пе де се так ди на ра по до ма ћин ству. Јеф ти но 
је! А то ли ко би ко шта ла инјек ци ја за успа вљи ва ње, да кле 1.300 ди на ра по де ли ти на 44 ста на! 
Азил би нам се ску пље ухва тио јер се ре дов но пла ћа... Све јед но је, јер та мо не ма сло бод ног 
ме ста. - до да ла је Ле па, зва на Ше риф. Та да је Ле па из ва ди ла ма ли ди ги трон и ве што уку ца ла 
ци фре. Де ли ла је и мно жи ла и све ци фре пре ба ци ва ла у ма ли цр ни но тес. Ка ква слат ка сит-
ни ча вост!

Ле па је би ла глав на се стра на Оде ље њу ор то пед ске бол ни це, та ко да је са по но сом носила 
своју ка рак тер ну осо би ну: - Ро ђе на сам да пред во дим и при кри вам свој траг по ход ни ци ма! 

Сва ког но вог ста на ра је ове ра ва ла кул тур ном по се том и уред но га сме шта ла у кућ ни до-
си је. Сре ђи ва ла је с осме хом све ва тре не го вор ни ке на кућ ном са ве ту. Ме не је осло вља ва ла 
ре чи ма ко је су има ле ше ћер ни пре лив. 

Вре ме је ина че би ло ки шно ка да и ки ше ни је би ло. Љу бав сте мо гли на ћи са мо у бо жић ној 
смо кви.

Он да је ти хо пред Лепом ис ту пио го спо дин Ми тар Џу нов ски, око ре ли учи тељ ста рих 
На род них уни вер зи те та, за же не ува же ни. Био је од ме рен, пле ме ни тог гла са. У ства ри, „пле-
ме ни то“ у гла су вас пре ва ри јер при кра ју сво је из го во ре не ре че ни це успе ва да по це па тач ку. 
Умет ност це па ња тач ке је отва ра ла но ву ре че ни цу па Ми тар зву чи као да увек хо ће да вам 
очи та лек ци ју.

Вра та Ми тро вог ста на из гле да ла су као ула зак у цвет ни врт. Дру го, ра дио је са де цом на 
по чет ку сво је учи тељ ске ка ри је ре, док ни је за вр шио у Ми ни стар ству про све те. И же на му је 
осни вач пр вог сцен ског вр ти ћа за пред школ це... бив ша глу ми ца ама тер ског по зо ри шта а са-
да ба ка тро је уну ча ди. До па да ла ми се та сце на: она, њен муж и уну ци тр че у пар ку и ки ко ћу 
се... По ми слих, си гур но ће мо се про на ћи на пу ту ху ма ни зма. Али авај, ма ги стар уча, от ме ни 
ху шкач, пред став ник цр ног ху ма ни зма про го во ри:

- Та ман по сла да ску пља те но вац. Ево ја ћу да ти тих 1.300 ди на ра за инјек ци ју! Ле па, по-
зо ви те аде кват но ли це да за вр ши то са инјек ци јом за ис тре бље ње - на сме ја се го спо дин, и 
сит ним ко ра ци ма иза ђе из ве шер ни це.

У ве шер ни ци је за вла да ла пра ва епи де ми ја мр жње око успа вљи ва ња пса. Јад на ста ра ку ја! 
Окре ну ла сам се пре ма „кућ ним са вет ни ци ма“ и го спо ди ну ин спек то ру у пен зи ји, на мр го ђе-
ном Мир ку, ко ји је тог мо мен та био пред ста вљен као но ви пред сед ник кућ ног са ве та, ти хим 
гла сом ре кла:

- Мо лим вас не мој те успа вљи ва ти ону ку ју. Она ни је бо ле сна... са мо је из ба че на и на му че-
на и жељ на....хте дох ре ћи реч љу бав, али ... за грц нух се... са мо ми је ма ло фа ли ло да се пре тво-
рим у бре зу ко ју ће да по се ку др во се че из ка ме ног се ла.

Ај де ти то ре ши! - по ја ча ним ће то ном Ле па. - Си гур на сам да ти то мо жеш!
Спо пао ме је страх. Пре ска ка ла сам по три сте пе ни ка да што пре до ђем до ста на. Са да сам 

по ста ла све док Бел ки не суд би не. Мо рам да се из бо рим за жи вот „де бе лог ма то рог“ ку че та, 
да по је дем смрт.

От кљу ча ла сам вра та свог ста на дрх та вом ру ком. Тре ба да се уву чем под јор ган, да на пра-
вим план, ка ко да ље жи ве ти, ка ко одр жа ти мо рал, ка ко да од бра ним че тво ро но жно би ће!? 
Ни ко не би ни шта учи нио за њу сем да је успа ва или од ве де у га сну ко мо ру или ка ко се пре-
при ча ва ло у гра ду да то ме сто има та ко ве ште рад ни ке да по диг ну јад не ку чи ће на гај тан, 
по ре ђа ју их као шун ке у ме са ри, по ли ју бен зи ном и за па ле... 

А она, тај јад ни уса мље ни створ ко ји је дре мао на оти ра чу ста на број 8, по ди гао је са мо 
гла ву као да је хте о да ме пи та: Идем ли на ги љо ти ну!? 

Ка кво на ив но ку че!
Де бе ла Бел ка и ја као да смо се у тре нут ку пре тво ри ле у два зр на па су ља и у јед ном ле ту 

са кри ле у по штан ско сан ду че иш че ку ју ћи но ви на пад...
И та да је пу кла пр ва пе тар да ис пред вра та до бро ду шног стар ца Ко сти ћа, вер ног хра ни те-

ља жи во тињ ског цар ства на ше га кра ја... и дим је ку љао на све стра не...
Страх од смр ти и не ста ја ња ши рио се ход ни ци ма згра де и ми ри сао је на ки се ли ку пус....

Слађана Ристић

О Г Л Е Д  О  С Т Р А Х УПредлог за репринт: ратови Балкански у књигама старим

1 Стојан Протић (1857-1923), политичар и публициста, био 
је један од оснивача Радикалне странке и више пута министар 
финансија. После Првог светског рата образовао је владу Краљевине 
СХС и био њен премијер. Једно време обављао је и функцију је 
управник Народне библиотеке Србије и уређивао часопис „Дело“ 
и лист „Одјек“. Написао је књиге: „О Македонији и Македонцима“, 
„Албански проблем у Србији и Аустроугарска“, „Срби и Бугари у 
Балканском рату“ и „Одломци из уставне и народне борбе у Србији“.

2 Анри Барби (1876-?) био је ратни дописник париског 
„Журнала“ и других француских листова са подручја где су вођени 
Балкански ратови и касније Први светски рат. Написао је књиге: 
„Српске победе“, „Срби под Једреном“, „Брегалница 1913“, „Са 
српском војском“ и „Српска епопеја“. Би је осведочени пријатељ 
српског народа. Барби је, према некима, први новинар који је лично 
од Николе Пашића, тада председника владе, сазнао да је Аустро-
Угарска Србији објавила рат.

3 Аутентично се зна још да је пуковник Марколев, под којим је 
било пет ескадрона српске коњице, ушао у Једрене с коњицом, с 
источног сектора, после десет сати у јутру.
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Тол ки нов Го спо дар пр сте но ва оцењен је од 
стране вр ло ре ле вант них кри ти ча ра као „ли-

те рар ни фе но мен два де се тог ве ка.” По ред овог 
до а је на и гу руа еп ске фан та сти ке, зна ча јан про-
дор у свет иза ви дљи вих хо ри зо на та учи ни ли су 
Џорџ Р. Р Мар тин, Тол ки нов на след ник и Мајкл 
Мур кок, аутор ко ва ни це “мул ти вер зум”, ко ја је 
из СФ-а и еп ске фан та сти ке пре шла у уоби ча је-
ну упо тре бу у све ту на у ке: ко смо ло ги је, квант не 
фи зи ке и фи ло зо фи је. За мно ге мла де али и не што 
ста ри је љу би те ље (не)ствар ног Мар тин и Мур кок 
пред ста вља ју сво је вр сне ико не овог књи жев ног 
жан ра све по пу лар ни јег ка ко у све ту та ко и у Ср-
би ји.

С об зи ром да је два де се ти век за на ма, по ку-
ша ће мо да пред ста ви мо Тол ки на и ње го во култ но 
де ло из пер спек ти ве но вог, два де сет и пр вог ве ка. 
Та кође, ду жну па жњу по кло ни ће мо и спо ме ну-
тој го спо ди: Мар ти ну и Мур ко ку, кроз чи је опу се 
ћемо по ку ша ти да пред ста ви мо - ко ли ко нам то 
про стор до пу шта, тек поне што из ма гич ног све та 
еп ске фан та сти ке. 

Све по пу лар ни ја ин тер нет ен ци кло пе ди ја 
„Википедија”, ова ко де фи ни ше овај књи жев ни 
жа нр: „Еп ска фан та сти ка је пра вац у књи жев но-
сти ко ји ко ри сти ма ги ју у дру ге нат при род не об-
ли ке као при мар не еле мен те у за пле ту, те ми или 
по став ци. Овај жа нр се од на уч не фан та сти ке и 
хо ро ра раз ли ку је по оп штем ути ску и те ми по је-
ди нач них ра до ва, ма да из међу ова три ли те рар на 
ро да по сто ји зна чај но пре клапа ње, чак то ли ко да 
се име ну ју за јед нич ким на зи вом, тј. спе ку ла тив-
ном фик ци јом. У ши рем сми слу, еп ска фан та сти ка 
по кри ва де ла мно гих пи са ца и умет ни ка уоп ште. 
Јед но од увре же них, али по гре шних ми шље ња је 
и сле де ће: да је еп ска фан та сти ка но ви пра вац у 
књи жев но сти на стао сре ди ном два де се тог ве ка и 
да је ње гов осни вач Џ. Р. Р. Тол кин са сво јим ка пи-
тал ним де лом Го спо дар пр сте но ва; ме ђу тим, пре-
виђа се да је још са по чет ка ве ка Ро берт Е. Ха у ард 
са сво јим се ри ја лом о Ко на ну Вар ва ри ну пи сао 
у окви ри ма еп ске фан та сти ке. Пре ма не ким ис-
тра жи ва чи ма ко рен еп ске фан та сти ке мо же да се 
про на ђе у ва ви лон ском „Епу о Гил га ме шу”, на пи-
са ном у сед мом ве ку пре но ве ере.

Најо зна ти ји мо дер ни пред став ни ци овог 
жан ра су: Тол кин, Ро берт Џор дан, Џорџ Р.Р. Мар-
тин, К.С. Лу ис, Те ри Пра чет, Нил Геј мен и Мајкл 
Мур кок.”

На пи сав ши Го спо да ре пр сте но ва Тол кин је 
ушао у исто ри ју свет ске књи жев но сти као пи сац 
из у зет не ма ште, ко ме је за крат ко вре ме по шло 
за ру ком да ство ри је дан гран ди о зни ми то ло шки 
свет. Ро ма ном Хо бит, Тол кин от по чи ње са ра дом 
на ства ра њу сли ке Сред ње зе мље (све та у ко ме се 
од ви ја ју Тол ки но ва де ла). У цен тру па жње, као 
што је по зна то, на ла зе се ство ре ња по зна та као 
хо би ти, ви со ка је дан ме тар, ко ја има ју уро ђе ну 
по тре бу за до бром тр пе зом и мир ним жи во том 
без мно го аван ту ра ко је по ди жу адре на лин. 

Овај пи о нир еп ске фан та сти ке ни је имао у 
пла ну да пи ше на став ке Хо би та; ме ђу тим, на на-
го вор из да ва ча ипак је по пу стио (слич но Жил 
Вер ну). Та ко је Тол кин по чео да ства ра сво ју бе-
смрт ну три о ло ги ју, Го спо да ре пр сте но ва. Ве ћи на 
кри ти ча ра сма тра да је тек у спо ме ну тој три о ло-
ги ји овај ен гле ски пи сац по ка зао сву сво ју спи-
са тељ ску ве шти ну, али пре све га, ин вен тив ност. 
Ово тро том но де ло пи са но је го то во чи та ву де-
це ни ју, а Дру ги свет ски рат до ста је до при нео да 
из ла зак пр ве две књи ге, Дру жи на пр сте на и Две 
ку ле, бу де од ло же но тек за 1954. го ди ну. Тре ћа и 
по след ња књи га, По вра так кра ља, све тлост да на 
угле да ла је са мо го ди ну да на ка сни је. Ни је чу до 
што су чи та о ци по хр ли ли Тол ки но вом ма гич ном 
све ту фан та стич ног на кон ра та чи ји ак те ри ни су 
ни шта ле по до не ли све ту осим зга ри шта и ми лио-
не мр твих. Као да је Тол кин хтео да удах не но ви 
жи вот по ру ше ној Евро пи и остат ку све та ко ји је 
још ми ри сао на ба рут, ство рив ши чи та ву пле ја-

ду мит ских би ћа: ви ле ња ке, па туљ ке, ор ке, вар ге, 
хо би те, са ла ман де ре, гно ме и оста ле ду хо ве при-
ро де (еле мен та ле), ко ји пре ма езо те ри ча ри ма по-
сто је на астрал ном ни воу... 

Зло, ко је је код Тол ки на неуми ру ће, при ка за-
но је у об ли ку бес те ле сног и мрач ног го спо да ра 
Са у ро на, ко ји је имао сво је цар ство у спр же ној 
зе мљи Мор дор. Са у ро но ва же ља да за вла да ком-
плет ном Сре д њом зе мљом и свим сло бод ним ра-
са ма за ви си ла је од пр сте на мо ћи ко ји је сам ис ко-
вао. По сто ја ли су и дру ги пр сте но ви мо ћи ко ји су 
при па да ли дру гим све то ви ма и на ро ди ма; међу-
тим, овај је био пред виђен да вла да сви ма њи ма, 
у шта нас уве ра ва нат пис на овом вол шеб ном пр-
сте ну: 

„Један прстен да свима влада
Један прстен за свима сеже
Један прстен да их све окупи
И у таму их свеже.” 
Дру жи на пр сте на има ла је пред став ни ке свих 

сло бод них на ро да Сред ње зе мље. Чла но ви дру-
жи не мо ра ли су под Ган дал фо вим вођством да бу-
ду но си о ци пр сте на Фро да, све док он не уни шти 
спо ме ну ти пр стен у Мор до ру. Дру жи ну су по ред 
Ган дал фа чи ни ла и че ти ри хо би та.

Да би смо у пот пу но сти пра вил но раз у ме ли 
Тол ки но вог Хо би та и Го спо да ре пр сте но ва, по-
бри нуо се пи шчев син Кри сто фер Тол кин, ко ји је 
ве о ма ду го ра дио на сре ђи ва њу оче вих ру ко пи са. 
Као плод Кри сто фе ро вог ра да на ста ла је књи га 
Сил ма ри ли он у ко јој је Тол кин (за хва љу ју ћи си ну) 
при ка зао исто ри ју Сред ње зе мље кроз раз до бља, 
од на стан ка па до че твр тог до ба, ко је је усле ди ло 
по сле ра та за пр стен мо ћи. Ово де ло ни је до жи-
ве ло сла ву Хо би та или Го спо да ра пр сте но ва, али 
је сва ка ко про на шла пут до фа но ва еп ске фан та-
сти ке.

Да би ство рио свој свет Тол кин је ин спи ра-
ци ју на ла зио у нор диј ској, келт ској као и у ми то-
ло ги ја ма оста лих на ро да. Нај по зна ти ји свет ски 
тол ки но лог Деј вид Де ја, о оцу еп ске фан та сти ке 
мо дер ног до ба, на пи сао је: „То је као да је Хо мер, 
пре не го што је на пи сао Или ја ду и Оди се ју, пр во 
мо рао да из ми сли це лу грч ку ми то ло ги ју и исто-
ри ју. У ве ли кој ме ри Тол ки но ва из ми шље на ми-
то ло ги ја у по пу лар ној уобра зи љи де фи ни тив но 
је по ста ла ми то ло ги ја Ен гле ске. Осим то га, то је 
си гур но нај сло же ни ји и нај де таљ ни је из ми шљен 
свет у це ло куп ној свет ској књи жев но сти”.

 
За адап та ци ју књи ге на филм ском плат ну по-

бри нуо се ре жи сер Пе тер Џек сон ко ме је на рас-
по ла га њу ста ја ло три сто ти не ми ли о на до ла ра ко-
је је обез бе ди ла филм ска ку ћа „New Line Cinema”. 
Пре ово га, по сто ја ли су и ра ни ји по ку ша ји екра-
ни за ци је Тол ки но вих де ла ко ји су због тех нич ких 
не до ста та ка би ли осу ђе ни на не у спех. Ко ри сте ћи 
„Massive program”, ко ји је раз ви ла ком па ни ја за ду-
же на за спе ци јал не ефек те „Weta Digital”, Сред ња 
зе мља је при ка за на ви ше не го успе шно. Филм је 
сни мљен на ло ка ци ја ма Но вог Зе лан да, за чи је 
по тре бе је оку пље на бри љант на глу мач ка по ста-
ва ко ју су пра ти ле еки пе ко сти мо гра фа и оста лих 
сце н ских умет ни ка. Међу глум ци ма на шли су се 
и Кри сто фер Ли, Лав Теј лор, Иан Мек Ка лен, сер 
Иан Холм...

Да би ло ка ци ја сни ма ња би ла што аутен тич-
ни ја, ре жи сер Пи тер Џек сон за тра жио је по моћ 
од чу ве них илу стра то ра Тол ки но вих де ла: Але-
на Ли ја, и Џо на Ху а на. Сни ма ње це ле три ло ги је 
без мон та же и ком пју тер ских ефе ка та, тра ја ло је 
го ди ну да на. Филм је рађен у ма ни ру кла сич них 

хо ли вуд ских спек та ка ла. Пре ма кри ти ча ри ма, 
ре жи сер је ус пео да на умет нич ки на чин при ка же 
Сред њу зе мљу и рат за пр стен. 

Џорџ Р.Р. Мар тин је од мно гих по зна ва о ца еп-
ске фан та сти ке оце њен као Тол ки нов на след ник. 
Из међу ко ри ца ње го вих де ла смештен је свет сли-
чан Тол ки но вом, ту су су сре ти са ви те зо ви ма, за-
но сним ви ла ма и прин це за ма, али и зма је ви ма и 
ди во ви ма.

Мар ти но ва књи га Игра пре сто ла (део се ри-
ја ла Пе сма ле да и ва тре) по ста ла је култ но шти во 
љу би те љи ма овог жан ра. Ево крат ког де ла, тек то-
ли ко да нам до ча ра Мар ти нов свет: „Над зе мљом у 
ко јој ле та мо гу тра ја ти де це ни ја ма, а зи ме по ко ле-
њи ма, над ви ли су се цр ни обла ци. Ле де ни ве тро-
ви по но во ду ва ју и у сне жним бес пу ћи ма се вер но 
од Зи мо вре ла мрач не и нат при род не си ле оку-
пља ју се иза ве ли ког зи да ко ји шти ти кра љев ство. 
У сре ди шту су ко ба на ла зи се по ро ди ца Старк од 
Зи мо вре ла, за јед ни ца не по пу стљи вих и твр дих 
љу ди, на лик зе мљи ко јом вла да ју. Про сти ру ћи се 
од пре де ла око ва них су ро вом хлад но ћом па до да-
ле ког лет њег кра љев ства оби ља и рас ко ши, од ви-
ја се при ча о ви те зо ви ма и да ма ма, ви ле ња ци ма и 
ча роб ња ци ма, пла ће ним уби ца ма и ко пи ла ди ма, 
љу ди ма ко ји жи ве у вре ме ни ма пред ска за ња(...).”

Бра ни слав Пре до је вић вр стан по зна ва лац еп-
ске фан та сти ке, о де лу Џор џа Р. Р. Мар ти на пи ше: 
„Реч је о вр сти књи жев но сти ко ја се мо же на зва-
ти фан та зи јом или жан ром ма ча и ма ге, под вр сте 
на уч не фан та сти ке ко ја је за хва љу ју ћи успе шној 
екра ни за ци ји Го спо да ра пр сте но ва и Ха ри ја По
те ра бу квал но за го спо да ри ла на ли ста ма бест-
се ле ра. Из не над на ко мер ци ја ли за ци ја овог књи-
жев ног ро да ко ји се го ди на ма кре тао у за тво ре-
ним кру го ви ма по све ће них љу би те ља, до не ла је 
пред ши ру пу бли ку го ми лу шун да и глу по сти, али 
у слу ча ју Џор џа Р. Р. Мар ти на не ма ме ста стра ху 
за бу дућ ност овог жан ра. Реч је о вр хун ском пи-
сцу чи ји опус се мо же на зва ти – ре мек-де лом.” 

Тре ћи до а јен еп ске фан та сти ке је Мајкл Мур-
кок. Култ ни Мур ко ко ви ро ма ни су: Ви тез суд би
не, Рас це пље ни све то ви, Веч ни шам пи он... Ин те ре-
сант на је чи ње ни ца да је Мур кок у сво јој про зи 
ско вао по јам „мул ти вер зум” ко ји је ушао и у упо-
тре бу као на уч ни тер мин који су ко ри сти ли Алек-
сан дар Фрид ман и Ан дреј Лин де, тво рац те о ри је 
о ко смо ло ги ји фрак та ла (фрак та ли су бес ко нач ни 
про ду же ци уни вер зу ма) и об ја шња ва ју се та ко 
што се сте на по ре ди са пла ни ном, је зе ро са ре ком, 
ре ка са мо рем, мо ре са оке а ном (на ше по зна ва ње 
во де ног све та ов де ста је). Ме ђу тим, шта се на ла зи 
иза уни вер зу ма и гра ни ца ма те ри јал них хо ри зо-
на та, мо же се у нај ши рем сми слу сма тра ти те мом 
Мур ко ко вог ства ра ла штва. Мур кок је ин спи ра-
ци ју на ла зио у де ли ма Бе ноа Манделбро та, осни-
ва ча оп ше те о ри је фрак та ла и Ру дол фа Штај не ра, 
оца ан тро по зо фи је. 

Др Ми ла ну Ћир ко ви ћу по шло је за ру ком да 
нађе за јед нич ку тач ку еп ској фан та сти ци и на-
у ци, квант ној фи зи ци. Он сма тра да је Мур кок 
пред ви део ве штач ку ин те ли ген ци ју, сен зо ре 
ве ли ких до ме та, цр не ру пе и тзв. фи зи ку ха о са. 
Дру гим ре чи ма, та мо где пре ста је фи зи ка на ста је 
ме та фи зи ка у чи јој ре ал но сти су не мо гуће ства ри 
у на шем фи зич ком све ту, са свим уоби ча је не. А, 
пре ма др Ћир ко ви ћу, Мур кок сво је ју на ке уво ди 
у ми то ло шке тај не (ме то дом ар хе тип ског па ра ле-
ли зма) чи јих де ли ћа са му ком и уз нај ве ће на по ре 
и ис ку ше ња, по ста ју све сни.

*
Бард де ве те умет но сти (стрип) Ху го Прат го-

во рио је да је од ве ли ког Бор хе са (твор ца ма гич-
ног ре а ли зма у ли те ра ту ри) на у чио ка ко да лаж у 
тек сту пре тво ри у ствар ност. Ме ђу тим, го во рио 
је да је он ишао су прот ним пу тем – ствар ност је 
пре тва рао у „лаж”, тј. ви шу ре ал ност. Упра во ово 
су ра ди ли Тол кин, Мар тин и Мур кок.

Пеђа Радосављевић 

К њ и ж е в н и  х о р и з о н т и 

Толкин и Муркок на 
Хомеровом трагу
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МАР ЧЕ ТИЋ, Ми ло ван : ЗА ПИ СИ НА СНЕ ГУ, Слу жбе ни гла-
сник, 2012.
До бит ник Ан дри ће ве на гра де за 2011. го ди ну је пе-
сник и при по ве дач Ми ло ван Ма р че тић. На гра да 
му је до де ље на за при чу Из ла зак из ру ко пи са За
пи са на сне гу. Ро ђен је у При је до ру 1953. Об ја вио је  
књи ге при ча Жи во ти пе сни ка (1996), Мој Хо ли вуд 
(2000; на гра да „Пе тар Ко чић“), Пр во ли це (2003; 
на гра де „Бран ко Ћо пић“ и „Сте ван Сре мац“). Сам 
на слов књи ге су ге ри ше да је у књи зи об ра ђе но не-
што не у хва тљи во, не што што не ста је, што ће се ис-
то пи ти, про ла зно или до га ђа ји ко ји су већ не ста ли 
и та ко да их са мо се ћа ње осве тља ва. Чак и до га ђа ји 
ка да аутор ко ри сти но винске из ве шта је или пре ци зним и ја сним је зи ком 
опи су је ар хи тек ту ру згра да де лу ју као на сне гу ис пи са не. Ми ло ван Ма р че-
тић у нај но вој књи зи пи ше пре ци зним и ја сним је зи ком, што је би ла вр ли на 
и ње го вих прет ход них књи га. При че су му увр ште не у ан то ло ги је и из бо ре 
са вре ме не срп ске при че и пре во ђе не су на стра не је зи ке. 

ПА ВЛО ВИЋ, Ми р ја на : ТР ПЕ ЗА БЕЗ ГЛА ВОГ ЈЕ ЛА, Ар хи пе-
лаг, би бли о те ка, Злат но ру но, Бе о град, 2012.
Ми р ја на Па вло вић је об ја ви ла сле де ће књи ге при-
по ве да ка, углав ном крат ких: За јед нич ки име ни тељ 
(1976; На гра да Иси до ра Се ку лић),Че ка о ни ца (1980), 
Смр то лов ка (1986), Су мо ре ске (1995), Зр но зр ну 
(2002; На гра да Иси до ри ним ста за ма), Тр пе за без 
глав ног је ла (2012). Ми р ја на Па вло вић не гу је ис-
кљу чи во крат ку при чу. Ра фи ни ра ни при по ве дач, 
пре ци зног је зи ка, пре фи ње ног уку са, стр о га пре ма 
се би, об ја в љи вала је сво је књи ге у раз ма ку од пет 
и де сет го ди на. Че сто због окол но сти под ко јим 
се об ја вљу ју књи ге код нас, а не кад и због стр о гог 
од но са пре ма свом ра ду. Зна лач ки су за ми шље не 
и из ве де не све књи ге Ми р ја не Па вло вић. Стра те ги је пре по ве да ња, из бор 
на ра то ра, еко но ми ја при че од ли ку ју и Тр пе зу без глав ног је ла. У овој књи зи 
обај вље не су при че ко је су се пов ре ме но по ја вљи ва ле и у ча со пи си ма и но-
ви на ма. По сле чи та ње оста ће укус тре ћег до ба, како и гла си на зив јед ног 
ци клу са при ча.

ПOПОВИЋ, Ми ра : ХА Р МО НИ ЈА, би бли о те ка, Мо за ик, Ака-
дем ска књи га, Но ви Сад, 2012.
Ми ра По по вић ро ђе на је у Бе о гра ду, где је ди пло-
ми ра ла но ви нар ство на Фа кул те ту по ли тич ких на-
у ка. На тре ћем сте пе ну сту ди ра ла је ко му ни ка ци је 
у обла сти по ли ти ке, кул ту ре и умет но сти, нај пре у 
Па ри зу (на Со р бо ни), а по том у Бе о гра ду. Жи ви у 
Па ри зу. Го ди на ма је би ла до пи сник ју го сло вен ских 
и срп ских ме ди ја, те је пи са ла за бе о град ску штам-
пу о кул тур ним и књи жев ним до га ђа ји ма у Фран цу-
ској. Ба ви се и пре во ђе њем с фран цу ског на срп ски 
је зик. Аутор је збир ки при ча Бе о град Па риз (Бе о-
град, 2007). Пре во ди ла је фран цу ске ауто ре: Ле 
Кле зио, Фи лип Де лерм, Ани Со мон. Ми ра Попо-
вић у сво јим књи га ма ис пи су је при че у ши ро ком ди ја па зо ну та ко да ће мо 
су сре сти раз не по ступ ке, нпр. по смо дер ни сти чке, али по не ка д за лу та и по 
не ки близак ствар но сној про зи. Ина че, по зици је ње них на ра то ра се че сто 
ме ња ју. То мо гу би ти и же не ко је го во ре у пр вом ли цу, а за тим мушк ар ци. 

РО СИЋ, Је ле на : ДАН КА ДА ЈЕ МИС ЛИ ЛИ ПО СТА ЛА ОНО 
ШТО ЈЕ ОД У ВЕК БИ ЛА, Ар хи пе лаг, би бли о те ка, Злат но ру-
но, Бе о град, 2012.
Је ле на Ро сић (ро ђе на Кља јић; Ки кин да, 1969), об-
ја ви ла је књи гу при ча Да ли лин пр стен (1993). По-
сле об ја вљи ва ња пр ве књи ге, Је ле на Ро сић се се ли у 
Аме ри ку и при кљу чу је на шим пи сци ма ко ји жи ве у 
ино стран ству. На рав но да се у ње ним при ча ма оче-
ку ју но ви мо ти ви ко ји ће се про ши ривати. Мно ги 
од њих по ку ша ће да се сна ђу и да ус пе ју пи шу ћи на 
дру гим је зи ци ма. Али Јеле на се у но вим при ча ма 
нај че шће окре ће на шим љу ди ма ко ји су се на шли у 
не по зна том све ту, у дру гом је зи ку и дру гој кул ту ри. 
Књи жев на јав ност оче ку је да се по ја ве но ве књи ге 
при по ве да ча из Тај ног дру штва, на да ју ћи се да је ве ћи на од њих на ста ви ла и 
да ље да ства ра без об зи ра где се на ла зе. При че Је ле не Ро сић за сту пље не су 

у не ко ли ко ан то ло ги ја и па но ра мама са вре ме не срп ске при че, ме ђу ко ји ма 
су и ан то ло ги ја нај кра ће срп ске при че XX ве ка Ма ла ку ти ја (при ре ђи вач 
Ми хај ло Пан тић) и ан то ло ги ја мла дих срп ских при по ве да ча Тај но дру штво 
(при ре ђи вач Ва са Пав ко вић).

ЋИ Р ЈА НИЋ, Го р да на: КАД СВА НЕ, РАЗ ЛАЗ: Бе о град, Euro-
Gu in ti; 2012. – 208. стр
Нај но ви ја књи га при по ве да ка пе сни ки ње, пре во-
ди о ца и ро ман си јер ке Го р да не Ћи р ја нић „Кад сва-
не, раз лаз“, са ста вље на је од три це ли не: „Хи ме ре 
и по лу луд ни це“, „Дво ду си“ и „Од ле те ше“. Књи гу 
„Кад сва не, раз лаз“ Ћи р ја ни ће ва је уком по но ва ла 
у ко хе рент ну це ли ну, чи ји је за јед нич ки име ни тељ 
не чи ста са вест. Иако про же те иден тич ном ни ти, 
при по вет ке ко је се на ла зе у овој књи зи, отва ра ју 
низ те ма по пут: те ро ри зма, на р ко ма ни је, еко ло шке 
рав но те же, сит ног кри ми на ла пу тем ин тер не та... 
Го р да на Ћи р ја нић пра ти уну тра шњи жи вот сво-
јих ли ко ва са пре по зна тљи вом на ра тив ном оштри ном ко ја ипак пра шта, и 
бла го шћу ко ја опо ми ње, слу же ћи се из ни јан си ра ном иро ни јом ко ја чи та о ца 
оста вља на тан кој ли ни ји из ме ђу осу де и са у че сни штва; то јест из ме ђу сме ха 
и ду бо ког људ ског раз у ме ва ња. По сле иш чи та ва ња ове про зе сти че се ути-
сак да се Ћи р ја ни ће ва на кон ис ко ра ка ка без на ђу у ро ма ну „Оно што од у век 
же лиш“, вра ти ла све тли јој стра ни жи во та, ко ју су по кло ни ци ње ног про зног 
ства ра ла штва пре по зна ли и за во ле ли у по ет ском ро ма ну „Ку ћа у Пу ер ту“. У 
вре ме ну оп штег мо рал ног по ср ну ћа, у књи зи „Кад сва не, раз лаз“, Ћи р ја ни-
ће ва нам са јед ном то пли ном от кри ва уну тра шњи жи вот обич них љу ди, ко ји 
на соп стве ним пле ћи ма сим бо лич но но си те рет чо ве чан ства.

АР СИЋ, Љу би ца : ALL IN CLU SI VE, би бли о те ка, Ме ри ди ја ни, 
Ла гу на, Бе о град, 2012.
Љу би ца Ар сић је ро ђе на 1955. у Бе о гра ду, об ја ви-
ла је ро ма не: Чу ва ри ка зач ке иви це, Ико на и Ман го. 
За тим збир ке при ча: Прст у ме со, Ци пе ле бу ви не бо
је, Ба ру та на, Зо на су мра ка, Са мо за за вод ни це, Ти
гра сти ја од ти гра, Ма цо, да л’ ме во лиш. Аутор ка је и 
књи ге Љу би ца Ар сић, у еди ци ји Ма пи ра ње пи са ца, 
Је дан пре ма  је дан. Са ста ви ла је ан то ло ги је: На бр за
ка (свет ска ерот ска пи и ча), Фр р ррр (жен ска свет-
ска ерот ска при ча), Ди вљи ерос (ерот ска при ча). 
До би ла је Ан дри ће ву на гра ду за при че Ма цо, да л’ 
ме во лиш. У сво јим при ча ма и ро ма ни ма сме ло ис-
пи ту је то по се че жње и еро са, по и гра ва ју ћи се та бу и ма и про ве ра ва ју ћи њи-
хо ву сна гу. Ра зни хо те ли по све ту, час у Ита лији час у Ту р ској, и њи хо ви по-
се ти о ци, по ста ју ју на ци ових при ча. Та кав од нос пре ма ме сти ма и хо те ли ма 
чи ни се да улан ча ва при че у јед ну це ли ну. Аутор ка има бри жан од нос пре ма 
сво јим на ра тор ка ма. Че сто их по сма тра као да се са ма про јек ту је у њих, ис-
кљу че не су из дру штва и жи ве у свом све ту. Књи ге и при че су јој пре ве де не 
на ен гле ски, фран цу ски, не мач ки, бу гар ски, ита ли јан ски, укра јин ски, сло-
вач ки. Есе је об ја вљу је у књи жев ним ча со пи си ма и днев ним но ви на ма.

ПИ СА РЕВ, Ђо р ђе: ВЕ ЛИ КА ОЧЕ КИ ВА ЊА. – Зре ња нин: Аго-
ра, 2012. – 172 стр.
Но ва при по ве дач ка књи га Ђо р ђа Пи са ре ва (1957, 
Ви зић) са др жи 25 при ча, при ча по све та и ома жа 
иза бра ним ауто ри ма из на ше и свет ске књи жев-
но сти. Ис пред сва ке од при ча сто ји мо то пи сца 
на чи је се де ло аутор у сво јој од њих осла ња (Ви-
љем Блејк за при чу По сла ни це из Но вог Је ру са ли ма, 
Екер ман за при чу Екер ма нов тај ни днев ник, Бо ри-
сав Стан ко вић за при чу На дру гој стра ни, Иво Ан-
дрић за при чу/те ле фон ски ин тер вју Ка фа или чај? 
О. Хен ри за при чу По под не у ка фа ни без мо је дра ге, 
Иљф и Пе тров за ур не бе сно ко мич ну, ан то ло гиј-
ски вред ну при чу о дво ји ци пи са ца ко ји ма је уред ник на ло жио да ка ко зна ју 
и уме ју на пи шу је дан „пра ви срп ски ро ман” У су тон Иљф трт, а Пе тров 
мрт!», Е. М. Ре мар ка за при чу На ис то ку ни шта но во, итд.) Осве до че ни и 
„не по пра вљи ви” екс пе ри мен та тор у свим сво јим прет ход ним књи га ма, Пи-
са рев и у но вој при по ве дач кој ко лек ци ји по ка зу је/при ка зу је ра зно вр сност 
ствар ног и имаги нар них/при по ве дач ких све то ва, или, ка ко то ка же уред-
ник књи ге Не над Ша по ња „Са иде јом да са ма ли те ра ту ра, по пут вре ме на и 
ме ста зби ва ња, има јед на ко пра во да од ре ди по зи ци ју при по ве да ња, аутор 
нас уз по моћ са свим раз ли чи тих ре ги стра ствар но сти, од при че до при че, 
во ди кроз има ги ни ра ну дво ра ну књи жев них тај ни.“ Од ху мор них но та до 
ре а ли стич ког ми ме зи са, од поет ске про зе сход но Ег зи пе ри је вом де лу Ма ли 
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принц (при ча По ка ја ње Малог прин ца) до на уч не фан та сти ке из про зе Ур су-
ле Лен гвин (при ча Књига), или де тек тив ске при че С ми ри сом ле та у ма ни ру 
Чен дле ра, Пи са рев нас за ча рава бо гат ством при по ве да них све то ва, а у том 
ма ни ру аутор је у сво јој „за не сено сти“ ис пи сао и соп стве ну би о граф ску бе-
ле шку Фе бру ар или би о гра фи ја.

БЈЕ ЛО ГР ЛИЋ, Алек сан дар: ЦИ ТА ДЕ ЛА. – Зре ња нин: Аго ра, 
2012. – 127 стр.
Алек сан дар Бје ло гр лић (1967, Зре ња нин) пи ше 
про зу (збир ке при ча Ано ни мус, 2005, Те мељ на оп ци
ја, 2007, ро ман Бра зил ски аква рел, 2010), есе је (две 
књи ге о про бле ми ма на ра то ло ги је и књи жев не фан-
та сти ке), пре во ди са ен гле ског. У но вој при по ве дач-
кој књи зи за сту пље но је осам ду жих, раз ви је ни јих 
при ча раз ли чи тог те мат ског усме ре ња, али оно што 
им је за јед нич ко је Бје ло гр ли ће ва уме шност/ин-
тен ци ја да се и пре по зна тљи ве ствар но сти/при сне 
ов да шњо сти кре не и кре ће пу те ви ма фан та сти ке 
у ви ше сво јих ви до ва. Та ко при ча Ле ро и Не ла пред-
ста вља школ ски/ан то ло гиј ски при мер при по вет ке на уч но фан та стич ног 
усме ре ња, или дру гим ре чи ма „Гра де ћи кон цепт хи по те тич ке услов не бе-
смрт но сти у тзв. це ре брал ној ег зи стен ци ји као трај ном ис хо ди шту љу ди 
ко ји су по тро ши ли те ла, при по ве дач отва ра про стор за ли те рар но за сно-
ван увид спрам гра нич них по ља ма те ри јал не ег зи стен ције и јед ног ви да оно-
стра не ре ал но сти.“, (из ре цен зи је уред ни ка Не на да Ша по ње). Опет, при ча 
Дво стру ки по ход у ре а ли стич ку на ра ци ју о кон гре су на уч ни ка у Ати ни са 
оквир ном те мом о но вом ху ма ни зму по сле ви до ва по врат ка у ва р вар ство у 
20. ве ку, уво ди ве ћи сте пен „есе ји за ци је“ тек ста. Њом су про же ти не са мо 
го вор ин ди рект ног при по ве да ча, већ и ди ја ло зи са го вор ни ка у во зу, што де-
лу је при ме ре но (са го вор ни ци су уче сни ци кон гре са и је дан Грк) и ни ма ло 
до сад но. На кра ју при че, из те зе да „ху ма ни зам ни је дог ма, већ пе р спек ти ва 
ори јен ти са на на уче ње из оно га што љу ди чи не”, је дан од ак те ра при че ка-
же: „Во да је хлад на, ле де на. Али тре ба ско чи ти и пре пли ва ти. Не ма дру ге.“ 
Успе шан при мер „пре во ђе ња“ на уч ног ми са о ног дис кур са у сли ко ви ту ми-
са о ност. Алек сан дар Бје ло гр лић се овом при по ве дач ком књи гом до ка зу је 
до бар при по ве дач ши ро ког те мат ског спек тра.

КЕЦ МА НО ВИЋ, Вла ди мир, ЗИ ДО ВИ КО ЈИ СЕ РУ ШЕ, За вод 
за уџ бе ни ке и на ста ва на сред ства, 2012.
Про чи тав ши на слов књи ге при по ве да ка Вла ди ми ра 
Кец ма но ви ћа, јед ни ће чи та о ци по ми сли ти − с ту гом 
− на сру ше не зи до ве хи ља да ку ћа у ра то ви ма. Дру ги 
ће − с на дом – по ми сли ти на ру ше ње зи до ва ме ђу љу-
ди ма. А тре ћи ће се, мо жда, се ти ти па ра ле ле из ме ђу 
књи жев но сти и не и мар ства и по ку ша ти да ослу шну 
ро мор ли те рар ног у овој књи зи пре пу ној го во ра, ба-
та сва ко днев них, од упо тре бе ис кр за них ре чи. Да ли 
је ве шти на при по ве да ња по ста ла су ви шна? Ола ко 
ни за ње ре чи све че шће за ме њу је чин ства ра ња све та 
од ре чи, ве ли ке на ра ци је сво де се на ма ле. О вре ме ну 
при ча ња без при че све до чи збир ка Вла ди ми ра Кец-
ма но ви ћа. Пи сац то ра ди без па те ти ке и без оп ту жби, по не кад са зрн цем 
иро ни је, у при ча ма без при по ве да ња и при по ве да њем без при че. У сва кој од 
при ча, увек на дру га чи ји на чин, при ка за но је уру ша ва ње зи до ва под на ле-
том ба нал но сти и бес по штед не исто ри је. При че уни шта ва ју и уну тра шњи 
фак то ри, по пут екс пло зи је са мо за гле да но сти у опа сним, ви со ким кон цен-
тра ци ја ма и раз ре ђе но сти те ме ко ја се рас пли ња ва до не по сто ја ња... Али, 
при че ипак оп ста ју.

ТАН ЧИЋ, Ха џи, Дра го слав: ИЗ ДО ЊЕГ СВЕ ТА ЉУ БА ВИ. – Бе-
о град: Гра ма тик, 2012. – 144 стр.
И у свој ше стој при по ве дач кој књи зи (29 при ча) Д. 
Х. Тан чић (1938, Ле ско вац, жи ви и ра ди у Бе о гра ду) 
оста је до сле дан свом при по ве дач ком пи сму. Реч је 
о пи сцу по све ће ном ис тра жи ва њу и мо гућ но сти ма 
крат ке фо р ме (по пут не што мла ђег Ми хај ла Пан ти-
ћа и Тан чић се до са да ни је упу штао у пи са ње ро ма-
на), пи сцу ко ји у фраг мен тар ном на ла зи и оства ру је 
по тен ци јал це ли не. Од при ча ко је пре зен ти ра тзв. 
објек тив ни при по ве дач, крат ких при ча у две до три 
ре че ни це, при ча-ди ја ло га (ди ја лог се ус по ста вља 
фа бу ла и раз ре ша ва ин три га), до при ча са еле мен ти-
ма фан та сти ке и по тра ге за исти ном „по дра жа ва њем“ ма ни ра де тек тив ске 
при че, на ла зи мо се у Тан чи ће вом осо бе ном на ра тив ном све ту оне о би че них 
си ту а ци ја, од но са ме ђу ли ко ви ма (нпр. Ред во жње, (А)син хро ни ја, Фил три
ра ње уста ја ле во де у не чи сти рас пи са но сти, Ем па ти ја,), у све ту нај не о че ки-
ва ни јих раз ре ше ња та ко ђе „нео че ки ва них“ за пле та. Узев ши до са да шњи Ха-
џи Тан чи ћев при по ве дач ки опус у об зир, за овог пи сца не би би ла по гре шна 
ни пре те ра на син таг ма „срп ски Каф ка“ с по чет ка 21. ве ка.

Домаћи ИЗБОР
НИН-ва на га ра да за 2011.
ТИ ШМА, Сло бо дан : БЕР НАР ДИ ЈЕ ВА СО БА, 
Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад, 2011. 
Сло бо дан Ти шма је ро ђен 1946. го ди не у Ста рој Па-
зо ви. У мла до сти се ба вио пи са њем по е зи је, кон цеп-
ту ал ном умет но шћу и рок му зи ком. До са да је об ја-
вио сле де ће књи ге: Ма ри ни зми (по е зи ја), 1995; Врт 
као то (по е зи ја), 1997; Ур ви дек (при че), 2005; Пје сме 
(по е зи ја), 2007; Qu at ro Sta gi o ni, (ро ман), 2009. Но ви 
ро ма на Сло бо дан Ти шме овен чан је НИН-овом на-
гра дом је ди ном ко ја при вла чи па жњу ме ди ја и ши ро ке чи та лач ке пу бли ке. 
Ако га упо ре ђу је мо са прет ход ним ње го вим ро ма ном схва ти ће мо да има 
слич ну струк ту ру. Са сто ји се од ни за при ча ко је се лан ча ју и по ве зу ју ме ђу 
со бом пра те ћи основ ну при чу. У тексту је присутна извесна му зи кал но ст 
а стр пљивост у читанју се ис пла ти ка да се ду бље уђе у ро ман. Представља 
јед ну ве шту игру ко ја об ра ђу је сва ко днев ни жи вот а ујед но му се и ру га. 
Ства ра ју се ко мич не си ту а ци је ко је ће на сме ја ти чи та о ца, али не гро хо том 
већ ци нич но уз спознају да се на ра тор ру га и њи ма, чи та о ци ма, док чи та ју 
ову књи гу.

ШУР БА ТО ВИЋ, Алек сан дар : УПО КО ЈА ВА ЊЕ 
ПРО СЕК ТО РА МА ЈЕР ХО ФЕ РА, (крат ки ро-
ман о сма ку све та), Еди ци ја Пу те ви : про за 
на пу ту, Мо но и Ма ња на, Бе о град, 2011.
Алек сан дар Шур ба то вић ро ђен је 1973. го ди не у Ко-
сов ској Ми тро ви ци. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду као пи-
сац, уред ник и пре во ди лац. Об ја вио је збир ку по е зи је 
Ми то ло ги ја спа ље не зе мље. Не ки на ши пи сци син так-
су срп ског је зи ка при ла го ђа ва ју енглеској син так си 
на да ју ћи се успе ху јер зе м ље у ко ји ма се го во ри ен гле-
ски, по себ но САД, је два че ка ју на та кве књи ге. Јед но став но их са мо тран-
спо ну ју са срп ког на ен гле ски, oнако ка ко се вр ши кон вер зи ја на ра чу на ри-
ма. У та квој по мод но сти Алек сан дар Шур ба то вић ства ра јед ну ре че ни цу 
на ко ју смо ско ро за бо ра ви ли. Његова ду га лир ска реч ни ца ко ја се ства ра 
го ди на и не пре ста но се до гра ђу је, без по су ста ја ња, чи ни да овај ро ман оди-
ше ли ри змом. На дам се да Алек сан дар не ће од у стаја ти од ова кве ре че ни це, 
и да ће с вре ме ном и ис ку ством обо га ти ти сво је мо ти ве, ком по зи ци ју, си же 
и створи ти вр хун ска но ва де ла. Ако не из др жи и при бег не лак шим по сло ви-
ма, пре све га јед но став ни јем сти лу, ме ња ју ћи по зи ци ју на ра то ра, би ће ви ше 
хва љен али ће  из губити се бе.

ГА ТА ЛИ ЦА, Алек сан дар : ВЕ ЛИ КИ РАТ, Еди ци-
ја Пу те ви : раз ли ке, Мо но и Ма ња на, Бе о град, 
2011.
АЛЕК САН ДАР ГА ТА ЛИ ЦА ро ђен је 1964. го ди не 
у Бе о гра ду, где је ди пло ми рао Оп шту књи жев ност 
и те о ри ју књи жев но сти, са ста ро грч ким је зи ком. 
Об ја вио је ро ма не Ли ни је жи во та (на гра да „Ми лош 
Цр њан ски“ и „Ги ор гио ла Пи ра“ у Ита ли ји), На лич ја, 
Крај, Еури пи до ва смрт и Не ви дљи ви (на гра да „Сте ван 
Сре мац“) као и ци клу се при ча Ми ми кри је, Век (на гра-
де „Иво Ан дрић“ и „Ум бер то Са ба“ у Ита ли ја), Бе о град за стран це, Ди ја лог 
са оп се на ма и Днев ник по ра же них не и ма ра. Књи ге и при по вет ке су му пре ве-
де не на све ва жни је европ ске је зи ке. Овај ро ман је сли ка Евро пе пред Пр ви 
свет ски рат. Оби ље ли ко ва, ве ћи на зе ма ља уче сни ца ра та, гра до ви – Бер-
лин, Са ра је во Бе о град, Беч – де фи лу ју кроз при по вед ну струк ту ру. Та ко ђе 
су при сут ни са ло ни, опе ре, мр твач ни це, ра ти шта. Пред нама је мноштво 
ли ко  ва, за ни ма ња, ве сти, но вин ски из ве шта ји, му зи ка. Иако су све три 
књи ге пот пу но са мо стал не, но ви ро ман Ве ли ки рат, за јед но са књи га ма Не
ви дљи ви и Век (тре ће из да ње Мо но и Ма ња на 2012), пред ста вља за вр шни 
део сво је вр сне три ло ги је о XX ве ку Алек сан дра Га та ли це.

ХА ЛИ ЛО ВИЋ, Енес : ЕП О ВО ДИ, Ми то ло шки 
во дич до по то па и на кон ње га, Из да вач ко 
пред у зе ће Ал ба трос плус, Бе о град, 21012. 
При по ве дач, пе сник,  драм ски пи сац, но ви нар, Енес 
Ха ли ло вић ро ђен је 1977. го ди не у Но вом Па за ру. 
Об ја вио је збир ке по е зи је Сред ње сло во (1995), Блуд ни 
па рип (2000), Ли сто ви на во ди (2007) и Пе сме из бо ле
сти и здра вља (2011), збир ке при ча По том ци од би је
них про са ца (2004) и Ка пи лар не по ја ве (2006), дра ме 
In vi vo (2004) и Ке мет (2010). У вре ме струк ту ра ли-
ста мит је био ја ко по пу ла ран као јед на од по чет них 
по зи ци ја у је зи ку. Ле ви Строс ко ји се ба вио струк то ром ми та и је зи ка био 
је веома пре во ђе ни аутор. У про зи Ене са Халило ви ћа као да се оче ки ва ло 
да ће се он ба ви ти ми том. Нај пре она ба за за јед нич ка свим на ро ди ма све та 
што се на зи ва мит, да би се од ње кре ну ло ка ре ли гиј ским, мит ским и дру-
гим тек сто ви ма. Мит је као не ка ман тра ко ја те жи нео пре ста ном по на вља-
њу. При че, по е зи ја и дра ме Ене са Ха ли ло ви ћа об ја вље не су у за себ ним књи-
га ма на ен гле ском, пољ ском, фран цу ском и ма ке дон ском је зи ку, а про за и 
по е зи ја је пре во ђе на на ен гле ски, не мач ки, шпан ски, фран цу ски, пољ ски, 
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ру мун ски, укра јин ски, ма ђар ски, сло ве нач ки, ле тон ски, ал бан ски, ма ке дон-
ски и ка та лон ски је зик.

НО ВА КО ВИЋ, Ду шко: СЕ ЋА ЊА НА ПР ВЕ ЉУ ДЕ – ИЗА БРА НЕ ПЕ-
СМЕ 1976-2000. – Ра шка: Цен тар за кул ту ру Гра дац, 2012. – 264 стр.
Из бор пе са ма Се ћа ња на пр ве љу де об у хва та пе сме из 8 књи га (ре до след об-
ја вљи ва ња гла си: Зна лац огле да ла, 1976, По де ро ти не на вре ћи, 1979, Са ти и 
жи во ти ње (на срп ско хр ват ском и ма ке дон ском), 1979, Над зор ник квар та, 
1982, Ди ја лог о не ма ру, 1986, Ход ни ком, 1991, Зна лац огле да ла и при дру же не 
пе сме, 1995, Ста ци о на ри је – пе сме ра та и ме се ча ре ња, 1998) ко је је Д. Но ва-
ко вић (1948, Под го ри ца, до да нас об ја вио око 15 књи га по е зи је, 3 из бо ра из 
по е зи је, за сту пљен у ви ше ре ле вант них ан то ло ги ја ју го сло вен ске и срп ске 
по е зи је, у ан то ло ги ја ма срп ске по е зи је на стра ним је зи ци ма) об ја вио од пр ве 
књи ге 1976. до књи ге из 1998, да кле, у дво и по де це ниј ском пе ри о ду. Из бор је 
оби ман, са др жи око 150 пе са ма, до вољ но ши рок/об у хва тан да би чи та о ци и 
ту ма чи по е зи је има ли увид у ре зул та те Но ва ко ви ће вог, услов но ре че но, ра-
ног и сред њег ства ра лач ког пе ри о да. Ме ђу тим, из ве сно из не на ђе ње нас че ка 
већ у ауто по е тич ком тек сту Ла ви ринт: нео кон ча ва ње на пи са ног на по чет ку 
књи ге. Та мо, из ме ђу оста лог, аутор пи ше: „Мно ге пе сме у овом из бо ру, об-
ја вље не у књи га ма ко је су штам па не из ме ђу 1976. и 2000. го ди не, знат но су 
из ме ње не. Пра ва реч би мо жда би ла – пре у ре ђе не“, а не ко ли ко ре до ва да ље 
чи та мо: „Шта сам ти ме же лео да по стиг нем? Мо жда бо љи сте пен пе снич ке 
акри бич но сти, сте че не у ме ђу вре ме ну? Мо жда ја сни је и пре ци зни је фор му-
ли са ње од но са ауторпе сма (шта је за ме не пе сма), ауторвре ме (ка ко до жи-
вља ва мо ње го ве ну ме рич ке, исто риј ске вред но сти, 
и ме та фи зич ке), ауторпро стор (ва жност ње го ве 
да то сти, као ма те ри јал не кон стан те, с ко јом се сва-
ко би ће су о ча ва). А мо жда је реч о не ком на го ну за 
са мо про и звод њом не за до вољ ства, че му су пе сни-
ци на шег до ба ина че скло ни. Та и још не ка пи та
ња, ре ци мо: шта је ап со лут на, то тал на пе сма, 
по ну ка ла су ме да се на кнад но уме шам у по е тич
ке ак ци је од пре не ко ли ко де це ни ја.” Чи ње ни це 
о од ба ци ва њу, до пи си ва њу сти хо ва, зна чи о ра зли-
ци из ме ђу пр вих из да ња и овог ко је пе сник сма тра 
ко нач ним, отва ра ју ле пе ком па ра тив не за го нет ке 
за са да шње и бу ду ће ту ма че Но ва ко ви ће ве по е зи-
је. Пи сац по го во ра, та ко ђе пе сник, Не над Ми ло ше вић ра зло жно је об ја снио 
основ не ин тен ци је, ука зао на по је ди не вред но сти и ори ги нал ност Н. ли ри ке 
у кон тек сту са вре ме ног срп ског пе сни штва и пе сни штва уоп ште, ис ти чу ћи 
кри тич ки, не кад бун тов ни, че шће ре зиг ни ра ни и сет ни Н. пе снич ки глас у 
од но су на свет и соп ство, од но сно, на лич ну и дру штве ну исто ри ју. У осно ви 
Но ва ко ви ће вог пе ва ња (као и код свих ства ра ла ца, уоста лом) сто је сна жни 
емо тив ни и ин те лек ту ал ни „по тре си” ко ји „про из во де” пе сме – чи та ве ма ле 
есе је, пе сме-рас пра ве о те мељ ним етич ким пи та њи ма, ко ја ка жу да „ни је све 
до зво ље но” ако си чо век/бож је ство ре ње, без об зи ра на за сле пље ност ко је 
про из во де при мар не емо ци је (чу ла се вас пи та ва ју, из ме ђу оста лог, и умет но-
шћу), ни шта ма ње услед „злог ума” ко га из не дре со фи сти ци ра ност иде о ло-
ги ја, по ли тич ких си сте ма, ма ни пу ла ци је исто ри јом, ве ром, пе сме-по ле ми ке 
са ве ли ка ни ма књи жев не тра ди ци је и са вре ме ни ци ма о есте тич ким, и опет 
етич ким пи та њи ма, пе сме – ту жаљ ке/еле ги је, ба ла де, пе сме – ма ле на ра тив-
не при че из људ ске сва ко дне ви це. Од кра ћих пе са ма до пе са ма ши ро ко раз-
ви ја не лир ске на ра ци је са пре ко сто ти ну сти хо ва (На по ме на, Сва ком пре ко
број но ор феј ству, Дур бин, До ла зак са вет ни ка, Мо жеш ли да за ми слиш Ге теа, 
Ле ди не крај пу та, Ма ке дон ски окра јак) ула зи мо у свет пе сни ка ин те лек ту ал-
ца и мо ра ли сте у нај бо љем сми слу те ре чи, по пут јед ног Мон те ња, Па ска ла, 
Ера зма Ро тер дам ског, До си те ја Об ра до ви ћа, Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, и са-
вре ме них пе сни ка за ко је се мо же ре ћи да пред ста вља ју не ку вр сту „са ве сти 
чо ве чан ства” по пут Че сла ва Ми ло ша, Ви ста на Хју Од на, Збиг ње ва Хер бер-
та, Х. М. Ен цес бер ге ра, Ер не ста Кар де на ла, Ја ни Ри цо са и ни за дру гих ве ли-
чи на и у окви ри ма на ци о нал них књи жев но сти и свет ског пе сни штва, због 
вред но сти оног де ла свог опу са окре ну тог „упо зо ра ва ју ћем” ан га жо ва ном, 
кри тич ком гла су кад се ра ди о суд би ни кул ту ре и људ ске ци ви ли за ци је.

НО ВА КО ВИЋ, Ду шко: ЗА БА ВА ЗА УТУ ЧЕ НЕ, 
иза бра не пе сме 2002–2010. – За ду жби на Де-
сан ка Мак си мо вић, На род на би бли о тека Ср-
би је, 2012. – 309 стр.
Има тре ну та ка ка да нам се чи ни док чи та мо не ку пе-
сму да она кли зи, као да ју је пе сник на пи сао јед но-
став но ла ко као ка да ди ше. Та ко су не ке љу бав не пе-
сме на пи са не је зи ком ко ји при па да те лу, ко ји се ско ро 
ле пи за те ло, док се опо ри је зик ме ди ја, у не ка квој ан-
га жо ва ној по е зи ји, уда ља ва од нас, та ко да нам пе сме 
из гле да ју су ро во на пи са не. Оне и изгледају баш та ко и 
у складу су са оним шта до но се и шта опи су ју. Све че га се Ду шко Но ва ко вић 
до так не, све што ње га до так не пре тва ра се  у по е зи ју, по е зи ја по ста је ба ро ме-
тар ко ји ме ри про точ ност кроз пе сни ка.

ПАВ КО ВИЋ, Ва са : У ВАР ЉИ ВОМ ЖИ ВО ТУ, би бли о те ка Не са ни ца, 
Књи жев на оп шти на Вр шац, 2012.
Ва са ПАВ КО ВИЋ ро ђен је 1953. у Пан че ву. За вр шио је Фи ло ло шки фа кул тет 
у Бе о гра ду (1976) и пост ди плом ске сту ди је на истом фа култе ту (1979). Об ја-
вио је сле де ће пе снич ке књи ге: Ка ле и до скоп (1981), Оп се си ја (1985), Те ле сна 
страст (1989), Не си гур ност у тек сту (1994, 1996), Кон вер зи ја (1994), Књи га 

о ла ста ви ца ма (2000), По ма ло да ле ко (2005), Ва тре
на ли ни ја (2007), Еле ги је и ба ла де из про шлог сто ле ћа 
(2007). Чи та ју ћи пе сме из но ве књи ге Ва се Пав ко вић, 
одје дном сам за же лео да про чи там ње го ву пр ву књи гу 
Ка ле и до скоп. Пре свега, за ни ма ме од нос ауто ра пре-
ма европ ском мо дер ном пе сни штву, игри вост, тач ка 
гле ди шта. Од мах па да у очи да је књи га оме ђе на две-
ма пе сма ма, оним на шим и Хју зо вим га вра ном, ду го-
веч ним, а за вр ша ва се Сили ви ји ном свра ком. Из ме ђу 
те че јед но ис ку ство, пе снич ко, жи вот но, не ка да шњи 
скеп ти ци зам за ме њу је се ме лан хо ли јом. Ва са Пав ко-
вић је до бит ник  Бран ко ве на гра де, на гра де „Ми лан 
Ра кић“, на гра де „Бор би на књи га го ди не“, „Ра мон да 
сер бика“.

НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Жи во рад : ТА ЛАС, Ар хи пе лаг, 
би бли о те ка Еле мент, Бе о град, 2012. 
Жи во рад Не дељ ко вић (Кра ље во, 1959), пе сник, 
до са да је об ја вио По гре шна прог но за (1991), Мај ка 
(1994), Ту тин и још пе де сет пе са ма (1998), Је зик уве ли
ко (2000), Тач ни сти хо ви (2001), Су шти по сло ви (иза-
бра не и но ве песме, 2002), Не где бли зу (2005), Дру ги 
не ко (2005), Овај свет (2009), Не у ме ре ни рад го ди на 
(иза бра не пе сме, 2011) и Над моћ ме та фо ре (иза бра не 
пе сме, дво је зич но из да ње на срп ском и фран цу ском 
је зи ку, 2012). Ота ка да су се по ја ви ле пе снич ке књи ге 
Жи во ра да Не дељ ко ви ћа, он чи ни по се ба н глас у српс кој по е зи ји. О дмах се 
по ја ви ла јед на еруп тив ност је зи ка, ко ја се на ста вља из књи ге у књи гу. Са да 
је већ лир ски су бјект идили чан, иро ни чан, али још увек, из пе сме у пе сму 
ба рок но ши рок. На ста вља се и дру же ње са на шим пе сни ци ма на чи јем фо-
ну Жи во рад ра ди по је ди не пе сме. До био је сле де ће на гра де: „Зма је ву на гра-
ду“, „Бран ко Миљ ко вић“ за књи гу Тач ни сши хо ви, а на гра ду „Ђу ра Јак шић“ за 
књи гу Не где бли зу, „Ме ша Се ли мо вић“ за књи гу Овај свет. Пе сме Жи во ра да 
Не дељ ко ви ћа су пре во ђе не на ен гле ски, фран цу ски, не мач ки, шпан ски, ру-
ски и пољ ски је зик.

БЕ ШИЋ, Ален: ГО ЛО СР ЦЕ. – Кра ље во: На род-
на би бли о те ка Сте фан Пр во вен ча ни, еди ци ја 
По ве ља, књи га осам де сет тре ћа, 2012. – 69 
стр.
Ален Бе шић (1975, Би хаћ) при па да мла ђој/но вој 
ге не ра ци ји срп ских пе сни ка ко ји сво је пр ве књи ге 
об ја вљу ју у тур бу лент ној по след њој де це ни ји ко-
ја је до не ла рас пад др жа ве у ко јој су ро ђе ни. Бе шић 
пи ше по е зи ју (У фи ли гра ну рез, 1999, На чи ни ди ма, 
2004), књи жев ну кри ти ку и есе је (Ла ви рин ти чи та
ња, 2006, Не по но вљи ви обра зац, 2012), са ен гле ског је пре вео књи ге Џин Рис, 
Џа меј ке Кин кејд, Ени Пру, Џо на Фа ул са, Џојс Ке рол Оутс. Тре ћа пе снич ка 
књи га по се ду је спе ци фич ну ком по зи ци ју: сва ка од три де сет пе са ма има на-
слов и по 18 не ри мо ва них сти хо ва не по де ље них на стро фе. По след њи стих 
сва ке пе сме ујед но је и пр ви сле де ће. Ова кво улан ча ва ње кад је це ла књи га 
у пи та њу да је јед ну пе сму од 540 сти хо ва, ме ђу тим, раз ли ка у на сло ви ма и 
са др жа ју пе са ма омо гу ћа ва ју и „до жи вљај“ по себ но сти сва ке пе сме. Вр ло ус-
пе ла и ин три гант на ком по зи ци о на дво сми сли ца ду бљег сми сла и свр хе. Оно 
што и у „по вр шном“ чи та њу при вла чи па жњу је „раз у ђе ност“ лир ских при ча, 
ре флек си ја опи са, са мо свој на и вред на упо тре ба стил ских сред ста ва, фи гу-
ра и тро па (на ве ди мо не ке при ме ре: „Пуц ке та пар кет иза тво јих ле ђа, то/
на пр сти ма при кра да се ни шта“, из пе сме Ан ти ма ри на 1, „за сто лом,/у аури 
лам пе, раз ли ста ва се пре див на, сви ре па биљ ка: сум ња“, из пе сме У аури лам
пе, „Сма њу јеш за пре ми ну на де и же ља, раш чи ја ваш успо ме не. Без/те бе, ко-
нач но, не ма ни бо ла,/ јер кад се смјер но/из мак неш из сви је та, сви јет ви ше 
не ма на ко га да се сур ва“, из пе сме Без те бе). Бе шић је на пи сао од лич ну књи гу 
пе са ма. На да мо се да ће мо то ком го ди не чи та ти оп шир ни ја и ни јан си ра ни ја 
ту ма че ња. 

МАР КО ВИЋ, Ве се лин: УПО РЕД НИ СВЕ ТО ВИ. 
– Бе о град: Сту бо ви кул ту ре, 2011. – 297 стр.
Књи га пред ста вља пре ра ђе ну ди сер та ци ју „Не по у-
зда ни при по ве дач у де ли ма Вла ди ми ра На бо ко ва“, 
од бра ње ну 2009. на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о-
гра ду. Увод на по гла вља (Кон цепт не по у зда ног при-
по ве да ча, Ви до ви не по у зда ног при по ве да ча) до но се 
оп шти те о риј ски по глед на про блем тзв. „не по у зда-
ног при по ве да ча“ на во ђе њем не ко ли ко при ме ра из 
свет ске књи жев но сти („У тра га њу за из гу бље ним 
вре ме ном“, „Опа сне ве зе“, „Док ле жах на са мр ти“, 
„Окре тај за врт ња“, „До га ђај на мо сту код Со ви не ре ке“, итд.) док оста ла ту 
про бле ма ти ку оп шир но тре ти ра ју на при ме ру 7 ро ма на В. На бо ко ва („Ма-
шењ ка“, „Шпи јун“, „Оча ја ње“, „Ствар ни жи вот Се ба сти ја на Нај та“, „Ло ли та“, 
„Пнин“ и „Бле да ва тра“) и 8 при по ве да ка. У за вр шном по гла вљу аутор вр ши 
син те зу ра да пи шу ћи о за јед нич ким осо би на ма ту ма че них де ла ис ти чу ћи 
естет ску, он то ло шку и гно се о ло шку ди мен зи ју на ра ци је не по у зда ног при-
по ве да ча. Де ло јед ног од нај зна чај ни јих свет ских пи са ца 20. ве ка књи гом 
Упо ред ни све то ви Ве се ли на Мар ко ви ћа (и сам је при по ве дач и ро ма но пи сац) 
до би ло је зна чај ну сту ди ју на срп ском је зи ку.



Страни ИЗБОР
АН ДЕР СЕН БРАЈ НЕР де МЕ ЛО, Со фи ја : ПРИ ЧЕ 
МО РА И КОП НА, пре вод с пор ту гал ског Ја-
сми на Не шко вић, би бли о те ка, Ал ба трос, Ал-
ба трос плус, Бе о град, 2011. 
Со фи ја де Ме ло Бреј нер Ан-
дре сен (1919–2003) сло ви за 
нај ве ћу пор ту гал ску пе сни-
ки њу. Под јед на ко це ње на и 
оми ље на ка ко у књи жев ним 
кру го ви ма, та ко и код нај-
ши ре чи та лач ке пу бли ке, у 
го ди на ма Са ла за ро ве дик та-
ту ре по ди за ла је свој та на ни 
лир ски глас про тив цен зу ре, 
по ли тич ких за тво ра, про го-
на и свих ви до ва спу та ва ња 
људ ских сло бо да. По ред де-
се так збир ки пе са ма и не ко ли ко књи га за де цу, об ја-
ви ла је и две књи ге при ча, Узор не при че (1962), ко је 
су до жи ве ле ви ше од два де сет из да ња и При че коп на 
и мо ра (1984). До бит ни ца је нај ви ших на ци о нал них 
при зна ња и не ко ли ко ино стра них на гра да за по е зи ју. 
Пре во ди ла је Шек спи ро ве дра ме, Кло де ла и Дан те о во 
Чи сти ли ште. Са хра ње на је у ли са бон ском Пан те о ну, 
уз нај ви ше по ча сти. Со фи ја де Ме ло Бреј нер Ан дре-
сен је јед на од нај зна чај ни јих спи са те љи ца пор ту гал-
ског го вор ног под руч ја у дру гој по ло ви ни два де се тог 
ве ка. До бит ни ца је нај ви ших при зна ња за ли те ра ту ру 
на ње ном, ма тер њем је зи ку. Из бор при ча је од фан та-
стич них до ре ла стич ких. 

ПИН ЧОН, То мас: СКРИ ВЕ НА МА НА, пре вод с 
ен гле ског Ни на Ива но вић Му жде ка, Ча роб на 
књи га, Бе о град, 2011.
Иако То мас Пин чон спа да 
у ред чу ве них ауто ра са вре-
ме не аме рич ке про зе, код 
нас је ма ло пре во ђен. Пре ма 
ми шље њу кри ти ке, је дан је 
од нај зна чај ни јих ауто ра 20. 
ве ка. Дав но је објављен ње-
гов ро ман Об ја ва бро ја 49, у 
пре во ду Да ви да Ал ба ха ри ја, 
да би у „Ча роб ној књи зи“ био 
пре ве ден ро ман V. Код истог 
из да ва ча ево по јављује се и ро ман Скри ве на ма на, 
По ред то га, Пун чон је још пи сац ро ма на Ду га гра ви
тације (1973), Вајн ленд (1990), Меј сон и Дик сон (1997), 
Про тив да на (2006). Сре ди ном ше зде се тих се пот пу-
но по ву као из  јав но сти и ње го во пре би ва ли ште је не-
по зна то већ ви ше од че ти ри де це ни је. Глав ни ју нак 
ро ма на Дон Спор те ло из не на да су сре ће сво ју бив шу 
де вој ку. Она га увла чи у при чу да се при пре ма от ми ца 
ми ли јар де ра у ко га је за љу бље на. У ро ман ула зе кри-
ми на ци, нар ко ма ни, зе ле на ши: ми ље Лос Ане ђе ле са 
ше зде се тих. Пси хо де лич на и цр но ху мо рна ко ме ди ја 
раз мо та ва се као клуп ко уво де ћи чи та о ца у свет ко ји 
је мо гао да ви ди у аме рич ким фи ло мо ви ма.

БАРТ, Ро налд : ИЗ ГУ БЉЕН У КУ ЋИ СМЕ ХА. 
Пре вео са ен гле ског Игор Цви ја но вић. Би бли-
о те ка Аго ра, – Зре ња нин: Аго ра, 2011.
Џон Барт (1930, Кем бриџ, 
Ме ри ланд), аме рич ки про-
за и ста, ди пло ми рао је и ма-
ги стри рао књи жев ност на 
Уни вер зи те ту Џон Хоп кинс 
у Бал ти мо ру, Ме ри ланд. Ра-
дио је као пре да вач на не-
ко ли ко уни вер зи те та, а нај-
ду же на Уни вер зи те ту Џон 
Хоп кинс, где се и пен зи о ни-
сао 1995. го ди не. Барт је до 
са да об ја вио се дам на ест књи га про зе: Опе ра (1957); 
срп ски пре вод „Аго ра“, 2009, The End of the Road (1958), 
The SotWe ed Fac tor (1960), Gi les Go atBoy, or, The Re vi sed 

ДЕ СПИЋ, Ђор ђе : ПРЕ ЖИ ВЕ ТИ У ТЕК СТУ, би бли о те ка Књи жев не 
на у ке, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011. 
Ђор ђе Де спић (1968) аси стент је на Од се ку за срп ску књи жев ност на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Пи ше књи жев но кри тич ке, књи жев но те-
о риј ске и књи жев но и сто риј ске тек сто ве. Об ја вио је сле де ће књи ге: Ак си о
ло шки иза зо ви: књи жев на кри ши ка, Књи жев на омла ди на Ср би је, Бе о град, 
2000; Спи рал ни тра го ви: кри ти ке и есе ји о срп ском пе сни штву, На род на би-
бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, Кра ље во, 2005; По ре кло пе сме: по тен ци-
јал ин тер тек сту ал но сти у по е зи ји Ми о дра га Па вло ви ћа, Аго ра, Зре ња нин, 
2008. Тек сто ви при ку пље ни у овој књи зи об ја вље ни су то ком де сет го ди на 
у ча со пи си ма. Ту су тек сто ви о књи га ма Ми о дра га Па вло вић (Афро ди ти на 
ува ла), Јо ви це Аћи на (Уни шти ти по сле мо је смр ти, Ко хо ће да во ли мо ра да умре, Ма ли ерот ски реч
ник срп ског је зи ка), Да ви да Ал ба ха ри ја (Пи ја ви це), Дра га на Ве ли ки ћа (Слу чај Бре мен), Ра до сла ва 
Пет ко ви ћа (Ствар но се ћа ње на смрт), Вла ди сла ва Бај ца (Беск тво од би о гра фи је), Са ве Дам ја но ва, 
(Гло со ла ли је: иза бра не и но ве при че), Ђор ђа Пи са ре ва (За ве ра бли зна ки ња), Ми ло ша Ла ти но ви ћа 
(Шек спи ров кли јент). Реч је о бри жно иза бра ним ауто рима и њи хо вим књи гама. У дру гом де лу 
књи ге су кри ти ке (Слав ка Гор ди ћа и Пре дра га Пе тро ви ћа), а на кра ју  ауто ро ви есе ји о Раст ку, 
Па ви ћу и дру ги ма.

БЕ ЛЕ СЛИ ЈИН, Дра га на : ПИ СА ТИ ДА ЉЕ – ИЗА БРА НЕ КРИ ТИ КЕ, 
Днев ник – Но ви не и ча со пи си, Но ви Сад, 2012. 
Књи га кри ти ка Дра га не Бе ле сли јин са сто ји се из три по гла вља: пр во је по-
све ће но са вре ме ној срп ској прип о ве ци (И би при ча) дру го ро ма ну (Груп ни 
пор трет с ро ма ном), а тре ће те о риј ским и есе ји стич ким књи га ма. Аутор ка 
у тек сто ви ма ко ји су об ја вљи ва ни у нај пре сти жни јим књи жев ним ча со пи-
си ма (Ле то пи су Ма ти це срп ске, Збор ни ку Ма ти це срп ске за књи жев ност и 
је зик, Квар та лу, По љи ма, Књи жев ном ма га зи ну и др.) ана ли зи ра ро ма не и 
при по вет ке не ких од нај зна чај ни јих срп ских про за и ста: Го ра на Пе тро ви-
ћа, Ве се ли на Мар ко ви ћа, Мир ја не Ђур ђе вић, Вла да на Ма ти је ви ћа, Ла сла 
Бла шко ви ћа, Сла во љу ба Мар ко ви ћа, Јо ви це Аћи на, Фра ње Пе три но ви ћа, 
Сло бо да на Тиш ме и дру гих. У тре ћем по гла вљу, на зва ном При лог те о ри ји све о би ља кри тич ки се 
ин тер пре ти ра ју те о риј ски и књи жев но и сто риј ски ра до ви Ива на Не гри шор ца, Гој ка Те ши ћа, Бо-
ја не Сто ја но вић Пан то вић, Зо ри це Ђер го вић Јок си мо вић, Ти хо ми ра Бра јо ви ћа и др. Из вод из ре-
цен зи је Ми ле те Аћи мо ви ћа Ив ко ва: „На сто је ћи да сво јим кри тич ким опи сом об у хва ти ка рак те-
ри стич на, за ни мљи ва, вред на и ре пре зен тат ив на де ла са вре ме не књи жев но сти Дра га на Бе ле сли-
јин је, са под ра зу ме ва ју ћом ме то до ло шком спре мом и ана ли тич ком усред сре ђе но шћу, успе ва ла да 
у њи ма пре по зна и из дво ји њи хо ва, на ро чи та, књи жев но-умет нич ка и са знај на свој ства. Јед на ко 
ко ли ко је успе ва ла да сво је тек сто ве об ли ку је та ко да они не бу ду ли ше ни ин те лек ту ал не и из ра-
жај не сна ге: ре тор ског по ле та, сли ко ви тих по ре ђе ња, под сти цај них ре ми ни сцен ци ја и са др жај-
них уви да. Све то је ову књи гу учи ни ло ко ри сним све до чан ством о јед ном жи вом сег мен ту на ше, 
ода свуд спу та не и угро же не, на ци о нал не кул ту ре. Због то га јој ва ља при сту па ти са уве ре њем да 
она пред ста вља вре дан при лог ње ном усме ре ном осве тља ва њу, по у зда ни јем раз у ме ва њу и вред-
но ва њу.“ Дра га на Бе ле сли јин, књи жев на кри ти чар ка (Но ви Сад, 1975) до са да је об ја ви ла књи ге: 
Сте ри ји не па ро ди је – ис ку ше ња (пост)мо дер ног чи та ња (Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009), Дан, 
кон текст, бр зи на ве тра (Ма ли Не мо, Пан че во, 2010); при ре ди ла је књи гу иза бра них пе са ма Та ње 
Кра гу је вић Ру жа, оди ста (За вод за кул ту ру Вој во ди не, Но ви Сад, 2010), као и кри тич ко из да ње 
са бра них пе са ма но во сад ског пе сни ка Не на да Ми тро ва (у штам пи, Слу жбе ни гла сник).

БО ЖИЋ, Сне жа на : ПОД СТИ ЦА ЈИ, ТРА ГА ЊА, Ал те ра, 2011.
Књи га Под сти ца ји, тра га ња до но си из бор кри тич ких тек сто ва на ста лих 
у пе ри о ду од 2002. до 2010. го ди не, об ја вљи ва них у до ма ћим књи жев ним 
ли сто ви ма и ча со пи си ма. Уну тар књи ге, тек сто ви су рас по ре ђе ни у шест 
те мат ских це ли на, ус по ста вље них на осно ву на кнад но уоче них до дир них 
та ча ка ме ђу књи га ма на ко је се од но се. Увод ни текст у по гла вљу „Рас кр-
сни ца“ по све ћен је Иси до ри Се ку лић (Са пут ни ци). По гла вље „За ду жби не“ 
об је ди њу је тек сто ве о Јо ва ну Ра ду ло ви ћу (Иде а лан плац), Ми лен ти ју Ђор-
ђе ви ћу (Све ти рат ни ци), Ср ђа ну Во ла ре ви ћу (Под кро вом ва тре не ку ће), 
Ти хо ми ру Не ши ћу (За ду жби на на Ве три лу) и Дра ги ши Ка ле зи ћу (Без да ни
ца). У „Ла ви рин ти ма“ се на ла зе при ка зи књи га Ми ка и ла Бо ди ро ге (Ква дри
ли он), Ла сла Бла шко ви ћа (Тур нир гр ба ва ца), Ђор ђа Пи са ре ва (У ср цу гра да), Фра ње Пе три но ви ћа 
(По след њи ту мач си ме три је), Сло бо да на Ти шме (Ур ви дек) и Вла ди ми ра Та си ћа (Ки ша и хар ти ја). 
По гла вље „Гра ни це“ укљу чу је тек сто ве о Ра до ва ну Бе лом Мар ко ви ћу (Ор ке стар на пе да ле), Ми-
ло ра ду Па ви ћу (По зо ри ште од хар ти је) и Мир ку Де ми ћу (Мол ски акор ди). Тек сто ви о спи са те љи-
ца ма Љу би ци Ар сић (Ико на), Ста ни Ди нић Ско ча јић (Про ван сал ска пти чи ца), Љи ља ни Ду га лић 
(Акт) и Мир ја ни Па вло вић са чи ња ва ју по гла вље „Мо де ли“, док по след ња це ли на под на зи вом 
„Тра го ви“ са др жи тек сто ве о оства ре њи ма Јо ва на Пеј чи ћа (Основ, окви ри, праг), Сло бо да на Вла-
ду ши ћа (На про ма ји) и Ти хо ми ра Бра јо ви ћа (Крат ка исто ри ја пре о би ља). Књи га Под сти ца ји, 
тра га ња об ја вље на је у еди ци ји „Ка лем“ из да вач ке ку ће Ал те ра из Бе о гра да.

БО ЈА ОКО ЛИ НЕ, Збор ник о пе сни штву Ибра хи ма Ха џи ћа, 
На род на би бли о те ка До си теј Об ра до вић, Цен тар за кул ту ру, Ро-
жа је, 2012.
Ибра хим Ха џић ро ђен је 1944. го ди не у Ро жа ја ма. Пи ше по е зи ју и про зу, 
пре во ди са ру ског. По не кад се род ни град мо же оду жи ти пи сцу при ре ђу-
ју ћи окру гли сто о ње го вом ства ра ла штву. Овај збор ник је ре зул тат та-
квог оку пљања. Ни су рет ки зборни ци о ства ра ла штву на ших пи са ца али 
овај збор ник са др жи по ред ра до ва кри ти ча ра о по е зи ји Ибра хи ма Ха џи ћа 
(Мил це Ни ко лић, Во ји сла ва До ни ћа, Пр дра га Чу ди ћа, Фи ли па Да ви да, 
Дра го љу ба Стан ко ви ћа, Ал ми ра За ли хи ћа и дру гих), и из бор из по е зи је. Ибра хим Ха џић је до са-
да об ја вио: Хар фа ва си о на, Ви ди ци, Бе о град, 1970; Ве жба ње осе ћа ња, ДОБ, Бе о град, 1973; Офор ми
ти је дин стве ну жи во ти њу, Про све та, Бе о град, 1974; Вре ли тра го ви, На род на књи га, Бе о град 1980; 
На ста клу за пи са но, БИГЗ, Бе о град, 1987; Исти жи вот (иза бра не и но ве пје сме), Уни вер зи тет ска 
ри јеч, Ник шић, 1988; Пе сме и, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 1997; Хо ра, Ок то их, Под го ри ца, 2000; 
Не про чи та не и но ве пе сме, Про све та, Бе о град, 2006; По сма трач, До бра књи га, Са ра је во, 2009; 
По сма трач (2), пе снич когра фич ка ма па, (би бли о фил ско из да ње) Ибра хим Ха џић/Исмет Ха џић, 
Ро жа је, 2010. Овом збор ни ку при до да те су и но ве. На кра ју збор ни ка је раз го вор с аутором.
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Страни ИЗБОР
New Sylla bus (1966), Chi me ra (три по ве за не но ве ле, 
1972), Sab ba ti cal: A Ro man ce (1982), The Ti de wa ter 
Ta les (1987), The Last Voyage of So me body the Sa i lor 
(1991), On ce upon a Ti me: A Flo a ting Ope ra (би о граф-
ски ро ман, 1994), On with the Story (при че, 1996), 
Co ming Soon!!!: A Nar ra ti ve (2001), The Bo ok of Ten 
Nights and a Night: Ele ven Sto ri es (2004), Но во град ња, 
„Аго ра“, 2010. Барт је не за о би ла зна фи гу ра аме-
рич ког пост мо дер ни зма, у прак тич ном и те о риј-
ском сми слу. Ње го ви ме та фик ци о нал ни ро ма ни 
по чи ва ју на по ку ша ју ли ко ва да од ре де са ми се бе и 
на чин на ко ји ће се су о чи ти са жи во том и пи та њи-
ма по сто ја ња. Бар то ви ју на ци, углав ном ста нов ни-
ци ње го вог род ног Ме ри лан да, рас пе ти су из ме ђу 
пост мо дер не ре ла тив но сти све га по сто је ћег и тра-
же ња ра ци о нал ног вред но сног си сте ма. О све му 
то ме он пи ше сло же ним, раз и гра ним је зи ком, по-
и гра ва ју ћи се с ли ко ви ма и чи та о ци ма у сво јим 
спи са тељ ским екс пе ри мен ти ма. Ду го је на ша кул-
тур на јав ност а и на ша кул ту ра оче ки ва ла пре во де 
Бе то вих де ла, и тек је од не дав но из да вач ка ку ћа 
„Аго ра“ поче ла да га об ја вљу је. По ја ви ла се ње го ва 
култ на књи га. Књи га при ча ко ја је из зва ла шок ка-
да је об ја вље на, код нас по ја вљу је са за ка шње њем. 
По и гра ва ње ми то ви ма, ме тат ексту ал ност, ме та-
фик ци он ла ност, и још мно го  шта што се мо же са-
да на ћи у реч ни ку пост мо дер ни зма. Дру гу ва жну 
гру пу тек сто ва пред ста вља ју есе ји о књижевно сти, 
јед на ко ути цај ни као и ње го ва про за. До са да шње 
при су ство Џо на Бар та у срп ској књи жев но сти сво-
ди се углав ном на пре во ђе ње те о риј ских тек сто ва 
и при ча. До бит ник је ви ше ва жних на гра да за сво-
је ства ра ла штво и члан је Аме рич ке ака де ми је за 
умет ност и књи жев ност, као и Аме рич ке ака де ми-
је за умет ност и на у ку.

ЕСТЕР ХА ЗИ, Пе тер : ПО МОЋ НИ ГЛА ГО ЛИ 
СР ЦА, Ар хи пе лаг, би бли о те ка, Злат но ру-
но, Бе о град, 2012.
Пе тер Естер ха зи (Бу дим-
пе шта, 1950), ро ман си-
јер, есе ји ста, при по ве дач. 
По ти че из нај слав ни је 
ма ђар ске ари сто крат ске 
по ро ди це ко ја је ве ко ви ма 
да ва ла гро фо ве, кар ди на-
ле и би ску пе и пре суд но 
ути ца ла на ма ђар ску и ду-
го вре ме на аустро у гар ску 
по ли ти ку. Пр ви Естер-
ха зи ко ји, по пут ње го вих пре да ка, ни је ро ђен као 
гроф. О го то во осам ве ко ва сво је по ро ди це Естер-
ха зи је на пи сао обим ни ро ман Harmonia Caelestis, 
на ко ме је ра дио не пу них де сет го ди на, да би по-
сле шо кант ног от кри ћа да је ње гов отац, по след њи 
гроф Естер ха зи, био до у шник ко му ни стич ког ре-
жи ма и ма ђар ске тај не по ли ци је на пи сао на ста вак 
овог ро ма на Ис пра вље но из да ње. Пе тер Естер ха зи 
је за вр шио сту ди је ма те ма ти ке. Са мо не ко ли ко 
го ди на је ра дио у стру ци, у ма те ма тич ком ин сти-
ту ту у Буд им пе шти. Од 1978. го ди не је про фе си-
о нал ни пи сац. Нај зна чај ни ја де ла: Про из вод ни ро
ман (1979), Ви сак (1981), Ко га ран ту је без бед ност 
ове да ме (1982), Та љи га ши (1983), Ма ла ма ђар ска 
пор но гра фи ја (1984), По моћ ни гла го ли ср ца (1985), 
Увод у ле пу књи жев ност (1986), Два на ест ла бу до ва 
(1987), Књи га о Хра ба лу (1990), Из ку ле од сло но ва че 
(1991), Чу де сни жи вот ри би це (1991), За пи си јед ног 
ду ше бри жни ка (1994), Јед на же на (1995), Мо чвар ни 
пе тлић (1996). Не у мор ни екс пе ри мен та тор ма-
ђар ске књи жев но сти, Пе тер Естер ха зи, на ста вља 
ис тра жи ва ња и у овој књи зи. Де ли стра ну књи ге 
на два де ла та ко у пр вом де лу ско ро на ту ра ли стич-
ки опи су је мај чи ну смрт, да би у до њем де лу књи ге, 
на во дио раз не ци та те из де ла Ми кло ша Апа ти ја, 
Х. Ц. Арт ма на, Ми ха ља Ба би ча, До нал да Бар тел-
меа, Жор жа Ба та ја, То ма са Бер нхар да, Хор хеа Лу-
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и са Бор хе са, Ал бе ра Ка ми ја, Ан то на Це хо ва, Је неа 
Џи де, Ми ла на Фи шта, Пе те ра Хај но ци ја, Пе те ра 
Ханд кеа, Ђу ле Иље ша, Иштва на Је ле ни ча, Фе рен-
ца Ју ха са, Ва лен ти на Ка та је ва, Иштва на Кор мо ша, 
Де жеа Ко сто ла њи ја, Ло тре а мо на (Да ни ла Ки-
ша), Сте фа на Ма лар меа, Ива на Ман ди ја, Ми кло-
ша Ме се ља, Фе рен ца Мол на ра, Ро бер та Му зи ла, 
Ота Ор ба на, Ге зе Отли ка, Ле рин ца Са боа, Све тог 
Па вла, Бле за Па ска ла, Ја но ша Пи лин ског, Ар ту-
ра Рем боа, Жа на По ла Сар тра, Ро нал да Су ке ни-
ка, Ла ва Тол сто ја, Ге ор га Тра кла, Иштва на Ва ша, 
Пе те ра Ва ша ди ја, Са бол ча Ва ра ди ја, Шан до ра 
Ве ре ша, Лу дви га Вит ген штај на. Је дан ци ни чан и 
бе сти дан од нос пре ма по ро ди ци, смр ти, пре ма од-
но си ма у ужем или ши рем окру же њу у ко ме жи ви 
глав ни ју нак ро ма на. Је дан од во де ћих са вре ме них 
европ ских пи са ца, пре ве ден на ве ћи ну свет ских 
је зи ка, свој пред го вор за вр ша ва ре че ни цом: Ка кав 
ћу ма то ри де вац да бу дем кад ни то ли ко хра бро сти 
не мам да во лим смрт.

ХАНД КЕ, Пе тер : МО РАВ СКА НОЋ, При по-
вест, пре вод са не мач ког Жар ко Ра да ко-
вић, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 
2012.
Пе тер Ханд ке ро ђен је 
1942. го ди не у Гри фе ну 
у Ко ру шкој. Сту ди рао је 
пра ва у Гра цу и ту при-
па дао Гра дач ком кру гу 
пи са ца. На кон пр вих 
књи жев них успе ха (ро-
ман Сшр шље ни, дра ма 
Псо ва ње публи ке, и на-
ступ пред но ви на ри ма у 
Прин сто ну, САД) сти че 
сла ву и по ста је култ ни пи сац бит-ге не ра ци је. Као 
ро ма но пи сац, при по ве дач, пе сник, дра ма ти чар, 
пи сац ра дио-дра ма, филм ских сце на ри ја и пре во-
ди лац, об ја вио је до да нас пе де се так књи га и пре-
во да с ен гле ског, фран цу ског, ста ро грч ког и сло-
ве нач ког је зи ка. Пре во ђен у Ју го сла ви ји, по стао 
је и код нас култ ни пи сац та ко да су му об ја вље на 
из ба ра на де ла, та ко ђе у пре во ду Жар ка Ра да ко ви-
ћа. Ме ђу по след њим код нас пре ве де ним де ли ма 
је ро ман Дон Ху ан. Те шко да ће мо на ћи европ ског 
пи сца у чи јем ро ма ну ће се рад ња де ша ва ти у Ср би-
ји, и то у бро ду, укот вље ном на Мо ра ви, по ред се ла 
По ро ди на, по след ње еко ло шке ен кла ве у Евро пи.  
Пе рет Ханд ке је но си лац је свих ва жни јих на гра-
да за књи жев ност, осим Но бе ло ве, за ко ју и ње го ви 
не при ја те љи ми сле да му је ус кра ће на из по ли тич-
ких раз ло га. Око ње го вих књи га кри ти ча ри се, по-
не ти ва не стет ским раз ло зи ма, углав ном спо ре, док 
их пу бли ка при хва та.

ТАН ПИ НАР, Ах мет Ха ма ди : СПО КОЈ, пре-
вод с тур ског Ве сна Га здић, би бли о те ка, XX 
век, Де ре та, Бе о град, 2012. 
Ах мет Хам ди Тан пи нар 
је дан је од нај зна чај ни јих 
тур ских пи са ца XX ве-
ка. Ро ђен је у Ис тан бу лу 
1901, а у овом гра ду и уми-
ре 1962, од ср ча ног уда ра. 
Ра но де тињ ство про во-
ди по ра зним гра до ви ма 
Ана до ли је. Вра тив ши се у 
за ви чај, за по чи ње сту ди-
је ве те ри не, али их убр зо 
на пу шта да би сту ди рао 
књи жев ност и исто ри ју умет но сти. Под ути ца јем 
зна чај них до га ђа ја мо дер ног вре ме на, пи ше књи ге 
ко је су би ле узор мно гим пи сци ма то га до ба. Био 
је по сла ник у пар ла мен ту, про фе сор, али пре све га 
исто ри о граф до ба ко је је не ста ло. Ро ман Спо кој са-
да већ спа да у кла сич на де ла тур ске књи жев но сти. 
Гра д Ис тан бул је по приш те јед ног по ро дич ног ро-
ма на у ко ме се сме њу ју љубав, му зи ка, смрт, пред 
са ми Дру ги свет ски ра т ка да се пре и спи ту ју мно га 
не де ла и чвр сте нор ме не ка да шњег дру штва. Гра-

фич ки ате ље Де ре та је 2010. об ја вио ње гов ро ман 
Ин сти тут за по де ша ва ње вре ме на. Нај зна чај ни ји 
књи жев ни фе сти вал у Ис тан бу лу но си име овог пи-
сца и сва ке го ди не по ста је све по се ће ни ји. Ње го ве 
књи ге пре ве де не су на пре ко три де сет је зи ка.

КОН РАД, Ђерђ : ИЗ ВЕ ШТАЈ О СТА ЊУ ДУ-
ХА, Из бор и пре вод с ма ђар ског Ар пад 
Виц ко, би бли о те ка Зна ко ви, Ар хи пе лаг, Бе-
о град, 2012. 
Ђерђ Кон рад (1933), ро-
ман си јер и есе ји ста, ве-
ли ки ма ђар ски и је дан од 
нај зна чај ни јих са вре ме-
них европ ских пи са ца. У 
јед но пар тиј ском ко му-
ни стич ком си сте му Кон-
рад је ди си дент ко ји ни је 
мо гао да об ја вљу је сво је 
књи ге од 1974. до 1988. 
го ди не. У пр вим го ди на-
ма тран зи ци је Кон рад је је дан од во ђа де мо крат-
ске опо зи ци је у Ма ђар ској и је дан од осни ва ча 
ли бе рал не по ли тич ке стран ке Са вез сло бод них 
де мо кра та. Об ја вио је ро ма не: По се ти лац (1969), 
Осни вач  гра да (1971), Гу битник (1989), Врт на  за
ба ва (1989), Ме лин да и Дра го ман (1989), Ка ме ни 
 сат (1994), Остав шти на (1998), Од ла зак од ку ће 
и повра так ку ћи (2001), По мра че ње сун ца, на бр ду. 
(2003), Ту га пе тло ва (2005), Клат но (2008). Књи-
ге есе ја: Ис ку ше ња ауто но ми је (1980), Ан ти по
ли ти ка (1989), Из ве штај о ста њу ду ха (1989), На  
пуп ку Евро пе (1990), Ме лан хо ли ја пре по ро да: Есе ји 
о пост ко му ни стич кој Сред њој Евро пи (1991), Днев
ник 1991–1993 (1993), Че ка ње (1995), Не ви дљи ви 
глас: Раз ми шља ње на ј е вреј ске те ме (1997), Југо сло
вен ски рат (1999), Шта зна зе ле на жа ба? (2000), 
Пи сац и град (2004), Ши ре ње сре ди шњег: Раз ми шља
ња о Евро пи (2004), Чу де сни ли ко ви (2006). У књи-
зи Из ве штај о ста њу ду ха су ода бра ни есеј. По ред 
есе ја по ко ме књи га но си на слов нала зе се есеј о 
књи жев но сти, по ли ти ци, Евор пи, а чи та о цу бу де 
дра го што је Кон рад пи сао о на шим пи сци ма, Да-
ни лу Ки шу, Алек сан дру Ти шми, те и о бом бар до ва-
њу НА ТО пак та. Ђерђ Кон рад је на гра ђи ван: Хер-
де ро ва на гра да (1983), Европ ска на гра да за есеј 
(1985), На гра да „Ме ке нас“ (1989), На гра да „Ма нес 
Шпер бер“ (1990), Ми ров на на гра да не мач ких из-
да ва ча и књи жа ра (1991), Ме ђу на род на књи жев на 
на гра да „Сте фан Ми тров Љу би ша“ (1998), На гра-
да „Ми ло ван Ви да ко вић“ (2009). У из да њу Ар хи пе
ла га об ја вље ни су Кон ра до ви ро ма ни Од ла зак од 
ку ће и по вра так ку ћи (2008) и По мра че ње сун ца, на 
бр ду (2009). Де ла Ђер ђа Кон ра да пре ве де на су на 
све ве ће свет ске је зи ке.

ЈА ЛОМ, Ир вин : ПРО БЛЕМ СПИ НО ЗА, пре ве-
ла с ан гле ског Сла ђа на Ма жгаљ-Жа ку ла, Пла-
то, Бе о град, 2012.
Ир вин Ја лон (1931) аме-
рич ки је пси хи ја тар и 
пси хо те ра пе ут. До са да је 
напи сао две књи ге Кад је 
Ни че пла као и Ле че ње Шо
пен ха у ра. Ње го ве књиге 
би тре ба ло по сма тра ти 
као фе но мен јер је још мо-
гу ће при ву ћи чи та лач ку 
пу бли ку и пи са ти о Ни чеу 
са по зи ци ја пс и хи ја три је. 
Ево, са да је пред чи та о ци ма књи га о Спи но зи, са 
на сло вом Про блем Спи но за. Мо жда се да нас дру-
штве ни усло ви тог вре ме на дру га чи је ви де, можда 
их и није  мо гу ће оцр та ти, али оно што би за ни ма ло 
јед ног пси хи ја тра сва ка ко је про фил ве ли ког Спи-
но зе. На чи та о цу је са да да прет по ста ви ко га ће за 
сле де ћу књи гу ода бра ти овај ува же ни пси хи ја тар.

ЕП ШТЕЈН, Ми ха ил : ФИ ЛО СО ФИ ЈА ЉУ БА ВИ: 
ЉУ БАВ У ПЕТ ДИ МЕН ЗИ ЈА, са ру ског пре ве-
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ла Рад ми ла Ме ча нин, Из да вач ка књи жар ни ца 
Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци-Но ви 
Сад, 2012, стр. 361.
Да ли нам је да то да до ку чи-
мо тај ну љу ба ви. Раз у ме мо ли 
са ми се бе ка да нас из не на да 
об у зме то осе ћа ње? Књи га 
чу ве ног фи ло ло га и фи ло со-
фа Ми ха и ла Еп штеј на крај ње 
отво ре но от кри ва ви ше ди-
мен зи о нал ни свет љу ба ви, за-
па њу ју ћи ду би ном ана ли за и 
па ра док сал но шћу за кљу ча ка. 
Чи та о цу се отва ра ју  нај фи-
ни је ни јан се љу ба ви, ра зно вр сност ње них ду хов них 
и чул них ис по ља ва ња: ка при ци же ља, по ле ти ма ште, 
не жност и бол… Аутор раз ма тра не са мо фи зич ке већ 
и пси хо ло шке, умет нич ке, лин гви стич ке, ре ли ги о зне 
ди мен зи је љу ба ви и еро са. Књи га је на ме ње на за све 
чи та о це ко ји же ле да до ку че при ро ду љу ба ви у кон тек-
сту раз вит ка са вре ме не ми сли. Овој књи зи пред сто ји 
ду го веч ност, с об зи ром на то да Еп штејн вра ћа еро-
ти ку у ор би ту на уч ног ху ма ни стич ког дис кур са. Ова 
књи га пру жа мо гућ ност да се на нов на чин са гле да и 
оце ни план љу бав них од но са, ко ји у са вре ме ном све ту 
на гло ин волу и ра у секс, у област чи сте фи зи о ло ги је. 
Реч је о  пра вом уџ бе нику еро ти ке, ко ји су мно ги про-
пу сти ли у шко ли зва ној жи вот. Ми ха ил Еп штејн ну ди 
чи та ву ри зни цу есе ја о ра зно вр сно сти љу бав ног ис ку-
ства и че ти ри стра не љу ба ви, о ужи ва њу и до ди ри ма, 
о дво пол ној при ро ди ства ра ла штва, не до ку чи во сти 
те ла и еро ти зму жен ског згло ба ру ке, о „еро то ло ги-
ји“ (на су прот сек со ло ги ји) и еро то ни ми ји (по о е ти ци 
љу бав ног име на). Аутор не мо ра ли зи ра, не ра су ђу је 
ап стракт но: на о ру жа ва чи та о ца пра вим ар се на лом 
сред ста ва за гле да ње, раз у ме ва ње и из ра жа ва ње ерот-
ског пла на жи во та. Ин то на ци ја му је до бро на мер на, 
по вер љи ва и у сво јој ин ту и тив ној исти ни то сти про-
же та и лич ном ис по ве шћу. За ту спе ци фич ну про-
бле ма ти ку на ла зи је зик ко ји је ауто но ман у од но су 
и на ме ди цин ски реч ник сек со ло ги је, и на вул гар ну 
прак су ко ло кви јал ног го во ра о еро ти ци. Углав ном, 
ова књи га ути ре пут љу ба ви као та квој – у свој сво јој 
пу но ћи и бла го да ти. Тој си ли чи ји јак и хро нич ни де-
фи цит осе ћа мо сви, са вре ме на кул ту ра и са вре ме ни 
свет у це ли ни.

ПО Е ТИ КА СИ ЖЕА И ЖАН РА, При ре ди ла Ни на 
Бра гин ска, са ру ског пре ве ла Рад ми ла Ме ча-
нин, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви-
ћа, Срем ски Кар лов ци-Но ви Сад, 2012, стр. 465. 
Са вре ме но из да ње По е ти ке 
си жеа и жан ра, док тор ске ди-
сер та ци је Ол ге М. Фреј ден-
берг (1890–1955), по зна ча ју је 
са свим упо ре ди во са об ја вљи-
ва њем јед не дру ге ди сер та ци-
је – књи ге Ми ха и ла М. Бах-
ти на Ства ра ла штво Фран со
аа Ра блеа и на род на кул ту ра 
сред њег ве ка и ре не сан се. Чи та-
о цу се ну ди не са мо по но вље-
но из да ње мо но гра фи је О. М. 
Фреј ден берг из 1936. го ди не 
не го и текст, снаб де вен на уч ним апа ра том, об ра ђе-
ним под ру ко вод ством Ни не В. Бра гин ске. С об зи ром 
на то да у овом спо ме ни ку кул ту ре по сто је ци та ти из 
пе ри о ди ке, би бли о гра фи ја и та ко ре ћи In dex fon ti um 
(спи сак из во ра), у ко ји су укљу че ни би блиј ски, ан тич-
ки и фол клор ни из во ри, при ре ђи вач их је про ве рио 
лич но de vi su, а ка да су то би ла не до ступ на из да ња, 
ко јима се слу жи ла О. Фреј ден берг, про ве ра је вр ше-
на на дру гим, че сто но ви јим из да њи ма, ко ја су на-
ве де на у на по ме на ма. Ова књи га пр вог кла си ча ра и 
осни ва ча Ка те дре за кла сич ну књи жев ност у Ру си ји 
пред ста вља те мељ за раз у ме ва ње не са мо ве ко ва ко ји 
су усле ди ли по сле но ве ере већ и по ја ва из да на шњих 
оби ча ја и жи во та. Раз ја шње на су не са мо пи та ња оп-
ште кул ту ре не го и жи во та, па сти че мо ути сак да смо 
учи ли од кро ва, а да су те мељ на пи та ња оста ја ла не-
так ну та. Ода кле нам сто, кре вет итд.? Као и Исто риј
ска по е ти ка Ве се лов ског, По е ти ка си жеа и жан ра нам 
јед но став но ука зу је на ре до след зби ва ња у кул тур ној 
исто ри ји, чи ји ре лик ти жи ве и у овом ве ку. 

ЈОН СОН, Еј вин : ТА ЛА СИ ЗА ПЉУ СКУ ЈУ ОБА ЛЕ, пре ве ла са швед ског Сла ви ца 
Ага то но вић, Аго ра, би бли о те ка, Аго ра, Зре ња нин, 2011.
Шве ђа ни као да се сти де ка да сво јим ауто ри ма до де љу ју Но бе ло ву на гра ду за књи-
жев ност па су та ко 1974. го ди не на гра ду да ли дво ји ци сво јих ауто ра, Ха ри Мар тин-
со ну и Еј ви ну Јон со ну. И ми смо по до зри ви пре ма швед ским но бе лов ци ма јер ка ко 
оправ да ти да је овај  Јон сонов роман тек недавно пре веден. При дру жу је се гру пи 
но бе ло ва ца за ко је се на ши из да ва чи не за ни ма ју или их об ја вљу ју тек рет ко, ма да 
је са ма Но бе ло ва на гра да нај бо ља ре кла ма. Еј винд Јон сон (1900–1976) спа да у ве-
ли ка не европ ског ро ма на XX ве ка. По ти че из рад нич ке по ро ди це са се ве ра Швед ске, 
а би о гра фи ја му на ли ку је аме рич кој; ра дио је раз ли чи те по сло ве, из ме ђу оста лог, у 
пи ла ни, ци гла ни и као се о ски слу га, пре не го што је 1924. го ди не об ја вио пр во де ло. 
Про вео је ва жан пе ри од то ком 20-их го ди на про шлог ве ка у Бер ли ну и Па ри зу, и био је 
ме ђу они ма ко ји су пред ста ви ли иде је европ ског мо дер ни зма у Швед ској. По стао је члан Швед-
ске ака де ми је 1957, а Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност до био 1974. го ди не.

Успех код кри ти ке до жи вео је 1929. са де лом Ко мен тар о зве зди па да ли ци. Ро ман о Уло фу освојиo 
је ши ру чи та лач ку пу бли ку. На наш је зик пре ве де ни су ро ма ни Улоф се сми је ши жи во ту (1957) и Сно
ви о ру жа ма и ог њу (1965), а ро ман Та ла си за пљу ску ју оба ле, ње го ва нај по зна ти ја и нај пре во ђе ни ја 
књи га, у овом из да њу се пр ви пут по ја вљу је пред срп ским чи та о ци ма. У ле по ин то ни ра ном лир-
ском ро ма ну Та ла си за пљу ску ју оба ле Еј вин Јон сон узи ма мит као оно што је нај ста ри је у људ ској 
све ти, ван ре ли ги је, да би од сли као Евро пу по сле Дру гог свет ског ра та, као на сле ђе Евро пе од 
Гр ка, до вре ме на у ко ме је жи вео. Са ма при ча по сто ји одвај ка да, а при по ве да чи се ме ња ју кроз 
сва вре ма на да би је ис при ча ли.

СА РА МА ГО, Жо зе : ЈЕ ВАН ЂЕ ЉЕ ПО ИСУ СУ ХРИ СТУ, пре вео с пор ту гал ског Де јан 
Ти а гро Стан ко вић, Ла гу на, Бе о град, 2012.
Жо зе Са ра ма го (1922, Ази ња га – 2010, Ка нар ска остр ва), пор ту гал ски пи сац, до бит-
ник Но бе ло ве на гра де за књи жев ност 1998. го ди не, ро дио се у си ро ма шној се љач кој 
по ро ди ци бе зе мља ша, м у ко трп но се шко ло вао и за вр шио ма шин бра вар ски за нат у 
сред њој  тех нич кој шко ли у Ли са бо ну, где се ње го ва по ро ди ца пре се ли ла кад је Са ра ма-
гу би ло две го ди не. У тој шко ли је, ,,за див но чу до, у на став ном пла ну у то вре ме, иако 
ори јен ти са ном на тех нич ке на у ке, био по ред фран цу ског и пред мет пор ту гал ски 
је зик и књи жев ност. По што код ку ће ни сам имао књи га (соп стве не књи ге, ко је сам 
сам ку пио, од па ра ко је сам по зај мио од при ја те ља, сте као сам тек у сво јој 19. го-
ди ни), уџ бе ник пор ту гал ског је зи ка, са сво јим ан то ло гиј ским ка рак те ром, отво рио 
ми је вра та књи жев ног ства ра ла штва“ (Ауто би о гра фи ја). Ра дио је као ауто ме ха ни чар, 
ре фе рент у За во ду за со ци јал но оси гу ра ње, но ви нар, пре во ди лац, књи жев ни кри-
ти чар, ко лум ни ста и уред ник у ви ше пор ту гал ских днев них ли сто ва. По сле на па да и цен зу-
ре пор ту гал ских кон зер ва тив них вла сти на ње гов ро ман Је ван ђе ље по Ису су Хри сту 1991. го ди не, 
ко је су спре чи ле ње го ву кан ди да ту ру за Европ ску књи жев ну на гра ду, пре се лио се на шпан ска 
Ка нар ска остр ва, где је умро 2010. го ди не од по сле ди ца упа ле плу ћа. Свој пр ви ро ман Зе мља гре
ха об ја вио је 1947. По сле то га, до 1966, ни је при су тан на пор ту гал ској књи жев ној сце ни. Од 1955. 
до 1981. ба вио се но ви нар ством и пре во ђе њем (Пер Ла гер квист, Жан Ка су, Мо па сан, Ан дре 
Бо нар, Тол стој, Бо длер, Ан ри Фо си јон, Жак Ро мен, Хе гел, Ре јр нонд Ба јер и др.). Као уред ник у 
јед ној ли са бон ској из да вач кој ку ћи упо знао је и спри ја те љио се са нај зна чај ни јом са вре ме ним 
пор ту гал ским пи сци ма то га до ба, па је об ја вљи ва ње збир ке Мо гу ће пе сме 1966. озна чи ло ње гов по-
вра так у књи жев ност. Отад сле де његове број не  збир ке пе са ма, ро ма ни, збир ке при ча, кри ти ке и 
по ли тич ки тек сто ви ко је је об ја вљи вао код нај зна чај ни јих из да ва ча и у по зна тим пор ту гал ским 
књи жев ним и днев ним но ви на ма. Пре до де љи ва ња Но бе ло ве на гра де 1998, до био је 1995. Ка-
мо и шо ву на гра ду, нај пре сти жни ју на гра ду за пи сце пор ту гал ског књи жев ног из ра за. У књи зи 
Је ван ђе ље по Ису су Хри сту до шао је из ра жа ја Са ра ма гов стил, ле по та ње го ве ре че ни це, од нос пре ма 
хри шћан ству, сми сао за ху мор и пе снич ки сензибилитет. Са ра ма го за ди вљу је сво јим књи га ма.

ПА МУК, Ор хан : ДРУ ГЕ БО ЈЕ, Есе ји и јед на при ча, пре вела са тур ског Мир ја на 
Ма рин ко вић, Ге о по е ти ка, Бе о град, 2011.
Ор хан Па мук је ро ђен у Ис тан бу лу 1952. го ди не. Од ра стао је у ис тан бул ској че твр-
ти Ни шан таш, у по ро ди ци на лик они ма ка кве опи су је у сво јим ро ма ни ма Џев детбег 
и ње го ви си но ви и Цр на књи га. По за вр ше ној гим на зи ји сту ди рао је ар хи тек ту ру, али се 
по том опре де лио за но ви нар ство. Исто риј ски ро ман Бе ла твр ђа ва (1985), у ко јем је 
опи са на ве за из ме ђу мле тач ког ро ба и ње го вог тур ског го спо да ра, про ши рио је по пу-
лар ност и сла ву Ор ха на Па и ну ка и из ван гра ни ца Тур ске. Го ди не 2006. до де ље на му 
је Но бе ло ва на гра да за књи жев ност. Исте го ди не од ли ко ван је фран цу ским Ор де ном 
ви те за ре да умет но сти и књи жев но сти. У сво јим књи га ма че сто је оп сед нут жи во том 
и ам би јен том свог род ног гра да Ис тан бу ла, та ко су код нас пре ве де не две књи ге ко је 
го во ре о Ис тан бу лу: Ис тан бул: успо ме не и град. Го ди не 1998. Па мук је, пра ве ћи из бор 
из на пи са у сво јим бе ле шка ма ко је је во дио од ра не мла до сти, под на сло вом Дру ге бо је: 
иза бра ни спи си и јед на при по вет ка, за јед но са до та да нео бја вље ном ду гом при по вет ком Гле да ње 
кроз про зор, об ја вио сво је ода бра не тек сто ве, есе је, но вин ске члан ке, кри ти ке, ре пор та же и пу то-
пи се. Зо вем се цр ве но, био је је дан од нај попу лар ни јих ро ма на овог ауто ра. 

КАН ЗЕ БУ РО, Ое : ЧЕ ТИ РИ НО ВЕ ЛЕ, пре вео с ја пан ског Де јан Ра зић, би бли о те ка 
То кио, Те не си, Бе о град, 2010.
Јапанскa књи жев ност има два но бе лов ца; 1968, Ја су на ри Ка ва ба та до био је Но бе ло-
ву на гра ду, а по том 1994. го ди не Кен за бу ро Ое. За ни мљи во је да је код нас нај ви ше 
пре во ђен Ју кио Ми ши ма. Мо жда због сво је суд би не, а мо жда из ко зна ко јих других 
раз ло га. По кре та њем из да ва ч ке ку ће Те не си, ко ја се окренула ја пан ским ауто ри ма, 
по ја ви ле су се мно ге зна чај не књи ге из области ја пан ске кул ту ре и тра ди ци је, та ко 
да се књи жев ност Ја па на мо же све о бу хват ни је са гле да ти. У књи зи Че ти ри но ве ле 
на ла зе се „Дан ка да ће ми об ри са ти су зе“, „Ло ви на“, „На у чи те нас да пре ва зи ђе мо 
соп стве но луди ло“, „Агуи, чу до ви ште с не ба“. Нај п ре во ђе ни ја но ве ла је сте „Ло ви-
на“ јер се у њој го во ри о за ро бље ном амрич ком пи ло ту у Дру гом свет ском ра ту и 
ја пан ском де ча ку. „На у чи те нас да пре ва зи ђе мо соп стве но луди ло“ је, пак, ауто био-
г раф ска но ве ла. Отац по ку ша ва да спа се бо ле сно де те на и ла зе ћи на низ про бле ма. У дру ге две 
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но ве ле ра ди се о утва ра ма и уобра зи ља ма. Хи по хон дар ко ји че ка смрт у бол-
ни ци, осам де се то го ди шњи ком по зи тор ко га про га ња бе ба-утва ра... Тре ба ло 
би оче ки ва ти да ће из да вач ка ку ћа Те не си об ја вљи ва ти и дру га де ла јед ног од 
ја панских најзна чај нијих пи са ца.

АН ДРИЋ, Иво : ЛИ РИ КА, би бли о те ка за свет ску књи жев ност, ли-
ри ка, Тре ћи трг, Бе о град, 2011.
У го ди ни ју би ле ја пе десет го ди на од до де љи ва ња Но бе-
ло ве на гра де за књи жев ност Иви Ан дри ћу, поред књи га 
при ча ко је су тим по во дом об ја вљи ва не, уред ни ци Тре-
ћег тр га од лу чи ли су се да об ја ве Ан дри ће ву ли ри ку. Ан-
дрић из не ких раз ло га ни је же лео за жи во та да об јав љу је 
сво је пе сме, пе сме у пр ози и лир ске за пи се. По ред к њи га 
у ко јим је об ја  вље на А н дри ће ва л и ри ка , Ex Pon to, Не
ми ри, Ли ри ка, у овај из бор су ук љу  че не три пе сме ко је 
су изашле у Књи жев ној ре чи 1988. го ди не: Ски ни те ми 
ауре о лу, До ни је ли су ме кр ва ва и бли је да... и Као што би ва 
у је сен...

ХА РОЛД, Пин тер : НО ВИ СВЕТ СКИ ПО РЕ ДАК, пре вод са ен гле ског 
Не да Ви да но вић и Пре драг Ива но вић, ре дак ци ја пре во да, Јо ва на 
Па ви ће вић и Рад ми ла На стић, би бли о те ка Пре ми је ре, Ар хи пе лаг, 
Бе о град, 2011.
Ха ролд Пин тер (1930–2008), је дан је од нај ва жни-
јих драм ских пи са ца XX ве ка. Драм ски пи сац, пе сник, 
про зни пи сац, есе јиста, глу мац, ре ди тељ и по ли тич ки 
ак ти виста. Сту ди рао је глу му на Кра љев ској ака де ми-
ји драм ских умет но сти, а ка ри је ру глум ца за по чео је под 
псе у до ни мом Деј вид Барон. Не ко ли ко го ди на био је глу-
мац у про вин циј ским по зо ри шти ма и у пу ту ју ћим по-
зо ри шним тру па ма у уну тра шњо сти Ирске. Од 1957. го-
ди не по све ћу је се пи са њу, пре све га, пи са њу драма, ма да 
и по сле то га по вре ме но глу ми и знат но че шће ре жи ра. 
Од по чет ка се дам де се тих го ди на ра дио је као ре ди тељ 
у На ци о нал ном те а тру у Лон до ну. Ха ролд Пин тер је на пи сао два де сет де вет 
дра ма, два де сет је дан филмски сце на рио и ре жи рао два де сет се дам по зо ри-
шних пред ста ва. Нај ва жни је дра ме: Со ба (1957), Ро ђен дан (1957), Ку ће па зи тељ 
(1959), Цр но и бе ло (1959), Љу бав ник (1962), По вра так (1964), Ста ра вре ме на 
(1970), Мо но лог (1972), Ни чи ја зе мља (1975), Из да ја (1978), Гла со ви по ро ди це 
(1981), Јед на вр ста  А ља ске (1982), Ста ни ца Вик то ри ја (1982), Још  јед но пред 
од ла зак (1984), Гор штач ки је зик (1988), Вре ме за ба ве (1991), Но ви  свет ски по ре
дак (1991), Ме се чи на (1993), Пе пео пе пе лу (1996), Про сла ва (1999), Прес кон фе рен
ци ја (2002), Не за ви сно од  то га (2006). Нај ва жни је књи ге про зе: Па туљ ци (ро ман, 
1952–1956, пр ви пут об ја вљен 1990), Нај но ви ји из ве шта ји са бер зе (1953), Цр но 
и бе ло (1954–55), Ис пи ти ва ње (1955), Ча јан ка (1963), Про блем (1976), Крат ке  
при че (1995), Де вој ке (1995), Из ви ни те због овог (1999), Бож ји округ (1997), Гла
со ви у ту не лу (2001). Пин тер је при мер ан га жо ва ног пи сца и ин те лек ту ал ца који 
се не двосми сле но ан га жо вао у нај ва жни јим јав ним и по ли тич ким пи та њи ма 
по след њих де це ни ја XX ве ка као из ра зи ти кри ти чар пи та ња по ли тич ке мо-
ћи у ме ђу на род ним од но си ма и као стра сни за ступ ник људ ских и гра ђан ских 
пра ва. Пин те ров ан га жман огле дао се у мно го број ним пу бли ци стич ким тек-
сто ви ма, јав ним апе ли ма и кон крет ним јав ним и по ли тич ким ак ци ја ма у Ве ли-
кој Бри та ни ји и у мно гим дру гим зе мља ма. До га ђа ји на бри тан ској и свет ској 
по ли тич кој сце ни ни су га оста вља ли рав но ду шним, а ни ње го ве одре ши те 
ре ак ци је ни ког ни су чи ни ле рав но ду шним. Књи га Но ви свет ски по ре дак је 
из бор две дра ме и у до дат ку садржи Пин те ров ан га жо ва ни тек ст Умет ност, 
исти на и по ли ти ка. На кр ају књи ге је по го вор Рад ми ле На стић „Хар лод Пин-
тер: иде је ко је жи ве и не по но вљи ва дра ма тур ги ја“.

КЕР ТЕС, Имре : ДО СИ ЈЕ К., пре вод с ма ђар ског Са ва Ба бић, Ла гу-
на, Бе о град, 2012.
Имре Кер тес, ма ђар ски књи жев ник, ро ђен је у Бу дим пе-
шти 1929. го ди не. За вре ме Дру гог свет ског ра та, као че-
тр на е сто го ди шњак де пор то ван је у на ци стич ки ло гор 
Аушвиц, а за тим у ло гор Бу хен валд. По за вр шет ку Дру гог 
свет ског ра та, вра ћа се у Бу дим пе шту где ра ди као но ви нар 
за Ви ла го шаг, од 1948. Го ди не 1951. до би ја от каз и по све ћу је 
се пи са њу и пре во ђе њу, из ме ђу оста лог, пре во ди де ла Ни-
чеа, Хорф ман ста ла, Фрој да, Ро та, Вит ген штај на и Ка-
не ти ја. Под јед на ко про скри бо ван као Је вре јин и у на ци-
стич кој и ко му ни стич кој Ма ђар ској, исе лио се у Не мач ку. 
Сво је нај по зна ти је де ло Бе суд бин ство, у ко јем опи су је ис ку-
ство пет на е сто го ди шњег де ча ка у кон цен тра ци о ним ло го ри ма Аушвиц, Бу-
хен валд и Зајц, за по чи ње 1960. а об ја вљу је га тек 1975. го ди не. Ла ко по жан ру, 
тзв. ква зи а у то би о гра фи ја, овај ро ман, по пи шче вим ре чи ма, не са др жи зна чај ни је 
ауто би о граф ске еле мен те. По том ро ма ну сни мљен је и исто и ме ни филм 2005. 
го ди не у ре жи ји Ла јо ша Кол та и ја. По ред Бе суд бин ства 1975, об ја вио је Фи ја ско 
1988, Ка диш за не ро ђе но де те 1990, Из ви ђач, 1977, Ен гле ска за ста ва 1991, Га ли
о тов днев ник 1992, Дру га чи ји ја: хрони ка ме та мор фо зе 1997, Хо ло ка уст као кул
ту ра 1993, Трен ти ши не док вод за стре ља ње по но во пу ни пу шке 1998, Прог на ни 
је зик, 2001, Ли кви да ци ја 2003. Иако но бе ло вац (2002), ни је до вољ но за жи вео у 
на шој кул ту ри. Пре ве де на су ње го ва два ро ма на, Бе суд бин ство (прев. Алек сан-
дар Ти шма), Но ви Сад, 2002, и Ка диш за не ро ђе но де те (прев. Ар пад Виц ко), Но-
ви Сад, 2005, и кра ћа но ве ла у књи зи Је дан до га ђај (за јед нич ка књи га ко ју чи не 
два тек ста: Имре Кер тес, За пи сник, и Пе тер Естер ха зи, Жи вот и књи жев ност, 
прев. Са ва Ба бић), Бе о град, 2006. До си је К. на шег ће читаоца од мах под се ти ти 
на Каф ку. Али то је књи га раз го во ра у ко ји ма Имре Кер тес го во ри о сопственом 

де тињ ству, ло го ри ма, пре и спи ту је од нос из ме ђу би о граф ског у сво јим де ли ма, 
г о во ри о тек сто ви ма и до жи вља ји ма ко ји ни су ушли и ње го ве ро ма не, јер ро ма-
ни су умет нич ко де ло а не жи во то пис. Сва ка ко вр ло за ни мљи ва књи га пи с ца 
ко ји био Ти шмин при ја тељ. Упра во пре окон ча ња овог бро ја, умро је је дан од 
нај ве ћих пре во ди ла ца са ма ђар ског је зи ка Са ва Ба бић.

ФЈУТ, Алек сан дер : ПР КО СНИ АУТО РИ ТЕТ ЧЕ СЛА ВА МИ ЛО ША, 
При по вест, пре вод с пољ ског Љу би ца Ро сић, Из да вач ко пред у зе-
ће Ал ба трос плус, Бе о град, 2012.
Че слав Ми лош (1911–2004) је пољ ски пе сник, есе ји ста и 
пре во ди лац. До бит ник је Но бе ло ве на гра де за књи жев-
ност 1980. Ро ђен је у ма лом ме сту у Ли тва ни ји у пле мић-
кој по ро ди ци. Су ди рао је у Виљ ну су. Упи сао је по ло ни-
сти ку, сту ди рао ме сец да на и пре шао на пра во, али је и 
да ље са ра ђи вао са по ло ни стич ким књи жев ним кру жо-
ци ма. У Па ри зу је као сти пен ди ста бо ра вио од 1931. где 
се упо знао са но вим прав ци ма у књи жев но сти. Та да је 
пр ви пут срео свог ро ђа ка, фран цу ског пе сни ка, ме та фи-
зи ча ра и ка ба ли сту, Оска ра Вла ди сла ва Ми ло ша де Лу-
би ча. Рат но вре ме про во ди у Вар ша ви, ода кле 1944. од-
ла зи у сло бод ни Кра ков. Јед но вре ме по сле ра та ра ди као пољ ски ди пло ма та у 
САД. У ле то 1950. иза бран је за се кре та ра Пољ ске ам ба са де у Па ри зу. Го ди не 
1951. на пу стио је ам ба са ду и за тра жио по ли тич ки азил од фран цу ских вла сти. 
Из ве сно вре ме про вео је у пољ ској „Кул ту ри“, а по том је с по ро ди цом жи вео у 
ма лом ме сту крај Па ри за. Го ди не 1961. по зван је да ра ди, нај пре као го сту ју ћи 
про фе сор у САД. Пре да вао је књи жев ност на Уни вер зи те ту Бер кли. Ра них 
де ве де се тих вра ћа се у Пољ ску. Се бе је увек пр вен стве но сма трао пе сни ком, 
и то хер ме тич ким пе сни ком за ма ло број ну чи та лач ку пу бли ку, по том есе ји-
стом, а нај ма ње ро ма но пи сцем. Сво је нај по зна ти је де ло, збир ку ан ти ста љи-
ни стич ких есе ја „За ро бље ни ум“, на пи сао је 1953. Оно му је до не ло ве ли ку 
по пу лар ност. У есе ји ма је, ка ко је че сто по ми њао, го во рио оно што ни је мо гао 
да ка же у по е зи ји. Де ла: До ли на ре ке Исе је ауто би о граф ско де ло у ко ме опи-
су је де тињ ство; Ком по зи ци ја (1930), Пу то ва ње (1930), По е ма о за у ста вље ном 
вре ме ну (1933), Три зи ме (1936), Спа се ње (1945), За ро бље ни ум (1953), Осва ја
ње вла сти (1953), Све тло да на (1953), До ли на ре ке Исе (1955), По ет ски трак
тат (1957), Род бин ска Евро па (1959), Краљ По пјел и дру ге пе сме (1961), Дру га 
Евро па (1964), За ча ра ни Гу чо (1965), Ул ро ва зе мља (1977), Де ца Евро пе и дру ге 
пе сме (1980), Све док по е зи је (The Wit ness of Po e try, 1983) и дру га. Ово је књи га 
ин тер вјуа са Че сла вом Ми ло шем. Чи та ју ћи ову књи гу мо же се пра ти ти Ми-
ло шев жи вот у Вил ну су, Вар ша ви као и у Па ри зу. Али чи та ју ћи књи гу о ње го-
вом жи во ту, упо ре до се мо же пра ти ти и исто ри ја Пољ ске, па и Евро пе. По ја-
вљи ва ње ра зних по кре та у нај ве ћим и нај моћ ни јим зе мља ма, као што је би ла 
Не мач ка, СССР, мо ра ло је да оста ви тра го ве и у дру гим зе мља ма. По себ но се 
ути ца ји ис по ља ва ју на омла ди ну, и то сту ден ску омла ди ну о ко јој и го во ри 
Ми лош. Ова књи га ин те вјуа ско ро да об у хва та це ли два де се ти век.

ЉОСА, Ма рио Вар гас : ПАН ТА ЛЕ ОН И ПО СЕ ТИ ТЕЉ КЕ, пре вод са 
шпан ског Сил ви ја Мон рос-Сто ја ко вић, Ла гу на, Бе о град, 2012. 

ВАР ГАС ЉО СА И ПРА ЗАН БУ РЕК
Пе ру ан ски пи сац Ма рио Вар гас Љо са (1936) до био је Но бе ло ву на-
гра ду за књи жев ност због „пре ци зне кар то гра фи је струк ту ра мо ћи 
и упе ча тљи вих сли ка по је ди нач ног от по ра, по бу не и иза зо ва“. На са-
мој до де ли по дроб но је из ло жио сво ју лич ну при чу, али се освр нуо 
и на ства ра ла штво дру гих пр во бо ра ца тзв. ла ти но а ме рич ког бу ма. 
Сви за јед но су, сва ко на свој на чин, од не по вољ них окол но сти на пра-
ви ли под сти цај ни иза зов, од иза зо ва вр хун ски до мет, а од вр хун ског 
до ме та у књи жев но сти пот пу но но ви при ступ ствар но сти. Драм ски 
па про зни пи сац, али и есе ји ста и ко лум ни ста и пр ви мар киз Вар га са Љо се, да кле 
Хор хе Ма рио Пе дро, у не ком тре нут ку сво је ра не би о гра фи је пи ше и ра дио-дра ме, и 
то ви ше њих у исто вре ме. Не ду го по сле то га му се на став ци на те му за ме ње них бе ба 
бу ду ћих те ле но ве ла бр ка ју у гла ви те се на кра ју же ни сво јом ствар ном тет ком. Из 
тог ис ку ства је на ста ла књи га Тет ка Ју ли ја и пи ска ра ло. Не ми нов но, тет ка и бив ша 
су пру га Ху ли ја на пи са ла је соп стве но ви ђе ње це лог слу ча ја, под на сло вом Оно што 
нам Ма ри то ни је ис при чао. У то ме мо жда и ле жи ње го ва спи са тељ ска ве ли чи на: у 
чи ње ни ци да увек при ча као да ни је још све ис при чао. И у то ме што увек из но ва 
при ча на пре по зна тљив а ва зда раз ли чит на чин. За раз ли ку од мно жи не ро ма но пи-
са ца, ко ји углав ном пи шу је дан те исти ро ман, Вар гас Љо са је бит но дру га чи ји из 
књи ге у књи гу, не са мо за то што су му оне час ул тра-крат ке, час екс тра-ду ге. Но, ни 
то ни је до вољ но том брит ком уму ве чи тог кон тра ша гра ђан ског бек гра ун да, не го 
се, опет, у не ком тре нут ку од ри че до ју че ра шњих уве ре ња о пра вед ни јем устрој ству 
у дру штву, па се ор но кан ди ду је за пред сед ни ка др жа ве са по зи ци је нео ли бе рал ног 
ка пи та ли зма. Иона ко у то вре ме већ по ду же жи ви из ван зе мље. Они ко ји га ди љем 
све та не су ста ло це не као пи сца, не за ви сно од чо ве ка, тим по во дом ка жу ка ко је по-
раз ко ји је Вар гас Љо са та да пре тр пео на из бо ри ма за пра во до би так за књи жев ност. 
То ка жем и ја, ко ја сам га пре во дом Пан та ле о на и по се ти тељ ки пр ва уве ла на срп-
ски још пре три де сет го ди на. Има ла сам сре ће: та му књи га ни је пре о бим на, али је 
за то уби тач на до ур не бе са. Го ди на ма ка сни је Вар гас Љо са је до шао у Бе о град и том 
при ли ком сам ја би ла сло бод на да га за мо лим да ми се пот пи ше на књи зи ко ју сам 
му пре ве ла. Он је то вр ло пред у сре тљи во при хва тио, да би не што ка сни је за го ва рао 
бом бар до ва ње Ср би је. Би ће да је то са мо за то што, она ко раз гра бљен у пре пу ној 
дво ра ни КЦБ-а, ни је био у мо гућ но сти да се ода зо ве мом пред ло гу да се за пу ти мо 
не ком ули цом Пе руа док је Чу бу ра би ла из вор на при ча, па да ту код ме не свра ти мо 
и на бу рек, ма кар пра зан...

Сил ви ја Мон росСто ја ко вић
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Капитализам и слобода
Милтон Фридман
Превели Зое Павлески и Мирослав Прокопијевић 2012, 234 стр.

Ка ко ис ко ри сти ти ствар не мо гућ но сти др жа ве, а да то не угро зи ин ди-
ви ду ал ну сло бо ду и еко ном ско бла го ста ње? У овој књи зи кла си ка еко-
ном ске на у ке Мил то на Фрид ма на дат је увер љив од го вор на то пи та ње 
и пре зен то ва на еко ном ска фи ло зо фи ја ко ја је бит но ути ца ла на свет ске 
то ко ве у по след њих по ла ве ка: да кон ку рент ски ка пи та ли зам – у ко ме 
се нај ве ћи део еко ном ске ак тив но сти од ви ја кроз при ват на пред у зе ћа 
на сло бод ном тр жи шту – мо же да по слу жи као на чин да се обез бе де ка-
ко еко ном ска и по ли тич ка сло бо да, та ко и еко ном ски и со ци јал ни про-
спе ри тет. По је ди нац, ка же Фрид ман, не тре ба да слу жи др жа ви, по што 
др жа ва ни је циљ по се би, већ са мо сред ство да се по стиг ну из ве сни ци-
ље ви ко ји се не мо гу до сти ћи дру га чи је. У књи зи је ма те ри ја из не та на 
ве о ма при сту па чан на чин за чи та о ца, што је до при не ло ши ро кој по пу-
лар но сти овог де ла.

Саборно гробље у Сентандреји, прошлост и натписи
Приредили: Иван Јакшић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, 
Наташа Вуловић, Димитрије Стефановић, Данијела Радоњић

Тим Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ по сле ви ше го ди шњег ис тра жи вач-
ког ра да у лук су зној мо но гра фи ји Са бор но гро бље у Сен тан дре ји, про-
шлост и нат пи си са бра ли су ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња тро ве ков не 
при сут но сти Ср ба у Сен тан дре ји. У Ве ли кој се о би кра јем XVII ве ка, три-
де сет се дам хи ља да Ср ба пред во ђе них епи ско пом пећ ким Ар се ни јем 
Чар но је ви ћем за у ста ви ло се у Сен тан дре ји до нев ши са со бом сво ју кул-
ту ру, је зик и на сле ђе и ус по ста вив ши у овом ме сту нај зна чај ни је срп-
ско кул тур но сре ди ште тог вре ме на. О то ме, по ред оста лог, све до че и 
њи хо ви над гроб ни спо ме ни ци на сен тан дреј ским гро бљи ма, на ро чи то 
на срп ском Са бор ном гро бљу. Ови спо ме ни ци су у овој бо га то илу стро-
ва ној мо но гра фи ји са да по пр ви пут по пи са ни, об ра ђе ни и пре зен то ва-
ни јав но сти. На око 550 стра на пред ста вље но је це ло куп но тро ве ков но 
срп ско спо ме нич ко на сле ђе сен тан дреј ског Са бор ног гро бља, ко је има 
ве ли ку исто риј ску, спо ме нич ко-кул тур ну, ет но граф ску и је зич ку вред-
ност. По себ на па жња по све ће на је епи таф ним и дру гим нат пи си ма на 
над гроб ним пло ча ма ко ји са др же пра ву ри зни цу срп ског је зич ког бла га 
и све до че о ви со ком дру штве ном ста ту су и кул ту ри сен тан дреј ских Ср-
ба. Ову мо но гра фи ју за јед нич ки су из да ли СА НУ, Му зеј епар хи је бу дим-
ске и Слу жбе ни гла сник. 

Манастири Овчарско-кабларске клисуре
Приредили: Делфина Рајић, Милош Тимотијевић

Ре пре зен та тив на мо но гра фи ја на до са да нај о бу хват ни ји на чин пред-
ста вља ма на сти ре Ов чар ско-ка блар ске кли су ре, ко ји чи не је дин стве ни 
спо ме нич ки ком плекс срп ске кул тур не ба шти не и јед но од ду хов них 
сре ди шта Срп ске пра во слав не цр кве. Ма на сти ри су на ста ли, ка ко се 
прет по ста вља, кра јем XIV ве ка у вре ме до ла ска мо на ха си на и та-иси ха-
ста у Ср би ју, ко ји су са со бом до не ли је дан осо бе ни тип мо на штва, нов 
на чин ор га ни зо ва ња мо на шких за јед ни ца и ства ра ње зби је них гру-
па ма на сти ра са упо ред ним по сто ја њем пе ћи на-ис по сни ца у њи хо вој 
бли зи ни. У овој мо но гра фи ји сва ки од ов чар ско- ка блар ских ма на сти-
ра – Ва ве де ње, Ни ко ље, Јо ва ње, Пре о бра же ње, Сре те ње, Све те Тро ји це, 
Бла го ве ште ње, Ус пе ни је, Ваз не се ње и Или ње – са гле да ва се у чи та вом 
хро но ло шком ра спо ну ње го вог тра ја ња, од по зног сред њег ве ка до са-
вре ме ног до ба. При то ме се ис црп но и на нов на чин го во ри о по ре клу 
ма на сти ра, култ ном на сле ђу, па ра ле ла ма са слич ним са крал но-исто риј-
ским под руч ји ма и о зна че њу и до ме ти ма ду хов не и ма те ри јал не об но-
ве то ком XИX, XX и по чет ком XXИ ве ка. Мо но гра фи ја је бо га то илу стро-
ва на и са др жи пре ко че ти ри сто ти не цр те жа и фо то гра фи ја ко је је за ово 
из да ње ура дио Са ша Са во вић, док ли ков но гра фич ку опре му пот пи су ју 
Сла ђа на Ту ту но вић и ча чан ски Ди зајн сту дио “Три гон”. Са и зда ва чи овог 
из да ња су На род ни му зеј у Чач ку и Слу жбе ни гла сник.

Култура Срба у Дубровнику 1790–2010.
Приредили: Горан Спаић, Јелица Рељић, Мирослав Перишић

У Ар хи ву Ср би је у Бе о гра ду одр жа на је из ло жба Кул ту ра Ср ба у Ду бров-
ни ку 1790-2010: Из ри зни це срп ске пра во слав не Цр кве Све тог Бла го ве-
ште ња, ко ја је ре зул тат ви ше го ди шњег ра да ин тер ди сци пли нар ног ти па 
струч ња ка чи ји је циљ био да об ра ди и пре зен ту је кул тур но на сле ђе 
Ср ба у Ду бров ни ку. Иако је по зна то да је срп ских кул тур них са др жа ја у 
Ду бров ни ку би ло и пре на зна че не 1790. го ди не, ова го ди на је узе та јер 
је та да осно ва на Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на у овом гра ду. 
По став ку из ло жбе чи ни пре ко 250 вред них екс по на та – ме ђу ко ји ма су 
ико не, је ван ђе ља, ли тур гиј ске сре бр ни не, бо го слу жбе ни тек стил, за вет-

Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија 
Зборник радова, уредник Милан Радујко, 2012, 800 стр. 

Ђур ђе ви сту по ви код Бе ра на је дан је од нај ста-
ри јих срп ских ма на сти ра. По ди гао га је као сво-
ју за ду жби ну 1213. Сте фан Пр во слав, го спо дар 
Жу пе бу ди мљан ске, јед не од нај ра зви је ни јих 
обла сти сред њо ве ков не Ср би је, син ве ли ког 
жу па на Ти хо ми ра и си но вац Сте фа на Не ма ње, 
а Све ти Са ва је 1220. овај ма на стир учи нио се-
ди штем Бу ди мљан ске епар хи је. Мо но гра фи ја 
Ђур ђе ви сту по ви и Бу ди мљан ска епар хи ја пред-
ста вља збор ник ра до ва по све ће них бур ној 
осам сто го ди шњој исто ри ји овог ма на сти ра и 
чи та вог под руч ја Гор њег По ли мља ко је је то ком 
сред њег ве ка би ло је дан од цен та ра срп ске кул-
ту ре и ду хов но сти. Збор ник је на стао као ре зул тат на уч ног ску па одр жа-
ног у Бе ра на ма 2010. на ко ме су че тр де сет два ауто ра на пи са ла ра до ве 
ко ји на раз ли чи те на чи не осве тља ва ју део бо га те про шло сти и на сле-
ђа овог ва жног и не до вољ но из у ча ва ног сре ди шта срп ског умет нич ког 
и цр кве ног жи во та. У збор ни ку су се та ко на шли при ло зи ко ји се ба ве 
са мим ма на сти ром Ђур ђе ви сту по ви и ње го вом бо га том умет нич ком и 
књи жев ном на сле ђу, као и исто ри јом епар хи је. 

Душан Пророковић: Геополитика Србије – Положај 
и перспективе на почетку 21. века „Службени гласник“ - ИП 
„Геополитика Прес“, 2012., 796 стр.

Пред на ма је књи га ко ју, осим кван ти те та и 
ква ли те та, од ли ку је и но ви тет, али и екс клу зи-
ви тет. Обим на сту ди ја Ге о по ли ти ка Ср би је др 
Ду ша на Про ро ко ви ћа са др жи до са да нај све о-
бу хват ни ју ана ли зу Ср би је, срп ског ет нич ког и 
исто риј ског про сто ра, ко ја се де лом од но се и 
на оста ла под руч ја Бал ка на. Уоби ча је но се на-
во ди ка ко Бал кан „про из во ди“ пре ви ше исто-
ри је. Ге о граф ски по ло жај је пред о дре дио да 
про стор ко ји на се ља ва срп ско ста нов ни штво 
има ве ли ки ге о по ли тич ки зна чај. То је под руч је 
где се укр шта ју су прот ста вље ни ге о по ли тич ки 
ин те ре си ве ли ких си ла, раз ли чи ти ре ли гиј ски 
ути ца ји и ци ви ли за ци је, пре ко ко јег про ла зе ва жни са о бра ћај ни ко ри-
до ри и це во во ди. Пре ко ана ли зе по ли тич ких, ци ви ли за циј ских, по пу-
ла ци о них, еко ном ских и без бед но сних фак то ра; че ти ри ге о по ли тич ке 
кон цеп ци је – атлан ти зма, евро а зиј ства, (сред ње е вроп ског) кон ти нен та-
ли зма и нео о сма ни зма; и сло же ног бал кан ског ме ђу др жав ног и ме ђу-
ет нич ког окви ра у овом не сва ки да шњем де лу се опи су је ге о по ли тич ки 
по ло жај Ср би је, али се и пред ла же низ ме ра ко је тре ба пред у зе ти у ци-
љу ње го вог по пра вља ња у бу дућ но сти. 

Перо Симић: Дража – Смрт дужа од живота 
2012, садржи ЦД са тонским записом са суђења, 2012., 283 стр. 

У књи зи Дра жа – Смрт ду жа од жи во та, ко ју 
је Слу жбе ни гла сник об ја вио 2012. го ди не, Пе-
ро Си мић, је дан од нај ре ле вант ни јих зна ла ца 
би о гра фи је Јо си па Бро за Ти та, по ду хва тио се 
би о гра фи је нај зна чај ни јег рат ног ри ва ла пар ти-
зан ског мар ша ла, ко ман дан та кра љев ске вој ске 
у отаџ би ни ге не ра ла Дра го љу ба Ми ха и ло ви ћа. 
Реч је о из у зет но дра го це ном тек сту, у ком су 
до ку мен то ва не и са бра не чи ње ни це ко је обе-
сми шља ва ју го то во се дам де сет го ди на ду гу 
по вест фал си фи ко ва ња исто ри је, и о вр хун ски 
за ни мљи вом шти ву, у ком ће чак и до бри по-
зна ва о ци Ми ха и ло ви ће ве лич но сти и суд би не 
от кри ти мно ге ин те ре сант не, не по зна те де та ље. На рав но, „за пад но-
бал кан ски“ зи ло ти нео ти то и стич ке ре ли ги је ову књи гу не ће про чи та ти, 
уна пред је оп ту жу ју ћи за ре ви зи ју исто риј ских чи ње ни ца, али ће ра зум-
ним, не у трал ним и објек тив ним чи та о ци ма Си ми ћев текст омо гу ћи ти 
да се осве до че ка ко де це ни ја ма гра ђе ни сте ре о ти пи о Ми ха и ло ви ћу као 
„зло чин цу“ и „на ци стич ком ко ла бо ра ци о ни сти“ пред ста вља ју без оч ну 
лаж и ка ко „исто ри ја“ ко ју зи ло ти бра не од ре ви зи је пред ста вља бру тал-
ну ре ви зи ју исти не. Као је дан у ни зу за ни мљи вих, а ма ње по зна тих де та-
ља ко ји ма вр ви ова књи га, вре ди по ме ну ти чи ње ни цу да је нај чу ве ни ји 
ов да шњи бо рац про тив бољ ше ви зма као млад офи цир био ка жњен због 
јав ног ис ка зи ва ња љу ба ви пре ма Со вјет ском са ве зу, што је бри љант на 
илу стра ци ја срп ског исто риј ског усу да и ап сур да.

За ЈП Слу жбе ни гла сник 2013. го ди на је ју би лар на. Пре 200 го ди на, 13. ав гу ста 1813. у Бе чу је иза шао пр ви 
број „Но ви на серб ских“ ко је су пре те ча свих ка сни јих слу жбе них гла си ла у Ср би ји и чи ји је на след ник да-

на шњи Слу жбе ни гла сник. У срп ским слу жбр ним гла си ли ма то ком пред ход на два ве ка об ја вљи ва на су сва 
ва же ћа прав на ак та али и еко ном ска, књи жев на и де ла из кул ту ре. Ова кав кон цепт из да ва штва не гу је и да-
на шњи Слу жбе ни гла сник ко ји је не сум њи во је дан од нај ве ћих, нај зна чај ни јих и нај у глед ни јих срп ских из да-

ва ча, ка ко по бро ју на сло ва та ко и по вред но сти об ја вље них де ла. Из оби ља об ја вље них де ла у пред ход ној го ди ни у овом 
из бо ру чи та о ци ма пре по ру чу је мо не ко ли ко на сло ва ко ји по вред но сти и са др жа ју за слу жу ју пу ну чи та лач ку па жњу.
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ни да ро ви, уља на плат ну, ста ре и рет ке књи ге, до ку мен ти и фо то гра фи је 
– из фон до ва и збир ки Му зе ја, Би бли о те ке и Ар хи ва Срп ске пра во слав-
не цр кве не оп шти не у Ду бров ни ку. Из ло жбу пра ти и ре пре зен та тив на и 
лук су зна мо но гра фи ја на 430 стра на ко ју су за јед нич ки об ја ви ли Срп ска 
пра во слав на цр кве на оп шти на у Ду бров ни ку, Ар хив Ср би је и Слу жбе ни 
гла сник. По ред пред ста вља ња екс по на та с из ло жбе ко ји ве ћим де лом 
по ти чу из ри зни це ду бро вач ке Цр кве Све тог Бла го ве ште ња, јед не од 
три ду бро вач ке пра во слав не цр кве ко ја је са гра ђе на у дру гој по ло ви ни 
XИX ве ка, мо но гра фи ја-ка та лог са др жи и зна чај не тек сту ал не при ло ге о 
ви ше ве ков ној при сут но сти Ср ба у Ду бров ни ку, њи хо вој кул ту ри и ак-
тив но сти ма, по ро дич ним тра ди ци ја ма, град њи цр ка ва, из да ва њу ча со-
пи са и књи га, осни ва њу шко ла, про свет них, кул тур них и до бро твор них 
дру шта ва, за вет ним да ро ви ма, ве за ма са су на род ни ци ма из дру гих гра-
до ва и др жа ва, као и о об но ви и за шти ти срп ске кул тур не ба шти не у 
овом гра ду.

Оливера Ђурђевић: Приче 
на ћошку
2012, 348 стр.

У (не)до ба кад књи жев ност не ста је на 
ру бо ви ма дру гих људ ских ин те ре со-
ва ња и кад је про стор ов да шњег но-
ви нар ства тек по ли тич ко- -па сто рал-
но пин ка ста гар со ње ра у ко јој, про сто, 
не ма ме ста чак ни за књи гу а ка мо ли ма лу по ли цу са уко ри че ним шти-
вом, то је дра го це но. По ла ве ка уна зад ср би јан ско но ви нар ство ма зи 
не ку вр сту слат ка стих ин тер вјуа у ко ји ма из пи та ња про фе си о нал них 
ла ска ва ца из ви ру геј зи ри ди вље ња пре ма ин тер вју и са ном. Мно ги су 
ауто ри жа ло сних ли те рар них кро је ви на тек у об ја вље ним ин тер вју и ма 
са зна ва ли шта су, за пра во, хте ли да на пи шу/ка жу. Као ти пи чан пред став-
ник оне скеп се ко ја је но ви нар ству да ла кри тич ко до сто јан ство Оли ве-
ри су те рад ње мр ске: јед на је од рет ких пре о ста лих мај сто ра ко ји су 
овла да ли умет но шћу бу ше ња сва ко ја ких дог ма-це пе ли на ко ји за кр чу ју 
про вин ци јал на књи жев на не ба. (Сла ви ша Ле кић)

Тит Ливије: Историја Рима од оснивања града
Превела Мирослава Мирковић 2012, 656 стр.

Исто ри ју Ри ма Ти та Ли ви ја це ни ли су и са вре ме ни ци, и ка сни ји рим ски 
исто ри ча ри, и ра но ви зан тиј ски хро ни ча ри. Већ у по зној ан ти ци је би ло 
ње них пре ра да. Је дан па пи ро ло шки текст из IV ве ка, от кри вен 1903. у 
Ок си рин ху у Егип ту, са чи њен је на осно ву Ли ви је вог тек ста. Ње гов циљ 
је да пру жи до бре и рђа ве при ме ре, оне ко је тре ба сле ди ти и оне ко је 
тре ба из бе га ва ти: „Оно што из у ча ва ње исто ри је чи ни здра вим и пло-
до но сним је сте упра во то што ти до зво ља ва да ви диш по уч не при ме ре 
узи да не у по ме ник сла ве; ту је те би и др жа ви да то да ви диш ка кве при-
ме ре тре ба по дра жа ва ти, а шта тре ба из бе га ва ти јер је срам но и по по-
бу да ма и по по сле ди ца ма.“ Ова ко фор му ли са ним Ли ви је вим ци ље ви ма 
нај ви ше ће се при бли жи ти Ма ки ја ве ли.

Александар Новачић: Рађање велике Кине - Од срушене 
империје до светске суперсиле 2012, 244 стр.

Ве ли ка Ки на би ла је сан и оп се си ја свих шест ки не ских ли де ра то ком 
по след њих сто го ди на – Сун Јат се на, Чанг Кај Ше ка, Мао Це дун га, Денг 
Сја о пин га, Ђи анг Це ми на и Ху Ђин та оа. Сва ки од њих имао је сво ју ви-
зи ју и на раз ли чи те на чи не и у раз ли чи том сте пе ну до при но сио је иде ји 
Ве ли ке Ки не. Те ки не ске во ђе сле ди ле су сво ју зве зду, че сто у су прот ним 
прав ци ма, уз мно го гре ша ка и лу та ња, уз мно го кр ви, по ра за и по бе да. 
Са мо им је сан био исти: ве ли ка, моћ на зе мља. Ово је при ча о Ки ни то-
ком по след њег сто ле ћа, при ча о ње них шест ли де ра, о њи хо вом жи во ту, 
на да ма, илу зи ја ма, за блу да ма и оства ре њи ма. Без њих би Ве ли ка Ки на 
би ла мно го уда ље ни ја не го што је са да.

Бојана Стојановић Пантовић: Песма у прози или 
прозаида
2012, 208 стр.

Пе сма у про зи или про за и да је сте пр ва це ло ви та сту ди ја у срп ској на у ци 
о књи жев но сти о исто риј ским, те о риј ским и ком па ра тив ним аспек ти ма 
жан ра, ко ји је то ком по след ња два ве ка по стао знак мо дер ни за ци је број-
них свет ских ли те ра ту ра, укљу чу ју ћи и срп ску. Иако у се би син те ти зу је 
од ли ке по е зи је и про зе, од Бо дле ра до да нас, пе сма у про зи пред ста вља 
по себ ну дис кур зив ну прак су за сно ва ну на из ра зи то ауто ре флек сив ној 
све сти ње них ауто ра.

Јован Пејчић: Поетика књижевног разговора
2012, 164 стр.

Шта је, уоп ште, раз го вор? Ка ко је он мо гућ? Ко све, шта све и на ка кав 
на чин уче ству је ка да се раз го вор до го ди – ко је су прет по став ке ње го-
вог за сни ва ња? Ка да и чи ме ме ђу људ ска ко му ни ка ци ја над ра ста про сту 
раз ме ну ве сти и пре тва ра се у ду бљи су срет два ју би ћа, две све сти, два 
жи вот на, ду шев но-ду хов на пла на, по ста ју ћи – раз го вор? Из оп што сти 
ових пи та ња из во де се све спе ци фич но сти књи жев ног раз го во ра као 
са мо стал ног жан ра у си сте му до ку мен тар но-умет нич ких вр ста књи жев-
но сти. Књи жев ни раз го вор кон сти ту и сао се, на и ме, и по сто ји као об лик 

ко ји соп стве ну мно го чла ну струк ту ру ус по ста вља осо бе ним укр шта-
њем ра зно род них те мат ских и ана ли тич ких еле ме на та ви ше жан ро ва 
ли те рар ног и ми са о ног ства ра ња: ауто би о гра фи је, днев ни ка, ме мо а ра, 
по е тич ког са мо о све тља ва ња, лич них освр та на уз о ре и кул тур ну тра ди-
ци ју, на ства ра ла штво са вре ме ни ка...ваш

Срба Игњатовић: Проза промене
2012, 364 стр.

Дру га по ло ви на XX ве ка, ка ко аутор ове сту ди је ана ли тич ки ис црп но 
по ка зу је, раз ма тра ју ћи низ про бра них оства ре ња из го ди не у го ди ну, 
би ла је пе ри од бур них, че сто же сто ких, али де лом и плод них пре ви-
ра ња у срп ској про зи. Нај пре уче ста ло су че ља ва ње раз лич них, оштро 
ди стин гви ра них кон це па та, по сту па ка и по е ти ка, за ду го је су ге ри са ло 
пред ста ву о стал ним про ме на ма као је ди ном оп штем „кљу чу“, да би, с 
вре ме ном, на ста ју ћа про за по че ла да ин кли ни ра ка из ве сном сми ра ју, 
а фак тич ки „рав но те жи“ и про жи ма њу до тад опо зит них тен ден ци ја, као 
мо гу ћем но вом кре а тив ном и аутор ском ис хо ди шту.

Сава Дамјанов: Шта то беше српска постмодерна
2012, 212 стр.

„Слу чај Да мја нов“ или „срп ска књи жев ност ис ко са“ две су од ред ни це 
за нај ра ди кал ни је ино ва тив но, про во ка тив но, стра стве но, еро ти зо ва но 
чи та ње/ту ма че ње књи жев не умет но сти. Са ва Да мја нов је, да кле, сим-
бол јед ног та квог, дру га чи јег, је дин стве ног, не по но вљи вог кон цеп та у 
мо дер ној срп ској књи жев ној на у ци, да нас и ов де. И као књи жев ни исто-
ри чар он је пре вас ход но пи сац ко ји по ме ра гра ни це на уч ног тек ста. У 
ње го вом си сте му све је при ча.... И као кри ти чар Са ва Да мја нов је ати-
пи чан, не ка нон ски, а на то нам по нај ви ше ука зу је баш књи га Шта то 
бе ше срп ска пост мо дер на? ко ја је про грам ски кон цепт чи та ња мо дер не 
срп ске књи жев но сти. Реч је о ра ним кри тич ким ра до ви ма ко ји на ори-
ги на лан, иза зо ван и ма ни фе ста ти ван на чин за тва ра ју ово из у зет но књи-
жев но и сто риј ско, ства ра лач ки ди на мич но, жи во, пе ток њиж је мо дер не 
срп ске на у ке о књи жев но сти...

Зоран Богнар: Ејдетске слике
саиздаваштво с Ars Longa из Београда 2012, 184 стр.

Кроз књи гу ми кро е се ја, под ме та фи зич-
ким на сло вом Еј дет ске сли ке, Бог нар је 
ис по ве дио и искре но отво рио ри зни цу 
свог уну тра шњег све та, ис по ља ва ју ћи 
на гла ше ну те жњу ка са мо свој но сти, ка 
уста но вље њу ори ги нал ног мо де ла гле-
да ња и по и ма ња све та што га окру жу је, 
оно га што је би ло и што ће тек би ти. Он 
је ра зло жно по ста вио мно га за ни мљи-
ва и ва жна пи та ња умет но сти и фи ло-
зо фи је (по себ но есте ти ке и ети ке), со ци о ло ги је и пси хо ло ги је (по себ но 
чо ве ко ве ег зи стен ци је, а још на ро чи то на шег чо ве ка у овом ус ко ви тла-
ном и кри зном вре ме ну ис пу ње ном кон тро верз ним са др жа ји ма), а дао 
је и не ке мо гу ће од го во ре, про во ка тив но по зи ва ју ћи на ди ја лог, чак и о 
оно ме што дру ги из бе га ва ју. Исто та ко, пру жио је по у зда не до ка зе да је 
од луч ни опо нент би ло ка квим при ну да ма и огра ни ча ва њи ма сло бо де, 
сте ре о тип ном схва та њу и око шта ло сти ду ха.

Сава Дамјанов: Нова читања традиције
2012, 416 стр.

Ако бих мо рао у јед ној је ди ној ре че ни ци да на пи шем ре цен зи ју о књи-
зи Са ве Да мја но ва Но ва чи та ња тра ди ци је, он да је си гур но да бих се 
вра тио на сам по че так и на наш, уне ко ли ко, за јед нич ки ула зак у књи-
жев ност. (Ми слим при том на чи та ву јед ну ге не ра ци ју ко ја се оку пи ла 
око сту дент ског књи жев ног ча со пи са То јест и ка сни је са зре ва ла пре ко 
Књи жев не ре чи...) Шта хо ћу да ка жем? Са ва Да мја нов је од са мог ула ска 
у свет ли те ра ту ре, у од но су на све нас, ВИ ШЕ и ДРУ ГА ЧИ ЈЕ ви део. (Нерв 
књи жев ног исто ри ча ра у Са ве Да мја но ва– ко ји се да нас ја сно ви ди– пр-
ви је уочио Ми ло рад Па вић, та да наш про фе сор, ко ји је био по зна ти ји 
као књи жев ни исто ри чар не го ли као пи сац.)

(Миливој Ненин)

Снежана Ђенић: Ужички горски цар – Хајдук Никола 
Јевђовић
саиздаваштво с библиотеком „Љубиша р. Ђенић“ из Чајетине, 
2012, 180 стр.

Хај ду ка и хај ду чи је, су ро во сти и окрут но сти до др ске и мон стру о зне 
сви ре по сти би ло је и пре по ја ве Ни ко ле Јев ђо ви ћа и на кон ње го вог 
смак ну ћа, али ни ко ни је при ву као то ли ку па жњу јав но сти, ни ко ни је та-
ко ве што и успе шно ма ни пу ли сао јав ним мње њем,су дом, све до ци ма, ја-
та ци ма и но ви на ри ма ко ји су пра ти ли ви ше ме сеч ни суд ски про цес ко ји 
се про тив ње га во дио. Ње го во до сто јан стве но др жа ње, фи зич ки из глед, 
оде ло и ора тор ске спо соб но сти до во ди ли су у ди ле му све оне ко ји би 
за трен за бо ра ви ли да пред њи ма на оп ту же нич кој клу пи не се ди млад, 
при сто јан чо век већ окрут на звер с ли ком би зар не на ив но сти, ко ји ни-
шта не по ри че, али исто вре ме но оп ту жу је дру ге. „Ти ту лу“ Гор ски цар 
Ни ко ла Јев ђо вић је но сио с мно го исто риј ске исти не. 
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Библи о те ка гра да Бе о гра да ре а ли зо-
ва ла је то ком 2012. го ди не про је кат 

Про(зни)зра ци Све тла не Вел мар-Јан ко-
вић, по све ћен ства ра ла штву на ше ре-
но ми ра не спи са те љи це. Про је кат је по-
др жан од стра не Ми ни стар ства кул ту ре 
и ин фор ми са ња и у окви ру ње га ре а-
ли зо ва но је ви ше ак тив но сти. Нај пре је 
одр жан окру гли сто под на зи вом Но ва 

Пројекат Про(зни)зраци Светлане Велмар-Јанковић

чи та ња Све тла не Вел мар-Јан ко вић, са 
уче шћем 10 мла дих кри ти чар ки: Ста ни-
сла ве Ба раћ, Ми не Ђу рић, Алек сан дре 
Угре но вић, Алек сан дре Же жељ-Ко цић, 
Ја не Алек сић, Би ља не Јо ва но вић, Ду ње 
Ду ша нић, Ја сми не Ар се но вић, Ми ли це 
Ла зо вић и Ма је Ди ми три је вић. Оне су 
из не ле но во ви ђе ње књи жев ног ства ра-
ла штва спи са те љи це, без кли ше и зи ра не 
кри ти чар ске ре то ри ке, под мен тор ством 
проф. др Ми хај ла Пан ти ћа. Ова квим 
опре де ље њем за жен ска чи та ња, чи та-
ња мла дих кри ти чар ки, до би јен је но ви 
угао по сма тра ња ства ра ла штва Вел мар-
Јан ко вић. 

Ре фе ра ти са окру глог сто ла штам па-
ни су у по себ ном збор ни ку ко ји но си на-
слов Без да не све тло сти. О књи жев ном 
де лу Све тла не Вел мар-Јан ко вић. По ред 
ових ра до ва, Збор ник са др жи и обим ни 
ин тер вју Зо ра на Је ре ми ћа са Све тла ном 
Вел мар-Јан ко вић (пре ко 40 стра на дуг) и 
фо то би о гра фи ју на ше по зна те аутор ке 
у по след њем де лу књи ге. Збор ник има 

246 стра на. При ре дио га је проф. др Ми-
хај ло Пан тић, а за ди зајн књи ге за слу жна 
је Ама ли ја Ви те зо вић. 

Збор ник је пред ста вљен на 57. Ме ђу-
на род ном бе о град ском сај му књи га, при-
ву кав ши знат ну па жњу ме ди ја и струч не 
јав но сти. Про мо ци ју Збор ни ка на Сај му 
про пра ти ли су Та њуг, РТС, По ли ти ка, Ве-
чер ње но во сти, Да нас, Ра дио Бе о град....

Би бли о те ка гра да Бе о гра да по ста-
ра ла се да Збор ник учи ни до ступ ним 
чи та о ци ма ши ром Ср би је, та ко да је 65 
при ме ра ка књи ге да ро ва но ди рек то ри-
ма 30 ма тич них би бли о те ка у Ср би ји на 
са стан ку За јед ни це ма тич них би бли о те-
ка Ср би је, одр жа ном 26. но вем бра у На-
род ној би бло те ци Ср би је. Ови при мер ци 
се са да на ла зе у фон до ви ма би бли о те ка 
ши ром зе мље. При ме рак књи ге све ча но 
је уру чен и ми ни стру кул ту ре и ин фор-
ми са ња Бра ти сла ву Пет ко ви ћу.

Укуп ни ре зул та ти про јек та по ка за ли 
су да је до стој но, на нај ви шем ква ли та-
тив ном ни воу обе ле же но до са да шње 
ства ра ла штво Све тла не Вел мар-Јан ко-
вић. Ти ме је, исто вре ме но, учвр шћен 
имиџ Би бли о те ке гра да као про мо те ра 
вр хун ских књи жев них вред но сти.

Марјан Маринковић


