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RASPAD I RAT
DNEVNIK, 1989-1995

ĐILAS
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Како спознати, разумети, објаснити и вредновати многовековну 
историју српског народа без једног Обилића, Косанчића, Југ 
Богдана и браће Југовића, Милана Топлице, Срђе Злопоглеђе 

или, пак, Мајке Југовића, Косовке Девојке, Виле Равијојле и многих 
других архетипских ликова наше разнородне и пребогате народне 
епике, традиције, митологије и легенди?

Било би изузетно погрешно и веома штетно уколико бисмо и 
покушали да себе, као припаднике српског народа, лишимо тог 
необично драгоценог богатства које чине бројне нестварне личности 
наше динамичне, бурне, величанствене, трагичне, херојске и надасве 
поучне и оплемењујуће националне прошлости.    

Чини се, понекад, да је веома тешко проникнути у све слојеве 
наше прошлости, како оне стварне и историјске, тако и оне нестварне 
и у одређеној већој или мањој мери измаштане. Но, једно без другог 
не иде и једно се на друго на најлепши могући начин надовезује.

Дело под насловом „Нестварни“ обухвата текстове посвећене 
управо неким од најдрагоценијих и најзначајнијих ликова наше 
народне традиције, легенди, митологије и веровања. 

Јер, иако по својој природи потпуно нестварни, они су се током 
свих претходних векова, баш као и данас и у времену које ће тек 
уследити, истовремено показали нестварно драгоценим и потребним 
за безбројне генерације Срба. 

У томе се, поред осталог, огледа њихова примарна вредност, 
функција и улога. Све те, само наизглед нестварне личности, током 
читавог низа векова имале су сасвим стварну и необично важну 
улогу чувара нашег националног идентитета, али и ванвременских 
узора моралности, правдољубивости, јунаштва, родољубља, оданости 
народу и отаџбини, као и спремности да се за највише идеале и 
принципе положи и сопствени живот.  
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Наш крај ХIХ века и читав ХХ век су драматично и 
трагично успињање малог балканског народа који је 
смогао снагу да три пута промени смер своје историје: 

1914–1918, 1941–1945. и 1948. Читави нараштаји су се 
потрошили у те велике националне и друштвене преображаје 
и циљеве. А сав тај грандиозни напор, то трошење и расипање 
целокупних снага народа, завршило се трагично: опет смо 
негде тамо где смо почели велике националне и државне 
послове и преображаје...  

Историја нас је казнила свирепо за прекорачивање 
граница својих моћи и за неразликовање заблуда од 
идеала. Свеједно. Живот на српској земљи био је херојски и 
трагистички у последњем столећу; живот је био ужасно 
напоран; жртвенички; стваралачки апсурдан. Срби су у ових 
десетак деценија свог бивствовања имали велике војсковође, 
значајне политичаре, светске научнике и уметнике, славне 
спортисте... Успињали смо се у висине напредних малих 
народа, превазилазили смо многе мале и себи равне, досезали 
неке висине и дубине и оних великих. И наши национални 
порази су херојски: у њих су били уложени идеали и када су били 
заблуде и велика морална снага, и када се угасила у обмане. 

Који је европски народ имао толика и таква искушења, 
каква је имао српски народ у овом веку и данас?
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Жанета Ђукић Перишић

НЕБО НАД 
БЕОГРАДОМ

Андрић и престоница

Ж анета Ђукић Перишић настоји да 
покаже у којој је мери Андрићев живот, 
укључујући његов стваралачки рад и 

друштвени ангажман, одређен чињеницом доласка 
у Београд након Великог рата и останка у њему и 
током оног наредног, Другог, па, коначно, и после 
њега. Из странице у страницу читалац прати 
етапе пишчевог животног пута, почев од његовог 
интегрисања у књижевни, каријерни и свакодневни 
свет, преко врло дискретног, рекло би се типично 
андрићевског, тихог освајања позиције значајне 
грађанске фигуре међуратног Београда (уважени 
писац и дипломата), до друкчије постављене, али 
такође врло истакнуте и увелико потврђене јавне 
личности новонастале стварности после 1945. године.

Проф. др Михајло Пантић

К њига Жанете Ђукић Перишић у исто време је 
и портрет једног града, али и портрет једног 
од највећих српских и југословенских писаца 

који је – изабрао свој завичај. У том смислу, прича о 
писцу и граду отвара нам и једну ширу перспективу 
без које не би било могуће разумети Андрићево 
дело чврсто утемељено на универзалним идејама 
слободарства и човечности, потеклих из тешких 
искустава историјског битисања човека на Балкану.

Проф. др Горана Раичевић

RASPAD I RAT
Milovan Đilas
Dnevničke beleške, pisane od 
januara 1989. do aprila 1995, 
odličan su pregled tragedije 
Jugoslavije i njenih naroda i 
vredan istorijski dokument. 
Đilas beleži svoja razmišljanja 
i osećanja, strahove i tugu, 
kroz razgovore sa ključnim 
akterima tog vremena.
Strana 600, broš 
ilustrovano
CENA 1.450/1.100

NESTVARNI
Dejan Ristić
Kako spoznati istoriju 
srpskog naroda bez jednog 
Obilića, Kosančića, Jug 
Bogdana i braće Jugovića, 
Milana Toplice, Srđe 
Zlopogleđe, Majke Jugovića, 
Kosovke Devojke, Vile 
Ravijojle...? Ovo je knjiga o 
mitskim ličnostima koje su 
temelj naše stvarne istorije.
Strana 200, broš
CENA 990/750 

CETINJE
KAMENI PRESTO
Manjo Vukotić
Cetinje je centar Crne Gore. 
Stožer nebeski oko kojeg se 
sve vrtelo, zidalo, uzdizalo  
punih pet vekova. Cetinje 
je kulturno, prosvetno 
i obrazovano sazvežđe 
Crne Gore. Ovo je knjiga o 
prestonom gradu kakav je 
bio, jeste i treba da bude.
Strana 256, broš
CENA 950/750

VREME SA OCEM
Ana Ćosić
Dobrica je, ispovedajući se 
ćerki Ani, rekao više nego što 
je uspeo decenijama pisanja 
i govorenja o sebi kroz 
brojne zaspise, intervjue, 
ispovedi. Ovde saznajemo 
prvi put kako je veliki pisac 
zaista živeo, odrastao, voleo, 
tugovao, strahovao i stvarao. 
Strana 368, broš 
ilustrovano
CENA 1.299/850

NEBO NAD 
BEOGRADOM
Žaneta Đukić Perišić
Biografi ja pisca prelomljena 
kroz prizmu njegovog fi zičke ali 
i duhovne ukorenjenosti u jedan 
grad i jednu kulturu, to je sadržina 
ove knjige u kojoj čitalac saznaje 
i mnoštvo novih podataka, ali 
upoznaje Andrića i kroz niz dosad 
nepoznatih fotografi ja. 
Strana 280, broš 
ilustrovano
CENA 990/750

KAPOROVA 
ŠKOLICA
Aleksandar Đuričić
U vešto isprepletenoj priči o 
jednom od najomiljenijih, ali i 
najkontroverznijih srpskih pisaca, 
smenjuju se svedočenja onih 
koji do sada nisi govorili o Momi 
Kaporu. Ispovesti prijatelja i retkih 
članova porodice čine jedinstvenu 
sagu o velikom umetniku. 
Strana 296, broš 
ilustrovano

CENA 950/750

CETINJE
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Цетиње je центар Црне Горе.
Стожер небески око којег се све вр-
тело, зидало, уздизало, расијавало, 

просветљавало – пуних пет векова.
Цетиње је духовна васиона.
Цетиње је крст опстанка и живота Црне Горе. 
Цетиње је културно, просветно и образовно 
сазвежђе Црне Горе.
Цетиње је најсјајнија медаља храбрости, ју-
наштва и отпора.
Цетиње је град-херој – најжешћи европски 
устаник и јуришник против фашизма и оку-
патора. 
Цетиње је велелепни музеј. 
Цетиње је камени престо једне државе.
Цетиње је споменик историје и свега 
најбољег, људског и стваралачког и ту се 
ваља помолити слободи, истини и лепоти.
Зато нови Црногорци, квазицрногорци, лаж-
ни Срби, продани Срби, политички Срби, ли-
жисахани, препродавци историје, народне 
пијавице, заговорници безбожности, еуро-
пејски сисари, барјактари туђих застава – 
оставите Цетиње на миру.
Нека живи у својој златној колевци историје.

М. В.

МАНОЈЛО МАЊО ВУКОТИЋ

sagu o velikom umetniku. 
Strana 296, broš 
ilustrovano

CENA 950/
2
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Небојша  Петровић

ПИКСИ

Стојковић поседује немачки 
менталитет и био би лидер било 
које репрезентације на свету.

(БЕКЕНБАУЕР)

Стојковић није само талентовани 
фудбалер, он је звезда светског 
формата. 

(ПЕЛЕ)

Доста су Пиксија поредили са 
мном, дошло је време да друге 
играче пореде са Пиксијем. 

(МАРАДОНА)

Краљ Милутин је својом дуготрајном владавином 
(1282–1321), мудром политиком, чврстим 

опредељењем за православну веру, непревазиђеним 
задужбинарством и стварањем новог средишта српске 
државе и српског народа на просторима од Косова и 
Метохије до Скопске и Врањске котлине, коренито 
променио ток српске историје. 

Детаљном анализом свих расположивих извора, 
српских, византијских, бугарских, латинских, књига 
„Милутин – Свети краљ“ открива до сада непознате 
аспекте државничке политике српског краља. 

Посебна пажња је посвећена његовом светитељству, 
снажном култу и моштима Светог краља, које од 
средњовековних времена до данас чудотворе и исцељују, 
заузимајући посебно место међу православнима на 
читавом Балкану.

Његове мошти, које су похрањене у цркви Свете 
Недеље у Софији, свечано се пресвлаче сваког 29. 
октобра, у предвечерје празника Светог краља.

Поводом великог јубилеја, седам векова од смрти 
краља Милутина, књига професора Владе Станковића 
„Милутин – Свети краљ“ доноси исцрпан и 
инспиративан поглед на живот, дела и време једног од 
најзначајнијих владара српске историје. 

Влада Станковић

МИЛУТИН
СВЕТИ КРАЉ
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РОМАН  
О САВИ 

ШУМАНОВИЋУ

Д. J. ДАНИЛОВ

ЈЕЛЕН НОЋИКоје тајне крије живот Саве 
Шумановића, славног српског 

сликара, у Паризу? Чарна, девојка 
несвакидашњих знања и интуиције, 
проналази на новобеоградском бувљаку 
досад непознату бележницу Моја срчана 
заоставштина Саве Шумановића. 
Наратор, историчар уметности ушао 
у седму деценију живота, и Чарна на 
основу бележнице развијају причу о 
Шумановићевом животу, љубавима, 
душевној болести и његовим кључним 
сликама, посебно о ремек-делу Пијана 
лађа.

Уместо да пише романсирану 
биографију, Данилов, ерудита и 
врстан познавалац сликарства, спаја 
и измирује узбудљиво прозно ткање и 
бриљантно написан дијалошки есеј о 
Шумановићевом сликарству.

После Андрићевог Разговора о Гоји и 
Књиге о Микеланђелу Милоша Црњанског, 
сада смо у оквиру овог романа добили 
једнако фасцинантан текст, али овог пута 
о нашем сликару Сави Шумановићу.

Писан храбро, сочно, непредвидљиво, 
даниловљевски, роман Јелен ноћи читамо 
као књижевни споменик једном од 
највећих српских сликара. 

Дејан Ђорић
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Јела сам �оезију.
Гу�ала сам је наш�е,
У свим �риликама
И не�риликама.

Била сам ждерачица �оезије.
Дођи ми, дођи, �оворила сам,

А онда бих је ћа�ила
Нај�ре за �лаву, �а за но�е

Или обрну�о,
Изврћући јој црева.

Док се она �раћакала
И ударала ме �ерајима
Усне су ми крвариле.
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К ако је живео, волео и плакао Небојша Глоговац? 
Лобања, Шоне, Шонси, Глоги, Небојша, Панчевац – и 
још много имена и надимака имао је човек који је 
глуми, али и свему осталом, дао и карактер и реч.
Био је свој и неосвојив. Давао се коме је хтео, а 

заузврат није тражио ништа.
Сведочења најближих откривају непознате детаље из живота 
овог великана: како је као момак радио у продавници музичких 
уређаја, шта му се све дешавало док је стопирао од Панчева 
до Београда, зашто му се на пријемном испиту на Академији 
драмских уметности тресла нога и како су све велике улоге и 
највећи редитељи после тога тражили и јурили баш њега. 
Овде су први пут објављене песме које је писао за своју душу. 
У најлепшем маниру сударају се исповести младих глумаца, који 
су га доживљавали као ћалета, и бардова југословенске сцене, 
који никада не могу да забораве тренутке проведене са њим, и 
на сцени и у кафани. Судар генерација, које је само Глоги умео да 
обједини.
Зашто је одбио Анђелину Џоли, а прихватио да буде Дража 
Михаиловић, шта му је значила Црвена звезда и које су га 
страсти, поред мотора, тавли и кувања, још опседале.
О инспирацији и радовању свакодневним тренуцима, али и о 
моментима када му је живот доделио улогу да се суочи са смрћу, 
говоре његови пријатељи.
О највољенијем српском глумцу приповедају Војин Ћетковић, 
Наташа Нинковић, Аница Добра, Жарко Лаушевић, Раде 
Шербеџија, Никола Ђуричко, Вида Огњеновић, Никола Пејаковић, 
Паоло Мађели, Јагош Марковић, Александар Поповски, али и жене 
с којима се волео, кумови, пријатељи, људи који су били са њим 
када није био на сцени, када се саплитао о сопствени таленат 
и када му је требало снаге да се попне на глумачки трон. С којег 
никада није сишао.
На овој вртешци речи и емоција, сузе смењују смех, а смех 
изазива сузе. Нема заустављања, флипер се игра у четири руке.  
Умео је и да живи, а и да умре. 
Његов рецепт налази се међу овим страницама.

ИЗ
ЈАСЕНОВЦА

ИЗИЗ
ДАРА

РОМАН 
О НАШОЈ
ТРАГИЧНОЈ 
СУДБИНИ

НАТАША ДРАКУЛИЋ

Након филма који ме је, као и све који су били 
део њега, емотивно коштао као никад ништа 
у животу, пред нама је и роман који говори о 

тој необичној и снажној десетогодишњој девојчици 
Даринки Дари Илић и голготи њене породице у 
највећем стратишту српског народа – ланцу логора 
Јасеновац.

Прича у роману често нас води и у прошлост 
главних јунака, посебно мале Даре – у њене мисли, 
њен доживљај света, лепу сеоску дечју свакодневицу 
коју је прекинуо сурови рат. 

Упознајемо једну здраву, срећну породицу која 
није имала велике снове ни тежње – тежак рад био 
је њихов начин живота, али било је важно само да су 
деца здрава. 

Снове о њиховој будућности прекинула је трагедија 
у којој су, као и многи, страдали на правди Бога. 
Нажалост, круг страдања ту се није затворио јер се 
исто зло поновило педесет година касније. 

Дужни смо вечно сећање свим јасеновачким 
мученицима, жртвама геноцида који је починио 
усташки режим Независне Државе Хрватске над 
Србима, Јеврејима и Ромима. 

Њихови крици деценијама су били дириговано 
утишавани. Не можемо ни ми као народ даље ако 
газимо по својим светињама, а свака особа која је 
тамо страдала наша је светиња. 

Нека им више нико не оскрнави вечни мир. 
„А Бог није Бог мртвих него живих јер су Њему 

сви живи.“ (Јеванђеље по Луки, 20:38)

Предраг Гага Антонијевић
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PIKSI – SVE ZA 10
Nebojša Petrović
Ovo je priča o karijeri jednog 
od najboljih igrača u istoriji 
srpskog fudbala.
Od Niša do Kaškaiša. Od dana 
kada je sa drugarima iz ulice 
jurio za loptom po prašnjavim 
terenima Pasi Poljane, do 
Svetskog prvenstva u Kataru.
 
Strana 344, broš 
ilustrovano
CENA 950/750

MILUTIN – 
SVETI KRALJ
Vlada Stanković
Kralj Milutin je korenito promenio 
tok srpske istorije. Detaljnom 
analizom svih raspoloživih izvora, 
srpskih, vizantijskih, bugarskih, 
latinskih, knjiga „Milutin – Sveti 
kralj“ otkriva do sada nepoznate 
aspekte državničke politike 
srpskog kralja.
Strana 288, broš 
ilustrovano
CENA 990/800

JELEN NOĆI
Roman o Savi 
Šumanoviću
D. J. Danilov
Koje tajne krije život Save 
Šumanovića, slavnog srpskog 
slikara? Roman razvija priču 
o Šumanovićevom životu, 
ljubavima, duševnoj bolesti i 
njegovim ključnim slikama, 
posebno o remek-delu Pijana 
lađa.
Strana 232, broš
CENA 990/750

HULIM I 
POTPISUJEM
Radmila Lazić
Jedna od najcenjenijih 
srpskih pesnikinja poslednjih 
decenija Radmila Lazić, 
tragajući za novim temama, 
negujući sočan jezik na kakav 
su njeni čitaoci navikli, „huli“ 
braneći – ženu! Uzbudljive, 
originalne, protestne i 
zavodljive pesme.
Strana 104, tvrd povez
CENA 890/700

GLOGI
Aleksandar Đuričić
Svedočenja najbližih otkrivaju 
nepoznate detalje iz života 
ovog velikana. U najlepšem 
maniru sudaraju se ispovesti 
mladih glumaca i bardova 
jugoslovenske scene, koji 
nikada ne mogu da zaborave 
trenutke provedene sa njim, i 
na sceni i u kafani.  
Strana 216, broš 
ilustrovano
CENA 950/750

DARA IZ 
JASENOVCA
Nataša Drakulić
Nakon fi lma koji je potresao 
celu Srbiju i koji je gledalo 
više od dva i po miliona ljudi, 
pred nama je i roman koji 
govori o desetogodišnjoj 
devojčici Darinki Dari Ilić 
i golgoti njene porodice u 
najvećem stratištu srpskog 
naroda – logoru Jasenovac. 
Strana 184, broš
CENA 850/650

najvećem stratištu srpskog 
naroda – logoru Jasenovac. 
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СРПСКИ  
ДИСИДЕНТИ

Њихово главно оружје била је реч – изговорена или написана.
У каквим околностима су стасавали, какве су биле њихове појединачне и 
колективне акције и судбине, како су надзирани, праћени, прислушкивани, 
затварани, колико су били спремни на саможртвовање, које личности су 
саме себе промовисале у дисиденте? 
То су само нека од питања којима се Слободан Кљакић, дугогодишњи 
новинар и публициста, бави у овој књизи. Аутор је дуго истраживао 
тему дисидентства, а многи који су стекли ову „титулу” лично су му се 
исповедали у дугим разговорима и препискама, попут Владимира Дедијера.
Како су њихова имена и начини деловања имали различиту тежину, тако су 
и били изложени различитим врстама репресије. Од неспорно најпознатијих 
и оних који су поднели највеће жртве, попут Милована Ђиласа и Михајла 
Михајлова, затвараног професора Михаила Ђурића, до отпуштања 
професора са Правног и Филозофског факултета, прогона вођа студентских 
протеста 1968, сталних прозивања групе из Симине 9, вишесатних 
полемика са Добрицом Ћосићем, забрана књига, часописа, скупова.
Књига је настојање аутора да укаже да тек треба разлучити различите 
изворе дисидентства у Србији, поставити јасније границе између 
партијских побуњеника и опозиционара, између јеретика и дисидената. 
Утолико пре што је и међу нашим дисидентима било оних који су пристали 
на „пољубац смрти“, на шуровање с властима, укључујући и тајне службе.
Ова књига је ту да истину што више приближи свима који за њом трагају.
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Нико под небеским сазвежђем књижевне Србије није 
написао толико књига о писцима колико Радован Поповић. 
Вишедеценијски сјајан новинар искористио је прилику да 
сретне многа велика имена наше писане речи. Радио је то са 
страшћу, микроскопском прецизношћу, рударским знојем и 
младалачком маштом.

Највише писаног пространства посветио је Иви Андрићу. 
Ова књига, „Шетња са Андрићем“, један је од тих вртова 
оданости и знања. Поповић нас води Андрићевим стазама од 
травничког рођења (1892) до починка на београдском гробљу 
(1975). Тај дуги пут, препун обрта, драма, дипломатских 
намештења, литерарних узлета, све до Нобелове награде 
(1961), није само Андрићев – он је, у многоме, пут, живот, 
историја народа који живе на овом трустном тлу. Андрић је 
то тумачио боље од свих.

Андрићев лични живот, пун тајни и загонетки, у овој 
књизи просветљава више од двадесет његових савременика и 
пријатеља: Меша Селимовић, Десанка Максимовић, Душан 
Матић, Војо Станић, Стојан Аралица, Марија Црнобори и 
други.

Из тог бисерја исијава један готово непознати Андрић, не 
само као мудрац, него и као шаљивџија, играч стоног тениса, 
гледалац спортских надигравања, блистави говорник, велики 
дародавац, неуморни шетач...

Са Андрићем смо у заједничкој великој шетњи.

Она обележава и шест деценија од када је Андрић добио 
Нобелову награду.

Непоновљиви Андрић! ШЕТЊА СА 
АНДРИЋЕМ

РАДОВАН ПОПОВИЋ

60 година 

од Нобелове 

награде
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Да је судбина (или 
бог) Слободану 
Милошевићу била 

подарила боље здравље и дужи 
живот – овим ријечима је, 14. 
марта 2006. године у 9 сати 
ујутро, требало да започне 
моје свједочење у процесу 
који је Међународни (ad hоc) 
кривични Трибунал за бившу 
Југославију у Хагу (ICTY) 
водио против Слободана 
Милошевића.
Умјесто у судници број један у 
Хагу, ове ријечи пишем  
(и наглас, у свечаном тону, 
изговарам) пред вама, 
поштовани читаоче. Њима 
потврђујем да све што је 
написано у овој књизи јесте 
истина, само истина и 
ништа друго осим истине.
Пред вама је књига 
„Неизговорена одбрана“. Њен 
стварни аутор је Слободан 
Милошевић. Ја, Момир 
Булатовић, свједок одбране, 
само сам је написао. Урадио 
сам то држећи се истине, 
али и по инструкцијама 
и обавезујућим налозима 
Слободана Милошевића, 
који се овдје налазио у улози 
адвоката самоме себи.

Момир Булатовић

НЕИЗГОВОРЕНА 
ОДБРАНАОДБРАНА

С Л О Б О Д А Н  М И Л О Ш Е В И Ћ

Љубомир СИМОВИЋ

УЖИЦЕ
СА ВРАНАМА
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Киша, која пада у Ужицу, негде на Златибору се већ претвара 
у суснежицу. Неки усамљени кириџија, главе обмотане 
црвеним вуненим шалом, вукући коњића натовареног 

лучем и сланином, иде, искошен, против те суснежице и, више 
у себи него гласно, пева стару кириџијску песму: 

Иде киша, и помало сн’јега,
тешко оном који куће нема!

А негде у Ужицу, иза неког прозора низ који се слива хладна, 
уједначена, безнадежна новембарска киша, неки професор 
немачког језика чита песму „Јесењи дан“ Рајнера Марије Рилкеа, 
у којој као да се продужава песма покислог златиборског кириџије: 

Ко дом сад нема, тај га стећи неће,
ко сам је сада, дуго сам ће бити,
читаће, писма писати и бдити,
и немирно ће гледати дрвеће
када се лишће стане зраком вити.
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ШОБАЈИЋ

SRPSKI 
DISIDENTI
Slobodan Kljakić
U kakvim okolnostima su 
stasavali, kakve su bile njihove 
pojedinačne i kolektivne akcije 
i sudbine, kako su nadzirani, 
praćeni, prisluškivani, 
zatvarani, koje ličnosti su  
promovisane u disidente i 
kakav su život proživele u 
teškim vremenima.
Strana 328, broš
CENA 990/750

NEIZGOVORENA 
ODBRANA
Momir Bulatović
Da je sudbina Slobodanu 
Miloševiću podarila bolje 
zdravlje i duži život ovim 
rečima je, 14. marta 2006, 
trebalo da započne svedočenje 
Momira Bulatovića u procesu 
pred Haškim tribunalom. Ovo 
svedočenje je Milošević smatrao 
krunskim u svojoj odbrani. 
Strana 328, broš
CENA 1.200/900

NEBO JE 
GORELO
Budimir Potočan
Jugoslovenski ratni piloti 
nisu zatajili tog 6. aprila i oni 
su iz svih svojih eskadrila 
uzleteli da presretnu strašnu 
nemačku eskadrilu. O njihovoj 
neustrašivosti, odanosti 
zemlji, samopregoru i velikoj 
žrtvi, govori ova knjiga.
Strana 208, broš 
ilustrovano
CENA 850/650

UŽICE SA 
VRANAMA
Ljubomir Simović
Baveći se ljudima koji 
su stolećima živeli u 
Užicu, služeći se njihovim 
pojmovima i jezikom, 
Simović ovoj knjizi daje težinu 
dokumentarnog zapisa o 
jednom vremenu. Roman koji 
je hronika i hronika koja je 
istovremeno roman.
Strana 536, broš
CENA 1.290/950

MOJIH 
DEVET ŽIVOTA
Miloš Šobajić
Od snegom zavejane planine 
Papuk, gde ga je, u ratnom 
zbegu, majka jedva sačuvala 
od gotovo izvesne smrti, do 
ateljea u Parizu u kojem je, pre 
njega, stvarao lično Pikaso.  U 
ovoj knjizi je iskrena i potresna 
sudbina jednog od naših 
najvećih živih slikara.
Strana 336, broš
CENA 1.100/900

ŠETNJA SA 
ANDRIĆEM
Radovan Popović
Kroz ovu knjigu putujemo kroz 
vrtove odanosti i znanja. Taj 
dugi put, prepun obrta, drama, 
diplomatskih nameštenja, 
literarnih uzleta, sve do 
Nobelove nagrade, nije samo 
Andrićev – on je, u mnogome, 
put, život, istorija naroda koji 
žive na ovom trustnom tlu. 
Strana 296, broš

CENA 890/650

NEBO JE 

НЕБО ЈЕ 
ГОРЕЛО

Будимир Поточан

Наши ваздухопловци 
у Априлском рату 
1941. године
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Југословенски ратни пилоти нису затајили 
тог 6. априла и они су из свих својих ескадрила, 
са својих аеродрома, узлетели да пресретну 
страшну немачку ескадрилу, која је пре објаве 
рата и ван свих норми до којих је цивилизација 
у ратовању и ратном понашању била стигла, 
требало да на Београд и још неке градове Србије 
изручи хиљаде тона експлозивне кукасте 
мржње. Несврстани под идеолошке симболе, 
часном службом заклети краљу и отаџбини, 
бранили су народ, бранили су отаџбину и 
част војске којој су припадали. О њима говори 
рукопис Небо је горело Будимира Поточанa, о 
њиховој неустрашивости, оданости земљи, 
самопрегору и великој жртви.
Према овом рукопису, остаје сасвим јасно, бар 
што се неба Југославије тиче, Априлски рат је 
био изузетно частан. Он јесте неравноправан 
по односу снага, али га то чини још часнијим. 
Десет априлских дана на небу Југославије 
јесу најхеројскији дани те опаке ратне 
године. Битке југословенских пилота стоје уз 
најхрабрије подвиге свих родољубивих људи 
Другог светског рата.
Ово је једна од оних књига којом се враћа и 
утврђује национални понос на неоспорив начин. 
Само истине смрћу запечаћене – коначне су.

Милован Витезовић

put, život, istorija naroda koji 
žive na ovom trustnom tlu. 
Strana 296, broš

CENA 890/
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NAJBOLJE SRPSKE KNJIGE
Да ли су звона Нотр Дама одјекивала због победе Срба 

на Косову пољу; где је сахрањен деспот Стефан; да ли 
је Стефан Немања јео златним виљушкама; где су главе 
кнеза Лазара и Карађорђа; да ли је Марко Краљевић јунак 
или турски вазал; да ли је Вук Бранковић издајник; да ли је 
краљица Драга у тренутку убиства била трудна; да ли је 
Гаврило Принцип написао чувене стихове о „бечким сјенама“, 
да ли је мајор Гавриловић изговорио чувени борбени поклич; 
зашто на Титовом гробу нема петокраке?

Ово је само део од 20 великих дилема које у овој књизи 
развејава историчар Дејан Ристић. Он тих двадесет 
традиционалних митологизираних догађаја осветљава 
рефлекторима историјских научних чињеница.

Трагајући прецизно, историјским и научним чињеницама, 
аутор је доказао шта је мит, а шта се заиста збило. 
Сазнајемо како су публицисти, народни приповедачи, гуслари, 
путописци, песници, бројним преломним догађајима додали 
своје визије, домишљали их, домаштавали, заоденули у 
ново рухо. Како се то улило у „измишљену традицију“, у 
једну широку реку митова, која вековима или деценијама 
запљускује српски народ, буди његову радозналост, води га ка 
странпутици, али и у опојне пределе веровања и задовољства. 

Књига за све генерације. Књига за учтиве расправе и учење 
на истинитим темељима.

Дејан Ристић
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Да  ли још увек верујете да је храбри Милош 
Обилић распорио турског султана Мурата I 

на Косову пољу? Можда је, заиста, највећи српски 
освајач, цар Душан, усмртио свог оца? Да ли је 
Дража Михаиловић био први устаник у Европи у 
Другом светском рату? Јесте, епископ Николај 
Велимировић је био заточен у злогласном Дахауу, али 
да ли је мучен, злостављан или је био у тзв. почасном 
објекту? Понављате ли још увек да Јосип Броз Тито 
није посетио Јасеновац? 

Сличних питања, недоумица, непознаница или 
веровања има на прегршт. Познати историчар Дејан 
Ристић, првом и веома популарном књигом ,,Митови 
српске историје” научним доказима развејао је неке од 
наших најзначајнијих митова и вратио нас бистрим 
извориштима науке.

Овом књигом, сазданом на научним сазнањима 
и открићима, у 20 поглавља иде још даље, дубље, 
страственије и убедљивије да наше историјске 
заблуде и непознанице изнесе пред нас.  

Мит, који је често леп, заводљив, поучан, и који 
чини део нашег историјског трајања, исплетен 
маштом и надом, све чешће се повлачи пред 
неумољивим научним истинама и чињеницама. 
Некад и пожалимо што је то тако. Али, у стварању 
митоманских прича, измишљотина, фалсификовања 
отишло се често далеко, предалеко. Кривотвори се 
наша славна историја па се тиме урушава и негира 
идентитет нације и угрожава њен опстанак.

Ови узбудљиви и аутентични историјски есеји 
представљају резултат обавезе науке и истраживача 
да се величанствена вишевековна историја српског 
народа растерети и ослободи тешког бремена 
митоманије и историјских заблуда.

ЗАБЛУДЕ
СРПСКЕ
ИСТОРИЈЕ
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Љубомир  СИМОВИЋВелики српски писац, академик 
Љубомир Симовић, својим 
белешкама, интервјуима,  

беседама, већ деценијама склапа 
својеврсну историјско-друштвену 
читанку о Србији. Својом 
дијамантском бушилицом мудрости, 
етичком чистотом и естетском 
префињеношћу разгрће наш 
вишеслојни живот. Свеједно да ли је 
то политика, економија, култура...
Књигом „Одбрана 
Београда“ Симовић не 
брани само престоницу, 
већ целу Србију. То је 
његов племенити, 
разумни позив да 
се Србија одбрани 
од свих врста 
загађења и врати 
извориштима 
своје честитости, 
постојаности, 
сложности. 
Да будемо бољи, 
праведнији, 
поштенији, уздигнутији, 
усправљенији.
Симовићев најмоћнији алат, сва његова 
имовина, сва власт је – реч. Све то улаже 
у кућу – Србију.
Ова књига – скуп белешки, записа, 
анализа, интервјуа и беседа – речито 
говори о писцу велике и раскошне снаге  
и знања, који то поверава свом народу.
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Сигурно сте се често питали како је Хомеру пошло за 
руком да потпуно сам створи и забележи два обимна и 
сложена епа Илијада и Одисеја?

Колико пута сте се дивили архетипском јунаштву Леониде 
и његових ратника који су, иако их је било свега три стотине, 
пружили храбар отпор стоструко бројнијој персијској војсци 
у бици код Термопила?
А шта тек да кажемо у вези с преласком Рубикона и 
знаменитом Цезаровом сентенцом: „Коцка је бачена“?
Одакле потиче збуњеност и несигурност код одређивања 
тачног датума рођења Исуса Христа?
Сетите се згрожености кад сте сазнали да су жене у средњем 
веку морале да носе појас невиности!
Призовите у сећање тренутке када сте, изненађени и 
огорчени због нечијег непримереног поступка, опоменути да је 
још Макијавели закључио да циљ оправдава средство.
Колико пута сте чули да је француска краљица Марија 
Антоанета, сазнавши да њени поданици гладују, шеретски 
узвратила да треба да једу колаче ако немају хлеб?
Тврдња по којој је Адолф Хитлер преживео Други светски рат 
и није починио самоубиство и дан-данас уноси зебњу.
Многима и даље није јасна судбина Торинске плаштанице, 
питају се да ли је постојала жена на месту папе, ко је 
стварно спалио Рим, ког је порекла чувени Марко Поло, да ли 
је Колумбо први видео копно Америке, ког је порекла био цар 
Јустинијан, ко је био последњи Немањић, да ли је Шекспир 
први удахнуо књижевни живот Ромеу и Јулији, шта је 
уништило старе цивилизације Маја, Инка и Астека, има ли 
преживелих потомака царске породице Романов, да ли су Че 
Гевари одсечене руке и глава, како је скончао Наполеон...
Али, јесте ли се икада упитали у којој су мери ове тврдње 
тачне и засноване на чињеницама?
Да ли бисте се изненадили кад би вам историјским 
аргументима доказали да су у питању неке од 
најприсутнијих и најдуговечнијих заблуда светске историје?

Duška Jovanić
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O vo je priča o fatalnoj košarkašici i lepotici Ljubici 
Otašević, „maloj“ sa Malog Kalemegdana, velikoj 
„Zvezdinoj“ zvezdi koja je skoro nenamerno 
 napravila spektakularnu holivudsku biografiju.

Sve je u ovoj knjizi tačno: ličnosti su stvarne, mesta još 
postoje ili su postojala, adrese se nisu promenile, a činjenice 
su proverljive u najlepšim sećanjima.
Čuvari njene prolazne lepote ovde raskopčavaju mit do 
kraja: da li je bila mnogo više od dublerke Sofije Loren ili 
lafice kod koje je Marlon Brando lenjo  
doručkovao, ostavljene devojke neodoljivog Boba Evansa 
ili razmažene žene zgodnog i bogatog  barona Enrika di 
Portanove. Šta je uzaludno tražila u  
svetskom džet-setu u koji je pobegla od navalentnih udbaša 
i upornih  bogataša?
Fama o njoj, kao rasnoj lepotici, beogradskoj miljenici i 
voajerskoj patnji Ive Andrića, počela je onda kada ju je 
probirljivi Zapad sveo na svoju meru, da bi je  
zaprosio holivudski macan Keri Grant.  
Zaboravljena princeza jedne drugačije mladosti živela je 
neki obećani život za sve nas, iako joj to uopšte nije bilo u 
planu.
Ko je ona zapravo bila: uvek smrtno zaljubljena  
Ljubica Otašević, zanosna glumica Ljuba Bodin ili  
frivolna baronica Di Portanova? Za sentimentalne  
vaspitače čitave jedne generacije ona je ipak zauvek ostala 
socijalistička Pepeljuga.
Nikada nije želela da bez pravog razloga postane  
slavna i tako upropasti svoje burne uspomene. Pred kraj 
života se ugojila i počela da cuga, ali nije umrla nesrećna 
iako se to od nje očekivalo. LJUBICA

Legenda o fatalnoj Srpkinji

MITOVI 
SRPSKE ISTORIJE
Dejan Ristić
Da li su zvona Notr Dama 
odjekivala zbog pobede Srba na 
Kosovu polju; gde je sahranjen 
despot Stefan; ko je jeo zlatnim 
viljuškama; gde su glave kneza 
Lazara i Karađorđa; da li je Marko 
Kraljević junak, a Vuk Branković 
izdajnik... Ovo je samo deo...
Strana 240, broš 
ilustrovano
CENA 900/750

CRNA GORA 
IME JEDE VERE
Matija Bećković
Matija Bećković u ovoj knjizi 
otvara dušu Crnogoraca, 
njihovo poimanje života, smrti, 
pogibije, pobede, čojstva, 
junaštva… Jedan osoben 
moralni kod. Jedna pročišćena 
i nepoznata etika. Bećkovićeva 
poezija ostaje uzvišeni 
spomenik Crnoj Gori.
Strana 256, broš
CENA 850/750

ZABLUDE 
SRPSKE ISTORIJE
Dejan Ristić
Da li još verujete da je hrabri 
Miloš Obilić rasporio turskog 
sultana Murata I na Kosovu 
polju? Možda je, zaista, najveći 
srpski osvajač, car Dušan, 
usmrtio svog oca? Da li je Draža 
Mihailović bio prvi ustanik u 
Evropi? Istina je nešto drugo...
Strana 296, broš 
ilustrovano
CENA 900/750

ODBRANA 
BEOGRADA
Ljubomir Simović
Simović ovim delom ne brani 
samo prestonicu, već celu 
Srbiju. Ova knjiga – skup 
beleški, zapisa, analiza, 
intervjua i beseda – rečito 
govori o piscu velike i 
raskošne snage i znanja, koji 
to poverava svom narodu.

Strana 256, broš
CENA 800/650

LEGENDE 
SVETSKE ISTORIJE
Dejan Ristić
Mnogima i dalje nije jasna sudbina 
Torinske plaštanice, pitaju se 
da li je postojala žena na mestu 
pape, ko je stvarno spalio Rim, 
da li je Hitler izvršio samoubistvo, 
kog je porekla Marko Polo, da 
li je Kolumbo prvi video kopno 
Amerike… Ovde to piše...
Strana 208, broš 
ilustrovano
CENA 900/750

LJUBICA
Duška Jovanić
Ovo je priča o fatalnoj 
košarkašici i lepotici Ljubici 
Otašević, „maloj“ sa Malog 
Kalemegdana, velikoj 
„Zvezdinoj“ zvezdi koja je 
skoro nenamerno napravila 
spektakularnu holivudsku 
biografi ju. 

Strana: 208, broš 
ilustrovano
CENA 750/600 5
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ГОДИНЕ ВРАНА

НА СМРТ ОСУЂЕНЕ
БРАНИО САМ

ФилотаФилаЧ
италац ће се сигурно запитати на 
чему се заснивало противљење мог 
оца, па и моје, смртној казни. Да ли 
се оно темељило на апстрактном 

осећају, односно на пуком човекољубљу које 
би, ваљда, свако од нас морао да осећа, или 
је, пак, порекло тог противљења било неко 
конкретно искуство? 

Сећам се када ми је отац испричао како 
смо почели да славимо Светог Николу. На 
једну ту велику српску славу, почетком 
четрдесетих година прошлог века, Филота 
је стајао са својим сапатницима у реду 
озлоглашеног немачког логора Матхаузен, 
чекајући да буде гурнут у смрт. Много пута сам размишљао о томе 
шта му је пролазило кроз мисли у тим, како је у том тренутку 
изгледало, његовим последњим тренуцима на овом свету. Било 
ми је тескобно да га икад питам. Међутим, памтим са каквом 
је муком говорио о том проклетом чекању. 

Машина смрти се покварила на тог Светог Николу баш када 
ми је отац дошао на ред. Уз опаску да му је „срећан дан“, један 
немачки официр га је упослио и, пошто се доказао као вешт 
радник, преживео је остатак рата. 

Филота је на својој кожи искусио ту неописиву патњу чекања 
скорог и извесног окончања живота вољом џелата. Из тог разлога 
му се, како је говорио, могло веровати да познаје „дах смрти“. 
Ко има право на такву моћ над другим? Ко има право на такву 
беспризорну суровост? Ко може имати легитимну власт да 
нареди да некога више не буде? Ја, као и мој Филота, верујем да 
такво овлашћење човеку не припада. 

Тома Фила
У Београду, на Видовдан 2021. године

9 788681 510322
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Синиша Ковачевић, драмски 
писац, редитељ, професор, 
романсијер, рођен је 1954. 
године у селу Шуљам у Срему. 

Основну школу и гимназију 
завршио је у Сремској 
Митровици, Факултет 
драмских уметности, група за 
драматургију, у Београду. 

Добитник је многобројних 
домаћих и иностраних 
награда. Превођен је на 
енглески, руски, македонски, 
немачки, грчки, бугарски и 
јерменски.

Живи и ради у селу Сурдук у 
Срему, селу Пристан у Боки 
Которској и у Београду.
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GODINE VRANA
Siniša Kovačević
Vreme neočekivanih 
ljubavi, ofi cirskih dvoboja, 
tihih sahrana, bežanije, 
spasavanja časti. Vreme 
prekog suda, vešala, izroda… 
Vreme je Prvog svetskog 
rata i prve godine slobode. 
Ovaj roman je najautentičnije 
viđena sudbina Beograda pre 
jednog veka. 
Strana 292, broš 
CENA 1.200/900

OSVAJANJE 
ZAVIČAJA
Siniša Kovačević
Porodica Vučić krenula je 
iz krša Crne Gore u predele 
mnogoplodne Vojvodine, koju 
su napustile hiljade nemačkih 
porodica. Kroz njihovu veliku 
dramu, lomove, smrti, sukobe, 
podele, ljubavi, Kovačević je 
oživeo jedno davno vreme, 
koje još nije prošlo. 
Strana 264, broš
CENA 1.200 /900

ZAVRŠNA REČ
Toma Fila
Topli porodični album, 
iskrena, uzbudljiva i 
dramatična ispovest o 
odbrani poznatih klijenata, 
freska vremena od pola veka 
oslikana u autobiografi ji 
najpriznatijeg i najtraženijeg 
advokata u Srbiji.

strana: 500, broš 
ilustrovano
CENA 1.200/1.000

ŠTA MI 
OVO TREBA
Emir Kusturica
Ova knjiga i jeste i nije 
autobigrafi ja. Jer, u njoj 
je sve: emocije, sudbine, 
drame, ličnosti, ideje, stavovi, 
polemike... Živ u pisanju, 
ubedljiv u dočaravanju 
ambijenta, sugestivan u 
ideji, žestok u obračunu sa 
napadačima. Vispren i duhovit. 
Strana 364, broš 
CENA 1.200/850

KOMANDANT
Bojan Dimitrijević
Divljenje njegovoj odlučnosti i 
umešnosti u komandovanju, 
protkano nacionalnim patosom, 
smenjuje se i suprotstavlja 
optužbama za brutalnost, ratne 
zločine i „genocid“.
Ali, malo se ko zapita ko je, 
van mitova, general Ratko 
Mladić? To je tema ove knjige.
Strana 344, broš 
ilustrovano 
CENA 850/650

BRANIO SAM NA 
SMRT OSUĐENE
Filota Fila
Branio je ljude optužene za 
najteža krivična dela. Čak u 53 
slučaja njegovi branjenici dobili 
su najtežu kaznu.Ali, nikad se 
nije pomirio sa stavom da se 
nekom može oduzeti pravo na 
život: ni sekirom, ni vešalima, 
ni metkom, ni električnom 
stolicom.
Strana 490, broš

CENA 1.390/1.100

ni metkom, ni električnom 
stolicom.
Strana 490, broš

CENA 1.390/6
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 Слобода нема цијену.  Човјек без слободе и није, заправо, човјек.

 Крајње вријеме је да направимо нове основе за односе државе и 
Цркве.  

 У Србији је велика криза у којој се урушава држава.

 Ниједна  љубав на овом свијету неће отићи у празно. Све што 
дарујеш биће враћено.

 Не треба градити толико цркава , јер имамо болнице у којима 
нема пешкира, нема папира, све је запуштено.

 Све је веће продубљивање подјела у друштву и то мора да 
престане.  А може да престане само демократизацијом друштва. 

 Данас се у политици не траже људи – траже се бројеви.

 У случају Срба важно је памтити, али не и злопамтити.

 Један добар вриједи више од хиљаду злих. 

 Опозиција мора да буде бескомпромисна и искрена.

 Тјерају нас да зажмуримо за Косово, док се не заврши.

 Мир и помирење требало би да нас извуку из блата.

 Национална држава, монолитна, једнорелигијска – не може 
више да опстане.

 Црква никог не треба да одбацује – она је ту да помогне.

П
ОРУКЕ П

АТРИ
ЈАРХА П

АВЛА
ЈО

В
А

Н
 ЈА

Њ
И

Ћ ИЗДРЖИМО НА
УЗАНОМ ПУТУ

ПОРУКЕ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА

ЈОВАН ЈАЊИЋ

z Зидајмо кућу на камену

z Време ће све послагати

z Човека не гради време

z Добро мора да се брани

z Учинити корист своме роду

z Сами бирамо свој пут

z Дарујте љубав, поверење и поштење

z Идемо путем правде и поштења

z Нема слободе без одговорности

z Мир – темељ свега потребног
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Ђ
ЕД

О
(Ш

та
 н

ам
 је

 з
на

чи
о 

м
ит

ро
по

ли
т 

Ам
ф

ил
ох

иј
е)

GLEDAJMO SE 
Vladika Grigorije
Vladika Grigorije razgrće 
mnoge teme i dileme 
savremenog čoveka. U 
ovim premišljanjima, on želi 
da se društvo, pa i sama 
crkva, brže menjaju. Nema 
tajni kada govori i o politici, 
komšijama, veri, suživotu, 
Kosovu... Mudra, snažna, 
lekovita knjiga.
Strana 216, broš
CENA 900/700

SRPSKA ISTORIJA
Čedomir Antić
Originalna, zanimljiva, 
poučna knjiga, gde autor kroz 
70 poglavlja, priča istoriju 
srpskog naroda od neolita 
do danas. U knjizi su svi 
najvažniji događaji i ličnosti 
srpske istorije, nezaobilazan 
udžbenik i čitanka za svakog 
đaka, studenta, ali i svaku 
kućnu biblioteku.
strana: 368, broš
CENA 1.100/850

IZDRŽIMO NA 
UZANOM PUTU
Jovan Janjić
Veliki duhovni otac patrijarh 
Pavle ostavio je večne poruke 
i pouke, koje i danas zvuče 
sveže, aktuelno, ovdašnje. 
Zahvaljujući životnom iskustvu 
i iskušenjima kroz koja je 
prošao, patrijarh Pavle govori 
i o slobodi, pravdi, ljubavi, 
toleranciji, poštovanju, miru…
 Strana 208, broš
CENA 890/700

GOSPODAR
Živko Andrijašević
U knjizi je obuhvaćen ceo 
bogati i dramatični život 
stvaranja nove Crne Gore 
– državni sistem, značajne 
bitke, obrazovanje, ekonomija, 
vera, veze sa Srbijom, složena 
pozicija sa velikim silama 
sve do svakodnevnog života 
Crnogoraca.
Strana: 232, broš 
ilustrovano
CENA: 850/650

ĐEDO
Grupa autora
Šta je sve uradio, kakve nam 
darove i zaveštanja ostavio, 
saznaćete iz tekstova u ovoj 
knjizi, koje su potpisali: 
vladika Joanikije, Bećković, 
Kusturica, vladika Grigorije, 
Petar Božović, Koštunica, 
Lompar, vladika Jovan, Miro 
Vuksanović...

Strana 196, broš
CENA 890/700

ISTORIJA 
CRNE GORE
Živko Andrijašević
Pregled i tumačenje nastanka 
Crne Gore: od dolaska prvih 
plemena na taj prostor, 
stvaranja države Duklje, sve do 
realnosti novog crnogorskog 
društva i državnosti 2006. 
godine. Knjiga završava 
poslednjim izborima i najnovijim 
odnosom političkih snaga.
strana: 380, broš
CENA 1.100/850

poslednjim izborima i najnovijim 
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PISMA IZ ZATVORA
Milovan Đilas      
 Knjiga koja baca novo 
svetlo na političko delovanje 
i zatvorski život jednog od 
najviših funkcionera KPJ 
I najpoznatijeg disidenta. 
Zbirka do sada neobjavljenih 
originalnih pisama, koje je 
čuveni Đido slao supruzi Štefi ci 
i na koja je ona odgovarala. 
strana 456, broš 
ilustrovano
CENA 1.200/950

ĐINĐIĆ
grupa autora
Najpoznatiji autori napisali su 
tekstove posvećene Đinđiću. 
Ovde su tekstovi akademika 
Ljubomira Simovića i Dušana 
Kovačevića, Latinke Perović, 
Vide Ognjenović, Dragana 
Velikića, Gorana Markovića, 
Vesne Pešić, Vesne Mališić, 
Bože Prelevića…

Strana 256, broš 
CENA 950/750

RANKOVIĆ – 
DRUGI ČOVEK
Bojan B. Dimitrijević
Ova knjiga rađena je po brojnim 
dokumentima o radu Ozne, Udbe 
i KOS-a… Kao prva biografija 
Rankovića, o kome se dugo ćutalo, 
ona svestrano otkriva tehnologiju 
vladanja, moć autoriteta, lažna 
drugarstva, zakulisne bitke, intrige, 
prevare, izdaje…
Strana 448, broš 
ilustrovano
CENA 1.250/950

ZORAN
Slobodan Milosavljević
Knjiga je osobena zbirka 
napisa o pojedinim važnim 
radnim i životnim momentima 
fi losofa, državnika i političara 
Zorana Đinđića. Posebnom 
je čini to što je pisana iz 
saradničke i prijateljske 
blizine jednog člana Đinđićeve 
vlade.

Strana 200, broš
CENA 850/700

ANDRIĆ, 2018
Ivo Andrić
Tekstovi Ive Andrića, 
objavljeni 1918. godine – 
pesme, autobiografski zapis, 
prva objavljena knjiga, prvi 
pripovedački rad, eseji, 
prikazi i prevodi, neobjavljena 
jednočinka, privatna pisma, 
faksimili stranica, fotografi je.

Strana 164, tvrd povez
ilustrovano
CENA 850/750

GOLGOTA ČETNIKA
Bojan Dimitrijević
Prvi put se istorijskim 
činjenicama pojašnjava dugo 
skrivana državna tajna o 
masovnom streljanju, posle 
oslobođenja. Partizanski odredi 
su tu usmrtili oko 100.000 
neprijatelja komunizma u 
Sloveniji. Knjiga pokazuje svu 
tragičnost rata i bratoubilaštva.
Strana 368, broš
ilustrovano
CENA 950/700

PISMA IZ ZATVORA

ĐILAS
PISMA IZ ZATVORA

Milovan
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други човек
други 
човек

Нема личности у српској историји 20. века која je 
толико глорификована, а потом за један дан изблаћена и 
препуштена забораву, као што је Александар Ранковић. 
Због исте ствари једном хваљен и слављен, после куђен и 
оптуживан.
Ранковић је и по устројству југословенске хијерархије 
био друга личност у земљи – потпредседник Републике. 
Многи су и у земљи и у свету наговештавали да ће он 
наследити Тита, коме је више од три деценије био одан 
сарадник, привржен, готово до покорности послушан. 
Да ли је то била једна од водиља да се први српски 
политичар тог времена што пре склони? Или то што су 
нагађали да држи све обавештајне службе у својој шаци? 
Или зато што су почели да га проглашавају српским 
националистом иако се он жестоко борио против те але? 
Или зато што је разоружавао албанске банде на Косову и 
Метохији?
Сву његову политичку моћ срушили су афером о 
прислушкивању Јосипа Броза и његове супруге Јованке. 
Јесу ли то смислили и извели хрватски обавештајци? 
На Брионском пленуму, јула 1966, Ранковић је разрешен 
свих функција.
У тој смени громогласну подршку Титу дало је српско 
политичко руководство, а то није било први нити једини 
пут. Све комисије – партијске, војне, полицијске – касније 
су утврдиле да је афера измишљена и подметнута.
Он је већ живео скромно, далеко од очију јавности, без 
иједног знака протеста.
Ова књига рађена је према бројним и добрим делом 
непознатим документима о раду Озне, Удбе и КОС-а... 
Као прва политичка биографија Александра Ранковића, 
о коме се тако дуго и загонетно ћутало, она свестрано 
открива технологију владања, моћ ауторитета, лажна 
другарства, закулисне битке, интриге, преваре, издаје... 
Она осветљава нови лик Александра Ранковића.

ĐINĐIĆ

ЂИНЂИЋ

Д. Ковачевић / Љ. Симовић / Л. Перовић / В. Огњеновић / В. Пешић 
Г. Марковић / З. Живковић / Б. Лечић / Г. Матковић / Б. Прелевић 
З. Стојиљковић / В. Малишић / Д. Великић / Д. Ћосић / М. Вукотић

ЂИНЂИЋ
GOLGOTA ČETNIKA

ANDRIĆ, 2018
И

во Андрић 

Иво АндрићКњига садржи текстове Иве Андрића, објављене 1918. године – песме, 
аутобиографски запис, прву објављену књигу, први приповедачки 

рад, есеје, приказе и преводе, необјављену једночинку, приватна 
писма, факсимиле страница из пишчеве најстарије сачуване 

рукописне бележнице, фотографије. У њој је и календар који 
предстaвља Андрићево кретање и стварање током 1918. године. 

На основу објављених дела и сачуване грађе, верно се приказује 
Андрићева целокупна књижевна делатност и пишчев свет идеја, 
који су се развијали готово паралелно са победама српске војске у 
Великом рату, стварањем и јачањем Југославије, током једне од 

најбурнијих година у историји Европе.

Андрић се истовремено огледао у свим књижевним родовима – 
лирском, епском и драмском – поједине напуштајући заувек, а друге 

пак развијајући до уметничких врхунаца. 

Година 1918. је година у којој почиње да се конституише Андрићево 
поимање нове домовине и његов прелазак из хрватског у српски 

географски, културни и књижевни круг.

ZORAN

Слободан Ст. Милосављевић
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К њига „Ђинђић – срешћемо се у будућности“ 
је по својој структури, мемоарском 
приступу и жанровској отворености, сасвим 

особена збирка написа о појединим важним радним 
и животним моментима философа, државника и 
политичара Зорана Ђинђића. Особеном је чини, у 
првом реду, то што је, иако писана из сарадничке и 
пријатељске близине, ослобођена лаке, анегдотске 
распричаности, накнадних процена и чаршијских 
досетки, тако блиских странпутица овога жанра. 
Напротив, аутор, др Слободан Милосављевић, 
одговорно поштујући значај података, начином 
излагања зналачки настоји да истакне Ђинђићеву 
осебујну енергију и говорничку вештину у пласирању и 
одбрани својих ставова, замисли и резултата. 

Пред нама је, дакле, једна необична, озбиљна и вредна 
књига. Необична најпре по врло живом, модерном 
начину казивања, озбиљна због одсуства сваке 
разметљивости и позе, вредна, јер је пример моралног 
односа према чињеницама. Уз то, писана је бираним, 
бритким књижевним језиком, без затварања у 
нападно стручну фразеологију, што у данашње време 
није мали подвиг. 
Поздрављам ову књигу!

Вида Огњеновић

Bože Prelevića…

Strana 256, broš 
CENA 950/8
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PLANETA ZVEZDA
Jovan Sekulić
Pet je najvećih! Rajko Mitić, 
Dragoslav Šekularac, Dragan 
Džajić, Vladimir Petrović 
Pižon, Dragan Stojković Piksi. 
Ali, Zvezda je velika jer je 
uvek stvarala velike. A oni su 
ostavljali veliki trag. U knjizi 
govore: Savićević, Jugović, 
Pančev, Prosinečki, Savić...
Strana 272, broš 
ilustrovano
CENA 800/600

OLOVNE REČI
Manjo Vukotić
Svedok svih velikih događaja 
u poslednjih gotovo pola 
veka, prvi put otvoreno 
iznosi svoje zapise i 
sećanja o jednom dugom 
vremenu bogate novinarske 
i uredničke karijere. Kako 
je bilo raditi u vreme Tita, 
Miloševića, Tadića, Koštunice 
i Vučića? 
Strana 416, broš
CENA 850/650

SAMO JEDAN 
JE PARTIZAN
Miloš Šaranović
U knjizi je dvadesetak uzbudljivih 
priča o najvećim asovima kluba 
(Bobek, Čajkovski, Šoškić, 
Vukotić, Mance, Ilić…), tu su priče 
o mnogim reprezentativcima 
(150), igračima koji su odigrali 450 
utakmica, asovima što su proneli 
slavu, trenerima, navijačima...
Strana 352, broš 
ilustrovano
CENA 950/700

TAJNE 
SLAVNIH SRBA
Aleksandar Đurčić
Neispričane priče o 
najznačajnijim srpskim 
umetnicima, ljudima koji su 
oblikovali vreme od 19. do 21. 
veka, intimna kazivanja o tome 
kako su preko svojih leđa 
prebacivali kilograme slave, 
izdržali kilometre pohvala i 
milje uvreda, a ostali večni. 
Strana 368, broš
CENA 950/750

VREME KORONE
Dragana Jovanovića
Knjiga koja će nam pomoći 
da saznamo više o trenutno 
najvećoj zdravstvenoj muci 
koja nas je sve zadesila, a 
upravo strah od nepoznatog 
je ono što nam je najviše 
otežalo život u prethodnim 
mesecima. Čitajući ovu knjigu 
naučićete da živite oprezno, 
ali bez straha.
Strana 240 , broš
CENA 899/600

ONO ŠTO 
ZVAH LJUBAV
Radmila Lazić
Njeno pesničko delo je nešto 
novo i jeste pravi odgovor na 
izazov vremenu…
Lirski naboj, dramski 
intenzitet, besprekoran ritam 
i, kao kruna, puna i moderna 
životnost odlikuju njeno 
pesničko delo. 

Strana 180, broš
CENA 750/500

PLANETA ZVEZDA
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Само један је 
ПАРТИЗАН

Милош Шарановић
46 150

шампионских 
 и куп пехара 

освојио је 
Партизан 

у својих  
75 година

постојања

играча 
облачило дрес 

репрезентације. 
Многи за клуб 

одиграли  
више од 450 
утакмица

одиграних
 утакмица
у земљи и 

свету. У њима 
учествовало 

око 1.300 
играча 

350 75
За Партизан се не навија - Партизан се воли!

4.000
страница и 80 
фотографија о 
Бобеку, Милошу, 
Шолету, Моци,

Васкету, Манцеу, 
Мијату, Јулки, 
Сави, Саши...

VREME KORONE

VREME
KORONE

2021. 
BEOGRAD

Prof. dr Dragana Jovanović

OLOVNE REČI
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МАЊО ВУКОТИЋКада бисмо Мања Вукотића ставили на све оне 
медицинске направе, скенере и чуда која су неопходна 
за одржавање здравља људима његових година, 

вјерујем да би умјесто снимака и рендгенских слика, из тих 
машина, испадала слова, кључне реченице које су пратиле 
дуги период распада Југославије и, касније, вријеме када је 
Србија закорачила у капитализам и његову сурову природу. 

Када би, опет, неко други покушао да поиспадале ријечи 
и слова врати у новинске ступце Борбе, Блица, Гласа 
јавности, Вечерњих новости и реконструише стање 
ствари био би то неуспјех. Нема тог уредника који је тако 
вјешто баратао поменутим словима и реченицама. Са 
невиђеним инстинктом хроничара он је држао руку на 
пулсу свога времена и знао да вага опозицију са влашћу, 
раздвоји патриотизам од шовинизма, знао је да личности 
чије смо слике и интервјуе пратили чине новине и тираж.

 У времену иза нас остале су да лебде у сјећању стотине 
хиљада његових редигованих страница, дубоки трагови 
о југословенској и  српској реалности. Као прави уредник 
држао је великом вјештином нашу пажњу и одговарао на 
напетости и кризе, забаву и културне катарзе.

 Зачет на здравим цетињским вјетровима, који бистре 
ум и који учине да човјек са лакоћом везује југ и сјевер, 
исток и запад, његова разборита и знатижељна природа 
је учинила да новинарство изабере Мањa Вукотића да 
обогаћује нашу социјалну арену, прије него што је он и 
помислио да постане новинар и уредник.

Наш први сусрет је био у вријеме распада Југославије 
и свих који су идеалистички вјеровали у реформисте 
Марковића. Када су наше наде згажене у ратовима 
деведесетих, он је остао да ратује за јавну ријеч и да 
нас скреће са пута пропадања које је нашем друштву 
било одређено. Данас, као издавач, бори се за исту ствар: 
обезбјеђује шаролика издања као да прелама насловне 
стране својих новина, само што сада вријеме мјери 
књигама и писцима пријатељима.

Емир КУСТУРИЦА

ONO ŠTO 
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  Како је само упечатљива њена имагинација и 
стилске фигуре које користи! Готово да је сваки 
њен стих изненађење, један неочекиван обрт 
маште. То је због тога што она истовремено руши 
табуе и чува традицију женске лирске поезије.

Чарлс Симић

  Одавно српска поезија није добила тако 
самосвојан, искрен и провокативан песнички глас 
као што је то глас Радмиле Лазић… Могло би се 
рећи да Лазићка исписује поезију на сопственој 
кожи. Та поезија је дубоко аутобиографска, дубоко 
лична. И све јечи управо од тог болног писања-
тетовирања по сопственој кожи.

Милисав Савић

  Радмила Лазић уноси у нашу савремену поезију 
аутентичан потрес. Њено песничко дело је нешто 
ново и јесте прави одговор на изазов времену…  
Kaда читамо њене песме, бива нам јасно чему 
поезија. Лирски набој, драмски интензитет, 
беспрекоран ритам и, као круна, пуна и модерна 
животност одликују њено песничко дело. 
Најпресуднији доказ је да ту поезију можемо 
волети, и да сваком ко је чита није могућно да 
одоли њеном изразу...  

Гојко Тешић

СЛИКА НА НАСЛОВНОЈ СТРАНИ 
МИЋА ПОПОВИЋ

TAJNE 

ALEKSANDAR ĐURIČIĆ

ILUSTRACIJE: ANDREJ JOSIFOVSKI PIJANISTA

Tajne 
slavnih 

Srba

Neispričane priče o najznačajnijim srpskim 
umetnicima, ljudima koji su oblikovali vreme od 
19. do 21. veka, intimna kazivanja o tome kako 
su preko svojih leđa prebacivali kilograme slave, 
izdržali kilometre pohvala i milje uvreda, a ostali 
da žive zauvek. 
U ovoj knjizi su odgovori na mnoga pitanja.
Da li je Isidora Sekulić izmislila da je imala muža 
i drugu knjigu o Njegošu, kako je Ivo Andrić zbog 
ljubavne afere za ženom Gustava Krkleca, ili pak 
sa samim Krklecom, izbačen iz masonske lože, 
koliko je Miru Stupicu boleo šamar koji je dobila 
od svoje najveće ljubavi, kako se Pavle Vuisić borio 
za Čkalju, s kojim nije razgovarao... 
Ali i mnoge tajne koje niste znali.
O strasti Desanke Maksimović i Oskara Daviča, 
ludilu Save Šumanovića, ljubavnim avanturama 
Miloša Crnjanskog, boemiji Danila Kiša i Mike 
Antića, misterioznoj smrti i tajnom testamentu 
Milene Pavlović Barili i stepeništu na kojem je 
nađen Libero Markoni... 
O pustolovinama Jovana Dučića, vratolimijama 
Branislava Nušića, erotskim avanturama 
Milorada Pavića, bitkama Nadežde Petrović, prvi 
put objavljenim intimnim pismima Koče Popovića, 
neponovljivim egzibicijama Zorana Radmilovića...
O životima Mire Trailović i Jovana Ćirilova, u 
kojima nije bilo ručne kočnice, ubistvu brata Meše 
Selimovića koje je bilo potka za „Derviš i smrt“, 
čudesnim šetnjama Alekse Šantića bez Emine i 
izgnanstvu Borislava Pekića... 

9 788681 510025
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PRAVILA 
ĆUTANJA
Momir Bulatović
Događaji u kojima je autor 
knjige neposredno učestvovao 
ili bio posmatrač iz samog 
jezgra zbivanja, prikazani su u 
ovoj knjizi na otvoren i iskren 
način. „Ponovio“ je svoj život iz 
prethodne decenije, odnosno 
godina u kojima je bio u vrhu 
političkih vrhova. 
Strana 416, tvrdi povez
CENA 1.200/1.000

SEDAM ŽIVOTA 
PRINCEZE SMILJE
Gordana Ćirjanić
Roman na temelju 
autentične priče o 
Beograđanki Smilji 
Konstantinović, lepoj 
i obrazovanoj, koja je 
rano ušla u lavirinte 
visokog društva, bila lična 
sekretarica i ljubavnica 
Petra Drugog Karađorđevića. 
strana: 370, broš

CENA 990/800

NJEGOŠ - 
DOVIJEK
Miro Vuksanović
Knjiga je izbor najboljih 
tekstova, koje su o Njegošu 
napisali domaći i strani 
autori. Na skoro 500 
strana, bogato ilustrovanih 
fotografi jama, sabrane su i 
najbolje pesme o najvećem 
srpskom poeti. 
Strana 500, tvrd povez 
kolor, ilustrovano
CENA 1.800/1.400

LUDORIJE KRAJ 
REKE STIKS
Gordana Ćirjanić
Zbirka priča u čijim likovima 
će se prepoznati svi koji 
su proživeli muke sa 
tvrdokornom birokratijom, 
nesređenim bolnicama, 
skrivenim pratiocima, lažnim 
preprodavcima kulture, sve 
do ljubavi, usamljenosti i 
bojazni od sutrašnjeg dana.
Strana: 244, broš
CENA: 850/600

RUSKI KRST
Zoran Šaponjić
Putovanje kroz predele 
prostrane i nikad dokučive 
Rusije. Autentični putopisi, 
nadahnuti, zreli, sa talasima 
literarnih opservacija i zapisa. 
Nisu razglednice iz Rusije, 
nego koloritne freske njenih 
gradova i predela, ljudi i 
zbivanja. 
Strana 240, tvrd povez 
luksuzno, ilustrovano
CENA 1.800/1.500

SELFI
Biljana Vilimon
Selfi  je saga o radosti 
življenja i o avanturi 
stvaranja. Zabavna, 
poučna, duhovita, dirljiva, 
autoironična, satirična…
Zaigrana, kako to samo može 
da bude isposvest o ženskom 
odrastanju, sazrevanju i 
oslobođenju.

Strana 216, broš
CENA 850/600

PRAVILA 
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Момир Булатовић

ПРАВИЛА
ЋУТАЊА

На нашу колективну жалост, овдје ништа 
није измишљено. Свака ситуација, поједини 
актери и њихови поступци, представљени су 

истинито и без икаквог додавања, или уљепшавања. 
Зато, треба одмах признати – ова књига је, 
свакако, могла бити написана и боље и љепше. Али, 
истинитије није. Истина, ма колико могла бити за 
некога непријатна (укључујем ту и себе самога на врху 
листе), постављена је за њен најважнији циљ. 

Ради се, наравно, о мојој истини. О ономе што 
сам непосредно видио, у чему сам учествовао или 
био посматрач из самог језгра збивања. Да бих себе 
и будућег читаоца ослободио било какве накнадне 
памети, „поновио“ сам свој живот из претходне 
деценије, односно година у којима сам био у врху 
политичких врхова. Урадио сам то стопу по стопу. 
Дан по дан, уназад по времену које су означавали 
ратови, казне, изолација, унутрашње политичке 
борбе, побједе и порази, издаја најближих сарадника, 
додворавање тренутним свјетским моћницима...

Овдје се говори и о бројним политички познатим 
људима из наших бивших и садашњих држава. Неки 
од њих су, кроз своја чињења, дјела и престројавања, 
представљени у свјетлу које им се неће свидјети. 
Указивање на неке конкретне поступке и (не)дјела, 
може изгледати шокантно, али је то било просто 
немогуће избјећи, приликом сликања догађања која су 
предмет овог „политичког трилера“.

Све што овдје треба рећи, већ је написао Иво 
Андрић: „Пут је дуг, земља је тврда, а људи су слаби“. 

У првом плану нису јединке, него процес сталне и 
насилне разградње држава на еx–YU простору, игре 
великих, богатих и моћних. Наше домаће слабости 
и њихови најпознатији носиоци наступају тек у 
таквим околностима, јер никоме није дато да носи 
превелики терет предуго времена. У великој олуји која 
нас је походила трске су се повиле, а стари храстови 
труну ишчупани из земље. Нема супротстављања!

М. Булатовић
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NJEGOŠ - RUSKI KRST

Давно, када је уз премијеру филма „Живот је чудо“ свечано отворен 
Дрвенград и када су на брежуљак окружен браћом брдима стизали 
званичници, међу њима је био и новинар „Политике“ Баћо Баћовић који ми 
је рекао: „Ено, онај тамо црни ти је најбољи наш журналиста путописац!“ 
Показао ми је Зорана Шапоњића, тада дописника „Kурира“. Исте вечери, 
Мањо Вукотић, уредник „Вечерњих новости“, рекао ми је да je тај новинар 
одличан и да је био у његовом тиму два пута.

Прво ме је збунило одакле толике похвале човјеку који пише за новине, а 
није већ у Београду. Убрзо су стигли догађаји на Мећавнику, побуна сељана из 
Kремана због стварања Парка природе, чије постојање је спријечило копање 
никла које би од етно села направило смјештај за рударе. И нас двојица смо, 
без много ријечи и са много пауза, постали пријатељи. Сазнао сам да је то 
новинар прекаљен на Kосову, један од оних који нису писали да би испунили 
недељну шихту, него узбуђени темом стизали на свако мјесто гдје се дешавала 
истинска драма.

Тако је и уз моју личну драму опстанка на Мокрој гори, тачније својим 
писањем и храбрим иступима у новинама, постао један од најзаслужнијих што 
је пројекат Мокра гора успио.

Правдољубив до бола, интелигентан као вук, родољуб и славенофил, овај 
човјек је ушао у круг пријатеља на којег сам увијек рачунао. Његови путописи 
су били рањиви као што је и његова природа, ријечи биране сваки пут, као 
што Андрић написа „тежином властитог тијела“. Нису ме његови коментари 
у „Искри“ остављали равнодушним, увијек је стајао на црти одбране наше 
културе и достојанства нашег народа. Зато ми је драго што пишем ове 
редове које прилажем уз штампање његове књиге путописа из Русије, гдје се 
споменути таленат и језик преплићу у ритму путовања и откривања руског 
карактера скривеног у духовном пејзажу наше братске земље.

Емир Kустурица
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РУСКИ КРСТ

SEDAM ŽIVOTA LUDORIJE KRAJ 
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Лудорије 
крај реке Стикс

SELFI

sekretarica i ljubavnica 
Petra Drugog Karađorđevića. 
strana: 370, broš
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NAJBOLJE SRPSKE KNJIGE

TAJNI ŽIVOT 
KNEZA MILOŠA 
Aleksandar V. Todorović
Branko S. Božanić
Po prvi put, uz pomoć ozbiljne 
dokumentacije, autori dokazuju da je 
knez Miloš bio – mason. Masoni su, 
kako pišu autori ove knjige, postavljali 
temelje moderne Srbije, imali su 
odlične veze sa masonima sveta, što je 
pomoglo miru, ali i modernizaciji Srbije.
Strana 168, broš
kolor, ilustrovano
CENA 850/300

EUTANAZIJA
Miodrag Stojković
Svetski slavan naučnik, 
genetičar dr Miodrag 
Stojković, napisao je roman 
o tragediji jedne zemlje, 
porodice, a ponajviše mladih 
ljudi koji pokušavaju da se 
reše ratnog zarobljeništva i 
dokopaju se boljeg života.

Strana 256, broš
CENA 750/300

BIZNIS KLASA
Miša Brkić
Prvi put o svom životu i 
bogatstvu govore najbogatiji 
ljudi u Srbiji: Miroslav 
Mišković, Miodrag Kostić 
Kole, Bogoljub Karić, 
Andrej Jovanović, Veselin 
Jevrosimović, Miroljub 
Aleksić, Branislav Grujić, Zoran 
Drakulić, Miodrag Babić...
Strana 400, broš 
kolor, ilustrovano
CENA 950/700

VIDOVDAN - 
SUDNJI DAN
Dejan Stojiljković
Šta se sve na Vidovdan 
dogodilo srpskom narodu? 
Zašto je taj dan postao sudnji? 
Na Vidovdan se zbio Kosovski 
boj, Princip je ubio Ferdinanda, 
kralj Aleksandar je doneo 
oktroisani ustav, objavljena 
je Rezolucija Informbiroa, 
Milošević je izručen Hagu…
strana 272, broš 
CENA 850/500

OLJA
Dragoš Kalajić
Još jedan omaž raskošnom 
stvaralaštvu. Kroz 12 efektnih 
poglavlja, njen lični prijatelj 
i kolega po kistu, pisac 
i novinar Dragoš Kalajić 
„odslikao“ je bogato slikarstvo 
velike Olje Ivanjicki. Knjiga je 
luksuzna, sadrži više od 50 
produkcija Oljinih slika.
Strana: 144, tvrd povez 
ilustrovano
CENA: 1.500/1.200

MILOŠEVIĆ JOŠ 
NIJE GOTOVO
Slobodan Antonić
Prva politička biografi ja 
Slobodana Miloševića! U više 
od 70 poglavlja, skenirani 
njegovi potezi, uzleti i padovi, 
pobede i porazi, odmereno i 
očišćeno od brojnih domaćih i 
svetskih laži i optužbi.

strana: 500, broš
CENA 900/700
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Aleksandar V. Todorović
Branko S. Božanić
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Miodrag Stojković
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IGOR MAROJEVIĆ

KRV JE VODA
qqq

KAKO VEZA MAFIJE I POL ITIKE VLADA SVETOM

cmyk cmyk

ISBN 978-86-89613-30-8

9 788689 613308

www.vukoticmedia.rs

И ВРЕМЕНУ СЕ
ЗАТУРИО ТРАГ

Петар Сарић

И ВРЕМЕНУ СЕ
ЗАТУРИО ТРАГ
И ВРЕМЕНУ СЕ
ЗАТУРИО ТРАГ

Петар СарићПетар Сарић
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cmyk cmyk

ISBN 978-86-89613-22-3

9 788689 613223

www.vukoticmedia.rs

Радован Бели Марковић
Нема више лајковачке пруге.

Има ли неког ко ће кад то чује главом да климне 
и да се насмеши?

Господ је велики, али лајковачка пруга на 
гробљански пут сад личи и у траву све више 
обраста. Понегде је трава и до појаса висока.

Нико неће живети вечно.

Зашто шине нису оставили, макар неко време, 
није то у реду и уопште неће на добро изаћи.

Од свег клопотања, од све ватре, од толиких 
возова, Бого мој, остала је само тишина – као 
кад из куће мртваца изнесу.

Иза последњег воза остао је колут дима и ено га 
још у небесима. То је тај облак, а сви мисле да у 
празно као ћалов зурим.

Укинули су је напречац, без размишљања.

Све ми се чини да воз кроз поље усталасаног 
живота јури.

Од укидања пруге, странац сам себи, а мој живот 
је у времену службе канда остао...

Радован Бели МарковићРадован Бели Марковић
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Наталија Б. Кридеани
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“Да ли је домовина једино тамо где су мајка и нау чени го-
вор који је постао наш, лични и свој, говор на коме се објашња-
ва и вређа, псује, мисли, сања, шали и рачуна, говор на коме се 
готово све може објаснити? Или је тамо где је наше прохујало 
детињство, где су се први и рани табуи живота упознали са пре-
високом це ном и казном за премијеру? Или тамо где су се десили 
они каснији, већи, а ипак некажњавани греси? Или је тамо где 
су остале врхунске и увредљиве сцене потај но филмованог зрења, 
све тајне вруће младости? Или је она тамо где се прошлост него-
вала у виду традиције и њеног чудног смисла који много, мало или 
ништа, или, пак, све значи? Можда су то гробови предака или 
прве бајке доживљене врелим срцем и пуним ткивом? Можда су 
то прва истина, први бол који се са истином рађа скоро паралел-
но, прва лаж, та дрхтава, збуњена и храбра прва лаж? Или још 
много, много важније, што нас најтрајније сече и остаје – прва 
љубав? Или је то оно двориште у коме мисли не одводе тело у 
затвор и прогонство, или баш управо одводе? Где се и пустиња 
идеализује? Где се у другима препознаје своја крв? Где људи са ос-
мехом једни другима пожеле Лаку ноћ и До бро јутро? Где је сунце 
познаник и пријатељ са небом припитомљеним за трен и нашом 
немирном децом? 

Или је тамо где су гени очева и мајки победили нос талгију за 
изгубљеним, свим изгубљеним и ненађеним, чега је премного било, 
па се посумњало у рај? Где се вековима живи у складу са зави-
чајем и његовим хировима, уз прадавно потпи сани пакт о подно-
шљивости са климом, ветровима и ињем? Где се поред дуката, 
ледина и винограда наследи и поетика и поглед на свет? Где је 
све лако, спонтано и природно и има своју сврху и разлог? Где 
су локал ни демони потопљени, припитомљени и ћуте, а зли и 
добри духови играју карте? Где се људи разумевају уз немушту 
сагласност погледа само?

Где си се сакрила и побегла, домовино?”

Мирослав Б. Марић

Тридесет хиљада

СУТОНА

Ekskluzivne priče velike petorke

DARKO PLAVŠIĆ
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 „
Брачни пар из Београда, он новинар, 
она учитељица, одлучио се за 
коренити преокрет – за живот на 
селу. Радовали су се новом почетку: 
кућица, баштица, чист ваздух, 
здрава храна... „
Изместивши своје јунаке из њиховог 
амбијента, Гордана Ћирјанић 
виртуозно испреда бизарну и 
напету причу у чијој основи лебди 
питање: Може ли се живети на 
селу с градском памећу?

  „
У иронијском кључу, али у исто 
време са много благонаклоности, 
списатељица прати искривљену 
перцепцију света главне јунакиње 
током неколико дана. Мало ко зна 
шта преживљава Соња Урушевић, 
удата Лончар, чији се живот 
претворио у ружан сан има томе и 
годину дана. Неко, по свему судећи 
нека жена из села уврачала ју је.
И, коме да се пожали?

  „
Кроз интимну драму преламају се 
и драме читавог друштва,
од сујеверја и алкохолизма,
до корупције и пропасти српског 
села. Већ доказана вештина 
приповедања Гордане Ћирјанић 
тера читаоца да прогута роман
у једном даху. 

Данило Николић
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