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Reč urednika
Novogodišnja atmosfera u neskladu sa temom koju smo
zadali ali s razlogom...

Umesto novogodišnje čestitke, poželela bih vam u ime ekipe
ljudi koji uređuju časopis, mnogo tople čokolade, božićnih
rasprodaja snova, poljubaca i ono što negde najviše volim zagrljaja. Putem dodira dva tela odvija se prenos topline, a ona
nam je neophodna, baš kao i svetlost. Svetlost iz pogleda...
osunčane prirode, koja hrani dušu. Iako tema ne odgovara
mogućem novogodišnjem raspoloženju, treba joj se posvetiti iz
mnogo razloga, a jedan je veoma bitan - kako sačuvati sebe od
samog sebe? Kako sačuvati drugog od sebe? Čini se više nego ikad,
da nam je to potrebnije nego, kako se sačuvati od drugog.
U vremenu u kojem živimo, nikad nije bilo više nasilja
između ljudi, u porodicama, školama i uopšte u svetu. Zato smo
ovaj broj posvetili ljudima koji su digli ruku na sebe i prerano
okončali svoj život ostavivši tek mali deo onoga što su mogli dati.
Ostala su mnoga pitanja, mnogo neizrečenog i zato ove „posvete“
neka posluže za nauk da je život dar i da se on ne poklanja
drugima.
Hvala Vam što ste tu sa nama i što pišete za Zvezdani!
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ZEČIJE SALO

DECA KAO DECA

Beloruska narodna priča

Šaljive priče iz Belorusije

Putovali su gospodar i kočijaš. Gospodar kaže:
- Znaš, ubio sam zeca, imao je sala za skoro
sedamnaest kilograma.
Kočijaš mu odgovara:
- Evo, gospodaru, prolazićemo preko mosta, na
kojem đavo hvata lažove.
- A je li daleko taj most?
- Ne,
- odgovori kočijaš, - iza ove šume nalazi se brdo,
iza brda je livada, a posle nje je blizu most.
Ušli su oni u šumu, a gospodar opet kaže kočijašu:
- Da si video tog zeca! Imao je skoro deset
kilograma sala!
Nastavili su put, prošli kroz šumu, pa kaže
gospodar:
- Možda nije deset, ali pet kilograma sala imao je
taj zec.
Prošli su livadu, a gospodar će već:
- Pa, na zecu sala nije ni bilo, iako uopšte nije bio
mršav.
Nastave put. Prošli su livadu, kaskaju konji, a
mosta nema.
- Pa, gde je taj most? – pita gospodar.
- Rasplinuo se, kao zečije salo.

*
Na ispitu komisija pita Vasu:
- Ko je srušio zidove Kartagine?
- Nisam ja, - zbunivši se odgovori učenik.

POPRIČALI SU
Iz beloruskog naroda
Stari Klim je bio skoro gluv i čuo je samo onda,
kada su mu vikali kraj samog uha. Jednom je
kopao glinu. Dolazi mu komšija i pozdravlja ga:
- Dobar ti dan, Klime!
Klim odgovara:
- Evo, kopam malo gline!
Pita komšija:
- Zar si, Klime, odslušao svoje?
Klim odgovara:
- Sam kopam, nema nas dvoje.
Komšija pita:
Radiš li ovde odavno sam?
A on odgovara:
- Idem kući, da se naspavam.
I opet pita komšija:
- Da nisi negde moje koze zastao?
Klim kaže:
- Već sam tri vaze iskopao.
Pita komšija:
- Tebi sluh odavno nije prav?
Klim odgovara:
- Zbogom, komšija, budi zdrav!
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*
- Kako se zoveš? – upita učitelj prvaka.
- Ne znam...
- A kako te majka zove da jedeš?
- Kada ona stavi tanjir na sto, ja sam već za
stolom.
*
- Zašto, Feđa, tako slabašno trčiš u mestu? – upita
nastavnik fiskulture.
- A Vi pokušajte da me prestignete!
*
Čas jezika. Petar čita reč ispod crteža slovo po
slovo:
- T-aaaa-ššš-n-aaaa...
- I šta se dobije na kraju?
- Torbica.
*
- Tata! Danas sam jedino ja od cele škole umeo da
odgovorim na direktorovo pitanje!
- A šta je pitao, sine?
- Ko je razbio prozor.

Белорускиња посвећена Србији
и делима Иве Андрића
(Препорука на читање дела Ане
В. Наумове)
Почетак септембра донео је одличну вест из
нама братске Белорусије: Виша атестациона
комисија у Минску је одобрила кандидатску
(по српском
систему – докторску)
дисертацију
младе
научнице
Ане
Владимировне Наумове. Вест је одушевила
отаџбину научнице, а у Србији се тек
очекује пријем ове вести и позитивне
реакције на њу, с обзиром на тему
дисертације Ане Владимировне: „Феномен
културног пограничја у делу Иве Андрића“
под менторством проф. др Ивана А. Чароте.
У септембру 2018. године, у издању
Републиканског института више школе
(РИВШ)
у
Минску
објављена
је
и
монографија ауторке под истим називом.
Поменута монографија је доживела прегршт
рецензија у Белорусији и Србији, а може да
се похвали одличним критикама.
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Нећемо погрешити ако кажемо да е Ана В.
Наумова на већи познавалац дела Иве Андрића у
Белоруси и и да е на позвани а да говори о
едином српском нобеловцу. Сама често истиче, у
бро ним интерв уима за белоруске и српске
књижевне часописе, да се већ едну децени у
бави делима Иве Андрића, написала е десетине
чланака о његовим делима, а може да се похвали
и преводом извода из „Знакова поред пута“ на
белоруски език, ко и е об авила у часопису
„Дзеяслоў“, бр. 2 (63) 2013. године. Укратко ћемо
представити Ану Владимировну у оквиру
следећих биографских чињеница. Рођена е у
Минску. Завршила е славистику на Белоруском
државном универзитету, одбранила кандидатску
дисертаци у (PhD), о ко о смо малочас више
говорили. Као лекторка за белоруски и руски
език радила е на Филолошком факултету
Универзитета у Београду (2015–2017), а тренутно
преда е на Белоруском државном универзитету.
Учесница е бро них конференци а и семинара у
Белоруси и и иностранству, а слушали смо е и на
Међународном конгресу слависта 2018. године у
Београду. Истиче да е веома заинтересована за
српску
културу,
език
и
проучавање
књижевности, али скромност о не дозвољава да
се хвали и истиче сво е успехе, те сматрам да е
на нама да те успехе истакнемо уместо ње.

Анa В. Наумовa
Ана Владимировна е, како смо поменули,
ауторка бро них научних чланака на тему
Андрићевог стваралаштва.

Почевши од 2012. године, у разним
часописима попут: „Политичка реви а“,
„Збиља“, „Књижевна истори а“ об ављивала
е
чланке,
покрета ући
дискуси е
о
националним и верским питањима у делима
Иве Андрића.
Наредних година, Ана Владимировна е
држала
исти
правац,
об ављу е
све
квалитетни е и обликовани е чланке, а чини
се да о е централна тема свих чланака била
изглед Босне у очима српског Нобеловца, као
и потрага за типолошким паралелама у
разво у белоруске и српске књижевности у
погледу истори ских сличности две земље, а
учешћа на конференци ама наставља у да се
нижу – Минск, Будва, Новополоцк, Гомељ. Цео
та предани и посвећени рад у 2018. години е
крунисан
научном
монографи ом,
а
заслужена титула кандидата наука Ани
Владимировно е додељена 2019. године.
Иако у бро ним обавезама, ова изузетна
млада србисткиња проналази времена за ош
едан велики про екат – и то у Срби и! Наиме,
очеку е се отварање електронске библиотеке
Про екат Растко – Белоруси а, ко има е
ауторка несебично уступила сво у научну
монографи у, чланке и преводе, на ко има е
радила целу децени у. Очеку е се и њено веће
ангажовање у оквиру функционисања самог
про екта, о ко има ће бити више речи, након
што про екат заживи.
Сматрам да смо, у основим цртама, крошли
кроз научни рад и представили младу
србисткињу Ану Владимировну како то она
заслужу е и не сумњамо, да ће у наредном
периоду бити ош много вести о њеним
успесима. Срби а о , свакако, дугу е огромну
захвалност због несебичног и преданог рада
на промоци и српске културе у Белоруси и, на
њено лично и професионално борби за
српску реч и њено место у свету. Пажњи
проучавалаца белоруско-српских књижевних
веза и, уопштено, улоге српске књижевности
у свету, предлажемо радове Ане В. Наумове,
као на већег стручњака за Андрићева дела у
братско Републици Белоруси и и неуморне
слависткиње, ко а се залаже за братство и
за едништво
словенских
народа,
утемељеном на исто вери, менталитету и
начину живота.
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