СРБИЈА19141918

4. КОЛО

Нов избор од 10 књига које
осветљавају догађаје од пре 100 година
Формат: 13,5 х 20,5 цм • тврд повез, шивено • КУТИЈА
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Књига истражује српско-грчке односе у најкри
тичнијем периоду новије историје ове две земље,
током кога је у највећој мери прекројена не само
политичка мапа југоисточне, већ и читаве Европе.
Тих година су несигурни кораци две земље постепено консолидовали мит о традиционалном српскогрчком пријатељству, чијих смо манифестација
имали прилике и недавно да будемо сведоци. У
стварности, ствари нису биле нимало једноставне:
савезништво је на крају представљало „предност” по
српску и грчку владу, али су истовремено политичка
„ривалства” између две стране – али и унутар самих
влада – довеле овај избор много пута у безизлазну
ситуацију.

војсци која је у ноћи 6. септембра 1914. форсирала
Саву код Легета. Тада је уништено седам батаљона
Тимочке дивизије првог позива, погинуо је или се
подавио велики број српских војника, заробљено је
4.500 Срба, заплењена су три топа и 10 митраљеза...
Касније, на српском ратишту ратна срећа није увек
била наклоњена генералу Краусу. Више је, пред налетом српских војника, бежао него што их је гонио,
да би, задивљен војничком чврстином маленог
непријатеља, а пре свега разочаран расулом своје
царевине, одмах после рата написао књигу „Узроци нашег пораза”. Срби су му се, као непријатељу
достојном уважавања, одужили преводом овог дела
(књигу је превео потпук. Ч. Јањчић, а издало ју је
Предузеће Геца Кон А.Д. – Београд као девету књигу
у оквиру Војне библиотеке).
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Лукианос Хасиотис ГРЧКО-СРПСКИ ОДНОСИ 1913–1918
(обим: око 608 стр.)

Никола Марковић СЛИКА НЕМАЧКЕ И НЕМАЦА
У СРБИЈИ 1914–1918 (обим: око 352 стр.)

Односи између Срба и Немаца који постоје у дужем
временском периоду од изузетног су значаја за оба
народа. Први светски рат претставља преломни
моменат у њиховим односима јер је унео потпуно
нове садржаје. Једва да би се могло рећи да се се
код Срба створио стереотип о Немцима. Да би нас
обавестио како су српски војници и како је српски
свет у окупираној Србији гледао на Немачку и Немце аутор је анализирао бројне дневнике, мемоаре,
аутобиографска казивања, објављиваних претежно
у последње две деценије деветнаестог века, а изучавао је немачку политику у Првом светском рату
из класичног дела немачког историчара Фрица Фишера.
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Ратомир Дамјановић ДР ЕДВАРД РАЈАН СПАСИЛАЦ
БЕОГРАДА (обим: око 200 стр.)

Едвард Рајан је посебно задужио Србе, Београд и
Србију као управник Војне болнице у бомбардованом и поробљеном Београду крајем 1914. и 1915. а
касније као управник свих болница на територији Београда и Србије, који је практично имао јединствену
и величанствену мисију у целој поробљеној земљи.
Едвард Рајан није написао књигу, није слао писма
пријатељима осим неколико службених о ситуацији
у Србији, али је по свему легендарна личност која је
била позната у целом свету.
Рајан је, показаће се, по величини и значају свога
дела, за Србе исто што и Арчибалд Рајс, или Флора
Сендс, али помало непознат, заборављен и скрајнут.
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Алфред Краус УЗРОЦИ НАШИХ ПОРАЗА
(обим: око 480 стр.)

У успоменама српских ратника остало је забележено да је генерал Алфред Краус, командујући ау
строугарском 29. (пешадијском) дивизијом из правца Сремске Митровице, нанео тешке губитке српској
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Претплатна цена: 8.000 дин. на 4 рате (2.000 дин. једна рата)
7.200 дин. за плаћање одједном
Излази из штампе
Цена по изласку из штампе: 14.300 динара
Садржај: Национални развој до 1875. * Покрет од
1875. до 1878. * Оружани отпор против Аустро-Угарске од 1878. до 1882. * Црквене борбе и покрети *
Просветне борбе * Поглед на Босанску политику од
1903. до 1914. * Млада Босна * Б и Х у Светском рату *
Економски развитак села од 1878. до 1928. * Градска
привреда * Развој друштвеног живота * Национализам у бос-херц књижевности
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Милутин Крунић РАСПЕТА СРБИЈА (обим: око 200 стр.)

Милутин Крунић био је српски поручник у Првом
светском рату и слависта чувеног Беркли универзитета у САД. Све у вези са Крунићем било је загонетно и
јединствено: и живот, буран и несталан, и његова дела,
романтичарска, а у исто време реалистична и мрачна.
Крунићеве аутобиографске приче су објављене
у САД, на енглеском језику, и није познато да су
до сада разматране у српским књижевним или
истoриографским круговима, што данас само истиче њихов значај. Посебно је значајна збирка коју је
објавио под насловом Serbia crucified. The Beginning
(Boston – New York, 1918), садржи четири приче из
Првог светског рата, када је био активан српски официр. Оне се хронолошки надовезују једна на другу и
говоре о судбини чете којом је командовао у борбама против Бугара. Он, у духу времена, даје идиличне
слике о српском народу и његовој култури, али читаоца не штеди описа ратних страхота које је лично доживео – смрт недужних и слабих, мајки, деце,
блиских пријатеља, ни сурове филозофије живота, по
којој добре људе не затиче увек награда, као што и
лоше не стиже казна за њихова дела.
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ПРЕТПЛАТА НА ЧЕТВРТО КОЛО

Перо Слијепчевић и сарадници
НАПОР БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И
УЈЕДИЊЕЊЕ (обим: око 400 стр.)

Доносимо оригинално, преснимљено издање ове
књиге објављене 1929. у Сарајеву у издању Обласног
одбора Народне одбране.
Материјал су прикупили и обрадили Перо
Слијепчевић, Владимир Ћоровић, Васиљ Поповић,
Ристо Јеремић, Мирко Максимовић, Никола
Стојановић, Шћепан Грбић, Ђоко Перин, Гојко Круљ,
Срђа Ђокић и Хамза Хумо. Књига даје укупан приказ
о томе шта је и колико Босна и Херцеговина допринела Ослобођењу и Уједињењу и приказује како је
изгледао њен ослободилачки покрет на пољима политичком, просветном и економском.

Даглас Волш (Douglas Walsh) СА СРБИМА НА
СОЛУНСКОМ ФРОНТУ (WITH SERBS IN MACEDONIA)
(обим: око 240 стр.)

Ови мемоари спадају у најбоље књиге ове врсте о
солунском фронту, понајвише због свеобухватности слике фронта и његових учесника. За читаоца су,
највреднији они делови књиге у којима Волш износи
своје личне утиске, описује сусрете, призоре, и на основу непосредних запажања доноси закључке. Он даје
изванредно живописну слику Солуна, у коме се током
рата стекло неколико нација и неколико раса, где су се
на драматичан начин укрштали Исток и Запад. Између
осталог, описује пуч против пронемачки расположеног краља Константина, велики пожар у Солуну, битку
за Кајмакчалан, ослобођење Битоља, сусрет са г-ђом
Харли (Harley), великом добротворком српског народа, бомбардовање болница, сусрете са члановима Српског краљевског оркестра, суђење члановима
„Црне руке”, и многе друге догађаје и сусрете.
Посветио je и једно посебно поглавље својим ратним друговима и насловио га „Срби” („The Serbians”).
Оно представља у извесном смислу резиме његових
мишљења о Србима, својеврсну карактерологију
српске нације.
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Петар Опачић СОЛУНСКИ ФРОНТ. ЗЕЈТИНЛИК
(обим: око 400 стр.)

Од 1915. је створен стабилан фронт, који се прости
ао од албанске обале до реке Струме, у ком су се
међународне савезничке снаге бориле са Централним
силама. Солунски фронт је био прилично стабилан,
упркос локалним акцијама, све до велике савезничке офанзиве 15. септембра 1918, која је резултовала
капитулацијом Бугарске и ослобођењем Србије.
Ово је дуго била непожељна тема и аутор је изложио најважније чињенице водећи садржај књиге
ка оправдној потреби да се посебно осветли један
од најважнијих споменика Срба уопште – ВОЈНИЧКО
СРПСКО ГРОБЉЕ – ЗЕЈТИНЛИК. Ова књига је споменик
победи савезника па и Српске војске на Солунском
фронту, посебно погинулим војницима.

31. октобра 2017.
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Арналдо Фракароли (Arnaldo Fraccaroli)
СРБИЈА У ТРЕЋЕМ РАТУ. ВЕСТИ ИЗ СРБИЈЕ
(LA SERBIA NELLA SUA TERZA GUERRA.
LETERE DAL CAMPO SERBO) (обим: око 240 стр.)

Арналдо Фракароли, чувени италијански новинар и
публициста, по објави рата, крајем јула 1914. године,
је већ у Будимпешти, као репортер листа Коријере
дела Сера (Corriere della Sera) како би пратио почетни сукоб између Аустроугарске и Србије. Затим
се рат застрашујуће раширио и обухватио одмах готово целу Европу. Потом иде у Галицију као једини
новинар странац којег је прихватио Генералштаб
аустријске војске. Присуствује општем повлачењу
аустроугарске војске – жестоко поражене – за преко
три стотине километара у унутрашњост, опсади Пшемисла, а када су Аустријанци и Немци припремали
велику контраофанзиву, Фракароли је већ био прешао у Србију.
Фракароли је био са Српском војском и у Балканским ратовима и отуда ова књига има у наслову
Трећи рат...
Одличан писац, проницљив посматрач, Фракароли оставља упечатљиво сведочанство о Србији
и Србима које је до сада било потпуно непознато
нашој јавности уопште.
10 Гордана Илић Марковић
РОДА РОДА, РАТНИ ИЗВЕШТАЧ ИЗ СРБИЈЕ
(обим: око 368 стр.)

Књига доноси нова сазнања о стваралачком опусу
Рода Роде (аустријског писца Александра Росенфелда познатијег по псеудониму Рода Рода), који је
до сада представљан и анлаизиран искључиво као
сатиричар и преводе текстова овог писца који до
сада нису објављени на српском језику. Деловање
Рода Роде се посматра у контексту аусторугарског
Ратног пресбироа, у оквиру којег је био ангажован као ратни извештач као и у оквиру деловања
аустроугарских књижевника тога доба (Штефана
Цвајга, Роберта Мусила, итд.); посебно се посвећује
пажња текстовима овог писца везаним за Србију
и време Првог светског рата. Користи се обимна
необјављена грађа из бечких архива у којима се чува
заоставштина Рода Роде, затим чланци Рода Роде у
аустроугарској периодици (1914–1918) и објављених
публикација овог писца у време рата и непосредно
по његовом завршетку.
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