Издавачка кућа

ШЕСТО КОЛО

КЊИГЕ БОЛА И ПОНОСА — НОВ ИЗБОР ОД 10 КЊИГА
ПРЕТПЛАТА НА ШЕСТО КОЛО

Претплатна цена: 8.000 дин. на 4 рате (2.000 дин. једна рата)
7.200 дин. за плаћање одједном
Цена по изласку из штампе: 14.300 динара

СРБИЈА
Војислав Павловић
ОД СРБИЈЕ ДО ЈУГОСЛАВИЈЕ. ФРАНЦУСКА И СТВАРАЊЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ (De la Serbie vers la Yougoslavie. La France
et la naissance de la Yougoslavie)

Андреј Митровић
РАЗГРАНИЧЕЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ СА МАЂАРСКОМ И
РУМУНИЈОМ – 1919–1920. – прилог проучавању
југословеснке политике на конференцији мира у Паризу

обим: 498 страна

обим: 316 страна

Оригинално научно дело које даје целовиту слику
једне важне теме из наше новије историје која до ове
књиге није била предмет монографске обраде. Одно
си Француске и Србије у Првом светском рату су били
од кључног значаја за исход Великог рата на Балкану и
у Србији. Француске владе, Вивијанија, Бријана, Рибоа
и Клемансоа су безрезервно пружале подршку Србији
током целог рата. Од јулске кризе 1914. па надаље
Француска је, прво као савезник Русије а потом и као
иницијатор и најважнији чинилац на Солунском фронту,
одлучујуће допринела да Србија по повлачењу из земље
новембра и децембра 1915. буде у прилици да се опора
ви и што је још важније да се поново као активна војна
снага прикључи савезницима на Солунском фронту…
Књига је писана на основу француске и српске архив
ске грађе дипломатске и војне провенијенције и најновије
европске и светске литературе, даје целовиту слику раз
воја југословенске стратегије српске владе и реакција на
које је наилазила у савезничким престоницама.

С пропашћу Аустроугарске дошло је до потпуне про
мене политичке карте Панонске низије. На панонским
територијама Царевине, засноване на легитимистич
ком начелу, настале су делимично или у целини три
државе, Румунија, Краљевина СХС и Мађарска, које су
се позивале на модерна начела при уређењу граничних
питања, па и начело народности, али које су се истодоб
но показале као велике супарнице у деоби земаља у
јужним деловима Низије, где је услед измешаности ста
новништва било изузетно тешко повући линије етнич
ких разграничења. Истина, било је јасно да су Мађари
у већини у северним, Срби и Хрвати у јужним, а Румуни
у источним крајевима, али је између ових етнички узето
неспорних зона остајало још доста земљишта на коме су
народи били толико измешани да их никако није било
лако разлучити. Ово тим пре што је била реч не само о
Румунима, Југословенима и Мађарима, него и о не ма
лим групама Немаца, Словака и Русина, расејаних ши
ром овог простора; да све буде замршеније, показало
се да део становништва још није имао пробуђену наци
оналну свет у том историјском тренутку. Букурешт, Бео
град и Будимпешта су, међутим, испољавали сразмерно
велике територијалне жеље и, без обзира на то што су
се често јавно знали позвати на национално начело и
право народа на самоопредељење, кројили су планове
о стицању што више земаља.

Миле Бјелајац
1914–2014: ЗАШТО РЕВИЗИЈА? – Старе и нове
контроверзе о узроцима Првог светског рата
обим: 194 страна

Аутор се у делу, пре свега, бави старим и новим контро
верзама о узроцима тог великог ратног сукоба. Шта је
то, што је др Миле Бјелајац читаоцима у Србији покушао
овом књигом да поручи? Да је историја егзактна друшт
вена наука, која се труди да на основу догађаја који су се
заиста збили, опише и објасни развој људског друштва,
али да и она може исклизнути из јасно задатих принципа
научне коректности.
Већ су раних деведесетих прва издања „Балканских
духова” Роберта Каплана утемељила данашње ревизије
по којима је за избијање Првог светског рата крива
Србија и Балкан, а та „балканска мржња” одлучно је
утицала на Хитлера да оформи своје ставове, ето где је
корен два светска рата како је и написао један аноним
ни писац Клинтонових говора: – Два светска рата почела
су на Балкану. Некада млађи историчари из Британије
и Аустрије, поводом 80-годишњице избијања рата,
преписују те оцене. „Србији је тај рат био потребан из
унутрашњих разлога” зарад очувања режима, писали
су. „Српски малигни национализам” узроковао је свет
ско крвопролиће. Па и кад није било правих аргумена
та да се докаже некадашња аустроугарска пропаганда
која је припремала изговор за агресију, прављене су
конструкције у стилу – Пашић је знао да је Србија не
спремна у том тренутку, али он је „подсвесно желео” да
рат избије јер је само тако могла бити остварена идеја
Велике Србије. Наше стручно искуство мора да занеми
пред оваквом аргументацијом јер какав би то извор тре
бало да се нађе па да се ово аргументује. Можда још
непознате белешке Пашићевог психијатра?

РАТНИ ДНЕВНИК СТАНИСЛАВА КРАКОВА
Приредио Мирко Демић
обим: 160 страна

Ратни дневник обухвата више целина, а нас занима трећи
део, он почиње од првих дана фебруара 1915. године, када
је потпоручник Станислав Краков добио распоред у рејону
града Шапца и околине, описујући свакодневне активности
и боравак његове јединице у околини Уба и Ваљева, затим
одсуства у Београду, све до средине септембра, када његов
пук маршује до Младеновца, како би се укрцао на воз и
превезао се до Владичин Хана, одакле поново маршује
до Сурдулице и све до запоседања положаја дуж грани
це са Бугарском. Краков педантно бележи све активности
јединице уочи, за време и након напада бугарске војске
на нашу источну границу. Такође описује своје рањавање,
борбе на Власини, одступање наших јединца преко Косова
и Метохије, кроз Црну Гору, све до Скадра, Драча и Валоне,
а завршава се 24. јануара 1916, по пристизању на острво
Крф. При крају Ратног дневника Краков прави биланс гу
битака свог вода, који на репрезентативан начин осликава
трагедију српске војске и државе.
Занимљивост овог „Ратног дневника“ је и у томе што
се у њему налази одељак насловљен „Епизоде из 1912,
1913, 1914. и 1915. године“. Реч је и комичним ратним
епизодама које је будући писац скицирао, у жељи да
разгали себе и евентуалног читаоца.
Очигледно је да је овај дневник послужио Станисла
ву Кракову приликом писања његове капиталне књиге
„Живот човека на Балкану“, штампане постхумно, тек
1997. тако да ће доступност Ратног дневника олакшати
посао будућим истраживачима који овим делима буду
приступали упоредно.
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Андреј Митровић
ЈУГОСЛАВИЈА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ МИРА: 1919–1920.

Маргарет Мекмилан
ПАРИЗ 1919

обим: 280 страна

обим: 570 страна

Тематски и хронолошки књига обухвата дипломатске
потезе који су водили формирању европске политич
ке карте после Првог светског рата, Париску мировну
конференцију, настајање нових политичких формација
под утицајем екстремних идеологија, левичарских у
Совјетском савезу и другим европским државама, где
ове левичарске револуције нису имале успеха, и десни
чарским у Италији и Немачкој.
Учешће делегације Краљевине Срба, Хрвата и Слове
наца на Мировној конференцији он је схватио као једну
сложену историјску ситуацију, где није потребно само
испитати дипломатске иступе ове делегације и резултате
њеног рада већ односе између појединих њених члано
ва, поступке у високим телима југословенске државе и
њихов међуоднос и на тај начин испитати како се поли
тика југословенске делегације формирала и спроводила
у пракси. Истраживање деловања делегације Краљевине
СХС водило га је питању шта је у тим првим месеци
ма постојања уопште била та држава, у идеолошком,
друштвеном, економском и националном смислу.

Ово је дело наративне политичке историје, испуњено и ди
пломатским детаљима и живописним портретима држав
ника из света који су се у Паризу усредсредили у те ране
месеце 1919. ... комбиновањем беспрекорног истраживања
са живом прозом и осећајем за представљање детаља,
МекМилан оживљава дипломатске расправе.
Није случајна оцена Стар Телеграма: „Ова је књига за
све који су заинтересовани да знају како се историјске
грешке могу претворити у касније историјске проблеме.“
Између јануара и јула 1919, након „рата за крај свих
ратова“, људи и жене из целог света затекли су се у Па
ризу ради Мировне конференције. У срцу ове средине
нашли су се вође трију великих сила – Вудро Вилсон,
Лојд Џорџ и Клеменсо – али и хиљаде других, свако са
својом агендом. Краљеви, председници влада и мини
стри спољних послова праћени гомилом својих саветни
ка тискали су се раме уз раме с новинарима и лобисти
ма за разне циљеве, од независности Јерменије до права
за свет жена. У току од шест изузетних месеци град је
био у ствари средиште светске владе, док су мирото
ворци ликвидирали банкротирале царевине и стварали
нове државе. Ова књига оживотворује личности, идеа
ле и предрасуде људи који су донели решење. Они су
оставили Русију по страни, отуђили Кину и занемарили
Арапе, борили се с проблемима око Косова, око Курда,
домовине за Јевреје. Миротворци, тако је било речено,
али се показало да нису успели да спрече други рат.
Ово је једна важна књига, а исто тако и забавна.

Милован Витезовић
АНТОЛОГИЈА БОЛА И ПОНОСА – песме о Србима у Првом
светском рату
обим: 600 страна

Први одељак у Антологији чине песме светских песни
ка задивљених Србима, њиховим подвизима и њиховом
страдању: Едмон Ростан (Четири вола краља Петра),
Габриеле де Анунцио (Ода српском народу – 24 песме),
Морис Метерлинк (Поздрав Србима), Жермен Русел (Поздрав Србији), Жан Ришпен (Храбра Србија), Гијом Аполи
нер (Срби), Костас Пасијанис (Добро дошао, војсковођо),
Песме у прози Џона Рида, Анри Барбија, Лава Троцког,
Бертранда Расела...
Други одељак у Антологији – српски песници у рату,
сапутници и сапатници: Милан Ракић (На Газиместану...),
Милутин Бојић (избор из збирке Песме бола и поноса, по
чев од песама Одлазак, Без домовине, Плава гробница,
Недоречене мисли...), Станислав Винавер (шири избор из
збирке Ратни другови), Владислав Петковић Дис као и
многи други.
Народни песници-гуслари: Светислав Тиса Јовановић,
гуслар Перуновић, Радован Бећировић…
Брана Цветковић (Врапци и куплети из представа
војничког позоришта на Крфу)
Овај богат избор компетентног аутора је јединствен и
до сада највећи колико нам је познато.

Ратомир Дамјановић
СТРАНКИЊЕ О СРПСКОМ ВОЈНИКУ
обим: 244 страна

Веома обавештен истраживач периода Првог светског
рата, Ратомир Рале Дамјановић, сакупио је праву ниску
малих бисера и преноси нам забелешке странкиња које
су биле са нашим прецима у Велико рату.
Ту су: Катарина Клара Штурценегер, Медлин Сто
барт, Моника М. Стенли, Флора Сандес, Луиз Милер,
Франсис Вејкфилд, Флора Скот, Агнес Гарднер, Емили
Симондс, Харијет Колбери, Алис Аскју, Моника Крипнер,
Изабел Рос, Розали С. Мортон, Амелија Џозефин Бур,
Стела Мајлс-Френклин, Елси Инглис…
Заиста импресивна и драгоцена сведочанства, осим
чињеница постају важне и емоције, јер, како се каже,
женско око види даље и дубље. Овом књигом добијамо
једну нову димензију виђења српског војника.

РАТНИ ДНЕВНИК СТЕВЕ Ј. СТЕФАНОВИЋА
(август 1915. – август 1916)
Приредио Мирослав Тохољ

ДНЕВНИК РАДОЈА ЈАНКОВИЋА
Приредила Даница Оташевић

обим: 370 страна

Дневнички записи о руским годинама Радоја Јанковића
су веома занимљив прилог историји, јер Јанковић откри
ва многе тајне. Време које „покрива“ је: Крф, 1. јун 1916.
године, пут преко Париза и Лондона где описује многе
личности из нашег политичког и јавног живота, путовање
преко Шведске и Финске до Петрограда, рад у новина
ма, револуцију, губљење чина због подршке Апису... Им
пресивни су његови описи личности, догађаја.

Рукопис Ратни дневник Стеве Ј. Стефановића има 390
компјутерских страница, и садржи 190 детаљно обрађених
фуснота. на 390 страна), коригован, хифенисан...
Ради се о изузетном материјалу пошто је аутор днев
ника интелектуалац из Босне и Херцеговине, учесник
повлачења и боравка Српске војске у Албанији и на Крфу,
а касније и актер догађаја у позадини…

обим: 254 страна
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