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„Очаране наочаре“, Светлана Велмар-Јанковић

Путовање кроз време

У књизи „Очаране наочаре“ јунаци су дечак Лука и његова сестра Милена који
добијају на поклон два пара наочара са необичним моћима. Помоћу њих они путују у
прошлост Београда у различита времена - од пре нове ере па до 19. века. Они са
родитељима обилазе делове града и посматрају догађаје из различитих периода у
којим су главни ликови деца њихових година. Читаоци их прате кроз седам
занимљивих прича. Између прича Лука и Милена са родитељима разговарају о ономе
што су видели и добијају појашњење од родитеља за оно што им није сасвим јасно.
Из приче у причу путовала сам са Луком и Миленом кроз различите векове и
упознала некадашња дешавања, обичаје и веровања. Задивљујуће је да се и пре
седамдесет векова живело на сличан начин као и данас. Људи су живели у кућама,
бавили се риболовом, молили се, носили одећу, помагали једни другима и водили
рачуна о болеснима и животињама. Из књиге сам сазнала да су Винчанци веровали у
Велику Мајку, богињу плодности, док су Римљани веровали у више богова. Научила
сам да се Београд некад звао Сингидунум и да је настао у доба Келта, у трећем веку
пре нове ере. Књига ми је помогла да научим нешто о историји делова града у којима
никада нисам била, али и о историји Калемегдана, Варош капије и Дорћола, односно
места којима сваког дана пролазим.
„Очаране наочаре“ је врло занимљива и поучна књига. Уживала сам у свакој
причи јер су деца и животиње увек били хероји који су чинили добра дела и доводили
до срећног краја прича. Поједини ликови, попут Наума и Климента, и појмови као што
су Келти, глагољица и Сингидунум, нису ми били познати, па сам читала књигу врло
пажљиво. Кад нисам знала значење речи, питала сам маму за објашњење. Рекла сам јој
шта је тема књиге и то је привукло да је и она прочита. Њен коментар је био да се
подсетила онога о чему је некада раније учила. Допала јој се идеја обиласка града и
предложила је да и ми породично обиђемо нека значајна места у Београду и причамо о
њима.
Ово је друга књига Светлане Велмар-Јанковић коју сам прочитала - прошле
године сам читала збирку прича „Књига за Марка“чији су јунаци српски владари
средњег века. Сазнала сам да је написала још неколико књига у вези са историјом
Србије и волела бих да их прочитам, јер је прошлост тема која ми је веома
интересантна.
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