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СРЕДА, 13. АПРИЛ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА
Католичка порта 5, Велика сала
• 18 сати

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА
И ДОДЕЛА НАГРАДЕ
„МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ”
• 18,15 сати

ДАВИД ГРОСМАН

Учествују:
ДАВИД ГРОСМАН (Израел)
РАДОВАН БЕЛИ МАРКОВИЋ (Србија)
ИЉА СТОГОФФ (Русија)

* читање и разговор
У разговору учествују: Гојко Божовић
и ученици Гимназије „Ј. Ј. Змај“

• 19,30 сати

ИЛДИКО ЛОВАШ

ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ (Бугарска)

* читање и разговор
У разговору учествују: Ирена Јаворски
и ученици Гимназије „Ј. Ј. Змај“

ИВАНА СИМИЋ БОДРОЖИЋ (Хрватска)

• 21,00 сати

ИЛДИКО ЛОВАШ (Србија)
РАДОСЛАВ ПЕТКОВИЋ (Србија)
ДРАГАН ВЕЛИКИЋ (Србија)
ВУЛЕ ЖУРИЋ (Србија)

РАДОСЛАВ ПЕТКОВИЋ

* читање и разговор
У разговору учествују: Александар Јерков
и ученици Гимназије „Лаза Костић“

ЧЕТВРТАК, 14. АПРИЛ

ПЕТАК, 15. АПРИЛ

• 12 сати, Гимназија „Ј. Ј. Змај”
свечана сала, Златне греде 4
ДАВИД ГРОСМАН, ИВАНА СИМИЋ
БОДРОЖИЋ, ИЛДИКО ЛОВАШ

• 12 сати, Гимназија „Ј. Ј. Змај”
свечана сала, Златне греде 4
ИЉА СТОГОФФ, ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ

У разговору учествују ученици гимназије

• 12 сати, Гимназија „Лаза Костић”
позоришна сала, Лазе Лазаревића 1
РАДОВАН БЕЛИ МАРКОВИЋ
У разговору учествују ученици гимназије

• 14 сати, Гимназија „Лаза Костић”
позоришна сала, Лазе Лазаревића 1
РАДОСЛАВ ПЕТКОВИЋ
У разговору учествују ученици гимназије

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА

Католичка порта 5, сала „Трибина младих”
• 18 сати

РАДОВАН БЕЛИ МАРКОВИЋ

* читање и разговор
У разговору учествују: Милета Аћимовић Ивков
и ученици Гимназије „Лаза Костић“

• 19 сати

ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ

* читање и разговор
У разговору учествују: Михајло Пантић
и ученици Гимназије „Ј. Ј. Змај“

• 20,30 сати

ДРАГАН ВЕЛИКИЋ

* читање и разговор
У разговору учествују: Фрања Петриновић
и ученици Гимназије „Лаза Костић“

У разговору учествују ученици гимназије

• 12 сати, Гимназија „Лаза Костић”
позоришна сала, Лазе Лазаревића 1
ДРАГАН ВЕЛИКИЋ
У разговору учествују ученици гимназије

• 14 сати, Гимназија „Лаза Костић”
позоришна сала, Лазе Лазаревића 1
ВУЛЕ ЖУРИЋ
У разговору учествују ученици гимназије

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА

Католичка порта 5, сала „Трибина младих”
• 18 сати

ИВАНА СИМИЋ БОДРОЖИЋ

* читање и разговор
У разговору учествују: Теофил Панчић
и ученици Гимназије „Ј. Ј. Змај“

• 19 сати

ВУЛЕ ЖУРИЋ

* читање и разговор
У разговору учествују: Срђан Срдић
и ученици Гимназије „Лаза Костић“

• 20,30 сати

ИЉА СТОГОФФ

* читање и разговор
У разговору учествују: Мелина Панаотовић
и ученици Гимназије „Лаза Костић“

ДАВИД
ГРОСМАН
Давид Гросман (Јерусалим, 1954), један је од најзначајнијих савремених светских писаца и, свакако,
најважнији савремени израелски аутор.
Познат као романсијер, приповедач, есејиста и драмски писац, Гросман је и писац луцидних и прово
кативних ангажованих текстова и политичке публицистике, најчешће посвећених блискоисточним тема
ма.
Најважније књиге прозе: Осмех јагњета, Интимна граматика, Цикцак дечко, Види под: Љубав,
Буди мој нож, Неко да побегнем са њим: Роман о непоновљивом граду Јерусалиму, Њено тело зна,
Лављи мед, До краја земље.
Објавио је и неколико књига прозе за децу и омладину, од којих је најпознатији кратки роман: Дуел у
Јерусалиму.
Најважније публицистичке књиге: Жути ветар, Слушајући на жици: Разговори са Палестинцима
у Израелу, Смрт као начин живота.
По Гросмановим романима Осмех јагњета и Види под: Љубав снимљени су филмови.
Дела Давида Гросмана преведена су на преко 25 светских језика, а њихов писац је добитник низа нај
престижнијих међународних награда за књижевност. Последњих година налази се у нају жем круг у кан
дидата за Нобелову награду за књижевност.
Гросман је добитник великог броја награда међу којима су Витез реда уметности и књижевности
(Француска), Valumbrosa (Италија), Prix Eliette Von Karajan (Аустрија), Premio Grinzane (Италија), Premio Mon
delo (Италија), награда Vittorio de Sica (Италија), Маршова награда за дечију књижевност у преводу (УК), на
града Јулијиног клуба (Италија), Buxtehuder Bulle 2001 (Немачка), награда Сапир (2001), Premio per la Pace e
l’Azione Umanitaria 2006 (Рим/Италија), Onorificenza della Stella Solidarita Italiana 2007, награда Ischia – Ме
ђународна награда за журналистик у 2007, награда EMET 2007 (Израел), Награда школе Geschwister 2008
(Немачка) награда Албатрос 2010 додељена од стране фондације Гинтер Грас. Аутор је добитник пре
стижне Награде за мир Удружења немачких књижара у Франкфурт у 2010.
Живи у Јерусалиму.
У издању Архипелага објављене су Гросманове књиге прозе: Види под: Љубав, Њено тело зна и До
краја земље које су овом писцу донеле светску славу.
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О књизи До краја земље
Нови роман Давида Гросмана До краја земље је ремек-дело великог мајстора савремене светске књи
жевности, књига која је за кратко време постигла ретко виђен успех широм света и објављена у 20 земаља.
Роман До краја земље је узбудљива, несвакидашње моћна и испуњена сага о израелско-палестин
ским односима, о љубави и патњи, и о погибији сина у рат у са Хезболахом у Либану.
Док син одлази у рат, његови мајка и отац крећу на пешачење стазом око Израела, посвећујући ту
дуг у шетњу сину за кога стрепе и страховима и надама с којима живе. Син одлази у рат вођен осећањем
дужности, а мајка и отац одлазе од куће на ходочасничко пешачење јер се боје да ће их код куће затећи
вест о погибији сина. Пешачење, присећање и непрестани дијалог јесу пок ушај да се у магији приче
одржи сиг урност синовљевог живота. У дугом пешачењу мајка и отац, раздвојени у обичном живот у,
присећају се целог свог живота, одрастања сина, својих љубави, успона и падова, часова среће и часова
у којима су губили свак у наду. Чудесна снага Гросмановог романа проистиче из способности да истори
ју сведе на људску меру, а да у обичности открије слојеве историје и нужности које је она изазвала.
Историја и савременост, љубав и мржња, страст и очај, бол и бес, скрушеност и бекство од задатог
живота, сећање и стварност, основне људске вредности у свет у пуном насиља, свакодневни живот са
сталним страхом од новог рата или од рата који је у ток у или од бомбаша самоубица – све су то велике
теме Гросмановог романа казаног у дух у узбудљиве, изнијансиране и слојевите приче.
Гросман приповеда сугестивно и узбудљиво, а његов роман добија снаг у велике фреске и полифо
није у којима се сабирају слике и гласови, искуства проживљеног живота и све оно што је вредно сећања.
Како сам Гросман каже, роман До краја света је његова најинтимнија књига. Говорећи о историји
израелско-палестинских односа, Гросман приповеда о савременим догађајима, а једно од финала ове
узбудљиве и волуминозне књиге јесте погибија пишчевог сина у јединицима израелске војске на самом
крају рата са Хезболахом.
За овај роман Гросман је добио награде: Награда Албатрос (2010); Награда немачких издавача и
књижара за мир (2010); Један од десет најбољих романа објављених у Израелу у протеклој децени
ји у избору Великог жирија критике најчитанијег израелског дневног листа Jediot Aharonot (2010); Нај
боља књига Амазона у септембру 2010 (Amazon Best of the Month); Књига године у избору критичара
Њујоркера (2010); Најбоља књига прозе у избору књижарског ланца Barnes&Noble’s (САД, Best Books of
2010).
Гросман је један од сто глобалних мислилаца у избору магазина Foreign Policy (2010).
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Давид Гросман о роману До краја земље
Ову књигу сам почео да пишем у мају 2003. године, шест месеци пре краја служења војног рока мог
најстаријег сина Јонатана, и годину и по пре него што је његов млађи брат, Ури, био регрутован. Обојица
су служили у оклопним јединицама.
Ури је знао заплет и ликове романа. Сваки пут кад смо разговарали телефоном и када би дошао кући
на одсуство, питао би шта је ново у књизи и животима њених ликова. „Шта си им урадио ове недеље?“
било је његово редовно питање. Већи део свог рока провео је на окупираним територијама, у патролама,
извиђањима, заседама и контролним пунктовима, и повремено ми је причао о догодовштинама.
У то време, осећао сам – или, тачније, желео сам – да га књига коју сам писао заштити.
Дванестог августа 2006. године, у последњим сатима Другог либанског рата, Ури је убијен у јужном Ли
бану. Ракета је погодила његов тенк док је покушавао да спасе војнике из другог тенка. Заједно са Уријем,
погинули су и сви чланови посаде његовог тенка: Бенаја Реин, Адам Горен и Алекс Бонимович.
Када је прошла шива, предвиђени период жаљења, вратио сам се књизи. Највећи део је већ био напи
сан. Оно што се највише од свега променило био је одјек стварности у којој је написана коначна верзија.
*
*
*
Ово је књига огромне снаге и интензитета, ремек-дело Давида Гросмана. Флобер је створио Ему, Тол
стој је створио његову Ану, а сада смо добили Гросманову Ору – у потпуности живу, посве отелотворену.
Прогутао сам овај обимни роман у грозничавом трансу. Болно, лепо, незаборавно.
Пол Остер, поводом америчког издања романа До краја земље
Веома ретко, свега неколико пута у животу, догађа Вам се да када отворите књигу и када је затвори
те више ништа никад не може бити исто. Зидови су порушени, баријере су укинуте, књига је у вама отво
рила нову димензију и осећај постојања који раније није постојао. До краја земље је књига ове величине.
Давид Гросман је можда најдаровитији писац кога сам икада прочитала, даровит не само због његове
маште, енергије и оригиналности већ зато што има неизрецив приступ, захваљујући коме можете сагле
дати унутрашњост човекову и открити јединствену суштину људскости. Већ двадесет и шест година
Гросман пише романе о томе како бранити ову суштину, ово јединствено светло у свету који намерава
да га угаси. До краја земље је Гросманова најмоћнија и при томе непоколебљива прича о овој одбрани. Да
бисте прочитали ову књигу, потребно је да додирнете место своје суштине; то је повратак себи, као
кад после дуго времена угледате људско биће.
Никол Краус, писац познатог романа Историја љубави,
поводом америчког издања романа До краја земље
Панорама емотивне снаге која одузима дах, ремек дело ритма, посвећеног приповедања, са ликовима
чији животи су изрезбарени у изванредним, живописним детаљима. Ово је један од малобројних романа
који пружају осећај да је свет другачији.
Colm Toibin, New York Times Book Review
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Гросманова књига покушава да се ослободи окошталог речника рата, који је, изгледа, прожео све аспек
те живота у Израелу... Гросман нас позива да завиримо иза ужасних новинарских наслова, иза барикада, у
унутрашњост стиснуте песнице – да видимо израелску невољу не као „ситуацију” него као низ ситуација,
за сваку особу по једна... Очајничка књига која некако не изазива очај, књига о смрти која тврдоглаво инсис
тира на животу, До краја земље, као уосталом сви примери велике књижевности, чин је великодуш
ности, отварен према свакој људској могућности.
Washington Post
Било је тренутака када је [Гросман] говорио о опасности од очаја, од паралисаности страхом и
очајем. Са издањем овог изванредног, страственог романа, та сврха или нада добија ново значење и снагу.
Сада изгледа да онај живот који писање треба да спаси, чак иако је та борба можда осуђена на пропаст,
може бити – можда је одувек и био – живот детета. До краја земље је без сумње један од најснажнијих и
најдирљивијих романа које сам прочитала.
Jacqueline Rose, The Guardian
Гросманов роман, чак можда више од његове досадашње прозе, има ефекат прочишћења. За оне који
желе да остану што ближе израелској тешкој истини и њеној моралној сложености; да избегну поли
тичку утакмицу за статусом жртве и вечном праведношћу, и да задрже у својој души како тријумф тако
и трагедију које Израел представља, Гросман је неопходан водич.
Ha’aretz
Овај роман дира у свако осећање које људски род сусреће у свом животу. Суштина поруке је да човек
увек губи. Мислимо да можемо задржати срећу, децу или своје вољене у чврстом стиску, али све то ће нам
ипак исклизнути. Књига је донета у богатом и префињеном језику који можете цитирати целог живота и
то чини да већина других књига делује небитно.
Fleur Speet, Het Financieele Dagblad
Роман алудира на наде за искупљењем у причама јеврејске традиције: пут у обећану земљу, долазак
Месије, обнова завета између Бога и његовог одабраног народа. Али ове алузије не представљају потврду
тога. Гросманова имагинација је секуларна, световна, самоупитна и иронична. Израел који он замишља,
са лепотом и тугом, неће бити спасен Божјим провиђењем.
The Economist
Роман Давида Гросмана треба читати полако, зато што не желимо да се заврши. Данима после чи
тања уживамо омамљени светом овог романа који не може да спасе живот али ипак представља спас
пошто не желимо да живимо у свету без књига као што је До краја земље.
Frankfurter Allgemeine Rundschau
Успех овог аутора је у изналажењу савршеног тона, стопостотно људског садржаја који одише већом
истином од стотина историјских књига.
Ricard Ruiz, Time Out
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Овај роман је без сумње Гросманово ремек дело.

Ricard Ruiz, El Periòdico

Овај роман представља велико прозно дело пуно емотивног набоја, модерна верзија Рата и мира
смештеног у Израел, од времена Шестодневног рата до данашњих дана.
ABC Spain
Истовремено објављивање Читавог живота и Писати у тами нам показује како Давид Гросман, као
есејиста и као романописац, прелепо води у истом правцу: познавању „другог” на све могуће начине.
El Pais
Роман који је хуман у најдубљем смислу те речи... У роману Читавог живота све је сложено, све се
може тумачити на више начина, све је сасвим стварно, баш као и наши животи... Давид Гросман се усудио
да учини да се осећамо као учесници обе стране у конфликту, а тако нешто могу само велики писци.
La Vanguardia
Изводи из критика из немачке штампе у вези са романом До краја земље
Прича о Ори и њеној породици, жени која се нашла између два мушкарца и своја два сина представља
један велики протест против рата.
Први програм немачке телевизије
Давид Гросман пише са рањивошћу ослобођеном страха, поетском и снажном, осећајном и љутитом,
страственом и нежном. Пише не само зарад свог опстанка, него и због нашег.
Die Zeit
Са безмерним стрпљењем Гросман дозвољава причи да се развије и учини овај роман тако дирљивим.
Без патетике или сентименталности, бујица речи изражава и чува крхкост људског постојања.
Sueddeutsche Zeitung
Да ли књига може да спасе живот? Читалац све спорије и спорије чита Гросманов роман зато што не
жели да се он заврши. Данима по читању романа човек је и даље омамљен и испуњен светом овог романа
који није успео да спасе живот. Међутим, ипак нас је спасио, зато што не желимо да живимо у свету без
књига.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Постоје романи који промене књижевни пејзаж целог народа. Најновија књига Давида Гросмана спада
међу оваква дела. Она представља покушај да се зађе у срж израелске егзистенције и истражи унутра
шњи свет израелског живота.
Die Welt
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РАДОВАН БЕЛИ
МАРКОВИЋ
Радован БЕЛИ МАРКОВИЋ је рођен 10. октобра 1947. године у селу Ћелијама, код Лазаревца. Пише
кратке приче, новеле и романе. Објављује од 1969. године.
Књиге приповедака: Црни колач, 1983; Швапска коса, 1989; Године расплета, 1992; Живчана јапи
ја, 1994, 2003 (коначна верзија); Старе приче, 1996; Сетембрини у Колуубари 1996, 1997; Мале приче
1999, 2000; Аша, 2007; Ћорава страна (изабране и нове приче) 2007.
Романи: Палик ућа и Тереза милости пуна, 1976, 1992 и 1996 (коначна верзија у склопу Старих при
ча); Лајковачка пруга 1997, 1998, 2001, 2004; Лимунација у Ћелијама 2000, 2005; Последња ружа Колу
баре 2001, 2002, 2003; Кнез Мишкин у Белом Ваљеву 2002, 2003; Девет белих облака, 2003 (прво изда
ње „Филип Вишњић“, коначна верзија „Народна књига“); Оркестар на педале 2004, 2009 – EVRO GUNTI:
друго углађено издање; Кавалери Старог премера 2006; Колубарска трилогија ( Лајковачка пруга /
Лимунација у Ћелијама / Последња ружа Колубаре ), Библотека великох романа, Просвета, Београд, 2008;
Госпођа Олга 2010.
Награде и признања: За Швапску косу добио је награду Култ урно-просветне заједнице Ваљева, Ан
дрићеву награду за књиг у прича Сетембрини у Колубари, за Мале приче награде „Бора Станковић“ и „Би
блиос“, за Лајковачку пругу Нолитову награду и Награду „Бранко Ћопић“, коју додељује Одбор САНУ, за
Лимунацију у Ћелијама награде: „Меша Селимовић“ и „Рачанска повеља“, за Последњу руж у Колубаре
златну плакет у „Жак Конфино“, за Кнеза Мишкина у Белом Ваљеву Плакет у ваљевског недељника „На
пред“, за Оркестар на педале – награду „Стеван Сремац“, а уз ова признања ваља поменути и три плаке
те Хит Либрис Другог програма РТС, за најчитанију књиг у, награду „Вељкова голубица“ града Сомбора –
за животно дело у приповедачком стваралаштву
Радован Бели Марковић је члан Удружења књижевника Србије од 1976. године и Српског књижевног
друштва од 2000. године, у стат усу истакнутог уметника од 2009. године.
Приповетке Радована Белог Марковића су уврштене у неколико избора и антологија (на српском,
немачком, енглеском, украјинском и македонском језик у), радиофонски приређиване и више пута еми
товане на Другом и Трећем програму Радио Београда (Живчана јапија, Драматизација Звонимир Костић,
режија Божидар Ђуровић; Црни колач, драматизација и режија Бода Марковић), а у његовој прози – по
ред одељака у часопису „Међај“ (бр. 40, Ужице, 1997) и у штедријим приликама, током минуле деценије,
у Летопису Матице српске – писано је и у зборник у Српска савремена проза (Трстеник, 2003), као и у оп
сежним тематским блоковима у часописима “Градина“ (Ниш, 2006) и „Књижевност“ (Београд, 2008).
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О прози овог Писца објављене су и књиге: Радован Бели Марковић: Стилске и језичке игре (Ваљево,
2005) Витомира Вулетића; Песничко приповедање (Београд, 2006) Стојана Ђорђића, као и Зборник радо
ва Проза Радована Белог Марковића, са научног скупа посвећеног његовом делу, уз селективну библио
графију коју је сачинила Бранка Јовић (Ваљево, 2009).
Проза овог аутора је и предмет докторских радњи – на Филолошком фак ултет у и Фак ултет у поли
тичких наука Универзитета у Београду.
Радован Бели Марковић је стални члан-сарадник Матице Српске и члан Српског ПЕН-центра.
Живи и пише у Лајковцу.

Критика о књигама
Брисање граница између реалности и маште, живота и књижевности, омиљена је књижевна игра пи
сца. Ако је и куцање на отворена врата, та страст дописивања, мењања, разобручавања класичних дела
светске и наше књижевности зарад новог живота чувених књижевних јунака и јунакиња у колубарској ча
мотињи, она има поред заумног шарма и значај неопходног дијалога са властитим лектирама, преиспи
тивања општеприхваћених вредности. Назире се, у оваквој игри, и разголићујућа искреност, самопоузда
ње али и самоиронија, исповедање помног читаоца који је залазио у радионице других мајстора зарад
стицања вештина, а не само због пуког ужитка у приповедању. Неповратно уронивши у језик којим се ви
ше не говори (о чему сведочи и „глађење“ стилски углачаног романа, први пут објављеног пре шест година),
у сећања која не голицају радозналост већине данашњих читалаца, у поноре душе у чије постојање све
мање наших савременика верује, Радован Бели Марковић спада у оне писце који одбијају изме и моде и
стандарде свога времена, загледане само у сопствену визију и непрозирну будућност.
Љиљана Шоп, Блиц књига
Ако има онога по чему се Радован Бели Марковић издваја међу својим савременицима, онда је то приро
да приповедачког поступка. Приповедачки поступак је толико сложен да, као што је већ речено, тражи
да се приповетке и романи овог писца читају уз равноправно активирање традиције и онога што чини
дух модерне књижевности, да се, другим речима, доживљава као укрштање два специфична кода. Један од
тих кодова израста на реалистички конципираној слици света, док би се за други могло рећи да га успо
стављају различити видови фантастике и лирског градива. А и необичиа морфологија књижевног текста,
као и у односу на саму причу особено постављени приповедач, највидљивији су знаци уласка у књижевни
свет у коме се осећа дејство свих стилова и свих језика књижевности који су се у нашој култури смењива
ли од средњег века до данас. Тако се не активира само меморија различитих слојева једне културе, већ се,
посредно, читаоцу предочавају и сви начини на које је у једној култури грађена слика света. А пошто сва
ки стил носи и засебну интонацију, може се рећи да је Радован Бели Марковић своју прозу претворио у
сложено звуковно-мелодијско ткање пред којим читаоцу истанчаног слуха готово да застаје дах.
Радивоје Микић (Зборник Проза Радована Белог Марковића)
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Пишчеве језичке инвенције дотичу се речи, њихових конструкција те микростилских целина. Читалац
осетљив на језичке нијансе приметиће код Марковића неке нове речи које опстојавају на граници значења
(али остају дубоко укотвљене у дух језика) или пак поређења, свежа и инвентивна, а наћи ће и литоте
или еуфемизме који, колико указују на ироничну деликатност писца, толико и задивљују читаоца описаних
карактеристика. Марковићева језичка индустрија не прави разлику између тзв. „народног“ и тзв. „урба
ног“ језика, већ своје језикотворство гради на рубовима оба. Писац тако прихвата туђице и преображава
их у духу свог специфичног језика, укршта квазинаучне речи и домаће архаизме, а при свему томе понекад
капне и нека народска реч, не да би се понела или покуњила, већ да би учестовала у великој језичкој синте
зи и преобразби коју Радован Бели Марковић приређује сваком својом новом књигом.
Слободан Владушић, Политика
У прози Р. Б. Марковића попуштају границе између постојећих и могућих светова, па се живи и мртви,
„прави“ људи и књижевни јунаци сусрећу у колоплету гласина, прича и „опричака“. Али, та пометња и го
тово несхватљив метеж не иду у њихову корист: изливање узвишених литерарних сижеа у ваљевску
(кафкијански сажету) свакодневицу раскринкава њихову „папирнатост“ и пооштрава сатирична, сме
шно-преозбиљна запажања о стварности. Неупокојеност виђенијих и „невидљивих“ Ваљеваца (према ко
јој је страх-и-трепет-уливајућа повест о Сави Савановићу обична успаванка) није (толико) увод у разма
трања бесмртности људске душе, већ политичких марифетлука који се, нарочито уочи избора, устре
мљују на мртве (идеале прошлости).
Судар (женских) интимних тајни и (мушких) историјских послова не избавља тзв. малог човека од не
моћи пред епохалним догађајима (у овом роману се над јунаке, забалављене од оговарања, надвило чудо
виште Другог светског рата), већ говори о чаршијском доконању које се, без обзира на околности, најради
је бави голицавим аферама и страначким скандалима. Јунакиња романа, покојна госпођа Олга, у свом је
позерски ексцентричном карактеру и „поетским“ пренемагањима објединила госпож у Дафину, госпођу Бо
вари и Настасју Филиповну; малограђанска потезања око њене прециозне и потпуно безначајне (духовне
и материјалне) заоставштине ће је, кроз привид бесмртности у причи, у ствари потпуно поништити.
Бурлескно узвитлани свет Р: Б. Марковића уређен је до најситнијег детаља; он је непознат, па и одбо
јан широј читалачкој публици (склонијој „бозама“, гутању без жвакања), тако да се јунаци, приче и речени
це из ауторових претходних романа као ехо враћају у свакој новој књизи, одјекујући усамљено и упорно, у
празнини.
Весна Тријић, Блиц
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ГЕОРГИ
ГОСПОДИНОВ
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ (1968) је песник, писац и драмат ург, један од најпревођенијих бугарских
аутора од 1989. године.
Објавио је четири књиге поезије које су добиле националне књижевне награде. Преводи његових
песама су се нашли у многим антологијама, између осталог и у New European Poets (Нови европски пе
сници, Graywolf Press, САД, 2008).
Господинов је стекао светски глас својим Природним романом. Објављен је 7 пута у Бугарској и на
17 језика у иностранству, укључујући енглески (Dalkey Archive, САД, 2005), немачки, француски, шпански,
италијански, итд (српско издање, Геопоетика, 2001). Роман је добио похвале од часописа New Yorker, NY
Times, Village Voice, Guardian, итд. Европски критичари назвали су га „машином за приче” (Le Courrier, Же
нева), а аутора – „хумористом очаја” (Neue Zürcher Zeitung).
И друге приче (2001), његова збирка кратких прича, изашла је на енглеском (NU Press, САД, 2007),
немачком, француском, итд. Господиновљеве кратке приче су објављене у антологији Best European
Fiction 2010 (Најбоља европска проза, Далкеy Арцхиве, САД, 2010).
Господинов је написао и две позоришне представе: D. J. (иницијали Дон Жуана; 2005) и Апокалипса
стиже у 6 увече (2010). Његови су комади добили награде за најбољи бугарски драмски текст године.
Оба комада су постављена у Софији, а D. J. и у Аустрији и Француској. Бугарски национални радио је
урадио продукцију радијских верзија комада.
Господинов је аутор сценарија за кратке игране филмове, од којих је последњи Omelette (4.44’, по
хваљен на Филмском фестивалу Сунданце 2009).
Његов најновији пројекат је ликовно-графички роман Вечна муха (2010, са уметником Н. Торомановим).
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Из критике
Западна метафикција сусреће се са источно-европском метафизиком...

World Literature Today

Оштро перо и нежан поглед... С Георги Господиновим се упушташ у један измишљени свет у ком свако
слово асоцира на жену, а свака реч се њише између туге и хумора.
Le Nouvel Observateur
Да прочиташ Господинова, Бугарина који се смеје. Право задовољство!
Машина за приче...

Мetro, Paris
Le Courrier, Ženeva

...забаван и ерудитски, арогантан и префињен, али у сваком погледу брилијантан и иновативан у сво
јој форми
Livres-Hebdo, Pariz
...истовремено приземан и интелектуалан.
...анархични, експериментални деби.

The Guardian
The New Yorker

...досетљива, неодољиво читљива књига која спретно указује на празнину и тугу у њеној сржи.
The New York Times
...брзо и пријатно дело – које има изненађујућ утицај на читаоца.
...хумористично, меланхолично и веома идиосинкратично дело.

Complete Review
The Times
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ИЉА
СТОГОФФ
Иља Стогофф (Санкт Петербург, 1970). Рођен је као Иља Јурјевич Стогов.
По образовању магистар богословије, а последњих година ради као новинар. Радио је као трговац,
телевизијски водитељ, улични мењач девиза, учитељ, чистач у биоскопу, главни уредник еротског часо
писа, телохранитељ, преводилац, музички критичар, бармен и портпарол казина. У медијима ради два
десетак година. Године 1999. проглашен је новинаром године у Санкт Петербург у.
Најважнији романи: Императорова лобања (1997), Крвава Мери (1997), Камиказе (1998), Револу
ција сад! (2001), Клупски живот. Прави се да си познавалац (2001), Мачо не плачу (2001), Отварач
(2002), Пепео империја (2002), mASIAfucker (2002), 1.000.000 евра... (2003).
Књиге прича: Десет прстију (2003) и Мртви могу плесати (2005).
Објавио је књиг у новинских текстова: Таблоид. Чланци 1995–1997. (2001).
По роману Мачо не плачу снимљен је истоимени филм. Неколико одломака из романа Мачо не плачу
позната руска рок група Scary B.O.O.M. искористила је као основу за музичке нумере у CD Куала Лумпур.
Године 2001. часопис ОМ прогласио је Стогоффа писцем године, а роман Мачо не плачу романом године.
Књиге Иље Стогоффа преведене су на више од десет европских језика.
У издању Архипелага, у оквиру едиције „Сто словенских романа“, објав љен је Стогоффљев роман
mASIAfucker (2010) a у издању Mono i Manjana роман 1.000.000 евра или хиљаду друга ноћ 2003. године
(2011)
Једно време Стогофф је живео на острву Сахалину. Живи у Санкт Петербург у.
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Критичари о књигама
O romanu mASIAfucker
Као некакав Керуак са Истока, Стогофф веома живим, готово разговорним стилом води читаоца пре
ко широких пространстава европске и азијске Русије, као и суседних држава које су некада представљале
ободе Совјетског Савеза.
Прича има сва обележја пикарског романа, у коме се из перспективе странца приближавају далеки и ег
зотични предели. Јунак је Московљанин одрастао на рок култури која је долазила са запада и он као жи
тељ великог града доживљава шок суочен с тешким животним условима удруженим с кафкијанским то
талитаризмом и свеопштом корупцијом.
Писан живим и динамичним стилом у широком распону од путописног до изразито поетичног, од
авантуристичког до критички интонираног, роман Стогофа доноси нове тонове у разумевању комплек
сности живота у земљи која је тако огромна, многољудна и пуна контраста каква је Русија.
Гојко Божовић
Иља Стогофф родио се у Лењинграду 1970, наравно као Стогов, али је сопствено презиме за литерарне
потребе иронично „брендирао” као какву вотку (Смирнофф) или томе слично Вечито Руско; то је, бато,
постмодерна на делу, а не квазиалександризам ових наших штребера... Како год, Стогофф се током деве
десетих прочуо као бриљантан новинар, а потом и као писац сасвим осебујне постсовјетске нове осећај
ности, довољно стар да памти и „она времена“, довољно млад да уочи, лоцира и достојно литерарно
обради феномене Нове Русије; то је више него видљиво из књига Мачо не плачу и Тринаест месеци (пре
веденим у Хрватској), а ништа мање и из ишчашеног путописног романа mASIAfucker (превела Наталија
Ненезић; Архипелаг, Београд 2010) којим напокон „стиже“ и у Србију. Базиран, по обичају, на стилизацији
аутобиографске грађе и поигравању њоме, mASIAfucker бескрајно је забаван, освежавајући политички не
коректан бедекер постсовјетске стварности, и то кроз призму оног Неевропског Другог: писац/наратор
упућује се, наиме, и то напрасно и без икаквог „рационалног“ разлога (ако ту не рачунамо извесно бекство
од жене, или од „грађанског“ живота као таквог...) у пространства екс-совјетске централне Азије, у коло
плет свих оних земаља чије се име завршава суфиксом –стан, а у непосредном су комшилуку најнезгоднијег
од – станова у совјетској имагинацији: Авганистана, дакако... Призори незамисливе беде као трајног, транс
генерацијског стања и начина живота, ситне корупције као свеприсутне свакодневице и импресивно раз
вијеног, рафинирано садистичког апсурдизма гигакафкијанске бирократије о којој „наивни“ Пражанин није
могао ни сањати, као и свеопштег цивилизацијског назадовања на раскрсници између племенско-религиј
ског „евергрина“ и развалина додатно девастирајућег совјетизма, све то пршти из Стоговљевог романапутописа који клопара у ритму точкова возова са вишедневних дубокоазијских путовања; у неколико па
ралелних приповедних токова, Стогофф флешбекује у Волгоград 1986, у Западни Берлин 1990, и на Крим из
средине деведесетих, као у неку врсту тростепене генезе распада дотадашњег „империјалног“ животног
оквира. Дакако, чему нам служе путовања у „егзотичне“ земље него да се уверимо да је негде ипак „горе него
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код нас“, па тако и Русија раног Путина (роман је изворно објављен 2002) изгледа као Шведска у поређењу
са –становима, али Стогофф јако добро зна да се ради само о различитим дозама базично Истог; зато ће
и рећи, по повратку у Родину: „Таква је она, моја велика земља која је заузела две трећине Евроазије. Мно
го-много места... и сасвим мало преплашених људи који много пију“. Антологијски, како год окренеш.
Теофил Панчић

O romanu 1.000.000 evra
Изненађујуће, збуњујуће, узбудљиво! Наводећи читаоца на смех непоновљивим стогоффским стилом
роман 1.000.000 евра се бави истрагом убиства професора који је трагао за благом Темплара, наводно
скривеним негде у мрачним и тајним дубинама Санкт Петербурга. Критичари овај жанр називају поп-кри
мићем, својеврсан нови жанр. Успешно комбинујући секвенце из савременог живота с трилер заплетом
Стогофф духовито води читаоца до разрешења мистерије.
Међу русофилима се већ неко време уз парадигуму руског класика помињу имена која нису ни Достојев
ски ни Толстој ни Гогољ. Данас се одређење класик често употребљава када се говори о модерним писцима
који у најбољем смислу представљају савремене трендове у руској књижевности попут Виктора Пељеви
на и Иље Стогоффа.
Док је наша читалачка публика већ имала прилику да се добро упозна са делима Виктора Пељевина,
који је постао врло популаран писац у Србији, Стогоффа, нисмо имали прилике да читамо јер је до сада
објављен само један његов роман на српском – mASIAfucker, у оквиру едиције Сто словенских романа (Ар
хипелаг). У Русији овај писац наставља пут популарности Пељевина, а у Хрватској Стогофф је већ постао
култни писац нове генерације.
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ИВАНА СИМИЋ
БОДРОЖИЋ
Ивана Симић Бодрожић, рођена 1982. године у Вуковару, апсолвентица студија филозофије и кро
атистике. Збирк у поезије Први корак у таму објављује 2005. године за коју бива награђена на Горано
вом прољећу наградом Горан за младе пјеснике. За исту збирк у добива награду Матице Хрватске, Кви
рин, за најбољег пјесника до 35 година. Поезију објављује у разним књижевним часописима; Вијенац,
Quorum, Поезија, те бива уврштена у антологију сувремене хрватске поезије Утјеха каоса Мирослава
Мићановића, као најмлађа ауторица. Пјесме су јој превођене на разне еуропске језике, а ускоро излази
пријевод цјеловите збирке на шпањолском језик у. Роман Хотел Загорје излази 2010. године у издавач
кој кући Профил за који бива награђена наградама Јосип и Иван Козарац (Повеља успјешности); Кочићево
перо (Бањалука – Београд, за ванредне успехе у савременој књижевности); Киклоп – за најбоље прозно
дјело у 2010. години.
Библиографија:
Први корак у таму (збирка поезије, СКУД Иван Горан Ковачић, Загреб, 2005)
Хотел Загорје (роман, Профил, Загреб, 2010)
Хотел Загорје могао би да буде обичан роман о одрастању, да не кажем о образовању јунакиње која
као деветогодишња девојчица, одлази са старијим братом на море. Могао би да буде такав роман када
се не би радило о летовању уочи самог избијања рата у Југославији што ће утицати да се главна јунакиња,
тј. нараторка романа никада више не врати са свог продуженог „летовања“ кући, у Вуковар. Прва речени
ца романа („Не сјећам се ничег, како је почело.“) већ уводи главну тему приче, тј. непостојаност сећања
сада одрасле нараторке која би требало да нам исприча причу о свом животу. То се наравно, у потоњим
реченицама не види, јер се чини као да нараторка има изванредно памћење, које износи читав дијапазон
светлосних и густативних валера у опису атмосфере пред одлазак на летовање. Читалац свакако оста
је запитан над том првом реченицом, јер на неки начин, оно што следи изгледа као изневеравање првог и
најважнијег исказа у роману. У томе је загонетка ове прве реченице, која као наративно уже, или још боље
сајла о коју је обешена корпа или лифт, почиње да нас подиже навише кроз структуру романа, од детињ
ства јунакиње, преко прогонства, потуцања по загребачким туђим становима, те доспевања у бившу
политичку школу у Кумровцу која је претворена у хотел, тј. принудни смештај за избеглице и прогнанике.
Какав је онда то нерешиви проблем који нараторка романа најављује на самом почетку и куда нас уопште
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носи њен (хотелски) приповедни лифт? Испоставиће се да нас од спрата до спрата, од једне до друге
тачке у причи, носи ка „празном“ месту у наративној меморији. То место у роману, иако празно и тамно
(заправо простор несталог оца), има изузетну снагу да организује сећање. Оно то и чини, од прве до по
следње реченице Хотела Загорје.
Саша Илић
Наративна техника којом се ауторка служи највише подсећа на Велик у свеску Аготе Криштоф. Она
пише у релативно кратким, емотивно сведеним реченицама, које повремено, посебно када се дотакне
оца и његове насилне смрти на пољопривредном добру и фарми свиња комбината Вупик Овчара, прера
стају у драмске рафале ужаса и зла. У тексту се, дакле, доследно држи перспектива нараторке и у складу
са тим читаоци сазнају и доживаљавају ствари паралелно са њом. Читав застрашујући опис убијања,
необично књжевно успео, сазнајемо кроз нараторкин сан. Међутим, чак ни ту, у свакако најтрагичнијем
тренутку књиге, наратив не прелази границу патетике и доброг укуса. Наиме, терен је одлично припре
мљен, клизишта су обезбеђена и сва та морбидност може да се искаже без бојазни да ће угрозити кохе
зивност текста. На концу, она мора да се каже, да се изусти, да се проживи (у психоаналитичком смислу),
јер то је срце таме, то је место најближе сржи трауме.
Када, на крају, после небројено понижавања и перипетија породица (или оно што је остало од ње)
стигне до жељеног стана у „непосредној“ близини Загреба, сав очај који покуља из нараторке, сада већ
младе девојке, просто преплави не само њу, већ и нас који томе присуствујемо. Коначно сазревање, конач
на истина о сваком сну, садржана је у реченици коју њена мајка изговара својој најбољој пријатељици: „Је
бо те живот, цијелу ноћ нисам спавала!“
Хотел Загорје представља свеобухватну и на аутентичан начин исприповедану причу о трауми рата
и избеглиштву. На овдашњим просторима то је на моменте чинио Вуле Журић у роману Благи дани затим
прођу, а свакако најпотресније, додуше без књижевног контекста, у својој колумни писаној за избегличке но
вине Прави одговор, Мирко Демић. Ипак, роман Иване Симић Бодрожић плени детаљима и до окрутности
спроведеном перспективом која води до делимичне катарзе кроз примални крик очаја не само у хрватском
Загорју, већ и широм брдовитог Балкана где је избеглиштво одомаћена животна појава и стратегија.
Владимир Арсенић
Када се нешто важно у књижевности догоди, када добра књига буде написана, онда ваља на час стати,
запљескати и пропустити великог писца да прође. Ивана Симић Бодрожић је својим романом утиснула
знак на једно хрватско вријеме. То је највише што писац може учинити и то је најважнији од свих см
ислова књижевности. Хотел Загорје изнад је конкуренције за хрватске књижевне награде и не мјери се
мјерилима једне или десет књижевних сезона. Ријеч је о роману који обиљежава цијели нараштај. Па иако
никаквом литературом не може бити плаћен тренутак понижења једне дјевојчице, њезине мајке и
брата, Хотел Загорје потврда је како т
 ај живот на крају има неког смисла. Књижевност је овога пута
била начин да се искупи бесмисао свега другог.
Миљенко Јерговић
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ИЛДИКО
ЛОВАШ
Илдико Ловаш је рођена у Суботици 18. авг уста 1967. Уписала је одсек за Мађарски језик и књижев
ност на Филозофском фак ултет у у Новом Саду, стекавши диплому 1991. године. По професији је профе
сор мађарског језика и књижевности.
Радила је на Телевизији Нови Сад од 1987. до 1991. године. Затим је 1995. постала репортер култ урне
рубрике листа Magyar Szó, „Kilátó”. Године 1998. ради као професор мађарског језика и књижевности у
средњој економској школи „Боса Миличевић”.
Постала је главни уредник Üzeneta 1998. Током њеног уредништва, часопис је постао доступан пре
ко интернета, а редакција је позвана на неколико догађаја заједно са другим часописима као и на по
себне вечери посвећене Üzenetu. Почиње да издаје тематске бројеве који су представљали саставни
део живота кулурног и култ урно-историјског живота Суботице – управо из тог разлога је поред писаца
ангажовала и неколико стручњака из других области: историчара, архитеката, етнолога, историчара
култ уре – и повезала часопис са широм публиком.
Илдико Ловаш организује и води књижевне вечери у Градској библиотеци „Данило Киш” од 1998. го
дине. Била је Градски саветник за култ уру и информисање у Суботици између 2003. и 2010. године. Од
2010. је на месту Саветника за култ уру у Националном савет у мађарске етничке мањине.
Њени радови су објављивани у часописима на српском и мађарском језик у (Új Symposion, Üzenet, Ру
ковет, Књижевна реч, Летопис матице српске, Ex Symposion, Jelenkor, Kalligram, Győri műhely, Új Forrás, Art
Limes).
Њене кратке приче су уврштене у неколико антологија новела: Varázsszobor (Форум, Нови Сад, 1990),
Felütés (Jászberény, 1990), Kapun kívül (Kriterion – Pelikán, Budapest, 1993), Budapesti aggadák (Múlt és
Jövő, Budapest, 1999), Könyv-Jelző (Park Kiadó, Budapest, 2002), Huszonnyolc colour totál (Zetna, Сента,
2003) као и у антологију у издању Удружења мађарских писаца 2001. године.
Њени су радови такође објављивани на српском језик у у збиркама прозе часописа Symposion (Нови
Сад, 1999) као и у књизи Једина прича (Форум, Нови Сад, 2003) која преставља радове писаца-војво
ђанских Мађара, а која заправо носи наслов једне од њених прича.
Словеначка антологија под насловом Vzvalovano Blatno jezero (Študentska založba, Ljubljana, 2003)
у свом прегледу савременог мађарског романа као и италијанско-мађарска антологија Scrittori unghe
resi allo specchio (Carocci, Rim, 2003) такође су представили ову ауторк у.
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Преводи са српског и хрватског језика:
Превела је две књиге Бошка Крстића (аутор и уредник књига): Градска кућа Суботичко чудо –
Városháza, a szabadkai csoda (1999) i Сецесија у Суботици – A szecesszió Szabadkán (Књижевна зајед
ница – Íróközösség – Kijárat, Суботица-Budimpešta, 2002), као и књиг у Сјећања (издавач: Durieux, Загреб,
1997) Еве Грлић – Emlékezések (у издању: Múlt és Jövő, Budimpešta, 2000).
Ауторска дела:
Њена прва књига под насловом Kalamáris (Форум, Нови Сад) изашла је 1994. Затим, 1995. године,
следи књига A másik történet (Освит, Суботица) која садржи кратке новеле. Први роман, Meztelenül a
történetben (Форум, Нови Сад), објавила је 2000. године. Трећу књиг у, кратке приче, објавила је 2001.
године, под насловом Via del Corso (Orpheus, Budimpešta). 2005. објављује три романа: Kijárat az Adriára
– James Bond Bácskában (Kalligram, Bratislava, репринт идање 2007), A spanyol menyasszony (Kalligram,
Bratislava, репринт идање 2008) i A kis kavics (Kalligram, Bratislava 2010).
На српском језик у, Via del Corso излази 2005. (Fabrika knjiga, Beograd), a Шпанска невеста 2009. go
dine (исти издавач, обе у преводу Вицка Арпада).
На немачком језик у, Zugang Zur Adria James Bond in der Batschka (Ballasi Institut, 2005.)
На бугарском језик у Izlaz na Adriatika Dzeims Bond i Backa (Ergo, Sofija, 2008)
На хрватском језик у Izlaz na Jadran James Bond u Bačkoj (Meander, Zagreb, 2009)
Награде, признања:
1994. за књиг у Kalamáris добија књижевну награду Szirmai, која се додељује сваке друге године за
најбољу књиг у кратких прича.
2000. за роман Meztelenül a történetben (Nude in the Story) добија награду Bodrogvári, као наји
стакнутије кеижевно дело године.
2005. Илдико Ловаш добија награду Sziveri као списатељица и уредница, а исте године и њен роман
Kijárat az Adriára осваја награду Bezerédy.
1998. ауторка је добила стипендију Móricz Zsigmond, 2004. године стипендију за прозне писце, а 2007.
NKA стипендију за белетристику...
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Критика о књигама
Девојачки роман Шпанска невеста познате мађарске списатељице Илдико Ловас паралелно тече у
два гласа. Први је глас жене мађарског писца Géze Csátha (1887-1919) коју је он убио, да би на крају и сам
трагично завршио (попио је отров када су га југословенске власти ухватиле приликом пок ушаја да по
бегне у Мађарску), док је други ток смештен у осамдесете године двадесетог века. Пред крах Аустроу
гарске у првом случају, и уводу у крај Југославије у другом – паралелно пратимо повести двеју јунакиња
које пок ушавају да схвате живот и пронађу његов смисао. Прича о Гези Чату и његовој жени која чита
дневник писца јесте тајанствена и опасна прича с трагичним крајем, а сторија девојке коју су учили брат
ству и јединству које ће се убрзо показати као превара, лирско је, списатељски изузетно вешто скло
пљено дело. Оно би – за читаоца који се још увек није упознао с делом Илдико Ловас – могло бити права
прилика да уђе у изузетно богат прозни свет с којим нас је упознала Фабрика књига још 2005, када је обја
вила збирк у прича Via del Corso.
Мића Вујичић
Ипак, није роман Шпанска невеста само феминистички ангажована прича. Он је и сјајно написана
слика социјалистичког друштва у одумирању, друштва у коме смо сви живели и чије се антиномије и
унутрашње напетости тако пластично дочаравају кроз слике дискаћа и паркова у Суботици, доживљаје
из Новог Сада и Петроварадина. Међутим, наратив Илдико Ловаш у том погледу није нимало сентимен
талан, у њему нема сете ни носталгије, он не представља глорификацијски наратив о Елдораду Југосла
вије, већ пре пограничну причу која у сопственом неприпадању већини, својој дислоцираности у гео
графском, етничком, образовном и у смислу сензибилитета, може да буде незаинтересована у најбољем
смислу речи.
Шпанска невеста је одлично штиво које чак и у језик у пок ушава да побегне, да остане самосвојно и
неу хватљиво, аутентичан глас који припада двема женама. Његова величина и значај налазе се и у не
прекидном иск ушавању граница које су Олги и нараторки постављене и/или које саме себи постављају.
Овај роман је, напослетк у, позив читаоцима да се те границе пређу и занемаре.
Владимир Арсенић
Уз вешто изведен поступак асоцијативног приповедања где се унутар сваког од поглавља времен
ски планови и мотиви приче неосетно претапају једни у друге градећи целину једног сећања, иск уства
и специфичне судбине, можемо рећи да је главни квалитет Шпанске невесте у задивљујућем емоцио
налном распону и суптилном наративном нијансирању феномена љубави. Отуда аутоиронични жанров
ски поднаслов “девојачки роман” добија своје адекватно оправдање. Девојачки роман (женско писмо)
тако призива и изиграва pulp нат укницу hertzromana, остајући суверено на његовој територији диск ур
са срца. У исто време, роман чини да се запитамо о дубини и слојевима љубави и као терета и психоло
шког императива, али и као дуалног начина досезања среће.
Саша Ћирић
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РАДОСЛАВ
ПЕТКОВИЋ
РАД ОС ЛАВ ПЕТКОВ ИЋ рођен је 1953. у Београду где је и дипломирао на Филолошком фак ултет у
на групи која се тада звала група за југословенске и општу књижевност. Објавио је:
Романе: Пут у Двиград (1979, Награда „Милош Црњански“); Записи из године јагода (1983); Сенке на
зиду (1985); Судбина и коментари (1993, награде: „Меша Селимовић“, „Борбина награда“ за најбољу
књигу године, НИН-ова награда за најбољи роман године, 2004. године уврштен у десет најбољих ро
мана награђених НИН-овом наградом) и Савршено сећање на смрт (2008, награда Бора Станковић).
Књиге прича: Извештај о куги (1989, „Андрићева награда“); Човек који је живео у сновима (1998,
„Виталова награда“ за књиг у године).
Књиге есејистичке прозе: Оглед о мачки (1995), О Микеланђелу говорећи (2006) и Византијски ин
тернет (2007, награда Рамонда Сербица за целок упно дело) те књиге
Краћи есеји: Употреба вилењака (2008)
Изабрани новински текстови: Догађај године (2010).
Приче Радос лава Петковића налазе се у више антологија објављених у земљи и иностранству.
Преводио је са енглеског књиге Дефоа, Честертона, Стивенсона и Толкина.
Дела Радослава Петковића преведена су на француски, грчки, мађарски, енглески, немачки, руски,
италијански, словачки и бугарски језик.
Био је секретар Задужбине Иве Андрића од 1988. до 1994, директор Завода за уџбенике од 2001. до
2004. Тренутно је заменик покрајинског секретара за културу АП Војводине.
Ожењен проф. др Владиславом Гордић Петковић, живи и ради у Новом Саду.
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Судбина и коментари су и роман који обједињује интересовања и опредељења претходних припо
ведних дела Радослава Петковића, представљајући, тако, на известан начин магистрално остварење
овог запаженог и цењеног прозног писца(...)
Полазећи од симптоматичног и ограниченог “флертовања” с хроникалним жанром унутар „мозаичне”
структуре Пута у Двиград, испробавајући потом и могућности и границе провизорно летописног жанра
у окриљу приповедања савремености у Записима из године јагода, Радослав Петковић у својим најамби
циознијим и најзрелијим романима стиже, тако, до особених и сложених наративних облика који памте и
на нов начин сублимишу ове покушаје. И Сенке на зиду (1985), својим мимикријским обликом приповедања
што, пратећи историју филма или „покретних слика”, у ствари исписује алтернативну историју XX ве
ка, и, нарочито, Судбина и коментари (1993), својом сложеном, амбивалентном фактуром ауторског и
персоналног, „свезнајућег” и „непоуздано” личног приповедања, остварења су, наиме, која наративно пре
тапају историју и садашњост, односно хроникално-летописну или „историографску” и персонално-де
латну или „актерску” инстанцу, знатним делом тражећи и највећим делом проналазећи баш у том про
жимању своју целовитост и уметничку сугестивност.
Историја у својим различитим деловањима, лик историчара у различитим персоналним појављива
њима – ево можда кључних чинилаца приповедно-фикционалног света Судбине и коментара. У три дела
романа и епилошки замишљеној „Summi”, у којима се на различите начине преплићу и надовезују XVIII, XIX
и XX век, што „главом и брадом” што пером и речју, фигура историчара искрсава непрестано под имени
ма Плутарха, Захарија Орфелина, Јована Рајића, Павла Вуковића, Ђорђа Бранковића и – не треба забора
вити – на одређен начин и самог Приповедача. Иза неких од ових имена стоје тзв. стварне личности, неки
од њих су чисте фикционалне творевине, а неки – случај посебно занимљив – ни једно ни друго, односно: и
једно и друго у исти мах.
Тихомир Брајовић
Савршено сећање на смрт своју радњу збиља смешта првенствено у византијско 15. столеће и вре
ме пада Константинополиса, при чему Петковић веома сликовито и прецизно дочарава атмосферу тога
доба, оцртава своје актере и ратна збитија. Па ипак, ово унеколико сведено временско-просторно одре
ђење романа показаће се тек као мотивацијска основа и позорница за тематизовање и промишљање
неких других проблема који Петковића више интересују, од религијских до филозофских феномена, од
историје до езотерије, алхемије.
Савршено сећање на смрт очито је исписано у дослуху са постмодерном поетиком, јер реинтер
претира и проблематизује историју сваки пут када дискурс крене „стрмим и клизавим стазама сећања“
и сведочења, јер поетички свесно успоставља бројне интертекстуалне релације које се доживљавају у
наглашеној илуминативној функцији, јер се тематизује онтолошки и мистични статус текста који сво
јом структурном уређеношћу прераста у можда и главну фигуру конституисања смисла. Петковићева
свеукупна креативна имагинација, која је иначе знала да зафали неким данас тако слављеним писцима,
имагинација која збиља волшебно, текстуално-алхемијски проналази своју пуну формалну оваплоћеност,
пример је аутентичног и ванредног богаћења савремене српске књижевности.
Ђорђе Деспић
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Савршено сећање на смрт је, у том смислу, роман смиренијих прозних захвата али монументално
комплексан како по историјском периоду који обухвата и разноврсним филозофским концептима које
разматра, укључујући и, у домаћој прози ређе читану, езотеријску традицију. Техником веома сложеног
упредања више наративних токова укрштају се различите жанровске форме приповедања проистекле
из обе традиције, платоновске (стварност као тајна) и аристотеловске (уметност као мимеза ствар
ности), нудећи читаоцу да прихвати или одбаци оно што може или жели и не укидајући му, ни на једном
нивоу, суштину романескног што је завидан прозаистички таленат расног приповедача.
А на почетну дилему: Платон или Аристотел, односно да поједноставимо – дух или материја, оно
страно или овострано, Петковић одговара нудећи обе приповедачке форме, али прозаистичким сред
ствима указујући на ону којој даје предност, подривајући и превазилазећи мимезу фикцијом а историогра
фију алтернативном историјом.
Јасмина Врбавац
Савршено сећање на смрт није само сјајна уметничка креација, већи роман који је успео да нам врати
поверење у приповедање, истовремено показујући суштинску узалудност трагања за историјом. Нико
никада неће моћи да порекне да је Константинопољ пао 1453. године, али ће много труда морати да буде
уложено да нам се то опише убедљивије од приче Радослава Петковића.
Владимир Арсенић
Радослав Петковић заправо одлично влада својим романом, игра се историјом, филозофијом, распра
вља о религији, духовит је и све време забавља читаоца иако тема његовог романа нимало није лака. Због
свега тога могли бисмо се придружити оцени да је Савршено сећање на смрт magnum opus Радослава
Петковића, тријумф списатељског искуства и те већ позанте, готово невероватне ерудиције.
Мића Вујичић
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ДРАГАН
ВЕЛИКИЋ
Драган Великић, рођен у Београду 1953. године. Дипломирао је општу књижевност са теоријом
књижевности на београдском Филолошком фак ултет у. Од 1994. до 1999. године био је уредник издавач
ке делатности Радија Б 92. Писао је колумне за НИН, Време, Данас и Репортер.
Од марта 1999. до средине 2002. године живео је у Будимпешти, Бечу и Берлину. Од јуна 2005. до но
вембра 2009. године био је амбасадор Србије у Аустрији. Живи у Београду као слободни књижевник.
Објавио је романе: Via Pula (1988, Награда Милош Црњански), Астраган (1991), Хамсин 51 (1993), Се
верни зид (1995, стипендија Фонда Борислав Пекић), Дантеов трг (1997), Случај Бремен (2001), Досије
Домашевски (2003) и Руски прозор (2007, НИН-ова награда и Награда Меша Селимовић); књиге прича:
Погрешан покрет (1983), Стаклена башта (1985) и Београд и друге приче (2009); књиге есеја: YUтлантида (1993), Депонија (1994), Стање ствари (1998), Псећа пошта (2006) и О писцима и градови
ма (2010) и књиг у одабраних интервјуа 39,5 (2010)
Добитник је Средњоевропске награде Инстит ута за Подунавље из Беча 2008. године. Последњи ро
ман Руски прозор објављен је у 14 издања током две године, и у тираж у од 22.000 примерака.
Књиге Драгана Великића превођене су на десетак европских језика. Посебно је присутан на немач
ком говорном подручју. Заступљен је у домаћим и иностраним антологијама.
Преведене књиге:
Via Pula, Wieser Verlag, Klagenfurt, 1991; second edition March 2000.; Das Astragan-Fell, Wieser Verlag,
Klagenfurt, 1992.; Stimme aus der Erdspalte, Wieser Verlag, Klagenfurt, 1992.; Glas iz Razpoke, Zalozba Wieser,
Celovec, 1993.; Youtlantide, UBACS, Rennes, 1993.; Der Zeichner des Meridian, Wieser Verlag, Klagenfurt, 1994.;
Astragan, Triada, Praha, 1998.; Dante-Platz, Wieser Verlag, Klagenfurt, 1999; the second edition Oktober 1999;
the third edition Novembar 1999.; Az eszaki fal, Forum, Novi Sad, 2000.; Dante Ter, Jelenkor Kiado, Pecs, 2001.;
Le mur nord, Gaia Editions, Larbey, 2001.; Der Fall Bremen, Ullstein, Berlin, 2002.; Plaza Dante, Metaphora,
Madrid, 2002.; Dossier Domaszewski, Mare Verlag, Hamburg, 2004.; Astragan, Cankarjeva Založba, Ljubljana,
2004.; Lichter der Berührung, Ullstein, Berlin, 2005.; Casus Brema, Pogranicze, Sejny, 2005.; Severná stena,
Kalligram, Bratislava 2006.; A Domaszewsky–dosszié, Napkút Kiadó, Budapest, 2006.; Lichter der Berührung,
Taschenbuch, List, Berlin, 2006.; Prípad Brémy, Kalligram,Bratislava 2008.; Russische Fenster, DTV, München,
2008.; Via Pola, Emauela Zandonai Editore, Rovereto, 2009.; Orosz Ablak, Geopen, Budapest 2009.; Рyцки
Прозорец, Сто Словенски Романи /Србија/, Слово, Скопје, 2009.; Ρωσικό Παράθυρο, Konidaris, Athen,
2010.; The Russian Window, Geopoetika Publishing, Belgrade, 2010.; Рyckiя Прозорец, Agata, София, 2010.;
Dritarja Ruse, Koha, Prishtinë, nëntor, 2010.; La finestra Russa, Zandonai, Rovereto, 2011.
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ИЗВОДИ ИЗ КРИТИКА
Руски прозор представља право ремек дело, има онај потенцијал који једну књигу може сачувати од
времена, учинити је привлачном и у будућности.
Владимир Вујиновић, Радио Б92
Роман омнибус Драгана Великића Руски прозор, овенчан НИН-овом наградом, јесте алегорија личног и
политичког избора, и алегорија идентитета, колико појединачног толико и националног.
Владислава Гордић Петковић, Данас
Великић је савршено отпоран на књижевне моде, како оне глобалне, тако и наше локалне. Његов јунак
демодиран је као Orient Express, по чему је сличан приватној особи писца, а стилска средства којим је испри
чана његова прича свакако нису из сезоне прољеће-љето 2008.
Миљенко Јерговић, Јутарњи лист
Главни јунак Руског прозора је стил којим је писан. Савремени читалац би могао да се запита зашто
се оно што данас зовемо књижевност некада звало лепа књижевност? Великићев стил радозналом чита
оцу даје одговор на то питање. Дакле, лепота стила: ето неке врсте изгубљеног времена коме стреми
свака Великићева књига.
Слободан Владушић, Политика
Писац који након десетине издања, хвалоспева стручне јавности и бројних превода нађе снаге да (ма
кар и овако дискретно) искорачи из своје (проверене) матрице, а при томе не склизне у популизам и поди
лажење некаквом општем укусу, заслуж ује сваку похвалу и награду.
Зоран Јанковић, Pop Boks
Великић је изванредни песник Града, а у овом је роману то пре свега Будимпешта, тај гиздави краљевски
град који ипак не добија баш сваке године овако успелу, зналачку, љубавну, а опет сасвим несентименталну,
на први поглед чак „дистанцирану“ посвету... Изванредно вешто, упечатљиво Великићево мајсторство.
Теофил Панчић, Време
Компонован као концентрична, прстенаста целина сачињена од три неједнака дела: Записи из живо
та малограђанина, Возови и Неке друге приче, односно, како у поднаслову пише, као „роман-омнибус“, Ру
ски прозор Драгана Великића је пажљиво грађено, драматуршки напето и уверљиво и, у великој мери,
стилски изражајно прецизно и, у појединим деоницама, нарочито сугестивно и ефектно изведено рома
нескно остварење. Он је, заправо, фрагментарно реализована приповест о судбинама оних који се у зате
ченом свету не осећају сасвим на свом.
Милета Аћимовић Ивков, Књижевност
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ВУЛЕ
ЖУРИЋ
Вуле Журић је рођен у Сарајеву 1969. године.
До сада је објавио књиге прича: Умри мушки, 1991, Двије године хладноће, 1995, У кревету са Ма
доном, 1998, Валцери и сношаји, 2001, Муљин руж, 2003. и Катеначо, 2011
романе: Благи дани затим прођу, 2001, Ринфуз, 2003, Тигреро, 2005, Црне ћурке и друга књига цр
них ћурки, 2006, Мртве браве, 2008, Народњакова смрт, 2009. и Недеља пацова, 2010.
Аутор је радио-драма: Омча од хартије, посвећене животу и смрти Боре Станковића, Човек без пери
петија, посвећене Милану Ракићу, Острво Ускоковић, посвећене Милутину Ускоковићу, Црни глас за
белу хартију, посвећене Емануилу Јанковићу и Бранин орфеуум у Зунзариној палати, посвећене Бра
ни Цветковићу. Драме су у продукцији Драмског програма Радио Београда емитоване на радио-таласима
Јавног сервиса. Коаутор је и сценарија за дипломски филм Милоша Ајдиновића Мртав чувек штуца.
Журићеве приче превођене су и на немачки, пољски, словеначки, француски, порт угалски, шпански,
енглески, мађарски и италијански, на коме је 2003. објављен избор његових прича под насловом Stassera a
mezzogiorno (Вечерас у подне, Edizzioni Tagete).
Живи у Панчеву, где води многе књижевне програме, афирмишући и најмлађе панчевачке ауторе.
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...Такво иск уство сам имао и читајући Народњакову смрт, мој омиљени Вулетов роман, не само
због његове тематске блискости са послом којим се бавим, већ и због чињенице да је Вуле један од оних
који су схватили да је умјетник у необично важно да је вријеме о ком прча што теже и што компликова
није. У Народњаковој смрти је изабрао данашњицу, илити транзициони период, а у Недељи пацова
још боље вријеме: Други свјетски рат, седам дана новембра 1943. у Титовом Јајцу. Има л’ иједно вријеме
у историји ове напаћене земље које је могло бити занимљивије?! Шта више, Вулетови јунаци овог првог
партизанског кримића, како га он зове, све су сами митолошки ликови на чији помен, свакоме ко осјећа
имало носталгије за давним добрим временима, потекне суза из ока. Од Тита, Ђиласа, који би само да
стреља, преко Коче, Черчиловог сина, Николетине Бурсаћа, Бранка и Скендера, те Владимира Дедијера,
који лети у Италију да му ваде гелер из главе... ова књига је у ствари комбинација Алана Форда и Арт ура
Конана Дојла, те показује сву храброст ауторове лудачке вожње и спремност да се на једном мјесту скупе
сви митови наше прошлости, да им се приближи кроз растерећен и непретенциозан хумор, не показују
ћи при томе ни грам мржње, која је толико присутна и уобичајена на овим просторима када се говори о
историјским личностима наше не баш тако блиставе и већ поменуте непосредне прошлости. Ту лежи
тајна Вулетовог шарма. Ријетко ко може да у књиг у убаци оволико историјских ликова, чија су дјела
оставила посљедице које данас и те како осјећамо, а да при том не буде пртенциозан, малициозан и мрзо
вољан, да притом не ставља себе изнад тих великана о којима говори...
Др Неле Карајлић
Проза Вулета Журића често исијава елитизмом својственим логици катенача. То инсистирање на
елитизму је добро и брани (!) како Журићеву поетик у тако и њену аутономију унутар текста савремене
српске литерат уре. Не ради се овде о некаквој идиосинкратичној и оптерећујућој упућености на себе,
већ је у питању аутентичност гласа, до које је Журићу изузетно стало. Отуд и мисао о свему ономе што је
аутор до сада урадио као о битном проширењу подручја Текста, и као локалном приповедачком поступ
ку, али и интервенцији на пољу аутохтоног језика.
Срђан Срдић
Наизглед безазлена, лакрдијашки забавна и бизарно самодопадљива, Народњакова смрт у ствари
је пре свега иронична и субверзивна. Зато што је култ уролошки „непристојна“, а мож да још више зато
што је „неконструктивна“, што не доноси „озбиљну“ и „општезначајну“ тему, односно макар нек у врсту
естетске, идеолошке или практичне утехе, и то сада, кад смо већ готово заборавили на демоне прошло
сти и стали на „зелену грану“. А то је већ безобразлук, зар не?
Тихомир Брајовић
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