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Учествују:

ДАВИД ГРОСМАН (Израел)

РАДОВАН БЕЛИ МАРКОВИЋ (Србија)

ИЉА СТОГОФФ (Русија)

ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ (Бугарска)

ИВАНА СИМИЋ БОДРОЖИЋ (Хрватска)

ИЛДИКО ЛОВАШ (Србија)

РАДОСЛАВ ПЕТКОВИЋ (Србија)

ДРАГАН ВЕЛИКИЋ (Србија)

ВУЛЕ ЖУРИЋ (Србија)

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

• 19,30 сати
ИЛДИКО ЛОВАШ
* читање и разговор 
У разговору учествују: Ирена Јаворски
и ученици Гимназије „Ј. Ј. Змај“

• 21,00 сати
РАДОСЛАВ ПЕТКОВИЋ
* читање и разговор 
У разговору учествују: Александар Јерков
и ученици Гимназије „Лаза Костић“



ЧЕТВРТАК, 14. АПРИЛ

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

ПЕТАК, 15. АПРИЛ

• 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
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“



Да вид Гро сман (Је ру са лим, 1954), је дан је од нај зна чај ни јих са вре ме них свет ских пи са ца и, сва ка ко, 
нај ва жни ји са вре ме ни изра ел ски аутор.

По знат као ро ман си јер, при по ве дач, есе ји ста и драм ски пи сац, Гро сман је и пи сац лу цид них и про во
ка тив них ан га жо ва них тек сто ва и по ли тич ке пу бли ци сти ке, нај че шће по све ће них бли ско и сточ ним те ма
ма.

Нај ва жни је књи ге про зе: Осмех јаг ње та, Ин тим на гра ма ти ка, Цик цак деч ко, Ви ди под: Љу бав, 
Бу ди мој нож, Не ко да по бег нем са њим: Ро ман о не по но вљи вом гра ду Је ру са ли му, Њено те ло зна, 
Ла вљи мед, До кра ја зе мље. 

Об ја вио је и не ко ли ко књи га про зе за де цу и омла ди ну, од ко јих је нај по зна ти ји крат ки ро ман: Ду ел у 
Је ру са ли му. 

Нај ва жни је пу бли ци стич ке књи ге: Жу ти ве тар, Слу ша ју ћи на жи ци: Раз го во ри са Па ле стин ци ма 
у Изра е лу, Смрт као на чин жи во та.

По Гро сма но вим ро ма ни ма Осмех јаг ње та и Ви ди под: Љу бав сни мље ни су фил мо ви.
Де ла Да ви да Гро сма на пре ве де на су на пре ко 25 свет ских је зи ка, а њи хов пи сац је до бит ник ни за нај

пре сти жни јих ме ђу на род них на гра да за књи жев ност. По след њих го ди на на ла зи се у нај у жем кру гу кан
ди да та за Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност.

Гро сман је до бит ник ве ли ког бро ја на гра да ме ђу ко ји ма су Ви тез ре да умет но сти и књи жев но сти 
(Фран цу ска), Va lum bro sa (Ита ли ја), Prix Eli et te Von Ka ra jan (Аустри ја), Pre mio Grin za ne (Ита ли ја), Pre mio Mon
de lo (Ита ли ја), на гра да Vit to rio de Si ca (Ита ли ја), Мар шо ва на гра да за де чи ју књи жев ност у пре во ду (УК), на
гра да Ју ли ји ног клу ба (Ита ли ја), Bux te hu der Bul le 2001 (Не мач ка), на гра да Са пир (2001), Pre mio per la Pa ce e 
l’Azi o ne Uma ni ta ria 2006 (Рим/Ита ли ја), Ono ri fi cen za del la Stel la So li da ri ta Ita li a na 2007, на гра да Ischia – Ме
ђу на род на на гра да за жур на ли сти ку 2007, на гра да EMET 2007 (Изра ел), На гра да шко ле Geschwi ster 2008 
(Не мач ка) на гра да Ал ба трос 2010 до де ље на од стра не фон да ци је Гин тер Грас. Аутор је до би тник пре
сти жне На гра де за мир Удру же ња не мач ких књи жа ра у Франк фур ту 2010.

Жи ви у Је ру са ли му.
У из да њу Ар хи пе ла га об ја вље не су Гро сма но ве књи ге про зе: Ви ди под: Љу бав, Њено те ло зна и До 

кра ја зе мље ко је су овом пи сцу до не ле свет ску сла ву.

ДАВИД
ГРОСМАН
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О књи зи До кра ја зе мље

Но ви ро ман Да ви да Гро сма на До кра ја зе мље је ре мекде ло ве ли ког мај сто ра са вре ме не свет ске књи
жев но сти, књи га ко ја је за крат ко вре ме по сти гла рет ко ви ђен успех ши ром све та и об ја вље на у 20 зе ма ља.

Ро ман До кра ја зе мље је уз бу дљи ва, не сва ки да шње моћ на и ис пу ње на са га о изра ел скопа ле стин
ским од но си ма, о љу ба ви и пат њи, и о по ги би ји си на у ра ту са Хе збо ла хом у Ли ба ну.

Док син од ла зи у рат, ње го ви мај ка и отац кре ћу на пе ша че ње ста зом око Изра е ла, по све ћу ју ћи ту 
ду гу шет њу си ну за ко га стре пе и стра хо ви ма и на да ма с ко ји ма жи ве. Син од ла зи у рат во ђен осе ћа њем 
ду жно сти, а мај ка и отац од ла зе од ку ће на хо до ча снич ко пе ша че ње јер се бо је да ће их код ку ће за те ћи 
вест о по ги би ји си на. Пе ша че ње, при се ћа ње и не пре ста ни ди ја лог је су по ку шај да се у ма ги ји при че 
одр жи си гур ност си но вље вог жи во та. У ду гом пе ша че њу мај ка и отац, раз дво је ни у обич ном жи во ту, 
при се ћа ју се це лог свог жи во та, од ра ста ња си на, сво јих љу ба ви, успо на и па до ва, ча со ва сре ће и ча со ва 
у ко ји ма су гу би ли сва ку на ду. Чу де сна сна га Гро сма но вог ро ма на про ис ти че из спо соб но сти да исто ри
ју све де на људ ску ме ру, а да у обич но сти от кри је сло је ве исто ри је и ну жно сти ко је је она иза зва ла.

Исто ри ја и са вре ме ност, љу бав и мр жња, страст и очај, бол и бес, скру ше ност и бек ство од за да тог 
жи во та, се ћа ње и ствар ност, основ не људ ске вред но сти у све ту пу ном на си ља, сва ко днев ни жи вот са 
стал ним стра хом од но вог ра та или од ра та ко ји је у то ку или од бом ба ша са мо у би ца – све су то ве ли ке 
те ме Гро сма но вог ро ма на ка за ног у ду ху уз бу дљи ве, из ни јан си ра не и сло је ви те при че.

Гро сман при по ве да су ге стив но и уз бу дљи во, а ње гов ро ман до би ја сна гу ве ли ке фре ске и по ли фо
ни је у ко ји ма се са би ра ју сли ке и гла со ви, ис ку ства про жи вље ног жи во та и све оно што је вред но се ћа ња.

Ка ко сам Гро сман ка же, ро ман До кра ја све та је ње го ва нај ин тим ни ја књи га. Го во ре ћи о исто ри ји 
изра ел скопа ле стин ских од но са, Гро сман при по ве да о са вре ме ним до га ђа ји ма, а јед но од фи на ла ове 
уз бу дљи ве и во лу ми но зне књи ге је сте по ги би ја пи шче вог си на у је ди ни ци ма изра ел ске вој ске на са мом 
кра ју ра та са Хе збо ла хом.

За овај ро ман Гро сман је до био на гра де: На гра да Ал ба трос (2010); На гра да не мач ких из да ва ча и 
књи жа ра за мир (2010); Је дан од де сет нај бо љих ро ма на об ја вље них у Изра е лу у про те клој де це ни
ји у из бо ру Ве ли ког жи ри ја кри ти ке нај чи та ни јег изра ел ског днев ног ли ста Je di ot Aha ro not (2010); Нај
бо ља књи га Ама зо на у сеп тем бру 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, ремекдело 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

IME 
PREZIME
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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

Ра до ван БЕ ЛИ МАР КО ВИЋ је ро ђен 10. ок то бра 1947. го ди не у се лу Ће ли ја ма, код Ла за рев ца. Пи ше 
крат ке при че, но ве ле и ро ма не. Об ја вљу је од 1969. го ди не.

Књи ге при по ве да ка: Цр ни ко лач, 1983; Швап ска ко са, 1989; Го ди не рас пле та, 1992; Жив ча на ја пи
ја, 1994, 2003 (ко нач на вер зи ја); Ста ре при че, 1996; Се тем бри ни у Ко лу у ба ри 1996, 1997; Ма ле при че 
1999, 2000; Аша, 2007; Ћо ра ва стра на (иза бра не и но ве при че) 2007.

Ро ма ни: Па ли ку ћа и Те ре за ми ло сти пу на, 1976, 1992 и 1996 (ко нач на вер зи ја у скло пу Ста рих при
ча); Лај ко вач ка пру га 1997, 1998, 2001, 2004; Ли му на ци ја у Ће ли ја ма 2000, 2005; По след ња ру жа Ко лу
ба ре 2001, 2002, 2003; Кнез Ми шкин у Бе лом Ва ље ву 2002, 2003; Де вет бе лих обла ка, 2003 (пр во из да
ње „Фи лип Ви шњић“, ко нач на вер зи ја „На род на књи га“); Ор ке стар на пе да ле 2004, 2009 – EVRO GUN TI: 
дру го угла ђе но из да ње; Ка ва ле ри Ста рог пре ме ра 2006; Ко лу бар ска три ло ги ја ( Лај ко вач ка пру га / 
Ли му на ци ја у Ће ли ја ма / По след ња ру жа Ко лу ба ре ), Би бло те ка ве ли кох ро ма на, Про све та, Бе о град, 2008; 
Го спо ђа Ол га 2010.

На гра де и при зна ња: За Швап ску ко су до био је на гра ду Кул тур нопро свет не за јед ни це Ва ље ва, Ан
дри ће ву на гра ду за књи гу при ча Се тем бри ни у Ко лу ба ри, за Ма ле при че на гра де „Бо ра Стан ко вић“ и „Би
бли ос“, за Лај ко вач ку пру гу Но ли то ву на гра ду и На гра ду „Бран ко Ћо пић“, ко ју до де љу је Од бор СА НУ, за 
Ли му на ци ју у Ће ли ја ма на гра де: „Ме ша Се ли мо вић“ и „Ра чан ска по ве ља“, за По след њу ру жу Ко лу ба ре 
злат ну пла ке ту „Жак Кон фи но“, за Кне за Ми шки на у Бе лом Ва ље ву Пла ке ту ва љев ског не дељ ни ка „На
пред“, за Ор ке стар на пе да ле – на гра ду „Сте ван Сре мац“, а уз ова при зна ња ва ља по ме ну ти и три пла ке
те Хит Ли брис Дру гог про гра ма РТС, за нај чи та ни ју књи гу, на гра ду „Вељ ко ва го лу би ца“ гра да Сом бо ра – 
за жи вот но де ло у при по ве дач ком ства ра ла штву

Ра до ван Бе ли Мар ко вић је члан Удру же ња књи жев ни ка Ср би је од 1976. го ди не и Срп ског књи жев ног 
дру штва од 2000. го ди не, у ста ту су ис так ну тог умет ни ка од 2009. го ди не.

При по вет ке Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа су увр ште не у не ко ли ко из бо ра и ан то ло ги ја (на срп ском, 
не мач ком, ен гле ском, укра јин ском и ма ке дон ском је зи ку), ра ди о фон ски при ре ђи ва не и ви ше пу та еми
то ва не на Дру гом и Тре ћем про гра му Ра дио Бе о гра да (Жив ча на ја пи ја, Дра ма ти за ци ја Зво ни мир Ко стић, 
ре жи ја Бо жи дар Ђу ро вић; Цр ни ко лач, дра ма ти за ци ја и ре жи ја Бо да Мар ко вић), а у ње го вој про зи – по
ред оде ља ка у ча со пи су „Ме ђај“ (бр. 40, Ужи це, 1997) и у ште дри јим при ли ка ма, то ком ми ну ле де це ни је, 
у Ле то пи су Ма ти це срп ске – пи са но је и у збор ни ку Срп ска са вре ме на про за (Тр сте ник, 2003), као и у оп
се жним те мат ским бло ко ви ма у ча со пи си ма “Гра ди на“ (Ниш, 2006) и „Књи жев ност“ (Бе о град, 2008).



10

О про зи овог Пи сца об ја вље не су и књи ге: Ра до ван Бе ли Мар ко вић: Стил ске и је зич ке игре (Ва ље во, 
2005) Ви то ми ра Ву ле ти ћа; Пе снич ко при по ве да ње (Бе о град, 2006) Сто ја на Ђор ђи ћа, као и Збор ник ра до
ва Про за Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа, са на уч ног ску па по све ће ног ње го вом де лу, уз се лек тив ну би бли о
гра фи ју ко ју је са чи ни ла Бран ка Јо вић (Ва ље во, 2009).

Про за овог ауто ра је и пред мет док тор ских рад њи – на Фи ло ло шком фа кул те ту и Фа кул те ту по ли
тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ра до ван Бе ли Мар ко вић је стал ни чланса рад ник Ма ти це Срп ске и члан Срп ског ПЕНцен тра.
Жи ви и пи ше у Лај ков цу.

Кри ти ка о књи га ма

Бри са ње гра ни ца из ме ђу ре ал но сти и ма ште, жи во та и књи жев но сти, оми ље на је књи жев на игра пи
сца. Ако је и ку ца ње на отво ре на вра та, та страст до пи си ва ња, ме ња ња, раз о бру ча ва ња кла сич них де ла 
свет ске и на ше књи жев но сти за рад но вог жи во та чу ве них књи жев них ју на ка и ју на ки ња у ко лу бар ској ча
мо ти њи, она има по ред за ум ног шар ма и зна чај нео п ход ног ди ја ло га са вла сти тим лек ти ра ма, пре и спи
ти ва ња оп ште при хва ће них вред но сти. На зи ре се, у ова квој игри, и раз го ли ћу ју ћа искре ност, са мо по у зда
ње али и са мо и ро ни ја, ис по ве да ње по мног чи та о ца ко ји је за ла зио у ра ди о ни це дру гих мај сто ра за рад 
сти ца ња ве шти на, а не са мо због пу ког ужит ка у при по ве да њу. Не по врат но уро нив ши у је зик ко јим се ви
ше не го во ри (о че му све до чи и „гла ђе ње“ стил ски угла ча ног ро ма на, пр ви пут об ја вље ног пре шест го ди на), 
у се ћа ња ко ја не го ли ца ју ра до зна лост ве ћи не да на шњих чи та ла ца, у по но ре ду ше у чи је по сто ја ње све 
ма ње на ших са вре ме ни ка ве ру је, Ра до ван Бе ли Мар ко вић спа да у оне пи сце ко ји од би ја ју изме и мо де и 
стан дар де сво га вре ме на, за гле да не са мо у соп стве ну ви зи ју и не про зир ну бу дућ ност.

Љи ља на Шоп, Блиц књи га

Ако има оно га по че му се Ра до ван Бе ли Мар ко вић из два ја ме ђу сво јим са вре ме ни ци ма, он да је то при ро
да при по ве дач ког по ступ ка. При по ве дач ки по сту пак је то ли ко сло жен да, као што је већ ре че но, тра жи 
да се при по вет ке и ро ма ни овог пи сца чи та ју уз рав но прав но ак ти ви ра ње тра ди ци је и оно га што чи ни 
дух мо дер не књи жев но сти, да се, дру гим ре чи ма, до жи вља ва као укр шта ње два спе ци фич на ко да. Је дан од 
тих ко до ва из ра ста на ре а ли стич ки кон ци пи ра ној сли ци све та, док би се за дру ги мо гло ре ћи да га ус по
ста вља ју раз ли чи ти ви до ви фан та сти ке и лир ског гра ди ва. А и нео би чиа мор фо ло ги ја књи жев ног тек ста, 
као и у од но су на са му при чу осо бе но по ста вље ни при по ве дач, нај ви дљи ви ји су зна ци ула ска у књи жев ни 
свет у ко ме се осе ћа деј ство свих сти ло ва и свих је зи ка књи жев но сти ко ји су се у на шој кул ту ри сме њи ва
ли од сред њег ве ка до да нас. Та ко се не ак ти ви ра са мо ме мо ри ја раз ли чи тих сло је ва јед не кул ту ре, већ се, 
по сред но, чи та о цу пре до ча ва ју и сви на чи ни на ко је је у јед ној кул ту ри гра ђе на сли ка све та. А по што сва
ки стил но си и за себ ну ин то на ци ју, мо же се ре ћи да је Ра до ван Бе ли Мар ко вић сво ју про зу пре тво рио у 
сло же но зву ков номе ло диј ско тка ње пред ко јим чи та о цу ис тан ча ног слу ха го то во да за ста је дах.

Ра ди во је Ми кић (Збор ник Про за Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа)
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Пи шче ве је зич ке ин вен ци је до ти чу се ре чи, њи хо вих кон струк ци ја те ми кро стил ских це ли на. Чи та лац 
осе тљив на је зич ке ни јан се при ме ти ће код Мар ко ви ћа не ке но ве ре чи ко је оп сто ја ва ју на гра ни ци зна че ња 
(али оста ју ду бо ко укот вље не у дух је зи ка) или пак по ре ђе ња, све жа и ин вен тив на, а на ћи ће и ли то те 
или еуфе ми зме ко ји, ко ли ко ука зу ју на иро нич ну де ли кат ност пи сца, то ли ко и за ди вљу ју чи та о ца опи са них 
ка рак те ри сти ка. Мар ко ви ће ва је зич ка ин ду стри ја не пра ви раз ли ку из ме ђу тзв. „на род ног“ и тзв. „ур ба
ног“ је зи ка, већ сво је је зи ко твор ство гра ди на ру бо ви ма оба. Пи сац та ко при хва та ту ђи це и пре о бра жа ва 
их у ду ху свог спе ци фич ног је зи ка, укр шта ква зи на уч не ре чи и до ма ће ар ха и зме, а при све му то ме по не кад 
кап не и не ка на род ска реч, не да би се по не ла или по ку њи ла, већ да би уче сто ва ла у ве ли кој је зич кој син те
зи и пре о бра зби ко ју Ра до ван Бе ли Мар ко вић при ре ђу је сва ком сво јом но вом књи гом.

Сло бо дан Вла ду шић, По ли ти ка

У про зи Р. Б. Мар ко ви ћа по пу шта ју гра ни це из ме ђу по сто је ћих и мо гу ћих све то ва, па се жи ви и мр тви, 
„пра ви“ љу ди и књи жев ни ју на ци су сре ћу у ко ло пле ту гла си на, при ча и „опри ча ка“. Али, та по мет ња и го
то во не схва тљив ме теж не иду у њи хо ву ко рист: из ли ва ње уз ви ше них ли те рар них си жеа у ва љев ску 
(каф ки јан ски са же ту) сва ко дне ви цу рас крин ка ва њи хо ву „па пир на тост“ и по о штра ва са ти рич на, сме
шнопре о збиљ на за па жа ња о ствар но сти. Не у по ко је ност ви ђе ни јих и „не ви дљи вих“ Ва ље ва ца (пре ма ко
јој је страхитре петули ва ју ћа по вест о Са ви Са ва но ви ћу обич на успа ван ка) ни је (то ли ко) увод у раз ма
тра ња бе смрт но сти људ ске ду ше, већ по ли тич ких ма ри фе тлу ка ко ји се, на ро чи то уочи из бо ра, устре
мљу ју на мр тве (иде а ле про шло сти).

Су дар (жен ских) ин тим них тај ни и (му шких) исто риј ских по сло ва не из ба вља тзв. ма лог чо ве ка од не
мо ћи пред епо хал ним до га ђа ји ма (у овом ро ма ну се над ју на ке, за ба ла вље не од ого ва ра ња, над ви ло чу до
ви ште Дру гог свет ског ра та), већ го во ри о чар шиј ском до ко на њу ко је се, без об зи ра на окол но сти, нај ра ди
је ба ви го ли ца вим афе ра ма и стра нач ким скан да ли ма. Ју на ки ња ро ма на, по кој на го спо ђа Ол га, у свом је 
по зер ски екс цен трич ном ка рак те ру и „по ет ским“ пре не ма га њи ма об је ди ни ла го спо жу Да фи ну, го спо ђу Бо
ва ри и На ста сју Фи ли пов ну; ма ло гра ђан ска по те за ња око ње не пре ци о зне и пот пу но бе зна чај не (ду хов не 
и ма те ри јал не) за о став шти не ће је, кроз при вид бе смрт но сти у при чи, у ства ри пот пу но по ни шти ти.

Бур леск но уз ви тла ни свет Р: Б. Мар ко ви ћа уре ђен је до нај сит ни јег де та ља; он је не по знат, па и од бо
јан ши рој чи та лач кој пу бли ци (скло ни јој „бо за ма“, гу та њу без жва ка ња), та ко да се ју на ци, при че и ре че ни
це из ауто ро вих прет ход них ро ма на као ехо вра ћа ју у сва кој но вој књи зи, од је ку ју ћи уса мље но и упор но, у 
пра зни ни.

Ве сна Три јић, Блиц

IME 
PREZIME
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ГЕ ОР ГИ ГО СПО ДИ НОВ (1968) је пе сник, пи сац и дра ма тург, је дан од нај пре во ђе ни јих бу гар ских 
ауто ра од 1989. го ди не. 

Об ја вио је че ти ри књи ге по е зи је ко је су до би ле на ци о нал не књи жев не на гра де. Пре во ди ње го вих 
пе са ма су се на шли у мно гим ан то ло ги ја ма, из ме ђу оста лог и у New Euro pean Po ets (Но ви европ ски пе
сни ци, Graywolf Press, САД, 2008). 

Го спо ди нов је сте као свет ски глас сво јим При род ним ро ма ном. Об ја вљен је 7 пу та у Бу гар ској и на 
17 је зи ка у ино стран ству, укљу чу ју ћи ен гле ски (Dal key Ar chi ve, САД, 2005), не мач ки, фран цу ски, шпан ски, 
ита ли јан ски, итд (срп ско из да ње, Ге о по е ти ка, 2001). Ро ман је до био по хва ле од ча со пи са New Yor ker, NY 
Ti mes, Vil la ge Vo i ce, Gu ar dian, итд. Европ ски кри ти ча ри на зва ли су га „ма ши ном за при че” (Le Co ur ri er, Же
не ва), а ауто ра – „ху мо ри стом оча ја” (Ne ue Zürc her Ze i tung). 

И дру ге при че (2001), ње го ва збир ка крат ких при ча, иза шла је на ен гле ском (NU Press, САД, 2007), 
не мач ком, фран цу ском, итд. Го спо ди но вље ве крат ке при че су об ја вље не у ан то ло ги ји Best Euro pean 
Fic tion 2010 (Нај бо ља европ ска про за, Дал кеy Ар цхи ве, САД, 2010).

Го спо ди нов је на пи сао и две по зо ри шне пред ста ве: D. J. (ини ци ја ли Дон Жу а на; 2005) и Апо ка лип са 
сти же у 6 уве че (2010). Његови су ко ма ди до би ли на гра де за нај бо љи бу гар ски драм ски текст го ди не. 
Оба ко ма да су по ста вље на у Со фи ји, а D. J. и у Аустри ји и Фран цу ској. Бу гар ски на ци о нал ни ра дио је 
ура дио про дук ци ју ра диј ских вер зи ја ко ма да.

Го спо ди нов је аутор сце на ри ја за крат ке игра не фил мо ве, од ко јих је по след њи Ome let te (4.44’, по
хва љен на Филм ском фе сти ва лу Сун дан це 2009).

Ње гов нај но ви ји про је кат је ли ков ногра фич ки ро ман Веч на му ха (2010, са умет ни ком Н. То ро ма но вим).

ГЕОРГИ
ГОСПОДИНОВ
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Из кри ти ке

За пад на ме та фик ци ја су сре ће се са ис точ ноевроп ском ме та фи зи ком...
World Li te ra tu re To day

Оштро пе ро и не жан по глед... С Ге ор ги Го спо ди но вим се упу шташ у је дан из ми шље ни свет у ком сва ко 
сло во асо ци ра на же ну, а сва ка реч се њи ше из ме ђу ту ге и ху мо ра.

Le No u vel Ob ser va te ur

Да про чи таш Го спо ди но ва, Бу га ри на ко ји се сме је. Пра во за до вољ ство!
Мetro, Pa ris

Ма ши на за при че...
Le Co ur ri er, Že ne va

...за ба ван и еру дит ски, аро ган тан и пре фи њен, али у сва ком по гле ду бри ли јан тан и ино ва ти ван у сво
јој фор ми 

Li vresHeb do, Pa riz

...исто вре ме но при зе ман и ин те лек ту а лан.
The Gu ar dian 

...анар хич ни, екс пе ри мен тал ни де би.
The New Yor ker

...до се тљи ва, нео до љи во чи тљи ва књи га ко ја спрет но ука зу је на пра зни ну и ту гу у ње ној ср жи. 
The New York Ti mes

...бр зо и при јат но де ло – ко је има из не на ђу јућ ути цај на чи та о ца.
Com ple te Re vi ew

...ху мо ри стич но, ме лан хо лич но и ве о ма иди о син кра тич но де ло.
The Ti mes

IME 
PREZIME
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Иља Сто гофф (Санкт Пе тер бург, 1970). Ро ђен је као Иља Јур је вич Сто гов. 
По обра зо ва њу ма ги стар бо го сло ви је, а по след њих го ди на ра ди као но ви нар. Ра дио је као тр го вац, 

те ле ви зиј ски во ди тељ, улич ни ме њач де ви за, учи тељ, чи стач у би о ско пу, глав ни уред ник ерот ског ча со
пи са, те ло хра ни тељ, пре во ди лац, му зич ки кри ти чар, бар мен и порт па рол ка зи на. У ме ди ји ма ра ди два
де се так го ди на. Го ди не 1999. про гла шен је но ви на ром го ди не у Санкт Пе тер бур гу. 

Нај ва жни ји ро ма ни: Им пе ра то ро ва ло ба ња (1997), Кр ва ва Ме ри (1997), Ка ми ка зе (1998), Ре во лу
ци ја сад! (2001), Клуп ски жи вот. Пра ви се да си по зна ва лац (2001), Ма чо не пла чу (2001), Отва рач 
(2002), Пе пео им пе ри ја (2002), mA SI A fuc ker (2002), 1.000.000 евра... (2003). 

Књи ге при ча: Де сет пр сти ју (2003) и Мр тви мо гу пле са ти (2005). 
Об ја вио је књи гу но вин ских тек сто ва: Та бло ид. Члан ци 1995–1997. (2001). 
По ро ма ну Ма чо не пла чу сни мљен је исто и ме ни филм. Не ко ли ко од ло ма ка из ро ма на Ма чо не пла чу 

по зна та ру ска рок гру па Scary B.O.O.M. ис ко ри сти ла је као осно ву за му зич ке ну ме ре у CD Ку а ла Лум пур. 
Го ди не 2001. ча со пис ОМ про гла сио је Сто гоф фа пи сцем го ди не, а ро ман Ма чо не пла чу ро ма ном го ди не.

Књи ге Иље Сто гоф фа пре ве де не су на ви ше од де сет европ ских је зи ка. 
У из да њу Ар хи пе ла га, у окви ру еди ци је „Сто сло вен ских ро ма на“, об ја вљен је Сто гоф фљев ро ман 

mA SI A fuc ker (2010) a у из да њу Mo no i Ma nja na ро ман 1.000.000 евра или хи ља ду дру га ноћ 2003. го ди не 
(2011)

Јед но вре ме Сто гофф је жи вео на острву Са ха ли ну. Жи ви у Санкт Пе тер бур гу.

ИЉА
СТОГОФФ
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Кри ти ча ри о књи га ма

O ro ma nu mA SI A fuc ker

Као не ка кав Ке ру ак са Ис то ка, Сто гофф ве о ма жи вим, го то во раз го вор ним сти лом во ди чи та о ца пре
ко ши ро ких про стран ста ва европ ске и азиј ске Ру си је, као и су сед них др жа ва ко је су не ка да пред ста вља ле 
обо де Со вјет ског Са ве за.

При ча има сва обе леж ја пи кар ског ро ма на, у ко ме се из пер спек ти ве стран ца при бли жа ва ју да ле ки и ег
зо тич ни пре де ли. Ју нак је Мо ско вља нин од ра стао на рок кул ту ри ко ја је до ла зи ла са за па да и он као жи
тељ ве ли ког гра да до жи вља ва шок су о чен с те шким жи вот ним усло ви ма удру же ним с каф ки јан ским то
та ли та ри змом и све оп штом ко руп ци јом.

Пи сан жи вим и ди на мич ним сти лом у ши ро ком ра спо ну од пу то пи сног до из ра зи то по е тич ног, од 
аван ту ри стич ког до кри тич ки ин то ни ра ног, ро ман Сто го фа до но си но ве то но ве у раз у ме ва њу ком плек
сно сти жи во та у зе мљи ко ја је та ко огром на, мно го људ на и пу на кон тра ста ка ква је Ру си ја.

Гој ко Бо жо вић

Иља Сто гофф ро дио се у Ле њин гра ду 1970, на рав но као Сто гов, али је соп стве но пре зи ме за ли те рар не 
по тре бе иро нич но „брен ди рао” као ка кву вот ку (Смир нофф) или то ме слич но Ве чи то Ру ско; то је, ба то, 
пост мо дер на на де лу, а не ква зи а лек сан дри зам ових на ших штре бе ра... Ка ко год, Сто гофф се то ком де ве
де се тих про чуо као бри љан тан но ви нар, а по том и као пи сац са свим осе буј не пост со вјет ске но ве осе ћај
но сти, до вољ но стар да пам ти и „она вре ме на“, до вољ но млад да уочи, ло ци ра и до стој но ли те рар но 
об ра ди фе но ме не Но ве Ру си је; то је ви ше не го ви дљи во из књи га Ма чо не пла чу и Три на ест ме се ци (пре
ве де ним у Хр ват ској), а ни шта ма ње и из иш ча ше ног пу то пи сног ро ма на mA SI A fuc ker (пре ве ла На та ли ја 
Не не зић; Ар хи пе лаг, Бе о град 2010) ко јим на по кон „сти же“ и у Ср би ју. Ба зи ран, по оби ча ју, на сти ли за ци ји 
ауто би о граф ске гра ђе и по и гра ва њу њо ме, mA SI A fuc ker бес крај но је за ба ван, осве жа ва ју ћи по ли тич ки не
ко рек тан бе де кер пост со вјет ске ствар но сти, и то кроз при зму оног Не е вроп ског Дру гог: пи сац/на ра тор 
упу ћу је се, на и ме, и то на пра сно и без ика квог „ра ци о нал ног“ раз ло га (ако ту не ра чу на мо из ве сно бек ство 
од же не, или од „гра ђан ског“ жи во та као та квог...) у про стран ства екссо вјет ске цен трал не Ази је, у ко ло
плет свих оних зе ма ља чи је се име за вр ша ва су фик сом –стан, а у не по сред ном су ком ши лу ку нај не згод ни јег 
од – ста но ва у со вјет ској има ги на ци ји: Ав га ни ста на, да ка ко... При зо ри не за ми сли ве бе де као трај ног, транс
ге не ра циј ског ста ња и на чи на жи во та, сит не ко руп ци је као све при сут не сва ко дне ви це и им пре сив но раз
ви је ног, ра фи ни ра но са ди стич ког ап сур ди зма ги га каф ки јан ске би ро кра ти је о ко јој „на ив ни“ Пра жа нин ни је 
мо гао ни са ња ти, као и све оп штег ци ви ли за циј ског на за до ва ња на рас кр сни ци из ме ђу пле мен скоре ли гиј
ског „евер гри на“ и раз ва ли на до дат но де ва сти ра ју ћег со вје ти зма, све то пр шти из Сто го вље вог ро ма на
пу то пи са ко ји кло па ра у рит му точ ко ва во зо ва са ви ше днев них ду бо ко а зиј ских пу то ва ња; у не ко ли ко па
ра лел них при по вед них то ко ва, Сто гофф флеш бе ку је у Вол го град 1986, у За пад ни Бер лин 1990, и на Крим из 
сре ди не де ве де се тих, као у не ку вр сту тро сте пе не ге не зе рас па да до та да шњег „им пе ри јал ног“ жи вот ног 
окви ра. Да ка ко, че му нам слу же пу то ва ња у „ег зо тич не“ зе мље не го да се уве ри мо да је не где ипак „го ре не го 

IME 
PREZIME
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код нас“, па та ко и Ру си ја ра ног Пу ти на (ро ман је из вор но об ја вљен 2002) из гле да као Швед ска у по ре ђе њу 
са –ста но ви ма, али Сто гофф ја ко до бро зна да се ра ди са мо о раз ли чи тим до за ма ба зич но Истог; за то ће 
и ре ћи, по по врат ку у Ро ди ну: „Та ква је она, мо ја ве ли ка зе мља ко ја је за у зе ла две тре ћи не Евро а зи је. Мно
гомно го ме ста... и са свим ма ло пре пла ше них љу ди ко ји мно го пи ју“. Ан то ло гиј ски, ка ко год окре неш.

Те о фил Пан чић

O ro ma nu 1.000.000 evra

Из не на ђу ју ће, збу њу ју ће, уз бу дљи во! На во де ћи чи та о ца на смех не по но вљи вим сто гоффским сти лом 
ро ман 1.000.000 евра се ба ви ис тра гом уби ства про фе со ра ко ји је тра гао за бла гом Тем пла ра, на вод но 
скри ве ним не где у мрач ним и тај ним ду би на ма Санкт Пе тер бур га. Кри ти ча ри овај жа нр на зи ва ју попкри
ми ћем, сво је вр сан но ви жа нр. Успе шно ком би ну ју ћи се квен це из са вре ме ног жи во та с три лер за пле том 
Сто гофф ду хо ви то во ди чи та о ца до раз ре ше ња ми сте ри је. 

Ме ђу ру со фи ли ма се већ не ко вре ме уз па ра ди гу му ру ског кла си ка по ми њу име на ко ја ни су ни До сто јев
ски ни Тол стој ни Го гољ. Да нас се од ре ђе ње кла сик че сто упо тре бља ва ка да се го во ри о мо дер ним пи сци ма 
ко ји у нај бо љем сми слу пред ста вља ју са вре ме не трен до ве у ру ској књи жев но сти по пут Вик то ра Пе ље ви
на и Иље Сто гоф фа. 

Док је на ша чи та лач ка пу бли ка већ има ла при ли ку да се до бро упо зна са де ли ма Вик то ра Пе ље ви на, 
ко ји је по стао вр ло по пу ла ран пи сац у Ср би ји, Сто гоф фа, ни смо има ли при ли ке да чи та мо јер је до са да 
об ја вљен са мо је дан ње гов ро ман на срп ском – mA SI A fuc ker, у окви ру еди ци је Сто сло вен ских ро ма на (Ар
хи пе лаг). У Ру си ји овај пи сац на ста вља пут по пу лар но сти Пе ље ви на, а у Хр ват ској Сто гофф је већ по стао 
култ ни пи сац но ве ге не ра ци је.
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Ива на Си мић Бо дро жић, ро ђе на 1982. го ди не у Ву ко ва ру, ап сол вен ти ца сту ди ја фи ло зо фи је и кро
а ти сти ке. Збир ку по е зи је Пр ви ко рак у та му об ја вљу је 2005. го ди не за ко ју би ва на гра ђе на на Го ра но
вом про ље ћу на гра дом Го ран за мла де пје сни ке. За исту збир ку до би ва на гра ду Ма ти це Хр ват ске, Кви
рин, за нај бо љег пје сни ка до 35 го ди на. По е зи ју об ја вљу је у ра зним књи жев ним ча со пи си ма; Ви је нац, 
Qu o rum, По е зи ја, те би ва увр ште на у ан то ло ги ју су вре ме не хр ват ске по е зи је Утје ха ка о са Ми ро сла ва 
Ми ћа но ви ћа, као нај мла ђа ауто ри ца. Пје сме су јој пре во ђе не на раз не еуроп ске је зи ке, а уско ро из ла зи 
при је вод цје ло ви те збир ке на шпа њол ском је зи ку. Ро ман Хо тел За гор је из ла зи 2010. го ди не у из да вач
кој ку ћи Про фил за ко ји би ва на гра ђе на на гра да ма Јо сип и Иван Ко за рац (По ве ља успје шно сти); Ко чи ће во 
пе ро (Ба ња лу ка – Бе о град, за ван ред не успе хе у са вре ме ној књи жев но сти); Ки клоп – за нај бо ље про зно 
дје ло у 2010. го ди ни. 

Би бли о гра фи ја:
Пр ви ко рак у та му (збир ка по е зи је, СКУД Иван Го ран Ко ва чић, За греб, 2005)
Хо тел За гор је (ро ман, Про фил, За греб, 2010)

Хо тел За гор је мо гао би да бу де оби чан ро ман о од ра ста њу, да не ка жем о обра зо ва њу ју на ки ње ко ја 
као де ве то го ди шња де вој чи ца, од ла зи са ста ри јим бра том на мо ре. Мо гао би да бу де та кав ро ман ка да 
се не би ра ди ло о ле то ва њу уочи са мог из би ја ња ра та у Ју го сла ви ји што ће ути ца ти да се глав на ју на ки ња, 
тј. на ра тор ка ро ма на ни ка да ви ше не вра ти са свог про ду же ног „ле то ва ња“ ку ћи, у Ву ко вар. Пр ва ре че ни
ца ро ма на („Не сје ћам се ни чег, ка ко је по че ло.“) већ уво ди глав ну те му при че, тј. не по сто ја ност се ћа ња 
са да од ра сле на ра тор ке ко ја би тре ба ло да нам ис при ча при чу о свом жи во ту. То се на рав но, у по то њим 
ре че ни ца ма не ви ди, јер се чи ни као да на ра тор ка има из ван ред но пам ће ње, ко је из но си чи тав ди ја па зон 
све тло сних и гу ста тив них ва ле ра у опи су ат мос фе ре пред од ла зак на ле то ва ње. Чи та лац сва ка ко оста
је за пи тан над том пр вом ре че ни цом, јер на не ки на чин, оно што сле ди из гле да као из не ве ра ва ње пр вог и 
нај ва жни јег ис ка за у ро ма ну. У то ме је за го нет ка ове пр ве ре че ни це, ко ја као на ра тив но уже, или још бо ље 
сај ла о ко ју је обе ше на кор па или лифт, по чи ње да нас по ди же на ви ше кроз струк ту ру ро ма на, од де тињ
ства ју на ки ње, пре ко про гон ства, по ту ца ња по за гре бач ким ту ђим ста но ви ма, те до спе ва ња у бив шу 
по ли тич ку шко лу у Ку мров цу ко ја је пре тво ре на у хо тел, тј. при нуд ни сме штај за из бе гли це и прог на ни ке. 
Ка кав је он да то не ре ши ви про блем ко ји на ра тор ка ро ма на на ја вљу је на са мом по чет ку и ку да нас уоп ште 

ИВАНА СИМИЋ
БОДРОЖИЋ
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но си њен (хо тел ски) при по вед ни лифт? Ис по ста ви ће се да нас од спра та до спра та, од јед не до дру ге 
тач ке у при чи, но си ка „пра зном“ ме сту у на ра тив ној ме мо ри ји. То ме сто у ро ма ну, иако пра зно и там но 
(за пра во про стор не ста лог оца), има из у зет ну сна гу да ор га ни зу је се ћа ње. Оно то и чи ни, од пр ве до по
след ње ре че ни це Хо те ла За гор је.

Са ша Илић

На ра тив на тех ни ка ко јом се аутор ка слу жи нај ви ше под се ћа на Ве ли ку све ску Аго те Кри штоф. Она 
пи ше у ре ла тив но крат ким, емо тив но све де ним ре че ни ца ма, ко је по вре ме но, по себ но ка да се до так не 
оца и ње го ве на сил не смр ти на по љо при вред ном до бру и фар ми сви ња ком би на та Ву пик Ов ча ра, пре ра
ста ју у драм ске ра фа ле ужа са и зла. У тек сту се, да кле, до след но др жи пер спек ти ва на ра тор ке и у скла ду 
са тим чи та о ци са зна ју и до жи ва ља ва ју ства ри па ра лел но са њом. Чи тав за стра шу ју ћи опис уби ја ња, 
нео бич но књжев но ус пео, са зна је мо кроз на ра тор кин сан. Ме ђу тим, чак ни ту, у сва ка ко нај тра гич ни јем 
тре нут ку књи ге, на ра тив не пре ла зи гра ни цу па те ти ке и до брог уку са. На и ме, те рен је од лич но при пре
мљен, кли зи шта су обез бе ђе на и сва та мор бид ност мо же да се ис ка же без бо ја зни да ће угро зи ти ко хе
зив ност тек ста. На кон цу, она мо ра да се ка же, да се из у сти, да се про жи ви (у пси хо а на ли тич ком сми слу), 
јер то је ср це та ме, то је ме сто нај бли же ср жи тра у ме.

Ка да, на кра ју, по сле не бро је но по ни жа ва ња и пе ри пе ти ја по ро ди ца (или оно што је оста ло од ње) 
стиг не до же ље ног ста на у „не по сред ној“ бли зи ни За гре ба, сав очај ко ји по ку ља из на ра тор ке, са да већ 
мла де де вој ке, про сто пре пла ви не са мо њу, већ и нас ко ји то ме при су ству је мо. Ко нач но са зре ва ње, ко нач
на исти на о сва ком сну, са др жа на је у ре че ни ци ко ју ње на мај ка из го ва ра сво јој нај бо љој при ја те љи ци: „Је
бо те жи вот, ци је лу ноћ ни сам спа ва ла!“

Хо тел За гор је пред ста вља све о бу хват ну и на аутен ти чан на чин ис при по ве да ну при чу о тра у ми ра та 
и из бе гли штву. На ов да шњим про сто ри ма то је на мо мен те чи нио Ву ле Жу рић у ро ма ну Бла ги да ни за тим 
про ђу, а сва ка ко нај по тре сни је, до ду ше без књи жев ног кон тек ста, у сво јој ко лум ни пи са ној за из бе глич ке но
ви не Пра ви од го вор, Мир ко Де мић. Ипак, ро ман Ива не Си мић Бо дро жић пле ни де та љи ма и до окрут но сти 
спро ве де ном пер спек ти вом ко ја во ди до де ли мич не ка тар зе кроз при мал ни крик оча ја не са мо у хр ват ском 
За гор ју, већ и ши ром бр до ви тог Бал ка на где је из бе гли штво одо ма ће на жи вот на по ја ва и стра те ги ја.

Влад имир Ар сенић 

Ка да  с е нешт о важ но у књижевно сти до год и,  када доб ра  књ ига б уд е напи сана, онда  ваља н а час  стати , 
з апљескати  и проп ус тити ве лик ог писца да пр ође.  Ива на Сими ћ  Бодрожић је с во јим роман ом ути снула 
 зн ак на једно хр ва тск о вријеме. То  је  највиш е ш то  писац  може у чин ити и  то је нај ва жни ји  од свих  см
ислова  књи жевно сти . Хотел Заг орје изна д  је  конку ренције з а хрват ске  књиже вн е нагр аде и не мј ер и се 
 мјерил им а  једне  и ли де се т књижевних сезо на . Ријеч  ј е  о  роману ко ји об иљежав а цијел и  нарашт ај .  Па иак о 
ника кво м  литера ту ром не  може би ти пла ћен тр ену так п они жења јед не дјевој чице, њези не мајке  и 
брата , Хотел  Заг орје потврд а је  како  тај ж ивот на крај у  има н еко г смисл а. Књи жевност је овога пута 
била начин да се искупи бесмисао свега другог.

Миљенко Јерговић
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Ил ди ко Ло ваш је ро ђе на у Су бо ти ци 18. ав гу ста 1967. Упи са ла је од сек за Ма ђар ски је зик и књи жев
ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, сте кав ши ди пло му 1991. го ди не. По про фе си ји је про фе
сор ма ђар ског је зи ка и књи жев но сти. 

Ра ди ла је на Те ле ви зи ји Но ви Сад од 1987. до 1991. го ди не. За тим је 1995. по ста ла ре пор тер кул тур не 
ру бри ке ли ста Magyar Szó, „Kilátó”. Го ди не 1998. ра ди као про фе сор ма ђар ског је зи ка и књи жев но сти у 
сред њој еко ном ској шко ли „Бо са Ми ли че вић”.

По ста ла је глав ни уред ник Üze ne ta 1998. То ком ње ног уред ни штва, ча со пис је по стао до сту пан пре
ко ин тер не та, а ре дак ци ја је по зва на на не ко ли ко до га ђа ја за јед но са дру гим ча со пи си ма као и на по
себ не ве че ри по све ће не Üze ne tu. По чи ње да из да је те мат ске бро је ве ко ји су пред ста вља ли са став ни 
део жи во та ку лур ног и кул тур ноисто риј ског жи во та Су бо ти це – упра во из тог раз ло га је по ред пи са ца 
ан га жо ва ла и не ко ли ко струч ња ка из дру гих обла сти: исто ри ча ра, ар хи те ка та, ет но ло га, исто ри ча ра 
кул ту ре – и по ве за ла ча со пис са ши ром пу бли ком. 

Ил ди ко Ло ваш ор га ни зу је и во ди књи жев не ве че ри у Град ској би бли о те ци „Да ни ло Киш” од 1998. го
ди не. Би ла је Град ски са вет ник за кул ту ру и ин фор ми са ње у Су бо ти ци из ме ђу 2003. и 2010. го ди не. Од 
2010. је на ме сту Са вет ни ка за кул ту ру у На ци о нал ном са ве ту ма ђар ске ет нич ке ма њи не. 

Ње ни ра до ви су об ја вљи ва ни у ча со пи си ма на срп ском и ма ђар ском је зи ку (Új Sympo sion, Üze net, Ру
ко вет, Књи жев на реч, Ле то пис ма ти це срп ске, Ex Sympo sion, Je len kor, Kal li gram, Győri mű hely, Új Forrás, Art 
Li mes). 

Ње не крат ке при че су увр ште не у не ко ли ко ан то ло ги ја но ве ла: Varázsszobor (Фо рум, Но ви Сад, 1990), 
Felütés (Jászberény, 1990), Ka pun kívül (Kri te rion – Pelikán, Bu da pest, 1993), Bu da pe sti aggadák (Múlt és 
Jövő, Bu da pest, 1999), Könyv-Jel ző (Park Kiadó, Bu da pest, 2002), Hus zonnyolc co lo ur totál (Zetna, Сен та, 
2003) као и у ан то ло ги ју у из да њу Удру же ња ма ђар ских пи са ца 2001. го ди не. 

Ње ни су ра до ви та ко ђе об ја вљи ва ни на срп ском је зи ку у збир ка ма про зе ча со пи са Sympo sion (Но ви 
Сад, 1999) као и у књи зи Је ди на при ча (Фо рум, Но ви Сад, 2003) ко ја пре ста вља ра до ве пи са цавој во
ђан ских Ма ђа ра, а ко ја за пра во но си на слов јед не од ње них при ча. 

Сло ве нач ка ан то ло ги ја под на сло вом Vzva lo va no Blat no je ze ro (Štu dent ska za lo žba, Lju blja na, 2003) 
у свом пре гле ду са вре ме ног ма ђар ског ро ма на као и ита ли јан скома ђар ска ан то ло ги ја Scrit to ri ung he-
re si al lo spec chio (Ca roc ci, Rim, 2003) та ко ђе су пред ста ви ли ову аутор ку.

ИЛДИКО
ЛОВАШ
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Пре во ди са срп ског и хр ват ског је зи ка:
Пре ве ла је две књи ге Бо шка Кр сти ћа (аутор и уред ник књи га): Град ска ку ћа Су бо тич ко чу до – 

Városháza, a sza bad kai cso da (1999) i Се це си ја у Су бо ти ци – A szecesszió Szabadkán (Књи жев на за јед
ни ца – Íróközösség – Kijárat, Су бо ти цаBu dim pe šta, 2002), као и књи гу Сје ћа ња (из да вач: Du ri e ux, За греб, 
1997) Еве Гр лић – Emlékezések (у из да њу: Múlt és Jövő, Bu dim pe šta, 2000).

Аутор ска де ла:
Ње на пр ва књи га под на сло вом Kalamáris (Фо рум, Но ви Сад) иза шла је 1994. За тим, 1995. го ди не, 

сле ди књи га A másik történet (Освит, Су бо ти ца) ко ја са др жи крат ке но ве ле. Пр ви ро ман, Mez te lenül a 
történet ben (Фо рум, Но ви Сад), об ја ви ла је 2000. го ди не. Тре ћу књи гу, крат ке при че, об ја ви ла је 2001. 
го ди не, под на сло вом Via del Cor so (Orp he us, Bu dim pe šta). 2005. об ја вљу је три ро ма на: Kijárat az Adriára 
– Ja mes Bond Bácskában (Kal li gram, Bra ti sla va, ре принт ида ње 2007), A spanyol menyasszony (Kal li gram, 
Bra ti sla va,  ре принт ида ње 2008) i A kis ka vics (Kal li gram, Bra ti sla va 2010).

На срп ском је зи ку, Via del Cor so из ла зи 2005. (Fa bri ka knji ga, Be o grad), a Шпан ска не ве ста 2009. go
di ne (исти из да вач, обе у пре во ду Виц ка Ар па да).

На не мач ком је зи ку, Zu gang Zur Adria Ja mes Bond in der Batschka (Bal la si In sti tut, 2005.)
На бу гар ском је зи ку Iz laz na Adri a ti ka Dze ims Bond i Bac ka (Er go, So fi ja, 2008)
На хр ват ском је зи ку Iz laz na Ja dran Ja mes Bond u Bač koj (Me an der, Za greb, 2009)
На гра де, при зна ња:
1994. за књи гу Kalamáris до би ја књи жев ну на гра ду Szir mai, ко ја се до де љу је сва ке дру ге го ди не за 

нај бо љу књи гу крат ких при ча. 
2000. за ро ман Mez te lenül a történet ben (Nu de in the Story) до би ја на гра ду Bodrogvári, као нај и

стак ну ти је ке и жев но де ло го ди не. 
2005. Ил ди ко Ло ваш до би ја на гра ду Szi ve ri као спи са те љи ца и уред ни ца, а исте го ди не и њен ро ман 

Kijárat az Adriára осва ја на гра ду Be zerédy.
1998. аутор ка је до би ла сти пен ди ју Móricz Zsig mond, 2004. го ди не сти пен ди ју за про зне пи сце, а 2007. 

NKA сти пен ди ју за бе ле три сти ку...
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Кри ти ка о књи га ма

Де во јач ки ро ман Шпан ска не ве ста по зна те ма ђар ске спи са те љи це Илдико Ло вас па ра лел но те че у 
два гла са. Пр ви је глас же не ма ђар ског пи сца Géze Csátha (18871919) ко ју је он убио, да би на кра ју и сам 
тра гич но за вр шио (по пио је отров ка да су га ју го сло вен ске вла сти ухва ти ле при ли ком по ку ша ја да по
бег не у Ма ђар ску), док је дру ги ток сме штен у осам де се те го ди не два де се тог ве ка. Пред крах Аустро у
гар ске у пр вом слу ча ју, и уво ду у крај Ју го сла ви је у дру гом – па ра лел но пра ти мо по ве сти две ју ју на ки ња 
ко је по ку ша ва ју да схва те жи вот и про на ђу ње гов сми сао. При ча о Гези Чату и ње го вој же ни ко ја чи та 
днев ник пи сца је сте та јан стве на и опа сна при ча с тра гич ним кра јем, а сто ри ја де вој ке ко ју су учи ли брат
ству и је дин ству ко је ће се убр зо по ка за ти као пре ва ра, лир ско је, спи са тељ ски из у зет но ве што скло
пље но де ло. Оно би – за чи та о ца ко ји се још увек ни је упо знао с де лом Илдико Ло вас – мо гло би ти пра ва 
при ли ка да уђе у из у зет но бо гат про зни свет с ко јим нас је упо зна ла Фа бри ка књи га још 2005, ка да је об ја
ви ла збир ку при ча Via del Cor so.

Ми ћа Ву ји чић

Ипак, ни је ро ман Шпан ска не ве ста са мо фе ми ни стич ки ан га жо ва на при ча. Он је и сјај но на пи са на 
сли ка со ци ја ли стич ког дру штва у од у ми ра њу, дру штва у ко ме смо сви жи ве ли и чи је се ан ти но ми је и 
уну тра шње на пе то сти та ко пла стич но до ча ра ва ју кроз сли ке дис ка ћа и пар ко ва у Су бо ти ци, до жи вља је 
из Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на. Ме ђу тим, на ра тив Илдико Ло ваш у том по гле ду ни је ни ма ло сен ти мен
та лан, у ње му не ма се те ни но стал ги је, он не пред ста вља гло ри фи ка циј ски на ра тив о Ел до ра ду Ју го сла
ви је, већ пре по гра нич ну при чу ко ја у соп стве ном не при па да њу ве ћи ни, сво јој дис ло ци ра но сти у ге о
граф ском, ет нич ком, обра зов ном и у сми слу сен зи би ли те та, мо же да бу де не за ин те ре со ва на у нај бо љем 
сми слу ре чи.

Шпан ска не ве ста је од лич но шти во ко је чак и у је зи ку по ку ша ва да по бег не, да оста не са мо свој но и 
не у хва тљи во, аутен ти чан глас ко ји при па да две ма же на ма. Његова ве ли чи на и зна чај на ла зе се и у не
пре кид ном ис ку ша ва њу гра ни ца ко је су Ол ги и на ра тор ки по ста вље не и/или ко је са ме се би по ста вља ју. 
Овај ро ман је, на по слет ку, по зив чи та о ци ма да се те гра ни це пре ђу и за не ма ре.

Вла ди мир Ар се нић

Уз ве што из ве ден по сту пак асо ци ја тив ног при по ве да ња где се уну тар сва ког од по гла вља вре мен
ски пла но ви и мо ти ви при че нео сет но пре та па ју јед ни у дру ге гра де ћи це ли ну јед ног се ћа ња, ис ку ства 
и спе ци фич не суд би не, мо же мо ре ћи да је глав ни ква ли тет Шпан ске не ве сте у за ди вљу ју ћем емо ци о
нал ном ра спо ну и суп тил ном на ра тив ном ни јан си ра њу фе но ме на љу ба ви. Оту да ауто и ро нич ни жан ров
ски под на слов “де во јач ки ро ман” до би ја сво је аде кват но оправ да ње. Де во јач ки ро ман (жен ско пи смо) 
та ко при зи ва и из и гра ва pulp на тук ни цу her tzro ma na, оста ју ћи су ве ре но на ње го вој те ри то ри ји дис кур
са ср ца. У исто вре ме, ро ман чи ни да се за пи та мо о ду би ни и сло је ви ма љу ба ви и као те ре та и пси хо ло
шког им пе ра ти ва, али и као ду ал ног на чи на до се за ња сре ће.

Са ша Ћи рић

IME 
PREZIME
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РА ДО СЛАВ ПЕТ КО ВИЋ ро ђен је 1953. у Бе о гра ду где је и ди пло ми рао на Фи ло ло шком фа кул те ту 
на гру пи ко ја се та да зва ла гру па за ју го сло вен ске и оп шту књи жев ност. Об ја вио је:

Ро ма не: Пут у Дви град (1979, На гра да „Ми лош Цр њан ски“); За пи си из го ди не ја го да (1983); Сен ке на 
зи ду (1985); Суд би на и ко мен та ри (1993, на гра де: „Ме ша Се ли мо вић“, „Бор би на на гра да“ за нај бо љу 
књи гу го ди не, НИНова на гра да за нај бо љи ро ман го ди не, 2004. го ди не увр штен у де сет нај бо љих ро
ма на на гра ђе них НИНовом на гра дом) и Са вр ше но се ћа ње на смрт (2008, на гра да Бо ра Стан ко вић).

Књи ге при ча: Из ве штај о ку ги (1989, „Ан дри ће ва на гра да“); Чо век ко ји је жи вео у сно ви ма (1998, 
„Ви та ло ва на гра да“ за књи гу го ди не).

Књи ге есе ји стич ке про зе: Оглед о мач ки (1995), О Ми ке лан ђе лу го во ре ћи (2006) и Ви зан тиј ски ин
тер нет (2007, на гра да Ра мон да Сер би ца за це ло куп но де ло) те књи ге 

Кра ћи есе ји: Упо тре ба ви ле ња ка (2008) 
Иза бра ни но вин ски тек сто ви: До га ђај го ди не (2010).
При че Ра до сла ва Пет ко ви ћа на ла зе се у ви ше ан то ло ги ја об ја вље них у зе мљи и ино стран ству.
Пре во дио је са ен гле ског књи ге Де фоа, Че стер то на, Сти вен со на и Тол ки на.
Де ла Ра до сла ва Пет ко ви ћа пре ве де на су на фран цу ски, грч ки, ма ђар ски, ен гле ски, не мач ки, ру ски, 

ита ли јан ски, сло вач ки и бу гар ски је зик.
Био је се кре тар За ду жби не Иве Ан дри ћа од 1988. до 1994, ди рек тор За во да за уџ бе ни ке од 2001. до 

2004. Тре нут но је за ме ник по кра јин ског се кре та ра за кул ту ру АП Вој во ди не.
Оже њен проф. др Вла ди сла вом Гор дић Пет ко вић, жи ви и ра ди у Но вом Са ду.

РАДОСЛАВ
ПЕТКОВИЋ
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Суд би на и ко мен та ри су и ро ман ко ји об је ди њу је ин те ре со ва ња и опре де ље ња прет ход них при по
вед них де ла Ра до сла ва Пет ко ви ћа, пред ста вља ју ћи, та ко, на из ве стан на чин ма ги страл но оства ре ње 
овог за па же ног и це ње ног про зног пи сца(...) 

По ла зе ћи од симп то ма тич ног и огра ни че ног “флер то ва ња” с хро ни кал ним жан ром уну тар „мо за ич не” 
струк ту ре Пу та у Дви град, ис про ба ва ју ћи по том и мо гућ но сти и гра ни це про ви зор но ле то пи сног жан ра 
у окри љу при по ве да ња са вре ме но сти у За пи си ма из го ди не ја го да, Ра до слав Пет ко вић у сво јим нај ам би
ци о зни јим и нај зре ли јим ро ма ни ма сти же, та ко, до осо бе них и сло же них на ра тив них об ли ка ко ји пам те и 
на нов на чин су бли ми шу ове по ку ша је. И Сен ке на зи ду (1985), сво јим ми ми криј ским об ли ком при по ве да ња 
што, пра те ћи исто ри ју фил ма или „по крет них сли ка”, у ства ри ис пи су је ал тер на тив ну исто ри ју XX ве
ка, и, на ро чи то, Суд би на и ко мен та ри (1993), сво јом сло же ном, ам би ва лент ном фак ту ром аутор ског и 
пер со нал ног, „све зна ју ћег” и „не по у зда но” лич ног при по ве да ња, оства ре ња су, на и ме, ко ја на ра тив но пре
та па ју исто ри ју и са да шњост, од но сно хро ни кал ноле то пи сну или „исто ри о граф ску” и пер со нал ноде
лат ну или „ак тер ску” ин стан цу, знат ним де лом тра же ћи и нај ве ћим де лом про на ла зе ћи баш у том про
жи ма њу сво ју це ло ви тост и умет нич ку су ге стив ност.

Исто ри ја у сво јим раз ли чи тим де ло ва њи ма, лик исто ри ча ра у раз ли чи тим пер со нал ним по ја вљи ва
њи ма – ево мо жда кључ них чи ни ла ца при по вед нофик ци о нал ног све та Суд би не и ко мен та ра. У три де ла 
ро ма на и епи ло шки за ми шље ној „Sum mi”, у ко ји ма се на раз ли чи те на чи не пре пли ћу и на до ве зу ју XVI II, XIX 
и XX век, што „гла вом и бра дом” што пе ром и реч ју, фи гу ра исто ри ча ра ис кр са ва не пре ста но под име ни
ма Плу тар ха, За ха ри ја Ор фе ли на, Јо ва на Ра ји ћа, Па вла Ву ко ви ћа, Ђор ђа Бран ко ви ћа и – не тре ба за бо ра
ви ти – на од ре ђен на чин и са мог При по ве да ча. Иза не ких од ових име на сто је тзв. ствар не лич но сти, не ки 
од њих су чи сте фик ци о нал не тво ре ви не, а не ки – слу чај по себ но за ни мљив – ни јед но ни дру го, од но сно: и 
јед но и дру го у исти мах.

Ти хо мир Бра јо вић

Са вр ше но се ћа ње на смрт сво ју рад њу зби ља сме шта пр вен стве но у ви зан тиј ско 15. сто ле ће и вре
ме па да Кон стан ти но по ли са, при че му Пет ко вић ве о ма сли ко ви то и пре ци зно до ча ра ва ат мос фе ру то га 
до ба, оцр та ва сво је ак те ре и рат на зби ти ја. Па ипак, ово уне ко ли ко све де но вре мен скопро стор но од ре
ђе ње ро ма на по ка за ће се тек као мо ти ва циј ска осно ва и по зор ни ца за те ма ти зо ва ње и про ми шља ње 
не ких дру гих про бле ма ко ји Пет ко ви ћа ви ше ин те ре су ју, од ре ли гиј ских до фи ло зоф ских фе но ме на, од 
исто ри је до езо те ри је, ал хе ми је. 

Са вр ше но се ћа ње на смрт очи то је ис пи са но у до слу ху са пост мо дер ном по е ти ком, јер ре ин тер
пре ти ра и про бле ма ти зу је исто ри ју сва ки пут ка да дис курс кре не „стр мим и кли за вим ста за ма се ћа ња“ 
и све до че ња, јер по е тич ки све сно ус по ста вља број не ин тер тек сту ал не ре ла ци је ко је се до жи вља ва ју у 
на гла ше ној илу ми на тив ној функ ци ји, јер се те ма ти зу је он то ло шки и ми стич ни ста тус тек ста ко ји сво
јом струк тур ном уре ђе но шћу пре ра ста у мо жда и глав ну фи гу ру кон сти ту и са ња сми сла. Пет ко ви ће ва 
све у куп на кре а тив на има ги на ци ја, ко ја је ина че зна ла да за фа ли не ким да нас та ко сла вље ним пи сци ма, 
има ги на ци ја ко ја зби ља вол шеб но, тек сту ал ноал хе миј ски про на ла зи сво ју пу ну фор мал ну ова пло ће ност, 
при мер је аутен тич ног и ван ред ног бо га ће ња са вре ме не срп ске књи жев но сти. 

Ђор ђе Де спић 

IME 
PREZIME
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Са вр ше но се ћа ње на смрт је, у том сми слу, ро ман сми ре ни јих про зних за хва та али мо ну мен тал но 
ком плек сан ка ко по исто риј ском пе ри о ду ко ји об у хва та и ра зно вр сним фи ло зоф ским кон цеп ти ма ко је 
раз ма тра, укљу чу ју ћи и, у до ма ћој про зи ре ђе чи та ну, езо те риј ску тра ди ци ју. Тех ни ком ве о ма сло же ног 
упре да ња ви ше на ра тив них то ко ва укр шта ју се раз ли чи те жан ров ске фор ме при по ве да ња про ис те кле 
из обе тра ди ци је, пла то нов ске (ствар ност као тај на) и ари сто те лов ске (умет ност као ми ме за ствар
но сти), ну де ћи чи та о цу да при хва ти или од ба ци оно што мо же или же ли и не уки да ју ћи му, ни на јед ном 
ни воу, су шти ну ро ма неск ног што је за ви дан про за и стич ки та ле нат ра сног при по ве да ча. 

А на по чет ну ди ле му: Пла тон или Ари сто тел, од но сно да по јед но ста ви мо – дух или ма те ри ја, оно
стра но или ово стра но, Пет ко вић од го ва ра ну де ћи обе при по ве дач ке фор ме, али про за и стич ким сред
стви ма ука зу ју ћи на ону ко јој да је пред ност, под ри ва ју ћи и пре ва зи ла зе ћи ми ме зу фик ци јом а исто ри о гра
фи ју ал тер на тив ном исто ри јом. 

Ја сми на Вр ба вац 

Са вр ше но се ћа ње на смрт ни је са мо сјај на умет нич ка кре а ци ја, ве ћи ро ман ко ји је ус пео да нам вра ти 
по ве ре ње у при по ве да ње, исто вре ме но по ка зу ју ћи су штин ску уза луд ност тра га ња за исто ри јом. Ни ко 
ни ка да не ће мо ћи да по рек не да је Кон стан ти но пољ пао 1453. го ди не, али ће мно го тру да мо ра ти да бу де 
уло же но да нам се то опи ше убе дљи ви је од при че Ра до сла ва Пет ко ви ћа. 

Вла ди мир Ар се нић 

Ра до слав Пет ко вић за пра во од лич но вла да сво јим ро ма ном, игра се исто ри јом, фи ло зо фи јом, рас пра
вља о ре ли ги ји, ду хо вит је и све вре ме за ба вља чи та о ца иако те ма ње го вог ро ма на ни ма ло ни је ла ка. Због 
све га то га мо гли би смо се при дру жи ти оце ни да је Са вр ше но се ћа ње на смрт mag num opus Ра до сла ва 
Пет ко ви ћа, три јумф спи са тељ ског ис ку ства и те већ по зан те, го то во не ве ро ват не еру ди ци је. 

Ми ћа Ву ји чић
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Дра ган Ве ли кић, ро ђен у Бе о гра ду 1953. го ди не. Ди пло ми рао је оп шту књи жев ност са те о ри јом 
књи жев но сти на бе о град ском Фи ло ло шком фа кул те ту. Од 1994. до 1999. го ди не био је уред ник из да вач
ке де лат но сти Ра ди ја Б 92. Пи сао је ко лум не за НИН, Вре ме, Да нас и Ре пор тер. 

Од мар та 1999. до сре ди не 2002. го ди не жи вео је у Бу дим пе шти, Бе чу и Бер ли ну. Од ју на 2005. до но
вем бра 2009. го ди не био је ам ба са дор Ср би је у Аустри ји. Жи ви у Бе о гра ду као сло бод ни књи жев ник.

Об ја вио је ро ма не: Via Pu la (1988, На гра да Ми лош Цр њан ски), Астра ган (1991), Хам син 51 (1993), Се
вер ни зид (1995, сти пен ди ја Фон да Бо ри слав Пе кић), Дан те ов трг (1997), Слу чај Бре мен (2001), До си је 
До ма шев ски (2003) и Ру ски про зор (2007, НИНова на гра да и На гра да Ме ша Се ли мо вић); књи ге при ча: 
По гре шан по крет (1983), Ста кле на ба шта (1985) и Бе о град и дру ге при че (2009); књи ге есе ја: YU
тлан ти да (1993), Де по ни ја (1994), Ста ње ства ри (1998), Псе ћа по шта (2006) и О пи сци ма и гра до ви
ма (2010) и књи гу ода бра них ин тер вјуа 39,5 (2010)

До бит ник је Сред њо е вроп ске на гра де Ин сти ту та за По ду на вље из Бе ча 2008. го ди не. По след њи ро
ман Ру ски про зор об ја вљен је у 14 из да ња то ком две го ди не, и у ти ра жу од 22.000 при ме ра ка.

Књи ге Дра га на Ве ли ки ћа пре во ђе не су на де се так европ ских је зи ка. По себ но је при су тан на не мач
ком го вор ном под руч ју. За сту пљен је у до ма ћим и ино стра ним ан то ло ги ја ма. 

Пре ве де не књи ге:
Via Pu la, Wi e ser Ver lag, Kla gen furt, 1991; se cond edi tion March 2000.; Das Astra ganFell, Wi e ser Ver lag, 

Kla gen furt, 1992.; Stim me aus der Erd spal te, Wi e ser Ver lag, Kla gen furt, 1992.; Glas iz Raz po ke, Za lo zba Wi e ser, 
Ce lo vec, 1993.; Youtlan ti de, UBACS, Ren nes, 1993.; Der Ze ic hner des Me ri dian, Wi e ser Ver lag, Kla gen furt, 1994.; 
Astra gan, Tri a da, Pra ha, 1998.; Dan tePlatz, Wi e ser Ver lag, Kla gen furt, 1999; the se cond edi tion Ok to ber 1999; 
the third edi tion No vem bar 1999.; Az es za ki fal, Fo rum, No vi Sad, 2000.; Dan te Ter, Je len kor Ki a do, Pecs, 2001.; 
Le mur nord, Ga ia Edi ti ons, Lar bey, 2001.; Der Fall Bre men, Ulls tein, Ber lin, 2002.; Pla za Dan te, Me tap ho ra, 
Ma drid, 2002.; Dos si er Do mas zew ski, Ma re Ver lag, Ham burg, 2004.; Astra gan, Can kar je va Za lo žba, Lju blja na, 
2004.; Lic hter der Berührung, Ulls tein, Ber lin, 2005.; Ca sus Bre ma, Po gra nic ze, Sejny, 2005.; Severná ste na, 
Kal li gram, Bra ti sla va 2006.; A Do mas zewsky–dosszié, Napkút Kiadó, Bu da pest, 2006.; Lic hter der Berührung, 
Taschen buch, List, Ber lin, 2006.; Prípad Brémy, Kal li gram,Bra ti sla va 2008.; Rus sische Fen ster, DTV, München, 
2008.; Via Po la, Ema u e la Zan do nai Edi to re, Ro ve re to, 2009.; Orosz Ablak, Ge o pen, Bu da pest 2009.; Рyцки 
Про зо рец, Сто Сло вен ски Ро ма ни /Ср би ја/, Сло во, Ско пје, 2009.; Ρωσικό Παράθυρο, Ko ni da ris, At hen, 
2010.; The Rus sian Win dow, Ge o po e ti ka Pu blis hing, Bel gra de, 2010.; Рyckiя Про зо рец, Aga ta, Со фия, 2010.; 
Dri tar ja Ru se, Ko ha, Prishtinë, nëntor, 2010.; La fi ne stra Rus sa, Zan do nai, Ro ve re to, 2011.

ДРАГАН
ВЕЛИКИЋ
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ИЗ ВО ДИ ИЗ КРИ ТИ КА

Ру ски про зор пред ста вља пра во ре мек де ло, има онај по тен ци јал ко ји јед ну књи гу мо же са чу ва ти од 
вре ме на, учи ни ти је при влач ном и у бу дућ но сти.

Вла ди мир Ву ји но вић, Ра дио Б92

Ро ман ом ни бус Дра га на Ве ли ки ћа Ру ски про зор, овен чан НИНовом на гра дом, је сте але го ри ја лич ног и 
по ли тич ког из бо ра, и але го ри ја иден ти те та, ко ли ко по је ди нач ног то ли ко и на ци о нал ног.

Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, Да нас

Ве ли кић је са вр ше но от по ран на књи жев не мо де, ка ко оне гло бал не, та ко и на ше ло кал не. Његов ју нак 
де мо ди ран је као Ori ent Ex press, по че му је сли чан при ват ној осо би пи сца, а стил ска сред ства ко јим је ис при
ча на ње го ва при ча сва ка ко ни су из се зо не про ље ћеље то 2008.

Ми љен ко Јер го вић, Ју тар њи лист

Глав ни ју нак Ру ског про зо ра је стил ко јим је пи сан. Са вре ме ни чи та лац би мо гао да се за пи та за што 
се оно што да нас зо ве мо књи жев ност не ка да зва ло ле па књи жев ност? Ве ли ки ћев стил ра до зна лом чи та
о цу да је од го вор на то пи та ње. Да кле, ле по та сти ла: ето не ке вр сте из гу бље ног вре ме на ко ме стре ми 
сва ка Ве ли ки ће ва књи га.

Сло бо дан Вла ду шић, По ли ти ка

Пи сац ко ји на кон де се ти не из да ња, хва ло спе ва струч не јав но сти и број них пре во да на ђе сна ге да (ма
кар и ова ко дис крет но) ис ко ра чи из сво је (про ве ре не) ма три це, а при то ме не скли зне у по пу ли зам и по ди
ла же ње не ка квом оп штем уку су, за слу жу је сва ку по хва лу и на гра ду. 

Зо ран Јан ко вић, Pop Boks

Ве ли кић је из ван ред ни пе сник Гра да, а у овом је ро ма ну то пре све га Бу дим пе шта, тај ги зда ви кра љев ски 
град ко ји ипак не до би ја баш сва ке го ди не ова ко успе лу, зна лач ку, љу бав ну, а опет са свим не сен ти мен тал ну, 
на пр ви по глед чак „дис тан ци ра ну“ по све ту... Из ван ред но ве што, упе ча тљи во Ве ли ки ће во мај стор ство.

Те о фил Пан чић, Вре ме

Ком по но ван као кон цен трич на, пр сте на ста це ли на са чи ње на од три не јед на ка де ла: За пи си из жи во
та ма ло гра ђа ни на, Во зо ви и Не ке дру ге при че, од но сно, ка ко у под на сло ву пи ше, као „ро маном ни бус“, Ру
ски про зор Дра га на Ве ли ки ћа је па жљи во гра ђе но, дра ма тур шки на пе то и увер љи во и, у ве ли кој ме ри, 
стил ски из ра жај но пре ци зно и, у по је ди ним де о ни ца ма, на ро чи то су ге стив но и ефект но из ве де но ро ма
неск но оства ре ње. Он је, за пра во, фраг мен тар но ре а ли зо ва на при по вест о суд би на ма оних ко ји се у за те
че ном све ту не осе ћа ју са свим на свом.

Ми ле та Аћи мо вић Ив ков, Књи жев ност
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Ву ле Жу рић је ро ђен у Са ра је ву 1969. го ди не.
До са да је об ја вио књи ге при ча: Умри му шки, 1991, Дви је го ди не хлад но ће, 1995, У кре ве ту са Ма

до ном, 1998, Вал це ри и сно ша ји, 2001, Му љин руж, 2003. и Ка те на чо, 2011 
ро ма не: Бла ги да ни за тим про ђу, 2001, Рин фуз, 2003, Ти гре ро, 2005, Цр не ћур ке и дру га књи га цр

них ћур ки, 2006, Мр тве бра ве, 2008, На род ња ко ва смрт, 2009. и Не де ља па цо ва, 2010. 
Аутор је ра диодра ма: Ом ча од хар ти је, по све ће не жи во ту и смр ти Бо ре Стан ко ви ћа, Чо век без пе ри

пе ти ја, по све ће не Ми ла ну Ра ки ћу, Остр во Уско ко вић, по све ће не Ми лу ти ну Уско ко ви ћу, Цр ни глас за 
бе лу хар ти ју, по све ће не Ема ну и лу Јан ко ви ћу и Бра нин ор фе у ум у Зун за ри ној па ла ти, по све ће не Бра
ни Цвет ко ви ћу. Дра ме су у про дук ци ји Драм ског про гра ма Ра дио Бе о гра да еми то ва не на ра диота ла си ма 
Јав ног сер ви са. Ко а у тор је и сце на ри ја за ди плом ски филм Ми ло ша Ај ди но ви ћа Мр тав чу век шту ца.

Жу ри ће ве при че пре во ђе не су и на не мач ки, пољ ски, сло ве нач ки, фран цу ски, пор ту гал ски, шпан ски, 
ен гле ски, ма ђар ски и ита ли јан ски, на ко ме је 2003. об ја вљен из бор ње го вих при ча под на сло вом Stassera a 
mezzogiorno (Вече рас у под не, Edizzioni Tagete).

Жи ви у Пан че ву, где во ди мно ге књи жев не про гра ме, афир ми шу ћи и нај мла ђе пан че вач ке ауто ре.

ВУЛЕ
ЖУРИЋ
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...Та кво ис ку ство сам имао и чи та ју ћи На род ња ко ву смрт, мој оми ље ни Ву ле тов ро ман, не са мо 
због ње го ве те мат ске бли ско сти са по слом ко јим се ба вим, већ и због чи ње ни це да је Ву ле је дан од оних 
ко ји су схва ти ли да је умјет ни ку нео бич но ва жно да је ври је ме о ком пр ча што те же и што ком пли ко ва
ни је. У На род ња ко вој смр ти је иза брао да на шњи цу, или ти тран зи ци о ни пе ри од, а у Не де љи па цо ва 
још бо ље ври је ме: Дру ги свјет ски рат, се дам да на но вем бра 1943. у Ти то вом Јај цу. Има л’ ијед но ври је ме 
у исто ри ји ове на па ће не зе мље ко је је мо гло би ти за ни мљи ви је?! Шта ви ше, Ву ле то ви ју на ци овог пр вог 
пар ти зан ског кри ми ћа, ка ко га он зо ве, све су са ми ми то ло шки ли ко ви на чи ји по мен, сва ко ме ко осје ћа 
има ло но стал ги је за дав ним до брим вре ме ни ма, по тек не су за из ока. Од Ти та, Ђи ла са, ко ји би са мо да 
стре ља, пре ко Ко че, Чер чи ло вог си на, Ни ко ле ти не Бур са ћа, Бран ка и Скен де ра, те Вла ди ми ра Де ди је ра, 
ко ји ле ти у Ита ли ју да му ва де ге лер из гла ве... ова књи га је у ства ри ком би на ци ја Ала на Фор да и Ар ту ра 
Ко на на Дој ла, те по ка зу је сву хра брост ауто ро ве лу дач ке во жње и спрем ност да се на јед ном мје сту ску пе 
сви ми то ви на ше про шло сти, да им се при бли жи кроз рас те ре ћен и не претен ци о зан ху мор, не по ка зу ју
ћи при то ме ни грам мр жње, ко ја је то ли ко при сут на и уоби ча је на на овим про сто ри ма ка да се го во ри о 
исто риј ским лич но сти ма на ше не баш та ко бли ста ве и већ по ме ну те не по сред не про шло сти. Ту ле жи 
тај на Ву ле то вог шар ма. Ри јет ко ко мо же да у књи гу уба ци ово ли ко исто риј ских ли ко ва, чи ја су дје ла 
оста ви ла по сље ди це ко је да нас и те ка ко осје ћа мо, а да при том не бу де пр тен ци о зан, ма ли ци о зан и мр зо
во љан, да при том не ста вља се бе из над тих ве ли ка на о ко ји ма го во ри...

Др Не ле Ка рај лић

Про за Ву ле та Жу ри ћа че сто иси ја ва ели ти змом свој стве ним ло ги ци ка те на ча. То ин си сти ра ње на 
ели ти зму је до бро и бра ни (!) ка ко Жу ри ће ву по е ти ку та ко и ње ну ауто но ми ју уну тар тек ста са вре ме не 
срп ске ли те ра ту ре. Не ра ди се ов де о не ка квој иди о син кра тич ној и оп те ре ћу ју ћој упу ће но сти на се бе, 
већ је у пи та њу аутен тич ност гла са, до ко је је Жу ри ћу из у зет но ста ло. Отуд и ми сао о све му оно ме што је 
аутор до са да ура дио као о бит ном про ши ре њу под руч ја Тек ста, и као ло кал ном при по ве дач ком по ступ
ку, али и ин тер вен ци ји на по љу аутох то ног је зи ка.

Ср ђан Ср дић

На из глед бе за зле на, ла кр ди ја шки за бав на и би зар но са мо до па дљи ва, На род ња ко ва смрт у ства ри 
је пре све га иро нич на и суб вер зив на. За то што је кул ту ро ло шки „не при стој на“, а мо жда још ви ше за то 
што је „не кон струк тив на“, што не до но си „озбиљ ну“ и „оп ште зна чај ну“ те му, од но сно ма кар не ку вр сту 
естет ске, иде о ло шке или прак тич не уте хе, и то са да, кад смо већ го то во за бо ра ви ли на де мо не про шло
сти и ста ли на „зе ле ну гра ну“. А то је већ без о бра злук, зар не?

Ти хо мир Бра јо вић
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