
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВИ САД, 17-20. АПРИЛ 2007 
 

 



ПРОЗEФЕСТ / PROSEFEST 
- ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПРОЗЕ 

17-20. АПРИЛ 2007 
ПЛАН НАСТУПА 

 

Уторак, 17. април 2007, Матица српска, Свечана сала, 19 сати 

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 

Поздравна реч: Сава Дамјанов  

Читање и разговор: академик МИЛОРАД ПАВИЋ (Србија) 

 

Среда, 18. април 2007, АРТ Клуб Културног центра Новог Сада, 18 сати 

Наступају:  

ЕРМИС ЛАФАЗАНОВСКИ (Македонија) 

МИОДРАГ РАИЧЕВИЋ (Србија) 

МИХАИЛ ШИШКИН (Русија) 
Свако наступа по 60 минута (читање и разговор). Између наступа је пауза од 15 минута. 

 

Четвртак, 19. април 2007, АРТ Клуб КЦНС, 18 сати 

Наступају:  

ЛУИЗ ВЕЛШ (Шкотска)  

ЈАСМИНА МИХАЈЛОВИЋ (Србија) 

КШИШТОФ ВАРГА (Пољска) 

 

Петак, 20. април 2007, АРТ Клуб КЦНС, 18 сати 

Наступају: 

ВЛАДИСЛАВ БАЈАЦ (Србија)  

ЗОИ СТРАХАН (Шкотска) 

НЕНАД ВЕЛИЧКОВИЋ (БиХ)  

ИРЕНА КАРПА (Украјина) 

 



Наступи у школама и на Факултету 

 
Гимназија „Ј. Ј. Змај“     Карловачка гимназија    Филозофски факултет 

Свечана сала   Свечана сала / Библ.        Свечана сала, I спрат 

Среда, 18. Април 12, 30 

Ненад Величковић 

13,30 

Јасмина Михајловић 

14,20 

Ирена Карпа 

11,30  

Луиз Велш 

Четвртак, 19. Април 12, 30 

Милорад Павић 

12,45  

Владислав Бајац  

11,30  

Зои Страхан  

Петак, 20 април 12,30 

Ермис Лафазановски  

13,30 

Кшиштоф Варга 

13,30  

Миодраг Раичевић  

11,30  

Михаил Шишкин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЗЕФЕСТ / PROSEFEST, први међународни фестивал прозног стваралаштва у 

Србији, основан је са основном намером да се књижевност врати својим коренима, тачније - 

живом и непосредном контакту аутора са читалачком публиком. Због тога ће током трајања 

Фестивала еминентни домаћи и страни писци читати у јавним просторима своја дела, 

разговарати са публиком, али и одлазити у институције где се књижевност програмски изучава 

(гимназије, факултети, уметничке школе и академије) и водити дијалоге са ђацима и студентима 

на заједнички одабране теме. Дакле, нека врста духа античке Агоре или онога што се данас 

назива креативним радионицама, била је такође идеја-водиља ПРОЗЕФЕСТА, којом се 

наглашава чињеница да у новом веку висока књижевност не сме више бити нешто недоступно и 

академски хладно већ мора и може да постане саставни део културе свакодневног живота. 

Слични али не идентични фестивали већ годинама постоје у многим градовима Средње 

Европе, а Нови Сад је изабран као место одржавања нашег ПРОЗЕФЕСТА пошто већ три века 

представља значајан центар средњоевропске и српске културе. С друге стране, некадашња 

новосадска Трибина младих, данас Културни центар Новог Сада, достојан је носилац и 

реализатор читавог пројекта јер је реч о институцији која је током свог вишедеценијског трајања 

увек подржавала модерне и иновантне културолошке акције. Нови Сад дуго негује традицију 

разних уметничких менифестација највишег домаћег и међународног нивоа, а Скупштина града 

као покровитељ овог прозног фестивала још једном је показала слух за очување и настављање 

такве традиције. 

Посебну свежину ПРОЗЕФЕСТУ дају његови млади сарадници, ђаци и студенти који ће 

модерирати јавне разговоре са писцима, што је гаранција добре комуникације јер они нису 

оптерећени професионалним књижевним ангажманом, а истовремено представљају један нови 

сензибилитет који ће свакако доминирати у наступајућим деценијама. Верујући да ће у тим 

деценијама управо неко од њих можда бити уредник или учесник ПРОЗЕФЕСТА, верујемо и у 

лепу будућност нашег Фестивала. 

 

Април, 2007. године 

Сава Дамјанов 

главни уредник првог међународног  

ПРОЗEФЕСТА у Новом Саду 



ВЛАДИСЛАВ БАЈАЦ 
 

Владислав Бајац је рођен у Београду, 1954. године. Похађао Филолошки факултет на 

Београдском универзитету, одсек за Јужнословенску и светску књижевност. Једно време радио 

је као новинар и преводилац, а тренутно је писац и издавач. Објавио је девет књига – пет 

романа, две збирке прича и две песничке књиге. Такође је 1993. године оснивао и био управник 

издавачке куће Центар за Геопоетику. Тренутно је директор и главни уредник издавачке куће 

Геопоетика. Потпредседник је српског ПЕН центра. Ожењен је и има двоје деце. 

 

Објавио је књиге: 

Поезије: Који пут до људи води (1972) и Зов хаику (1988). 

Збирке прича: Европа на леђима бика (1988); Подметачи за снове (Геопоетичке басне, 

1992). 

Романе: Књига о Бамбусу (1989); Црна кутија (Утопија о накнадној стварности, 

1993); Друид из Синдидуна (1998); Бекство од биографије (Живот у осам имена, 2001); 

Европа експрес (Роман у причама, 2003). 

Изабрана проза (у седам књига, 2003). 

 

Награде и номинације: Хаику поезија - хаику награда на „Међународном такмичењу за 

хаику Итоен”, Токио, Јапан (1991. и 1993); Подметачи за снове - награда „Стеван Пешић” за 

најбољу прозну књигу (1995); Црна Кутија - награда фонда „Борислав Пекић” за најбољи 

рукопис (1993); Књига о бамбусу - уврштена у ужи избор за 25 најбољих југословенских романа 

деценије (1990) и у најужи избор за НИН-ову награду (1989); Друид из Синдидуна - приликом 

доделе “Шестоаприлске награде / Дан књиге”, године СКД и Скупштина Београда прогласили 

га за најбољи роман о (древном) Београду (1998); „Златни бестселер“ за једну од десет 

најпродаванијих књига (1999); награда задужбине „Бранко Ћопић“ (Српска академија наука и 

уметности) за најбољу књигу (1998); проглашен за „Књигу године” у Вечерњим новостима 

(1998); номинован и ушао у ужи избор за Нинову награду (1998); номинован и ушао у ужи 

избор за награду „Меша Селимовић“ коју жири од 70 критичара додељује за најбољу књигу 

текуће године (1998) (друго место у односу на сва објављена дела из области књижевности); 

номинован као представник Југославије за међународну награду „Балканика” (1998) за најбољи 

роман објављен на простору Балкана; Бекство од биографије - награда за једну од десет 

најпродаванијих књига (2001); Европа експрес - међународна награда за Сабрана прозна дела, 

Македонија (2003). 

Поезија и проза су му превођени на неколико језика:  

Књигу о бамбусу је у Француској (Le Livre du bambou) објавио „Gallimard“, Париз (1993); 

у Македонији „Табернакул“, Скопље (1993) у Бугарској „Свет. Наука Publishing“, Софија (1999). 

У припреми је руско издање, које ће објавити „Amphora“, Ст. Петербург, а ради се и превод на 

енглески језик. 

Друид из Синдидуна је објавила македонска издавачка кућа „Магор“, Скопље (2002), и у 

Бугарској „Стигмати“ (2003), а тренутно се преводи на неколико других језика. Књига је 

доступна и као рукопис на енглеском језику. 

Европа Експрес је објављена у Македонији у издању „Македонија Prezent“ (2004).  

Хаику песме су објављене у The International Anthology Four Seasons (Хаику антологија 

на енглеском и јапанском), Нагоја, Јапан (1991) и у The World Anthology Haiku sans frontieres 

(Une anthologie mondiale), Орлеанс, Канада (1998). 



Критика о књигама 

 

Бекство од биографије: Роман је у ствари романсирана биографија Ђорђа Шагића, 

Србина са почетка XIX века, који је непосредно после слома Карађорђевог устанка преко 

Угарске и Немачке дошао до Америке. У Америци је направио изузетну каријеру. Роман 

обилује причама о Шагићу, алијас Рибару, алијас Фишеру. Бајац са изванредним приповедачким 

умећем пише о његовом учешћу у Мексичкој револуцији, формирању америчке царине и 

Националне банке... Шагић је уврштен међу 100 најпознатијих Американаца. 

Црна кутија: Свесно и самодисциплиновано, суво и застрашујуће написана књига у 

којој реалност сустиже фикцију и обрнуто. Она захтева од читаоца сталну и чврсту пажњу. 

Књига је писана стилом који својим кратким реченицама, нанизаним догађајима, паралелним 

радњама ствара врло велику напетост... 

Друид из Синдидуна: „После Књиге о бамбусу, десет година касније, Бајац је опет 

приредио романсијерско изненађење. Романи попут Друида из Синдидуна ретки су и спадају у 

ону категорију значајних дела која, тежећи ка свеобухватношћу, читаоцу откривају онолико 

колико уме да види и осети, скривајући од њега значења на која је неспреман и неосетљив. 

Владислав Бајац уписао се својим најновијим делом, дубоко сам уверена, у сам врх наших 

најзначајнијих савремених романсијера“ (Љиљана Шоп). 

„Овај филозофски историјски роман одликује се великим модерним мајсторством“ 

(Светозар Кољевић). 

„Има нечег зачудно сигурног у негованом тону ове књиге, у начину на који она плете 

мрежу мудрости око свега што се збива у овом келтском, друидском свету. Ова књига је излет 

једне литературе изван себе саме, нека магична могућност да се створе светови тако давно 

нестали с префињеним осећањем за тиху драму њиховог трајања и деликатну, далеку сенку коју 

добацују до нашег времена. У сваком случају овакву књигу до сада нисмо имали“ (Драгољуб 

Стојадиновић). 

Европа експрес: Књигу Европа експрес писац је одредио као „роман у причама“, али 

треба рећи да се ради превасходно о есејистичко-путописном штиву; штавише, најбоље 

странице овог дела управо су оне у којима писац пусти на вољу свом „оку на путу“ да га води и 

да му „бира“ теме... 

Европа на леђима бика: Читање прозе Владислава Бајца је истовремено и лако, због 

стила, и напорно, јер захтева знање о историји цивилизација, магији, митологији, прожимању 

култура, а надасве захтева смисао за уочавање фантастике рођене из помереног угла посматрања 

стварности. Ова књига није прости збир текстова о градовима и људима из разних средина, већ 

једно осмишљено дело којим аутор свесно истиче повезаност људских судбина која у својој 

свеукупности ствара судбину човечанства. 

Књига о бамбусу: Књига о бамбусу је изразито зрела проза високих естетских квалитета. 

Оригинална форма (белетристика, есеј, научна апаратура) егзотична сценографија и убедљиво 

вођена радња, откривају дилеме јунака својствене свим временима и просторима, па и овом 

нашем данашњем. То је паноптикум невероватних бајки, негде између „Хиљаду и једне ноћи“ и 

„Алисе у земљи чуда“... 

Подметачи за снове: Подметачи за снове, у поднаслову Геопоетичке басне, су приче 

које и обликом следе ту форму, па се свака завршава наравоученијем. Мењајући наравоученија у 

овом новом, измењеном издању, Владислав Бајац претвара смртну озбиљност у фантазијски 

хумор, затвореност у отвореност. У овим причама приповедање је јаче од ма какве коначности 

симбола и карактера, од готовости сваког смисла. 



КШИШТОФ ВАРГА (KRZYSZTOF VARGA) 
 

Кшиштоф Варга (1968) је рођен и живи у Варшави. Студирао је пољски језик и 

књижевност на универзитету у Варшави. Тренутно ради као главни уредник Gazeta Śwиąteczna 

(суботњи додатак у Gazeta Wzborcza). Дебитовао је збирком прича Пијани анђео на раскршћу, 

након чега објављује роман Момци не плачу (1996), есејистичку прозу Bildungsroman (1997) и 

књигу 45 идеја за роман: Б страна синглова 1992-1996 (1998), која је добила Награду 

Фондације за културу. Исте године излази му роман Смртност, а 2001. Текила, која се нашла у 

најужем избору за књижевну награду NIKE. 2002. године је објавио је роман Каролина. 

Последње објављено дело Кшиштофа Варге је Надгробни споменик од терацо (2007). 

 

Критика о књигама 

 

Bildungsroman 

Прича о љубави и одрастању, негде између Мађарске и Пољске. Сензуална, чулна прича 

о богатствима појавног света... Bildungsroman ме уверава у нешто у шта сам донедавно сумњао: 

младалаштво је непоправљиво (Piotr Kuzminski, Kresy). 

...морална порука аутора и његових протагониста јесте истина која простодушнима 

разбија илузије: живот је смрт и пропадање; то му је почетак и крај... (Agnieszka Czachowska, 

Res Publica Nova). 

 

Смртност 

У овој књизи момци и даље не плачу, премда умиру. Варшава, обичан и сентиманталан 

живот у доба раног капитализма. Изврсна, трагикомична проза. Имам утисак да је Варга у 

Смртности успео да начини преокрет: описани или створени свет постао је још безначајнији, 

премда се та тенденција и раније могла наслутити, док описи младалачких испада или укуса 

мађарског воћа избијају у први план, сведочећи о носталгији, страху од смрти, неурози, 

хипохондрији, очају, меланхолији (Kinga Dunin, Fa-art). 

Смртност говори о ономе што се дешава људској свести, која је савладала основне 

обрисе принципа на којима почива свет. Или пре, која покушава да промисли следећи проблем: 

како изгледа зрелост, када се у њу тек закорачи (Jaroslaw Klejnocki, Tygodnik powszechny).  

 

Текила 
Текила је монолог о промени, свету, животу и смрти. Чита се са задовољством... Текила је 

уздах, успомена. Текила је резигнација, одмахивање руком на „проклети свет“. Књига која 

заслужује место предводника савремене декаденције. То је капљица после које нико неће патити 

од књижевног мамурлука. Може се слободно полизати со и загристи лимун. Испијте је до дна! 

(Lukaš Mihalski). 

Музика, журке, алкохол, мамурлук, поново музика и тако у круг... Ова књига је „исповест 

младих нашег века“, или, „нова декаденција“, енергија која је, пре свега, у језику. Додатни 

поени за Варгу – нико не може да поверује да је реч о уметничкој инвентивности, да аутор не 

свира у неком бенду (Mihal Ćihi). 

Ова литерарна мистификација пуна је стварног животног стила, језика, а изнад свега, 

хумора, лако се чита, не зато што је кратка, већ зато што је добро написана (Bara Gregorova). 

Овај роман је заснован на познатом наративном обрасцу тзв. погребне прозе: изненадна 

смрт пријатеља, његова сахрана и догађаји који је прате наводе наратора-протагонисту да 

размишља о властитом животу, да процењује властите погрешке и достигнућа. Док се у 

позадини одвија спровод, сусрећемо се са класичним ретроспективним монологом, који ће се 

развити у не толико класичну, колико класично первертовану приповест. 



Монолог изриче вођа панк-рок бенда; у ковчегу је његов колега из групе, бубњар, 

Дебели. Сахрана, којом започиње прича, доима се прилично двосмисленом. С једне стране, она 

је несумњиво опроштај пријатеља и родбине од преминулог, али исто тако и спектакл који је 

испланирала издавачка кућа како би промовисала бенд. 

Чињеница да Текила говори о свету из перспективе аутсајдера, представника 

алтернативне уметности, одређује и њен специфичан језик. Таква стилистичка стратегија 

доприноси уверљивости књиге. Суштина обитава између самих речи (Magdalena Walczak, Portal 

Księgarski). 

 

Каролина 

Меланхолични градски докоњак, „који увек касни“, главни јунак књиге, пребира по 

своме сећању, машти, тражећи посвуда извесну жену по имену Каролина. Кроз низ смешних и 

сентименталних, каткад ироничних обрта, он истовремено трага и за својим правим Ја, 

контемплирајући над властитим животом, анализирајући своје искуство. И управо зато 

Каролина није тек пуки фантом, упамћена сена, већ претекст за испредање приче, играчка коју 

ће напослетку одбацити. Урадиће то шармантно и нежно, опраштајући се у исти мах и са једним 

делом самог себе. 

Овај роман је без сумње најамбициозније списатељско прегнуће Кшиштофа Варге и, 

истовремено, најтеже до сада, намењено само оним читаоцима који нису изгубили осећај за 

уживање у спорој и меланхоличној, меандрирајућој и каприциозној нарацији. Могу одмах да 

кажем да они читаоци што желе само добар заплет нема шта да траже у овој књизи; љубитељи 

јефтиних атракција и површних ефеката остаће кратких рукава (Darius Nowacki, Polityka). 



НЕНАД ВЕЛИЧКОВИЋ 
 

Ненад Величковић је рођен 2. маја 1962. године у Сарајеву. Ожењен, има кћерку. 

Завршио Математичку гимназију у Сарајеву (1981). Дипломирао на Филозофском факултету у 

Сарајеву, одсјек Југославенска књижевност и српскохрватски језик (1986). Магистрирао (2006) с 

темом „Политички театар Душана Ковачевића“. Асистент на Катедри за јужнословенску 

књижевност Филозофског факултета у Сарајеву. Уредник магазина Визија. Власник Приватне 

установе Књижевна радионица Омнибус. Власник и покретач студентског месечника Омнибус. 

Власник и покретач сатиричног седмичног листа Алчак. Био је главни и одговорни уредник 

ФАН магазина (1996-1998), Члан редакције часописа Босанска вила (1998-2000), секретар 

Института за књижевност у Сарајеву (1991-1992) и професор у Првој гимназији у Сарајеву 

(1987-1990). Члан П.Е.Н. центра БиХ. Учествовао на бројним књижевним сусретима, 

конферанцијама и манифестацијама у свету. Објавио је књиге: Коначари, роман, Сарајево, (1995 

- 5 изд.); Загреб, (1997). Књига је преведена на италијански (2 изд.), немачки, словеначки, 

мађарски, македонски, енглески и пољски. У Србији су књигу објавили „Стубови културе“ 

(1998); Ђаво у Сарајеву, збирка прича, Сарајево (1996, 2006) и Сплит (1998, 2001); Sexikon-

Sexpresionizam, књига са два лица, речник и збирка есеја, Сарајево (1998); Сарајевски 

гастронаути, приче о намирницама које су Сарајлије примале у хуманитарној помоћи, 

Сарајево (1999); Отац моје кћери, роман, Сарајево (2000, 2002 и 2004). Ова књига је преведена 

на бугарски. У Србији су књигу објавили „Стубови културе“ (2003); Сахиб, роман, Сплит 

(2002); Овај роман су у Србији објавили „Стубови културе“(2002), Поезија 

ремонтизма/Издржите још мало, нећете још дуго, изабране сатире, Сарајево (2003); Сахиб, 

импресије из депресије, Сарајево (2005). Роман је преведен на словеначки (2005); Viva SEXICO, 

Сарајево (2006). 

Написао је бројне радио драме, сценарије за серије, филмове, драме, кабарее, спотове, 

драме за позориште и луткарске представе, драматизације... Приче су му објављене на 

немачком, енглеском, словеначком, пољском, македонском... Заступљен је у бројним 

антологијама и изборима савремене приче. Пише теоријске и критичке текстове. Добитник је 

више награда за приче и радио-драме. 

 

Критика о књигама 

Коначари 

У књижевности Босне и Херцеговине тек је неколико дела попут овог. (Јосип Ости, 

Разгледи, Љубљана);  

Ова књига ће вас насмејати до суза. (Dorotea Dieckmann, Die Zeit)  

Ово је поклон језику и култури из које је написано. (Миљенко Јерговић, Erasmvs, Загреб) 

Роман Коначари је брилијантни пример неконвенционалног и постмодернистичког 

(анти)ратног романа деведесетих. Као такав, он је, наравно, књижевно дело par ekselans, те га из 

тог разлога треба читати изнова и изнова. (Теофил Панчић, Време, Београд)  

Врхунско књижевно штиво. (Татјана Јукић, Вијенац, Загреб)  

Незаборавна књига. (Kornelius Hel, Spektrum)  

Аутор који заслужује нашу пажњу. (Lilit Frej, Sonntags Blick)  

Врхунско дело! (Алеш Дебељак, Дело, Љубљана);  

Објављени док се опсада Сарајева завршавала, Коначари је урнебесан, несентименталан 

извештај са линија фронта балканских ратова деведесетих. Детерџент помешан са брашном, 

музејске реликвије продавани мировним снагама УН-а, чаробна моћ пластифициране 

акредитације – све од реда глупости и ужаси времена откривају нам се у овом саркастичном 

извештају тобожње ауторке тинејџерке. Маја живи у подруму једног сарајевског музеја, 

подједнако изнервирана српском артиљеријом и вегетаријанским оброцима који имају укус 



прженог сунђера. Њен отац, директор музеја, будно чува блага која се налазе горе док њихов 

остарели сустанар Јулио кује завере да их трампи. Мајина мајка излази на крај са јогом док 

туробни полубрат Давор трпи бескрајне кукумавке и трудничке жеље своје жене. Лебдећи у 

сред свега тога је Мајина бака, слепа и глува, па ипак привучена свим расправама у вези са 

храном. Потреба и криза носе Мају и њене садругове из једне комичне ситуације у другу. Па 

ипак, њена савршена црнохуморна духовитост јасно ставља до знања да бруталности рата 

продиру у ове мале тренутке живота – чак и обузетост самом собом једне тинејџерке. Бестселер 

на Балкану и превођен широм Европе, Коначари је некомпромисни роман о једној савременој 

трагедији. (...)Тешкоће савремене трагедије неуспевају да униште њену неспутану невиност, јер 

Величковић развијајући своју плејаду ‟коначара‟, открива умешност која поражава бруталност 

духовитошћу, бесциљношћу и бескрајним здравим хумором. (Majkl Pinker, Kontekst) 

 

Ђаво у Сарајеву 
Књигу Ђаво у Сарајеву одликује, по мом скромном мишљењу, најбоље погођена „мјера 

творачке дистанцираности“ у тематизацији и у литерарној транскрипцији животних садржаја из 

сарајевског ратног пакла: приче Витез Хипоталамус, Down-hill, Медени полумјесец, Прст, 

Нужда – могле би бити уврштене у сваку антологију савремене босанскохерцеговачке 

приповијетке, па и репрезентовати нашу приповједачку прозу на ширем, европском нивоу (…) 

Величковић у сваком моменту зна шта треба и може да каже те, такође, увијек проналази прави 

начин како да уобличи и стилизује исказ. Прецизност дескрипције и сугестивност запажања, 

аутентичност лексике и уравнотеженост дијалога, адекватна динамизираност и 

димензионираност наративног тока, кондензованост поенти – за све то није, чини ми се, 

довољно само бити „литерарно писмен“ и начитан: тајна је прије у погођености и у 

„живљености“ одређеног угла гледања на ствари – управо оног угла из којег се раскрива њихов 

смисао у „нијемој корелацији“ и у игри сјенки и одбљесака разних елемената реалности... 

(Жељко Граховац) 

 

Отац моје кћери 

Отац моје кћери је прича о туробној свакодневници младог и амбициозног 

маркетиншког дизајнера који у суровим условима послератне обнове мукотрпно настоји да 

напредује на свом послу, који је уз то „по професији” отац, али и муж опседнут прељубничким 

фантазијама са својом новопеченом колегиницом Вандом. 

У роману Отац моје кћери више нема рата, али је рат и даље присутан у људима који 

настоје да обнове породичан живот. Они су празни и поражени и једини излаз виде у одласку из 

Сарајева, јер их срећа чека под неким новим небом. Ово је прича о породици која је остала на 

окупу током рата у Сарајеву, али није успела да преживи празнину мира. 

Неуротични дизајнер реклама, притиснут објективним животним проблемима, које 

доноси ново послератно сарајевско време, гушећи се у властитом незадовољству, 

фрустрацијама, сексуалним фантазијама, повремено охрабрен осећајем свемоћи које замењује 

осећајем немоћи, има визију, али не и шансу да ту визију бар покуша да оствари, схвата да је 

читав посао заправо велика превара. Он покушава да се приближи кћерки тако што се „спушта“ 

на ниво њеног животног доба, објашњавајући апсолутне нелогичности које се јављају око ње и 

утичу на њено детињство. Кроз целу причу њега прати неподношљив телесни бол лоциран у 

тестису, који му психички и физички загорчава дане. Он обилази докторе, мења терапије, гута 

антибиотике, да би на крају сазнао да се то од чега он болује не лечи, већ се са тим живи. Након 

што му жена и дете емигрирају у Аустралију, враћа се свом компјутеру и пиљи у монитор на 

којем пише: „Now it's safe to shut yourself down”. 

Ово је трећи Величковићев роман у којем користи хумор и иронију. У основи књига је 

тужна, али ће вам измамити осмех, додуше кисео, али ипак осмех. (...) Иза тог смеха крије се 



озбиљан проблем. И то нас наводи на закључак: Ненад Величковић је невероватно духовит 

писац (С. С. М., 2004). 



ИРЕНА КАРПА 
 

Ирена Карпа је рођена 8. децембра 1980. године у Черкасову, Украјина. Ускоро се, са 

породицом, преселила у Ивано-Франкивск, а потом у планински градић Јаремача на Крпатима. 

Завршила је средњу уметничку школу а 1998. године је уписала Француски језик на Кијевском 

универзитету, где је и магистрирала 2003. године (тема: „Испољавање архетипа Велике Мајке у 

романима „Елементарне честице“ Мишела Улебека и „Дупли лав“ Јурка Издрика). 

Од 1999. године је фронтменка алтернативног музичког бенда Фактично сами за који 

пише текстове и компонује музику. Група је до сада снимила неколико некомерцијалних видео-

спотова и објавила четири албума. Њихова музика је мешавина индустријског рока, панка, 

хардкора и психоделичног трип хопа. 

Ирена Карпа је освојила главну награду Гранослов на међународном такмичењу за младе 

писце, 1999. године, а 2002. године објављује своју прву књигу Znes Palenoho (Fiction for 

Idiots), која садржи новелу 50 минута траве и циклусе кратких прича Снови Јерихона и 

Мртвачева извињења. 

Након дипломирања на универзитету путовала је годину дана по југоисточној Азији о 

чему је писала у роману Фројд би заплакао.  

2005. године Карпа је почела да води тв емисију из културе Прва експедиција а исте 

године, у априлу, објављује роман Бисерни порно док са групом снима први албум на 

енглеском језику And I Made a Man. 

У разним пројектима је учествовала као глумица, сценаристкиња, редитељка и ауторка 

музике за филмове. 

Њен роман Фројд би заплакао је преведен на пољски, бугарски и руски језик. 

Последњи роман Кучке добијају све (Bitches Get Everything) објављен је у јануару 2007. 

Тренутно ради као слободна новинарка за неколико часописа и новина а њена група 

завршава албум на украјинском In Zhyr. 

 

Критичари о књигама 

Ово је краљица политичке некоректности и бестидности која гази традиционалну 

украјинску чедност (а заједно с њом и европску) босим ножицама неизлечиве Лолитице.... Ово 

је прва украјинска списатељица која се нашла у самом срцу Азије и испричала нам је о незнаном 

свету, нашим књижевним језиком са умецима из свих могућих страних језика, језика гестова, 

језика покрета, језика псовки, језика крви, језика љубави. (Андриј Бондар)  

Понекад моји живци попуштају и ја заокружујем оловком места на која посебно откидам, 

и згрченом од екстазе руком жврљам на маргинама рукописа: „Браво Като!!! Браво 

Карпа!!!“(Јуриј Андрухович) 

Нема никакве сумње да је Ирена Карпа - талентована личност и маркантни представник 

најмлађе генерације украјинских књижевника која избацује на површину све што притиска 

ошамућену главу: халуцинације, такозвану физиолошку филозофију, псовке, сленг, стране речи, 

итд. Генерација младих људи разбијених срдаца, тотално разочараних, генерација која се осећа 

напуштеном и не налази за себе ниједног пропламсаја светлости - чак и узвишена осећања 

постају за њу рутина. Зато што је загледана само у своју душу и, добијајући од тога 

вртоглавицу, покушава (без улепшавања и често врло хаотично) претворити у речи свет у којем 

живи. И Ирена Карпа, од свих својих вршњака, ради то најупечатљивије. (Васил Габор)  

У роману Кучке добијају све она поново прича „о себи“. То јест у ја-облику приповеда о 

новој инкарнацији познате из претходних дела bad gиrl, у чије реално постојање верују бројни 

Карпини фанови и мрзитељи. Не може да не радује једно: и једни и други су марљиви 

истраживачи њеног музичког и књижевног стваралаштва. Опус списатељице заиста заслужује 

такву амбивалентну пажњу и поштовање. Јер Ирена Карпа - осим остваривања чисто 



уметничких задатака, као нико други упечатљиво и продуктивно игра улогу културног 

провокатора, који је крајње неопходан украјинском друштву уопште (Олександер Красјук)  

У устајалом рибњаку савремене украјинске књижевности ретко промичу тако јарке 

егзотичне рибице попут Ирене Карпе, која је посетила и најудаљенија места шокантне Азије. 

Бисерни порно, скинут уживо заједно са кожом и крљушти циничне рибице Карпе, налази се на 

страницама и пресијава се парафразом Орвеловског Љубав је мржња. Мржња је љубав 

(Luzhetsky, Korrespondent) 

Реч је за Карпу инструменат, уз чију поноћ она боји своје авантуре и доживљаје, намерно 

избегавајући клишее да би нагласила своју неангажованост и независност. Ова књига пружа 

могућност да пратимо развој врло занимљиве личности. Биће занимљиво за све који цене 

слободу (Hustochka, Estethиc Educatиon) 

Овде се на чудан начин спаја (и спаја се веома природно!) више тога што ја волим и 

онога што мрзим - како у лепој књижевности уопште, тако и код Ирене Карпе појединачно... 

Има ту пуно тога што не подносим никако. Али, напоредо са тиме, има овде у великим 

количинама речи и мисли које бих волео да сматрам својим... Има овде још понеких епизода... 

много бих волео да се тако нешто деси и мени... (Polozhynsky) 

Ово је већ Н-та књига младе украјинске списатељице и певачице - према једнима - добро 

познате, према другима - добро рекламиране, према трећима - генијалне. Новина овог романа и 

лежи баш у његовој принципијелној и начелној амбивалентности. Зато што пружа прилику за 

све: и за оне што воле да куде, а за оне што воле да хвале. За оне који воле да се одушевљавају и 

за оне који воле да дају суздражане оцене. За оне који воле и за оне који не воле. За оне којих 

има и за оне којих нема (Јевгенија Кононенко)  

Читајући њену књигу Бисерни порно, разумеш да јој се иначе страшно свиђа све што она 

ради. Изгледа да она пише баш о себи, о свом фрајеру, о још једном фрајеру, о фрајеровој жени, 

о сестри Нони итд. и тсл. не само зато што „који је фазон да измишљаш јунаке ако около има 

толико смрадова?“ већ и зато што јој се све ово ужасно допада, и Капра бележи живот око себе 

са љубављу, уживајући у детаљима... (Лесја Ганжа). 

(...) Сасвим друкчију врсту прозе нуди Ирена Карпа, музичарка и књижевница, која је 

успела у рекордном року освојити срца млађе читалачке публике. Посебну популарност донео 

јој је роман Фројд би заплакао (....) Млада списатељица нуди читаоцу комбинацију љубавног 

романа и путописа, смесу различитих дискурса и жанрова. Заједно са нараторком можете 

упознати егзотичне крајеве (књигу красе слике са путовања саме Ирене Карпе), а да вам не буде 

досадно, упознаћете се такође са њеним бурним животом и фаталним љубавима (наравно, 

јунаци нису обични момци). Приповедачица припада оној познатој врсти добрих лоших девојака 

- редовно псује, што јој никако не смета да чита паметне књиге и да их радо цитира. Рецимо, на 

једном месту она се сећа Енциклопедије мртвих Данила Киша, а на другом изненађује старију 

генерацију читалаца изјавом да јој се јако свиђа констатација Милорада Павића како су све 

срећне породице сличне, а свака несрећна - несрећна је на свој начин. И нећу се зачудити, ако 

неки млађи поштовалац Ирене Карпе, остане у уверењу да Лав Толстој заиста нема ништа са 

тим. Оваква литература може да се свиђа или не, али она постоји и чита се, и служи као 

степеник ка књижевности сутрашњице. Жеља младих читалаца да се препознају у јунацима 

књига, потреба за идентификацијом са њима, разумљивост света књижевних дела - све то 

резултира експлозијом књига са аутобиографским елементом, често исписаних у маниру „бла-

бла-прозе“. Је ли то резултат презасићености делима постмодерних писаца који су донедавна 

чинили мејнстрим украјинске књижевности или противтежа књигама са романтичарски 

истакнутом националном идејом које су још увек веома бројне и драге делу украјинских 

критичара? Стваралаштво најмлађих украјинских прозаиста нуди занимљив материјал за 

проучавање поетике генерације која би могла понети име пост-постмодернистичке, а такође за 



критичарске прогнозе којим ће путем кренути украјинска књижевност с почетка XXI века (Ала 

Татаренко). 



ЕРМИС ЛАФАЗАНОВСКИ 

 
Ермис Лафазановски (1961) је савремени македонски прозни писац и есејиста.  

Пише романе, приче и есеје из области књижевности и студије из културне 

антропологије. 

Значајније књижевне студије: Традиција, нарација, литература (1996), Текст и 

менталитет (2000), Македонске космогонјиске легенде (2001), Антрополошки дијалози 

(2002). 

Приче су му преведене на стране језике и заступљене у македонским антологијама 

кратких прича, као и по страним антологијама македонских кратких прича. 

Најпознатије збирке прича: Пола дуге (1992) и Кад су у Скопљу измислили кишобране 

(1999). Из ових збирки је преведено неколико прича и на српском језику: Кад у Скопљу бејаху 

измислили амреле (Арт 32), Скупљачи најлонских кеса (Градина) и др. 

До сада је објавио четири романа: Племић (1997), Описивач (2001) Роман о оружју 

(2003) и Храпешко (2006).  

За роман Описивач добио је Награду Друштва писаца Македоније (2001), за Роман о 

оружју - Награду Прозни мајстори, а за роман Храпешко номинован је као македонски 

представник за угледну балканску књижевну награду Балканика.  

Члан је Друштва писаца Македоније и Македонског ПЕН Центра. 

 



Критика о књигама 

 

...Са овог гледишта чини нам се врло интересантно стваралаштво Ермиса Лафазановског, 

који је од стране критике проглашен „виртуозом гротескног и мајстором каламбура“. Он успева 

традиционалне гротескно-сатиричне форме да испуни новим савременим садржајима (...) 

Гротескно у романима Ермиса Лафазановског, одражава ауторов однос према: различитим 

културама, наративним и стилским клишеима који произлазе из фолклора, авантуристичке 

литературе, дела из социјалистичког реализма, хумористичне и сатиричне литературе, али исто 

тако и према различитим сижеима из националног живота, трајно укорењени код Македонаца 

као што је историјска прошлост са Турцима, лик типичног Балканца, однос према прецима, и 

историјским догађајима.  

Писац као да жели истаћи да значај језичких формула данас девалвира, и није могуће 

њима причати приче, оне немају више своју изворну вредност, а у савременом времену могу 

бити прочитане једино иронијом (Марија Проскурнина, Москва). 

Са пуно духа, инвентивности и знања, Лафазановски је написао књигу коју а) досад 

нисмо имали б) желели смо да је одувек имамо в) и која нам следује (...) Описивач нам 

надопуњује истину, то је оно мало парче које нама увек недостаје када желимо да схватимо 

истину таква каква је... (Оливера Кјорвезирова, Скопље). 

Теорија превласти писма над истином (блиска постулатима постмодернизма) код 

Лафазановског се издиже до ступња поступка који прави роман са једне стране, и стилистички 

кòд у нашој савременој литератури са друге стране (...) Увид у синтаксу и лексику тих кодова је 

нешто несумњиво код Лафазановског. С тог места долазе лакоћа и течност у његовом 

приповедању (Атанас Вангелов, Скопље). 

Ермис Лафазановски нам се са овом као и са претходним књигама представља као писац 

са великим смислом за хумор... пуно новаторија и новом терминологијом која се поиграва са 

политичким и новинарским клишеима (Oldřiška Čtvrtníčková, Praga). 

Роман Лафазановског Роман о оружју, је потврда продуктивног потенцијала једног 

савременог, мета-приступа према свету у чијим се оквирима раме уз раме налазе академска 

ерудиција и улични смех, реторичка вештина и игра значењима, оштра критика и урнебесна 

забава, луцидна интелектуална имагинација и шармантна досетка, урбана прича и ултра 

архаични сказ, црни хумор, апсурд и алогизам - који у суштини и онако обликују нашу 

непосредну егзистенцијалну баченост у овом и оваквом свету „оралних историја“ (Елизабета 

Шелева, Скопље). 

Ермис Лафазановски успоставља праксу аксиолошке и етничке ревалоризације поступака 

обичног малог човека који има велике идеале и чије страсти покрећу свесност и егзистенцију. 

Парадоксални тропизми код овог аутора говоре језиком фаталног геста (Катица Ћулафкова, 

Скопље). 



ЈАСМИНА МИХАЈЛОВИЋ 
 

Јасмина Михајловић је рођена у Нишу, Србија. Писац је и књижевни критичар. 

Дипломирала је 1987. године на Филолошком факултету у Београду - Група за југословенске 

књижевности и општу књижевност. Од 1987. предавала је књижевност у средњим школама у 

Београду; 1989-1991. сарадник је Института за књижевност и уметност у Београду на пројекту 

„Српска књижевна критика“, а била је (1991-1999) директор Савета за промовисање српске 

културе у свету, при Светској српској заједници са седиштем у Женеви. Од 1999. у статусу је 

слободног уметника. Члан је Српског књижевног друштва. Колумниста је часописа „Лиса“, 

„Град“ и „Јасмин“.  

Аутор је седам књига: Прича о души и телу. (Слојеви и значења у прози Милорада 

Павића), (1992); Две которске приче, (са М. Павићем, 1998, 2005); Приватна колекција (2000, 

2001, 2004, 2005); Путни албум (2004, 2005, 2006); Љубавни роман у две приче (са М. Павићем, 

2004); Љубав без тајни (2005); Љубав са речником непознатог (2006). Ускоро joj излази роман 

Париски пољубац (КЗ „Љубитељи књиге“, Нови Сад, пролеће 2007). 

Приређивач је изабраних и сабраних дела Милорада Павића, његов је биограф и 

библиограф.  

Текстови су јој превођени на енглески, руски, грчки, украјински и словеначки. 

Јасмина Михајловић као белетриста негује еклектички жанр путописно-епистоларне 

прозе с примесама антрополошког есеја и приватне исповести, који се чита с напетошћу 

трилера, хорора и велике љубавне приче. 
 

Критика о књигама 

 

Приватна колекција 

У овогодишњој издавачкој продукцији Приватна колекција Јасмине Михајловић је 

најузбудљивија и најсофистициранија књига у којој ауторка спретно, играјући се, прелази из 

једног документаристичког нивоа у поовску (Е. А. По) језу и динамику (Исидора Бјелица). 

Приватна колекција Јасмине Михајловић узбудљиво је штиво, као што су увек 

узбудљиви палимпсести, плени својим деликатним исповедним тоном који читаоца уводи право 

у магију приче, тамо где се сједињују и изједначавају литература и стварност. 

У Приватној колекцији Јасмина Михајловић нам доноси пулсацију модерне Европе, 

укусе вазда узбудљивог и епикурејског Париза, приче о судбинама градова, грађевина, људи... 

Приватна колекција је децентно и модерно прозно штиво, које је, заправо, љупка 

мешавина путописне, детективске и урбане грађе, са јаким ароматом љубави, страсти, ужаса и 

страха, који сачињавају људски живот (Сања Домазет, Данас). 

Приватна колекција помало подсећа и на магичну коцку, јер се може пратити у неколико 

линија које се међусобно додирују или укрштају. Може се читати као дневник, збирка путописа, 

водич кроз светске музеје или мала колекција женског урбаног хедонизма. 

У Приватној колекцији открићемо како се време прошло и митови преламају кроз доба 

Интернета повезујући на чудан начин породице Дунђерски, Трипковић, Цитурас, Толстој и 

Павић-Михајловић (Сузана Полић-Радовановић, Базар). 

Приватна колекција једна је од оних књига које се не препричавају. У њој пулсирају 

стварност и снови, испреплетани да их је лако помешати, а када се нит и пронађе, редови се 

натопе таквим наслагама тајновитости да се напросто гутају, не би ли се назрео расплет 

(Драгана Букумировић, Политика). 
 

Путни албум 



Путни албум је, дакле, књига самораскривајућег „женског писма” које се претежно не 

заклања иза (пост)феминистичких слогана али и не зазире од приказивања и потказивања 

стереотипа који се тичу сексуалних, поетичких или културолошких предубеђења; све време 

сликајући сенку свеколиког мушког света у приватној и јавној сфери, она заправо на довитљиво 

посредан начин излази из њеног домашаја... духовито тематизујући проблематику “женског 

писма” и културног идентитета у оквирима добрим делом овешталих представа, описујући своје 

унутрашње кругове између патоса и ироније, наглашеног сентимента и дискретног хумора, 

између уважавања традиције и искушавања реквизита постмодернизма, Путни албум 

препоручује се, дакле, као лектира у исти мах довољно занимљива и довољно изазовна и 

женској и мушкој публици спремној да у читање уложи понешто од властите радозналости и 

запитаности (Тихомир Брајовић, НИН). 

Све радије и све чешће читам романе који се „озбиљно труде“ да то не буду. На пример, 

Путни албум Јасмине Михајловић... Опојна, а жанровски неодредива књига (Радован Бели 

Марковић, НИН и Европа). 
 

Љубав без тајни  

Јасмина Михајловић у књизи Љубав без тајни, љубав сагледава као круцијалну 

чињеницу у животу сваког писца и сваког читаоца, али и као истовремено и најјавнији и 

најтајнији феномен људског живота, инсистирајући да постоје многе љубави, а да је најлепша и 

највећа, управо она љубав у којој се читалац ове књиге налази - сада. „Наша и светска љубавна 

стварност и сутрашњица“ као да је и мото дела Љубав без тајни, у коме ауторка проговара и о 

томе како „љубав без тајни не постоји“, о XXI веку као времену када је укинут вишак 

жртвовања, баш као и о великим, малим и средњим љубавима, избегавању љубави, љубавним 

писмима, моћном и недодирљивом двополном Богу, иконама у животном споменару, 

пријатељицама као идеалним љубавницима, феноменима љубавне преваре, родољубљу и добро 

дизајнираној природи...  

Дело Љубав без тајни Јасмине Михајловић као да је написано у складу са крилатицом 

Еразма Ротердамског: „Живот је гозба - или пиј, или иди“, а духовитост, мудрост и 

бескомпромисна позитивна енергија у времену којим владају негација и депресивност, 

најављују да је Љубав без тајни књига о којој ће се тек писати и говорити. Не рече ли оно Џон 

Ленон: „All you need is love“ (Сања Домазет, Данас). 
 

Љубав са речником непознатог 

То је збирка рецепата за квалитетнији, испуњенији и срећнији емотивни живот; 

приручник о праву на емоције; корак - по - корак за превладавање страха од љубави; буквар 

појмова који чине темељ љубави; уради сама за ослобађање од кривице; енциклопедија 

различитих врста љубави… Укратко, Љубав са речником непознатог је мала библија нове 

осећајности. Јасмина Михајловић у њој говори - отворено, из женског угла - о ономе о чему се 

обично не говори јавно а још ређе пише. Пронашла је праве речи да каже оно о чему се 

најрадије ћути. Мајке и баке су нам остављале у аманет интимне књиге рецепата и упутстава 

како да се по бон тону понашамо у различитим ситуацијама. Указивале су нам на то шта је 

здраво, корисно, пристојно и лепо. Јасмина Михајловић нам је подарила ову ризницу мудрости 

која почива на кључној истини којој нас нигде нису учили. Она гласи: љубав је истински темељ 

целокупног здравља. 

На крају, али не као најмање важно, ова књига вас ослобађа кривице због тајних мисли, 

учи како да се искобељате из вековима неговане улоге жене-жртве. (проф. др Неда Тодоровић) 



МИЛОРАД ПАВИЋ 
 

Милорад Павић је рођен 15. октобра 1929. године у Београду, Србија (знак зодијака 

„Вага”, подзнак „Шкорпија”, по астечком хороскопу „Змија”). Српски прозни писац, песник и 

историчар српске књижевности 17, 18. и 19. века, стручњак за барок и симболизам, преводилац 

Пушкина и Бајрона, професор универзитета. 

Члан је Српске академије наука и уметности од 1991. године, члан је Societe Europeenne 

de Culture и српског ПЕН-а. 

Познат као писац нелинеарне, интерактивне прозе (романи, приче, драме) Павић је један 

од наjчитанијих савремених писаца са Балкана. 

Од стране стручњака из Европе, САД, Израела и Бразила, Милорад Павић је номинован 

за Нобелову награду у књижевности. 

Ожењен је Јасмином Михајловић, која је писац и књижевни критичар. Живе у Београду. 

 

Аутобиографија 

Ја сам писац већ две стотине година. Далеке 1766. један Павић је објавио у Будиму своју 

збирку песама и отада се сматрамо списатељском породицом. 

Рођен сам 1929. на обали једне од четири рајске реке у 8 и 30 часова изјутра у знаку Ваге 

(подзнак Шкорпија), по астечком хороскопу Змија.  

Први пут сам бомбардован када ми је било 12 година. Други пут када ми је било 15 

година. Између та два бомбардовања заљубио сам се први пут и под немачком окупацијом 

принудно научио немачки. Тада сам крадом научио и енглески од једног господина који је 

пушио миришљави дуван за лулу и није баш добро знао енглески. У исто време први пут сам 

заборавио француски (после сам га заборављао још два пута). Најзад, у једној школи за 

дресирање паса, где сам се нашао бежећи од англо-америчког бомбардовања, један руски царски 

официр емигрант почео је да ми даје часове руског из књига песама Фета и Тјутчева. Друге 

руске књиге није имао. Данас мислим да је учење језика било врста мог претварања у различите 

опчињујуће животиње.  

Волео сам два Јована - Јована Дамаскина и Јована Златоустог (Хризостома).  

Много више љубави сам остварио у својим књигама него у свом животу. Са једним 

изузетком који још траје. Ноћ ми се у сну слатко лепила за оба образа. 

До 1984. био сам најнечитанији писац у својој земљи, а од те године надаље најчитанији. 

Написао сам роман у виду речника, други у облику укрштених речи, трећи у виду клепсидре и 

четврти као приручник за гатање картама тарот. Пети је био астролошки водич за неупућене. 

Трудио сам се да што мање сметам тим романима. Сматрам да је роман као рак; живи од својих 

метастаза и њима се храни. Како време протиче, ја сам све мање писац својих књига и све више 

писац оних будућих, које по свој прилици неће никада бити написане.  

На моје запрепашћење књиге су ми до сада преведене око сто пута на разне језике. 

Укратко, ја немам биографију. Имам само библиографију. Критичари у Француској и Шпанији 

забележили су да сам први писац 21. века, а живео сам у 20. веку, када се морала доказивати 

невиност, а не кривица. 

Највећа разочарања у животу донеле су ми победе. Победе се не исплате. 

Нисам никога убио. Али, мене су убили. Много пре смрти. За моје књиге било би боље да 

им је аутор неки Турчин или Немац. Био сам најпознатији писац најомраженијег народа на свету 

- српског народа. 

Нови миленијум за мене је почео 1999. године (са три обрнуте шестице) трећим 

бомбардовањем када су НАТО авиони бацили бомбе на Београд и Србију. Река на којој живим, 

Дунав, отада није више пловна. 



У 21. век ушао сам преко позоришних дасака. Палиндромске године 2002. Владимир 

Петров „пустио је прву интерактивну позоришну ласту у Москву и освојио руску престоницу 

без битке” поставивши на сцену „Московског художественог академског театра Чехова” мој 

„позоришни јеловник - За увек и дан више”. Исте године Томаж Пандур изградио је кулу са 365 

седишта и у њој је као у циркусу на песку играо „Хазарски речник” у Београду и Љубљани 

претварајући на очиглед публике реч у месо и воду у време. Године 2003. петроградски 

„Академски театар Ленсов” дочекао је јубиларне беле ноћи и тристагодишњицу свога града 

представом мог комада „Кратка историја човечанства”. 

Све у свему могу рећи да сам за живота добио оно што многи писци добијају тек после 

смрти. Мислим да ме је Бог обасуо бескрајном милошћу подаривши ми радост писања, али ме је 

истом мером казнио можда баш због те радости. 

 

Дела Милорада Павића (прва издања на српском): Палимпсести, песме, Београд 1967; 

Историја српске књижевности барокног доба, Београд 1970; Месечев камен, песме, Београд 

1971; Војислав Илић и европско песништво, Нови Сад 1971; Гаврил Стефановић Венцловић, 

Београд 1972; Војислав Илић, његово време и дело, Београд 1972; Гвоздена завеса, приче, Нови 

Сад 1973; Језичко памћење и песнички облик, огледи, Нови Сад 1976; Коњи светога Марка, 

приче, Београд 1976; Историја српске књижевности класицизма и предромантизма, Београд 

1979; Руски хрт, приче, Београд 1979; Нове београдске приче, приче, Београд 1981; Душе се 

купају последњи пут, Нови Сад 1982; Рађање нове српске књижевности, Београд 1983; 

Хазарски речник. Роман-лексикон у 100.000 речи, Београд 1984; Историја, сталеж и стил, 

огледи, Нови Сад, 1985; Предео сликан чајем. Роман за љубитеље укрштених речи, Београд, 

1988; Изврнута рукавица, приче, Нови Сад 1989; Кратка историја Београда / A Short Hиstory 

of Belgrade, Београд 1990; Унутрашња страна ветра или роман о Хери и Леандру, Београд 

1991; Историја српске књижевности (Барок, Класицизам, Предромантизам), Београд, 1991; 

Позоришни јеловник: За увек и дан више, Београд 1993; Последња љубав у Цариграду. 

Приручник за гатање, Београд 1994; Шешир од рибље коже. Љубавна прича, Београд 1996; 

Стаклени пуж. Приче са Интернета, Београд, 1998; Две которске приче (са Јасмином 

Михајловић), Београд, 1998; Глинена армија (Библиографско издање), Београд, 1999; Кутија за 

писање, Београд, 1999; Звездани плашт. Астролошки водич за неупућене, Београд, 2000; 

Страшне љубавне приче (изабране и нове), Београд, 2001; Врата сна и друге приче, Београд, 

2002; Прича о трави и друге приче, Београд, 2002; Девет киша и друге приче, Београд, 2002; 

Царски рез и друге приче, Београд, 2002; Седам смртних грехова, Београд, 2002; Две 

интерактивне драме - Кревет за троје, Стаклени пуж, Београд, 2002; Прича о трави и 

друге приче, Београд, 2002; Две лепезе из Галате - Стаклени пуж и друге приче, Београд, 

2003; Невидљиво огледало - Шарени хлеб (роман за децу и остале), Београд, 2003; Уникат, 

Београд, 2004; Плава свеска, Београд, 2004; Интерактивне драме: Заувек и дан више; Кревет 

за троје; Стаклени пуж, Београд, 2004; Љубавни роман у две приче (са Јасмином 

Михајловић), Београд, 2004; Прича која је убила Емилију Кнор (на српском и енглеском), 

Београд, 2005; Роман као држава и други огледи, Београд, 2005; Свадба у купатилу - Весела 

игра у седам слика, Београд, 2005; Друго тело, Београд, 2007.  
 

http://www.rastko.org.yu/drama/savremena/mpavic_zauvek_l.html


Критика о књигама 

У својој земљи Павић је од часа када је објавио Хазарски речник одмах био прихваћен од 

критике на најбољи могући начин. Први приказ те „књиге будућности” антиципирао је много 

тога што ће критика у свету тек имати да каже: „Ово чудо од књиге је истовремено роман, 

збирка приповедака, књига стихова, историјска студија, кабалистички приручник, једном речју - 

апсолутна књижевност”. (Раша Ливада)  

Независно од времена у којем се дешава радња романа, његов текст као да је исписала 

мудра рука древних, сакралних, митско-магијских жреца и опсенара, оних који држе у својој 

руци тајну људске судбине, али отварају шаку само после великих подвига и искушења, у 

тренутку када се више ништа не може изменити… (Зоран Глушчевић)  

Француски и шпански критичари бележе да је Павић „писац прве књиге 21. века” (Paris 

Match, 1988), а у Аустрији га сматрају „Предводником европске постмодерне”. За Washиngton 

Tиmes Павић је „Хомеровски приповедач”, Anthony Burgess сматра да је Павић желео да 

„подигне књигу, или Књигу, то јест Кутију Организованог Знања на ниво магичног предмета 

попут полу-животиње која може да општи сама са собом и са другим књигама, као смртоносно 

оружје” (Observer, 1989). У Јужној Америци он је „један од најважнијих писаца данашњице” 

(Veja, Sao Paulo). Од живих писаца Павић је најчешће навођен од стране компјутерских 

(hyperfиctиon) аутора у САД 1992. и 1993. године како бележи Robert Coover (New York Times). 

Tiempo из Мадрида бележи 1994: „Павић је једна од великих фигура светске књижевности”. 

„Постоје књиге које у читаоцу изазивају нешто као хемијску реакцију… Хазарски речник 

садржи ту врсту `отрова`” (Mainichi Shimbun, Japan, 1993). „У том делу имамо мистику 

Византије сједињену са енергијом Балкана, његових предања и митова” каже Евгениос Араницис 

(Елефтеротипиа, Атина, 1994).  

У Последњој љубави у Цариграду има оне чудесне књижевне имагинације и песнички 

надахнутог језика који Павићу обезбеђују посебно место у савременој књижевности… Таква 

места су за сваку антологију прозе. (Александар Јерков)  

Сваки примерак Павићеве књиге имаће свој засебни живот. (Пазит Равина, Давар, 

Израел).  

„Каква фантастична грађевина, какав лавиринтски парадокс, како неутешна прича између 

две смрти” пише немачка критика о роману Унутрашња страна ветра (Rheinischer Kurier, 

1995).  

Заразио нас је познањем једне нове врсте. (Alain Bosquet)  

Павић налази снагу да надвлада романескну традицију двадесетога века путевима који се 

разликују од путева „новог романа“ и „новог новог романа“ (Независимаја газета, Москва, 

1997).  

За роман Хазарски речник је добио НИН-ову награду и награду Роман деценије. New 

York Times га је уврстио међу седам најлепших књижевних дела објављених у САД 1988. На 

листама бестселера био је на првом месту у Француској и на трећем месту у Енглеској. Друге 

његове књиге су добиле награде: „Меша Селимовић”, награду Народне библиотеке Србије, 

„Борисав Станковић”, „Просвета”, „Лаза Костић”, Златни бестселер...  

З. Туцић и З. Стефановић израдили су по његовим причама стрип „Трећи аргумент”. 

Композитор Светислав Божић је на његову поезију написао хорску музику која се нашла и на 

репертоару руског хора „Глинка”. Дански композитор Могенс Кристенсен на теме „Хазарског 

речника” компоновао је виолински концерт, клавирски дуо и једно дело за камерну музику. 

Објављена је CD ROM верзија „Хазарског речника”.  

За исцрпне податке видети књигу Јасмине Михајловић: Био-библиографија Милорада 

Павића (засебно и као део књиге „Анахорет у Њујорку” у оквиру Сабраних дела), Београд, 

Драганић 1996, стр. 165-418. (Садржај: Биографија М. Павића, попис свих књига М. Павића, 

http://www.khazars.com/strip
http://www.mmedia.co.yu/hazari/indexs.htm
http://www.rastko.org.yu/knjizevnost/pavic/bio-biblio/
http://www.rastko.org.yu/knjizevnost/pavic/bio-biblio/


оригинали на српском; преводи; хронолошки сређена литература о М. Павићу 1952-1995) као и 

на сајту www.khazars.com 

Књиге Милорада Павића су до сада објављене на 38 светских језика и у тиражу од 

преко 4.000.000 примерака. Његове драме се успешно изводе у водећим тетатрима Русије, 

Европе и Америке.  

http://www.khazars.com/


МИОДРАГ РАИЧЕВИЋ 
 

Миодраг Раичевић је рођен у Подгорици 1955. Живи у Београду од 1998. године. 

 
Објавио је: 

Књиге песама: Осјећајне пјесме и једна коњска (1984); Чарапе у трави (1987); Дебеле девојке 

(1990); Горе главу висибабо (1993); Трице и ку’чине (1994); Музини ветрови (1995). 
Сваштару: Свирање Малапартеу (2002). 

Под псеудонимом Т. Х. Раич: Опет силована (роман, 1990); Најбоље од Џека Трбосека (роман 

1995); Речник афродизијака (1997); Човек без костију (роман, 2003).  
Под псеудонимом Равијојло Кликовац: Librus Docleanus Palamudus - Дукљански ријечник 

(2006). 

Куваре: Славе (1999); Палачинке (2000); Кувар за сваки дан (2002). 

 

Приредио је: Како ово нисам знао (бајке, 1995); Шекспирове сестре (антологија женске 

светске приче, 2002); Антологија боемске поезије (2002); Постмодерна на тргу (са Гојком 

Божовићем, 1988); Казабланка, темат о филму „Казабланка“ (1990); О кримићу, темат, ревија 

Овдје (1995); Нема толико до Лајковца, јексерашка проза, часопис Поља (2004); Ноћне приче, 

светска фантастика (2004). 

Учествовао у пројектима: Чаробна шума (савремена српска еротска прича, 1996); Српска 

крими прича, часопис Реч (1998); Мој приватни Тито, часопис Поља (2002) и Пројекат 

Буковски, (приче, 2004). 

 



Критика о књигама 

 

Раскош романа „Опет силована“ почива на сиромаштву свог предлошка. Али, утолико 

ова пародија фарсичног јесте трагична: она језички убедљиво сведочи о трагедији језика у 

жанровској продукцији. А како је овде тај предложак у ствари форма недосегнутог жанра, 

Раичевић нас, ма колико непрентециозно, ипак у сваком каламбурском обрту изнова подсећа да 

одавно сви живимо у оквирима и по законима булеварских романа (Предраг Марковић, Борба). 

Пушкинову мисао да „роман захтева брбљање“, Т. Х. Раич је претворио у правило по 

којем роман подразумева необуздану духовитост. Духовитост која захтева , исто тако 

необузданог читаоца, па је самим тим „Најбоље од Џека Трбосека“, у неку руку, херметично 

штиво (Гојко Божовић, Борба). 

 „Речник афродизијака“ је књига енциклопедијске структуре, књижевно-гастрономска 

бласфемија, спој литераризованих основних облика људске делатности, а који, сасвим сигурно, 

причињавају највише чистог и искреног задовољства: секс и храна (Горан Станковић, Недељни 

дневник) 

У сваком случају ова књига припада корпусу еротске или чак порнографске 

књижевности (ако то већ нису синонимни појмови), али је њена особитост и провокативност у 

томе што све чега се дохвати пародира на веома духовит и крајње скаредан начин (Сава 

Даутовић, НИН) 

Кувар, писан с љубављу и очима пуним суза (од лука, знате) јесте ремек-дело на ком би 

Раичевићу, алијас Т. Х. Раичу, позавидео и Стева Карапанџа! Кувајте сексуалне супе и 

чорбуљаке (Весна Ташић, Дневни телеграф). 

 

Рeкли су о роману Најбоље од Џека Трбосека 

Написао си опаку књигу, а ипак се осећаш недужан као јагње. (Рејмонд Карвер) 

Та трагична поема стеже ми срце од самог почетка. (Љиљана Хабјановић Ђуровић) 

Сузе и смех су, са естетског становишта, превара. (Хосе, Ортега & Гасет) 

Треба човек да буде врло учен па да тако лоше приповеда. (Милорад Павић) 



ЗОИ СТРАХАН (ZOË STRACHAN) 
 

Зои Страхан, једна од водећих младих списатељица у Шкотској, рођена је 1975. године у 

Килманроку. Студирала је археологију и филозофију на Универзитету у Глазгову али схватиши, 

по сопственим речима, да „та диплома уопште нема практичну вредност“ одлучила се да заврши 

курс кретивног писања на Универзитетима у Глазгову и Стречклајду (1999).  

Њен први роман Негативни простор (Negative Space), објављен 2002. године, освојио је 

награду Бети Траск (Betty Trask) и нашао се у најужем избору за награду Салтајер за најбоље 

прозно дебитантско остварење те године у Великој Британији. Књига је преведена на шведски 

језик. 

Након награђеног првенца, Страхан у роману Вешерница (Spin Cycle) објављеним 2004. 

године, исписује добро смишљену и сугестивну причу о женама које су се нашле у 

емоционалном ковитлацу. Књига је за кратко време доживела и друго, џепно, издање. 

Приче објаљује у бројним књижевним часописима у Великој Британији и иностранству. 

Пише за новине и радио. 

Њена прва радио-драма Један мали корак (One Small Step) емитована је на Радио 4 и 

изведена на Оран Мору у Глазгову. 

Последње три године радила је као ментор на Курсу креативног писања на Универзитеу у 

Глазгову. Тренутно борави у Немачкој и ради на рукопису трећег романа Play Dead.  

 

 

 

 

 

Критика о књигама 

 

Negatиvnи prostor  
Блистава, фантастична прича (Eve). 

Дирљиво испитивање оплакивања и жалости... тако неувијено приказано да просто боли 

док се чита (The Independent). 

Савршен осећај за детаље... приповедачки глас, у првом лицу, пребацује се из прошлости 

у садашњост запањујућом умешношћу. Интимно и стварно (Skarlet Tomas, Independent on 

Sunday). 

Страханова разуме и преноси сирову емоцију. Многи читаоци ће да се поистовете са 

овом причом (Diva). 

Ауторка има слуха за дијалог и Глазгов је дочаран изузетно уверљиво. (Glasgow Herald) 

Моћан приказ жалости. (The Scotsman) 

Овде се ништа не чини улепшано или увијено, и управо стога ово је један сложен, зрео 

роман са провокативном, умешно обрађеном темом. (Independent on Sunday) 

Искрено, интимно и моћно... Испуниће вас запањујуће уверљив осећај како је то када се 

морате суочити са смрћу вољене особе. (Iafrica.com) 

Негативни простор је моћна, на тренутке болна приповест. Најважнији квалитет овог 

романа јесте то што успева да створи однос између главних ликова на онај блистави начин какав 

се среће само у најбољим љубавним причама. Али ово није романса, нити се ту ишта може 

предвидети. Страханова у своме задатку – да пише о љубави замућеној крвним сродством и 

прекинутој изненадном смрћу – демонстрира храброст и искреност каква се ретко може видети 

у првим књигама. (Metju Bejlis, званични приказ на Amazon.co.uk) 

 

Негативан простор је такође Хелен Велш номиновала за The Bиg Gay Read 2006: 



Најбољи геј романи су они у којима је геј проблематика аполитична колико и 

хетеросексуалност, и где су питања пола и сексуалности налик ципелама – пашу нам док год 

нам то одговара. Негативни простор Зои Страхан је бриљантно написано геј штиво, у смислу да 

се ту ради више о сексу него о сексуалности. Реч која почиње са Л се уопште не помиње. Главни 

лик је млада жена из Глазгова, која покушава да се суочи са смрћу свог брата, Сајмона. Не 

налази спасења у задимљеним, мемљивим јазбинама нити у сексуалним сусретима који јој се ту 

дешавају, свако површно искуство једва да загребе њен бол. Тек када напусти Глазгов и упути 

се ка кршевитим равницама Оркнија започиње процес њеног исцељивања. Управо ту ће да 

упозна прелепу, самоуверену Ирам. И мада је њихов сусрет краткотрајан, његова метафорична 

резонанца одјекује и након што се склопе корице. Страхан пише искрено, из срца – чежњом 

прожетог срца. Ово није толико геј роман, колико је добар роман. 

 

Вешерница 

Опчињавајући роман, препун закучасте психологије и мрачних, скривених опсесија... 

(Uncut). 

Савршен погодак: интелигентна композиција, непопустљива напетост и више него 

искупљујући завршетак (The Big Issue). 

Једна од најбоље написаних књига које сам прочитала у последње време. Страхан 

илуминира неуспехе и снове својих ликова грациозним, готово неосетним потезима киста. Свака 

страница је необична и брза, од чега читаоцу готово да застаје дах, али он тражи још и још. 

Страхан растура (Helen Velš, spisateljica). 

Страхан удахњује живот својим ликовима и призорима, и њена проза одише топлином и 

присношћу (Glasgow Herald). 

Вешерница поседује ноћну еротичност Плеса са странцем: необичних ликова, препуних 

горчине и пожуде, тренутака ситних испада и реалистичности, са запањујућим климаксом на 

крају (Uncut). 

Тензија никада не посустаје, дијалог је савршен. Обавезно прочитати (Daily Record). 

Након награђеног првенца, Негативног простора, Страхан наставља са још једном добро 

смишљеном и моћном причом о женама које су се нашле у емоционалном ковитлацу... Дочарава 

нам свакодневне детаље њихових живота, ситне напетости и присне, испразне разговоре и 

повремене бисере мудрости, представљајући нам читаву параду тих чудних људи без машина за 

прање веша, који играју своје камео улоге док чекају у вешерници да заврши центрифуга... 

(Independent on Sunday) 



МИХАИЛ ШИШКИН 
 

Михаил Шишкин, један је од најуспешнијих руских писаца данас, рођен је 1961. у 

Москви. Завршио је лингвистику и једно време радио као професор немачког језика у школи. 

Потом се бавио новинарством у једном књижевном часопису. Оженио се Швајцаркињом и од 

1995. живи у Цириху. Ради као преводилац у Федералној служби за избеглице. Своје искуство 

на том послу преточио је у роман Вилина косица (Венерин волос, 2000) који је добио награду 

„Национални бестселер“. Ова књига је преведена на француски, италијански, пољски, бугарски 

и кинески. Књигу је на српском објавила издавачка кућа „Паидеиа“ (2006). За причу Час 

калиграфије (Урок каллиграфии, 1993), објављену у часопису Знамја, добио је награду као 

најбољи дебитант. Ова прича је објављена и у преводу на француски. После тога је за роман 

Заузимање Измаила (Взятие Измаила, 2000) добио „руског Букера“ 2000. Књига је преведена 

на француски, италијански и кинески. Књигу је на српском објавила издавачка кућа „Паидеиа“ 

(2005). За књигу Руска Швајцарска (Русская Швейцария / Литературно-исторический 

путеводитель, 2000) добио је награду кантона Цирих. Књига је преведена на немачки и 

француски. За есјистичку књигу Трагом Бајрона и Толстоја по Алпима, написану на немачком 

(Montreux-Missolunghi-Astapowo. Auf den Spuren von Byron und Tolstoj: eine literarische 

Wanderung vom Genfer See ins Berner Oberland) добио је главну литерарну награду града 

Цириха (2002) и француску књижевну награду Le prix du meilleur livre étranger 2005 за најбољу 

страну књигу есеја. Књига је преведена на француски. 

 

Критика о књигама 

Знам мало писаца у данашњој Русији који су оно што се догађало (и што се и данас 

догађа) овде, схватили као трагедију, а не као неку баналну траги комедију. Михаил Шикин је 

избегао сав тај хаос: свако његово појављивање у штампи није представљало још један 

покушај да се нешто на брзину гневно каже о домовини која умире већ, пре би се рекло,  плач 

на рекама Вавилонским. (Александар Агејев, Газета) 

Писац не прави компромисе с временом које претвара литературу у начин да се 

заборави. Он покушава да повеже достигнућа западне литературе XX века и њену склоност 

према књижевној техници, с усмереношћу руске литературе на човека. Његов нови роман је 

разговор о најважнијем: победи љубави над смрћу. (Дмитриј Харитонов, Московске 

новости) 

Земљи је неопходна “велика књижевност” – “велика” по замаху амбиције и по обиму. 

Нешто значајно и чврсто, што може да запуши ону рупу у национално-културној самосвести, 

где са звиждуком отиче све разређенији ваздух. “Вилина косица” Михаила Шишкина је 

многослојни, матефорични, митолошки, метафизички роман који се простире од Грађанског 

рата до савременог швајцарског бироа за рад с избеглицама, од Артаксеркса до хришћанске 

езотерике, од токова свести да девојачког дневника. (Александар Гарос, Експерт) 

„Вилина косица” је велики роман о речи и језику који је у рукама мајстора мекан и 

послушан, као глина, који ствара реалност увек далеко гласнију и стварнију него у правом 

животу. Размак између речи и догађаја, реалности и њеног претварања у људско, представља 

жариште унутрашње напетости романа. (Маја Кучерска, Полит.ру) 

„Вилина косица” је најмање политички коректно дело које сам прочитао у последње 

време. Оно о чему пише Шишкин, тешко да се може видети на тв екрану. Многи писци у 

својим књигама говоре оно што неки представник јавне професије не може да дозволи себи да 

кажe у интервјуу. Шишкин је са својом неприкривеном истином у роману „Вилина косица” 

превазишао све. Он је створио нешто што не може назвати просто романом, него и фреском 

људског живота. (Виталиј Грушко, Санктпетербуршке новости) 

http://www.paideia.co.yu/Vilina.htm
http://www.paideia.co.yu/izmail.htm


Награду „Национални бестселер” 2005. године добио је Михаил Шишкин... Могли 

бисмо да бацимо анатему на одлуку жирија када не би било чињенице да је Шишкин – 

генијалан писац, несумњиво будући класик који је већ ушао у историју руске књижевности. И 

зато пристрасни рецензент у вези с његовим тријумфом има жељу да одмахне руком на све 

комерцијалне и социјалне околности – и да се банално обрадује. Погрешили су у одлучивању 

- и хвала Богу! (Николај Суханов, Глобал.ру). 

„Вилина косица“ Михаила Шишкина је право уживање у прози. Тај роман не треба 

читати – он се пије или у једном гутљају, или мало по мало, ситним гуљајима који пале. 

(Татјана Јегерева, InOut) 

„Вилина косица“ је једна од оних књига које добијају Нобелову и још много других 

награда. Зато чињеница да је Шишкин добио „Национални бестселер“ уопште не чуди. Много 

разних људи је о Шишкину управо то написало, наизменично додајући: величанствени роман, 

огроман, невероватно сложен. Џојс, Набоков, Саша Соколов – та имена се стално понављају у 

рецензијама. (Владимир Иткин, Полица за књиге) 

Необичан роман. Сигурно генијалан. Текстови таквог нивоа се више не пишу зато што је 

непристојно бити генијалан. Пристојно је измишљати перспективне пројекте, професионално их 

остваривати и вешто реализовати, добијати за њих заслужени приход. Схема је толико ушла у 

друштвени мозак да не оставља шансу за генијалност. Али Шишкин успева да заобиђе схеме. 

Можда зато што живи у Швајцарској и не зарађује словима – испао је из процеса и простора. 

Мада, вероватније, зато што је необичан човек. Толико генијалан да га схеме заобилазе на 

пушкомет. (Јана Соколова, Читалиште) 

Шишкин је један од најталентованијих писаца на руској књижевној сцени, тим пре што 

је, без обзира на моду, успео да створи сопствени стил и сопствену књижевну концепцију. (Ulrih 

Šmit, Neue Zürcher Zeitung) 

Лепа, моћна, очаравајућа књига која ће постати међаш не само у историји руске 

књижевности него и у развоју руске самосвести. (Бахит Кенжејев, Независимаја газета) 

Међутим, Шишкиново дело уопште није филолошки роман за узак круг, није досадно 

читање високе литературе која личи на прокисло млеко. Оно би могло, упркос свим њиховим 

разликама, да постане ништа мање познато, од опуса Павића. (Владимир Березин, Tиmе Out) 

Већина критичара сматра да ће 2005 ући у историју руске књижевности као година 

појављивања новог романа Михаила Шишкина “Вилина косица“. (Вјачеслав Огриско, 

Књижевна Русија) 

Да још једном скренемо пажњу на језик Михаила Шишкина зато што је то, и у томе се 

слажу практично сви рецензенти, један од главних квалитета романа. Речнички дијапазон 

просто изненађује, збуњује – од инструкција за коришћење отрова до старословенског, црквеног 

говора и даље до високо интелектуалних делова који могу да одушеве сваког књижевног естету. 

А кавих има поетичких откровења! Наравно те странице нису ништа друго до најквалитетнија 

поезија. Хтео бих још да у овој краткој белешци кажем нешто о посебној акустици Шишкинове 

прозе. Неко од ранијих рецензената упоредио ју је с танком свилом, о да! Она је као по правилу 

свиласта и нежна, али понекад је и веома хировита, сочна, лепљива. Сложићете се да је читање 

при таквом богатству речника право задовољство. (Генадиј Баников, Љубитељ књига) 

Ако на свету постоји човек који може да претендује на звање сунца руске књижевности, 

то је Михаил Шишкин. Као прво, прилично је млад – нема ни четрдесет, и зато је рано да се 

уписује у живе класике тим пре што за тим обично следи бацање на отпад. Као друго, потпуно је 

одвојен од књижевне џунгле - живи као заточеник у Швајцарској. Као треће, пише онако како 

приличи великом мајстору, лагано – један роман за пет година – и без икаквих компромиса с 

модерном тржишном коњуктуром. Али кад напише – одмах одушевљење, нагарде, прикази. А 

онда поново у јарам ставарлаштва – до следећег тријумфалног појављивања. (Галина 

Јузефович, Експерт). 



ЛУИЗ ВЕЛШ (LOUISE WELSH) 
 

Луиз Велш (1965) је објављивала приповетке и чланке у Британским књижевним 

листовима. Десет година (1990-2000) је радила као трговац у књижарама и антикварницама. Од 

2000 до 2004. године је предавала креативно писање на Универзитету Сент Ендрус у Глазгову. 

Живи, као слободна уметница, у Глазгову, Шкотска. Проред прозе Луиз Велш пише драме а 

приредила је и неколико за штампу књиге Јана Флеминга, Р. Л. Стивенсона и Д. Х. Лоренса. 

Њен роман Мрачна комора (2002, награда „Салтајер“ за најбоље прозно остварење те 

године у Великој Британији) доживео је за кратко време и велику читаност и изврсне критике, 

те је избацио до тада анонимну ауторку у жижу јавности. До сада је преведена 19 језика. Овај 

роман је адаптиран за позориште. Романом Тамерлан мора умрети (2004) чији заплет описује 

последња три дана у животу енглеског драмског писца из XVI века Кристофера Марлоа и у 

којем вешто евоцира кафкијанску атмосферу несигурности, претње и издаје у елизабетанској 

Енглеској, Луиз Велш је потврдила своје високо рангирано место у савременој прози. Роман је 

преведен на 12 језика. Адаптиран је за позориште и радио. У Србији је преводе овог, као и 

претходног романа објавила издавачка кућа „Агора“ из Зрењанина 2005. године. У јулу 2006. 

године објавила је најновији роман Трик са метком који је већ преведен на седам језика. По 

овом роману ће се ускоро снимити филм. Њена прва драма Важно је звати се Алфред нашла се 

у најужем избору за награду позоришне критике у Шкотској 2006. године. 

Тренутно, као стипендиста Internatиonales Künstlerhaus борави у Бамбергу (Немачка) и 

ради на драми Прекривач за Шкотски национални театар.  

За свој досадашњи рад добила је бројне награде и стипендије. 

 

Критика о књигама 

Трик са метком 

Велшова евоцира шљаштећи свет ноћног живота Берлина тако вешто – да и не помињемо 

то што је освојила вештину ситница позоришне магије – тако да радњи ни у једном моменту не 

недостаје неки детаљ (Sunday Telegraph)  

Тек је неколицина саверемених романсијера који пишу тако добро као Велшова, а још 

мање британских списатеља који су јој равни по приповедачкој лакоћи... и са којом чува своје 

тајне и тиркове, и изнад свега, одржава читаоца у грозничавој трци (Irish Times)  

Оживљава узбуђење иза сцене, колегијалност и забијање ножа у леђа бурлескне сцене 

(Observer)  

Луиз Велш је велика нада оних који жуде за премошћавањем процепа између књижевне и 

жанровске фикције... њена проза брзог ритма зачињена је незаборавним оштрим примедбама 

које улазе у фразеологију [и] одличним драмским осећајем за прави тренутак (The Times)  

Описи пропасти и мизерије из Трика са метком су крајње уверљиви... Сведочантво 

Велшове о Вилсоновом неуспеху да појми Силви, еротско језгро романа, намерно је излуђујуће 

и дирљиво (Times Literary Supplement)  

Досеже нове дубине изопачености и нове висине у писању кримића... Изанђали 

мађионичарски клубови забачених улица су савршена сцена за прозу Велшове – најмрачнијег 

романописца данашњице којег могу да се сетим (Herald)  

Изванредни наставак који ће јој сигурно донети славу и богатство (BCA).  

 

Тамерлан мора умрети 

… блештава прича брзог ритма за коју није потребно имати књижевно предзнање да би 

се могло уживати у њој, а која би могла Велшовој, па чак можда и покојном Марлоу донети неке 

нове посвећенике (The Glasgow Herald)  

Чврста, мрачна новела састругана са шасије елизабетинске Енглеске (Arena)  



...приповест живих хомосексуалних страсти, убиствене издаје и разметљивог 

интелектуалног поноса... блештави додатак мита о Марлоу (The Financial Times)  

...крајње заразна. Прочитао сам је у једном даху, не могавши да је оставим. 

Елизабетинска Енглеска никада није изгледала интригантно ближа (The Sunday Telegraph); 

...новела ракетног набоја коју карактерише нелагодна интрига трилера из пера Рејмонда 

Чендлера или Дашиела Хамета (The List)  

Пријатно језиво (London Review of Books)  

Малени бисер (Mike Ripley in The Birmingham Post)  

Једина примедба је зашто се Велшова одлучила за новелу: не можеш а да не пожелиш 

још (Jack)  

Из реченица Велшове избија забава (Uncut)  

Заразна фикција једнако крвава и забавна као један од Марловљевих комада (Diva);  

Ова одважна, имагинативна новела одјекује на неколоко нивоа. Њена клаустрофобична 

атмосфера претеће опасности и издаје је атмосфера трилера. Делује као историјска фикција... 

она је пеан Романтичном јунаку (The Daily Telegraph)  

Ова прича о последња три дана Марловљевог живота поседује оштре примедбе о сексу и 

насиљу, уз додатак трунке поезије (The Independent)  

Језик има ауру елизабентиске аутентичности а да ни у једном моменту није неразумљив 

и није потребно никакво знање било о стварном Марлову или његовом раду (Stirling Observer); 

Тамерлан мора умрети запечатио је списатељску вештину Велшове. Она упреда 

стварност и фикцију у један неодољив заплет... (Scotland on Sunday)  

Елизабетинска метропола Велшове поседује опору атмосферу; то је град у којем се 

надмећу драмски писци, корупција и неповерење, где су црква и политика толико испреплетене 

као секс и смрт (The Observer)  

Не да се испустити из руку све до самог краја (The Sunday Herald); То је таква врста 

приче чији се мирис задржава на рукама после окретања странице (Literary Review); Елегантна, 

али брза (Buzz). 

 

Мрачна комора  

Један од најинтригантнијих, најсигурнијих и најнеспустљивијих дебија који су дошли из 

Шкотске у последњих неколико година (The Sunday Tиmes)  

Проза Велшове успева да све време остане и напета и лирска, неизвесна и поетична, 

неодољива и повремено неизречена, док се уплиће у такав климакс какав би Рилке 

препознао/каквом би Рилке одао признање; кратак али испуњавајући (The Tиmes)  

Мрачна комора је изразито препоручљив деби. Незаборавна књига којој је успех 

загарантован. Кримић је можда најзад добио свог победника (The Independent)  

Ова елегична, елегантна и емотивна књига представља оригиналан и неодољив први 

роман. Ретко је да такав готски материјал буде обрађен са толико суптилности (The Daиly 

Telegraph)  

Крими деби о којем се највише причало ове године (The Scotsman)  

Какво добро штиво – обузео ме је од прве странице. Рилке није једина креација Велшове. 

Огромна екипа помоћних ликова маргиналаца и одбачених... подједнако је незаборавна (The 

Guardиan) 

Глазгов има своју сопствену личност која је вешто призвана у сценама готске 

неизвесности док се Рилке креће кроз град. Ликови су језовита мешавина харизматичног и 

варљивог (The Tиmes Lиterary Supplement)  

Очаравајућ роман (Vogue)  

Луиз Велш је свакако талентована и самопоуздано рукује својом грађом ... она је оштра, 

она је дисциплинована, она има другачији угао гледања и будућност у писању (The Daиly Maиl); 



Велшова успева да учини Глазгов својим сопственим (The Observer)  

Прљав је, сиров и не вређа ничију интелигенцију. Препоручујем од свег срца (The Crack); 

Поплочана књижевним референцама, настањена фасцинантном, мрачном плејадом ликова и 

предивно прљава, Мрачна комора је ретка зверка - трилер који вас тера на размишљање (The 

Face) 

Оно што чини Мрачну комору тако неодољивом је комбинација наизвесности и 

карактера. Рилкеов ужас, као и читаочев, лежи у страшној блискости, безличности и 

неповратности онога чему је сведок (The Glasgow Herald) 

Оно што даје на снази овом стилском трилеру је неулепшана слика савременог Глазгова 

у свим његовим бојама, од локала и порно радњи до тихих предгађа и аукција. Али ипак је 

најимпресивнија фигура самог Рилкеа, којег тера његова компулсивно радознала природа и 

хладна интелигенција која дешифрује све, до последње, мистерије коју скрива мрачна комора 

(Red)  

Велшова није створила само одличан заплет, незаборавни скуп ликова и уверљиве и 

хитре дијалоге, него и читав застрашујући свет Глазгова који већина људи никада не види, а она 

га је пржела таквом моралном силином која вас дрма све док не окренете и последњу страницу 

(The Good Book Guиde). 
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МЕЂУНАРОДНИ фестивал прозе (1 ; 2007 ; Нови Сад)  

Пrose fest [Програм] : 17-20. април 2007 / 1. међународни фестивал прозе = 1
st
 international festival of prose writing ; 

[организатор Културни центар Новог Сада ; директор и главни и одговорни уредник Миодраг Кајтез ; уредник 

програмске књижице [и] извршни продуцент Недељко Мамула ; превод Лидија Капичић]. – Нови Сад : Културни 

центар Новог Сада, 2007 (Нови Сад : Daniel Print). – [62] стр. : илустр. ; 21 х 21 cm 
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