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ЧУ ДО ТВОР НА ЉУ БАВ
Књи жев ни фе сти ва ли су опро ба на фор ма за про мо ци ју пи са не ре чи. У не ко ли ко 

да на фо кус јав но сти, уко ли ко су ор га ни за то ри ве шти про мо те ри, усме ри се на про-
мо ци ју пи са не ре чи, по не ко од ау то ра по ја ви се у ме ди ји ма и на кон то га – по но во 
та јац. А јав ност јед на ко оста је за ро бље на глу по шћу, про сто том, ба ха тлу ком, и та ко то 
тра је већ без ма ло де це ни ју. И без на зна ка да би се ат мос фе ра мо гла кре и ра ти у сми-
сле ни јем сме ру. 

Но ви нар и пу бли ци ста Ђор ђе Ран дељ је пре осам го ди на, са свим сам си гур на, јед-
ног да на од лу чио да не ће ви ше да при ста је на та кву ствар ност. Ми сао да је и у ње го вом 
Но вом Са ду, у ко јем су жи ве ли и ко јим су хо да ли ве ли ка ни књи жев но сти, до ми ни ра 
„кул ту ра цај ки и же сто ких мо ма ка“ ре зул ти ра ла је, он би ре као и др ском, од лу ком да 
се су прот ста ви стал ном про мо ци јом па ме ти, зна ња и му дро сти.

„Ко су нам да нас Цр њан ски и Ан дри ћи... Е, баш то ми је би ло нај ва жни је да мо ји 
су гра ђа ни схва те, од но сно да се под се те – но ви Цр њан ски су ту ме ђу на ма, ту су, мо-
жда у ис тој ули ци, у ка фа ни, на кон цер ту или у те а тру, са мо их не пре по зна је мо, не 
под се ћа ју нас на њих ме ди ји ко ји пра те сва ки ко рак не ких цај ки. На рав но да су око 
нас, у сва ком на ра шта ју ста са ва ју но ви Цр њан ски, Ћо пи ћи, Ра и че ви ћи, али смо их 
гур ну ли у стра ну“, об ја шња ва сво је мо ти ве Ран дељ.

Ако је ита ли јан ски глу мац Ро бер то Бе ни њи го ди на ма сва ког ле та на град ским тр-
го ви ма дуж це ле Ита ли је ор га ни зо вао из у зет но по се ће на ви ше сат на пре да ва ња о 
Дан теу, он да је Ђор ђу Ран де љу у Но вом Са ду би ло јед но став ни је да ор га ни зу је ма ни-
фе ста ци је на ко ји ма ће се сла ви ти књи га. Осно вао је књи жев ни фе сти вал, на звао га 
„Раз го во ри о љу ба ви (пре ма књи га ма)“ и, ми мо свих оче ки ва ња, ло ци рао га на брод 
„Це пе лин“ укот вљен на Ду на ву на спрам Твр ђа ве.

„Тај ве ли ки, ши ро ки Ду нав, то је глав на про во ка ци ја“, ка же Ран дељ. „За ме не је он 
глав ни европ ски со как, по ве зу је три пре сто ни це на Б (Беч, Бра ти сла ву, Бу дим пе шту) 
с Но вим Са дом и да ље с Бе о гра дом. То је при ви ле ги ја и тра ди ци ја – на европ ским 
уни вер зи те ти ма ства ра на је срп ска ин те лек ту ал на ели та. А ве ли ки Јо ван Скер лић је 
ре као да се у Но вом Са ду у 19. ве ку пи са ло и ми сли ло за цео срп ски на род, ма да ја 
ми слим да пре те ру је, али ле по зву чи“, под се ћа Ран дељ.

Баш ту, на европ ској ре ци а на спрам Твр ђа ве, већ осам го ди на тра је Књи жев ни 
фе сти вал – „Раз го во ри о љу ба ви (пре ма књи га ма)“. Кључ на реч је – ТРА ЈЕ. Сва ког че-
тврт ка, по не кад, да се иза ђе у су срет го сти ма и сре дом или утор ком, зи ми у „при стој-
но“ вре ме, ле ти тик пред сми рај да на да све тла с Ђа ве Ду на вом за пљу сну и ак те ре, 
оку пља ју се на бро ду љу би те љи књи ге. Ме ђу њи ма су при пад ни ци ин те лек ту ал не 
ели те – про фе со ри, прав ни ци, еко но ми сти, ле ка ри, у нај ши рем, онај не гда шњи сред-
њи дру штве ни слој што ре дов но зна и чи та до бит ни ке НИН-ове на гра де, што пра ти 
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са вре ме на из да ња, раз ме њу је књи ге и ин тен зив но раз го ва ра о њи ма. У пу бли ци су и 
мла ди чи та о ци нај ра зли чи ти јих жи вот них и про фе си о нал них усме ре ња, али за ин те-
ре со ва ни да чу ју шта ау то ри, на ро чи то њи хо ви вр шња ци, има ју да ка жу.

Ђор ђе Ран дељ је и осни вач фе сти ва ла и ор га ни за тор и про мо тер – сам, без по др-
шке ин сти ту ци ја, без спон зо ра или ме це на. Уто ли ко је тра ја ње фе сти ва ла рав но чу ду. 
Не ка же за луд Ви да Ог ње но вић да је он чу до тво рац и да је не што слич но мо гао да 
оства ри је ди но Јо ван Ћи ри лов.

Го сто ва ли су на Књи жев ном фе сти ва лу на бро ду без ма ло сви ау то ри и ау тор ке 
ко ји при па да ју вр ху са вре ме не срп ске ли те ра ту ре – по е тич ки, ге не ра циј ски ра зно-
вр сно, и про за и по е зи ја, сту ди је, мо но гра фи је, пу бли ци сти ка: Но во са ђа ни Ла сло 
Ве гел, Ла сло Бла шко вић, Сло бо дан Ти шма, Вла ди мир Ко пицл, по том Ра до слав Пет ко-
вић, Вла ди мир Пи шта ло, Да вид Ал ба ха ри, Све ти слав Ба са ра, Ми хај ло Пан тић, Љу би ца 
Ар сић, Ми ли сав Са вић, Гој ко Бо жо вић, Ви да Ог ње но вић, Вла ди слав Ба јац, Ма ја Хер ман 
Се ку лић, Ан те То мић из Спли та, Енес Ки ше вић из За гре ба, осам до бит ни ка НИН-ове 
на гра де, пе то ро ла у ре а та „Ан дри ће ве“, „Зма је ви“ пе сни ци. Сти за ли су ау то ри из Зре ња-
ни на, Пан че ва, Вр шца, Чач ка, Кра ље ва, Кра гу јев ца... Нај по се ће ни ји су би ли су сре ти с 
Ан том То ми ћем, Све ти сла вом Ба са ром и ре ди те љем Го ра ном Мар ко ви ћем. За бе ле-
же но је и при су ство не ко ли ци не глав них ју на ка – Ми ра Ба њац на пред ста вља њу сво-
је мо но гра фи је ко ју је при ре ди ла Та ња Ње жић, Де јан Ми јач, та ко ђе на пред ста вља њу 
књи ге о свом ства ра ла штву. 

Про мо ви са на је и на уч на књи га – пр ви пре во ди на срп ски је зик де ла Иса ка Њут на, 
Ни ко ле Ко пер ни ка, Га ли ле ја и Ал бер та Ајн штај на у из да њу „Ака дем ске књи ге“ у са-
рад њи с При род но-ма те ма тич ким фа кул те том у Но вом Са ду.

Уз раз го вор о књи га ма би ва ло је ве че ри кад је сви ран рок, кла вир ски су пре ли ва ни 
зву ци му зи ке Иси до ре Же бе љан, а по во дом ме мо ри јал не про мо ци је књи ге о Ђор ђу 
Мар ја но ви ћу сви ра ни су и ње го ви хи то ви.

Пра во чу до би ла је мо но-опе ра на бро ду. Но во сад ска со пра нист ки ња Па ме ла Киш 
Иг ња тов пе ва ла је „Иш че ки ва ње“ ру ског ком по зи то ра Ми ха и ла Та ри вер ди је ва. 

По е зи ја Ми ро сла ва Ан ти ћа, за хва љу ју ћи глу мач ком па ру Крај нов – Са њи и Ју го-
сла ву, њи хо вој по зо ри шној тру пи „Упа ли мо ре флек то ре“, уз прат њу ги та ри сте Не на да 
Пат ко ви ћа, упри зо ре на у ко мад „Кад сам био га рав“ раз ли ла је но стал ги ју у пу бли ку. 
Пред ста вље не су на фе сти ва лу но ве, бу ду ће глу мач ке зве зде. Три кла се Ви де Ог ње но-
вић на Ака де ми ји ле пих умет но сти у Бе о гра ду од и гра ло је сво је ди плом ске пред ста ве.

Ран дељ ка же да су му ве ли ку по моћ пру жи ли из да ва чи. На по чет ку – Не над Ша по ња 
из „Аго ре“, Гој ко Бо жо вић из „Ар хи пе ла га“ и ње гов „де жур ни“ из да вач Зо ран Ко лун-
џи ја из „Про ме те ја“. Кад је по ста ло са свим из ве сно да је Ран де ље ва упор ност ја ча од 
свих пре пре ка, да „Књи жев ни фе сти вал на бро ду“ тра је, ау то ри су и са ми про мо ви-
са ли ту „нео че ки ва ну си лу“, па је, пре пан де ми је ви ру са ко ро на, рас по ред го сто ва ња 
на „Це пе ли ну“ би вао по знат не де ља ма уна пред. За не ко ли ко го ди на по сто ја ња, фе-
сти вал се из бо рио за пре стиж у књи жев ном жи во ту Ср би је. А он да је ви рус за у ста вио 
жи вот.

Брод књи жев но сти по но во је упа лио мо тор чим су пан де миј ски усло ви до зво ли ли. 
Вре ме стра ха, не ми ра и не из ве сно сти, за ме ње но је вре ме ном сми сла. Об но вље на је 
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ат мос фе ра при сно сти и ин те лек ту ал не ра до зна ло сти и отво ре но сти. Са бро да се од-
ла зи ве се ло, са сме хом, као по сле до бре мен тал не ин фу зи је. Ђор ђе Ран дељ је за цр тао 
ми си ју – „да за пам ти мо и не што вред но у на шим жи во ти ма. Да на шој де ци и уну ци ма 
по ка же мо, кад нас јед ном бу ду пи та ли: а где си ти де да био по чет ком овог ве ка?!“ 

Мо же би ти да то да нас зву чи ста ро мод но, пре ва зи ђе но... Ђор ђе Ран дељ је па три-
о та ста рог ко ва. Ве ли ки по што ва лац па ме ти, зна ња ум них љу ди и њи хо вих до стиг ну ћа, 
пре дан је да ду бо ко и упор но про мо ви ше сми сао. Сво ју меј линг ли сту и име ник осве-
жа ва, што обе ћа ва но ве на сло ве и но ве љу де и обез бе ђу је тра ја ње. Та вр ста енер ги је, 
ве ро ват но, оби та ва још са мо у та квим ра ри тет ним ин те гри те ти ма као што је Ран дељ. 
Љу бав је то, чу де сна, ши ро ка и ве ли ка као Ду нав и ле па и по сто ја на као Твр ђа ва.


