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В о жња би ци кла пум па ср ча ни 
ми шић. По сле че ти ри хи ља де 
ки ло ме та ра кроз Евро пу мо жда 
ни сам дру ги чо век, али сам 
си гу ран да имам ве ће ср це”, 

пи ше, из ме ђу оста лог, у сво јој књи зи „Уз 
Ду нав”, фран цу ски пи сац Ема ну ел Ру бен, 
ко ји је ове пу то пи сне есе је на пи сао на кон 
би ци кли стич ке ту ре кроз зе мље ју го и сточ
не Евро пе. Ка ко је на стра ни ца ма ове 

књи ге на вео, то пу то ва ње на у чи ло га је 
шта зна чи би ти чо век, со ли да ран са свим 
љу ди ма чак и у нај ве ћој са мо ћи, ко ји не 
вре ди ви ше од дру го га. Ту ху ма ну по у ку 
пре у зео је, ка ко је на пи сао, од Евро пља на 
ко је је на сво јој аван ту ри на два точ ка упо
знао. Ема ну ел Ру бен у овој књи зи чи та о це 
упо зна је са ма ње по зна тим пре де ли ма 
ју го и сточ не Евро пе и во ди их кроз исто ри ју 
и кул ту ру на ро да ко ји жи ве на том про сто
ру, а све то би ци клом, уз Ду нав. И упра во је 
бо ље раз у ме ва ње раз ли чи тих кул ту ра јед
на од глав них око сни ца књи ге, ко ја је са да 
до ступ на и до ма ћој јав но сти за хва љу ју ћи 
из да вач кој ку ћи „Ака дем ска књи га”.  

– Жи вео сам у Но вом Са ду две го ди
не, про во дио до ста вре ме на уз Ду нав 
и у то вре ме по чео сам да раз ми шљам 
о књи зи у ко јој ћу го во ри ти о пу то ва њу 
Евро пом би ци клом, а по што сам про
во дио до ста вре ме на на ре ци по же лео 
сам да ову аван ту ру про ђем упра во уз 
њу. Књи га је ба зи ра на на том пу то ва њу 
и она ни је фик ци ја, да кле све је ре ал но. 

Мој при ја тељ, са ко јим сам ишао, и 
ја смо сва ки дан про ла зи ли од ме ста 
до ме ста кроз уда ље не ре ги је. Стар
то ва ли смо у Оде си, а за вр ши ли у 
Стра збу ру. За 48 да на про шли смо 
4.000 км би ци клом и на овом пу то
ва њу упо зна ли мно го љу ди и пи ли 
до ста ра ки је – ре као је кроз смех за 
Днев ни ков ТВ ма га зин пи сац Ема ну
ел Ру бен на не дав но одр жа ној про
мо ци ји књи ге „Уз Ду нав” у кул тур ној 
ста ни ци „Сви ла ра” у Но вом Са ду.

Ње го ви пу то пи си на дах ну ти су 
епо пе јом кроз мо чвар ну дел ту Ду на
ва и евро а зиј ске сте пе Укра ји не, 
остат ке Ча у ше ску о ве Ру му ни је, пре
ко бу гар ских пла жа што се ру ме не у 
су мрак, Ђер дап ске кли су ре у Ср би ји 
и ма ђар ске гра ни це опа са не бо дљи
ка вом жи цом. 

– Има до ста слич но сти ме ђу на ро
ди ма и кул ту ра ма љу ди ко ји жи ве 
на том под руч ју. То су све љу ди са 
Ду на ва, ко ји су, ка ко сам за кљу чио 

ши ро ко ум ни и на вик ну ти на ми гра
ци је, на ко смо по лит ске гра до ве као 
што је Но ви Сад, Ру се у Бу гар ској, 
Оде са у Укра ји ни или Беч у Аустри
ји. Не ке од ових пре де ла и зе ма ља 
сам ра ни је от кри вао и већ по зна вао, 
као што је нпр. Укра ји на. Ср би ју сам 
по зна вао јер сам ту жи вео, као и Беч, 
Бу дим пе шту, Не мач ку. От кри вао сам 
Ру му ни ју и Бу гар ску у ко ји ма ра ни је 
ни сам био – об ја снио је Ру бен за наш 
лист и до дао да му је на пу ту би ло 
за ни мљи во јер је упо знао раз ли чи те 
љу де. – Би ло је ме ђу њи ма до ста 
ра до зна лих жи те ља ко ји су же ле ли 
да нас упо зна ју и има ли број на пи та
ња о Фран цу ској. Мно ги ни су раз у ме
ли за што ми ово ра ди мо. За нас је то 
би ло ва жно јер смо же ле ли да про
ђе мо Евро пом, али не уоби ча је ним 
прав ци ма оних ко ји пу ту ју са за па да. 
Ми смо же ле ли да про ме ни мо фо кус 
и стар ту је мо са ис то ка, а да он да 
до ђе мо на зад до за па да. Го ди на
ма сам жи вео у ис точ ним зе мља ма 
Евро пе и по же лео да бу дем ан тро
по лог и ет но лог ста рог кон ти нен та 
и за то смо кре ну ли да га от кри ва мо 
упра во из тог де ла. 

Ка ко је ре као, ње го ва књи га го во
ри о уда ље ним ме сти ма Евро пе, 
али и од но су дру штва пре ма гра
ни ца ма. Ру бен сма тра да се на род 
Евро пе на ла зи упра во на ње ним 
гра ни ца ма, што је по ку шао и да 
ин тер пре ти ра у књи зи „Уз Ду нав”.  

– Као пи сац же лим да ма пи рам 
гра ни це Евро пе, али не као ге о граф 
већ кроз кроз раз ли чи та ме ста и 
на ро де ко ји у њи ма жи ве. Ми слим 
да Евро пља ни је су на ро ди са гра
ни ца. То је слу чај нпр. са укра јин
ским на ро дом јер је Укра ји на зе мља 
гра ни ца, а исто је и са зе мља ма 
бив ше Ју го сла ви је, али и бал тич
ким зе мља ма. И Ду нав је гра ни ца, 
кон крет но ова ре ка де ли зе м ље ко ји 
је су од но сно ни су у Европ ској уни ји 
– ис при чао нам је Ру бен. 

Ема ну ел Ру бен је је дан од рет ких 
европ ских пи са ца ко ји про мо ви ше 
на шу кул ту ру и књи жев ност у све
ту, а Но ви Сад до жи вља ва као свој 
град. Ака дем ска књи га је 2017. го ди
не об ја ви ла Ру бе нов ро ман „Сне жна 
ли ни ја” ко ји је 2014. го ди не био у 
нај у жем из бо ру за Гон ку ро ву на гра
ду. За пу то пис „Уз Ду нав” Ема ну ел 
Ру бен до био је на гра де: „Ни ко ла 
Бу ви је“ (2019), „Аме ри го Ве спу
чи“ (2019), Ве ли ку на гра ду „Спорт 
и књи жев ност“ (2019) и На гра ду 
„Амик“ Фран цу ске ака де ми је (2020).

Тро дев ну про мо ци ју ко ја је у 
Но вом Са ду одр жа на ове не де ље 
по во дом об ја вљи ва ња књи ге пу то
пи сних есе ја „Уз Ду нав”, ор га ни зо
ва ла је из да вач ка ку ћа „Ака дем ска 
књи га” у са рад њи са „Фран цу ским 
ин сти ту том”, а у окви ру про грам ског 
лу ка „Бу дућ ност Евро пе” у скло пу 
про гра ма „Но ви Сад 2022  Европ ска 
пре сто ни ца кул ту ре”. В. Би је лић

фо то: С. Шу шње вић 

Три спра та
П ри ча о три по ро ди це ко је жи ве у три ста

на на три раз ли чи та спра та у истом бур
жуј ском кон до ми ни ју му у глав ном гра ду 

Ита ли је. Низ до га ђа ја ће ра ди кал но про ме ни ти 
жи во те ста нов ни ка у тој згра ди у Ри му, от кри
ва ју ћи њи хо ве по те шко ће да бу ду ро ди те љи, 
бра ћа и се стре и су се ди, у све ту у ко ме се чи ни 
да су жи во том вла да ју страх и огор че ност.

Уло ге: Ри кар до Ска мар чо, Мар ге ри та Буј, 
Ал ба Рор ва хер, Адри ја но Ђа ни ни... 

Ре жи ја: На ни Мо ре ти
Жа нр: дра ма
Тра ја ње: 119 ми ну та
Филм су за вас по гле да ли и про ко мен та ри са

ли Сне жа на Ми ла но вић и Вла ди мир Би је лић.
Сне жа на: Див на жи вот на дра ма ко ја опи су је 

жи вот као та кав, пот пу но не пре тен ци о зно што 
је пра во осве же ње. 

Вла ди мир: Ја ко при ја тан филм ко ји бих сви
ма пре по ру чио. Иако при ча са ма по се би ни ма
ло ни је ла ка, то ли ко је до бро ис при ча на да је 
про сто при јат но гле да ти овај филм. 

Сне жа на: Глу мач ка еки па је им пре сив на, 
ре ди тељ од ли чан а мон та жа са вр ше на и ре зул
тат је је дан филм вре дан ва ше па жње.

Вла ди мир: Не сме мо пре ви ше от кри ва ти да 
не би смо ума њи ли ва ше ужи ва ње.

Сне жа на: Све пре по ру ке.
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Днев ник и Арена 
де ле карте

Аре на Си не плекс до де љу је две кар те 
за филм „Без сиг на ла” у 19.45 са ти и 
две кар те за филм „Да ун тон ска опа ти-
ја” у 20.10 ча со ва за пр ва два чи та о ца 
ко ји се у по не де љак (16. ма ја) од 11 до 
11.10 са ти ја ве на те ле фон ре дак ци је 
021/4806821. Кар те ва же за обје кат на 
Бу ле ва ру Ми хај ла Пу пи на 3.

За љу бљен у Но ви Сад и би ци кли зам 

За ни мљи во је да је нај ве ћи део књи ге „Уз Ду нав” Ру бен на пи сао док је бо ра вио у 
Но вом Са ду, због че га се у књи зи овај град спо ми ње чак 65 пу та. 

– От крио сам Но ви Сад у ја ну а ру 2015. го ди не ка да сам до шао са сво јом парт нер
ком, оста ли смо две го ди не и овај град је за и ста био ве ли ко от кри ће за ме не. Пр ви 
ути сак о Но вом Са ду је био хла дан, ми слио сам да су ме ба ци ли у не ко се ло, али 
вр ло бр зо се то про ме ни ло и по чео сам да во лим ваш град, нај ви ше за хва љу ју ћи 
Ду на ву и тој спе ци фич ној ар хи тек ту ри ко ју на ла зи мо на Под ба ри, где сам и ста но
вао. Ме ђу тим, ја сам сте као ути сак да је Но ви Сад иза шао из Ду на ва за раз ли ку од 
дру гих гра до ва ко ји ми де лу ју као да кам пу ју при вре ме но на Ду на ву – ис та као је 
Ру бен и до дао да Но ви Сад мо же да па ри ра и не ким европ ским гра до ви ма у ко ји ма 
је за сту пљен би ци кли зам. – Док сам жи вео у Но вом Са ду че сто сам во зио би цикл па 
мо гу да ка жем да је ве о ма јед но ста ван град за во жњу, ту је ду га тра ди ци ја во жње 
би ци ка ла и је дан је од пр вих у Евро пи ко ји је имао би ци кли стич ке ста зе.

ФРАН ЦУ СКИ ПИ САЦ ЕМА НУ ЕЛ РУ БЕН 
У НО ВОМ СА ДУ ПРО МО ВИ САО КЊИ ГУ „УЗ ДУ НАВ” 

Би ци клом 
кроз Евро пу 
за 48 да на


