О књизи

Удружење Параћинаца и пријатеља
Параћина у Београду у склопу својих
активности организује и књижевне вечери.

Награда „Петар Кочић“.
Изопачавање свести и људскости у
време идеолошког једноумља 50-их
година у Југославији поприма у
роману
Злотвори
монструозне
размере у лику голооточког управника
Јове
Веселиновића,
Карађоза
поратног социјализма. Као што је у
Петријином венцу створио неодољив
портрет намучене и мудре Петрије,
тако је у Злотворима, још једном свом
ремек-делу, Драгослав Михаиловић
дао упечатљив портрет џелата нашег
доба
–
тиранина
идеолошког
преваспитавања и егзекутора у име
диктаторске власти.
„Тему човековог посртања у бурним
историјским збивањима и сукобима
око
Резолуције
Информбироа
Михаиловић је у роману Злотвори
директније
захватио
као
аутобиографску тему и као питање о
психолошком профилу и судбинама
голооточких батинаша и убица.“
Љубиша Јеремић

За октобарско окупљање одржаће се

Представљање књиге
„Јожа (Јосип Броз), Ђидо (Милован
Ђилас), Лека (Александар Ранковић),
Ћећа (Светислав Стефановић), Капа
(Јово Капичић) и бројни други ликови
у
роману
Злотвори
фамилијаризацијом њиховог правог имена
деградирају се из историјске у
фикционалну
сферу.
Али
то
функционише
само
у
равни
приказивања
њихових
карактеролошких,
премда
и
стварно
препознатљивих
особина
или
ситуација… Драгослав Михаиловић
не оптужује, не окривљује; он
приповиједа. Као и свако друго
причање, и оно је релативизовање
свега што човјеку припада, као једна
врста упозорења свима нама како је
најнужнија запитаност над властитом
одговорношћу.“
Младен Шукало

Zlotvori
академика

ДРАГОСЛАВА
МИХАИЛОВИЋА

О аутору
ДРАГОСЛАВУ МИХАИЛОВИЋУ
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ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА

Гости:
Софија Милорадовић (Ракић)
Љубиша Јовановић

Београд, октобар 2017. године.

Драгослав
Михаиловић
или Михајловић (Ћуприја,
17. новембар 1930) је
српски
књижевник,
редовни
члан
САНУ,
добитник
многих
књижевних награда и
признања, превођен на
више европских језика.
Његов књижевни опус
обухвата
приповетке,
Драгослав
романе и драме.
Михаиловић
Рођен
у
Ћуприји,
студирао
у
Београду
Филозофски факултет на Групи за југословенску
књижевност и српскохрватски језик. Са
двадесет година бива хапшен и послат на Голи
оток. Факултет је завршио 1957. године, али
није успео да нађе стално запослење и често је
мењао посао.
Роман „Кад су цветале тикве“ први пут је
објављен 1968. године и изазвао је у то време
значајну реакцију социјалистичког режима.
Представа која је у Југословенском драмском
позоришту у Београду требало да се игра по
овом роману је забрањена пре него што је
изведена премијера, а по причи аутора, Јосип
Броз ју је лично забранио, на инсистирање
Едварда Кардеља. Сем овог, Михаиловић је
објавио и следећа дела: Фреде, лаку ноћ,
Петријин венац, Чизмаши, Голи оток, Црвено и
плаво, Време за повратак, Гори Морава, Лов на
стенице, Злотвори.

Награде и признања
Октобарска награда Београда, 1967.
Андрићева награда, 1976.
Златна арена за сценарио у Пули, 1978.
Нинова награда, 1984.
Награда Народне библиотеке Србије, 1985
Награда Бора Станковић, 1994.
Награда Вукове задужбине, 1994.
Кочићева награда 2011,
Награда Петар Кочић 2017.
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