
За што ова књи га?

 Сле де ћи траг сво је ра до зна ло сти го ди на ма сам по ку ша-

ва ла да до ку чим чо ве ков сло же ни уну тра шњи свет. У јед-

ном тре нут ку учи ни ло ми се да пред ста ве ко је сам о овој 

обла сти сте кла, и још ви ше пи та ња, ди ле ме, пу те ви и стран-

пу ти це ко је је кра се, ва ља сло жи ти у мо за ик а ње го ву иза-

зов ну ле по ту при бли жи ти зна ти же љи оних ко ји има ју 

слич на ин те ре со ва ња.

 Сво је вре ме но, као уред ник еми си је Вре ме ра до зна ло сти 

(Ра дио Бе о град, Пр ви про грам) тру ди ла сам се да за до во-

љим зна ти же љу слу ша ла ца, пои стове ћу ју ћи се с њи ма, па 

сам по кре ну ла се ри ју раз го во ра Уну тра шњи свет чо ве ков. 

У от кри ва њу ве ло ва тај ни чо ве ко вог сло же ног уну тра шњег 

све та по мо гли су ми мо ји го сти – са го вор ни ци, по зна ти и 

при зна ти струч ња ци ко ји ма је про фе си о нал ни по зив од го-

не та ње „за го нет ке чу де сне“.

 Због ве ли ког ин те ре со ва ња ко је су раз го во ри по бу ди ли 

у слу ша тељ ству, а има ју ћи у ви ду крх кост и ефе мер ност 

ме ди ја, од лу чи ла сам да је дан део ових раз го во ра учи ним 

до ступ ним и они ма ко ји су еми си је слу ша ли, ра ди при се-

ћа ња, као и они ма ко ји су их про пу сти ли.

 Ре до след раз го во ра у књи зи са о бра жен је те ма ма и вре-

ме ну њи хо вог еми то ва ња на ра ди ју. Тек сто ви се, углав ном, 

об ја вљу ју из вор но, она ко ка ко су ужи во во ђе ни.

 Мој из бор те ма за раз го вор сва ки од са го вор ни ка при-

хва тио је „као ин спи ра тив не и кре а тив не иде је“. За хва љу ју-
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ћи упу ће но сти и струч но сти го сти ју, мо ја ра до зна лост је 

стал но под сти ца на, и као ре зул тат ових „за во дљи вих раз го-

во ра“ на стао је не сва ки да шњи реч ник на ших уну тра шњих 

упи та но сти.

 Све сна сам да сам сво јим са бе сед ни ци ма че сто по ста-

вља ла су ви ше те жак за да так, да о ве ли ким, сло же ним и за-

ни мљи вим те ма ма го во ре је згро ви то, јед но став но и ме диј-

ски при ла го ђе но. Знам, та кво са жи ма ње ни је им би ло ла-

ко, бу ду ћи да се сва ко од њих го ди на ма ис црп но и оп се жно 

ба ви про бле ми ма о ко ји ма смо раз го ва ра ли.

 За хва љу јем мо јим са го вор ни ци ма на раз у ме ва њу, стр-

пље њу и са рад њи.

 Бе о град, 16. април 2000. Зо ри ца Пан те лић


