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Дневник Бриџит Џоунс 

 

Одабрала сам да пишем о књизи Хелен Филдинг „Дневник Бриџит Џоунс“ зато што сам 

желела да се упознам са текстом који је прилагођен за сценарио истоименог филма. Тај 

филм ми се веома свидео и гледала сам га више пута. Када сам прочитала књигу, замисао 

ауторке Филдинг ми је била још јаснија и блискија и инспирисала ме је да и ја почнем да 

пишем дневник. 

Главна јунакиња Бриџит Џоунс је тридесетогодишња новинарка која одлучује да направи 

пресек између свог претходног и будућег живота. Њена замисао је да своје будуће циљеве 

запише у дневник и на тај начин се озбиљно посвети жељи да свом животу да нови смисао 

и све лоше преокрене у добро и још боље. Новогодишње одлуке записује у листу својих 

приоритета, чиме започиње и Нову годину и свој нови живот. Заплети се граде око тога 

колико се она уопште тога придржава у животним околностима који се мењају. Мењају се 

људи којио су битни у њеном животу, тј. она временом сазнаје колико су, у ствари, 

другачији од тога како их она види и доживљава, почевши од оних најближих: родитеља, 

пријатеља, два мушкарца у која се заљубљује. Бриџит покреће љубав и прича о тој љубави 

се провлачи од почетка до краја ове књиге. Неодољиви Данијел Кливер показује своје 

право лице, а Марк Дарси осваја њено срце својом искреношћу, пажњом и љубављу.  

Порука која се мени чини најважнијом је да никада не треба одустајати. Најлакше је 

одустати. То не морају да буду неке одлуке од животног значаја које ће све претходно да 

промене и преокрену цео живот. То могу да буду сасвим мале одлуке, на дневном нивоу, 

али које ће да донесу промену. Испуњавање тих одлука може да буде компликовано и 

напорно, нарочито ако је реч о пороцима. Бриџит жели да престане да пуши и да пије. 

Жели да се здраво храни и побољша своју линију. Жели не само да изгледа боље него и да 

се у сваком смислу осећа боље. То је њена главна одлука. То је одлука која ми је потпуно 

разумљива и због које би ова књига требало да буде занимљива и мојим вршњацима. 

Али, све би то било досадно и сувопарно да нема хумора, неочекиваних преокрета, 

комичних ситуација. 



Свака наредна непредвиђена околност, промена посла, Бриџит не спречава да и даље 

буде упорна и одлучна. При том се толико комичних ситуација дешава, па је све много 

занимљивије. Њена мајка после више деценија брака одлучује да започне живот са новим 

изабраником.Оно чега нема на филму је да са тим човеком, Жулијом, одлази у Италију 

звог проневере. Бриџит је тешко пао развод/разлаз родитеља и мајчини проблеми са 

законом. У књизи је такође описан инцидент који је имао њен најбољи пријатељ Том, а 

који је изостављен у филму. Због њене упорности и пожртвовања успели су да га пронађу 

и да му пруже помоћ.  

Оно што ми се веома допало је то што је Бриџит верна својим пријатељима и што жели да 

помогне свима. Нарочито својим родитељима, чије одлуке и понашање их чине да са 

својом ћерком мењају улоге: као да они постају деца, а Бриџит њихов родитељ, који их 

враћа на прави пут. У књизи, за разлику од филма, не расплиће се детаљно како је дошло 

до тога како се њени родитељи мире нити њена романса са Дарсијем. То ме је изненадило 

и помало разочарало.  

На крају књиге је сажетак од јануара до децембра у години великих одлука Бриџит Џоунс, 

који се завршава реченицом: „Одлични годишњи биланс“. Тако бих волела да се завршава 

свака година сваког од нас, у којој све што желимо на крају - успемо и да остваримо. И ако 

би то могло да буде са што више смеха! 


