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2 Festival Na pola puta

+ Алмир Алић, Амир Камбер, Борис Дежуловић, Божо
Копривица, Дејан Илић, Динко Телећан, Драгослав Дедовић,
Драшко Милетић, Дубравка Угрешић, Душан Спасојевић, Енес
Куртовић, Фадила Нура Хавер, Фарух Шехић, Јасмина Ахмета-
гић, Јасминка Петровић, Кармен Лончарек, Катарина Мажуран
Јурешић, Коља Мићевић, Ламија Бегагић, Лав Афрички, Љуби-
ца Арсић, Марко Томаш, Миња Богавац, Миодраг Раичевић,
Мирјана Ђурђевић, Нада Гашић, Ненад Величковић, Невен
Ушумовић, Песничење, Предраг Луцић, Радмила Лазић, Саша
Илић, Сава Дамјанов, СИЦ!, Синан Гуџевић, Срђан Тешин, Сре-
тен Угричић, Стефан Арсенијевић, Светислав Басара, Томи-
слав Марковић, Вида Огњевић, Виктор Иванчић, Владимир Ар-
сенијевић, Владислав Бајац, Вуле Журић.

Књижевни фестивал
На пола пута одржава се
од 2006. године сваког априла
у Ужичкој гимназији.

44 писца + SIC! 
+ Песничење
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4 Impresum

(lat. texere = tka ti, ples ti)

1
Модерној Европи псећи урин пред-
ставља велики проблем. То овдје ни-
ко не умије опрати. Осим Џафара За-
хирија, иранског досељеника, који је
у њемачком граду Келну отворио ра-
дњу за рестаурацију тепиха. Западна
цивилизација цијени знање. Уносан
посао. Теписи стижу са свих страна.
Мајстор свог заната остварио је сан.
Посла преко главе. Џафарова тајна.
Детерџенти долазе авионом из Техе-
рана.

2
Откуд Џафар у овом тексту? Откуд
знамо? Тепих је живо биће. Трик је-
дноставан. Иранац микса детерџенте.
Мало овог. Мало оног. Зависи од тек-
стуре. Од вуне. Овце шишане с про-
љећа дају масну вуну. За разлику од
знатно мршавијих које се стрижу на
јесен. Све то, у комбинацији с расом
пса, начином исхране, игра кључну
улогу при правилном одстрањивању
флека из перзијског тепиха. Џафар
Захири није ограничен на прање. Мај-
стор нуди и ткање. Техерански реста-
уратор крпи мотиве. Рикта ресе. Про-
ширује шаре. Производи свјеже тек-
стуре.

3
Еволуција непредвидиве текстуре
људског језика узима маха прије от-
прилике 3 милиона година – предла-
же реномирани чилеански биолог
проф. др Хумберто Р. Матурана. Рије-
чи тада нису пале с неба. Нити иза-
шле из гена. Систем знакова, стар 300
000 генерација, продукт је конкретне
социјалне интеракције. Преци оку-
пљени око ватре нису учили грамати-
ку, прије но што су почели говорити.
Граматика на бину ступа након искус-
тва. Другим ријечима, у сваки од да-

нашњих језика уткане су универзалне
друштвене потребе људи који су при-
је нас живјели на планети.

4
Национално ограниченој науци про-
ширен хоризонт комуникације прили-
чно је стран. Етнички инспирирана
лингвистика језике надаље дијели по
породичном принципу: индовропски,
уралски, афроазијатски, нигер-конго,
сино-тибетански, аустронезијски, ал-
тајски итд. Тако у први план избијају
племенске разлике. Зашто не неке
друге? Ваљда зато што је политика
киндаповала концепт. Примијенимо
ли деполитизирану диоптрију, типо-
лошки гледано, можемо рећи, да су
кинески и енглески такођер доста
слични језици. У оба случаја открива-
мо пакете изолираних ријечи, мини-
малну промјену глаголског облика (I
go. Yuo go. We go.)

5
Колика је разлика између српског,
босанског и хрватског језика? На баш
тако велика. Фасцинација испрепле-
тене локалне текстуре резултат је ге-
нералне непредвидивости језика као
таквог – у којем је “output” увијек не-
сразмјерно већи од “inputa”. Пара-
фразирајући Ferdinand de Saussure-a,
швицарског покретача модерне лин-
гвистике, вриједи нам се запитати kа-
ко је заправо могуће говорити језик
чија текстура превазилази граматику.
Осим тога, користећи комплексна је-
зичка правила, која консенквентно
трансцендирамо, настаје загонетка,
како је могуће да се међусобно уопће
било како разумијемо? Одговор дези-
лузионира, али охрабрује. Антропо-
лози тврде да већи дио свакодневне
комуникације отпада на социјалну
његу. На прање тепиха. Риктање ре-
са. Проширивање шара. Стварање
свјежих текстура.

Амир Кам бер
Ево лу ци ја 
тек сту ре
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Ova pu bli ka ci ja je ura đe na uz po moć Evrop ske uni je. Sa držaj pu bli ka ci je je is klju či va od go vor nost

auto ra i iz da va ča i ne pred stav lja sta no vi šta Evrop ske uni je.

IMPRESUM

10 Ko mšij ska knji že vnost – Bo sna i Her ce go vi na
Da kle, ovim izbo rom i pre gle dom sas tav ljač ne bi bio u sta nju is ta ći po eti -
čku bh. si tu aci ju u pu noj da tos ti sve i kad bi to htio; na pros to, tre nu tna
druš tve na si tu aci ja po di je lje nos ti i ne dos toj nost me ha ni zma na ci onal nih li -
te ra tu ra opo vrgnu li bi ga u sva kom po ku ša ju ši ro kog kon sta ti ra nja. Naj ma -
nje što se mo že ura di ti jes te u što ši rim okvi ri ma ope ri ra ti za pa že nim ten -
den ci ja ma, pri zna  ju ći sta no vi tu sku če nost sas tav lja če va vi do kru ga u za pa -
ža nju auto ra i dje la, ko je ne smi je pre ten di ra ti na obu hva ta nje či ta vih bh.
okvi ra u kom plek snos ti si tu aci je. Kao i po što va ti mi ni mum nau čnih či nje ni -
ca ko je bi se mo gle izre ći gle de po eti čkih pi ta nja.

18 Zre nja nin ska gi mna zi ja
Nas ta vni je zik bio je, u za vi snos ti od po li ti čkih i drža vnih pri li ka ma đar ski,
ne ma čki, pa srpski. Srpski se uvo di od 1918. go di ne kad se Voj vo di na pri pa -
ja Srbi ji i Ju go sla vi ji. Na po čet ku II svet skog ra ta, 1941. go di ne, gi mna zi ja
je po de lje na na tri ško le – srpsku, ne ma čku i ma đar sku, a nas ta va je drža -
na sa pre ki di ma i u ve oma te škim okol nos ti ma. Iz ra ta je iza šla uni šte nog
na me šta ja, uči la i in sta la ci ja, a rad je čes to pre ki dan zbog za ra znih bo les -
ti kao što su ti fus, šar lah i dif te ri ja. Od 1954. gi mna zi ja do bi ja i za drža va
dvo je zi čnu nas ta vu.

22 Čitanka koja ne liči na čitanku
Zajedno sa izborom tekstova, naslova poglavlja, izborom slika, dodatnih
informacija, zanimljivosti i svojim dizajnom, ova čitanka pre podseća na
neku enciklopediju književnosti. To je u stvari njena najbolja osobina. Ne
liči na čitanku, već na neku novu, zanimljivu knjigu iz koje bih uvek pre
učila  nego iz one koja je propisana.

32 In ter vju: Zo na Mrkalj
S tim u ve zi mo že mo da tvrdi mo da ne pos to ji loš nas ta vni pro gram, već sa -
mo loš ili sla bo upu ćen nas ta vnik ko me ni je sta lo da se stru čno usa vrša va i
do da tno ra zvi ja, a po ne kad i da mo di fi ku je svo ja zna nja. Pro fe su ra no si
mo ral nu od go vor nost. Ko bla go de ti nas ta vni čkog po zi va me ri du ži nom ra -
spus ta, pro ma šio je i po ziv i cilj. Sma tram da nas ta vnik srpskog je zi ka jes -
te u odre đe noj me ri od go vo ran za uspe šno ra zvi ja nje či ta la čkih na vi ka kod
uče ni ka, ali uspeh u tom bav lje nju za vi si i od ro di te lja uče ni ka kao i od sa -
mog po je din ca ko ji pred stav lja oso bu u ra zvo ju, od nje go vih afi ni te ta, in -
te li gen ci je, in te re so va nja, ma što vi tos ti, ka ra kte ra itd.
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Уз први број

ТекстУра, часопис за књижевност у школи и почетница за комшијску књи-
жевност намењена је наставницима, стручним сарадницима, библиотекарима –
професионалцима који су по природи свог посла заинтересовани за место књи-
жевности у средњошколском/гимназијском образовању. Наравно, постоји и нес-
кривена жеља да ТекстУру радо читају и ученици (гимназијалци, средњошкол-
ци), студенти...

ТекстУра ће се занимати за улогу књижевности у моралном развоју младих
и друштва у целини, за књижевност као поље афирмисања општих људских вре-
дности али и за књижевност као средство индоктринације. Аутори текстуре нас-
тојаће да истраже сложен и динамичан однос језичког књижевног дела и време-
на у којем настаје или у којем се тумачи, препоручујући пажњи читалаца и тек-
стове аутора суседних земаља, пре свега савремену књижевну продукцију на је-
зицима балканских народа која има капацитет за универзалне образовне циљеве
– естетске, етичке, сазнајне.

Посебно нам је стало до књижевних текстова који духовитошћу најбрже и
најефикасније разбијају стереотипе о досадним књигама и лошим другима, је-
днако као и до текстова који су (условно) могли да настану и на другом месту...
– који могу да произведу ефекат огледала, јер убедљиво демонстрирају да је
утисак о локалним специфичностима последица незнања, неискуства, погрешних
веровања.

ТекстУра ће настојати да објављује репортаже о учењу књижевности у ви-
шенационалним срединама, приказе књига које се уклапају у вредносни оквир
ТекстУре (не нужно насталих у региону), занимљивости из земље и региона у ре-
левантном контексту, тематске блокове који проблематизују употребу књиже-
вности и уметности у образовању, тематске блокове који се баве системом обра-
зовања и местом које књижевности различитих средина имају у том систему, те-
матске блокове који охрабрују приступ комшијским књижевностима независно
од образовног система...

ТекстУра треба да буде допунски, радни материјал професорима, библи-
отекарима, стручним сарадницима и младима који су заинтересовани за проме-
не у друштву, посебно у образовању у правцу разумевања и прихватања других.
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1) “Треба пре свега повући ра-
злику између две различите врсте ло-
јалности. Једноставно речено, једна
је лојалност људима, а друга је лојал-
ност принципима. У пракси, та разли-
ка је често замагљена. Рецимо, на
пример, да смо се у прошлости са
другима укључили у заједничко пре-
дузеће – успешну политичку борбу за
више правде и ширу грађанску укљу-
чивост. Учесници у тој борби могу
осећати приврженост не само према
принципима правде и укључивости
него и према другим учесницима, са
којима сада деле историју и, могуће
је, победу – на пример, неку врсту по-
литичких установа посвећених прав-
ди или промени политичког ментали-
тета. Међутим, управо онолико коли-
ко разлика може бити нејасна, те две
врсте лојалности могу бити и у суко-
бу. Људи до којих нам је стало могу
се понашати или мењати на начине
који нарушавају принципе до којих
нам је стало. Али у свему је кључно
то да није тачно да ‘зупчаници лојал-
ности напросто не хватају Устав‘.
Принципи могу привући лојалност по-
дједнако као и људи.”

2) “Да би протумачили појмовну
везу између национализма и државе
благостања, либерални националисти
морали су да тврде да је солидарност
већа међу онима који се осећају сли-
чнима (или чак истима) у једном зна-
чајном виду. Постоје наравно неки,
али не и коначни, емпиријски докази
да етнички хомогена друштва могу
поднети више степене прерасподеле.
Као један могући етички аргумент за
ту везу наводи се то да национална
припадност сама по себи намеће оба-
везе давања средстава лошије стоје-
ћим сународницима. Другим речима,
као што чињеница да је неко члан по-
родице повлачи са собом одређене
одговорности, узима се да поимање
себе као сународника такође води ка
одређеним обавезама. Али ‘заједни-
чко схватање‘ породичних обавеза,
или чак морална интуиција о њима,
сежу и много дубље и знатно су ра-
ширеније од сличних интуиција о на-
ционалности. “Национална солидар-
ност” јесте облик солидарности који
је нарочито рањив спрам крупнијих
промена у политичкој култури и коле-
ктивном етичком самопоимању; кона-
чно, на идентитету заснован инстру-
ментални аргумент који објашњава
доприносе национализма благостању
остаје историјски крајње контиген-
тан. Узгред, он такође не каже ништа
о томе како да се стекне исправан
‘национални идентитет‘, ако га, на-
име, већ не поседујемо.”

3) Насупрот ономе што тврде
многи противници тог концепта, уста-
вни патриотизам не тражи од мушка-
раца и жена да раскину све везе са
националним традицијама; он такође

не мора почивати на нереалној – и
нормативно бескорисној – разлици
између цивилног и етничког. Његова
сврха није стварање света у коме има
места само за једну врсту моралне
психологије: за психологију егзила
или бездомности; да не помињемо
потрошачку психологију у глобалном
супермаркету култура (или устава,
кад смо већ код тога). Напротив, он
треба да подупре постојеће, све ра-
зноликије демократије и оно што би-
смо могли назвати “наднационалним
демократским експериментисањем”.
Међутим, “подупирање” не подразу-
мева једноставну “идентификацију”
са “моралном заједницом”, као што
се често тврди; напротив, треба да
замислимо један непрекидан крити-
чки процес везивања, преиспитивања
и поновног везивања за заједницу.

(1-3: Уставни патриотизам
Jan-Wer ner Mu el ler, Фабрика књига
2011, прев Дејан Илић)

Аутор се бави се једном начел-
ном и врло компликованом темом:
основама модерне државе. У ове
три речи компримован је низ озби-
љних, чак пресудних питања која се
тичу опстанка и стабилности савре-
мених друштава. Сви грађани једне
државе мање-више добровољно
пристају да се повинују уставу и за-
конима те државе. То међутим не
значи да се они не питају о томе да
ли постоје добри разлози за једно
такво покоравање. Уколико грађани
сумњају у те разлоге, с правом се
може тврдити да је друштво неста-
билно. Сви ти разлози могу се виде-
ти и као оправдања за постојање
државе. Питање би онда могло да
се формулише и овако: чиме се
правда моћ државе да силом спро-
води своје законе и да ли је то
оправдање прихватљиво за њене
грађане. Постоји више врста таквих
оправдања, а међу њима Mu el ler из-
дваја концепт уставног патриоти-
зма. Најкраће речено, грађани тре-
ба да буду привржени држави зато
што она својим актима и установама
отеловљује принципе правде и пра-
ведности који сваком грађанину по-
наособ гарантују једнак статус, је-
днаке могућности и једнака права и
слободе, без обзира на етничко по-
рекло, културне склоности, пол, се-
ксуалну оријентацију, вероисповест
и томе слично. Највиши такав акт је
устав, и отуда назив уставни патри-
отизам. (Д.И.)

4) Аргумент који се јавља јест
да некога реда и у језику мора бити.
Па ваљда се мора знати што је пра-
вилно, а што није. (Као да језици ни-
су тисућама година функционирали
без правописâ, граматикâ и лин-
гвистâ). Свакако, нађе се међу лаици-
ма и оних нешто сумњичавијих, оних
који ће повикати: “Цар је гол!” и који
ће се запитати: “Ма тко то заправо
одређује што је правилно, а што је
неправилно и на основи чега се то
одређује?”. Ипак, премда се и то зна
чути, некако то не долази до изража-
ја јер се нелингвист ријетко може су-
срести с одговором на то питање. За-
што? Па, јасно је, од малена се у шко-
ли учи управо што је “правилно”, а
што је “неправилно”, учитељице “ис-
прављају” дјецу и уче их говорити
“исправно” и “лијепо”, а језикослов-
ци у новинама, на телевизији и на ра-
дију такођер поприлично често гово-

ре о томе како би се што морало ре-
ћи, што је у духу хрватскога језика,
дакако уз обавезну поуку да се језик
мора непрестано учити и његовати.”

5) “Формално образовање несу-
мњиво игра битну улогу у процесу
учења стандардног језика. Међутим,
није само по себи разумљиво да се
стандард, и језик опћенито, мора у
школама учити лошим методама које
су код нас још увијек увријежене. На-
жалост, још увијек постоји превише
наставникâ хрватскога, част изнимка-
ма, који ученике стандарду уче рече-
ницама попут “не каже се оћу – испра-
вно се каже хоћу”, а, што је још горе,
још увијек има учитеља који се дјеци
подсмјехују због дијалекта, забрању-
ју да се њиме говори и усађују дјеци
накарадну слику о језику по којој је
само стандард правилан док се све
остало евентуално може толерирати.
То је посве неприхватљиво и срамо-
тно понашање којим учитељ, као осо-
ба на положају ауторитета, затире
основна дјететова права и тјера га да
се срами начина на који говори, свог
материњег језика те да се тиме срами
и самог себе. Такав став код неких
учитеља у великој мјери произлази са
студија кроатистике на којима се са-
мо номинално спомиње једнакост
стандарда и дијалеката, док се неи-
зравно одашиље управо супротна по-
рука.”

(4-5: Мате Каповић, Чији је је-
зик, Алгоритам, Загреб, 2011.)

У књизи, на великом броју
примјера, рационално и утемеље-
но, аутор указује на идеолошку зло-
употребу језика. Савремена лин-
гвистика нема ништа заједничко са
језичким чистунством и лекторским
терором, порука је ове књиге. И
настава језика, у школама и на фа-
култетима, може на овај или онај
начин допринијети ослобађању
друштва из канџи правописног ин-
жињеринга. Иако аутор полемише
са великим дијелом свог научног
еснафа, књига је писана јасно и мо-
же послужити као добар покемон у
одбрани здраве памети од регрута-
ције у етничке торове. (Н.В.)

6) “Зрелост је до данас прогнана
из готово сваког аспекта наших живо-
та. Закони о бржим разводима уни-
штили су потребу за развијањем одно-
са; лаки кредити укидају потребу за
финанцијском самоконтролом; лака
забава уклања потребу учења како се
забавити; лаки одговори уклонили су
потребу за постављањем питања. Пос-
тали смо нација незрелих бића, сре-
тних да подредимо своје судове и во-
љу политичким изнудама и комерци-
јалним улагивањима које вријеђају
истински одрасле. Купујемо телевизо-
ре и затим купујемо ствари које види-
мо на телевизији. Купујемо тенисице
по цијени од 150 долара иако нам мо-
жда не требају, а кад се пребрзо ра-
спадну, купујемо нови пар. Возимо те-
ренце и вјерујемо да су они нека
врста животног осигурања, чак и кад
се у њима нађемо постављени нагла-
вачке. И, најгоре од свега, ни не тре-
пнемо кад нам Ари Флеисцхер каже
да “пазимо што говоримо”, чак и ако
се присјећамо да су нам некад у шко-
ли рекли да је Америка земља слобо-
дних људи. И то, такођер, једноста-
вно купујемо. Наше се школовање, ка-
ко је и замишљено, за то побринуло.”

7) “Свака политичка управљачка
структура, чак и тиранија, мора оси-
гурати довољно посла за обичне људе
да не би настали увјети за револуци-
ју. Присилно школовање представља
спектакуларни пројект запошљавања,
такав који је готово неограничено
еластичан, такав који се шири и ску-
пља с потребама за запошљавањем.
Не би вам требало бити непознато да
је институционално школовање, са
свим својим паралелним структура-
ма, главни послодавац у САД-у. И да
тако значајно осигурава уговоре да га
чак ни Министарство обране (сличан
пројект запошљавања) не може пра-
тити.”

8) “Стрми пад опћег благостања
тијеком 90 година интензивног при-
силног школовања одвукао је обоје
родитеља од куће на посао, смјешта-
јући њихову дјецу у управљачке сус-
таве вртића и продуљеног школова-
ња. Унаточ стољетном проглашавању
да је школовање лијек за неједнако
распоређено богатство, догодило се
управо супротно. Богатство је било
250 посто више концентрирано на
крају, него на почетку стољећа.”

9) “Дјеца ноћних мора свуда су
око нас, болесна од наше равноду-
шности; нека имају способности за
оздрављење, већина нема. Ово су
дјеца ноћних мора, тврдим; без живо-
тних интереса, створења увјежбана
да организирају своје вријеме око на-
падаја одушевљења и забаве, или из-
бјегавања казне. Карте путева пред
њима су лажне. Најчудеснији комен-
тар о овој дјеци тисуће су сати које
она проводе у неистраживању, неи-
грању, нетражењу прилика за особни
пробитак – већ у гледању других љу-
ди на телевизији, у музичким снимка-
ма и рачуналним играма.”

10) “Почните ставом да нема ни-
чега лошег у природној разлици која
чини да једно дијете чита с пет годи-
на а друго с дванаест. Кад им обома
буде петнаест, нитко неће моћи знати
које је прво научило читати. Нема
проблема с дјететом, невоља је у то-
ме што не можете водити школе на
начин на који сам управо описао. Пе-
дагошки апарат који присиљава пето-
годишњаке сврстане у разред према
доби да буду рангирани према спосо-
бности да “исправно” одговарају на
захтјеве учитеља, доводи до нама по-
знатих болести читања. Због наших
c е метода, до времена кад наизглед
спори c итач дође до одрасле доби, он
или она показивати равнодушност
према читању, или мржњу према ње-
му.”

(6-10: John Taylor Gat to, Оружја
за масовно поучавање, Алгоритам,
2010.)

Иако издвојени цитати прово-
цирају расправу и свијест о потреби
реформе актуелних школских сис-
тема, цијела књига не успијева по-
нудити реално и могуће рјешење.
Шта више, оптерећена је неолибе-
ралним и на моменте иритирајућим
прагматизмом. Једнострано оду-
шевљен мултимилионерима који су
богатства стекли прије универзи-
тетских диплома, Гатто подилази
увјерењу да је новац универзално
мјерило вриједности. (Н.В.)

6 Biblioteka za zbornicu
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ПРЕДРАГ ЛУЦИЋ
ИЗ ЉУБАВНИКА, ИЗ ВЕРОН

KOΣTAΣ
+

AYŞE

Па сам рођен
Па ме нема
Ни улица

Мог дјетињства

Па сам живљен
Па сам смртан

Па је град рођења
Ништа

Па је море
Па бродови

Па сам веслај
Своје раке

Па сам прогон
Па сам мангаш

Бог Пораз
Са Самотраке

Па сам еглен
Па сам шутња

Са улица
Царског града

Па сам башта
Прекопана

Па разваљен
Ко ограда

Па сам сломљен
Па сам грана
И завежљај
Без ичега

Па сам лула
Без хашиша
Па сам џеп

Са шаком снијега

Па сам тебе
Бар да нисам
Па ме пјесме
Па ме дирну

Па ме жариш
Па ме палиш

Као Кемал-паша
Смирну

Па те гаснем
Тебе цијелу
Свуд по мени

По пепелу

Па сам драча
Па сам шимшир

Па ме немаш
Па сам Измир

Ra dmi la La zić
SORRY, GO SPO DE

Švorc sam, Go spo de.
Pra zno srce, pra zna pi ca,
Iz vrnu ti dže po vi mo je du še.
U gla vi tek po ne što zve či
Kao u kon zer vi pri log za Crve ni krst.
Tu tni ne što, Bo go, u moj bu đe lar.

Pra zna sam i bez pre bi je ne
Srce mi pi šti ko čaj nik.
Ne gde vi di ci pu ca ju od le po te,
Ov de su mrak pri tis ko kap ke.

Sve sam pro tra ći la, pro ćer da la.
Sve spis ka la.
Sad Ti ude li, na hra ni, is ce li.
Pre ne go što ube le žiš,
Daj plju gu, daj kin tu,
Daj ki tu, ovoj gre šni ci.

Daj mi da nas.

Ni ti si jem, ni ti ža njem,
Ni ti pre dem,
Te be po slu šah, Bo go,
Sad Ti po bri ni se za me.
Izle ža vam se do po dne.
Da nju una oko lo cu njam, glu va rim,
No ću nad ru ko pi si ma il po ba ro vi ma
Dre ždim, krva rim.
Uju tru sta jem na hla dan pod srca
Tvog si na, tvog če da.
Nju šim nje go vo me đu no žje
Kao ke ru ša svo je ma le.
Jer, Ti ka za:
Sve što ho će te da va ma či ne lju di,
Či ni te i vi ta ko nji ma.
Al šu tnu me taj čo va,
Is tre se me ko pe sak iz san da le.

Vi še mi ni šta ne ide od ru ke-
Us ka vra ta, te san put.
Ne bu lji u me ne, Bo go,
Ne drži me ze mlji na te ža,
Nac vrca na sam, gu bim ko rak,
Uli ca mi je sve kriv lja,
Ku ća sve da lja,
Pru ži ru ku, pru ži prst,
Ko lu ču, ne ko prut.

Ži vot cvi li kao usna har mo ni ka,
Da le ko sam za ba sa la.
Ne ra zli ku jem vi še vrste pti ca,
Bi lja ka, drve ća, stra ne sve ta,
Re čne od mor skih ri ba,
Izvor od uš ća.
Sno ve po ko ji ma ga cam
Od uli ce ko jom nji šem ku ko vi ma.

Vi še pu ta vo leh za uvek,
Mo je srce be še vre la rin gla,
Sad je vrč ra zbi jen.
Seks neu prljan lju bav lju,
Mo ja je de vi za.
Sve dru ge že lje stre soh
Ko ki šne ka pi sa ka pu ta.
Go spo di po mi luj!
Pe vam o du ši uto plje noj,
Ko ju ne mo gu na oba lu izvu ći.
Kao obe še na div ljač vi se mo je ru ke.
Po mo zi! Izba vi!
Daj mi – us ta na us ta!

Vo leh gor ka pi ća, žes to ke mom ke,
I ko je šta još,
Pri zna jem Ti, Bo go,
Ne mi mo iđe me ni je dan greh.
Kao Tvo je te lo,
Mo je srce je jas tu čić za igle.

Sorry, Go spo de,
Ni sam ja ni Mar ta ni Ma ri ja Ma gda le na.
Tvoj sam is plju vak, tvo ja sli na.
Sad, sve sta vi na kan tar.

Ne pri te ži i ne za ki daj.
Odre ži!
Obne vi di mi srce, li ši me vi da.
Pa ti ti i pla ti ti.
Go spo di po mi luj!

Amir Kam ber
SLI JE PO CRI JE VO LI TE RA TU RE

Lju di su ma ši ne za proi zvo dnju smi sla.
Lju di gle da ju u fil dža ne, za vje se, ta pe -
te, kroš nje, obla ke i dim i vi de ne či je
gla ve, ne či je ru ke, no ge, ko nje, ze če -
ve, ra tni ke, bo lest i smrt. Lju di si na vi -
ja ju sa to ve i us ta ju uju tro za to što mi -
sle da mo ra ju ne što ura di ti. Lju di uvi -
jek ne što mi sle. Lju di ni šta ne mi sle.
Lju di ka žu: su dbi na. Lju di ka žu: je bi
ga. Oni ti ubi ju ne ko ga. Oni ti uzmu ne -
ko ga. Lju di ti ni kad ni šta ne ka žu.

Ima li ovo smi sla? Va ni je to plo. A
ja pi šem. U Nje ma čkoj to ne mo ra ni šta
zna či ti. Ov dje mo že bi ti i po la lje ta,
pu hne li vje tar, si ne slat ki, ne ma ti dru -
ge ne go obla či ja knu i za ko pčaj se do
vra ta. To bi sad re kao Mu ha rem Šef kin.
Da je ov dje. Šef ka je Mu ha re mo va že -
na. Ona je umrla a on se vra tio u Bo snu.
U Sa nu, ako baš ta čno ho ćeš da znaš.
Mu ha rem je ta mo pri je ra ta držao i
uprav ljao je dnu do bru me sni cu. Sad je
iz da je. Ne ko me sa stra ne. Ali ja ti
stvar no ne že lim pri ča ti o Šef ki i Mu ha -
re mu, već o ne čem dru gom, ve ćem, va -
žni jem.

Šef ka je još bo lja od Mu ha re ma.
Sa mo kad se sje tim ko men ta ra za iz bje -
gli čkom so from, kod tet ke Bes ke, kad
smo sje di li i je li pu ru. Šef ka ni je na vi -
kla na pu ru, ka ko će se na vi ći kad je
ima la me sni cu i kad je ta mo u ta vi na
špo re tu, u ćo šku, vaz da naj bo lje me so
cvrča lo? Ka ko će on da, pi tam je te be,
Šef ka vo lje ti pu ru, je de, je de i sva ko
ma lo ka že: Aha, aha, ima ne ko vo li pu -
re, jes’, jes’, aha, aha, ima ne ko vo li
pu re...

Va ni je to plo. Ima li ovo smi sla?
Got tlob Fre ge (lo gi čar, ma te ma ti -

čar, fi lo zof) je ele gan tan i pre ci zan u
smi slu smi sla. On fi lo zof ski čvor si je če
lin gvis ti čkim ma čem i za klju ču je: Zvi -
jez da Da ni ca i zvi jez da Ve čer nja ča ima -
ju is to zna če nje ali ra zli čit smi sao. Smi -
sao, da kle, re fe ri ra na na čin na ko jem
se ne što na la zi na svi je tu. The odor W.
Ador no (fi lo zof, so ci olog, mu zi čki te -
ore ti čar, kom po zi tor, ese jist) ka že da
ži vot ko ji pi ta za smi sao ne ma te oret -
ske šan se da ga ima. Kad bi ga imao, ko
zla to bi ga ču vao i bje žao od ta kvih glu -
pih pi ta nja. Ro land Bar thes (Fran cuz)
ne fer ma Ador na ni pet pos to. Bar thes
tvrdi da sve ima smi sla. Kon se kven tno
do da je da je smi sao be smi sla be smi sao.

Iz Sa ra je va su pri je ne ko li ko go di -
na pis ci do pu to va li u Keln. Tri ko ma da.
Na či ta nje. Slu šao sam ih. Po sli je se de -
si la dis ku si ja. Ne ko be zo bra zan je pos -
ta vio pi ta nje da li li te ra tu ra ima smi sla.
Prvi ni je znao dgo vo ri ti, dru gi se na lju -
tio što prvi ni je znao od go vo ri ti, a tre ći
je po vu kao re če ni cu Da ni la Ki ša po ko -
joj pi sa nje be smi sle noj smrti da je ipak
ne ki smi sao. Ako slo va ne če mu da ju
smi sao što ina če ne bi ima lo smi sla da
ni je mrtvo, on da ti upra vo či taš ne što
što ima be smi sao sa mo za to što sam ja
živ.

Sli je po cri je vo ni je ćo ra vo. Po če -
tni, pro ši re ni dio de be log cri je va, be -
zbe li, ni je bes ko ris tan. Sli je po cri je vo
je lim foi dni or gan ko ji ti je lu po ma že u
bor bi pro tiv in fe kci ja. Ko bi re ko. Zna či
li to da je sli je po cri je vo, za hva lju ju ći
nau čnom up da te-u do bi lo smi sao? Ne bi -
tno. Sli je po cri je vo je, pri je i po sli je
sve ga, fra za sa ko jom uka zu ješ na ne što
što ti ne tre ba. Na dio se be ko ji pos to ji
sa mo kad bo li.

Is ta stvar sa li te ra tu rom.

8 Mala Kutija



Не над Ве ли чко вић
ДНЕВНИК VI ХАХА И БЕЕЕ

Stop by step
Данас смо на часу радили Народна
предања о Сарајеву, и наставник је
прочитао предање Ђерзелезове сто-
пе:

“Народ приповиједа да се виде
стопе Ђерзелезова дората на Дебе-
лом брду крај Сарајева и још на мјес-
тима у околици, које су остале кад је
Алија на њему скакао с једног брда на
друго. Народ вјерује да је у оно доба
камен био мекан. Толико зна да при-
ча наш муслимаснки свијет о тим
удбинама у камену, које означују као
стопала коња свога најбољег јунака.”

Кад је прочитао ово предање,
наставник нам је поставио прво пита-
ње из интерпретације: “Да ли су вас
ова предања подсјетила на нешто
слично што је вама познато? Испри-
чајте.”

Цвико се јавио и испричао како
је једном један дјечак скакао по Фер-
хадији с једне несломљене плоче на
другу, и како је угазио у псеће говно,
и онда су му остали трагови. Наста-
вник се наљутио, и рекао Цвики да
сједне и да се не глупира, и да то ни-
је предање него доживљај.

Мија је испричала како је Посу-
шје добило име по томе што кад је
Ђерзелезов дорат једном био жедан,
он је попио цијело језеро које је тамо
било, и отада се мјесто зове Посушје.
Наставник је био задовољан и питао
је да ли још неко зна неко занимљиво
предање. Јавио се Нерко и рекао да
је једном Жељезница била набујала,
и није се могла прећи, и Ђерзелез је
рекао свом дорату: или џа или бу, и
Дорат је прескочио на другу страну, и
од тада се то мјесто на које је дорат
доскочио зове Илиџа. Наставник је
климнуо главом и погледао по разре-
ду да ли се још неко јавља за ријеч.
Онда се јавила Тијана и испричала
како народ вјерује да каменолом Кру-
пац није каменолом, него да се брдо
одвалило кад се Ђерзелезов дорат
помокрио на њега. Наставник је пра-
снуо, и питао Тијану гдје је то прочи-
тала. Тијана је рекла нигдје, него да
је то усмена предаја.

Мајда је дигла руку и рекла да је
то Тијана измислила, јер се урином
не може разбијати камен. Тијана је
одговорила да може, ако је камен ме-
кан, а народ вјерује да је у оно доба
камен био мекан. Наставник је рекао
не смијемо предања схватати буквал-
но, и да је у предањима занимљива
машта којом народ објашњава појаве.
Онда је питао знамо ли још неко пре-
дање у коме се види љепота народне
маште.

Јавио се Нерко и испричао како
је једном краљ Твртко био у лову у
околини Бобовца, и видио једну пас-
тирицу како пишки. И пошто никад
прије није видио жене како то раде,
он је узвикнуо “Мала нужда чучањ, а
велика Какањ”, и тако је то мјесто до-
било име Какањ. Наставник је питао
Нерка од кога је то чуо, а Нерко је од-
говорио да није чуо, него прочитао на
интернету. Зина се јавила и рекла да
је она исто на интернету прочитала да
код Вареша има једна велика камена
кугла, за коју народ вјерује да брабо-
њак Ђерзелезовог дората. Деме је на
то рекао да је њему то глупо, јер да
коњи немају брабоњке. Наставник је
додао да је то очигледно фалсифи-
кат, и да не смијемо вјеровати свему

што прочитамо на интернету, јер тамо
свако може причати свашта.

Тијана је рекла да исто тако и у
предањима свако може причати сва-
шта.

Наставник је рекао да није исто,
јер су предања сакупљали озбиљни
људи и научници, и да њима никад не
би промакло то да коњ нема брабо-
њке.

Тијана је онда питала наставни-
ка како је научницима онда промакло
да коњ има стопала. Наставник је пи-
тао Тијану коме је то промакло. Тија-
на је још једном прочитала наглас
прву реченицу из предања Ђерзеле-
зове стопе: “Народ приповиједа да се
виде стопе Ђерзелезова дората на
Дебелом брду крај Сарајева и још на
мјестима у околици.”

Наставник се мало збунио. Мај-
да је дигла руку и рекла да је то си-
гурно грешка, јер у наслову пише да
су стопе Ђерзелезове. И са сљедеће
стране је прочитала: “Доста бајкови-
тости садржи и предање о Алији Ђер-
зелезу, гласовитом бошњачком еп-
ском јунаку. Гдје су се утиснуле ње-
гове стопе?”

Онда је Нерко питао Мајду шта
ће у предању дорат, ако су стопала
Ђерзелезова, а не његова. Онда је
Цвико рекао да је Ђерзелез можда
имао дуже ноге од дората, па да је
дорат скакао, а Ђерзелез се дочеки-
вао. Онда је скочио сједећи на столи-
ци, да покаже како, од чега је настао
урнебес у разреду. Кад се урнебес
смирио, јавио се Деме и рекао да би
то могло бит кад би дорат био пони, а
сви знамо да није, него да је био ви-
сок три метра и тежак двије тоне.

Цвико је рекао да је Деме у пра-
ву, иначе би предање о Требевићу
било исто фалсификат. Наставник је
питао које предање о Требевићу.
Цвико је објаснио да је према наро-
дном предању Требевић само с једне
стране шумовит зато што је Ђерзеле-
зов дорат прнуо и опухо сво дрвеће с
друге. Ту је опет настао урнебес, док
се Наставник није прибрао и лупио
шаком у катедру.

Онда је рекао да ће сазвати ро-
дитељски, и да никад у каријери није
доживио да се ученици овако односе
према хисторијском памћењу нашег
народа. Тијана је одговорила да се
ми не односимо према памћењу наро-
да, него према читанки која не разли-
кују стопала и копита.

Olja Ivan če vić Sa vi če vić
IZ KUĆNIH PRAVILA

na ša se uli ca ta da zva la pri je laz
par ti za na. jer su

par ti za ni pre la zi li pre ko slju blje nih
kro vo va bje že ći

od ta li ja na. za to sam mi sli la da su pa li
bor ci pa li s

kro va.
to ka ko iz gle da na ša uli ca još se zo ve

ku ća na ku ći,
što mi je ta ko đer za da va lo pro ble me.

*
od mo ra do te ra ce, mo re crve nih

kro vo va. ja se
di žem na prste, ja se di žem na 

lju lja čku da vi dim
pra vo mo re. ono je do vo ljno bli zu da

mi ri še. kad
pu še ju go pe nje se uz uli cu, mo gu ga

ču ti. ali sa mo
ako se sna žno za lju ljam, vi djet ću mo re.
go re, po vi še mo je gla ve, to čka je s 

ko je se ras tva ra
zas tor kro vo va. ako se za lju ljam još 

ja če, mo gu
odle tje ti u pli ćak ra vno iza mu la.

*
ne dje lja je i ona do la zi. ba ka iz gra da.

ima zla tan zub.
ima li je pu ha lji nu. ima me ku ko su. 

mi ri snu.
ima špi cas ti gru dnjak. ima pro zir ne

ča ra pe.
svi ka žu: tvo ja ba ka je lje po ti ca. prvi

put se uda la sa
se da mna est, dru gi put s dva de set i šest.
oslu šku jem prvi uda rac po tpe ti ce na

ska la ma. a on da
trk pre ko če trde set ska li na na še ku će.
ni kad joj ne ka žem: ne vo lim.
vo lim kad mi ka žu: imaš ba kin

osmi jeh. i ma dež na
de snom obra zu.

*
nit ko ne ma ova kav pro zor, pro zor kao

ova
dje voj či ca. kad otvo ri šku re ona mo že

pres ko či ti u
so bu svog pri ja te lja. kad za tvo ri šku re

mo že sta vi ti
jas tu ke na pro zor sku das ku i tu či ta ti. 

ili spa va ti
sa svim svo jim lut ka ma. ta ko du bo ko

je taj pro zor
upi san u ka men ku će.
tu mo že gu li ti na ran ču, la ki ra ti no kte,

na pi sa ti
pje smu o stran cu. a on da pres ko či ti u

so bu svog
pri ja te lja i sko va ti plan.

Васко Попа
МАЛА КУТИЈА

Малој кутији расту први зуби
И расте јој мала дужина
Мала ширина мала празнина
И уопште све што има
Мала кутија расте даље
И сад је у њој орман
У коме је она била
И расте даље и даље и даље
И сад је у њој соба
И кућа и град и земља
И свет у коме је она била
Мала кутија сећа се свог детињства
И од превелике чежње
Постаје опет мала кутија
Сада је у малој кутији
Цео свет мали малецан
Лако га можете у џеп ставити
Лако украсти лако изгубити
Чувајте малу кутију
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Po slje dnjih dva de se tak go di na u knji že -
vnos ti iz da va noj na pros to ru BiH ni je se
is kris ta li sao ni ti je dan kon cept ko ji bi je
uve zao u čvrstu cje li nu za sno va nu na li -
te rar nim ili knji že vno nau čnim či nje ni -
ca ma. Bh. knji že vnost, da kle, ne pos to -
ji, kao što uos ta lom ne pos to ji ni je dna
na ci onal na li te ra tu ra, kao što nau čno i
li te rar no ne pos to ji bi lo ko ja knji že vno -
is to rij ska kon stru kci ja za sno va na u
drža vnim ili na ci onal nim okvi ri ma. Kao
cje lo vi ta stru ktu ra, bh. knji že vnost,
me đu tim, ne fun kci oni ra ni na trži štu –
kao ni u ši rim kul tur no po li ti čkim okvi ri -
ma; jer, bh. knji že vno trži šte mo de li ra -
no je pre ma na ci onal nim unu tar bo san -
skim gra ni ca ma: ako ži vi te u Sa ra je vu,
te ško je pra ti ti knji že vnu pro du kci ju u
Ba nja Lu ci ili Mos ta ru; i obrnu to. Pe ri -
odi ka ta ko đer fun kci oni ra odje li to – no -
ve po eti čke ten den ci je u drža vnim okvi -
ri ma ne mo gu će je kon sta ti ra ti. Ne pos -
to ja nje ne ke knji že vno is to rij ske odre -
dni ce ko jom bi se mo glo re pre zen ti ra ti
tre nu tno po vi je sno po eti čko sta nje u BiH
otud bi va ra zu mlji vo: ako kon sta tu je te
da ti po vi je sno po eti čki kon strukt kao ka -
ra kte ris ti ku bh. knji že vnos ti, ko vam ja -
mči da u dru gom di je lu drža ve ne će te
na ići na opre čnu ten den ci ju.

Ka da ka že mo da bh. knji že vnost
nau čno ne pos to ji, ne tvrdi mo da taj
pros tor ni je po lje stal nog kon stru isa nja
ra zli či tih mo de la ko ji po ku ša va ju uve za -
ti bh. kul tur no pa mće nje: ta ko se bh.
knji že vnost po ima kao in ter li te rar na za -
je dni ca u či jem in te ra kcij skom pro ce su
kao kon stan ti učes tvu ju po je di ne na ci -
onal ne knji že vnos ti kao va ri ja ble;(1)
me lan ko li čni po ten ci jal se na me će kao
sa drži na naj du bljih slo je va bo san ske
kul tu re (ali i tre nu tne po eti čke pra -
kse);(2) obnav lja se tra di ci onal ni mo del
pri po vje da čke Bo sne na či ju sli ku i pri li -
ku se upo do blja va ra zno ro dnost i dis kon -
ti nu itet aktu al ne po eti čke pra kse;(3) ka -
no ni za tor ski se kre će pre ma pro šlos ti u
pro je kti ma an to lo gi ja ko ji pra te po je di -
ne žan ro ve u bh. okvi ri ma.(4)

Ja sno je da se svim tim ges ta ma
ju go slo ven skom na sli je đu pris tu pa par -
ti ku lar no; u kon cep tu bh. in ter li te rar ne
za je dni ce se le gi ti mi ra pos to ja nje na ci -
onal ne knji že vnos ti kao ne pri je por nih
va ri ja bli (boš nja čka, hrvat ska, srpska
knji že vnost). Ra zno ro dnost po eti čke
pra kse i druš tve na si tu aci ja u BiH odba -
cu ju sva ki ka no ni za tor ski za hvat: ako
kon sta tu je te mo del pri po vje da čke Bo -
sne, ko vam ja mči da u dru gom di je lu
drža ve ni je na sna zi upra vo mo del pri -
po vje da čke Srpske; ili vam se ot kri je
pi ta nje – šta je ako se u ne kom knji že -
vnom dje lu ko je for mal no spa da u bo -
san sku kul tu ru ne is ka zu je me lan ko li čni
po ten ci jal?

Da kle, ovaj izbor i pre gled po eti -
čkog sta nja uop šte ni su re pre zen ta ti vni
u kon sta ti ra nju po eti čkih okvi ra bh.
knji že vnos ti, bu du ći da po li ti čki ne ko -
rek tno igno ri ra ju na ci onal ne okvi re i
klju če ve, kao i ne ke tra di ci onal ne mo -
de le; ten den ci je ko je su is ta knu te u
pre gle du ja ma čno su ka ra kte ris ti čne za
či tav pos tju go slo ven ski(5) (ali i još ši ri –
in ter na ci onal ni) knji že vni pros tor, a
auto ri u izbo ru uvršte ni su po li čnom
afi ni te tu i za pa ža nju sas tav lja ča. Da -
kle, ovim izbo rom i pre gle dom sas tav -
ljač ne bi bio u sta nju is ta ći po eti čku
bh. si tu aci ju u pu noj da tos ti sve i kad bi
to htio; na pros to, tre nu tna druš tve na
si tu aci ja po di je lje nos ti i ne dos toj nost
me ha ni zma na ci onal nih li te ra tu ra opo -
vrgnu li bi ga u sva kom po ku ša ju ši ro kog
kon sta ti ra nja. Naj ma nje što se mo že
ura di ti jes te u što ši rim okvi ri ma ope ri -
ra ti za pa že nim ten den ci ja ma, pri zna  ju -
ći sta no vi tu sku če nost sas tav lja če va vi -
do kru ga u za pa ža nju auto ra i dje la, ko -
je ne smi je pre ten di ra ti na obu hva ta nje
či ta vih bh. okvi ra u kom plek snos ti si tu -
aci je(6), kao i po što va ti mi ni mum nau -
čnih či nje ni ca ko je bi se mo gle izre ći
gle de po eti čkih pi ta nja.

U tom se smi slu je dno či ni iz vje -
snim: pro te kli rat je do nio ra di ka lan
dis kon ti nu itet u po vi je snoj po eti ci u či -
ta voj pos tju go slo ven skoj knji že vnos ti –
i sa mim tim i u knji že vnos ti ko ja je de -
ve de se tih pi sa na i iz da va na na pros to ru
BiH. Rat je ve he men tno in ter ve ni rao u
po vi je sno po eti čki ra zvoj for mi zbog če -
ga će pos tmo der ni zam os ta ti ne po vra -
tno uz drman, nje go va mu ze al nost traj -
no ospo re na, pred im pe ra ti vom za do -
ku men tar nom ela bo ra ci jom zbi lje ko ja
je je di na mo gla do hva ti ti i es te ti zi ra ti
svje do če nja stvar nih svje do ka. Sve to
će pre su dno odre di ti knji že vne žan ro -
ve, ne oavan gar dis ti čki ih ino vi ra ju ći
stru ktu ra ma po-eti čkog an ga žma na
auto ra i fa kci je, te će po no vno ina ugu -
ri ra ti knji že vne ka te go ri je is ti ne, mo ra -
la i obje kti vnos ti kao re le van tne. U
kon cep tu an ti ra tnog pi sma pos ta ti će
sra mo tno pi sa ti ne an ga žo va nu li te ra tu -
ru u kon tek stu sve op šteg ra spa da vri je -
dnos ti i stra da nja sto ti na hi lja da lju di.

Uvo đe njem ka te go ri je auto ro ve
so ci opo li ti čke od go vor nos ti i fa kci je an -
ti ra tna li te ra tu ra je is ka za la pre vas hod -
stvo u bi lje že nju is ka za bez broj nih
svje do ka (u odno su na bi lje že nje sei -
zmo gra fa sop stve ne nu tri ne), va žnost
da no no ćnog oslu ški va nja sop stve nih ra -
tnih po slo va i da na, zna čaj ni ju ulo gu
ana li ti čnog raš či nja va nja ču do vi šnos ti
ko ja se na šla u druš tvu i kul tu ri (u
odno su na za si je ca nje i ana li zu ču do vi -
šta po te klih iz vlas ti te du še).

Žan rov ska da tost fa kci onal nog an -
tira tnog pi sma ne su mnji vo je uslov lje na
mjes tom ra đa nja te knji že vnos ti – a to
su po naj pri je no vin ske stra ni ce. U skla -
du s tim, u tim go di na ma je pri mje tna
ten den ci ja da se pis ci kla si čne be le tris -
ti ke pres tro ja va ju na no vin ske i fa kci -
onal ne žan ro ve, ko jim se po ku ša va ju
pri bli ži ti kon cep tu is ti ne o dva de set sto -
lje tnim pro go nje nji ma i ubi ja nji ma lju -
di. U za ma hu krva vog ra ta u BiH, kad se
im pe ra tiv svje do če nja i an ga žo va nos ti
sta vi pred ju go slo ven ske pis ce, oni će,
na uš trb pi sa nja ro ma na i pri po vje da ka,
po če ti ispi si va ti no vin ske član ke i ko lu -
mne (Smrt je maj stor iz Srbi je Mar ka
Ve šo vi ća, Ex te ne bris Iva na Lo vre no vi -
ća, Ni ka da vi še za je dno Vla de Mrki ća).
Na ra vno, no vin ski pros tor će fa kci onal -
ni žan ro vi is ko ris ti ti da bi što pri je do -
pri je li do re ci pi jen tstva, da bi fi ksi ra -
nim či nje ni ca ma po ve ća li svo ju agi ta ci -
onu moć, da bi što efi ka sni je kre nu li u
nad vla da va nje kon cep ta u gla va ma lju -
di, otva ra ju ći im oči, dok se ne ra zot -
kri je is ti na o su šti ni ob ma na i pre va ra
sa kri ve nih iza to bož njeg pa tri oti zma
(F. Da vid). Osim to ga, i kla si čni be le tris -
ti čki žan ro vi će se fa kci ona li zi ra ti –
stru ktu re će se bi ti us mje re ne pre ma
do ku men ta ri zmu ili stvar no snos ti, bu -
du ći da su pri po vi jet ke i ro ma ni za sno -
va ni po sve ma na is kus tvu auto bio graf -
skom ili svje do če nji ma stvar nih lju di,
či me se os tva ru je izra vno ci ti ra nje
auto ra i ži vo ta. Kao na jan ga ži ra ni ja i
naj vri je dni ja dje la bh. an ti ra tnog pi -
sma iz dvo ji li bi smo: ro man Is to čno od
za pa da Vla de Mrki ća, zbir ku pri ča Đa vo
u Sa ra je vu i ro man Ko na ča ri Ne na da Ve -
li čko vi ća, Bo san sku pri ču Mar ka Ve šo vi -
ća, Pa sji dne vnik Ja ko va Ju ri ši ća, ro -
man Raz gle dni ca iz gro ba Emi ra Su lja gi -
ća, ro man Li ber me mo ra bi li um Iva na
Lo vre no vi ća, zbir ku pri ča S one stra ne
ži vo ta Du brav ka Bri gi ća.

I sa ma po ezi ja će se stru ktur no
tran sfor mi sa ti što bi bi lo naj vi dlji vi je u
po eti čkom po ma ku Mar ka Ve šo vi ća ko ji
u zbir ci pje sa ma Polj ska ko nji ca po zi ci -
ju pje sni čkog su bje kta pre pu šta fin gi ra -
nim ili stvar nim svje do ci ma ko ji vje ro -
dos toj no u sti ho vi ma de kla mu ju pre živ -
lje ni ra tni užas oda ju ći svo ju po tre se -
nost i tra umu, što se ma ni fes tu je u fra -
gmen tar nos ti i re fre ni čnos ti sti ho va.
Za ni mlji va for mal na rje še nja i ino va ti -
vnost for me ko ja spa ša va ra tne sli ke
ma ni fes tu je i Du brav ko Bri gić u zbir ci
Al fa bet mrtvih lju di.

Ja ma čno je da bi ovom pri go dom
tre ba lo spo me nu ti i dru gi val uo bli če nja
ra tnog is kus tva, u dje li ma ne što mla đih
auto ra ko ji će se rei spi sa va telj ski vra ti -
ti krva vim ra tnim do ga đa nji ma. Fa ruk
Še hić će u zbir ci pri ča Pod pri tis kom –

na tra gu prvog va la an ti ra tnog pi sma –
auten ti čno i fa kci onal no uo bli ča va ti
auto bio graf sko is kus tvo pre do ča va ju ći
šo kan tne pri zo re uža sa ko ju di kti ra ju
pri po vje da či ko ji su ugla vnom uče sni ci
zbi va nja na prvim ra tnim li ni ja ma. Amir
Kam ber će u zbir ci pri ča Con struc ting
Kam ber va ri ra ti li čno is kus tvo pro tje ra -
nog i lo go ro lo ška svje do če nja u ese jis ti -
čkom re gis tru što će bi ti zna ča jan do -
pri nos u afir mi sa nju uni ver zal nog an -
tro po lo škog mo de la u pro ble ma ti zi ra -
nju ra ta kao pri je lo mnog do ga đa ja ko ji
se odra zio u ši ro kim okvi ri ma ljud ske
egzis ten ci je i spo zna je; i Še hi će va i
Kam be ro va zbir ka pri ča mo gle bi se sa -
gle da va ti i kao ra spar ča ni i fra gmen ta -
ri zi ra ni ro ma ni ko ji su izos ta vi li kla si -
čne spoj ni ce unu tar si žea. Haj ru din Ra -
ma dan u zbir ci Pri če od ki še ra tno sta -
nje evo ci rat će za ču dno i ino va ti vno u
vje štom vo đe nju pa ra bo li čnih pri ča što
će bi ti zna ča jan po mak u pre va zi la že -
nju sve pri su tnog fa kci onal nog ili stvar -
no snog pos ta men ta.

Ra tna zbi va nja na šla su svo je
odje ke i u stru ktu ra ma na ci onal nih la ki -
rov ki – ko ji u knji že vnos ti li čno is kus tvo
pre vo de i upre žu u ko le kti vis ti čku na ci -
onal nu nad pri ču, fal si fi ku ju ći is kus tva
stvar nih sve do ka i ča snih lju di; kao am -
ble mat ski pred sta vnik te ten den ci je na -
me će se ro man Še hid Zil ha da Klju ča ni -
na, ko ji je ina če i pi sac šo ven skih ko lu -
mni oku plje nih u zbir ci Da, ja pre zi rem
Srbe; ja sno je da on ni je je di ni pred sta -
vnik tog po pu lis ti čkog ta la sa u uo bli če -
nju bh. ra tnog is kus tva ko ji otje lo tvo ra -
va i niz op skur ni jih auto ra ko ji su ma nje
vje šti u vo đe nju pri če i izna las ku iole
su ges ti vnog re gis tra (I. Ta ljić, M. Si na -
no vić, A. Ra hma no vić).

Na kon kra ja (an ti)ra tnog pi sma,
za drža va ju ći po-eti čku ka te go ri ju od go -
vor nos ti, tran zi cij ska li te ra tu ra us mje -
ri la se na uo bli če nje sa daš nji ce – me đu -
tim, sva se is crpi la u stal nom ekle kti ci -
zmu, u ras prša va nju i plu ra li za ci ji pre -
sla bih do mi nan ti, u ola ko tnos ti uo bli če -
ne sva ko dne vni ce, u ne ko li ci ni mar gi -
na lis ti čkih vi do kru ga ko ji kon sti tu išu
zbi lju u nje noj os ku dnos ti. Stru ktu re
an ti ra tnog pi sma sa da se te ško pre va zi -
la ze: fa kci onal ni ili stvar no sni pos ta -
ment os ta je sve pri su tan, oču đe nje i no -
ve stru ktu re ni su ni na po mo lu u gi ba -
nji ma na po vi je sno po eti čkom ob zo ru.

Ka da go vo ri mo o kli še ti zi ra nos ti
for me stvar no snog ro ma na, či jim se
stru ktu ra ma pro ble ma ti zi ra i uo bli ča va
tran zi cij ska sva ko dne vni ca, on da
prven stve no ra zmiš lja mo o os ku dnos ti i
she ma ti čnos ti u kon stru ira nju ver bal no-
ide olo ških vi do kru ga. O ne dje lo tvor nos -
ti i auto ma ti zi ra nos ti for mi uop šte.

10 Komšijska književnost

Mir nes So ko lo vić
An ga žman i ola ko tnost 
knji že vnih for mi
(bi lje ška o po vi je sno po eti čkom sta nju u BiH 1990-2010)



Ta ko se de zin te gra ci ja re pre si vnih
i auto ri tar nih stru ktu ra u aktu al noj
tran zi cij skoj po eti ci kri ti čkog mi me ti -
zma odvi ja sva gda plo šno, apri or no, ne -
her me ne uti čno, kli še ti zi ra no (mi pro tiv
njih), na ci onal-ka pi ta lis ti čki na ra tiv ko -
ji za ro blja va po je din ca se ni ka da ne
usva ja, ni ti se is crplju je, raš či nja va ili
pro ka zu je, stru ktu ra se ne ra zvi ja ni ti
pru ža pros tor oži vo tvo re nju opo zi ci onih
ver bal no-ide olo ških vi do kru ga. Mi ni kad
ne zna mo ka kav je to je zik i šta tu ne
va lja kod za to čni ka s ko jim se tran zi cij -
ska li te ra tu ra ra zra ču na va. Ka ko go vo -
re? Ko je su im ide je? Ko su uop šte oni?

Ipak, stru ktu re stvar no snog ro ma -
na ni su li še ne sva kog po ten ci ja la u pre -
do ča va nju tran zi cij skog pe ri oda; npr.
Ve li čko vić u ro ma nu Otac mo je kće ri
nas tav lja fra gmen tar nost an ti ra tnog pi -
sma, bi lje že ći od sje čke stvar nos ti,
stva ra ju ći mo za ik bo san ske tran zi cij ske
sva ko dne vni ce, ali je is to vre me no prvi i
dos ta ra no ozna čio tran zi cij ske iza zo ve,
ski ci rav ši li be ral-ka pi ta lis ti čku sli ku po -
ro blje nos ti po je din ca, kon stru irav ši
mo ral nu dra mu ve za nu za učes tvo va nje
u tom sis te mu, či me je ozna čen kraj ra -
tne epo he i za bi lje žen po če tak no ve
kon ste la ci je odno sa.

U stvar no snom re gis tru ispi san je i
ro man Se dam stra ho va Sel ve di na Av di ća
ko ji se ta ko đer ba vi be zna đem tran zi -
cij skog kon tek sta i mra čnom ra tnom
pro šlos ti, uvo de ći fan tas ti čke stru ktu -
re; ro man ču va ka te go ri je po vi je sne
od go vor nos ti, ali ga sve pri sus tvo žur na -
lis ti čkog dis kur sa i plo šnost stru ktu re u
oživ lja va nju ver bal no-ide olo ških vi do -
kru ga pri klju ču je u op šte ten den ci je u
aktu al nom po vi je sno po eti čkom sta nju.
Na tom tra gu su i pri če Da ri ja Dža mo nje
– po sve će ne stvar no snom – stil ski čes to

nez gra pnom i os ku dnom – uo bli ča va nju
slu ča je va iz ži vo ta auto bio graf ske fi gu -
re, ko ja uve zu je pri je ra tni, ra tni i pos -
tra tni pe ri od u nje go vim pri ča ma; naj -
ve ća vri je dnost Dža mo nji nih pri ča jes te
nji ho va hu mo ris ti čna di men zi ja.

Li še ne su ges ti vnos ti u di kti ra nju
ši rih po li ti čkih kon se kven ci ja, na tra gu
ski ci ra nja in ti mnog svi je ta je su i pri če
La mi je Be ga gić, ko je pred stav lja ju fra -
gmen te sva ko dne vni ce ko ji ni su ukot -
vlje ni u par ti ku lar nos ti kon tek sta, ne go
pre ten du ju do ni je ti su do ve o ljud skoj
in ti mi uop šte (zbir ka Je dnos mjer no).

Rat kao an ti ci pa ci ja ko ja i u mi ru
za ro blja va for me vi dlji va je i u žan ru
po ezi je: u sve pri sus tvu se man ti čke pro -
zir nos ti i na ra ti vne de kla ma ti vnos ti, u
pre ten zi ji na di kti ra nju stvar no snih sli -
ka, u spu šta nju je zi ka na ste pen go vor -
nog is ka za, u po dre đi va nju stru ktu ra
po li ti čkom i fe mi nis ti čkom an ga žma nu
(po ezi ja Fa ru ka Še hi ća, Šej le Še ha bo -
vić, Adi se Ba šić, Ta nje Stu par-Tri fu no -
vić, Mar ka To ma ša). Odre đe ni ot klon od
ta kvih stru ktu ra pred stav lja ju dvi je po -
slje dnje zbir ke Mar ka Ve šo vi ća: Ras ta -
nak s Aren ca nom i Dok pre la zim u mu -
mi ju, u ko ji ma se vra ća briž lji voj je zi -
čkoj kre aci ji i ri mo va noj for mi, što
pred stav lja pra vu sa bla zan za po tro še -
ne stru ktu re an ti ra tne i tran zi cij ske po -
ezi je; mo der nis ti čke stru ktu re i stav u
svo me po et skom dje lu de mon stri ra i
Ste van Ton tić. Od mla đih pje sni ka naj -
za ni mlji vi jim se či ni po ezi ja Al mi ra Ko -
la ra, upra vo iz ra zlo ga što se ne za do -
vo lja va sa mo pu kim kri ti čkim pje va -
njem i miš lje njem o no vim ido li ma i do -
gma ma, pi sa njem kao izop šte ni čkim
po slom, gla sniš tvom u kon sta to va nju
druš tve nog sta nja, ne go tra ga za no vim
for ma ma va ri ra ju ći pre gršt alu zi ja i

auten ti čno sko va nih fi gu ra po sve će nih
do hva ta nju zbi lje i po ti ca nju ma šte i
osje ćaj nos ti, u po ku ša ju pre va zi la že nja
go vor nog idi oma kao te me ljnog po et -
skog pro se dea.

Osim ra tne fa kci onal ne an ti ci pa -
ci je tran zi cij ske li te ra tu re, dru gi pro -
blem ko ji ju pra ti jes te di ktum trži šta i
ne me ri tor nost knji že vne kri ti ke; uvi jek
pos to ji dis kre pan ci ja izme đu kva li te ta
li te ra tu re i či ta nos ti ili zas tu plje nos ti u
me di ji ma.(7) Ra tna tra uma, ne pri pa da -
nje, lu ta nje, iden ti tet, no ma di zam – je -
su for mu le ko je kri ti ka uzi ma kao
oprav da nja za ne zre lu pri po vje da čku
svi jest, ogra ni če ne per spe kti ve i izos ta -
lu na mje ru ro ma na (Ni gdje, ni ot kud i
Lje pši kraj Be ki ma Sej ra no vi ća). Ne kva -
li te ta ovih ro ma na kri je se baš u ne mo -
gu ćnos ti auto ra da uspos ta vi sta bil nu i
ko he ren tnu for mu ili cje lo vi tu pri ču, da
vje ro dos toj no re ali zi ra svo je na mje re,
da su ges ti vno de mon stri ra svo ja zna če -
nja u ja koj for mi, da pri do bi je či ta oca –
a op šta (pos tstru ktu ra lis ti čka) kri ti čka
mjes ta ko ji ma se prav da ju ta kvi ne dos -
ta ci spa da ju u sva ki daš nji žar gon le gi ti -
mi za ci je ne kva li te te i pro sje čnos ti, de -
po li ti za ci je i mar gi na li za ci je zna če nja.

Ne su mnjiv ot klon od aktu al ne po -
eti čke pra kse pred stav lja ro man Ka ko
voj nik po prav lja gra mo fon Sa še Sta ni ši -
ća, ko ji nos tal gi čno evo ci ra ju go slo ven -
ski so ci ja lis ti čki ima gi na rij u te ma ti ci
vi še grad skog dje tinj stva gla vnog li ka
ko je bi va pre ki nu to ra tom i egzi lan -
tskim is kus tvom: pri ča se za sni va na po -
vrat ku je dnog u me đu vre me nu odra slog
dje ča ka ko ji se u pos tju go slo ven sko
tran zi cij sko okru žje vra ća ka ko bi ne us -
pje šno sa ku pio krho ti ne svog po lo mlje -
nog ima gi na ri ja; ro man je na pi san na
nje ma čkom je zi ku u su ges ti vnom pro se -
deu ko ji tran spo ni ra ne ko li ko in stan ci
ko je u for mi in di rek tnog go vo ra uple ću
ra zli či te gla so ve u na ra ti vni is kaz. I Mir -
sad Si ja rić u ro ma nu Još je dna pje sma o
lju ba vi i ra tu po se gnu će za for ma ma
to ka svi jes ti i in di rek tnog go vo ra u do -
hva ća nju du še vnih re ali te ta li ka Pred -
sje dni ka ko ji kon stru isan na po da ci ma
iz ra tne bio gra fi je Ra do va na Ka ra dži ća.
Po vra tak so ci ja lis ti čkom dje tinj stvu
uka za će se i u stru ktu ri ro ma na Al mi ra
Ali ća Boa u ko ko ši njcu, sa mo što će, za
ra zli ku od Sta ni ši ća, Alić cje lo ku pno
sje ća nje tran spo ni ra ti u hu mo ris ti čkom
re gis tru.

Još je dan autor ko ji pi še na stra -
nom je zi ku, a ve zan je za pos tju go slo -
ven ski pros tor – jes te Ale ksan dar He -
mon; nje go va zbir ka Pi ta nje Bru na ot -
kri će se kao am ble mat sko dje lo de ve -
de se tih, uop šte pri je la zne po vi je sno po -
eti čke fa ze, oku plja ju ći na je dnom
mjes tu pri če ispi sa ne u ra zli či tim re gis -
tri ma ko ji evo ci ra ju po eti čke kon cep te
ko ji su smje nji va li je dan za dru gim od
kra ja osam de se tih na ova mo: od mo der -
nis ti čke pri če Mljet i soc-ar tov ske Lik i
dje lo Al phon sa Ka uder sa, pre ko pos -
tmo der nis ti čkih pri ča Zor ge ov špi jun ski
krug, Har mo ni ka i Raz mje na li je pih ri -
je či, pre ko an ti ra tne Nov čić i iz gna ni -
čke Sli je pi Jo zef Pro nek, sve do no vo -
sen ti men ta lis ti čke pri če Imi ta ci ja ži vo -
ta; po vi je sno po eti čki bi ljeg či ta ve je -
dne de ce ni je, da kle, uti snuo se u di na -
mi čnos ti He mo no vih re gis ta ra. He mon
je u ro ma ni ma pak ne što sla bi ji – ne to -
li ko u imi gran tskom Čo vje ku ni ot kud,
ko li ko u no ma dis ti čkom ro ma nu Pro jekt
La za rus – u ko ji ma će se već odra zi ti di -
ktum trži šta, pre vas ho dno u izbo ru po -
pu lar ne te ma ti ke i ola ko tnog pro se dea.

Ko na čno, na kon fa ze an ti ra tnog
an ga žma na ko ji je ne po vra tno tran sfor -

mi sao for me i žan ro ve, ko ji se na me -
tnuo kao eti čki im pe ra tiv u je dnom pe -
ri odu – pred pos tju go slo ven skom knji že -
vnoš ću se uka zao no vi iza zov: na pra vi ti
ot klon od stvar no snih i fa kci onal nih
stru ktu ra, prei spi ti va ti i uo bli ča va ti
pro šlost i sa daš njost u ino va ti vnim re -
gis tri ma, proi zves ti vri je dna dje la či ji
pri mar ni za da tak ne će bi ti tek pos vje -
do či ti i agi to va ti; ino va ci ja i ot klon i es -
tet ska su ges ti vnost se ot kri va ju kao pri -
je ko po tre bni mo du si u izri ca nju i do -
hva ta nju uni ver zal nih su do va o čo vje -
ko vom sta nju da nas i ov dje. Do se za nje
spa so no snih kon ce pa ta i es tet ske vri je -
dnos ti pak bit će mo gu će je di no ako
pos tju go slo ven ska knji že vnost nas ta vi
egzis ti ra ti u cje lo ku pnos ti svo ga na sli -
je đa i da tos ti, u ši ro kim in ter na ci onal -
nim kon tek sti ma, iz bje ga va ju ći par ti -
ku lar nos ti na ci onal nih okvi ra.
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drame XX vijeka (prir. Gordana Muzaferija, Fahru -
din Rizvanbegović, Vojislav Vujanović), Alef, Sara -
je vo, 2000.

(5) Termin postjugoslovenski upotrebljava-
mo kao minimum prostorne određenosti jedne lite-
rature, računajući na sadašnji izostanak naciona-
lnog kvalifikovanja kojem taj termin trenutno umi -
če, na istost jezika u središnjem dijelu rečenog
pro stora, na srodnost poetičkih tendencija koje se
gibaju na tom prostoru, kao i na jugoslovensko na -
slijeđe čije se povijesnopoetičke postavke otkriva-
ju u naučnoj utemeljenosti.

(6) U tom svjetlu je jasan izostanak republi-
čkosrpskih pisaca iz ovog izbora.

(7) Aktualna bh. povijesnopoetička praksa
obuzeta je dvjema tendencijama koje nesumnjivo
diktira tržište jer odgovaraju održanju aktualnog
poretka; prva se ogleda u žanru postmodernističke
historiografske metafikcije koji je obilježen derri-
dijanskom skepsom u pogledu govora; interkultur-
nim dijalogom; odsustvom istine, osvještenjem
repre  sivnih režima istine; dekonstruiranjem ideo-
loško-manipulativnih strategija nacionalističkih
projekta i njegove politike zaborava; dekonstruk-
cijom metanaracija, revalorizacijom rubnih
(ne)evrop  skih/zapadnih civilizacija, protežira-
njem drugosti i razlike (predstavnici: Muharem
Bazdulj, Nedžad Ibrišimović, Irfan Horozović,
Dževad Kara ha san). Druga tendencija ispoljena je
u evociranom naslijeđu (nove) pripovjedačke Bosne
koja se upliće u niz žanrova, a karakteristike su:
tkanje priče, kult narodnog govora, autentizam
kolorita i hronotopa, sevdalinski senzibilitet, relik-
ti epske završenosti, evokativnost leksike, interkul-
turni dijalog, postupak moderniziranja tradicije i
tradicionalizacije modernog i postmodernog (pred-
stavnici: M. Bazdulj, F. N. Haver, M. Jergović, Ž.
Ivan ković, G. Samardžić, D. Uzunović).



Из дјечије перспективе гледан, би-
цикл Pony вриједи исто као и БМW ка-
бриолет у зрелом животном добу. Без
претјеривања можемо тврдити да је и
више од тога. Дјечија машта не зна за
финансијске лимите, очи виде бље-
штаво превозно средство у излогу Ме-
талца и тако отпочне ноћна мора ро-
дитеља. Бицикл је предмет дјечијег
обожавања, који се лако претварао у
средство уцјене. Не знам ни једног
неодликаша који је, у мјесецу јуну,
градским улицама провозао новог
двоточкаша. Први бицикл је као први
пољубац, прва онанија и први секс.
Зарез у сјећању који се ни чим не мо-
же избрисати.

Добро памтим братов бицикл.
Металик црвени Pony. Стара добра
производња. Кочен контром и с гра-
тис пумпом за пнеуматике. Брат га је
добио као награду за допринос фил-
мској индустрији. Нешто као Оскар у
кућном Кодак театру. Статирао је у
неком досадном документарцу о
жртавама нацистичких злочина као
метафора новог доба. Поносан ход
партизанском костурницом сугерисао
је спремност да злочин опрости, али
не и заборави. Брацика је статирао
про боно. Бицикл су купили родите-
љи, из заједничког кућног буџета. Не
морам спомињати да сам своја јајца
гризао од муке, спреман платити да
поносним кораком прошетам кадром
црно- бијелог документарца. Филм
никада нисмо одгледали. Даиџа Ме-
хмед, у шали, тврди да је материјал
завршио у бункеру. Да би умањили
евидентну душевну бол, родитељи су
мени купили тротинет. Цијена, ситни-
ца. Ефекат- контрапродуктиван. Брат
и остали одликаши поносно окрећу
педале својих љубимаца, а ја за њима
веслам ногом у безуспјешном поку-
шају да их пристигнем на предпото-
пном превозном средству. By the way,
боје свог тротинета се више уопште
не сјећам.

Братова радост изненадно је по-
мућена. Умро је дедо Сулејман. До-
бри хаџија Суљо, каже комшилук што
изјављује саучешће. Окупљање је у
старој породичној кући. Атмосфера,
коморна. По несрећи, дедо је пресе-
лио првог дана школског распуста.

Даиџиница Вахида плаче и вели:
– Само је пазио на друге. Није

хтио умријети раније да му унуци не
би изостајали с наставе!

Даиџиница Мејра дијели исту
афектирану бол:

– Градиво које дјеца пропусте на
крају школске године никада се више
не може надокнадити.

Мати и тетке их гледају преко
нишана. Снахе кењају о образовном
систему, а дјеца им солидни тројка-
ши.

– Привукле се роспије, да их шта
не маши у расподјели имовине- тихо
збори мати, очију отеклих од суза.

Даиџама, бели, ретроактивно
жао што оца нису више пазили док је
био жив. Могло се, да није сопствене
муке сто пута прече од туђе. Најмла-
ђа тетка Фатима клати се у другој ди-
мензији, попут џанкија филованог
ЛСД-ом. Обраћа се невидљивом саго-
ворнику:

– Бабо је говорио да се родите-
љи пазе док су живи. Кад умрем сло-
бодно ми на мезару коло заиграјте,
знао је рећи бабо.

Оца је вијест о смрти затекла у
Београду. Полагао испите на постди-
пломском студију. Стигао је ургентан
телеграм саучешћа. У маниру, Оти-
шао је један велики човјек и друг... А
рахметли дедо је био хаџија, баш му
је пуцала она ствар за другове и пар-
тију.

– Бабо неће доживјети да види
зета магистра друштвених наука- ту-
жно завија мати и сузним погледом
прати реакцију аудиторија на ријеч
магистар.

– Нећеш ни ти, сестро, како ти
човјек учи- тјеши је даиџа Мехмед,
анулирајући позитиван ефекат мами-
не самопромоције.

Унука пуна авлија. Проширена
репродукција. Брат и рођаци отишли
у комшијине трешње, а ја се докопао
његовог бицикла. Горе, доле, уз ма-
лени сокак. Кочити још не знам, па
сам потплату на патикама истањио
као флис папир. Осјетим убод и нај-
мањег каменчића на путу. Кад се дје-
чија вика приближи, бицикл журно
остављам на старо мјесто. Брат ништа
не сумња, Pony нема бројач киломе-
траже. Напредак је видан, више вре-
мена проводим на цицу него на зе-
мљи. Још само да ухафизам филозо-
фију кочења и могу комотно поћи на
Tour de France. Оца ћу довести пред
свршен чин. У ђачкој књижици доми-
нирају петице, техника управљања је
коначно савладана. Мамине сузе и
дéдина смрт додатно ће омекшати
рестриктивну финансијску политику
коју промовише глава обитељи.

Отац се појавио на дан сахране.
Нервозан к‘о лептир. Иритирају га ре-
лигијски ритуали, неко већ смјерно
биљежи његово понашање на џенази.
Поворку смо дочекали на старом
градском мезарју Метеризе. Табут ти-
хо плови на ријеци дланова. Скупило
се мноштво свијета. Ред се халалити

с добрим хаџијом Сулејманом, спла-
варом у доба прије хидроцентрале и
честитим оцем седмеро дјеце. Хоџа и
отац се узајамно игноришу. Свеште-
ник чучи, поравнио је и остали сви-
јет. Пред мојим очима панорама
црних капа- французица. Учи се фа-
тиха. Само отац, брат и ја стојимо.
Брату непријатно. Полагано се спусти
у чучањ, али га очев оштри поглед
брзо усправи.

– Мало ме забољеле ноге, од
стајања- лаже неувјерљиво брацика.

Моје ноге могу и одрезати, ја
опет не би чучнуо. Матори је наша
светиња. Стоји усправан, у атеисти-
чкој пози, попут светионика или ка-
квог другог просторног орјентира.

Брат тихо шапуће на моје ухо:
– Гледај атеисту. Покушава глу-

мити Стевана Филиповића, а више ли-
чи на мунару шарене џамије.

Да је отац чуо, брата би загрну-
ли заједно с дéдом. Лудост је дјечија
реакција на комеморативну атмосфе-
ру. Брат једва суздржава смијех. Са-
говорника за своју зајебанцију у мени
не може наћи. Присутан сам само фи-
зички. У глави ми стоји једна мисао –
Како оца збарити за бицикл.

Џеназа је трајала кратко. Стари,
очито, не дијели моје мишљење.

– Е, јеси га, вала, хоџа развук‘о
и то мени у инат. Инат је лош занат,
хоџице мој драги- говори отац себи у
брк.

Изгледа да нема ништа од мог
новог бицикла. Зајеб‘о ме хоџа к‘о
нико на свијету.

Ручак је, након спровода, упри-
личен у дéдиној кући. Посљедње за-
једничко окупљање, пред ружне рје-
чи које провоцира свака диоба имови-
не. Матори се мало опустио, врућ бу-
рек му лег‘о к‘о будали шамар. Ко-
ристим прилику и оца изводим на со-
как.

– Гледај, тајо, твог омладинца!-
говорим и окрећем педале.

На леђима осјећам очев поносан
поглед као повољан вјетар у једра.
Добијам на брзини, а губим на опре-
зу. Десет је метара до краја улице.
Збуним се и почнем кочити табанима.
Бицикл је пребрз. Уз тресак заврша-
вамо на камари, метал и ја. Устајем и
тражим очев лик. Поглед ми магли
растућа плима суза. Кољена су одера-
на и танак млаз крви натапа бијеле
докољенице. Отац гледа озбиљним
погледом. Није се ни помакао с мјес-
та.

– Добро је. Није лоше за поче-
так. Пошто је сада нови бицикл?

Цијену знам напамет. Декламу-
јем је уз осмјех. Додајем и то да ће је

инфлација преполовити уколико би-
цикл купимо већ сутра, на кредит.

Брат исправља искривљени гу-
вернал на свом Pony-u. Нервозан је и
он па дроби:

– Сјебаћу и ја твоје бицикло, да-
јем ти часну пионирску ријеч!

Пријетњу пречујем. Лебдим у
својим маштањима. Не осјећам ни
бол крвавих кољена ни боцкање ка-
менчића испод танке потплате на те-
нама.

Дедо Суљо ме гледа с неба, а
осмијех му подмлађује лице. Гласан
смијех прекине кашаљ пасионираног
пушача, ујела шкија старе бронхије, и
ја се поновно вратим у стварност. Бог
не постоји, па према томе ни онај, бо-
љи, свијет.

Мени бољи свијет не треба од
овога, по којем поносно окрећем пе-
дале свог првог, црвеног бицикла
Pony.

(поглавље из романа
Боа у кокошињцу)
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PRO LOG

Ne že lim re ći ni šta vi še
od ono ga što jes te

ni ti oću ta ti vi še od mu ka
ko ji bdi

po nad me ne i vas
mo ja be zbo žni čka bra ćo

I vas i me ne za oku plja mi sao
o his to ri ji sla vi prav di
o ci je ni
o žrtvi
o zna kov lju

na sta zi Is to čno od ni če ga

Su vi še ma lo je da ri ječ bu de izme đu
da za go va ra bez da ha vje što skri va
po sre du je u do go vo re no vri je me
pred usnu lost bra to ubi ce
pred krvnu tram pu
dou šni čki bat
pred ži vu po šast
gu bav ca le pre gla di ra ta

i mu čne smrti

Za to po di žem ru ku ka da vas poz drav ljam
Bra ćo
do ti čem i usne i če lo
Znam da smo vje čno raz dvo je ni
os ta je mo oda ni svo jim stra na ma
oče ku juć tri jumf ili su no vrat kraj nji

REQUIEM ZA KI JEV SKOG

Umi rao sam ne ko li ko pu ta
ba rem ko li ko me slu ži pa mće nje
no ću pred zo ru u re do vi ma
pred po la zak na put pri še tnji uli com
u snu

kao te ški ra nje nik kao gu ba vac kao iz gna nik
uta mni čen bez ja mče vi ne po ro te i sud ca
bez sa pu tni ka slu čaj nih pro la zni ka bez iko ga
nes ta jao sam u stra vi ko le ba nja iz gu bljen
po gle daj u uli ce pe ri fe ri je si ro tinj ske čet vrti

sme tlji šte me tro po le
tu da sam pro la zio
pi taj mo ju bra ću

po tom se vra ćao da uzmem ri ječ o si tnim stva ri ma
o pre da nos ti o pe ru nad har ti jom o su lu dom

sto lje ću smi je ha i smrti 
o bar ba ri ma ko ji ku ca ju na vra ta
mog iznaj mlje nog do ma
o ša re ni lu pu to ka za uz sta zu uspo na svi jes ti

od bas tilj ske sje ne do ave ti Gwan ta na ma

znam da je ovo sti je nje i ta ma moj dom
i da mi po gled se že ko li ko is pru že ne ru ke gla dnog
i znam da je uza lud
jer ja sam ipak pro dao du šu za par sre bre nja ka

i kar tu tre će kla se za wild west
os ta lo mi je ti je lo go la ma te ri ja ze mlje va tre i vo de 
a ono pri zna ćeš 

ne vri je di ni šta

VJE ŽBA NJE EPI KE

Za ra zli ku od vas mo ja des tru kci ja je te me lji ta
vo đe na si gur nom ges tom bez stan ki u gla dnim go di na ma
i ise lje ni čkoj li ne ar noj sta tis ti ci
sa tom vje šti nom sam bez glav i ne za sit
ne os tav ljam mo gu ćnost opo zi va pri ulas ku u krug
kao što i ne po miš ljam da izre knem for mu lu ko ja će na gris ti

be dem
i ta ko pro bu di ti sje me na ne kog bu du ćeg klju čnog oslon ca

zar ne znaš ja po dje dna ko lju bim svo je no ve i sta re krvni ke
vo lim nji ho vu bli zi nu mi ris neo pra ne ko se
i sla du nja vi po kret pre ko li ca
upor no po ku ša vam da lju bav bu de po dje dna ka i stal na
ah ta za hval nost na okru tnos ti ko ja odi še ot mje nim sa lon skim

mi omi ri som
ra zno boj nih ta bo ro va nja

Ja pri je sve ga sa mo mo ram bi ti ne ču jan

Ri je či će saz da ti raj
i ri je či će kru ni sa ti ga pod dru gim ime nom
pod tros tru kom kru nom uple te nom od oš trog ko ro va oči to

pjev lji vog per fe kta

Mo žda se pre ra ču nam pri ocje ni ovog iš če ki va nja
jer kru ta ta čnost že lje zni ca Raj ha je ar hai čni ek spo nat u

odno su na sli ko vi tost
u lje plji voj jul skoj žur bi do Po to ča ra i na zad

To je je di ni ra zlog za što tre ba odus ta ti od po dje la
od be smi sle nih ras ta na ka odlas ka iz ku će ili pre las ka u tu đu

ze mlju
gdje da ni su obo je ni su mlji vom i ušto glje nom do bro do šli com
Mi mo ra mo os ta ti blis ki
tu na ko rak je dni od dru gih tek pros tor je dnog za grlja ja
kao naj ve ća do zvo lje na raz da lji na
od ogo lje lih vra to va do ula šte nog me dje nog sje či va

Bez ob zi ra što smo us pje li da ra zvi je mo trgo vi nu re li kvi ja ma
za ko pa nim re bri ma i lu ba nja ma bez ob zi ra na vre men ski

odmak
ci je na je još uvi jek sta bil na a po traž nja di kti ra ot ku caj

bi olo škog sa ta
ove izmo re ne na ci je

ali šta ako se po tro še kos ti

Ho će li to bi ti kraj mo je pro pas ti
ili ću tek ta da pu to va ti mir no
kao i sva ki be zi men i pro sje čan mrtvac

ČETIRI RI JE ČI

Uči ni li smo rat čis ti jim

ra nje ni ke sa da os tav lja mo u ži vo tu i drži mo na ci je ni
uho de ku ka vne stu pi ce i prkos inih ko pi la na
ko ji izno va sta sa ju
u Da naj skom ta bo ru ne kih no vih var va ra

Na ša oda nost do gmi hra nje na je kos ti ma i gla đu
kraj njim pri hva ta njem smrti bez pres tan ka vi če mo u noć:

mi mrtvi već
bi ja smo za če ti u stro ju

Ob zna na za ti šja slu ži nam za ne ko li ci nu
op štih po ma ka

– po sla ti te le gra me o sla vi i o smrti
– osvo je ne izvo re ime no va ti ime nom prvog dav lje ni ka
– spa li ti ne ko li ko pre os ta lih ru ko pi sa
– če ka ti ku gu
– sje či va na po ji ti otro vom uzor nih rim skih dvor ja na
– če ka ti ku gu

Rat op sta je
uprkos mo no to ni ji uspo nu bi ro kra ti je

ne kro lo gi ja za la zi u usme nu li te ra tu ru

bi lje žim je dan naš pris ta nak na raz mje nu
ti je lo za ti je lo
trg za trg
pla tno zas ta ve za pla tno pos mrtno

bez ob zi ra na mo gu će is ho de

na ša oda nost ne je nja va.

TAMNICA

Ta mni ca ko ju sam uzeo
na po slje dnjoj po dje li da ro va
od go va ra mi do vo ljnom mje rom uža sa

Ona ne ma kao i obi čno
če ti ri mra mor na zi da
vi so ki strop ni ti pod ugla čan
je dno li čnim pu tem ku žnih

Ona ne ma us ko grlo svje tlos ti
okre nu to stra ni za las ka
ni ti usi ljen krik po ti snut 
u za bo rav lje ni ta mni kut

Mo ja ta mni ca ima ne bo
i ze mlju
je dnu ne pre moš će nu ri je ku
i par uli ca ko je za la ze u ge to

Ona ima trg uli čnu pi ja cu bli je da li ca
mnoš tvo pro sja ka i blis ta vu ka pi ju
pred prin če vim do mom

Ona ima tri bi ne po zo ri šte
kre ma to rij
mi si ona re iz da le ke ze mlje bo ži je
lju de vi čne li je pom go vo ru
sa mo ubi ce
žu čne pre pir ke pred ja vnom ku hi njom

na uzvi si ni gro bo ve s po gle dom
na tro šna zda nja na sli je đa

sre tan sam ka da no ću
u do pu šte no vri je me ko ra čam
nje nim obo dom
vje što kri ju ći pre zre ni os mjeh
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Ne bo, do ta da, bol no pla vo i ve dro, za -
mra či lo se u se kun di. Tmas ti, ta mno si vi
obla ci su na di ra li sa za pa da i dan pre -
tvo ri li u noć. Va lja li su se pre ko ne pre -
gle dnog ho ri zon ta, is pre si je ca ni mu nja -
ma i pre dvo đe ni vje trom, ko ji je, u po -
čet ku, sa mo za ta la sao mo ćne gra ne bo -
ro va is pred ku će, a on da ih po čeo ši ba -
ti, či ni lo se sa svih stra na, sa to li kom si -
li nom da su ši šar ke po če le da bu bnje po
kro vu...

U is to vri je me se ogla si la i alar -
mna si re na a te le vi zij ski pro gram je
pre ki nut upo zo re njem da tor na do do la -
zi i da po tra ži mo sklo ni šte...

Ame ri kan ka je zgra bi la klju če ve
ko la, če ko vnu knji ži cu, na šu kćer ku I
sju ri la se niz ste pe ni ce u po drum. Ja
sam po ku pio ku ti ju ci ga ra i upa ljač sa
sto la, par kon zer vi pi va iz fri ži de ra i
pri dru žio im se u mra ku. Sva ka das ka u
ku ći je je ca la pod na le ti ma vje tra, a
grmlja vi na odu zi ma la dah.

Sje dio sam sa tro go diš njom kćer -
kom u kri lu, pa lio ci ga ru na ci ga ru i u
se bi po nav ljao: Ne daj Bo že, ne daj Bo -
že, ne daj Bo že... i pla kao, ne od stra -
ha, ne go što me sve pod sje ti lo na ne što
sli čno što sam već do ži vio i pre ži vio da -
vno, da vno... sa dru gom že nom i sa dru -
gom (ta da) tro go diš njom kćer kom.

U du gih po la sa ta se sve smi ri lo;
sun ce je po no vo za sja lo i je di ni trag ne -
vre me na su os ta le po lo mlje ne gra ne
drve ća po mo krim uli ca ma. Su tra ću, na
vi jes ti ma, sa zna ti da nas je tor na do
pro ma šio za ne kih pe tna es tak ki lo me ta -
ra, po ra vnao cen tar gra di ća Bar ne vel -
da, ubio pet lju di i tri de set kra va na
okol nim ran če vi ma; ko u is to vri je me
go di ne, u Crownpo in tu, In di ani, gdje
sam ra dio kao ku har u res to ra nu Kod
Nic ka.

Za vrša vao sam dru gu smje nu i bio
je čet vrtak – spor dan, pa je ku hi nja bi -
la za tvo re na već oko de vet sa ti na ve če;
pre os ta lo mi je još sa mo da očis tim špo -
re te i ope rem pod – sa tak vre me na po -
sla, ali me je gaz da, Nick, pre ki nuo:

Za je bi to ve če ras. ‘Aj mo na pi će.
Sje di li smo u ba ru, sa mo nas dvo -

ji ca i bar men Larry, a Nick je na zvao
svo ju ku ću i re kao že ni da ve če ras ne
mo že do ći, da mo ra obra ču na ti pla te
ra dni ci ma...

Za pre voz ku ći ni sam mo gao ra ču -
na ti na Larryja, jer je bio ko ze mlja, pa
sam pi tao Nic ka:

– Mo žeš li me odba ci ti, jer su tra
ra dim prvu smje nu?

– Ne bri ni za to. Do đi su tra kad ho -
ćeš – pi sa ću te ci je li dan. Ide mo ve če -
ras u Ca si no.

– Ja šta ću! Ne mam ban ke u dže pu.
– Ne ma pro ble ma – ja ću ti da ti

pa re.

– Aha. A, vra ti će ti ih mo ja ma ti
Ka dra iz Ne ve si nja.

Nick se zbu nio:
– Ka dra? Zar ti maj ka ni je u Ho lan -

di ji?
– Za bo ra vi, ne ma ve ze – to je ne -

ka na ša, sa ra jev ska za je ban ci ja... Ne -
mam pa ra, to ho ću da ti ka žem, čo vje -
če.”

Opet će Nick:
– Ne ma pro ble ma – re kao sam ti

da ću ti ja da ti pa re: ako iz gu biš – ne
du gu ješ mi ni šta; ako do bi ješ: po la me -
ni – po la te bi.

Do Ca si na ima vož nje sat i po, pa
smo, sa sre ćom, kre nu li. Za mo lio sam
ga da, ipak, svra ti mo do mo je ku će da
se na brzi nu pre svu čem: ne ću da iz gle -
dam ko fur da u Ca si nu.

Obu kao sam crne DOC KERS pan ta -
lo ne i crnu FROG ko šu lju, evrop skog di -
zaj na i, plus, sve zao bi je lu, svi le nu kra -
va tu, pa sam i li čio na ne što, iako sam
u dže pu imao sa mo sto do la ra što mi ih
je Nick dao.

Koc kar ni ca je bi la na ne kom je ze -
ru, na bro du, bli zu Chi ca ga, ali na te ri -
to ri ji In di ane.

Ko li ko sam shva tio, u Il li no isu
(gdje pri pa da Chi ca go), koc ka nje je za -
bra nje no, pa sva ko iz Chi ca ga do la zi tu.

Čet vrtak je, kao što re koh, spor
dan, pa je na par ki ra li štu is pred bi lo sa -
mo de se tak ko la, a me đu nji ma se iz -
dva jao ogro mni, bi je li “lin coln” sa šes -
to ro vra ta.

Nick je pro mrmljao:
– Oho. M.J. je ov dje ve če ras.
– Ko?
– M.J.! Mic ha el Jor dan! Bo že, ka -

ko taj čo vjek vo li da koc ka.
Na ste pe ni ca ma što vo de do pa lu -

be sta ja la su dva brda od čo vje ka i Nick
me upo zo rio da su ta dvo ji ca Jor da no vi
tje lo hra ni te lji, a da su dru ga dvo ji ca,
si gur no, s njim u sa li.

Slat ka je za me obu ze la pri po mi sli
da ću koc ka ti za is tim sto lom sa Mic ha -
elom Jor da nom i u sa mo de se tak me ta -
ra do ula za ja sam sa njao: kao, kre nuo
me ne ru let ko bu da lu ku rac, a Jor dan –
gu bi li gu bi! U ne ko do ba os ta ne on ko -
kuz, a ja mu pre ba cim gu tu že to na; on
se izva di s mo jim pa ra ma, još I do bi je;
za hva lju je mi se i da je mi svoj pri va tni
broj te le fo na i obe ća je mi kar te za Bul -
lse kad god za že lim; ja mu ka žem da
bih vo lio da se vi dim sa To ni jem Ku ko -
čem, on ka že...

Tu se bu dim iz sna, jer sa sa mo sto
do la ra u dže pu mi i ni je do zvo ljen pris -
tup u sa lon (ulaz je da pro mi je niš mi ni -
mum 500 $ u že to ne), ta ko da ja svo ju
sto ju mo gu zi ja ni ti sa mo u pre dvor ju.

Nick, be zbe li, ide ra vno gdje je
ve li ka lo va i že li mi sre ću, a ja se već

ba vim miš lju da uop šte i ne koc kam, da
sje dnem za bar i da se oblo čem, a da
Nic ku ka sni je ka žem da sam pro koc kao
pa re i mir na Bo sna.

Po ru čim “Joh nnie Wal ker” – s
crnom eti ke tom, na gla sim, a šan ke ri ca
me po gle da kao za dnje go vno i ka že:

– Dru gog i ne ma mo, go spo di ne! Sa
ve li kim na glas kom na ono go spo di ne.

Stav ljam sto jan ku na šank i pi tam
se ko li ko će me za kla ti; ona mi si pa na -
prstak u ča šu i vra ća mi ku sur od 92 do -
la ra. Strpam 90 do la ra u džep i os ta vim
joj 2 do la ra ba kši ša. Ko bi va – os ta vi ću
uti sak. Ne ka že mi ni hva la.

Raz go dim vis ki na dva gu tljaj či ća
i na je dnu ci ga ru i skon tam da ne ma
šan se da se čak i pri pi jem za pre os ta lih
90 $ i sa nje nim si pa njem.

Po ru čim he ine ken – du že će po tra -
ja ti (ovaj put joj os ta vim ku rac, a ne
ba kšiš) i odlu čim se da sje dnem za ma -
ši nu.

– Ka ko sje doh – ta ko me kre nu;
do bar sto na ulo že nih dva de set. Opet
imam šan se da se uši kam, ako ni šta dru -
go. Opet na ru ču jem he ine ken, da ne
po kva rim sre ću: ma ši na je po lu di la – u
ma nje od sat vre me na do bar sam 800 $.

Ka žem sam se bi: ne ča čkaj me -
čku, uzmi pa re, sje di za šank, sa če kaj
faj ront i Nic ka, daj mu nje gov tal i opet
si do bar po lu mje se čnu pla tu.

Ali, ne bih ja bio ja, da ne odem
ra vno do mje nja čni ce na ula zu u sa lon i
ne uzmem 500 $ že to na.

Sa mo dva sto la ra de: ru let i aj nc
(Black Jack).

Za aj nc sto lom je sa mo je dan
igrač u ta mno ze le noj ko šu lji, bra on
pan ta lo na ma i s kra va tom is te bo je;
ma lo ra zve za nom oko vra ta... s di ja -
man tskom nau šni com...

Iza nje go vih le đa dva crnca s mu -
mi fi ci ra nim li ci ma na ko ji ma sa mo očI
ra de: kru že po ci je loj pros to ri ji i, na ra -
vno, za us tav lja ju se na me ni, ko ji po ku -
ša va iz gle da ti non ša lan tno i do še ta ti do
sto la gdje koc ka nji hov gaz da – jer to
jes te M. J.

Is ti osmi jeh, is ta fa ca, is ta će la vi -
ca pre kri ve na gra ška ma zno ja, ko ju
sam vi dio ne bro je no pu ta na te le vi zi ji.

Pre me ćem svo jih pet gla va u že -
to ni ma (25 ko ma da po 20 $), kao, ja ću
sa da sjes ti za is ti sto s Jor da nom, baš
kao da tu i pri pa dam. Me đu tim, go spo -
din Jor dan ne vo li di je li ti sto ni s kim,
pa mu kru pi je di je li kar te na sva slo bo -
dna mjes ta na ze le nom sto lu, a on stav -
lja na sva ko ve li ki, crni, čet vrtas ti že -
ton (1.000 $) dok pi juc ka ne što žu to iz
ča še.

Pra vim oku ku do ru le ta gdje Nick,
pet-šest fra je ra i je dna ko ka (do bra, da
ne gri je šim du še) igra ju na ve li ko.

– Ah, tu si, ka že Nick, sa ve li kim
osmi je hom i ve li kom gu tom že to na is -
pred se be.

Sje dim po red Nic ka i stav ljam že -
ton na sre dnju ko lo nu: već sam u gla vi
odlu čio da ću igra ti de set pu ta is to, pa
šta Bog da. Da de Bog: od de set pu ta do -
bi jam osam, što je na re dnih 240 $ do -
bit ka.

Dok se ru let vrti, ža lim se Nic ku
ka ko me je šan ke ri ca za kla la za vis ki u
pre dvor ju, a on mi objaš nja va da je sa -
da pra vo vri je me za osve tu, jer u sa lo -
nu su sva pi ća i ci ga re bes pla tni...

Nas tav ljam da igram is ti sis tem,
sre dnju ko lo nu... Do bi jam i gu bim, do -
bi jam i gu bim; iz gu bio sam već ra čun
ko li ko imam pa ra ali ko no ba ri ca mi si pa
vis ki čim pri mi je ti da je ča ša pra zna (a
to je čes to).

Pi tam Nic ka gdje je ha la i on mi
po ka zu je ru kom u ne kom neo dre đe nom
prav cu. Ma lo sam iz gu bljen u us kim,
brod skim ho dni ci ma, ali tad vi dim Jor -
da na (u pra tnji tje lo hra ni te lja) ka ko,
ot ko pča va ju ći šlic, ula zi na je dna vra -
ta, a ja za nji ma.

Sto ji mo iznad pi so ara i, kao svi
mu škar ci na svi je tu, uz is to Uuuh I Ah -
hh, uži va mo u tre nut ku.

Sre tnu nam se po gle di i Jor dan mi
se obra ća:

– Co ol shirt, man (Stra va ko šu lja,
ja ra ne).

– Yup! Thank you (Aha! Hva la).
Otre sa mo za dnje ka pi, a Jor dan

se opet ce ri:
– I tho ug ht that I had go od one

(Mi slio sam da je moj ve lik).
– It’s not hing as iy’ve used to be

(Ni šta je ka kav je ne kad bio).
– That’s for su re; and it’ll ne ver

be (Ta ti je do bra; ni kad ne će bi ti kao
pri je).

Dok pe re mo ru ke nad la va bo om,
smi je mo se i ru ku je mo se:

– See you ro und, man (Vi di mo se
opet, ja ra ne), ka že, bo ga mi, ko da to
zbi lja mi sli.

– Yeah. Su re (Aha. Be zbe li), od go -
va ram.

Već svi će i vri je me je faj ron ta:
za dnje pi će i za dnja op kla da. Stav ljam
sto ju na broj i gu bim.

Na izla zu Nick mi je nja po ve li ku
go mi lu že to na za ček, a ja za cash. Gu -
ta pa ra!

U ko li ma bro jim pa re: 720 $. Da -
jem Nic ku nje gov tal, ali me on odbi ja:

– Nek’ ti je sa sre ćom. Vra ti mi sa -
mo mo jih sto do la ra. Ja sam, iona ko,
dos ta do bar ve če ras.

Vo zi mo u krva vo crve ni zid obla ka
što izra nja sa ho ri zon ta i Nick me upo -
zo ra va da će mo, vje ro va tno, ima ti ga -
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dno ne vri je me kad sti gne mo u
Crownpo int.

Auto put, gla dak ko ogle da lo, pust
je u to do ba, Nick pri tiš će gas do das ke,
pa smo ku ći po la sa ta ra ni je ne go da
smo vo zi li do zvo lje nih 65 mi lja (100
km) na sat.

Poz drav ljam se s Nic kom, sje dim
na ve ran di i po no vo bro jim pa re.

Osje ćam se sre tnim i si gur nim i ne
mo gu da opet ne po čnem sa nja ti: ako
sva ke ne dje lje bu dem do bar bar po la
ovo ga, on da ću za go di nu da na...

Tad odlu čim da po pi jem još je dno
pi vo pri je spa va nja, da izme ra kam svoj
do bi tak, da odba cim tu krpu sa mo sa ža -
lje nja, ko ja me, evo, već če ti ri go di ne
gu šI i po kri va kao gu bav ca, da...

Os tav ljam pa re ispod te ške, sta -
kle ne pe pe lja re na ste pe ni ca ma na ve -
ran di...

U par mi nu ta, ko li ko mi je tre ba -
lo da ot klju čam vra ta, odem do klo ze -
ta, do fri ži de ra u ku hi nji po pi vo...

Otvo ri lo se ne bo, ili bo lje re če no,
pa kao.

Na ve ran di ni tra ga od pe pe lja re,
a ka mo li od mo jih pa ra; ki ša ši ba u va -
tro ga snim mla zo vi ma, sko ro ho ri zon tal -
nim od ja či ne vje tra, a ja sto jim na sred
uli ce i ur lam, pla ču ći u oko olu je:

– Ubij, pe de ru! Ubij, ne mu či me
vi še! Ubij, maj ku ti je bem! Ubij, ubij!!!

I, opet, ne ri dam ja zbog gu bit ka
je be nih do la ra, ne go što je, opet, po
bog zna ko ji put, ta mrva sna ko ju sam
imao ubi je na u ME NI: ja ur lam da ga na -
dja čam jer, kroz svu grmlja vi nu i mu nje
što ih ša lje, ja gla sno ču jem nje gov po -
dru glji vi smi jeh:

– Ko ji ti je ku rac tre ba lo još je dno
pi vo?

Iz gle da da sam i uspio u to me, jer
sve se smi ru je na glo ka ko je i po če lo, a
Bran ko, moj ja ran iz Tre bi nja, u či joj
ku ći, us tva ri i ži vim, izla zi na vra ta, sa -
mo u ga ća ma:

– Šta se de reš, sa ra jev ska se lja či -
no?

Pre ba cu jem mu ru ku pre ko ra me -
na, smi jem se i ka žem:

– Šu ti, tre binj ski pa pa ne. Daj nam
po pi vo.

Sje di mo na ve ran di; on skla nja ru -
ku sa svog ra me na i sa mo ka že:

– Sva šta.
Bran ko se vra ća sa dvi je kon zer ve

pi va u ru ka ma i stre sa od hla dno će:
– Hla dno, bog te je bo.
Otpi jam do bar gu tljaj i gle dam

svog ja ra na, spu štam, naj nje žni je što
mo gu, ru ku na nje go vo mrša vo ko lje no
i ka žem:

– Znaš li ti da ja imam ve ći ku rac
od Mic ha ela Jor da na.

On ne će ni da gle da vi še u me ne,
ne go sa mo tre se gla vom i po nav lja:

– Sva šta!
Ma ri ja, Bran ko va že na, po jav lju je

se, bu no vna, za grnu ta šla fro kom, na
vra ti ma, sa za bri nu tim izra zom li ca pi -
ta:

– Šta je bi lo, Da co?
– Ni šta, Ma ri ja. Šta će bi ti, Ma ri ja?
Ma ri ja odma hu je ru kom, vra ća se

u ku ću i ka že:
– Sva šta!

Седма је зима била најхладнија од по-
четка опсаде. Свако дуже мировање
бивало је залеђено и при најмањем
додиру ломило се попут стакла. Пре-
брзо кретање, опет, претварало се у
дугачку, непрекидну нит која се са
лакоћом смрзавала. Само су ријетки
познавал прави ритам који је измицао
леденој смрти.

Један од таквих био је Елиас
Вескот, који је до краја савладао вје-
штину бјежања од ледених дубина,
као и све начине да се заштити од
усијаног камења и отровног пепела
који су даноноћно засипали град. Ове
седме зиме зажелио је, јаче него ика-
да, да умакне из тог пакла из којег се
нико до сада није жив извукао. Сје-
дио је тако поред малене лимене пе-
ћи у коју је гурао посљедње књиге из
своје библиотеке и размишљао како
да оствари свој бијег. Док је тргао
странице на којима су биле слике из
неких прекоморских земаља, осјетио
је топлину, најприје у рукама, а онда
у читавом тијелу. Почео је полако да
скида слојеве одјеће са себе и да их
трпа у пећ. Пламен се, зачудо, није
појачавао, али је топлина бивала све
јача. И док је убацивао капу кроз
отвор, осјети како му неко вуче руку
у пећ. За руком је кренула и друга,
затим и глава. Ускоро је Вескот читав
био унутар лименог чудовишта. При-
јатна топлина миловала га је по тије-
лу и дизала навише. У даљини је на-
зирао малени отвор пећи и сиве зидо-
ве своје собе. Ускоро му се и то изгу-
било из вида. Пео се све брже, сјај
пламена почео је да блиједи, замије-
нили су га тама и хујање вјетра. Онда
је Вескот изгубио свијест.

Када је дошао себи, лежао је на
пијеску. Пијесак је био врео. Са неба
без облачка блистало је подневно
сунце. Мирисало је на море и масли-
не. Вескот се налазио на неком малом
острву, толико малом да је могао са-
гледати његов руб оивичен меком
пјеном таласа што их је стварао ми-
ришљави повјетарац. Свуда око њега
расло је непознато дрвеће, пуно окру-
глих наранџастих плодова. Нигдје ни-
је било ни живе душе. Само је дуж
обале весело клопарао мали зелени
трамвај окићен разнобојним тракама
од најфиније свиле. Вескот је уско-
чио у вагон и возио се скоро до вече-
ри. Изашао је код једног дрвета, от-
кинуо наранџасти плод и почео жва-
кати сочну воћку. Сунце је залазило
када је, опружен на пијеску, заспао.

Пробудила га је страховита хла-
дноћа. Лежао је без одјеће у свом
скровишту поред хладне лимене пе-
ћи. Око њега хроптао је опкољени
град. Вескот је стрпао у уста напола

поједени наранџасти плод, журно
убацио остатке књге у пећ и запалио
ватру. Ускоро је поново био повучен у
пећ, окружен пријатном топлином,
лебдио навише, ка своме малом ос-
трву. Сада заувијек одлазим, поми-
слио је Вескот.

Тако лебдећи и размишљајући,
провукао је Вескот главу кроз отвор
димњака на крову свога скровишта.
Тек што ју је промолио, зачула се зво-
њава трамваја и шкрипа кочница. Ма-
ли зелени трамвај се зауставио, а
глава Елиаса Вескота откотрљала се
низ обалу, док ју је један златни ра-
чић зачуђено посматрао.

Ал хе ми чар
Онога дана када је пронашао Књигу
мудрости, Елиас је Вескот закључао
своју мајсторску радионицу и од тада
га је ријетко ко виђао. До касно у ноћ
листао је Књигу, окружен разним по-
судама из којих се пушило, у којима је
нешто клокотало и око којих су се ши-
рили неземаљски мириси. Након мно-
гих пробдјевених ноћи, на столу ис-
пред њега стајало је оно што је сањао
цијелог живота: пуна чаша зеленкасте
течности која се пјенила. Вескот је на-
гнуо чашу и испио течност у неколико
дугих гутљаја, обрисао уста шареном
марамом и стао пред огледало. У
огледалу се видио одраз предмета из
његове радионице, али Вескотовог
одраза није било. Постао је неви-
дљив! Чак је и чаша у његовој руци
била невидљива. Успио је оно о чему
су маштали сви стари алхемичари.

Још док је радио на справљању
напитка, направио је списак ствари
које ће учинити када буде невидљив.
Најприје је, насред улице, добро оша-
марио тројицу људи који су му се да-
вно нешто замјерили и покупио све
драгуље из неке драгуљарнице. Ка-
сније је, сједећи на обали ријеке, ба-
цио сво то благо у воду јер је схватио
да му није потребно. Исте вечери
укрцао се у лађу која га је одвела два
дана низводно, до ливада гдје су жи-
вјели чудесни сиви лептири које нико
није могао ухватити. Невидљиви Вес-
кот хватао их је као од шале и, након
пажљивог посматрања, пуштао на
слободу. Затим је са трпезе неког се-
љака покупио све што је овај припре-
мио себи за вечеру. Сјео је поред
пласта сијена и посматрао збуњеног
човјека како тумара по дворишту,
звјерајући око себе и тражећи храну
која је испарила.

Тако је почео најљепши дио
Вескотовог живота. Невидљив и све-
моћан лутао је свијетом и забављао
се. Једном је у некој варошици, на
прозору старе куће, спазио дјевојку

такве љепоте да није могао одвојити
поглед од ње. Одмах је отишао до
оближњег ружичњака и, онако неви-
дљив, убрао све руже из њега, те их
однио под дјевојчин прозор. Сјео је
на другу страну улице и посматрао
њено зачуђено лице на прозору. Су-
традан је опустошио све вртове у око-
лини, а пред дјевојчином кућом на-
шло се огромно брдо најљепшег цви-
јећа. Јадница је била толико сретна и
збуњена да је само гледала у небо,
мислећи да цвијеће пада одозго. Када
је Вескот почео доносити цвијеће из
цијеле Покрајине, дјевојка више није
могла издржати. Попела се на звоник
оближње цркве и скочила са њега.

Вескот је туговао неколико да-
на, однио једну ружу на њен гроб и
наставио лутати. Успут је крао треш-
ње са тезги збуњених домаћица, на-
мјештао бројеве на лутрији, замјењи-
вао бебе у породилишту, узимао зла-
тнике од богаташа и гурао их неопа-
зице скитницама у џепове. Једном је
шаптао неком студенту који је нес-
преман изашао на испит. Студент је
положио испит и потом отишао у са-
мостан. Након тога, Вескот се увукао
поред стражара у Храм у који су одла-
зили само одабрани како би обавили
свој обред. Тамо их је затекао како
до бесвијести пију ракију и ждеру
огромне комаде меса. Те вечери не-
ком је дјечаку убацио плишаног дино-
сауруса у собу за његов рођендан, га-
ђао је јајима Краљеву поворку, по-
дметао ноге онима који му се нису
свиђали и у свему бескрајно уживао.

С временом је невидљивом Ели-
асу Вескоту постало досадно, па је
одлучио да се повуче у велику шуму и
да се тамо одмори берући јагоде и ку-
пајући се у језеру. Када је наишао на
неко племе које је бирало најљепшу
дјевојку у селу тако што су сви сеља-
ни стављали каменчиће пред ону која
им се највише свиђала, није могао
одољети а да се не поигра. Са хрпе
каменчића која је била већа пренио је
неколико прегршти на хрпу која је би-
ла мања, па је на крају побиједила
дјевојка за коју припадници племена
нису мислили да је најљепша.

И док је тако једном у шуми
мљацкао слатке јагоде, спази огро-
мног тигра како јури равно на њега.
“Тигар ми ништа не може јер сам не-
видљив”, помисли Вескот и помакне
се неколико корака устрану да про-
пусти звијер. Када му се приближио,
тигар се одлијепи од земље и свом
силином сручи на њега, а снажни зу-
би преполове невидљивог човјека.
Мачка није ништа знала о невидљи-
вим људима, али је непогрешиво на-
њушила свој плијен.
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Хајрудин Рамадан
Мали зелени трамвај



Tri ško le pod je dnim kro vom
Dej ton ski mi ro vni spo ra zum pre dvi dio
je da na dle žnost u obra zo va nju ne pri -
pa dne drža vi Bo sni i Her ce go vi ni, ne go
ma njim admi nis tra ti vnim je di ni ca ma –
en ti te ti ma, ta čni je: Re pu bli ci Srpskoj,
kan to ni ma u Fe de ra ci ji i dis tri ktu
Brčko. Bu du ći da u Fe de ra ci ji pos to ji
de set kan to na, uku pno je dva na est Mi -
nis tar sta va za du že nih za obra zo va ne ci -
lje ve.

U re so re ovih mi nis tar sta va spa -
da, po red do no še nja nas ta vnih pla no va
i pro gra ma i ni za dru gih po slo va i pro -
ces kre ira nja i štam pa nja udžbe ni ka.
Ka ko bi obe zbi je di li tzv. pro ho dnost,
odno sno uči ni li da svi uče ni ci na ci je loj
te ri to ri ji drža ve ima ju is ta pra va i is te
mo gu ćnos ti, pa ta ko i da bez sme tnji
mo gu ško lo va nje nas ta vi ti na kon even -
tu al nog pre se lje nja u bi lo ko joj dru goj
ško li u drža vi, na dle žne in sti tu ci je pri -
hva ti le su po tre bu za odre đe nim bro je -
vi ma nas ta vnih sa drža ja ko ji bi bio je -
dnak i oba ve zan za sve.

Me đu tim, ta tzv. za je dni čka jez -
gra ni ka da ni je do kra ja de fi ni sa na. Tek
ne ko li ko pi sa ca (Šan tić, Ivan Go ran Ko -
va čić) pri su tni su u svim pro gra mi ma.

Me đu tim, ci je lu sli ku kom pli ku je
do da tno i či nje ni ca da stvar ni uti caj u
obra zo va nju ne ma ju ap strak tne admi -
nis tra ti vne je di ni ce ne go kon kre tne po -
li ti čke sna ge u ze mlji. Od dej ton skog
mi ro vnog spo ra zu ma pa do da nas tu
sna gu pred stav lja ju in te re si tri kon sti -
tu ti vna na ro da, odno sno ide olo gi ja ko ja
se pre po zna je u nji ho vom dje lo va nju.
Kon kre tno, tri na ci ona li zma: boš nja čki,
hrvat ski i srpski. To, dru gim ri je či ma,
zna či da umjes to oče ki va nih dva na est
nas ta vnih pro gra ma u Bo sni i Her ce go vi -
ni ja sno se ra zli ku ju tri: srpski, hrvat ski
i tzv. fe de ral ni.

Gdje je pu no ba ba...
Iako je us ta vni sud ne da vno pro gla sio
Fe de ral no mi nis tar stvo obra zo va nja te -
hno lo škim vi škom bez in ge ren ci ja, ono
i da lje, kao ne ka vrsta ko or di na ci onog
ti je la izme đu de set kan to na, pos to ji i
to oprav da va ra zlo zi ma šte dnje i ra ci -
ona li za ci je. Me đu ar gu men ti ma is ti če
se onaj ve zan za pro ces snab di je va nja
obra zo vnog pro ce sa udžbe ni ci ma. Ra -
ču ni ca je ja sna: što je vi še pri mje ra ka
je dnog is tog udžbe ni ka u op ti ca ju, to
će ci je na proi zvo dnje sva kog po je di na -
čnog pri mjer ka bi ti ma nja. Po pu lis ti čki
objaš nje no, ro di te lji će ima ti ma nje
tro ško va. Za to bi je dno ko or di na ci ono
ti je lo tre ba lo uči ni ti sve da se usa gla se
nas ta vni pla no vi i pro gra mi i da se pre -
ma nji ma sa či ne, odo bre i od štam pa ju
po je dan udžbe nik za sva ki pre dmet.

Me đu tim, za ko ni trži šta ne ma ju
ra zlo ga bi ti mi los ti vi pre ma ro di te lji -
ma, a iz da va či se ne že le odre ći svog di -
je la pli je na u za ga ran to va noj lo vi ni. Pri
to me se ni ti je dan od na ci ona li zma ne
že li odre ći mo no po la nad sa drža jem
svo jih udžbe ni ka. Ta ko da se na kra ju
ra ci ona li za ci ja pre tvo ri u svo ju su pro -
tnost i kra ju stvar iz gle da ova ko: srpski
ro di te lji ku pu ju srpske udžbe ni ke
(štam pa ne u Sa ra je vu, po je dan za sva -
ki pre dmet, odo bri lo Mi nis tar stvo, da -
kle ne ma izbo ra, mo no pol drži Za vod za
udžbe ni ke), hrvat ski ro di te lji ku pu ju
hrvat ske (štam pa ne u Mos ta ru, po dva
za sva ki pre dmet, od dva iz da va ča, Al fa
i Škol ska na kla da) a boš nja čki ro di te lji
ku pu ju fe de ral ne (ima ju ći na ra spo la -
ga nju če ti ri, pet ili vi še, za sva ki pre -
dmet.)

Za što ne boš nja čke, ne go fe de ral ne?
U drža vi u ko joj se po pu lar na TV se ri ja
zo ve Je bo lud zbu nje nog, nor mal no, ili
ta ko ne ka ko, Fe de ral no mi nis tar stvo
smi sli lo je da ko or di na ci ju me đu kan to -
ni ma po vje ri kan to nal nim mi nis tri ma
obra zo va nja, ko ji se za na kna du od 150
eura, mi mo svo je pla te, po vre me no
sas ta ju u ti je lu na zva nom Vi je će za
udžbe ni čku po li ti ku. Ta ko se s vre me na
na vri je me, u Sa ra je vu ili Mos ta ru, sas -
ta ne oko 6 Boš nja ka i oko 4 Hrva ta i
odlu ču ju iz ka kvih će či tan ki, na pri -
mjer, uči ti dje ca u Fe de ra ci ji BiH. Pri
to me, odlu ke ko je do ne se njih de set (i
Boš nja ka i Hrva ta) ne odno si se na
Hrva te, jer oni o svo jim udžbe ni ci ma
odlu ču ju sa mi i na dru gom mjes tu. (U
kan to nal nim pe da go škim za vo di ma,
npr.) Ta ko da Boš nja ci, ni kri vi ni du žni,
os ta ju sa mi na bra ni ku Fe de ra ci je.

Ka ko se pra ve či tan ke
Pro ces kre ira nja, odo bra va nja, štam pa -
nja i dis tri bu ci je či tan ki u Fe de ra ci ji,
odno sno onom nje nom ne hrvat skom di -
je lu pre pu šte nom Boš nja ci ma, sas to ji
se iz slje de ćih fa za:

1. Ra spi si va nje kon kur sa.
Po zo vu se iz da va či i auto ri, da

pre ma zah tje vi ma izve de nim iz nas ta -
vnog pla na i pro gra ma, izra de či tan ke i
ru ko pi se pod ši from u pet pri mje ra ka,
po ša lju do odre đe nog da tu ma (kraj fe -
bru ara) Fe de ral nom mi nis tar stvu

2. Re cen zi ra nje
Na kon pri je ma ru ko pi sa (cca. 10)

Mi nis tar stvo odre đu je pet re cen ze na ta,
ko ji ima ju za da ću da pre ma se dam kri -
te ri ja, od ko jih sva ki ima ne ko li ko zah -
tje va, oci je ne ru ko pi se i ocje nu izra ze
bro jem po ena, sa zao kru ži va njem na
dvi je de ci ma le. Ma ksi ma lan broj po ena
po je dnom re cen zen tu je 35.

Naj ve ća i naj ni ža ocje na se ne ra -
ču na ju.

Či tan ke ko je ima ju vi še od 80%
bo do va, odno sno pre ko 86 bo do va, do -
bi ja ju odo bre nje za štam pu. Me đu tim!
Ne još!!

3. Pre go va ra nje
Uslo vi ma kon kur sa svi kon ku ren ti

oba ve zni su pri hva ti ti pri mje dbe re cen -
ze na ta i u ru ko pis uni je ti is prav ke (iz -
mje ne) ko je re cen zent (x 3) za hti je va.
Na kon što se is prav ke une su, ru ko pis
(je dan pri mje rak, zbog šte dnje, no va
ver zi ja) da je se na uvid re cen zen tu (x
3) ko ji pa ra fi ra (x 3) sva ku stra ni cu.

4. Odo bre nje
Na kon što sva tri re cen zen ta pa ra -

fi ra ju sva ku stra ni cu ru ko pi sa, Mi nis tar -
stvo da je sa gla snost i ru ko pis ide u
štam pu.

5. Dis tri bu ci ja
Po slje dnje dvi je go di ne odo bre no

je za upo tre bu u ško la ma za šk.
2010/2011 i 2011/2012. vi še či tan ki –
po pet. Pra vo da bi ra ju je dnu od po nu -
đe nih ima ju ka ko ko i ka ko gdje; u je -
dnom kan to nu odlu ku do no si mi nis tar, u
dru gom nas ta vni ci, u tre ćem akti vi.
Dru gim ri je či ma, na oda bir mo gu uti ca -
ti je dna ko i kva li tet ru ko pi sa i lo bi ra nje
akvi zi te ra i po li ti čki pri tis ci u sa dej stvu
s ko rup ci jom.

Ri ba nje i li bar sko pre go va ra nje
Fe de ral no mi nis tar stvo odlu či lo se za
ova ko kom pli ko van sis tem odo bra va nja
udžbe ni ka na kon pri go vo ra ja vnos ti da
udžbe ni ci sa drže ve li ki broj ne do pus ti -
vih ma te ri jal nih gre ša ka. U ne dos tat ku
ja snih ci lje va, bez kva li te tnog pla na i
pro gra ma, pod ja kim pri tis kom na ci -
ona li zma s nje go vim ide olo škim zah tje -
vi ma, Mi nis tar stvo se odlu či lo od go vor -
nost pre ba ci ti na re cen zen te, do vo de ći
u pi ta nje autor ska pra va da ju ći re cen -
zen ti ma ovlas ti cen zo ra.

Pri to me, ni je vo di lo ra ču na o pra -
kti čnim te ško ća ma ova kve kom pli ko va -
ne pro ce du re. Šta ako su dva re cen zen -
ta kon tra di ktor na u svo jim zah tje vi ma?
(npr. Je dan sma tra in ter pre ta ci ju tek -
sta odli čnom, dru gi po gre šnom.) Ili, ka -
ko or ga ni zo va ti da u ne ko li ko da na, ko -
li ko iz da vač ima na ra spo la ga nju, tri re -
cen zen ta u tri ra zli či ta gra da po tpi šu is -
ti pri mje rak ru ko pi sa? I šta ako pro mje -
ne ko je je uslo vio je dan odje dnom bu -
du ne pri hva tlji ve dru gom?

Ili, evo kon kre tnog pri mje ra. Ru -
ko pis či tan ke sa drži odre đe ni broj tek -
sto va ko ji ni su pro pi sa ni i oba ve zni Nas -
ta vnim pla nom i pro gra mom, i me đu
nji ma je osam ka tre na iz knji ge Štrik i
ši ja Ko lje Mi će vi ća.

I
Ja sam Fran soa, to mi ka zna,
iz Pa ri za kraj Pon to aza,
a vrat u omči će da sa zna
šta Gu zi ca mi te ži pra zna.

IV
Ja sam Fran soa, kle to mo mče,
ži vot mi sred Pa ri za po če,
a vrat moj zna će ispod omče
kol‘ko mi te ži tur si ro če.

VII
Ja sam Fran soa, tu me tra že,
Pa riz mi mes to od svih dra že,
a vrat će ispod omče vra žje
sa znat šta mo je du pe va že.

X
Ja sam Fran soa, pa dam ni ce,
sin pa ris ke sam po ro di ce,
a vrat u omči ne kog zli ce
zna će te ži nu te straž nji ce.

XI
Ja sam Fran soa, sre će tu pe,
pa ris ke po znam sve man gu pe,
a kad u omču sa mnom stu pe
zna će vrat šta mi te ži du pe.

XV
Ja sam Fran soa, to me ta če,
Pa riz me ro di uz još bra će,
a vrat kad štrik ga ste gne ja če
te ži nu mo ga tu ra zna će.

XX
Ja sam Fran soa, al’ bez sme ška,
Pa riz mi mla dom bi vrte ška,
a vrat će kad ga omča sme kša
znat kol’ko mi je guz ca te ška.

XXIII
Ja sam Fran soa, žal nog li ka,
Pa riz mi ve li ka bi di ka,
a Ši ja zna će ispod Štri ka
ko li ko te ži tur Ja dni ka.
23. sep tem bra 1968.

Ni je štri ja ne go vrat
Ra zlo zi auto ra da ta kvu odlu ku bi li su
slje de ći: Vi jo nov ka tren je po znat i va -
žan, a pre vod ma es tra lan. Iz nje ga uče -
ni ci mo gu sa zna ti i ra zmiš lja ti o si no ni -
mi ji, o pre vo đe nju, o si ne gdo hi i vul ga -
ri zmi ma, o ljud skim pra vi ma (i smrtnoj
ka zni), o ri mi, o ulo zi i va žnos ti hu mo -
ra u te škim ži vo tnim si tu aci ja ma, ali i u
sti lu i po ezi ji.

Na kon osam ka tre na uče ni ci se
po zi va ju na:

Raz go vor o va ri ja ci ja ma:
Za ni mlji vo, zar ne? Po že liš li, čak

i ako ne znaš fran cus ki je zik, da se poi -
graš ri je či ma i ri ma ma, i slo žiš i Ti je -

16 Pukla struka

Nenad Veličković
O guzici i čitankama



dan svoj pre vod? Od ko jih mo ti va se
sas to ji ka tren? U ma te ma ti ci bi broj
kom bi na ci ja tih mo ti va bio ma nji od
23, a u je zi ku je on ve ći od 365. Ka ko
objaš nja vaš ovu ra ču ni cu?

Šta je po Tvom miš lje nju pre vo -
đe nje: umje tnost, za nat, vje šti na ili
ne što čet vrto?

Po ku šaj obja sni ti za što je ovaj ka -
tren to li ko sla van? Šta ga či ni li je pim,
za ni mlji vim, ne obi čnim? Je su li to ri -
me? Ili ide ja ka tre na? Ka ko pje snik, lo -
pov i kaž nje nik se be vi di dok če ka smr-
tnu ka znu? Šta u to me za slu žu je na še
odo bra va nje?

Ta ko đer se pos tav lja i slje de će pi -
ta nje:

Vul ga ri zam ili si ne gdo ha?
Ko ja ri ječ u svim ver zi ja ma pre -

vo da ima naj vi še si no ni ma? Da li je ona
vul ga ri zam ili si ne gdo ha?

Vul ga ri zam, od lat. pros to, nis ko,
obi čno: pros ta čki na čin izra ža va nja.

Si ne gdo ha, fi gu ra u ko joj dio
ozna ča va cje li nu, ili obrnu to. (Npr. u
se lu ži vi hi lja du gla va, umjes to hi lja du
lju di.)

Da li se pje snik izra ža va pros ta -
čki, ili di je lom ti je la ozna ča va čo vje ka
ko me su udo bnost i ma te ri jal na do bit
bi li va žni ji od po šte nja?

Me đu tim, dva re cen zen ta do ve la
su u pi ta nje ovu odlu ku auto ra s obra -
zlo že njem da ri ječ gu zi ca ne tre ba da
se na la zi u či tan ci za osmi ra zred.

Na kon pre go va ra nja, uvje ra va nja
i raz mje ne te ških ar gu me na ta, pos ti -
gnut je kom pro mis: ka tre ni I i XX za mi -
je nje ni su ka tre ni ma:

XII
Ja sam Fran soa, li jem su ze,
pa ris ke po znam ugur su ze,
a Ši ja kad je Štri kom su ze
zna će te ži nu mo je gu ze.

XVIII
Ja sam Fran soa, za sve ša la,
ču dnu mi igru kob spre ma la,
a vrat će ispod tih ve ša la
znat šta mi te ži zad pre ma la.

Gu zi ca je ispa la iz big-brot he ra, os -
ta li su zad, tur, gu za, du pe i straž nji ca.

Ostala su i neka pitanja, koja zaslu-
žuju pažnju svih aktera u procesu obra-
zovanja, u Srbiji ili Hrvatskoj jednako
kao i u Bosni i Hercegovini: 

Ko sastavlja plan i program za knji-
ževnost, u čijem interesu to radi, s kojim
namjerama, znanjima i ovlastima, kome
za svoj rad odgovora, ko ga i na osnovu
kojih kriterija i po kojoj proceduri odo-
brava?

Ko i na osnovu kojih kriterija bira
recenzente, šta su njihove ovlasti, prema
kojim standardima i s kakvim obrazlože-
njima oni odobravaju ili odbijaju rukopis?

Jesu li čitanke bolje s guzicama ili
bez guzica, i šta uopšte čini jednu čitan-
ku dobrom, ili lošom? Da li je srednjo-
školski profesor pozvan da s ovim u vezi
nešto učini, i ako jeste, šta? 
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STATISTIKA,
no vi nas ta vni plan
i pro gram

�

156
Uku pan broj te ksto va u pro gra mu.

3
Broj že na u pro gra mu. (De san ka,
Isi do ra i Je fi mi ja.) Ne ma Vir dži ni je
Vulf, Sil vi je Plat, Je le ne Di mi tri je -
vić, Bi lja ne Srblja no vić, Mar ga ret
Jur se nar, Na de žde Men delj štam,
Ra de La zić... Nas ta vi spi sak.

26
Uku pan broj tek sto va iz srpskog ro -
man ti zma i mo der ne u uku pnom
bro ju srpskih pi sa ca.

10
Broj na ro dnih pe sa ma (ne ke već
ra đe ne u osno vnoj ško li). Ne ma
Odi se je, Ene ide, Ho ra ci ja, Mar ci ja -
la, Pla uta... Nas ta vi spi sak.

x
Auto ri no vog pla na i pro gra ma.

38
Broj pe sni ka u pro gra mu. Od to ga
pet iz dru ge po lo vi ne 20. ve ka.

12
Broj dram skih tek sto va.

9
Broj pe sni ka iz pe ri oda
ro man ti zma.

13
Broj tek sto va na ro dne knji že vnos ti.
Ne ma vi še u no vom pro gra mu Ti na
Uje vi ća, Vla da na De sni ce, Isa ka Sa mo -
ko vli je, Sil vi ja Stra hi mi ra Kranj če vi ća,
Do bri še Ce sa ri ća, Iva na Ma žu ra ni ća ali
su tu Sve ti Sa vo i Opet sve ti Sa vo,
Zmi ja Mla do že nja, Slu žba sve tom Sa vi
i Po hva lu sve tom Sa vi i sve tom Si me -
onu. Ne po mi nju se ni Džojs, ni Breht,
ni To mas Man, ni Vir dži ni ja Vulf... 
(Nas ta vi po pis.)

41
Uku pan broj tek sto va iz svet ske
knji že vnost (sva ki čet vrti).

1
Broj pi sa ca iz hrvat ske
knji že vnos ti. (Krle ža)

6
Broj pi sa ca iz knji že vos ti Bo sne i
Her ce go vi ne (Ćo pić, Du čić, Šan tić,
Ko čić, Se li mo vić i An drić)

0
Broj pi sa ca iz ma đar ske knji že v -
nos ti. Broj pi sa ca iz bu gar ske knji -
že vnos ti. Broj pi sa ca iz ma ke don -
ske knji že vnos ti. Broj pi sa ca iz ru -
mun ske knji že vnos ti. Broj pi sa ca iz
al ban ske knji že vnos ti. Broj sa vre -
me nih svet skih pe sni ka.
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U Zre nja nin skoj gi mna zi ji
ima 1290 đa ka u če trde set
dva ode lje nja. Me đu nji ma
je šez de set pet đa ka ko ji uče
na ma đar skom je zi ku. U sva -
koj go di ni ima po je dno ma -
đar sko ode lje nje. Na đe se,
me đu tim, u re đim slu ča je vi -
ma, i u ode lje nji ma ko ja uče
na srpskom je zi ku po ne ki đak
ma đar skog po re kla ko ji se
odlu čio da je zik nje go vog
ško lo va nja bu de srpski. Je li
ova ško la spe ci fi čna? Ka ko
uče nje i rad u njoj do živ lja -
va ju đa ci i pro fe so ri?

Ne kad i sad
Gi mna zi ja ži vi već 165 go di na. Kad je
osno va na ima la je sa mo 214 đa ka, nas -
ta vni je zik bio je ma đar ski, a grad se
zvao Be čke rek. To kom ra to va i re vo lu ci -
ja, ka ko to čes to bi va sa ve li kim škol -
skim zgra da ma, bi la je ko ri šte na kao
bol ni ca (to kom re vo lu ci je 1848-49) i
kao voj ni sta ci onar ne ma čke voj ske u
je dnom pe ri odu to kom II svet skog ra ta.

Nas ta vni je zik bio je, u za vi snos ti
od po li ti čkih i drža vnih pri li ka ma đar -
ski, ne ma čki, pa srpski. Srpski se uvo di
od 1918. go di ne kad se Voj vo di na pri pa -
ja Srbi ji i Ju go sla vi ji. Na po čet ku II
svet skog ra ta, 1941. go di ne, gi mna zi ja
je po de lje na na tri ško le – srpsku, ne -
ma čku i ma đar sku, a nas ta va je drža na
sa pre ki di ma i u ve oma te škim okol nos -
ti ma. Iz ra ta je iza šla uni šte nog na me -
šta ja, uči la i in sta la ci ja, a rad je čes to
pre ki dan zbog za ra znih bo les ti kao što
su ti fus, šar lah i dif te ri ja. Od 1954. gi -
mna zi ja do bi ja i za drža va dvo je zi čnu
nas ta vu.

Da nas su na ula zu u gi mna zi ju, na
prvom ko ra ku u ho dni ku, pla ka ti ko ji
po zi va ju na in ter kul tu ral ne ra di oni ce i
Fes ti val ra zli či tos ti. Ko rak da lje, u ho -
lu, bdi ju sa sli ka Vuk i Sve ti Sa va. Ne
bu ne se što odmah ispod njih sa pos te -
ra u ne pe da go ški de kol to va noj, jar ko
crve noj ha lji ni, po zi va na svoj šou oper -
ska zvez da, Ja dran ka Jo va no vić.
Odmah pre ko pu ta njih je Nje goš i još
na dva mes ta u ra zli či tim li ko vnim re še -
nji ma, opet, Vuk. Tu je i auto por tret
sli kar ke Na de žde Pe tro vić. U zbor ni ci sa
sli ka nas ta vno ve će pra te opet Vuk uz
Do si te ja i Nje go ša.

Dva je zi ka i knji že vnost
O to me ka ko se u dvo je zi čnoj ško li uči
je zik i knji že nost, raz go va ra mo sa đa ci -
ma i pro fe sor ka ma srpskog je zi ka i knji -

že vnos ti Na ta li jom Lu do ški i ma đar skog
je zi ka i knji že vnos ti Kor ne li jom Ka po ši.

Đa ci u ma đar skim ode lje nji ma
ima  ju ne de ljno i dva ča sa srpskog je zi -
ka i knji že vnos ti. Na ta li ja Lu do ški pre -
da va la im je je dno vre me ovaj pre dmet
i no si do bro is kus tvo u ra du sa nji ma,
jer, ka ko ka že, ima pri li čno li be ra lan
odnos kao pro fe sor: Ali, do živ lja va la
sam to kao oba ve zu vi še za njih. U ne -
de ljnom fon du ča so va, oni će ima ti dva
ča sa vi še od os ta lih đa ka. Za to sam po -
ku ša va la da pro gram u izve snom smi -
slu, ko li ko je to mo gu će, ko ri gu jem i
uve dem ne ke sa drža je ko ji su za njih
atra kti vni ji. Pro fe sor ka Lu do ški do da je
da joj se či ni lo i da u tim odelj nje nim
pos to ji je zi čka ba ri je ra: Ali taj pro -
blem ne ti če se is klju či vo srpske knji že -
vnos ti, već i srpskog je zi ka, gra ma ti ke
srpskog je zi ka, ko ja je pro blem i đa ci -
ma ko ji po ha đa ju nas ta vu i na srpskom
je zi ku. Da kle, sam pris tup gra ma ti ci je
pro blem, oce nju je pro fe sor ka Lu do ški i
objaš nja va da je sa držaj škol skog pro -
gra ma knji že vnos ti, ma đar ske i srpske,
is ti što se ti če de la i auto ra iz svet ske
knji že vnos ti: Ra zli ku je sa sa mo onaj se -
gment ko ji se ti če na ci onal nih knji že -
vnos ti.

Na pi ta nje ko je pos tav ljam đa ci -
ma i u je dnim i u dru gim ode lje nji ma –
da li do živ lja va ju svo ju ško lu kao spe ci -
fi čnu – i je dni i dru gi od go va ra ju da je
ta kvom ne do živ lja va ju. Da li se dru že
je dni sa dru gi ma? Pot vrđu ju i je dni i
dru gi.

Sve je, iz gle da, uobi ča je no.
Ali, ko li ko je vas? – pi tam u ma đar skom
ode lje nju. Oni ću te. Da li se ma lo sti de?
Ne ugo dnost pred izne na dnim su sre tom
sa no vi nar kom na ča su ili po ma njka nje
si gur nos ti da go vo re na srpskom je zi ku?
Nji ho va pro fe sor ka ma đar skog je zi ka,
Kor ne li ja Ka po ši po ma že, pod se ća ju ći
ih da su oni ma nji na u odno su 1:11. Ne
is ti ču to kao pro blem, ali ka žu da mi sle
da će im bi ti te ža bu du ćnost, po što ne -
će mo ći da stu di ra ju na svom ma ter -
njem je zi ku. Da li će stu di ra ti u Ma đar -
skoj, pi tam? Ne ki kli ma ju pot vrdno gla -
vom.

Pi tam, za tim, na sle de ćem ča su
đa ke u srpskim ode lje nji ma zna ju li za
ne ke ma đar ske pis ce i da li zna ju šta
uče u okvi ru ma đar ske knji že vnos ti nji -
ho vi dru go vi? Ne zna ju. Na la zim se u
ode lje nju prve go di ne, no vaj li je, da kle,
pa su i oni ću tlji vi. Da li uop šte zna ju za
ne kog ma đar skog pis ca? Pe te fi Šan dor,
ka žu. A, za tim je dan de čak, oči to sa -
svim po se bnih in te re so va nja za knji že -
vnost go vo ri o ro ma nu je dnog sa vre me -
nog ma đar skog pis ca ko ji je pro či tao.
Slu čaj no je do šao do knji ge na Saj mu

knji ga, ka že. Pro fe sor ka Lu do ški ih pod -
se ća na Da ni la Ki ša i nje go ve Ra ne ja de
ko je su ima li u pro gra mu.

Na mol bu da mi pre po ru če ne kog
ma đar skog auto ra iz svog pro gra ma, u
ma đar skom ode lje nju, ta ko đe, na vo de
Pe te fi Šan do ra.

Za Pe te fi ja zna mo svi, jer je u
oba pro gra ma, od go vo ram im i tra žim
da na ve du još ne kog. Ću ta nje. Vrlo sti -
dlji vo, ko na čno, pre po ru ču je je dna de -
voj či ca Kos to la nji ja. De že Kos to la nji. O
če mu pe va?, pi tam. O smrti, ka že de -
voj či ca. Mo lim ih da mi ka žu i pre ve du
je dan nje gov stih. Ili stih bi lo kog ma -
đar skog auto ra. Ali, zbu ju je ni su, ne
zna ju ka ko, pi ta ju pro fe sor ku za po -
moć? Za tim ih mo lim, da mi na ve du tri
pe sme ko je bi iza bra li ka ko bi pred sta -
vi li svo ju na ci ju kroz knji že vnost. Opet
se gur ka ju i gle da ju u pro fe sor ku, a na
kra ju opet is ta de voj či ca (ži vih pla vih
oči ju, crne du ge ko se) ka že – hi mna. Hi -
mna? Mo lim ih da mi ka žu i pre ve du je -
dan stih, ali opet su ću tlji vi. Haj de,
otpe vaj te” I ta da se otva ra ju grla. Pe -
va ju svi za je dno. Mo lim ih, za tim, da mi
pre ve du prvi stih. Opet su zbu nje ni.
Ne će se hle ba na jes ti kao pre vo di oci,
po mi slim. Pro fe sor ka pris ka če u po moć:
Ne ka Bog bla go slo vi Ma đa re.

Na ra vno, dru gim re či ma, Bo že
prav de, po mi slim. Pi tam ko je autor hi -
mne i oni od go va ra ju. Da mi uz vra te pi -
ta njem tog tre nut ka, ću ta la bih zbu nje -
no kao i oni ma lo pre. Ko je na pi sao Bo -
že prav de?

Pro fe sor ka srpske knji že vnos ti Na -
ta li ja Lu do ški ka že da je is ti na da će
ma đar skim đa ci ma bi ti te že na stu di ja -
ma, ali do da je da je stvar nji ho vog li -
čnog izbo ra uče nje na ma ter njem je zi -
ku: Oni zna ju da u ovoj sre di ni ne pos -
to ji mo gu ćnost stu di ra nja na nji ho vom
ma ter njem je zi ku, osim ako ne bi ra ju
ne ke fi lo lo ške gru pe i ne stu di ra ju na -
ci onal nu knji že vnost.

In ter kul tur no?
Tre ća sa go vor ni ca, pro fe sor ka Gor da na
Du nai, pre da je gra đan sko obra zo va nje.
Ona vrlo an ga žo va no vo di in ter kul tu ral -
nu ra di oni cu na ko ju mo gu da do đu svi
đa ci, ali uz ma lu ne ugo dnost, pri zna je
da ma đar ski đa ci ja ko ret ko do la ze.

– Za što?
– Ne znam, ka že pro fe sor ka...: Mi

smo ih zva li u po čet ku. Po ku ša la sam
da ih ani mi ram. Ni su do la zi li. Ali, uvek
ima i izu ze ta ka, ne ka de ca su i do la zla.
Pos to je po je din ci ko ji su do la zi li, mi
smo po ku ša li da os tva ri mo sa ra dnju, i
na ne ki na čin smo i os tva ri li sa ra dnju.
Bo ra vi li smo u Mi haj lo vu či ta vog da na.
To je se lo u ko me ži vi pre te žno ma đar -
sko sta no vniš tvo. Dru ži li smo se, išli na
ru čak kod njih. Iz tog se la su ne ki na ši
uče ni ci. Pos to ji sa ra dnja, ne ki i do la ze,
ali su oni u ma nji ni.

Sva ke go di ne u okvi ru ovih ra di -
oni ca je dan broj đa ka pu tu je u Švaj car -
sku u tzv. de čje se lo Pes ta lo ci na in ter -
na ci onal nu ra di oni cu. Dve uče ni ce iz
ma đar skih ode lje nja su pu to va le u
prvoj gru pi, ka že pro fe sor ka i do da je:
Mi slim da ne pos to ji ni ka kav pro blem,
da oni, na pri mer, odbi ja ju da učes tvu -
ju u ra di oni ca ma za to što im ni je pri ja -
tno. Mi za is ta pro mo vi še mo vre dnos ti
in ter kul tu ral nos ti. Ima mo psi ho lo šku,
ra di oni cu op šte kul tu re i ra di oni cu in -
ter kul tu ral nos ti. De ca mo gu da se dru -
že i pro mo vi še se pre sve ga ne na si lje i
to le ran ci je. To su te me o ko ji ma se go -
vo ri i na ča so vi ma gra đan skog obra zo -
va nja, ali je duh ra di oni ce po tpu no
dru ga či ji jer do la ze do bro vo ljno, že le
da sa ra đu ju i da ra de i tu su svi za je dno
od prvog do čet vrtog ra zre da, objaš nja -
va pro fe sor ka Gor da na Du nai.

Pra vi pro blem?
Kad se vra ti mo na te ren knji že vnos ti,
do la zi mo do, iz gle da, pra vog pro ble ma:
sa drža ja škol skog pro gra ma knji že vnos -
ti na oba je zi ka i mu ke sa či ta njem kod

Zrenjaninska gimnazija

Valentina Delić
Či ne li sli ke pi sa ca
škol ske zi do ve pa me tni (ji)m?

Na ta li ja Lu do ški i Kor ne li ja Ka pu ši
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svih đa ka. Kor ne li ja Ka pu ši, pro fe sor ka
ma đar ske knji že vnos ti, ka že da je đa ci -
ma bi tno da je tek st kra tak, da što brže
pro či ta ju i da to os ta ne na ni vou in for -
ma ci je: Za to kad ima mo ča so ve le kti re,
ja im da jem za pri pre mu ča sa, pi ta nja
ko ja se ti ču ži vo ta. Zna či, tre ba da ra -
zmiš lja ju ka ko bi se po na ša li ako bi se
za te kli u sli čnoj si tu aci ji kao knji že vni
li ko vi. Ina če ne že le ana li zi ra ti ne ka
de la, ako ne vi de ne ku kon kre tnu ve zu
sa nji ma sa mi ma, ka že pro fe sor ka Ka -
pu ši i za klju ču je: Oni do živ lja va lju i
srpsku knji že vnost kao svo ju. Ne pra ve
ra zli ku izme đu ma đar ske i srpske knji -
že vnos ti. Pi ta ju se da li im je ne ka te -
ma bli že ili ni je? Re agu ju naj pre, mo -
žda, na de la iz 20. ve ka, jer se to vi še
ti če njih, to su već pro ble mi sa ko ji ma
mo gu da se iden ti fi ku ju. Ma lo te že ide
sta ro grčka knji že vnost, ne mo gu da ka -
žem ni da su odu šev lje ni ro man ti -
zmom. To im je već stra no, da le ko. Bez
ob zi ra što im ka žem da su ne ki pro ble -
mi ve či ti pro ble mi, da su ne ke stva ri
vre dne ra zmiš lja nja, ipak vo le vi še mo -
der nu knji že vnost.

Na pi ta nje šta tre ba pro me ni ti
pro  fe sor ka Ka pu ši ka že da bi trebalo još
iz za ba vi šta da se pri pre ma ju da bi kao
sre dnjo škol ci pos ta li či ta oci: Tre ba još u
za ba vi štu da do bi ju de la ko ja ih in te re -
su ju. Is kre no ta de la su da nas is ta ona
ko ja sam i ja či ta la u osno vnoj ško li.
Me nja la bih, ta ko đe, pris tup gra ma ti ci.
Obi čno ra di mo is to ono što su ra di li u
osno vnoj ško li. A, mi slim i da bi tre ba lo
da ve žba ju ko mu ni ka ci ju, da na uče da
se izra ža va ju i da se u odre đe nim si tu -
aci ja ma po na ša ju. A iz knji že vnos ti mi -
slim da tre ba da ima ju vi še mo der nih
de la i vi še slo bo de, da ima ju vi še vre -
me na da pri ka žu ono što oni ra de.

Pro fe sor ka Na ta li ja Ludoški, ta ko -
đe, mi sli da bi va lja lo izme ni ti pro gram
i pris tup nas ta vi knji že vnos ti i odvo ji ti
je od uče nja je zi ka: Već de cni ja ma se u
toj nas ta vi ma lo me nja. Ma, ko li ko go -
vo ri mo o kla si ci i o to me da mo ra mo
po se do va ti ne ka kva ele men tar na zna -
nja op šte-kul tur nog ti pa, mo ra mo taj
pro gram ino vi ra ti, mo der ni zo va ti, bu -
du ći da knji že vnost ni je ni sa ma fe no -
men ko ji ne do živ lja va tran sfor ma ci je i
pro me ne. Pro fe sor ka Lu do ški su ge ri še i
da bi se raz dva ja njem sa drža ja ja iz
knji že vnos ti i je zi ka, po red os ta log,
oslo bo dio pros tor za in ten zi vni ji rad na
čes to, ka ko ka že, skraj nu tom se gmen tu
– kul tu ri izra ža va nja. Rad na po spe ši va -
nju je zi čke kul tu re i pi sme nos ti, s ob zi -
rom na nji hov alar man tno ni zak ni vo,
evi den tno je, po tre bni ji je no ikad, za -
klju ču je pro fe sor ka srpskog je zi ka i
knji že vnos ti u dvo je zi čnoj Zre nja nin -
skoj gi mna zi ji, Na ta li ja Lu do ški.
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Врање
Ученици и професори читају књиге
учесника фестивала На пола пута и
Борине недеље и текстове из мађар-
ске књижевности по избору прево-
диоца Марка Чудића >>Троје младих
из Врања иде у Белу Цркву да Канце-
ларији за младе Беле Цркве помогне
да организују уличну акцију Читање
пред спавање (промоција комшијске
књижевности) као део Ноћи Музеја.
>> Семинар за младе који ће реали -
зо вати локалне акције позивајући су-
грађане да читају... >> Промоција
Ма ђарске књижевности/ културе у
Врању. (Представљање Тек стуре са
мађарском књижевно шћу, гостова-
ње студената Хунгарологије и мла-
дих преводиоца, филм ске пројекци-
је са разговорима, драм ске форме
на основу мађарских текстова, ули-
чне акције подстакнуте мађарским
текстовима итд) >> гостовање писа-
ца Мале кутије.

Димитровград/ Цариброд
Семинар за професоре књижевнос-
ти из Димитровграда, Бабушнице,
Беле Паланке: Комшијска књижев -
ност, с нагласком на ауторима из
БиХ. Учесници добијају књиге и тек-
стове као предлог за читање >> У
библиотеци Детко Петров ради чи-
талачки клуб младих. Професори и
ученици читају књиге регионалне
књижевности, посебно ауторе из
БиХ. (Сарадници Библиотеке праве
изборе бугарских аутора и помажу
колегама у Белој Цркви да се упо-
знају са бугарском књижевношћу)
>> Промоција књижевности БиХ у
Димитровграду.

Бела Црква
У оквиру Ноћи музеја, акција Чита-
ње пред спавање – промовисање бу-
грске књижевности (организатор:
Канцеларија за младе Беле Цркве)
>> У Белој Цркви се читају бугарски
аутори али и други писци из реги-
она. Књиге читају професори и уче-
ници... >> Група ученика са профе-
сорком Радом Гавом чита чешке
приче и спрема своју презентацију
чешке књижевности коју би волели
да направе у Крагујевцу. >> Промо-
ција бугарске књижевности у Белој
Цркви. Гости из Бугарске читају сво-
је песме у оквиру Песничења, дола-
зи издавач бугарских аутора у Срби-
ји, драмске форме по бугарским
ауторима и кратки разговори са из-
давачем.

Крагујевац
Семинар за професоре књижевнос-
ти и сараднике у институцијама кул-
туре: Комшијска књижевност, с на-
гласком на ауторима из Хрватске.
>>. Група ученика Прве крагујевачке
гимназије Сопче у акцији Читање
пред спавање (током лета). Пред-
стављање хрватских аутора и аутора
из Хрватске.

Кикинда
Семинар за сараднике и наставнике:
Комшијска књижевност, с наглас-
ком на албанској књижевности >>
Канцеларија за младе током лета
подстиче суграђане да читају дела
албанских аутора. >> Представља-
ње Комшијске књижевности, посе-
бно албанске. Гостовања, перфор-
манси, јавни догађаји.

Београд
Представљање Текстуре, Мале кути-
је и најбоље продукције из Врања,
Беле Цркве, Крагујевца, Димитров-
града/Цариброда и Кикинде.

Тузла 
Припреме за летњи књижевни камп:
читање аутора из региона. >> Учеш-
ће представника групе на кампу
Балкан, кућа разлика (Околина Ту-
зле) >> Водич/читанка/алманах >>
Караван Од града до града у Тузли.

Бијељина
Културни водич/читанку/алманах.
>> Уче шће представника групе на
кампу Балкан, кућа разлика (Околи-
на Тузле) >> Водич/читанка/алма-
нах >> Караван Од града до града у
Бијељини.

Брчко
Камп Балкан, кућа разлика >> кул-
турни водич/читанка/алманах. >>
Караван Од града до града.

Ужице
Камп Балкан, кућа разлика >> кул-
турни водич/читанка/алманах. >>
Караван Од града до града.

Косјерић / Пожега
Камп Балкан, кућа разлика >> кул-
турни водич/читанка/алманах. >>
Караван Од града до града.

Нови Пазар
Семинар за 15 професора и форми-
рање чталачког клуба од најмање 10
средњошколаца.

Зрењанин
Семинар за 15 професора и форми-
рање читалачког клуба од најмање
10 средњошколаца.



Uče ni ca Uži čke gi mna zi je, od
ove go di ne stu den tkinja knji -
že vnos ti, oce nju je či tan ku
Sve za me, otvo ri se 8, odo -
bre nu za ko ri šće nje u Fe de -
ra ci ji BiH.

Sve za me, otvo ri se! Otva ram. Paf! 2001
- odi se ja u sve mi ru. Ova kav tek st bi se
u mo joj ne ka daš njoj či tan ci je di no, ne -
kim slu ča jem, mo gao na ći na nje nim
po sle dnjim stra na ma, onim do ko jih ni -
ka da ne će mo ni sti ći, a i ako sti gne mo,
pra vi će mo se da ne pos to je. Lis tam da -
lje. Sta rac i mo re, odlo mak. Po gle daj
film For rest Gump. Ko je Joe Di Mag gio
kog San ti ago po mi nje u tek stu. Šta su
ba se ball kar ti ce? Da li je oprav da no
ubi ja ti ži vo ti nje? Ili je to gri jeh? Ko su,
ka ko San ti ago go vo ri, lju di ko ji su pla -
će ni da ra zmiš lja ju o gri je hu? Lis tam.
Šta je ka ri ka tu ra? Pink Floyd – Anot her
Brick In The Wall. Lis tam. Mo ra ju li se
uče ni ci pri la go đa va ti pra vi li ma ško le,
tre ba li se ona pri la go di ti po tre ba ma
uče ni ka? Au! A gde je me ni bi la ova či -
tan ka pre šest go di na da je bar držim
kri šom u klu pi i či tam kad za vršim re ci -
to va nje ce le, na pa met na uče ne Že ni -
dbe kra lja Vu ka ši na.

Sva ko po glav lje u či tan ci no si na -
slov ko ji se mo že sa svim slo bo dno is ko -
ris ti ti kao te ma za raz go vor sa pre da va -

čem, ro di te lji ma, pri ja te lji ma; kao te -
ma za pi sa ni rad ili ako ni šta, da o njoj
do bro sam po ra zmi sliš. Ugla vnom su to
izre ke u či joj je kon stru kci ji pro me nje -
no slo vo ili reč. (Slo gan ku ću gra di, Ško -
lo te či na, Bo lje film u ru ci ne go Os kar
na gra ni...) Je dan ova kav na slov ce lom
po glav lju i tek sto vi ma u nje mu da je
osno vnu te mu koja sve po je di na čne te -
me iz po glav lja uo bli čuje u je dnu op -
štu. Na slo vi i pi ta nja pos tav lje na uče ni -
ci ma na kon tek sto va su me kod ove či -
tan ke naj vi še pri vu kli i obra do va li. Tu
su pi ta nja ko ja se ve zu ju za ono osno -
vno što tre ba pro na ći i pre po zna ti u
knji že vnom de lu. Vrlo ja sno i do bro
osmiš lje na či ne da se uče nik la ko i slo -
bo dno sna la zi u ana li zi knji že vnog de la,
da bez us te za nja mo že od go vo ri ti na
svako pitanje. Dok sam ja ne kad, da bih
od go vo ri la, prvo mo ra la da tra žim da
mi ne ko pi ta nje pre ve de. Da bih na kon
ra zu me va nja shva ti la da mi je pos tav -
lje no pi ta nje o ne koj po tpu no ne bi tnoj
i spo re dnoj stva ri, dok se ono klju čno
os tav lja mis ti fi ko va no, jer kao to je dan
uče nik osno vne ško le ne mo že ra zu me -
ti, jer ni je na is toj ra vni sa pis cem, jer
je pi sac kao ne ko mi to lo ško bi će ko je je
iznad nas i ži vi u ne kom dru gom sve tu i
pi še na svom je zi ku, ko ji mi sa mo de -
lom mo že mo ra zu me ti. Na ovo ću na do -
ve za ti još je dan plus: (O)pi ši i Ti kao
He mingway ili Pi ši i Ti kao Bran ko Ćo -
pić. Ja da pi šem kao He mingway?! Ma,

da. Si gur no... E, ne ma to ga. Ne ma mis -
ti fi ka ci je pis ca i nje go vog de la. Imaš
pri mer. Objaš njen. Pro ve žbaj, imi ti raj,
po ku šaj. Sve je stvar tvog izbo ra, ni ko
ne ma pra vo da ti ka že da ne umeš i ne
mo žeš.

Sa dru ge stra ne na la ze se pi ta nja
ko ja su ili sa svim oči gle dno i sa ma is ta -
knu ta u tek stu, ali se ne pos tav lja ju, ili
su na prav lje na od ne kih mo me na ta u
tek stu ko ji ni su u prvom pla nu, ka ko bi
is pro vo ci ra la uče ni ka da se ma lo za us -
ta vi i ra zmi sli o to me ka ko ra zmiš lja i
za što ta ko ra di. Na vo de ga da po su mnja
u sve ono u šta pre ma pra vi li ma va spi -
ta nja, auto ri te ta i dru gih uti ca ja ni ka ko
ne sme, a tre ba lo bi. Od to ga da po su -
mnja u ško lu, obra zo va nje, uti caj i ra -
zmiš lja nja sta ri jih: ro di te lja, pro fe so -
ra, nas ta vni ka. Posumnja u sve mo gu će
izvo re sa zna nja, kao i u odsustvo osno -
vnih mo ral nih di le ma ko je bi tre ba lo da
pos to je, ali su za ta ška ne ne kim op štim,
ne pi sa nim pra vi li ma i za ko ni ma na ko je
smo na vi knu ti, pre ma ko ji ma se po na -
ša mo i ko ji ma svo je pos tup ke oprav da -
va mo. Kroz ova pi ta nja na ila zi mo na te -
me auto ri te ta, pol ne ra vno pra vnos ti,
na si lja nad ži vo ti nja ma, slo bo de go vo -
ra, is pra vnos ti ili ne is pra vnos ti smrtne
ka zne, uti ca ja ško le, is pra vnos ti ono ga
što se u njoj uči. Dis ku to va njem o ovim
te ma ma uče nik bi u ovom do bu već
stvo rio ne ka kav svoj stav, a ne pri hva -
tao već de fi ni san stav odra slih, pri ja te -

lja itd. Me đu pi ta nji ma u mo joj či tan ci,
kao i za da ci ma, na la zi li su se sa mo oni
ko ji na la žu da uče nik usvo ji ono osno -
vno, aka dem sko zna nje o da tom knji že -
vnom de lu bez ika kvog spe ci jal nog udu -
blji va nja i ra zmiš lja nja. Šta je te ma,
šta je ide ja, šta je po ru ka? Stil ska izra -
žaj na sred stva, pro na đi, ime nuj, idi na
po sle dnju stra nu či tan ke, na uči de fi ni -
ci ju tog stil skog sred stva, vra ti se, a
kad opet ne gde u pi ta nju na iđeš na nje -
ga, po no vi ta čnu de fi ni ci ju.

Na pri me ru po sle ni čke pe sme
Nad ž nje va se mo mak i de voj ka ko ja se
mo že na ći i u ovoj i u mo joj či tan ci na -
la ze se sle de ća pi ta nja:

Sve za me, otvo ri se! 1. Ko li ko do -
ga đa ja opi su je pje sma? Ko su akte ri tih
do ga đa ja? Ko po bje đu je u sva kom od
na dme ta nja? Da li je to mo gu će u stvar -
nos ti? Ko je iz držlji vi ji i sna žni ji u po -
slo vi ma – mu škar ci ili že ne? Je su li ku -
ćni po slo vi – žen ski po slo vi? Ka ko se za -
vrša va? Šta ra di mla dić a šta dje voj ka?
Šta pje snik/inja ovom pje smom že li re -
ći o pre dra su da ma pre ma že na ma?

Mo ja či tan ka za se dmi ra zred:
Šta je te ma pe sme ko ja po či nje sti hom
Nadž nje va se mo mak i de voj ka? Ko ja
ose ća nja pod sti ču mla di ća i de voj ku da
se ta kmi če? O če mu nji ho va igra go vo ri?
I to je to. Spor tski duh je bi tan i ide mo
da lje...

Po red mnoš tva ova kvih pi ta nja
ko ja po kre ću razgovore o ozbiljnim
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temama kao što su i pro blem pra va mu -
ška ra ca, pro ble mi na si lja nad že na ma,
slo bo de go vo ra, ko rup ci je, fa ši zma itd.
Auto ri či tan ke uče ni ka i či ta oca sma -
traju do vo ljno zre lim da po čne da se in -
for mi še o ovim te ma ma, da na ozbi ljni -
ji i du blji na čin pris tu pi knji že vnos ti, da
ne iz vla či iz nje sa mo po vršne po uke i
da je već u ovom do bu do vo ljno spo so -
ban da ofor mi svoj stav, ko ji će sa do vo -
ljno da tih in for ma ci ja mo ći ar gu men to -
va no i da bra ni. Da je mu se slo bo da da
sam iza be re o če mu će i ka ko mi sli ti.
Do da tne in for ma ci je u či tan ci ko je sam
ja ima la svo di le su se na ne ke (ne)za ni -
mlji vos ti iz bio gra fi ja pi sa ca ili na is ti -
ca nje ne ke is to rij ski va žne go di ne.

Stranice čitanke su vizuelno upe-
čatljive i pregledne. Uz sva ki tek st na -
la zi se krat ka bio gra fi ja pis ca. Pre po -
čet ka tek sta sto ji objaš nje nje pret ho -
dnih i na re dnih de ša va nja ako je u pi ta -
nju odlo mak, a ako je tekst dat u celini
ne ko do da tno objaš nje nje ko je bi po -
mo glo u ana li zi i ra zu me va nju. Uz osen -
če ni pa sus se uvek na la zi i za da tak ko ji
se ti če gra ma ti ke, te ori je knji že vnos ti,
ali i ne ki od onih ko ji uče ni ka na vo de da
sam ne što za po čne i ura di, is tra ži, pro -
ve ri, pi ši i Ti kao... Pre(ne)po zna te ri -
je či. Ta čno to. Ko li ko pu ta sa mo u tek -
stu na iđeš na reč ko ju si već ne gde čuo
ili pro či tao, mo žda čak i ko ris tio, a da u
su šti ni ne maš poj ma šta ona stvar no
zna či. Ne ma ve ze. Pre po zna la sam ja tu
reč, ne znam nje no zna če nje, ali čim
sam je pre po zna la, zna či da tre ba da
znam nje no zna če nje, ali ne ću pi ta ti,
jer tre ba da znam, a ne znam. Kva dra -
ti sadrže do da tne in for ma ci je iz ra zli či -
tih sfe ra kul tu re, na uke, ume tnos ti, is -
to ri je; od pre po ru če ne knji ge, fil ma,
mu zi ke, slike, sni ma ka na YouTu be-u,
pre ko vrsta obla ka, Mup pet sta ra ca,
vrsta pe ču ra ka, pa do Okto bar ske re vo -
lu ci je, Wiki Le aks-a i ara bes ke. Uz tek st
su već ču ve na pi ta nja. Sa držaj sva kog
od ovih po je di na čnih de lo va je odme -
ren do vo ljno do bro, da ni je dan deo ni
u je dnom tre nut ku ne mo že bi ti na po -
ran ili do sa dan. Bro je vi stra ni ca na la ze
se u kru go vi ma ra zli či tih bo ja, pa ta ko
je dna bo ja obe le ža va sve stra ni ce na
ko ji ma su pri če, pri po vet ke, ne ka dru ga
lir sko pe sniš tvo, dok tre ća i čet vrta
obe le ža va ju ro man i dra mu. Pra te ći bo -

je mo gu se la ko i brzo pro na ći svi tek -
sto vi ko ji pri pa da ju omi lje nom knji že -
vnom ro du ili knji že vnoj vrsti.

Po red mnoš tva tek sto va ko ji spa -
da ju u sa vre me nu knji že vnost, auto ri
či tan ke po tru di li su se da sa uče ni ci ma
ra de i na aktu el nim te ma ma, ko rišće nju
naj no vi jih te hno lo gi ja, po na ša nja na in -
ter ne tu, na druš tve noj mre ži. Ka ri ka tu -
re, ilus tra ci je, stri po vi bave se aktu el -
nim pro ble mi ma. Slo bo dno se mo že re -
ći da je ovo je dna mo der na či tan ka, ko -
ja u po tpu nos ti ide u ko rak sa uče ni ci -
ma i nji ho vim na či nom ži vo ta.

Ko je me ne učio o po na ša nju na
in ter ne tu ili o rodnoj ra vno pra vnos ti?
Je di na sa vre me na te ma, re ci mo, u mo -
joj či tan ci za šes ti ra zred bi li su odlom -
ci iz Harry Pot ter-a i Hob bit-a i to su bi -
li ti odlom ci sa po sle dnjih stra na do ko -
jih ni ka da ne će mo ni do ći. U to vre me
svi su či ta li ove knji ge, po se bno Harry
Pot ter-a, i svi smo odu šev lje no gle da li
te odlom ke, jer smo una pred pro či ta li

le kti ru i mno go se ra do va li ča so vi ma
obra de. Da bi se ispos ta vi lo da je nas ta -
vni ca do šla i pi ta la šta smo či ta li na ra -
spus tu, a mi svi po no sno: “Pro či ta li smo
Harry Pot ter-a”, na šta će ona: “E,
mno go mi vi či ta te. To se ne zo ve knji -
že vnost. Bo lje stri po ve da či ta te on da.
Či ta li ko stri po ve?”, na šta smo mi, da
se izvu če mo: “Či ta mo! Či ta mo!”. “E,
mno go mi či ta te. Stri po ve. Bo lje gra šak
da ko mi te, ne go to da či ta te”. Ta ko je
aktu el no obra đi va no u mo joj ško li.

Di zajn či tan ke je je dnos ta van i
ume ren. Bez pre vi še ša ra nja, po sis te -
mu ova bo ja za ovaj kva drat, ona za
onaj, za krug ze le na itd. Je dna bo ja
obe le ža va za da tak, dru ga do da tnu in -
for ma ci ju. Sve os ta lo je sve de no i obi -
čno, što u su šti ni i či ni da se sa la ko ćom
či ta, da ne bu de na por na ili na pa dna.
Uo kvi re ne sli ke ko je slu že kao pri mer
ne če ga na ve de nog ili po re đe nje tek sta
sa ne kim li ko vnim de lom nor mal no su
uklo plje ne. Ni če ga ne ma pre vi še i ni šta

u njoj ne fa li. Sa svim je sa vrše na kod
nas.

Za je dno sa izbo rom tek sto va, na -
slo va po glav lja, izbo rom sli ka, do da tnih
in for ma ci ja, za ni mlji vos ti i svo jim di -
zaj nom, ova či tan ka pre pod se ća na ne -
ku en ci klo pe di ju knji že vnos ti. To je u
stva ri nje na naj bo lja oso bi na. Ne li či na
či tan ku, već na ne ku no vu, za ni mlji vu
knji gu iz ko je bih uvek pre uči la ne go iz
one ko ja je pro pi sa na.

Ovo je onaj udžbe nik ko ji ne bi -
smo pro da va li mla đim ge ne ra ci ja ma,
već ču va li sva ki iz sva kog ra zre da, kao
ne ku knji gu od ne pro ce nji ve vre dnos ti.
Is kre no, je dva če kam da vi dim ka kve će
rea kci je uče ni ka bi ti na ovu no vu po ja -
vu i ka ko će ova ma la knji ga pro me ni ti
mno go ma lih moz go va. In te re su je me
ka ko će se pre da va či izbo ri ti sa pi ta nji -
ma iza tek sto va. ☺
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По сле ха зар ског, по топ
(Ко мен тар акту ел не ле кти ре)

ТИЈАНА СПАСИЋ:
Програм светске књижевности ми се
чини више-мање у реду, можда је Бу-
ка и бес презахтевно штиво за сре-
дњошколце, а по мом мишљењу боље
би било понудити Гогољев Шињел
или Нос него Ревизора, ако већ не мо-
гу и приповетке и драма. Што се до-
маће књижевности тиче, мислим да
није добра сразмера народне и сре-
дњевековне с једне стране и савре-
мене с друге, односно да би требало
фокус пребацити на савремену књи-
жевност. Нека дела су битнија за про-
учаваоце историје књижевности него
за општу културу, као нпр Јаков
Игњатовић. Уместо да се Десанка Ма-
ксимовић чита две године може се
програм допунити неким савременим
песницима који би мало разбили
преовлађујући тон, на пример: Рада
Лазић (Кост у грлу, Evergreen, Ја сам
старомодна цура, Крива сам...), Ми-
лан Милишић (Фашизам), Војислав
Деспотов (Ил‘ је град ил‘ су селудо-
ви, Уместо, Нисмо више деца, Забо-
рављени занати...), Новица Тадић
(Злослов неки, Пред супермаркетом,
Из старудије, Пролазник..), Чарлс
Симић (Књига мађије, Велика вар-
ка..), Мак Диздар (Дан седми), Мирја-
на Стефановић (Седамнаест питања
о снајперисти, Песма о кћери и зас-
тави), Драгослав Дедовић (Хагио-
графски виц, Ратни злочинци, Сла-
вонски Брод: стаћемо 15 минута,
Берлин Митте 2009, Фебруар
2005)...

Из истог разлога сматрам да би
требало убацити макар неке песме из
збирке Лирика Итаке Милоша
Црњанског (Спомен Принципу, Про-
лог, Химна, Молитва...)

МИЊА БОГАВАЦ:
Списак школске лектире врло се мало
изменио у односу на време када сам
била гимназијалка. (матурирала сам
2000. године, прим.). Сећам се да
овим избором ни онда нисам била
претерано задовољна, и врло ми је
тешко да помислим како млађе гене-
рације јесу. Састављачи списка оба-
везне лектире превиђају чињеницу да
данашње генерације живе и школују
се на Интернету, па ми је врло тешко
да замислим како имају стрпљења за
дуге, архаичне реченице. Верујем да
пола ових књига остаје непрочитано,
а да се ђаци за часове спремају чита-
јући информације са Википедије или
из неких приручника за професоре. У

најбољем случају, гледају филмове
настале по класичној литератури.

Списак треба растеретити. О
многим делима, попут Епа о Гилгаме-
шу, могу се држати информативна
предавања, а на њихова места у спис-
ку лектире, може се уврстити више
савременијих књига или књига које
се лакше читају. Чини ми се да опте-
рећивање списка лектире делима из
старог века, код ученика може иза-
звати отпор према читању и литерату-
ри уопште. Такође, нисам сигурна да
ли је најсрећнија околност то што се
лектира чита хронолошким редом, та-
ко да прати теоријску наставу о исто-
рији књижевности. Разлог за моју су-
мњичавост је то што, овако распоре-
ђена лектира, заправо значи да нај-
млађи ученици читају најархаичнију
(најтежу?) литературу, тј дела чији је
језик такав да од читаоца захтева ве-
лику концентрацију. Можда би помо-
гло када би настава књижевности
кроз сва четири разреда средње шко-
ле, била подељена на две целине: ис-
торија књижевности (две трећине
наставе) и савремена књижевност
(трећина). Тако би, верујем, била на-
прављена равнотежа између дела ко-
ја су за ученике важна због опште
културе, сазнања о развоју човечан-
ства кроз векове и оних других, да-
кле: савремених књига, из којих би
учили да воле читање и писање.

Чини ми се да је најсавременије
дело у лектири Хазарски речник, што
ме наводи на закључак да се изучава-
ње историје књижевности завршава
са 1985. годином, дакле пре него што
су данашње генерације средњошко-
лаца уопште рођене. Деведесете го-
дине и прва деценија XXI века, нису
заступљене у лектири. То је врло аро-
гантан став који наш образовни сис-
тем заступа према савременој књи-
жевности, а идеја о томе да ће учени-
ци, задојени књижевношћу из лекти-
ре сами наћи прави пут кроз шуму са-
времених наслова, чини ми се нео-
правдано оптимистичном. На крају,
морам да поменем и предавање Па-
триотизам у читанкама Ненада Ве-
личковића које сам имала прилике да
чујем на фестивалу На пола пута.
Имајући у виду његове тезе из овог
предавања, примећујем да су многа
дела своје место у лектири нашла из
патриотских, пре него из естетских
разлога.

МИЛОВАН МАРЧЕТИЋ:
Отприлике пола списка је незамен-
љиво, док би друга половина могла
да се замени једнако вредним или бо-
љим делима и ауторима. Такође,

избор писаца и дела треба померити
ка нашем времену, наравно не по сва-
ку цену, пошто треба водити рачуна
да се не избаце добра старија, поне-
кад и модернија, дела, а убаце осре-
дња нова, а старомодна дела. Нека
дела са списка нису разумљива да-
нашњим школским читаоцима, јер го-
воре о времену, поднебљу, психоло-
гији, итд... који су им страни.

У суштини, већа опасност дола-
зи од могућности погрешног избора
нових дела за лектиру, посебно када
је у питању оно што се данас пише,
јер данас се углавном пише осредње,
а вреднује се још горе.

СРЂАН СРДИЋ:
Предложени списак наслова углавном
испуњава критеријуме којима би се
требало руководити када размишља-
мо о средњошколској популацији као
читалачкој. Заступљени су наслови
чији је естетски статус потврђен кроз
векове или деценије вредновања, и
без којих се млада особа тешко може
посветити озбиљнијем читању.

(Пре дло зи из свет ске књи же внос ти)

РАДМИЛА ЛАЗИЋ:
Антологије светске поезије:

Савремене немачке поезије,
при редио и превео Злато Красни,
Братство и јединство, 1989.

Савремена пољска поезија, пре-
вео и одабрао Петар Вујачић, БИГY,
1985.

Америчка поезија (1945-1994)
приредио Срба Митровић, Светови,
Нови Сад

Антологија Енглеске поезије,
при редио Срба Митровић, Светови,
Нови Сад

(Наравно долазе у обзир и анто-
логије других народа, ове сам ода-
брала јер се оне још увек могу наћи
по нашим књижарама или антиквар-
ницама)

Сматрам да су антологије најбо-
љи начин да се стекне увид у најбоље
од онога што се пише у једној књиже-
вности. Такође сматрам да ширина
погледа и различитост поетика могу
бити подстицајни за развијање укуса,
склоности...

2. Сопствена соба, Вирџинија
Вулф, превела Јелена Марковић, из-
давач Плави јахач, 2004.

Неопходна књига-есеј за освеш-
ћивање свих оних који верују у једна-
кост женске и мушке позиције у свету
књижевнсоти. Есеј писан као обраћа-
ње енглеским студенткињама 1928.
луцидно, сугестивно, проницљиво,
зналачки, из књижевно-историјске

перпективе, и пре свега литерарно, о
предрасудама, о развоју женске књи-
жевности, о не-могућностима женске
афирмације у мушком свету.

3. Силвија Плат, Рани одлазак,
приредила и превела Љиљана Ђурђић

Свакако најзначајнија и најин-
тригантнија песникиња двадесетог
века. Експресивност израза и емоти-
вност њених стихова и данас прово-
цирају читаоце буком и бесом који из
њих избијају. Отвореност песничког
говора о женским опсесијам и фрус-
трацијама до појаве Силвије Плат би-
ла је табу.

4. Дорис Лесинг, Златна беле-
жница, превео Предраг Шапоња, из-
давач Агора

Роман за који је Дорис Лесинг
добила Нобелову награду. Најзначај-
нији роман који говори о женској
еманципацији без феминистичких па-
рола, живо и аутентично. Роман сли-
ка женско искуство кроз кризу друш-
тва двадесетог века. Нов начин по-
сматрања живота женским очима учи-
нио је овај роман једном врстом фе-
министичке библије иако то није била
ауторкина намера.

5. Маргерит Дирас, романи, Љу-
бавник или Алексис, и један и други
говоре о нетипичним љубавима,
друштвено неприхватљивим, писани
су изванредним стилом. Неопходне
књиге за прихватње другости и ра-
зличитости људских односа.

6. Анаис Нин, Хенри Милер,
Маркиз де Сад, Кети Акер и др. – за
разбијање пуританизма.

7. Психополис, Савремена аме-
ричка прича, приредио Милисав Са-
вић

8. Пљуска у руци, Антологија
алтернативне руске прозе, приредила
Дубравка Угрешић

9. Аруданти Рој, Бог малих
ствари, добила Букера

Чудесна књига о чудесном де-
тињству у чудесној Индији, писана
брилијантно.

10. Ел Саадауи, Жена на нултој
тачки,

Готово документаристичка књи-
га једне од најпознатијих арапских
књижевница о судбини жене у арап-
ском свету. У њој се отворено говори
многим табу темама:насиљу у поро-
дици, сиромаштву, инцесту, ропству
и обрезивању жена...

ДОБРОСАВ БОБ ЖИВКОВИЋ:
Ј.Р.Р. Толкиен, Хобит
Верујем да у лектити има књига које
ће деци објаснити и појаснити гомилу
ствари, али ово је Књига која треба
да их уведе у маштање, заголица ма-

Тексту ра је за мо ли ла уре дни ке, пре во ди оце, књи же вне кри ти ча ре, про фе со ре књи же внос ти, би бли оте ка ре и дру ге про фе -
си онал це да про ко мен та ри шу акту ел ну сре дњо школ ску ле кти ру, да се при се те одно са пре ма соп стве ној школ скј ле кти ри,
да сре дњо школ ци ма пре по ру че књи ге из са вре ме не свет ске књи же внос ти, књи же внос ти без пре во да (Срби ји, БИХ, Хрват -
ској и Црној Го ри), као и књи ге пи са не на је зи ци ма из окру же ња, а по се бно да опи шу

ко је те ме/вре днос ти 
би тре ба ло да бу ду зас ту пље не 
у сре дњо школ ској ле кти ри
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шту, поведе на пут, отвори им очи за
маштање...

Ј.Р.Р. Толкин, Господар прс те -
нова

Читаће је као авантуру, али то је
први еколошко освешћени роман који
се пре свега бави етиком и пре свега
односом према моћи (да ли је моћ си-
ла, да ли је сила зло?), поставља пи-
тања и тера да размишљају много те-
же и више него неке озбиљне књиге.

Урсула Легвин, Лева рука таме
Један од најлепших сф романа,

са све планетама, свемиром, “мар-
совцима”, једина тема романа је то-
леранција и прихватање другачијег.
Једна од књига које вас опасно пре-
варе. И док схватите шта вам ради ви
сте промењени. Не познајем никога
кога није потресла, променила и на-
терала да ме зове телефоном и свађа
се са мном. Тема која је нашој деци и
потребна и недостаје.

Урсула Легвин, Земљоморје
Опет авантура, најсличнија Тол-

кину, са причом о добру и злу.

Richard Matheson, Ја сам леген-
да

За разлику од филма, ово је мо-
ја најдража књига. Постоје два дела.
У првом се пита ако су сви око тебе
монструми докле се бориш да оста-
неш свој, када се придружујеш безу-
мној маси. Да ли је то узалудна по-
моћ? Има ли смисла бити другачији?

Други део (таман кад донесеш
своје одлуке у првом делу књиге) се
пита ко је монструм: сви око тебе или
ти који се једини издвајаш.

Проблеми којима се књига бави
постављају се (мени) сваки пут када
укључим дневник. Верујем да би књга
помогла и некој другој деци. Плус,
књига доноси хорде зомбија и вампи-
ра, па ће да се радују.

СЛАВИЦА МИЛЕТИЋ:
Тужни тропи Леви-Строса
Мислим да је то незаобилазна књига
велике књижевне вредности иако ни-
је фикција. Можда би се могло издво-
јити неколико читљивијих поглавља.

Увела бих мало нефикционалне
књижевности (биографија, путо-
пис...) и мало жанровске књижевнос-
ти, рецимо неког Ле Кареа (Мала бу-
бњарица, Шпијун који се склонио у
заветрину, Мали град у Немачкој...
али никако у издању Народне књиге
јер је дајџестирано и попростачено),
Дибдина, Рут Рендел, Патришу Хај-
смит – нешто од тога.

Џон Берџер, обавезно Ways of
Seeing, а може и белетристика.

Па Томас Харди и Мередит, од
старијих. Или Емили Бронте – је ли
могуће да ње нема?

Па Шкворецки (Миракл, Из жи-
вота чешког друштва).

Камијевог Странца бих избаци-
ла.

Наставиће се...
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Enes Kurtović
PRESUDA
Go di ne 1988, je dnog sep tem bar skog po po dne va,
is pred đa čkih klu pa
iša ra nih mla de na čkim sno vi ma i
na to plje nih hor mo ni ma odras ta nja,
na ča su srpsko hrvat sko hrvat sko srpskog je zi ka,
pro fe so ri ca Zo ra Ke ča je ubi la Ga bri ela Mar ke sa.

Na mjes tu zlo či na os ta la je sa mo hrpa ri je či
od ko jih su je dva či tlji ve bi le
“go di na”, “sa mo će” i “sto”.

Stra vi čan do ga đaj os tao bi za uvi jek
po ti snut u du bi nu pod svi jes ti 
kao or hi de ja osje tlji vog ado les cen ta
da dva de set i je dnu go di nu po sli je
ni sam čuo ispo vi jest dje voj či ce
pred ko jom je ta is ta Zo ra Ke ča
hla dno krvno ubi la Er nes ta He min gve ja.

Sa zna nje da se ra di o se rij skom ubi ci
u ti je lu pro fe so ri ce ma ter njeg je zi ka
na tje ra la me da vri snem.
Su vi še star da po vje ru jem ka ko u stvar nom ži vo tu
pos to ji prav da,
odlu ču jem se da uzmem po et sku prav du u svo je
ru ke
i osu dim Zo ru Ke ču:

Za smrt Ga bi re la Mar ke sa, Er nes ta He min gve ja
(za  što pos to je do ku men to va na svje do čan stva)
i još ne ut vrđen broj oso ba
sa spis ka škol ske le kti re;

Za pro tiv pra vno drža nje u za ro blje niš tvu
ve ćeg bro ja pi sa ca
u ne hu ma nim uslo vi ma
nje nog ogra ni če nog uma;

Za bru tal no pre mla ći va nje i sa ka će nje
ko jim je na ni je la traj ne po slje di ce
lje po ti pi sa ne ri je či
i ra dos ti či ta nja
ge ne ra ci ja ma sre dnjo ško la ca;

Kao ola kša va ju će okol nos ti uzi mam u ob zir
nje nu psi hi čku ne ura čun lji vost,
na ci onal nu os traš će nost,
se ksu al nu frus tra ci ju,
i su knje na gu mu sa cvje tnim de ze nom,
ali to ne uma nju je te ži nu po či nje nih zlo či na.

Zbog sve ga na ve de nog osu đu jem Zo ru Ke ču
na je din stve nu ka znu
objav lji va nja ove pje sme.



U škol skoj 2010/2011. go di ni re gis tro -
va no je 464 sre dnjih ško la od to ga 321
stru čna (304 drža vne i 17 pri va tnih),
114 gi mna zi ja (8 pri va tnih i 106 drža -
vnih, od ko jih je 15 spe ci ja li zo va nih) i
još 29 me šo vi tih ško la u ko ji ma se re ali -
zu je pro gram gi mna zi ja i stru čnih ško -
la(1). Ni re pu bli čki Za vod za sta tis ti ku,
ni ti Mi nis tar stvo pro sve te na svo jim saj -
to vi ma ne da ju in for ma ci ju o bro ju sre -
dnjo ško la ca i bro ju gi mna zi ja la ca. Re -
le van tnim se mo že sma tra ti po da tak da
u škol skoj 2010/2011. Gi mna zi je u Srbi -
ji po ha đa oko 75.000 uče ni ka(2).

Okto bra 2010. go di ne Gru pa 484
re ali zo va la je is tra ži va nje či ji je cilj bio
da se do đe do po da ta ka da li i ko li ko sre -
dnjo škol ci či ta ju knji ge ko je ni su deo
škol skog pro gra ma i oba ve zne le kti re,
ko je su knji ge u fo ku su sa vre me nih sre -
dnjo ško la ca, ka ko do njih do la ze i ko li ko
po zna ju sa vre me nu knji že vnost re gi ona
(knji že vnost “bez pre vo da”). Na an ke tni
upi tnik o či ta nju i či ta la čkim na vi ka ma
od go vo ri lo je 587 uče ni ka tre ćih ra zre da
gi mna zi je druš tve nog sme ra. Pro gram
nas ta ve knji že vnos ti je na jo bi mni ji u
okvi ru druš tve nog sme ra, pa smo po šli od
pre tpos tav ke da uče ni ci ko ji po ha đa ju
ovaj smer ima ju najve ći či ta la čki po ten -
ci jal. An ke tom su bi le obu hva će ne gi m -
na zi je u No vom Pa za ru, Vra nju, Di mi trov -
gra du, Bo si le gra du, Uži cu, Ba čkom Pe -
trov cu, Beo gra du (VIII i XIII beo grad ska
gi mna zi ja), Ki kin di, Kra gu jev cu i Po že gi.

80,75% ispi ta ni ka izjav lju je da je
u pro te klih go di nu da na či ta lo knji ge
ko je ni su deo škol ske le kti re. U Uži čkoj
gi mna zi ji je taj pro ce nat naj ve ći (98%),
po tom u Beo gra du (90%), a naj ma nji je
broj uče ni ka ko ji či ta ju knji ge izvan
škol ske le kti re u Bo si le gra du (25%).

43,5% uče ni ka izjav lju je da či ta sa -
vre me nu svet sku pro zu, ali se uvi dom u
na slo ve knji ga ko je na vo de kao knji ge
ko je su pro či ta li to kom pret ho dne go di -
ne ja sno vi di da se ra di o tri vi jal noj knji -
že vnos ti, knji ga ma po ko ji ma su sni mlje -
ni fil mo vi i me dij ski pro mo vi sa nim knji -
ga ma. Još uvek se či ta ju i Den Bra un (vi -
še ne sa mo Da Vin či jev kod) i Ho se ini
(Hi lja du ču de snih su na ca i Lo vac na
zma je ve), kao i Ha ri Po ter. Oni vi še ni su
na vrhu lis te (osim Ho se ini ja u beo grad -

skim ško la ma), ali su kon stan to pri su tni.
U ve ći ni ško la i da lje je na naj či ta ni ji Ko -
eljo, a vi so ko ran gi ra ni su So fi Kin se la,
K. R. Sa fon i Ste fa ni Ma jer. U Uži čkoj gi -
mna zi ji za be le že no je ne što ve će in te re -
so va nje za Mu ra ka mi ja i Or ve la.

Uoča va se da je izves tan broj uče -
ni ka, pro cen tu al no ipak zna tno ma nji,
za in te re so van za fan tas ti ku i is to rij ske
ro ma ne, strip no ve le, ti nej džer ske i
avan tu ris ti čke ro ma ne.

Či nje ni ca da sre dnjo škol ci či ta ju
knji ge izvan škol ske le kti re mo ra za in -
te re so va ti sve ko ji se na ra zli či te na či -
ne ba ve mla di ma. Is tra ži va nje je po ka -
za lo da u ovom tre nut ku do knji ge ko ju
či ta ju sre dnjo škol ci do la ze prven stve no
za hva lju ju ći ge ne ra cij skoj pre po ru ci –
43,33% (otu da re la ti vno uje dna če no ge -
ne ra cij sko in te re so va nje i po pu lar nost
po je di nih auto ra na ni vou ško le). Sko ro
iden ti čan pro ce nat uče ni ka izjav lju je
da na do knji ge do la zi slu čaj nim izbo -
rom u bi bli ote ci (16,15%) ili za knji gu
sa zna pu tem me di ja (16,45%). Pre po ru -
ka nas ta vni ka je odlu ču ju ća za tek 10%
uče ni ka i to ih do vo di na čet vrto mes to,
iza škol skih dru go va i dru ga ri ca, slu čaj -
nog izbo ra i me dij ske re kla me. Zna tno
ma nji broj uče ni ka na vo di da im u izbo -
ru knji ga po ma žu ro di te lji, in for ma ci je
ko je pro na la ze na In ter ne tu, te ma i
opre ma knji ge (na slov, ko ri ce, blurb) i
tek po sle to ga, sko ro na sa mo m kra ju
na la ze se bi bli ote ka ri i nji ho ve pre po ru -
ke. Ovi re zul ta ti mo ra li bi bi ti po vod za
akti vni ji rad i ško la i bi bli ote ka.

Sre dnjo škol ci ma ugla vnom ni je va -
žno oda kle je autor knji ge ko ju či ta ju. To
izjav lju je 95% an ke ti ra nih uče ni ka u Ba -
čkom Pe trov cu i 75,93% u No vom Pa za ru.
Uku pno: 86,77% sma tra da im je ne va žno
po re klo auto ra. Me đu tim, sa mo 2,09%
uče ni ka ka že da či ta knji ge pi sa ca iz re gi -
ona, odno sno “knji že vnost bez pre vo da”.
Nepo zna va nje sa vre me ne knji že vnos ti iz
BiH, Hrvat ske i Crne Go re je vi še ne go in -
di ka ti vno. U Beo gra du sa mo je dan uče nik
na vo di ime sa vre me nog pis ca iz BiH – Iva
An dri ća (!), za je dnog uče ni ka iz Ki kin de
to je Bran ko Ćo pić, za dvo je gi mna zi ja la -
ca iz Po že ge sa vre me ni pis ci iz BiH su Mo -
mo Ka por i Me ša Se li mo vić. Za ni jan su bo -
lja si tu aci ja je u No vom Pa za ru gde de set
uče ni ka na vo di ime Ab du la ha Si dra na, a

po je dan Ma ka Diz da ra i Ham ze Hu ma.
Sa mo uče ni ci Uži čke gi mna zi je po ka zu ju
bo lje po zna va nje sa vre me nih BiH auto ra
(Ne nad Ve li čko vić – 22, Amir Kam ber – 13,
Enes Kur to vić – 12).

Sli čna si tu aci ja je i sa sa vre me nim
hrvat skim auto ri ma. Uži čki gi mna zi jal ci
zna ju za Bo ri sa De žu lo vi ća (19 ispi ta ni -
ka), Du brav ku Ugre šić (11), Pre dra ga Lu -
ci ća (5), Kar men Lon ča rek (3), Mi ljen ka
Jer go vi ća i Vi kto ra Ivan či ća. U beo grad -
skim gi mna zi ja ma kao sa vre me ne hrvat -
ske auto re dva uče ni ka na vo de Ti na Uje -
vi ća i Mi ro sla va Krle žu, za tri kra gu je va -
čka uče ni ka to je Ni ves Cel zi jus, kao i za
dva ispi ta ni ka iz No vog Pa za ra. U No vom
Pa za ru je dan uče nik na vo di ime Ve dra ne
Ru dan, a u Ki kin di Ma ri na Drži ća (!!). Ispi -
ta ni ci iz pre os ta lih pet gra do va ne zna ju
ni je dnog sa vre me nog hrvat skog pis ca.

U pet gra do va se ne na vo di ni je -
dan crno gor ski sa vre me ni autor, a u No -
vom Pa za ru, Ki kin di, Po že gi i Bo si le gra -
du pet uče ni ka Nje go ša sma tra sa vre -
me ni kom iz Crne Go re.

Izve sno je da su re zul ta ti iz Uži čke
gi mna zi je zna tno bo lji jer se u toj ško li
pro te klih pet go di na or ga ni zu ju knji že -
vni su sre ti Na po la pu ta u okvi ru ko jih
se oku plja ju sa vre me ni auto ri iz re gi -
ona. Oni drže ča so ve knji že vnos ti, dru -
že se sa sre dnjo škol ci ma ko ji su gla vni
or ga ni za to ri knji že vnih ve če ri i svih pro -
mo ti vnih akti vnos ti. Ovi re zul ta ti ek spli -
ci tno po ka zu ju re zul ta te ta kvog ra da.

Po zna va nje do ma će sa vre me ne
knji že vne sce ne ni je re pre zen ta ti vno.
Iako je ve ći na an ke ti ra nih na ve la zna -
tan broj ime na sma tra ju ći ih sa vre me -
nim do ma ćim pis ci ma, ugla vnom se ra -
di o no vi na ri ma ili no vi nar ka ma ko ji su
po sle dnjih go di na objav lji va li knji ge
dis ku ta bil nog knji že vnog kva li te te i ko -
je se naj češ će pro da ju kroz no vin sku
dis tri bu ti vnu mre žu (tra fi ke). Pre dnja -
če autor ke o či jim se knji ga ma mo že či -
ta ti u po pu lar nim ma ga zi ni ma (Bje li ca i
TV no vi nar ke) ili po či jim su knji ga ma
sni mlje ne po pu lis ti čke se ri je (Mir Jam).
Mar ko Vi doj ko vič je još uvek po ne gde
pri vrhu lis te, ali su ugla vnom bo lje po -
zi ci oni ra ne TV no vi nar ke ko je su obja vi -
le ugla vnom po je dnu knji gu. Izu ze tak
je Uži čka gi mna zi ja gde 22 uče ni ka na -
vo de Groz da nu Olu jić, Sve tla nu Vel mar
Jan ko vić (14 ispi ta ni ka), iza ko jih su
po zi ci oni ra ni i Vi doj ko vič i Bje li ca.

Da bi se ra zu meo ova kav či ta la čki
izbor sa vre me nih sre dnjo ško la ca va lja
ima ti u vi du da ve ći na gra do va, ako izu -
zme mo Beo grad i No vi Sad, ne ma va lja -
nu knji ža ru, da na RTS-u sko ro da ne ma
emi si je po sve će ne knji ga ma i či ta nju.
Je dna od dve ta kve emi si je (Va vi lon) ne -
gu je ko rek tne knji že vne kri te ri ju me ali
se emi tu je je dnom me se čno, ugla vnom

na dru gom pro gra mu i u ka snim ter mi ni -
ma, bez pre ci zne po zi ci je u pro gram skoj
še mi. Dru ga emi si ja (Hit li bris) se ugla -
vnom ba vi fe no me ni ma u knji že vnoj i
knji žar skoj pro du kci ji, bez kri ti čkog os -
vrta i bez ja snih vre dno snih kri te ri ja. U
okvi ru te emi si je do de lju ju se na gra de
(Hi te Li ber) ko je čes to afir mi šu po vršnu
i ne kva li te tnu li te ra tu ru, jer na gra đu ju
naj tra že ni je, ne nu žno i naj bo lje knji ge.

Što se knji že vnos ti nas ta le u Srbi ji
na dru gim je zi ci ma ti če, sa mo uče ni ci iz
Di mi trov gra da i Bo si le gra da na vo de ime -
na pi sa ca ko ji stva ra ju na bu gar skom je -
zi ku (pet auto ra), u Ba čkom Pe trov cu se
na vo di se dam ime na auto ra ko ji stva ra -
ju na ru mun skom je zi ku. Za sve os ta le
ovo je po tpu na ne po zna ni ca. Ni je na ve -
den ni je dan autor na al ban skom je zi ku
(osim što je za je dnog no vo pa zar skog gi -
mna zi jal ca Ha lil Džu bran pi sac ko ji stva -
ra na al ban skom!) i slo va čkom, a kao sa -
vre me ni pi sac na ma đar skom je zi ku u
šest od go va ra na ve den je Šan dor Pe te fi.

51,84% ispi ta ni ka od go va ra da ni -
ka da ni je pri sus tvo vao knji že vnoj ve če -
ri, 30,43% ka že da ide sa mo ka da se ra -
di o pis cu ko ji ga in te re su je i o ko me
već ne što zna, a 14,98% se opre de lju je
za pro mo ci je knji ga ko je su po pu lar ne.

Sre dnjo škol ci bi na knji že vne ve -
če ri do la zi li sa mo ka da bi im te ma bi la
in te re san tna ili ako bi se ra di lo o auto -
ri ma ko je či ta ju (40%), ka da bi raz go vor
bio za ni mljiv (37. 5%) ili ka da bi pos to -
ja la ge ne ra cij ska ini ci ja ti va (druš tvo iz
ode lje nja) – 22,5%. In te re san tno je da
ne ko li ko uče ni ka iz Bo si le gra da, No vog
Pa za ra, Di mi tov gra da i Po že ge na vo di
da bi na knji že vne ve če ri “išao ka da bi
ih bi lo”. Ova kvi od go vo ri uka zu ju na ne -
do vo ljnu knji že vno/kul tur nu po nu du u
ma njim gra do vi ma, ali i na lo šu in for mi -
sa nost sre dnjo ško la ca.
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Ružica Marjanović
Šta se čita izvan škole?

1 http://www.mp.gov.rs/ustanove/skole.
php#spisak

2 http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/173882/
Polaganje-mature—umesto-prijemnog-za-fakultet

U tekstu se navodi da u Srbiji ima 548 sre-
dnjih škola, od čega je 20 privatnih, od ovog broja,
320 su državne srednje stručne škole, a 111 su gim-
nazije. Takođe, postoji i 32 mešovite stručne-gim-
nazije, tri mešovite stručne-umetničko likovne,
šest likovnih, 26 muzičkih, dve baletske i 28 školi
za učenike sa posebnim potrebama. Prema podaci-
ma, u redovnim srednjim školama je oko 300.000
đaka, od čega u gimnazije ide oko 75.000 učenika.

Gra fi kon br. 1. Pro cen ti ispi ta nih uče ni ka ko ji iz -
jav  lju ju da su to kom pro šle go di ne či ta li knji ge iz -
van nas ta vnog pro gra ma

Gra fi kon br. 2. In te re so va nja izvan škol ske le kti ra
(izra že no u pro cen ti ma)

Gra fi kon br. 3. Broj an ke ti ra nih uče ni ka ko ji ni ka da
ni su pri sus tvo va li knji že vnoj ve če ri (izra že no u %)
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Ка кве ве зе има на слов с
тек стом. Ни ка кве, као уос -
та лом ни Го ла ис ти на са
књи  же внош ћу. Али за то
има ве зе са фу дба лом и 
се ксом.

Завојит је овај свијет. Понекад ти та-
ко нешто посве ненадано прилази из
два смијера. Мени се то првог викен-
да нове 2011. згодило с Нивес Целзи-
јус, које се сјећам још из времена ње-
зиних првих глазбених урадака, кад
је навраћала у редакцију Номада,
поп-магазина који сам продуцирао по-
четком овог стољећа. С једне сам
стране дознао да је она за дио срби-
јанских гимназијалаца једини хрват-
ски писац за којег су чули, а с друге
стране, на chat ми се јавио пријатељ
који је управо кренуо аутом на суд у
Пули да би свједочио о Киклопу којег
су јој ускратили, скандалу о којем ћу
касније нешто више. Све то, баш кад
сам прихватио задатак писати о фено-
мену биографије која је уздрмала
хрватске књижевне институције.

Бавим се књигама. Жена ми је
писац, пријатељи писци, уредници и
књижари, студирам књижевност, из-
давао сам књиге, писао критике, до-
дјељивао књижне награде, анализи-
рао тржиште књиге, развијао инфрас-
труктуру за тржиште књига, сједио по
комисијама, оснивао и походио књи-
жевне фестивале, насједио се на
књижним сајмовима, пуно и превише
расправљао о књигама... и куд сад од
свих књига и аутора, баш Нивес Жељ -
ковић, преименована Целзијус, удана
Дрпић?! Од десетака тисућа књига ко-
је су посљедње десетљеће пласиране
на хрватско тржиште књига, од стоти-
њак наслова који су заступљени и ре-
гионално, куд баш та “Гола истина”
која не вриједи ни пишљиве бобе, ло-
ше написана лажљива исповијест
старлете познате по томе што не зна
пјевати, има велике груди и што јој је
муж осредњи ногометаш који је остао
без ангажмана у Турској јер је покази-
вао стражњицу навијачима (жена му
на томе изградила успјех, а њему про-
паде посао, па ти буди паметан?) који
су га редовито вријеђали спомињући
му ту исту Нивес? Као тинејџер сигур-
но нисам мислио да заронити у свијет
књиге значи бавити се феноменом
Нивес Целзијус. Па ипак, ето нас...

Скандал! Не дају јој Киклопа!
Кад је почетком просинца 2008. пукла
вијест да би Нивес Целзијус могла до-
бити Киклопа за хит године, за Голу

истину као најпродаванију и најчита-
нију књигу године, организатори сај-
ма који додјељује награду упозорили
су подијељену јавност да се они поуз-
дају у објективност истраживања чи-
таности коју ће утврдити агенција за
истраживање јавног мнијења. Упс!!

Истраживање те агенције почива
на доброј вољи накладника и врло ре-
дуцираним информацијама о стању на
тржишту књига, што су већ доказали
прошлих година. Никакве досљеднос-
ти у тој методи нема, а не може је ни
бити кад се нешто толико обухватно
као тржиште књига покушава захвати-
ти тек спорадичним прегледом.

С друге стране, свега који мје-
сец дана касније, T-portal – најбогати-
ји комерцијални web портал у Хрват-
ској, који од 2009. године додјељује и
сто тисућа куна дебелу награду за ро-
ман године – платио је истраживање о
томе колико читају грађани Хрватске.
Подаци су, као што смо се могли и бо-
јати, поражавајући. Но, ево једног
цитата:

“Према резултатима истражива-
ња које је за T-portal.hr провела
твртка Hendal Market Reseach на узор-
ку од 400 анкетираних, тек 33,5 посто
грађана Хрватске чита књиге. Још ло-
шије прошли су хрватски романи. Ти-
јеком године, читало их је 17,5 посто
анкетираних. (...) Од оних који читају
хрватске романе, 2,5 посто прочитало
је један у годину дана, 6,8 посто два,
5,3 посто три до пет, а више од пет
романа прочитало је 3 посто испита-
ника.”

Уз ова два истраживања није
лако наћи још неки извор информаци-
ја о томе колико се у Хрватској запра-
во читају књиге. Нема чак ни обједи-
њених података на темељу информа-
ција које прикупљају књижнице. Сва-
ко толико неки медиј се досјети да би
било весело видјети колико Хрвати
читају па их мало изназивају и разве-
селе се како смо културни. Сличну
ствар је у свибњу 2004. подузео Ве-
черњак кад је телефонским истражи-
вањем анкетирао четири стотине и
педесет људи из цијеле Хрватске и
дошао до резултата који уопће нису
лоши. Тад је 46,9 посто Хрвата при-
знало да је посљедњих шест мјесеци
прочитало неку књигу. Најчитанији су
били романи. Њих је вољело педесе-
так посто читатеља књига.

Пад од готово тридесет посто у
свега четири и пол године вјеројатно
ипак треба приписати методолошким
погрешкама. Иако, мало је вјеројатно
да је тренд био позитиван. Но, за нас
је од тих методолошких погрешака у
истраживањима које за своје дневне

потребе наручују медији, много ва-
жнија чињеница да озбиљних истра-
живања о читаности једноставно нема.

Пе ле не и књи ге
У Хрватској Министарство културе го-
дишње у тржиште књига убаци више
од шездесет милијуна куна (око девет
милијуна еура), а Министарство зна-
ности, образовања и шпорта још не-
колико пута толико. Истовремено,
струковна удружења накладника оку-
пљају господарственике који на
тржишту књига окрену преко мили-
јарду и пол куна годишње (око двјес-
то милијуна еура). Но, ни једнима ни
другима не пада напамет бавити се
суставним праћењем учинака свог ра-
да у сфери књиге. Од 1990. на овамо
нити једно удружење накладника или
министарство није финанцирало неки
пројект истраживања читаности или
продаје књига. И не само то, нису уо-
пће били заинтересирани укључити
се у било које од постојећих истражи-
вања, чак ни кад их то није ништа ко-
штало! То знам из прве руке.

Можете ли замислити како прои-
звођач пелена на темељу дојма одлу-
чује гдје ширити пласман и у проје-
ктирање каквих пелена уложити нов-
це? Или да министарство пољопри-
вреде на темељу дојма насталог у
разговору с највећим земљорадници-
ма одлучује у коју пољопривредну
културу ће расподијелити потицаје?
Добро, можда сам претјерао, можда
су код нас и друга министарства та-
ква, али тешко да и друге господар-
ске дјелатности функционирају једна-
ко као и накладништво. Тумарајући
без правих информација с тржишта и
о читаности, накладници граде ком-
плетиран сустав производње, пласма-
на и продаје. Купују тискаре и отвара-
ју књижаре, вјерујући да ће им потпу-
ни надзор над робом осгурати стабил-
није пословање. Истовремено, однос
са државом своди се на лобирање за
свој издавачки програм, а на то су
сведена и удружења накладника, која
им притом само требају помоћи.

Нитко се притом не пита што на
све то кажу они који то порезима и на
касама књижара плаћају: купци и чи-
татељи књига? Није ли нелогично да
за књигу издвајамо све више, а да ју
чита и купује све мање људи? Ако не-
што људима постаје неважно, није ли
глупо да онда за то плаћају стално све
више? Што бисмо заправо хтјели, ви-
ше читача, или више књига? Зашто ме
ово све вуче да поново споменем
старлету?

Зној и књи ге, ми рис се кса?
Заправо, годинама дневно пратећи
свјетске књишке вијести увиђам како
је све више књига које се продају се-
ксом. Понекад је секс сам садржај
књига, понекад су то сексуални скан-
дали, понекад рушење друштвених
табуа о сексу, понекад се секс корис-
ти само за промоцију, примјера је
много и сваког дана све више. Ра-
змишљам о томе да бих могао сложи-
ти приручник Како се користити се-
ксом за продају књига? – звучи као
нешто сасвим згодно за путујуће
трговце књигама.

Вјеројатно феномен најсличнији
нашој Нивес Целзијус јесте књижни
успјех британског модела Katie Price,
познатије као Jordan. Она је, наиме,
своједобно признала како није прочи-
тала нити властиту аутобиографију,
али је након великог успјеха њене
аутобиографије Being Jordan (Бити
Јордан), која се диљем свијета про-
дала у више од пола милијуна примје-
рака, са Random House-om потписала
уносан уговор за писање два романа и
нове биографије.

Бити Јордан очарала је, наво-
дно, читатеље искреношћу и отро-
вним коментарима на рачун сексуал-
них способности ногометаша, успркос
тому што ју је један од критичара на-
звао аутобиографијом халуцина-
торних и одвратних ужаса. Књига
је, вјеровали или не, побиједила ус-
пјешницу Нелсона Манделе Long Walk
to Freedom (Дуг ход ка слободи) и у
финалу British Book Awardsa нашла се
на високом другом мјесту – одмах иза
аутобиографије Billa Clintona. Нашој
Нивес није дата једнака прилика, ов-
дје су се неки престрашили и поново
смо доказали да можемо бити већи
католици и од папе, па тако и бити ве-
ћи пуританци од Енглеза, у бранши у
којој их иначе у стопу пратимо прије-
водима.

Стар ле та по су ду ја внос ти, али и на
Опћин ском су ду у Пу ли
Прича с Голом истином постала је
можда највећи испит статуса књижне
индустрије у Хрватској све од време-
на увођења ПДВ-а на књигу. Како то и
иначе бива, медији су врло брзо поје-
дноставили све што се поједноставит
дало и питање свели на: Је ли Нивес
требала добити награду или није?
На тако постављено питање узели су
сви одговарати како се коме хтјело.

Никад ми се прије није догодило
да ме толико много људи из свакодне-
вног живота, људи који не читају, па
чак и не прате културу, питају нешто
из свијета књиге. И, сви до једног

Шта чи та ју сре дњо школ ци а шта не чи та ју Ки кло по дав ци

Валериј Јурешић
Лоп та је ку гла 
с обје стра не по луо кру гла



приступали су на исти начин, постав-
љали то исто питање, а најчешће на
њега и сами одговарали: Наравно да
је требала добит Киклопа. Одузели
су јој га елитисти који не признају
успјех најпродаваније књиге!

Чак је и министар Бишкупић
уловљен у исту замку за Вјесник изја-
вио: Мислим да је ту учињена не-
правда. Правила се не могу мијења-
ти кад је натјечај завршен. Читам у
тиску – треба, наводно, доказати
да је баш толико књига продано. А
како су прошлих година то докази-
вали? Ако треба пребројити књиге,
онда су се требали потрудити. Кри-
териј није био да то буде нови Крле-
жа или Joyce, него број проданих
књига. Ако је госпођа то испунила,
заслужила је награду.

Најављена је правна битка за
Киклопа, укључиле су се двије рено-
миране удруге за борбу против не-
правде, Нивес је стигла у средишњи
дневник, а добитници најважнијих
Киклопа (хит године никад није био
најпрестижнија награда, тек тринаес-
та категорија) су гурнути у други или
тко-зна-који план. Покренута је чак и
петиција накладника и писаца у обра-
ну пулског сајма, не због ове награде
већ стога што је сајам сам по себи
одличан и јако користан за свијет
књиге. Петиција је стигла можда и
прекасно, обзиром на ширину антин-
телектуалистичких напада који су је-
два дочекали овај скандал. Постало
је питање престижа обрушити се на
охоле и субвенциониране писце који
нису у стању признати тржишни пораз
од једне спонзоруше. Заправо, недо-
дијељена награда успјела је у рекор-
дном року озлогласити књижну ин-
дустрију, као да је ријеч о неразу-
мљивим и незанимљивим књигама
које без посебног разлога финанци-
рамо новцем из пореза. Очигледно,
друштво је било спремно за отрован
медијски убод у тијело књиге. Ускра-
та Киклопа популарној старлети само
га је иницирала.

Свима је ваљда већ јасно да су
импровизације у додјели Kиклопа на-
правиле медвјеђу услугу сајму и књи-
жном свијету. Тако се не води про-
јект националне струковне награде.
Али, мене је запрепастило да се сво
то вријеме нитко није запитао како
заправо ствари стоје с тим бројкама и
чињеницама.

Но, ка кве су те број ке уис ти ну и
тко ту све ла же?
Обзиром да имам приступ најопсеж -
нијим статистикама хрватског тржи-
шта књига могу без икаквог уструча-
вања потврдити да изузев прву годи-
ну додјеле, Киклоп за хит године ни-
кад није додијељен на правичан на-
чин (најпродаванијем наслову), а не
би тако било ни 2008. године да је до-
дијељен Голој истини, ма што о томе
медији трубили. Категорија најпрода-
ваније књиге је отад укинута. Точно
је да је та књига продана у приличној
наклади, али ју то не чини најпрода-
ванијом књигом, а особито не најпро-
даванијом књигом намијењеној књи-
жарској продаји (увјет који се налази
у првим чланцима Статута Киклопа).
Тај несуђени хит године уочљиво не-
достаје на листи најпродаванијих
књига у хрватским књижарама тије-
ком 2008. Заправо, налази се тек на
1.097. мјесту укупне листе, с пар сто-
тина проданих примјерака. То ме и
самог изненадило. Нисам очекивао да

се та књига толико очајно лоше про-
давала у књижарама. Или су је купо-
вали на киосцима само они који не
навраћају у књижаре, или нешто
озбиљно не штима с бројкама које су
јавно изношене.

У Хрватској се тек двадесет до
четрдесет посто (разлике постоје
према врстама књига) укупне продаје
књига одвија кроз књижаре. Сав пре-
остали промет односи изравна прода-
ја књижницама, откуп министарстава,
књижни клубови и посебни облици
пригодне продаје попут сајмова, те
продаја у супермаркетима и на киос-
цима. Сваки од тих канала има друга-
чија правила и продани примјерак не-
ма исту вриједност у сваком каналу.

Посљедњих година би се најпро-
даванија књига сваки пут могла наћи
у клупској продаји, прије свега у по-
нуди Reader‘s Digesta. Али, никоме не
пада на памет књизи из тог канала до-
дјелити награду за хит године. Зашто
не? Или пројекту Агрокора који је ку-
пивши Знање пласирао џепна издања
књига у Конзум и Тисак медију (све
дијелови Агрокора)?

Гдје је крај дојмовима и паушал-
ним оцјенама? Расправа поводом
скандала га није нимало приближила.
Недостаје нам јасна идеја о својстви-
ма различитих продајних канала и о
томе што препознати као канал који
најбоље показује утјецајност и попу-
ларност одређеног наслова.

Не могу никако другачије до ли
с невјерицом гледати сву ту просуту
жуч и правну битку, а све око једног
недодијељеног Киклопа. Заправо,
постоји ту нека изненађујућа симе-
трија. Свијет старлета, друштвених

кроника и жутих магазина напухује се
скандалима, сексуалношћу, испра-
зним трачевима и немуштим изјава-
ма, невјерама и несрећама, лажним
сјајем шљокица и ноћних клубова,
свиме што би могло заокупирати по-
вршну пажњу јавности, е не би ли
осигурало несметани пласман пропа-
гандних порука у што шире слојеве
пука. Али, најважније је да идејно тај
садржај буде што неутралнији, такав
да рекламама осигура што дубљи
продор у колективну свијест.

С друге стране, институција
књижевне награде, као и Министар-
ство културе, желе се поиграти еле-
ментима књижног тржишта на начин
једнако испражњен од конкретног са-
држаја (анализа, истраживања, ста-
тистика, заузимања ставова), а све у
исту сврху продирања у што шире ме-
дијске слојеве. Циљ је исти, осигура-
ти си популарност и бесплатну рекла-
му, подршку на изборима, што ли
већ. Коначно, додјељивачи награде,
баш као и министри, своју културну
улогу желе одрадити на начин стар-
лета – испразно и атрактивно. Не би
баш пуно мутили воду, али би хтјели
да их волите.

Елитистички подсмијех на стар-
летину књигу само је показао да је и
цар гол, да је главна културна струја
празна и несигурна, неутемељена и
лажна, баш као и старлетина биогра-
фија. На суђењу Опћинског казненог
суда у Загребу је утврђено да је Нивес
у аутобиографији лагала да ју је злос-
тављао отац – Анеј Сам, словенски
књижевник за дјецу. Али, кога лаже и
срамоти наша културна елита и како
да се то наплати?

Коначно, поткрај 2010. започело
је суђење на Опћинском суду у Пули.
Старлета и издавач Голе истине Пре-
мијер медија траже одштету од
550.000 куна. Нивес је казала да ће
свој дио одштете дати у добротворне
сврхе. Навела је и неке непредвиђе-
не трошкове које је имала због Сајма
књиге, трошак за двије зракопловне
карте, али и за посебну хаљину коју
је платила 16.000 куна како би Кикло-
па у Пули примила што љепше одјеве-
на. Но, највише је боли што је испала
смијешна пред својим супругом којем
се (у оно доба тек брижна домаћица)
хвалила наградом, кад оно ништа!
Суд би ту коначно требао видјети и
податке накладника о продаји. Но,
најзанимљивије од свега је чињеница
да је управо тај скандал са силном
медијском пажњом омогућио да књи-
га оде у регију и претвори Нивес Цел-
зијус у најпознатијег хрватског писца
по неким гимназијама Србије.

Сви ти ме ди ји ко ји су у
обра ну узе ли Го лу ис ти ну
по ка за ли су се за ствар ност
је дна ко не за ин те ре си ра ни.
Као здра во за го то во узе ли
су број ке на кла дни ка књи -
ге, те сми је шну ме то ду
аген ци је за испи ти ва ње ја -
вног мни је ња ко је је по пу -
лар ност и про да ју књи ге
про цје њи ва ла те ле фон ским
ан ке ти ра њем ти су ћи њак
љу ди?! Ре дом су по нав ља ли
ис ту гре шку ко ја је учи ње -
на у са мом по чет ку и за до -
во љи ли се при ли ком да чи -
та ју бу кви це. Али, бу кви це
о че му? О то ме да Ки кло -
пов ци ни су ком пе тен тни
одлу чи ва ти хо ће ли или не -
ће до ди је ли ти на гра ду Ни -
вес Цел зи јус? За што би они
о то ме уо пће одлу чи ва ли,
то је за ме не је ди но пи та -
ње. Ако пос то ји сла га ње да
се до дје ли на гра да за хит
го ди не, а по ку ша ло се увје -
те не ка ко де фи ни ра ти и са -
мим ста ту том на гра де, он да
је тре ба ло ићи до кра ја у
те хни чкој ре али за ци ји иде -
је, али то ни је на прав ље но,
већ се до дје љи вач сна ла -
зио на на чин ко ји је омо гу -
ћа вао ма ни пу ла ци је.

Na slje de ćim 
stra ni ca ma:
Iz sa drža ja 
Ško le gi ju ma, 
ča so pi sa ko ji izla zi
dva pu ta go diš nje, 
u 5000 pri me ra ka 
ko je se de le u svih
800 osno vnih i 
sre dnjih ško la u
Bosni i
Hercegovini.
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32 Intervju

Po la zi šte da odre đe na knji že -
vna de la ko ja se obra đu ju u
ško la ma pro mo vi šu ne ke dis -
ku ta bil ne vre dno sne su do ve
za uzi ma ju po je din ci ko ji na
knji že vno de lo gle da ju kao
na pu ko po dra ža va nje stvar -
nos ti ili sma tra ju da knji že vni
tek st u ide olo škom i druš tve -
nom smi slu oba ve zno pred -
stav lja odraz vre me na, te se,
sa mim tim, po ka zu je kao an -
ga žo van. Knji že vna de la
uklju če na u škol ske pro gra -
me, na ro či to ona u se gmen tu
oba ve zne le kti re pred stav lja -
ju de la vrhun ske ume tni čke
vre dnos ti. Do dis ku ta bil nih
za klju ča ka uče ni ke mo že do -
ves ti sa mo lo še pos tav lje na
in ter pre ta ci ja tog de la u nas -
ta vi, a za ta kva na opa ka tu -
ma če nja od go vor ni su nas ta -
vni ci. Od nji ho ve stru čnos ti u
pre dme tnoj oblas ti, kao i od
pe da go ških i psi ho lo ških spo -
so bnos ti ko je po se du ju, za vi -
si i re ali za ci ja nas ta vnih ci -
lje va – ka že u in ter vjuu za
Tek stU ru Zo na Mrkalj, pro fe -
sor ka me to di ke na Ka te dri za
srpski je zik i knji že vnost Fi lo -
lo škog fa kul te ta Uni ver zi te ta
u Beo gra du.

Txt: Kao autor ka či tan ki za osno -
vnu ško lu, ka ko ko men ta ri še te pri me -
dbe da su či tan ke, ma nje ili vi še, ide -
olo ški pro fi li sa ne? Da li je oprav da na
do mi na ci ja do ma ćih pi sa ca i mo že li to
bi ti mač sa dve oš tri ce u smi slu ne ka kve
pro mo ci je na ci ona li zma?

Mrkalj: Ako se uzme u ob zir da u
Srbi ji ima sve ga šest od sto lju di sa za -
vrše nim fa kul te tom, on da je la ko za -
klju či ti da su osno vna i sre dnja ško la je -
di na mes ta na ko ji ma će se ve ći na uče -
ni ka obra zo va ti, pa i sti ca ti zna nja o
knji že vnos ti kao na uci i ume tnos ti.
Uko li ko se iz škol skih pro gra ma, a sa -
mim tim i iz či tan ki izba ce odre đe na
de la srpskih kla si ka, ko ja po je din ci iz
odre đe nih po li ti čkih stra na ka ili par ti ja
pro gla se ne po do bnim iz ko zna kog ra -
zlo ga u odre đe nom tre nut ku, odno sno
ako kri te ri jum ne bu de es tet ska vre -
dnost knji že vno ume tni čkog de la, već

ne što dru go, tek ta da će mo zbi lja mo ći
da go vo ri mo o ide olo škoj pro fi li sa nos ti
ovih udžbe ni ka.

Kao fa kul tet ski pro fe sor, ali i kao
le ktor u ra du sa stra nim po la zni ci ma iz
ce log sve ta, ima la sam pri li ke da vi dim
ko li ko se dru gi na ro di po no se svo jom
kul tu rom i tra di ci jom, ka ko je ne gu ju i
re kla mi ra ju kad god im se uka že pri li -
ka. Mi smo ne obi čna ze mlja i po to me
što se svo jih vre dnos ti čes to sti di mo,
sma tra mo ih zas ta re lim, pre ce nje nim
ili ih po sma tra mo kao pre pre ke na pu tu
sop stve nog ra zvo ja. Tek sto vi uklju če ni
u či tan ku prven stve no su odre đe ni pro -
pi sa nim pro gra mom za sva ki ra zred, ali
su i izvan pro gram ski. Ve ći na ta ko zva nih
fa kul ta ti vnih ili izbor nih tek sto va ko je
auto ri nu de upra vo se pre po ru ču je za
uvo đe nje u no ve, re for mi sa ne pro gra -
me, jer se nji ma u prvi plan is ti če ume -
tni čka vre dnost knji že vnos ti, a ne nje -
na an ga žo va nost ili po ve za nost sa odre -
đe nim va žnim is to rij skim do ga đa ji ma.

Txt: Po ko jim kri te ri ju mi ma bi ra -
te tek sto ve ka da ra di te či tan ku, ko li ko
ste ogra ni če ni smer ni ca ma pro sve tnih
vlas ti i ko li ko kao autor ima te mo gu -
ćnost da bu de te kre ati vni?

Mrkalj: Kre ati vnost auto ra či tan -
ke ne ogle da se u opre de lji va nju za tek -
sto ve ko ji će se či ta ti. To je odre đe no
škol skim pro gra mi ma za sva ki ra zred, a
broj fa kul ta ti vnih tek sto va mo že da
zau zme je dnu de se ti nu či tan ke. Kre ati -
vnost se ispo lja va pre ko izbo ra od go va -
ra ju ćih odlo ma ka ko ji ma se pred stav -
lja ju tek sto vi u ce li ni. Ona se ra zvi ja i
kroz stva ra nje kom po zi ci je či ta na čkih
blo ko va i kroz ra dnu apa ra tu ru ko ja
pra ti knji že vni tek st (u okvi ru ko je su
ra dni na lo zi ko ji ma se pod sti če kva li te -
tna in ter pre ta ci ja ume tni čkog de la u
nas ta vi). Po vršni po zna va lac me to di ke
ne po se du je do vo ljno pred zna nja da
pro su di u če mu se sve ogle da su štin ski
kva li tet či tan ke kao škol skog udžbe ni -
ka, ali su nas ta vni ci za to ve ći nom
ospo so blje ni.

Txt: Bi li ste uklju če ni u rad ko mi -
si je ko ja je ra di la izme nu nas ta vnog
pro gra ma za srpski je zik. Ka ko oce nju -
te te do me te re for me?

Mrkalj: Po sle dnja re for ma ko ja je
iz vrše na za hva ti la je sve ra zre de osno -
vne ško le. I kao kon sul tant i kao član ti -
ma za oblast knji že vnost bi la sam po -
vre me no uklju či va na u izra du pro gra ma
pre dme ta srpski je zik u sta ri jim ra zre -
di ma. Sma tram da ov de ne mo že mo go -
vo ri ti o su štin skoj re for mi. Vi še je reč o
kon cep tu al noj izme ni ko ja se us kla đe no
na do ve zu ju na pro me ne u pro gra mi ma
za mla đe ra zre de. Ka ko no vi pro gra mi

srpskog je zi ka, knji že vnos ti i je zi čke
kul tu re da ju nas ta vni ku zna čaj ne slo bo -
de u kre ira nju nas ta ve, auto no mi ja u
os tva ri va nju pro gram skih sa drža ja po -
dra zu me va i ve će li čno an ga žo va nje u
prav lje nju ade kva tnog izbo ra de la ko ja
će se tu ma či ti. Prvo, nas ta vnik se mo že
opre de li ti za odlo mak ko ji ni je dat ni u
je dnoj či tan ci, uko li ko mi sli da je dru gi
odlo mak ko ji on oda bi ra re pre zen ta ti -
vni ji za uvo đe nje uče ni ka u kon kre tan
knji že vno ume tni čki svet i upo zna va nje
sa da tim de lom i nje go vim oso be nos ti -
ma. Dru go, ka ko se u no vim pro gra mi -
ma iz bri sa la gra ni ca izme đu škol ske i
do ma će le kti re, opet je nas ta vnik taj
ko ji će pro su di ti šta će se od po nu đe nih
de la či ta ti u ce los ti, a šta u ši rem ili
užem obi mu. Za to je i autor či tan ke
oba ve zan da oda bra nim de lom tek sta iz
ro ma na, zbir ke pri po ve da ka ili dra me
mo ti vi še uče ni ke za či ta nje ce log de la.
Tre će, ve oma je va žna na po me na da se,
po red pre po ru ke da se sa spis ka do pun -
skog izbo ra de la bi ra tri do pet de la,
nas ta vnik pod sti če da do pun ski izbor
sa či ni i sam, bez oba ve ze da išta od po -
nu đe nog mo ra da obra đu je s uče ni ci ma.

Txt: I po red tvrdnji zva ni čni ka Mi -
nis tar stva pro sve te da je pro gram ras te -
re ćen i le kti ra osa vre me nje na, pro šle
go di ne je re ago va la po dru žni ca Druš tva
za srpski je zik iz Mo ra vi čkog okru ga. Oni
sma tra ju da su no vi pro gra mi pre di men -
zi oni ra ni, da sa drže ve li ki broj ap strak -
tnih či nje ni ca i čes to po tpu no ne ra zu -
mlji ve sa drža je za odre đe ni uzrast uče -
ni ka. Po je di ni nas ta vni ci ka žu da je pred
nji ma to li ko mno go za hte va, da ne ma ju
vre me na ni za obnav lja nje gra di va, a
ka mo li da is ko ris te mo gu ćnos ti da obra -
đu ju de la po svom izbo ru. Ka ko Vi, kao
ne ko ko je uti cao na kre ira nje tih pro -
gra ma, ko men ta ri še te ove na vo de?

Mrkalj: Uko li ko se ovi na vo di ti ču i
sa drža ja iz oblas ti je zi ka i je zi čke kul tu -
re, od go vor u ce los ti ne mo gu da ti sa mo
ja. Ka da je reč o knji že vnos ti, kor pus
knji že vnih de la ko ji se oče ku je da uče -
ni ci pro či ta ju u sta ri jim ra zre di ma osno -
vne ško le ši ri je od sa drža ja pre dvi đe -
nog pre đaš njim nas ta vnim pro gra mi ma,
a to je uči nje no na po se ban za htev
mno gih an ke ti ra nih nas ta vni ka ko ji su
sma tra li da u pret ho dnim pro gra mi ma,
na kon mno gih re vi zi ja, ni je os ta lo do vo -
ljno bi ra nih knji že vnih tek sto va. Či nje -
ni ca je da je ma li broj ča so va mo gu će
po se bno iz dvo ji ti za ta ko zva no ut vrđi va -
nje i obnav lja nje pro či ta ne le kti re.

Ovo se mo že sma tra ti ma njka voš -
ću pro gra ma sa mo na prvi po gled. Na -
ime, knji že vnost se obnav lja i ut vrđu je
na ve ći ni ča so va knji že vnos ti, je zi ka i
je zi čke kul tu re i pri li kom pri pre ma nja

za te ča so ve. U ci lju ušte de nas ta vnog
vre me na, po je di na čna de la mo gu se tu -
ma či ti i na ni vou os vrta ili pri ka za, a ne
sa mo kao obje di nje ne in ter pre ta ci je.
Sma tra se da pro uča va nje knji že vno te -
orij skih poj mo va ra di pu kog za pa mći va -
nja nji ho vih de fi ni ci ja i po sma tra nja
izvan knji že vno ume tni čkog tek sta ne
od go va ra po tre ba ma nas ta ve ni u osno -
vnoj, pa čak ni u sre dnjoj ško li. Za to za
ovu kom po nen tu gra di va ne tre ba pre -
dvi đa ti po se bne ča so ve, već je po že -
ljno, uz tu ma če nje knji že vnih tek sto va
sa uče ni ci ma, uoča va ti i opi sno obra zla -
ga ti te orij ske sa drža je ko ji će pos ta ti
ja sni, ra zu mlji vi i dos tu pni on da ka da
uče ni ci, ade kva tno vo đe ni, pos te pe no
usvo je, to kom raz go vo ra o de lu, oso be -
nos ti odre đe nog knji že vnog ter mi na,
kao što je to pre dlo že no i re še no u či -
tan ka ma.

Txt: U ja vnos ti su po sle dnjih ne -
ko li ko go di na vi še pu ta pred stav lja na
is tra ži va nja o či ta la čkim na vi ka ma uče -
ni ka. Sva ta is tra ži va nja uka zu ju na to
da de ca ne ra do či ta ju le kti ru, sma tra ju
da je do sa dna i pre va zi đe na. Ta ko mi sle
i ne ki pro fe so ri. Da li se si tu aci ja mo že
pro me ni ti ako se le kti ra sma nji i osa -
vre me ni ili tre ba još ne što ura di ti? Ma -
lo ka ri ki ram, ali da li će svi či ta ti ako
Go spo dar prste no va i Ha ri Po ter bu du
ušli u uči oni ce kao oba ve zna le kti ra?

Mrkalj: Či ni mi se da pro blem ni -
je u izbo ru le kti re, već u vre me nu u ko -
jem ži vi mo. Da naš njem đa ku knji ga ni -
je to li ko pri vla čna ko li ko je bi la me ni
ko ja sam odras ta la u do bu bez in ter ne -
ta. Mo ja ge ne ra ci ja je gra di la svoj unu -
traš nji svet i či tav sve mir, pod sta knu ta
pi sa nom re či. Kri te ri ju mi no vih ge ne ra -
ci ja za sno va ni su na brzom pre tra ži va -
nju po da ta ka, oda bi ru vre dnos ti na
osno vu vi zu el nog do živ lja ja. Ta ko zva na
unu traš nja čul nost sma tra se čes to de -
pla si ra nom, a nje no pod sti ca nje do sa -
dnim. Po što se svem sve tu ne mo že
udo vo lji ti, ve ru jem da bi i tek sto vi po -
put ovih ko je ste na ve li, kad bi bi li
uklju če ni u oba ve znu le kti ru, vre me -
nom pos ta li ne do vo ljno atra kti vni. U
čo ve ko voj pri ro di je da mu ni je do vo -
ljno za ni mlji vo ono što je oba ve zni sas -
tav. Ta ko đe, svi ma nam je po zna to da
mno ge stva ri ni ka da ne bi smo ni sa zna -
li da o to me ni smo mo ra li da uči mo u
ško li. Uvek tre ba ima ti u vi du da ono
što je nas ta vni ku do sa di lo i što či ta i
pri pre ma za nas ta vu po sto ti put, nje -
gov đak prvi put su sre će. Dok je sve ta i
ve ka bi će onih ko ji ma ni šta ne će od go -
va ra ti i ko ji će sma tra ti da je ulo ga
knji že vnos ti (ma kar one zas tu plje ne u
škol skim pro gra mi ma) da pru ža je dnos -
ta vna va spi tna re še nja, te će se po je -

Dr Zo na Mrkalj, sa Fi lo lo škog fa kul te ta u Beo gra du, 
o nas ta vi srpskog je zi ka i knji že vnos ti, re for mi i iza zo vi ma 
nas ta vni čke pro fe si je

Me to di ka ni je zas ta re la



Tekstura, broj 1, septembar 2011. 33

din ci bu ni ti pro tiv uvo đe nja sa vre me nih
de la na še i svet ske knji že vnos ti, dru gi
će se za la ga ti za uvo đe nje re gi onal nih
pi sa ca u nas ta vu, tre ći će in sis ti ra ti na
ro dnoj ra vno pra vnos ti, ap sur dno te že ći
je dna kom pri sus tvu mu ških i žen skih li -
ko va u knji že vnos ti, čet vrti će sma tra ti
da po je di na de la di rek tno pod sti ču ve -
šti ča re nje i da su uprav lje na pro tiv pra -
vo sla vne crkve, pe ti će do ka zi va ti da
de la na ro dne knji že vnos ti odre đu ju že -
ni po ni znu ulo gu žrtve. Me đu tim, ova -
kva knji že vna de la upra vo omo gu ću ju
nas ta vni ci ma da obli ku ju ta ko zva ni pro -
blem ski pris tup tu ma če nju i ta ko po kre -
nu ras pra ve o uzro ci ma i po sle di ca ma
odre đe nih do ga đa ja, te da va spi tno de -
lu ju i ra zvi ja ju kri ti čku svest uče ni ka,
omo gu će im da za snu ju svoj stav u od -
no su pre ma po ja va ma ko je ni su druš -
tve no pri hva tlji ve.

Txt: U ko joj me ri le kti ra tre ba da
po di la zi uče ni čkom uku su, ako zna mo
da su naj či ta ni ji na slo vi van le kti re Da
Vin či jev kod, Ku po ho li čar ka, Spon zo ru -
ša ili de la Ko elja?

Mrkalj: Sva ko ima pra vo da či ta
šta že li i da for mi ra svoj či ta la čki ukus.
U taj pro ces uklju ču je se i po ro di ca, a
ne sa mo ško la. Oba ve znu le kti ru ko ju,
ka ko se sma tra, uče ni ci čes to ne vo le,
ili ne či ta ju, a da ni sa mi ne zna ju za -
što, tre ba shva ti ti kao nas ta vni sa držaj
ko ji se mo ra sa vla da ti. U ma te ma ti ci
ne će mo iz pro gra ma izba ci ti osno vne
ra čun ske ope ra ci je sa mo za to što ži vi -
mo u eri ra ču na ra i ima mo mo gu ćnost
da se u ra ču na nju oslo ni mo na ma ši nu.
Ta ko je i u knji že vnos ti i ma ter njem je -
zi ku. Uče nik mo že da ne vo li ne ke pro -
gram ske sa drža je, ali je za nje gov ra -
zvoj i sti ca nje op šte kul tu re zna čaj no
da ih sa vla da. Svest o ko ris ti ko ja se ta -
ko sti če kod mno gih se ra zvi je ka sni je,
a kod ve ći ne ni ka da. Ne mo že te kod ne -

kog na si lu ra zvi ti lju bav ni pre ma če -
mu, pa ni pre ma či ta nju. A či ta nje
pred stav lja kon ti nu ira no uče nje i ši re -
nje sop stve nih in te le ktu al nih gra ni ca.
Mo žda će po ja čan rad na ja ča nju či ta la -
čkih kom pe ten ci ja na ših đa ka do ves ti
do stva ra nja no ve sves ti o po tre bi či ta -
nja. Izves tan bo lji tak već je pri me ćen
pri li kom sa me ra va nja naj no vi jih re zul -
ta ta PI SA tes ti ra nja u na šoj ze mlji, do -
du še, sa mo na osno vnom ni vou.

Txt: Da li je ilu zor na tvrdnja da je
sve na nas ta vni ku, odno sno da od do -
brog nas ta vni ka za vi si da li će uspe ti da
ra zvi je či ta la čke na vi ke kod uče ni ka?

Mrkalj: Ova kva tvrdnja ni je ilu -
zor na. Nas ta vni čki po ziv je je dan od
naj te žih i naj ma nje ce nje nih i to ni je
pus ta fra za, već is ti na. Ni je ne po zna to
da ova kom bi na ci ja ru ši mno ge ide ale u
ko je smo, to kom ško lo va nja za nas ta -
vni ka srpskog je zi ka i knji že vnos ti, bi li
sklo ni da ve ru je mo. Ipak, sma tram da
nas ta vnik ko ji iz gu bi mo ti va ci ju da se
vrhun ski ba vi svo jim po zi vom i po čne da
ga obav lja be zvo ljno ili ru tin ski, či ni
zlo čin jer svo jim ne ga ti vnim ili ne za in -
te re so va nim sta vom uti če na po gre šno
for mi ra nje mla dih. S tim u ve zi mo že -
mo da tvrdi mo da ne pos to ji loš nas ta -
vni pro gram, već sa mo loš ili sla bo upu -
ćen nas ta vnik ko me ni je sta lo da se
stru čno usa vrša va i do da tno ra zvi ja, a
po ne kad i da mo di fi ku je svo ja zna nja.
Pro fe su ra no si mo ral nu od go vor nost. Ko
bla go de ti nas ta vni čkog po zi va me ri du -
ži nom ra spus ta, pro ma šio je i po ziv i
cilj. Sma tram da nas ta vnik srpskog je zi -
ka jes te u odre đe noj me ri od go vo ran za
uspe šno ra zvi ja nje či ta la čkih na vi ka
kod uče ni ka, ali uspeh u tom bav lje nju
za vi si i od ro di te lja uče ni ka kao i od sa -
mog po je din ca ko ji pred stav lja oso bu u
ra zvo ju, od nje go vih afi ni te ta, in te li -
gen ci je, in te re so va nja, ma što vi tos ti,
ka ra kte ra itd. Što se ti če na či na in ter -
pre ti ra nja knji že vnos ti, me đu nas ta vni -
ci ma će uvek bi ti i onih ko ji će sma tra -
ti da in ter pre ta ci ja knji že vnos ti u ško li
ne pred stav lja ozbi ljno tu ma če nje, već
poi gra va nje knji že vnim de lom. Ta kvi
nas ta vni ci in sis ti ra će na ra zvi ja nju
stva ra la čkih akti vnos ti uče ni ka ne na -
kon in ter pre ta ci je, već to kom nje. Ova -
kva akti vna nas ta va u ko joj uče ni ci, re -
ci mo, tre ba da za miš lja ju Ha san-agu u
ulo zi Ha sa na gi ni ce i da se udu blju ju u
pa tnju Ha san-age ko ji umi re jer je ote -
ran iz svo je ku će i od de ce, na li ku je po -
ku ša ju da se uče ni ci ma obja sni ap strak -
tno sli kar stvo do crta va njem kla si čne
for me na re pro du kci je Pa bla Pi ka sa da
bi uče ni ci bo lje ra zu me li smi sao ova -
kvih de la.

Txt: Ako pri hva ti mo da od nas ta -
vni ka za vi si mno go to ga, ka ko on da re -
ši ti pro blem na ko ji uka zu ju pre da va či
u ško la ma – da je me to di ka ko ja se uči
na fa kul te tu zas ta re la i ne pri men lji va u
uči oni ci. Da li ste kao pro fe sor me to di -
ke uoči li ove pro ble me?

Mrkalj: Onaj ko sma tra da je me -
to di ka na fa kul te tu zas ta re la, si gur no
ni je po se tio ni je dan fa kul tet ski sajt, te
ni je upo znat sa sa drža ji ma no vih, akre -
di to va nih pre dme ta ko ji se u okvi ru na -
uke o nas ta vi pro uča va ju. Ići u ko rak sa
vre me nom i pro fe si jom po dra zu me va
stal no uče nje, pra će nje li te ra tu re,
prav lje nje izbo ra iz udžbe ni ka i pri ru -
čni ka za nas ta vni ke ko je sva ki po je di -
nac sma tra naj fun kci onal ni jim spram
ode lje nja ko ji ma pre da je. Nas ta va se
mo ra briž lji vo pla ni ra ti i usme ra va ti ka
in di vi du al nim po tre ba ma đa ka. Te in di -
vi du al ne po tre be me nja ju se iz ge ne ra -
ci je u ge ne ra ci ju, ali va ri ra ju i od ode -
lje nja do ode lje nja. Iako se naj češ će
izvo di u fron tal nom obli ku, sa vre me na
nas ta va po dra zu me va di fe ren ci ra ni
pris tup ko ji je us kla đen sa po tre bom
pod sti ca nja uče ni ka da do se gnu ra zli či -
te ni voe svo jih zna nja, ve šti na i spo so -
bnos ti. O sa vre me nim i pra kti čnim pos -
tu pa nji ma, na či nu ra ci ona li za ci je nas -
ta vnog gra di va i uspe šni jem pla ni ra nju

(glo bal nom i ori jen ta ci onom) mo že se
pro či ta ti u naj no vi joj me to di čkoj li te -
ra tu ri, ali ona ne će sa ma da po zvo ni na
vra ta. Ni sam po pri ro di sklo na da dru ge
okriv lju jem za svo je neu spe he, pa sma -
tram da ni dru gi lju di to ne tre ba da či -
ne. Na osno vu de la Va šeg pi ta nja sti če
se uti sak da su nas ta vni ci lju di ko ji ma
se stal no ne što na me će, a ne nu de im
se re še nja, kao da oni ni su no si oci svo -
je pro fe si je, to jest oso be po tpu no
ospo so blje ne za stru čan i kre ati van rad.

Txt: Šta sa ve tu je te Va šim stu den -
ti ma, če mu ih uči te? Ka ko da se sna đu
ako tre ba da ba lan si ra ju izme đu ono ga
što drža va pro pi su je i ono ga što uče ni -
ke za ni ma?

Mrkalj: Sa ve tu jem ih da ra zvi ja ju
lju bav pre ma de ci i pre ma svom po slu,
da bu du ra do zna li i in ven ti vni, da ne
ve ru ju sve mu što ču ju ili pro či ta ju, već
da pro ve ra va ju. Učim ih da je be smi sle -
no da se pos tav lja ju kao pro ti vni ci
drža ve i Mi nis tar stva pro sve te, ali da ne
sme ju bi ti ni po slu šni ci ko ji će sa mo bu -
kval no pri me nji va ti odre đe ne za ko ne i
pro pi se. Pod sti čem ih da se ospo so be da
stva ra ju svo je kon cep te, a ne da se
osla nja ju na uput stva za upo tre bu stru -
ke za ko ju su se ško lo va li, ko ja nu de sve
aktu el ne iz da va čke ku će. Bo drim ih da
ne bu du le nji, da pos ta nu do bri ro di te -
lji i pe da go zi, a ne sa mo pro fe so ri
srpskog je zi ka i knji že vnos ti, da ra de na
svo joj iz držlji vos ti, bu du dis ci pli no va ni,
ve se log i mla doh du ha i kad os ta re. Ot -
kri vam im ko li ko je va žno da se stal no
usa vrša va ju i pra te pro me ne u na uci i
druš tvu. Na pri me ri ma iz vlas ti tog is -
kus tva po ka zu jem im ka ko se mo gu re -
ši ti i pre va zi ći mno ge nez go dne nas ta -
vne si tu aci je.

Txt: Je dno is tra ži va nje je po ka za -
lo da na ši sre dnjo škol ci ne po zna ju de -
la sa vre me nih pi sa ca iz re gi ona. Mi sli te
li da bi uba ci va nje tih de la u na še či tan -
ke (i obrnu to) mo glo da do pri ne se smi -
ri va nju stras ti, bo ljem ra zu me va nju
me đu na ro di ma, pro mo vi sa nju di ja lo ga?

Mrkalj: Či tan ka ni je Sve to pi smo,
po go to vo sa da kad za je dan ra zred ima -
mo vi še va li dnih či tan ki. Le kti ra je u
pro gra mi ma po de lje na na oba ve zne
tek sto ve, do pun ski izbor i nau čno po pu -
lar ne i in for ma ti vne tek sto ve. U okvi ru
do pun skog izbo ra, kao što je već re če -
no, nas ta vni ku se su ge ri še da oda be re
tri do pet de la ko ja će obra đi va ti uz
oba ve zne tek sto ve, ili da po svom na ho -
đe nju u plan ra da une se one knji že vne
sa drža je ko je oda be re sa mo ini ci ja ti -
vno, a naj bo lje u do go vo ru sa uče ni ci -
ma. Ja tu vi dim pros tor za uno še nje de -
la, ka ko Vi ka že te, sa vre me nih pi sa ca iz
re gi ona, ali i dru gih za ko je uče ni ci mo -
gu bi ti za in te re so va ni. O ovo me se
odlu ču je na stru čnim ve ći ma nas ta vni -
ka srpskog je zi ka i to je stvar in ter nih
do go vo ra. Svi knji že vni tek sto vi, obra -
đe ni na od go va ra ju ći na čin, mo gu po -
slu ži ti smi ri va nju stras ti, bo ljem ra zu -
me va nju me đu ra zli či tim lju di ma i pro -
mo vi sa nju di ja lo ga u du hu prav de i to -
le ran ci je. Dru go je pi ta nje da li su ova -
kva nas to ja nja čis ta uto pi ja, ili ne. Oči -
gle dno je da ne pres ta no tre ba spro vo di -
ti ra zli či te se mi na re i obu ke na ko ji ma
bi se nas ta vni ci ospo so blja va li da no ve
škol ske pro gra me ra zu me ju i na uče da
ih re ali zu ju na pra vi na čin sa svo jim
uče ni ci ma.

Raz go va ra la Ve sna An drić

Ne pos to ji loš nas ta vni pro -
gram, već sa mo loš ili sla bo
upu ćen nas ta vnik
Ono što je na šoj nas ta vi
srpskog je zi ka i knji že vnos ti
zbi lja po tre bno, to je ve ći
broj ča so va na ko ji ma će se
ovaj pre dmet pro uča va ti. Kao
du go go diš nji za me nik upra -
vni ka Druš tva za srpski je zik i
knji že vnost du go se za la žem
da do ovo ga do đe, pa da se
prvo po bro ju ča so va ma ter -
njeg je zi ka i knji že vnos ti
izje dna či mo sa dru gim ze -
mlja ma u re gi onu i Evro pi.
Svi knji že vni tek sto vi, obra -
đe ni na od go va ra ju ći na čin,
mo gu po slu ži ti “smi ri va nju
stras ti, bo ljem ra zu me va nju
me đu ra zli či tim lju di ma i pro -
mo vi sa nju di ja lo ga” u du hu
prav de i to le ran ci je. Dru go je
pi ta nje da li su ova kva nas to -
ja nja čis ta uto pi ja, ili ne.
Dok je sve ta i ve ka bi će onih
ko ji ma ni šta ne će od go va ra ti
i ko ji će sma tra ti da je ulo ga
knji že vnos ti, ma kar one zas -
tu plje ne u škol skim pro gra -
mi ma, da pru ža je dnos ta vna
va spi tna re še nja
Zo na Mrkalj za me nik je upra -
vni ka Druš tva za srpski je zik
i knji že vnost, ure dnik Bi bli -
ote ke Knji že vnost i je zik u
iz da nju Druš tva i član re da -
kci je ča so pi sa Škol ski čas.
Koautor je udžbe ni ka za pe ti
i osmi ra zred i ra dnih sves ki
ko je pra te či tan ke, kao i pri -
ru čni ka (za osmi ra zred
OŠ)je dan od auto ra zbir ki za -
da ta ka za na ci onal no tes ti ra -
nje tre ćeg, čet vrtog i se -
dmog ra zre da, član ko mi si je
za ispi ti va nje stan dar da na -
kon čet vrtog i osmog ra zre -
daa OŠ, je dan od auto ra za -
da ta ka za pri je mne uspi te iz
srpskog je zi ka (za uče ni ke
sre dnjih ško la). Kon ti nu ra no
ra di na odo bra va nju li cen ci
za nas ta vni ke – pri pra vni ke,
na stru čnom usa vrša va nju
nas ta vni ka, kao i na re for ma -
ma ko je se spro vo de u obra -
zo vnom sis te mu Re pu bli ke
Srbi je.



Pri po vjet ka Pi li pen da po či nje opi som
en te ri je ra ku će si ro ma šne pra vo sla vne
po ro di ce u Po po vom po lju (oko li na
Drni ša). Je dna je di na pros to ri ja ispu -
nje na je di mom i skro mno na mje šte na.
Uku ća ni, Pi lip i nje go va že na Je la, ži ve
na ivi ci gla di, jer je go di na bi la ne ro -
dna. Glad po dri va nji ho vo po šte nje: je -
dno dru gom bro je za lo ga ja, a Je la je
spre mna na si tnu pre va re: pri pre ma ju ći
to var drva za pro da ju ona ga fri zi ra.

Vje tar je lan da rao nje nim zu bu -
nom i ko som bez po ve za če, a ona je na -
mje šta la pa nje ve, ka ko će to var iz gle -
da ti ve ći.

U ovom de ta lju Ma ta vulj pri pre ma
i za plet. Je la, na ime, ne ma ma ra mu, a
bez ma ra me ne mo že u crkvu. A odla zak
u crkvu je izu ze tno va žan, jer su ona i
njen muž po slje dnji pra vo slav ci u se lu
ko ji ni su pris ta li na uni ja će nje. Sim bo -
li čan odnos pra vo slav lja i ka to li čan stva
Ma ta vulj da je u opi su se la:

Još dva de se tak ta kih ku ći ca, pa
on da de se tak po ve ćih, to je se lo K. u
gor njoj Dal ma ci ji. Se lo se ra za su lo na
je dnom ru bu ra vni ce, pod bre žu ljci ma.
Ma la sta rin ska pra vo sla vna crkva, sklo -
ni la se za naj gušćom go mi lom ku ća, u
sre di ni. A u za če lju se la, odvo je na, zi -
da la se ve li ka, go spod ska zgra da, oče -
vi dno bo go mo lja, ko ja bi do li ko va la ka -
kvoj va ro ši ci, a ne naj si ro ma šni jem se -
lu Pe tro va Po lja.

Ma ta vulj će ka sni je u pri po vi jet ki,
pre ki da ju ći tok ra dnje, izvi jes ti ti či ta -
oca o is to rij skim okol nos ti ma ve za nim
za uni ja će nje; na ime, ka to li čka (aus -
trij ska) drža va ko ris ti ne ro dnu go di nu i
glad da pri vo li pra vo sla vno sta no vniš tvo
na pre la zak u car sku vje ru, ta ko što im
za uz vrat nu di hra nu (i mo gu ćnost pre -
živ lja va nja na re dne zi me). Od pra vo sla -
va ca ko ji pri hva te po nu du oče ku je se
da vi še ne idu u pra vo sla vnu crkvu.

Ali na kon ne ko li ko ne dje lja, opći -
na pre ki de ra do ve, a sres ka vlast na ba -
vi dos ta ži ta i po če ga di je li ti na ro du na
dva na či na: ka to li ci ma na po ček (bi va,
da ot pla ću ju na obro ke u nov cu, na kon
no ve lje ti ne), pra vo sla vni ma pak po če
po kla nja ti ku ku ruz, pod po go dbom da
sva ki ku ćni star je ši na ko ji bu de pri mao
is hra nu mo ra pri je ći u uni jat sku vje ru.
Na rod se smu ti. Agi ta ci ja naj vi še po če
u K., gdje ne bje še dru ge vje re sjem
pra vo sla vne. Sta ri izne mo gli pop nas to -
ja še da ora zu mi svo ju pas tvu, ali baš
zna tni je se lja ke strah od gla di na gna
da se po uni ja te. To uči ni še ka pi tan,
ađun to, ča uš (se os ki knez, za mje nik mu
i ra zno sač slu žbe nih lis to va) i još se -
dam-osam do ma ći na. To se zva lo: “upi -

sa ti se u car sku vje ru!” Ra zu mi je se da
je no vo vjer ci ma bi lo za bra nje no ula zi ti
u pra vo sla vnu crkvu...

U ek spo zi ci ji, u ko joj pred stav lja
pro ta go nis te, Ma ta vulj paž nju po sve ću -
je i nji ho vom ma gar cu. On je, za ra zli -
ku od lju di, pred stav ljen kao bi će ko je
mi sli i osje ća, i ko je po sje du je hrišćan -
sku vrli ne sa mi los ti i ne se bi čnos ti. Dok
žva če sla mu, Ma ga rac po sma tra ko ko ši:

Oče vi dno on ih je ža lio, oso bi to
ve se lu i li je pu Pir gu, te bi ra do s nji ma
po di je lio svo ju sla mu, kad bi to za njih
hra na bi la.

Kad Pi li pen da s na to va re nim ma -
gar cem kre će u grad da pro da drva, Je -
la po nav lja svo ju za bri nu tost:

– Ja dni ti smo, šta će mo? Za ovo
ne ćeš uze ti ni pet šes ti ca, ko li ko tre ba
za bra šno, a ja go lo gla va ne mo gu na
pri češće, te će se re ći da smo se i mi
upi sa li!

Pi li pen da pus ti glas, ko ji je na li -
ko vao na re ža nje lju ta psa, pa izbu ljiv -
ši krva ve oči na že nu, za pi ta kroz zu be:

– A ho ćeš li da se upi še mo u tu...
tu... vje ru?

– Sa ču vaj Go spo de! – re če Je la us -
tu knuv ši i pre krstiv ši se.

On da Pi li pen da uđe u ma ga re ći
pre gra dak i do ne se naj bo lju ko koš.

Ko koš ko ja po ve ća va šan se za pre -
živ lja va njem, jer da je ne ku hra nu, Pi li -
pen da na mje ra va za mi je ni ti za ma ra -
mu. Pra vo sla vna crkva od ovog tre nut ka
ni je vi še mjes to mo li tve ne go in sti tu ci -
ja (kao i ka to li čka kon ku ren ci ja) ko ja
tra ži po što va nje i po slu šnost odre đu ju -
ći i uslov lja va ju ći po na ša nje vjer ni ka.
Ov dje, kao uos ta lom ni ti igdje dru go u
pri či, ona se ne pred stav lja kao mo ral -
na al ter na ti va. Pro ta go nis ti su pre pu -
šte ni sa mi se bi.

U tom smi slu je va žan Pi li pen din
mo no log :

– Bo go moj, za što ti ša lješ glad na
lju de, kad je me ni, ja dnom te ža ku, žao
i sto ke kad gla du je!? I za što baš ša lješ
bi je du na nas te ža ke, ko ji te vi še sla vi -
mo ne go La cma ni, si ti i obje sni!? Ali,
opet, hva la ti, kad da de da smo mi naj -
si ro ma šni ji naj tvrđi u vje ri, te vo li je mo
du šu, ne go trbuh!...

Či ta lac, me đu tim, već zna da se
ov dje ne ra di o du ši ne go o for ma li zmu
ko me se že li udo vo lji ti. (Za što že na ne
bi i go lo gla va mo gla ući u crkvu?) Na je -
dan na čin je i tvrdo ća u vje ri oksi mo -
ron; ne tra ži li hrišćan stvo, na pro tiv,
me ko ću – bla gost, em pa ti ju, opra šta -
nje.

Ma ta vulj vje što uve zu je u je dan
iden ti tet (Pi li pen din) dva va žna či ni -

oca: si ro maš tvo (so ci jal ni aspekt) i vje -
ru (ide olo ški aspekt). Za Ma ta vu lja oni
ni su ne za vi sni; na pro tiv, je dan je uslov -
ljen dru gim. To se sa svim ja sno vi di iz
iro ni je ko jom po či nje ro man Ba ko nja
fra Brne:

Dal ma ci ja ima: šest bis ku pa, če ti -
ri mi tro no sna opa ta, šest kap to la, de -
set bo go slov ski jeh sje me ni šta, če trde -
set de ka na ta, dvjes ta de ve de set i se -
dam pa ro hi ja, sto tri de set i tri ka pe la -
ni je, se dam de set i tri ma nas ti ra i u nji -
ma oko dvi je hi lja de pet sto ti na ma nas -
tir ske če lja di. U Dal ma ci ji ima ka to li -
čkog na ro da oko če ti ri sto ti ne hi lja da
du ša; ona je si ro ma šna, te se nje zi na
dje ca kla nja ju na sve če ti ri stra ne svi -
je ta ra di hlje ba na su šno ga, pa ko to
zna, taj bi mo gao re ći da u to me vi no -
gra du go spo dnjem pre ma pros to ru ze -
mlji šta i bro ju čo ko ta, ima ra bo tni ka i
odvi še. Ali ve ći ni Dal ma ti na ca i da nas
je jad na Fran cu ze ko ji, po čet kom ovo -
ga vi je ka, uki do še još to li ko bis ku pi ja,
opa ti ja, kap to la, sje me ni šta, de ka na -
ta, pa ro hi ja, ka pe la ni ja, ma nas ti ra i
crka va. (Po dvu kao N.V.)

Pi li pen da ni je si ro ma šan zbog ka to -
li čke (aus trij ske) ucje ne ne go zbog svo je
ne pro svi je će nos ti, ko ja je po slje di ca mo -
no po la re li gi je na du ho vni (mo ral ni, in te -
le ktu al ni, po li ti čki) ra zvoj sta no vniš tva.
Re li gi ja, pred stav lje na i shva će na kroz
kon fe si onal nost, skre će paž nju sa so ci -
jal ne ne prav de uslov lje ne kla snom po -
dje lom druš tva (bo ga ti is ko ri šta va ju si ro -
ma šne, si ro maš tvo je po slje di ca eko nom -
skih a ne bo ži jih za ko na) na vjer ske
(etni čke, na ci onal ne) po dje le ko je us -
mje ra va ju ne za do volj stvo i bi jes (i mo -
gu će na si lje) na pri pa dni ke dru ge vje re a
ne dru ge kla se. To Ma ta vulj opet efek tno
i ne dvo smi sle no po ka zu je u za vršnom Pi -
li pen di nom di ja lo gu, s Klja kom:

U nje ko do ba Pi li pen da ču iza se -
be tu tanj ko ra ka; upo re di se i po đe s
njim Jo van Klja ko. Bje še to ži vo la zan
star čić, ko ji je pri je dva de set i pet go -
di na učes tvo vao u ši be ni čkoj bu ni pro -
tiv vla di ke Kra lje vi ća, kad ono htje de
da po uni ja ti pra vo sla vne Dal ma tin ce, a
sad Klja ko, pod sta rost, ipak pre vje ri!
Na zva bo ga Pi li pen di i do da de:

– A, ja dan Pi li pen da, smrznu li se?
– Va laj da ho ću da se uko ča njim

ov đe, na sred pu ta, ne bih za ža lio!
– A ja dan, a što ti... a što se ti ne

bi upi sao?
Pi li pen da od vra ti:
– Va laj, ne ću, pa sad crkao od gla -

di! A ne će te du go ni vi svi, pa da vam je
car po klo nio ci je lo Pe tro vo Po lje!

(Pi li pen da iz ne mo ći pri je ti tvrde -
ći ne što u šta ne mo že bi ti si gu ran. N.V)

Klja ku i dru go vi ma mu Pi li pen da
bje še ži vi, oli če ni pri je kor; ipak se na -
smi ja i po če izvi ja ti:

– Ama, Pi li pen da, bo lan, ora zu mi
se i čuj me! Ne uči ni smo ni mi to od bi -
je sa, ni ti mi sli mo os ta ti u po ga ni ji, ne -
go... znaš... do kle izi mi mo, do kle opa -
se mo ne jač i če ljad, pa on da će mo la -
ko!

(Klja ko je strpljiv, i do bro na mje -
ran; is to vre me no, osje ća gri žu sa vjes ti,
i Pi li pen da mu je pri je kor, jer je pris tao
na ucje nu. On me đu tim oprav da va svoj
izbor bri gom za ne jač; on u svom sis te -
mu vri je dnos ti pra vo na ži vot dje ce i
sla bih, za ko je je on od go vo ran, stav lja
is pred lo jal nos ti kon fe si ja ma ko je obje
po dje dna ko za ne ma ru ju nje go ve in te -
re se. Pi li pen da, na pro tiv, pro pu šta da
hrišćan ski ra zu mi je ra zlo ge dru gog, i da
se sta vi u po zi ci ju dru gog. Šta bi on ura -
dio, da mu si no vi ni su odra sli i oti šli za
po slom, ne go da su ma li i da za vi se od
nje ga?)

Pi li pen da plju nu.
– Ja ne znam ho će te li la ko i ka ko

će te, ali znam da vam obraz ne opra ni -
ko, ni do vi je ka, ni do kle vam bu de tra -
ga!

Klja ko se na mršti, te će opo ro:
– Ble jiš, Pi li pen da, ali ćeš i ti bi ti

uni jat pri je Us krsa!
Pi li pen da sta de i vi knu:
– Ja se uz dam u mo ga srpsko ga

Ris ta! Ako će mi po mo ći, hva la mu, ako
ne će i on da mu hva la, jer mi je sve
dao, pa mi sve mo že i uze ti, i du šu! A
ti...

Klja ko ga pre ki de.
– Mu či, Pi li pen da, ja sam car ske

vje re!
– A, pa sji si ne, – vi knu Pi li pen da

izma hnuv ši šta pi nom... – če kaj da ti
prit vrdim tu vje ru!

Ali Klja ko po bje že.

Svo đe njem Isu sa na srpskog Ris ta
Pi li pen da de val vi ra eti ku hrišćan stva,
re du ku ju ći je na etni čku (srpsku) po se -
bnost. Or to dok snost ta kvog sta va Ma ta -
vulj na gla ša va kon tras tom – za oš tra va -
njem i Klja ki ne po zi ci je: Mu či, Pi li pen -
da, ja sam car ske vje re!

Na ža lost, Pi li pen da ne uspi je va iz -
bje ći da vjer sku ne to le ran ci ju ne pre -
tvo ri u fi zi čko na si lje: uda ra ma gar ca.
(Za to je bi lo va žno skre nu ti paž nju na
pos tu pak ko jim je Ma ta vulj pred sta vio
ži vo ti nju.)

On da Pi li pen da, izvan se be od
gnje va, ovom sna gom uda ri Ku ri je la.
Ovaj sta de, okre te gla vu i tu žno po gle -
da go spo da ra, a Pi li pen da se pos ti dje,
pa ga obu ze ža lost, te sje de na per vaz
od ces te i za pla ka se!

34 Drugo čitanje

Nenad Veličković
Pilipendin plač
In ter pre ta ci ja pri po vjet ke Si me Ma ta vu lja Pi li pen da
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Za što Pi li pen da pla če?
Od go vor na ovo pi ta nje, ko je je

du žna pos ta vi ti sva ka, a pri je svih dru -
gih škol ska in ter pre ta ci ja pri po vi jet ke,
tre ba lo bi da ra ču na na Ma ta vu lje vo
obra zo va nje, kon kre tno na nje go vo po -
zna va nje Bi bli je. Mo tiv uda ra nja ma -
gar ca na la zi se u Čet vrtoj knji zi Moj si -
je voj (22,21-34), u epi zo di o Va la mu:

A uju tru us tav ši Va lam osa ma ri
ma ga ri cu svo ju, i po đe s kne zo vi ma mo -
av skim.

Ali se raz gne vi Bog što on po đe; i
sta de an đeo Go spo dnji na put da mu ne
da; a on se đa še na ma ga ri ci svo joj i
ima še sa so bom dva mom ka svo ja. A
kad ma ga ri ca vi de an đe la Go spo dnjeg
gde sto ji na pu tu s go lim ma čem u ru -
ci, svrnu ma ga ri ca s pu ta i po đe pre ko
po lja. A Va lam je sta de bi ti da je vra ti
na put. A an đeo Go spo dnji sta de na sta -
zu me đu vi no gra di ma, a be še zid i odo -
vud i odo nud. I ma ga ri ca vi de ći an đe la
Go spo dnjeg pri bi se uz dru gi zid, i pri -
ti šte no gu Va la mo vu o zid; a on je sta -
de opet bi ti.

Po tom an đeo Go spo dnji oti de da -
lje, i sta de u te sna cu, gde ne be še mes -
ta da se svrne ni na de sno ni na le vo. I
ma ga ri ca vi de ći an đe la Go spo dnjeg pa -
de pod Va la mom, a Va lam se vrlo ra -
zlju ti, i sta de bi ti ma ga ri cu svo jim šta -
pom. Ta da Go spod otvo ri us ta ma ga ri ci,
te ona re če Va la mu: Šta sam ti uči ni la,
te me bi ješ već tre ći put?

A Va lam re če ma ga ri ci: Što mi
prko siš? Da imam mač u ru ci, sad bih te
ubio.

A ma ga ri ca re če Va la mu: Ni sam li
tvo ja ma ga ri ca? Ja šeš me od ka ko sam
pos ta la tvo ja do da nas; je sam li ti kad
ta ko uči ni la? A on re če: Ni si.

Ta da Go spod otvo ri oči Va la mu,
ko ji ugle da an đe la Go spo dnjeg gde sto -
ji na pu tu s go lim ma čem u ru ci. I on
sa vi gla vu i po klo ni se li cem svo jim.

I re če mu an đeo Go spo dnji: Za što
si bio ma ga ri cu svo ju već tri pu ta? Evo
ja izi đoh da ti ne dam, jer tvoj put ni -
je me ni po vo lji.

Kad me ugle da ma ga ri ca, ona se
uklo ni is pred me ne već tri pu ta; a da se
ni je uklo ni la is pred me ne, te be bih već
ubio, a nju bih os ta vio u ži vo tu.

A Va lam re če an đe lu Go spo dnjem:
Zgre šio sam, jer ni sam znao da ti sto jiš
pre da mnom na pu tu; ako te bi ni je po
vo lji, ja ću se vra ti ti.

Put ko jim je Pi li pen da kre nuo po -
gre šan je, kao što je po gre šan put ko -
jim je kre nuo Va lam. Ri je či ko je je iz -
go vo rio Pi li pen da po gre šne su, jer su ri -
je či ko je ni su bo ži je, kao što ni su bi le
ni Va la mo ve, pri je ne go je ma ga rac
pro go vo rio. Ma ga rac se po ka zu je pa me -
tni jim od Va la ma, kao što se po ka zu je
du ho vni jim od Pi li pen de. Nje mu je da -
to da vi di ono što ne to le ran ci jom za sli -
je pljen čo vjek ne vi di.

Ne to le ran ci ja, ne zna nje, po bo -
žnost za sno va na na is klju či vos ti, etni -
čka du ho vnost na sli je đe na i pre uze ta
bez kri ti ke i pro miš lja nja, sve to Ma ta -
vulj vi di kao ra zlog Pi li pen di nog (i uop -
šte na ro da dal ma tin skog) te škog i po ni -
ža va ju ćeg ži vo ta. Ide ja ove pri po vjet ke
za to ni je osu da pre ne vje ri te lja.

Ma ta vulj je su vi še hu ma nis ta i su -
vi še in te li gen tan pi sac da ne bi znao ka -
ko je sva ka od aktu el nih vje ra za če ta
pre vje rom. Lo jal nost kon fe si onal nim
zah tje vi ma, ukrat ko, to nam Pi li pen da
po ru ču je, ni je ispi tno pi ta nje pred ko -
jim je mo ral du žan ogla ša va ti se.
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Sken der Ku le no vić
Ste ćak

Ste ćak mra mor ni ću ti go vo rom sce na po bo ku, 
Ste ćak; sre dnjo vje ko vni nad gro bni spo me nik. Od uku pno 66.867 ste ća ka, u BiH se na la zi 58.737, a os ta tak u Hrvat skoj, Srbi ji i Crnoj Go ri. Oko 6.000 ih je ukra še no re lje fnim crte ži ma

(lov, ko lo, je le ni, pti ce, lo za...). Pre dmet ras pra va izme đu ra zli či ti ide olo gi ja; po že ljan ek sklu zi van znak bo san kog/boš nja čkog iden ti te ta. mra mor ni; ne obi čan ka men, ne go bi jel, du go tra -
jan, otpo ran, po da tan umje tnos ti.ću ti go vo rom sce na po bo ku; go vo ri bez gla sa, crte ži ma ko ji pred stav lja ju sce ne iz ži vo ta; da kle, go vo ri o ži vo tu.

ja či od kan dža ki še, po vam pi re nja i kra đe.
kan dže ki še; ka pi ka da kli ze os tav lja ju tra go ve kao trag kan dži; ov dje je ki ša ta ko ja gre be re lje fne crte že i či ni da nes ta ju. po vam pi re nje; po vra tak u ži vot, u ovaj svi jet, kao zli ko -

vac ko ji no ću ubi ja, pi je krv žrtva ma i pre tva ra u no ve vam pi re. Pren: pakt sa zlom, či nje nje u ime zla. kra đa; mi sli se na kra đu ste ćka kao zna ka iden ti te ta; ne za vi san izme đu is to ka i za pa -
da. Ci je lim sti hom ka že se da je ste ćak/znak ja či od zlo upo tre blji va ca, da os ta je sa mo svo jan i po se ban. Ku le no vi će va per spe kti va ov dje se po du da ra sa ot kri ćem ste ća ka (Mak Diz dar) i li te -
rar nom ali ne nau čnom, u bi ti ide olo škom kon stru kci jom po ko joj su ste ćci nad gro bni spo me ni ci bo san skih bo gu mi la. (Vi di tek sto ve Mar ga Ve ga i Zdrav ka Kaj ma ko vi ća u Ra do vi sa sim po zi ju -
ma Sre dnjo vje ko vna Bo sna i evrop ska kul tu ra, Ze ni ca 1973.)

Nje gov mje sec i sun ce, što zna če pos mrtne la đe,
mje sec i sun ce; dre vni sim bo li, je dna ko pri su tni u pa gan skim re li gi ja ma i hriš ćan stvu. Na nad gro bnom spo me ni ku ozna ča va ju re li gio zno uvje re nje po ko pa nih lju di i nji ho vih fa mi li ja.

Ne ma do ka za da je ono bi lo bo gu mil sko vi še ne go kršćan sko. pos mrtne la đe; la đe je ov dje zbog ri me; za pra vo vi še od go va ra ča mac, ili čun. (I sam Ku le no vić to pri zna je, u za vršnom sti hu.)
Ov dje se mi sli na ča mac ko jim se mrtvi pre vo ze na dru gi ili u pod ze mni svi jet. (Npr. Ha ron u Had.) Me đu tim, za Ma ne sa, osni va ča ma ni hej stva, Mje sec i Sun ce zna če pos mrtne la đe, i ovim
sti hom Ku le no vić pot vrđu je svo je pret ho dno po vo đe nje za So lov lje vom za vo dlji vom ali proi zvo ljnom pre tpos tav kom da su ste ćci – bo gu mil ski. (Ve go, Iz is to ri je sre dnjo vje ko vne Bo sne i Her -
ce go vi ne, Sa ra je vo 1980, str. 357-359.)

da vno su pre ve zli du šu, vje ku ju sad u do ku.
da vno su pre ve zli du šu; pot vrđu je se na zna če ni smi sao: du ša je u dru gom svi je tu, pred lir skim su bje ktom či ni se da se na la zi sa mo ma te ri ja – ka men. dok; ka me na oba la pris ta ni šta.

Ste ćak je ka men-me đaš izme đu dva svi je ta, svi je ta ži vih i svi je ta umrlih, svi je ta sa daš njos ti i tre nut ka, i svi je ta pro šlos ti i tra ja nja. Me đu tim, ka men ni je sa mo ka men, jer go vo ri. Crte ži vje -
ku ju u do ku, ali is to vre me no i pro go va ra ju ono me ko im pri đe, ko ih umi je i že li slu ša ti. Prva lir ska sli ka je sta ti čna. U njoj se lir ski su bje kat još ni je ot krio, ni je ušao u nju. U dru goj se plan
ka dra ši ri:

Uda lji li su se od njeg i gra do vi i se la.
Ni su se uda lji li gra do vi i se la, ne go lju di. Ni su se uda lji li sa mo fi zi čki, u pros to ru, ne go i eti čki, u smi slu vri je dnos ti. Sa vre me ni ci ne ha ju za ono što ste ćak zna i o če mu ću ti go vo rom.

Pot crta va se gra ni čnost ste ćka; smrt i ži vot su je dna ko uda lje ni. U toj svo joj iz dvo je nos ti on je je dan (pre ma mno ži ni gra do va i se la) i po se ban.

Vi dik mu stvo re lis to pad i ko ze što tu brste.
Vi dik; ov dje ne sa mo u smi slu vi do kru ga, ne go i vi dlji vog svi je ta. Lis to pad; liš će opa da u je sen, i otva ra vi dik pre ma ne bu. Liš će je pro la zno, nes tvar no, pri vi dno ma te ri jal no. Ne bo, i

bog na ne bu, či ne vi dlji vi, stvar ni svi jet. Stvar nost ste ćka ja du ho vna, me ta fiz čka, re li gio zna. ko ze; ži vo ti nje po ve za ne sa sa ti ri ma, sa pa gan stvom, sa ero som. Ov cu je stvo rio bog, a ko zu
đa vo. Zlo i do bro su po ve za ni, na na čin da dje lo va nje zla na ze mlji okre će čo vje ka do bru. Zev sa je od go ji la ko za. Ko zi je mli je ko je sna ga i zdrav lje. Ku le no vić je iro ni čan pre ma re li gi zo nos -
ti ko ja pre zi re ma te ri jal no, i okre će se sva onos tra nom: za to ta kav vi dik stva ra ju, ov dje, ko ze. Bog, kao utje ha u smrti, ni je bog pri ro de, u ko joj se ste ćak na la zi, i ko ja po či nje ispu nja va ti
pje smu. Pro la zni ži vot ni je ma nje vri je dan od vje čnog.

Vje tar po sje ti li jes ke, i one se šap tom krste.
Vje tar; kre ta nje, pro mje na. Li jes ke; sta bla ili grmo vi lje šni ka, sve ta bi ljka Sla ve ni ma, Ger ma ni ma, Egi pća ni ma, čes ta u obre di ma ra đa nja i za šti te. Šap tom krste; is to vre me ni ša pat

i kršte nje izra ža va ju ču đe nje li jes ki. One se ču de ra zli či tos ti ste ćka, nje go voj iz dvo je nos ti i po se bnos ti. Ku le no vić u sta ti čan mo tiv uvo di na pe tost izme đu ne po kre tnog ka me na i po kre nu tih
li jes ki, ko ja je is to vre me no na pe tost izme đu kršćan stva i bo gu mil stva, izme đu po vo dlji vos ti (sa vi ja nja ka ko vje tar pu še) i sta me nos ti.

Zmi ja mu kre ne uz re ljef, svoj re ljef svi je sred če la.
Zmi ja; čest crtež na ste ćci ma, u zna če nju ču va ri ce. Ov dje je to ži va zmi ja, ko ja iza zi va strah i zna či opa snost. Sred če la; na sre di ni če la no se se ide olo ške ozna ke. Bo gu mil stvo je ta -

ko đe ide olo gi ja (“lo gi ka je dne ide je” ka ko taj po ja ma objaš nja va Ha na Arent) ogra ni če na vlas ti tom do gmom. Do gma je opa snost, otrov. Sli kom zmi je svi je ne sred če la za vrša va dru gi ka tren,
prva po lo vi na pje sme i ras pra va sa re li gi jom kao do gmom. Čak i u svom bun to vnom i prko snom (bo gu mil skom, ste ćko vnom) obli ku ona ni je za do vo lja va ju će uto či šte. Za to dru gi dio so ne ta po -
či nje re to ri čnim i iro ni čnim pi ta njem:

Za što sam do šao ov dje, kad sve već ov dje pi še?
Objav lju je se lir sko ja i dva pu ta po nav lja pri log ov dje. Bu du ći da je lir ski su bjekt pje snik (što će se ot kri ti u na re dnim sti ho vi ma), za is ta je su vi šan tu gdje sve pi še. (Če mu po ezi ja ako

je sve ja sno i za uvi jek je dno is to.) Me đu tim, to sve uis ti nu je sve sa mo iz re li gio zne per spe kti ve; Ku le no vi će va to ni je. Po ezi ja je za nje ga iznad i vi še od re li gi je, i ra zlog za što je do šao ov -
dje jes te da se u to uvje ri i da pje smom to obja vi.

Po slje dnju bli je du ze len s je se njom tra vom di šem.
Za pra vo, di še mi ri se pri ro de, ži vo ta. Di sa nje je ov dje odlu ka da se ži vi, i sre ća što se ži vi, uži va nje u ži vo tu, i slav lje nje ži vo ta.

Čuj, zvo ni zre lo sta blo – to li jes mi te še žu na.
Čuj; lir ski su bjekt obra ća se se bi, tra ži od se be paž nju. U ti ši nu ka tre na uvo di zvuk, ko ji je sa daš njost, tre nu tak, ži vot. zvo ni; da obja vi ra dost zbog spo zna je. zre lo sta blo; ne po vo -

dlji va li jes ka, i ne mrtvi ka men, ne go ži vo sta blo, ko je (za to jer je ži vo) mo že bi ti zre lo, mo že ra đa ti i stva ra ti, i stva ra njem tra ja ti u vre me nu. li jes; ne ka me ni sar ko fag ne go drve ni li jes.
Lir ski su bjekt još je skro mni ji od skro mnih bo gu mi la. Me đu tim, žu na (dje tlić) uis ti nu ne te še li jes, ne go du bi ko ru drve ta tra že ći pod njom lar ve ko ji ma se hra ni. Li jes, kao vje čno bo ra vi šte,
stva ra se u zvu ku.

Sti ho ve što još bru je dli je tom po ste ćku svom sti šaj,
Mi sli se na sti ho ve ka tre na, iz de kla mo va ne u sla vu ste ćku. Po če tno odu šev lje nje u ka me nu vje ku ju ćim crte ži ma / zna ko vi ma / sim bo li ma sa da je obe smiš lje no ot kri ćem ri me, ri tma,

po ezi je.

pa, uspo ko jen, pus ti ne ka ih po kri je li šaj,
Ne upo ko jen, ne go uspo ko jen; umi ren, oslo bo đen stra ha od smrti, jer smrti za pje sni ka ne ma. Ne ma pre vo zni ka ni ču na, ne ma pre las ka na dru gi svi jet:

le zi pod ste ćak sti ha bez pre vo zni ka – ču na.
Stih (so net) jes te mjes to sve vre me nos ti pje sni ka. Ne re li gi ja, ne ide olo gi ja, ne oka me nje na mi sao; ne go po ezi ja opi je na zvu kom, mi ri si ma, bo ja ma, obli ci ma, po kre ti ma... ži vo tom.



Tekstura, broj 1, septembar 2011. 37

Алмир Алић, рођен је у Зворнику
1970. године. Дипломирао је електро-
технику. Покретач и уредник студен-
тског часописа Спој 1992./1993. Прва
написана кратка прича награђена му
је 2003. првом наградом на натјечају
БХ Радија 1. Живи и ради у Тузли.
Објавио два романа: Солитер Тита-
ниц и Боа у кокошињцу.

Весна Андрић (1975, Београд) нови -
нарка је Данаса од 2001. године,а од
2003. секторски прати обрзовање. Ра -
дила како уредница недељног додат ка
Универзитет Данас. Уредница је спе -
ци јалозованих додатака листа Да нас
који се баве образовањем. Као са рад -
ник објављивала је у недељни ку Еко -
но мист и регионалном часопи су Об -
ра зовање и развој, публикацији које је
издавао ГТЗ, а која се бавила рефор -
мом средњег стручног образо ва ња.

Ми ња Бо га вац (1982), дра ма тур шки -
ња и аутор ка број них по зо ри шних ко -
ма да. Са сес том Је ле ном Бо га вац
осно ва ла тру пу Дра ма Мен тал Сту дио.
До са да су има ли ви ше од три де сет
пред ста ваи по ет ских пер фор ман са у
Бео гра ду и на фес ти ва ли ма ши ром
Евро пе. Ба ви се слем по ези јом.

Валентина Делић је учила књижев -
ност, новинарство и документарни
филм на Филолошком факултету у
Бео граду, Радију Б92 и Француској ви -
сокој школи за новинарство. Прави
приче од речи, слика и музике. По -
некад је за то и плаћају, понекад не. У
уговору о запослењу сада јој пише да
је уредник у Школској редакцији Ра -
дио Телевизије Србије. Тамо ради до -
кументарне филмове и серије. Ду го је
била слободњак, а једном давно је,
то ком три школске године, преда вала
књижевност у Земунској гимна зији. 

Дарио Џамоња, рођен је 1955. године у
Сарајеву, гдје је и умро, 2001. године.
Објавио је књиге прича: Приче из моје
улице (1979), Здравствена књижица
(1985), Друго издање (1987), Приру-
чник (1989), Приче из луднице (2001).

Асим Ђе ли ло вић, рођен 1964. у Ви -
тезу. Академију ликовних умјет ности
завршио је у Сарајеву. Дјелује као
ликовни умјетник. Учествовао је на
великом броју домаћих и међу наро -
дних изложби. Радови су му објављи -
вани у књигама: Evil Doesn’t Live Here,
Alina Boboc и Daoud Sarhandi, Prince ton
Architec tural Press, New York, 2000;
Graphic Agitation 2 - Social and Politi cal
Grap hics in the Digital Age, Liz
McQuiston, Phaidon Press, London, 2004.

Дејан Илић рођен је 1965. године у
Земуну. Објавио је књиге кратке про -
зе Као да је било јуче и збирке књи -
жевнокритичких есеја Осам и по ог -
ле да из разумевања и Транзициона

правда и тумачење књижевности:
српски пример. Уредник је у часопису
Реч и у Фабрици књига.

Ирена Јовановић, рођена 13. марта
1992. године у Ужицу. Бивши ученик
Ужичке гимназије, а од ове године
студент на Филолошком факултету у
Београду на катедри за српску књи-
жевност и језик са компаратистиком.
Вршњачки едукатор и члан грађанске
читаонице Либерграф у Ужицу.

Валериј Јурешић студент Филозофи -
је и компаративне књижевности на
Филозофском факултету у Загребу,
од 1995. растрзан неодрживом комби -
нацијом медијског и културног енту -
зи јазма, неспособан претво рити спо -
собност да оствари немогуће у спо -
соб ност да живи од свог рада. Након
оснивања бројних новина (студентски
двотједник Хомо воланс), часописа
(поп магазин Номад, годишњак Пон -
тес, књижевни часопис Оп.а...), и
културних про јеката (КИС; knjiga.hr,
библиотека 90 ступњева, Aquarius -
мрежа невладиних удруга у култури,
БИП - каталог књига на продају, КИС
љествице продаваности књига у књи -
жарама) у којима се углавном бавио
ледоломачким пословима, углавном
дигао руке и бави се атлетиком као
тренер млађих узраста.

Амир Камбер, рођен 1977. године у
Санском Мосту, одрастао у Приједору
из којег је протјеран 1992. Од тада жи-
ви у Њемачкој. Завршио магистарске
студије њемачке филологије, опште
лингвистике и филозофије. На реги-
оналном конкурсу Бун(т)овна п(р)оза у
организацији сарајевског Омнибу-
са 2001. године награђен за најбољу
кратку причу на штокавском јези-
ку. Амир Камбер, штимер оргуља и
клавира. Објавио књигу кратких при-
ча Con struc ting Kam ber. Ради као нови-
нар за Западноњемачки радио (WDR).
Аутор, репортер, путописац. Припрема
докторат на Универзитету Келн. Публи-
цира на њемачком и босанском језику.

Алмир Колар Кијевски, рођен 21.03.
1981. године у Кијеву, опћина Трно-
во. У Сарајеву завршава основну шко-
лу, гимназију те студира на Филозоф-
ском факултету, одсјек филозофија.
Објавио збирку поезије Requiem за
Кијевског (Омнибус, 2008).

Енес Куртовић тренутно живи у Сан-
ском Мосту. Аутор је три збирке песа-
ма. У издању Накладе Зоро 2005. го-
дине објављена је збирка Fri day Ji had
Fe ver, 2001. године у издању Омни-
буса изишла је прва збирка пјеса-
ма Зелено на бијелом, а 2010. године
збирка Сектор Г. Његови текстови
објављивани су и у босанскохерцего-
вачкој и иностраној периодици и
збор ницима (Албум, Омнибус, Сиц!,

Зарез, Јунаци урбане беде, Парале-
ле, Цимет, Апокалипса, Побоцза,
Версал). Поред штампаних издања,
објављује текстове на интернетским
поетским порталима (Поезин, Бундо-
ло), те на свом блогу Сектор Г (se k -
torg.blog ger.ba). Један је од уредника
Школегијума. Дипломирао је агроно-
мију на Биотехничком факултету у
Љуб љани и ради у области развоја
пољопривредног савјетодавства. Ро-
ђен је 1969. године у Арапуши.

Ра дми ла Ла зић, пе сни ки ња, аутор ка
не ко ли ко ан то ло ги ја. Је дна од по кре -
та чи ца и првих уре дни ца ча со пи са за
жен ску књи же внос т у Срби ји Pro Fe -
mina, Ви ше на www.radmilalazic.com.

Предраг Луцић, рођен 1964. године у
Сплиту, редатељ, новинар и књиже-
вник. Основну и средњу школу (нешто
налик гимназији) завршио је у Спли-
ту, студирао казалишну и радио ре-
жију на Факултету драмских уметнос-
ти у Београду. Положио оба диплом-
ска, а ипак остао апсолвент. Режирао
у Београду, Сплиту и Тузли. Од 1985.
Сарађује у Фералу, сатиричном под -
листку Недјељне Далмације, а 1989.
Са Виктором Иванчичем и Борисом
Дежуловићем проширује Ферал који
сада добија свије пуно име Ферал
Трибуне. Од тада па до гашења Фера-
ла ради као уредник листа, аутор тек-
стова, уређује web-странице, креира
фотомонитаже, исписује и уређује
разне рубрике, те покреће и уређу-
је Библиотеку Ферал Трибуне.

Ружица Марјановић је рођена у Ужицу
1968. Предаје књижевност у Ужи чкој
гимназији. Више воли да чи та него да
пише. Пише само када је бе сна или
када је натерају. Верује да има више
писаца него добрих читала ца. Један је
од покретача књижевног фестивала На
пола пута (www.napolaputa.net). Уре -
дила прво коло едиције Мала кутија. 

Иван Ми лен ко вић (1965), фи ло зоф
по обра зо ва њу, ба ви се по ли ти чком и
са вре ме ном фран цус ком фи ло зо фи -
јом. Пре во ди фи ло зоф ску ли те ра ту ру
са фран цус ког је зи ка. Ра ди на Тре -
ћем про гра му Ра дио Бео гра да.

Сла ви ца Ми ле тић (1953), књи же вни
пре во ди лац, уре дни ца у из да ва чкој
ку ћи Фа бри ка књи га из Бео гра да.
Пред се дни ца је Удру же ња пре во ди -
ла ца Срби је и уре дни ца ча со пи са
Мос то ви.

Мирнес Соколовић (1986) рођен у
Сарајеву. Магистрирао је на Одсјеку
за књижевности народа БиХ на Фи -
лозофском факултету у Сарајеву. Об -
јављивао огледе у Новом изразу, Са -
рајевским свескама и Пољима. Глав -
ни је уредник часописа за по-етичка
истраживања и дјеловања (Sic!).

Хајрудин Рамадан, рођен 1952. годи-
не, радио је као новинар у РТВ БиХ.
Аутор је радио-драма Изгнаник, Лу-
дило, Кичме ноћи и Град тонова, а
кратке приче објављивао је у разним
књижевним часописима. Приче од ки-
ше је ауторова прва објављена књига.
Преминуо је 2003.

Оља Савичевић – Иванчевић рођена
је 16.9.1974. у Сплиту. Ауторица је не-
колико пјесничких збирки, књиге при-
ча Насмијати пса, АГМ, Загреб, 2006.
и романа Адио каубоју, Алгоритам, За-
греб, 2010. Награђена је наградом
Прозак као најбоља ауторица прозе до
тридесет и пет година. Добитница је
награде Ранко Маринковић, Вечерњег
листа за кратку причу, те награде Ки-
клоп за пјесничку збирку Кућна прави-
ла, Алгоритам, Загреб, 2007. Књиге су
јој преведене и објављене у Њема-
чкој, Македонији, Мађарској и Србији.
Живи и ради у Сплиту као слободна
списатељица и новинарка

Ти ја на Спа сић (1977), књи же вну кри -
ти ку пи са ла за Да нас, ба ви ла се но ви -
нар ством. Уре ђу је Град ску књи жни цу,
књи же вни про грам Кул тур ног цен тра
Град у Бео гра ду. Пре во ди са ен глес -
ког је зи ка и ра ди као ле ктор. Пи ше
књи же вну кри ти ку за Ма ле но ви не.

Шкарт је колектив настао око 1990.
го дине на Архитектонском факултету
у Београду. Колектив воли да
експери   ментише у раду, а највише у
поези ји и дизајну. Бави се и “архи -
тектуром људских односа”. Кроз
стални сукоб унутар колектива, који
их прати од по четка, чланови покуша -
вају да из тога извуку нову вредност.
Ве шти су да гре шку учине лепом.
Упор ни су у по ку шајима да споје рад и
за довољство.

Срђан Срдић (1977), уре дник ме ђу на -
ро дног фес ти ва ла крат ке при че Kikin -
da Short. До са да се ба вио кра ћим
про зним обли ци ма. До био је књи же в -
ну сти пен ди ју из Фон да Бо ри слав Пе -
кић за 2010. го ди ну за ру ко пис збир ке
при ча Са го ре ва ња. До са да об   ја вио
је дан ро ман.

Ненад Величковић рођен је у Сараје-
ву 1962. Објавио је романе Коначари,
Отац моје кћери, Сахиб и 100 змаје-
ва, збирке прича Ђаво у Сарајеву и
Са рајевски гастронаути, књиге Vi va
sexico и Дијагноза: патрио тизам.
Пи сао је за радио и позориште. До-
цент је на Филозофском факултету у
Сарајеву.

До бро сав Боб Жив ко вић (1962), илу -
с тра тор, по знат угла вном по илус тра -
ци ја ма за Тик-так, По ли ти кин за ба -
в ник и књиге Кре ати вног цен тра.

Аутори у овој Текстури:
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Zašto je čitanje bolje od sexa?


