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5 дана
33 средњошколца
5 писаца
1 илустратор
4 професора
20 радионица
много читања и доброг дружења



4 Impresum

Када кажем ТЕКСТ одмах помислим
на празну страницу папира, не екрана
(то је зато што сам помало старин-
ска). Екран никада није празан. На
екрану сам као на стадиону, на тргу,
са другима. Не сама. За писање (ми)
је потребна самоћа. Одсуство нечијег
Присуства. Жудња за (са?) одсутним
Другим?! Другим који је некада Ја. 

Али ТЕКСТ треба да је присуство,
испуњеност, пуноћа − говори ми Неко.
Зашто мислиш ПРАЗНИНУ кад кажеш
ТЕКСТ? Због жудње за испуњењем.

Жудња је тежња за задовоље-
њем. Не и само задовољење. Жуди се
одлажући задовољство. Одлажући за-
довољство заводиш. Завођење траје −
ТРААААЈЕЕ... Ерос је у жудњи, у тра-
јању, у одлагању, у призивању.

ТЕКСТ је ЖУДЊА. Не, чежња.
Чежња је нешто друго. Чежне се за
предметом, објектом, за Њим, за
Њом, за домом, за домовином... Чеж-
ња садржи очекивање од другог. Жу-
дња не очекује. Жудња је тотална же-
ља. Апсолут(на). Дух. Безгранично и
безусловно. 

Када жудим имагинирам. Када
имагинирам трајем. Трајем у сликама
и речима, у Јуче и Сутра.

ЖУДЊА је неконтролисан Ерос.
Сама чулност. Одуховљено тело. Од
речи.

Тело (од) речи. Тело које мисли
РЕЧ. Реч што мисли ТЕЛО. Тело воде.
Тело ватре. Еросу је потребно тело.
Да се наслађује. У чулном. У чулном
речи, јер је реч о тексту-телу. Чулност
речи је од Бога, оног званог Ерос.

Кад кажем ЧУЛНОСТ (речи), ми-
слим на пуноћу, и сочност. Чулан (је-
зик) није декоративан језик. Декора-
тиван језик мирише на старе чипке.
Чулан на сласт и насладу. На бујање.
На буру. На унутрашњу буру знакова.
На нечујну музику.

ЕРОС је храбар. Не оклева, не
калкулише... Адолесцент! Увек млад,
не стари, не боле га леђа. Крилат је,
може стићи, и утећи − ако га не хра-
ниш. Кукавичлук је непријатељ еро -
с(а)у. Заметак НИЧЕГА. Ништа. Ни-
штица. Ништак. Не познаје Ерос. 

Постоји ли фригидан текст?
Да, али ја немам ништа с њим. Он
плаче, цвииили од оскудице, немоћи,
од јаловости. А АСКЕЗА? Има ли ероса
у АСКЕЗИ? Да! АСКЕЗА је принцип, на-
мера. Принц од Намере. Рецимо, Бе-
кет. Фригидне речи су хладне. Ошу-
рене. Голе до кости, без ероса. Без
ероса каквог познајемо. Еросу је по-
требно тело. Оживотворење у телу,
текста. Да би певао. 

Кад кажем ЕРОС текста, мислим
на Ничеа, на Селина, на Сиорана, на
Црњанског, на Киша, на Терезу од
Авила, на Лу Саломе, на Барта, на Бе-
кета, на Шандора Мараиа, Маркиза де
Сада, на Бењамина, на Платона, на
Плотина, на Монтења, Марину Цвета-
јеву, Јунга, Кет Акер, на Елфриде Је-
линек, на Пруста, на женско писмо
Маргерит Дирас. Када помислим на
ерос текста, мислим женско писмо.
ЕРОС текста то је срећни Вавилон
(Барт). То је радост. То је УРА! ТЕК-
СТ-УРА.

Радмила Лазић
ТЕКСТ-УРА
(На мар ги на ма “За до вољ ства у тес кту” Ро ла на Бар та)
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TEK STU RA, ča so pis za knji že vnost u ško li 

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.

10 Komšijska književnost − Smeh koji oslobađa
Go to vo svi tu ma či i an to lo gi ča ri is ti ču dva klju čna mo men ta u ra zvo ju bu gar ske
knji že vnos ti: uti caj so ci ja lis ti čkog re ali zma je bio sna žni ji ne go u ve ći ni ko mu nis ti -
čkih ze ma lja i du že je tra jao, a de ve de se te su do ne le na glo oslo ba đa nje od ste ga,
pra vu stil sku i te mat sku ek splo zi ju. U pred go vo ru za An to lo gi ju bu gar ske po ezi je
dru ge po lo vi ne dva de se tog ve ka, Ma rin Mla de nov tvrdi da je kon ti nu itet bu gar ske
knji že vnos ti pre ki nut po sle Drugog svet skog ra ta, ali i da se na kon pe ri oda izra zi to
sna žne do mi na ci je socre ali zma šez de se tih po jav lju je i svo je vrsni “crni ta las”. Taj
pro ces pos te pe nog osva ja nja za bra nje nih te ma mo že se pra ti ti u An to lo gi ji “Kris tin,
ko ja je ma ha la iz vo za”, u ko joj su pri če po re đa ne hro no lo ški: od ge ne ra ci je ro đe -
ne po čet kom pe de se tih, do da naš njih tri de se to go diš nja ka, ro đe nih se dam de se tih
go di na pro šlog ve ka. 

20 Svako ima nekog koga nema − Miša Stanisavljević
Primećujem da su moji šetački krugovi oko
kuće u kojoj živim sve manji. I sve ređi,
malobrojniji ili ih je manje. Na koncu će ostati
samo tačka. Središte krugova. Bez krugova.

22 Intervju − Vojin Dimitrijević
Jedan od velikih problema zaštite savremenih ljudskih prava je pitanje kako da se
izbegne "kulturni relativizam", odnosno kako da se uvaže sve religijska učenja, ali
da se iz njih ukloni ono što se protivi savremenim shvatanjima, vrednostima i potre-
bama. Otklon prema tome postoji kod nas, jer se smatra da su ljudska prava nešto
što je proisteklo iz nečega što se kod nas nejasno naziva "zapadna kultura" i da je
to nametnuto i drugim kulturama.

24 Reportaža iz Vukovara − Hrvatski na srpskom
“Nas ta va hrvat skog je zi ka u ra zre dnim odje lje nji ma ko ja po ha đa ju re do vi tu nas ta -
vu na srpskom je zi ku i ći ri li čnom pi smu, što Za kon o obra zo va nju de fi ni ra kao obra -
zo va nje na ci onal nih ma nji na na svom pi smu i je zi ku po mo de lu A, ni je ni u je dnom
kon tek stu ’nes tan dar dna’ pla nom, pro gra mom pa i re le van tnim re zul ta ti ma na na -
tje ca nji ma u po zna va nju hrvat sko ga je zi ka, ko je os tva ru ju uče ni ci na še ško le, i u
sa mom nas ta vnom pro ce su ne ma ni ka kvih spe ci fi čnos ti ni ti iznim ki u odno su na cje -
lo ku pnu sre dnjo škol sku po pu la ci ju u Re pu bli ci Hrvat skoj.”

Iz sadržaja
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Du brav ka Ugre šić
AGEN TI & SKA UTI

Pri je go di nu-dvi je bo ra vi la sam go di nu
da na u Ame ri ci u svoj stvu pre da va ča
knji že vnos ti na je dnom ame ri čkom sve -
uči li štu. Iz ra ni jih po sje ta na uči la sam
ne ko li ko ru tin skih bi ro krat skih stva ri
ko je je stra nac du žan ispu ni ti pri li kom
do las ka. Je dna je zdrav stve no osi gu ra -
nje. U fa kul tet skom ure du za inos tra ne
pre da va če i stu den te po nu di li su mi for -
mu lar ko ji sam ure dno ispu ni la i pri lo ži -
la ček. Pre os ta li su još de ta lji ko je sam
tre ba la uta na či ti sa svo jim agen tom.
Na zva la sam osi gu ra va jući ured. Da li su
mi ime agen ta, Skip Woody, re kli su, ali
is ti tre nu tno ni je ava ila ble. Os ta vi la
sam broj svo ga te le fo na. Skip Woody ni -
je se jav ljao. Na kon tri mje se ca be zus -
pje šnog na zi va nja odlu či la sam da oso -
bno po tra žim Ski pa Woodyja. Skip
Woody opet ni je bio ava ila ble, ali su mi
u ure du sa vje to va li da tra lja vo zdrav -
stve no osi gu ra nje, ko je je zas tu pao
Skip Woody, pro mi je nim za bo lje. Ispu -
ni la sam no vi for mu lar i pri lo ži la ček.
Agent ko jeg sam tre ba la kon ta kti ra ti
oko de ta lja ovaj put ni je imao ime ne -
go broj 3424. Na kon ne kog vre me na na -
zva la sam ured i tra ži la da raz go va ram
s agen tom 3424. Ni 3424 ni je bio ava ila -
ble. Pro te klo je no vih mje sec da na i ja
sam po no vo na zva la.

− Tre ba la bih agen ta 3424 − re kla
sam se kre ta ri ci na kon du gog če ka nja. −
Oh, Skip Woody! Na ža lost ni je ava ila -
ble.

Ispos ta vi lo se da je Skip Woody
bio agent za oba osi gu ra nja. Sve u sve -
mu, fan tom ski agent zdrav stve nog osi -
gu ra nja Skip Woody i 3424 os tao je za
me ne ne po zna ni com sve do kra ja mo ga
bo rav ka. Ra ču ne me di cin skih uslu ga
pla ti la sam na kra ju iz svo ga dže pa. Či -
nje ni ca da imam čak dvi je po li ce zdrav -
stve nog osi gu ra nja ni je po mo gla.

− Ni si ima la sreće − sle gla je ra -
me ni ma ko le gi ca ko joj sam se po ža li la,
baš kao da se ra di o lu tri ji a ne o plaće-
noj uslu zi.

Sli čno je i s knji že vnim agen ti ma,
to čni je − ja ni s nji ma ne mam sreće. Ni -
ka da ni su ava ila ble. La kše je, pre tpos -
tav ljam, do bi ti te le fo nom Bi je lu kuću
ne go ži vi glas knji že vnog agen ta. Ve za s
knji že vnim agen tom za uvi jek os ta je
mu tnom.

Svi mo ji knji že vni agen ti bi li su
agen ti ce. Tri su ima le se kre ta re, mla de,
na oči te, lju ba zne i na či ta ne mu škar ce.
Mu ške taj ni ce vi đa la sam pri je sa mo u
so ap-ope ra ma: u Di nas ti ji, gdje je zlo -
čes ta Alexis vi šes tru ko is ko ri šta va la
uslu ge na oči tog Dexte ra; u The Bold
and the Beauti ful, gdje su pos ta ri je po -
slo vne že ne okru že ne na oči tim mla dim
mu škar ci ma ko ji ih s obo ža va njem ser -
vi si ra ju.

Oda kle se re gru ti ra ju knji že vni
agen ti? Ne bih zna la reći, ali agen ti ce
ko je sam ja po zna va la ni su za vrši le ni
Prin ce ton ni ti Yale. Prva je bi la do -
maćica ko joj je bra čna ru ti na do sa di la
pa je odlu či la da se upus ti u po slo vnu
avan tu ru ko ja ni šta ne ko šta (ta mi je
za ra ču na va la po štan ske uslu ge i uzi ma -
la de set pos to od ho no ra ra), a do no si
kon ta kte ko ji ra zbi ja ju pro vin cij sku do -
sa du. Dru ga je od ban ko vne slu žbe ni ce
pos ta la agen ti ca (ta je uzi ma la pe tna -
est pos to od mo jih ho no ra ra).

Treća je od taj ni ce u knji že vnoj
agen ci ji pos ta la vla sni ca. Ta je pris ta la
da me sta vi na svo ju lis tu, ali uz pre po -
ru ku je dno ga po zna tog pis ca. Na to me
se sve i za vrši lo. Is ti na, po ku ša va la sam

je zva ti, ali bi sva ki put za bo ra vi la mo -
je ime i ni ka ko se ni je mo gla sje ti ti tko
sam.

− Ja sam ona od ko je ste ubra li
pro cent već če ti ri pu ta! − re kla sam.

− Hm... − pro ti snu la je ra vno du -
šno. − Ka ko ste ono re kli da se zo ve te?!

Po sli je sam sa zna la da se po sve
oprav da no ni je mo gla sje ti ti mo ga ime -
na jer je ima la na svo joj lis ti ne kih tris -
to ti njak auto ra.

Čet vrta je za pam ti la mo je ime i
pre zi me, ali ni je uspi je va la za pam ti ti
ime na iz da va ča. Mi je ša la je fel tri nel li i
fet tu ci ne, gal li mard i ga ulo ise, eina udi
i audi.

Agen ti, ska uti i su ba gen ti us pje -
šno su pre mre ži li da naš nje knji že vno
trži šte kao pa uci. Ska uti nju ška ju uoko -
lo, min gla ju i par ti ja ju, do ka zu jući da i
li fe style mo že bi ti pro fe si ja. Oni oslu -
šku ju tra če ve o re cen tnoj knji že vnoj
pro du kci ji i usput pam te no va knji že vna
ime na. Ime na do jav lju ju agen ti ma i su -

ba gen ti ma. Su ba gen ti i agen ti čvrsto su
po ve za ni, baš kao Skip Woody i agent
broj 3424. En gles ki agent, na pri mjer,
imat će svog fran cus kog su ba gen ta, a
fran cus ki agent svog en gles kog su ba -
gen ta. Ta ko je je dna oso ba is to do bno i
agent i vi šes tru ki su ba gent. To jest, ko -
mu agent, a ko mu su ba gent. Ako pi sac
na pus ti je dnog agen ta i uzme dru go ga,
mo že se la ko do go di ti da je taj dru gi sa -
mo su ba gent onog prvog agen ta. Pis cu
na kon ta kvih is kus ta va ne pre os ta je ni -
šta dru go ne go da se pre pus ti ne mi ri ma
pa ra no je i be spo moćno se vrti u is tom
kru gu. Ka ko stva ri iz gle da ju na sa mom
vrhu knji že vno ga jet-se ta ne znam, ali
pre tpos tav ljam − is to. Osim što je u pi -
ta nju mno go, mno go veća lo va.

A što se pa ra no je i so ci jal nih iga -
ra ti če či ni se da su na knji že vnom trži -
štu i mno gi agen ti, baš kao i mno gi
auto ri, na pros to nu žno zlo. Jer u svi je -
tu vi so kog jet-se ta, bo ga tih party gi ve -
ra, so ci ja li ta, ure dni ka-zvi jez da, age -

na ta-zvi jez da, iz da va ča-zvi jez da, u svi -
je tu moćnih me dij skih kon glo me ra ta,
gdje je i sa mo iz da vaš tvo ma li pro pra -
tni bi znis ko ji ne do no si mno go, u svi je -
tu gdje je dno kra tni ho no rar ca te ring-
umje tni ka (ili ku ha ra) vi šes tru ko pre -
ma šu je ho no ra re ozbi ljnih pi sa ca, u svi -
je tu gdje me mo ari Mo ni ce Lewin sky
ima ju neu spo re di vo veći me dij ski pu bli -
ci tet od sa bra nih dje la Mar ce la Pro us ta,
da kle, u svi je tu moćni ka stva ri fer men -
ti ra ju dru kči je. Ka ko dru kči je ne bih
zna la reći, ni sam ta mo bi la i vi no s nji -
ma pi la. Za to se u ovom ča su s iz vje -
snom nje žnošću pri sjećam svo je prve
agen ti ce. Pri je ne ko li ko go di na, na je -
dnom evrop skom saj mu knji ga, iz raz -
gla sa se na je dnom za ču lo mo je ime. Po -
ziv da se ja vim na me eting po int po no -
vi li su čak tri pu ta. Kad sam se do vu kla
do me eting po in ta ta mo me če ka la mo -
ja agen ti ca.

− Do bro sam to smi sli la, a? − re kla
je ve se lo.

− Što to?
− Tvo je ime po no vi li su na raz gla -

su čak tri pu ta!
Za ori gi nal nu ide ju pro mo ci je svo -

ga auto ra mo ja agen ti ca ni je ni šta na -
pla ti la. Jer je i ko ri šte nje raz gla sa bi lo
bes pla tno.

A po tra gu za agen tom nas tav ljam
sve u na di da ću je dno ga da na naći pra -
vo ga. Pri je ne kog vre me na pro na šla
sam agen ta ko ji je do kto ri rao kla si čnu
fi lo lo gi ju na ame ri čkom sve uči li štu
Yale. Ohra bre na re fe ren ca ma, po sla la
sam mu ru ko pis. Na kon ne kog vre me na
sti glo je pi smo.

“Pro či tao sam vaš ru ko pis. To je
ele gan tno, ne obi čno i ne kon ven ci onal -
no dje lo. Dru gim ri je či ma, te ško da bi
ame ri čki iz da va či ku pi li je dno ta ko
esen ci jal no ‘evrop sko’ dje lo. Kao lju bi -
te lju evrop ske knji že vnos ti te ško mi je
pri zna ti da je bor ba s otpo rom ame ri -
čkih iz da va ča (ali i či ta te lja) pre ma
evrop skoj pro zi uza lu dna. Pos to je, da -
ka ko, iznim ke, ali ri jet ke. Vo lio bih ka -
da bih mo gao bi ti od veće po moći i ka -
da bi moj od go vor mo gao bi ti op ti mis ti -
čni ji.

S ve li kim po što va njem, srda čno
vaš

XY.”
U is to vri je me sti glo je pi smo od

fran cus kog agen ta.
“Ni sam pro či tao vaš ru ko pis, ali

ne mam su mnje da se ra di o izu ze tnom
knji že vnom dje lu. Ipak, te ško da bi smo
ga u ovom tre nut ku mo gli pro da ti ije -
dnom za pa dnoe vrop skom iz da va ču. Is -
to čnoe vro plja ni vi še ni su u tren du, što
je, da ka ko, tu žno, ali je is ti ni to. Ako
Sol že nji cin, no be lo vac, ima pro ble ma
da na đe iz da va ča, on da na ma ne pre os -
ta je dru go ne go da pri če ka mo sre tni ja
vre me na.

Srda čno vas poz drav ljam,
XY.”
U is to vri je me sti glo je pi smo od

mog biv šeg hrvat skog iz da va ča.
“Čo vje če, de set go di na bi la si na

crnoj lis ti, pri ro dno je da su te či ta oci
za bo ra vi li! Da nas tvo ju knji gu ne bi ku -
pi lo vi še od de se tak lju di. Do maće pis -
ce iona ko vi še nit ko ne či ta. Od an ti re -
žim skih za zi ru, re žim ski im se ga de, a
ni te, ’ni ri ba ni me so’, ne ku pu ju. Knji -
ga je sku pa. Ova ko ili ona ko is to ti se
hva ta. Je di no je hrvat sko iz da nje Me in
Kam pfa ima lo fan tas ti čnu pro đu, Hi tler
i Co el ho. Pa ti sad vi di.

Tvoj,
XY.”

1999.
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Виктор Иванчић
КРВНА СЛИКА

8. III 2007.

Мој дида са Шолте је дошао код нас
дома у Сплит. Дида је дошао јербо да
мора обавит прегледе и извадит
крвну слику код оне докторице Тиха-
не. Докторица Тихана је у амбуланти
мом диди убола инекцију и извадила
му је три емпрувете крви. Дида није
скричао и дерњао се као шта ја скри-
чим и дерњам се кад ваде ми крв. Он-
да је докторица Тихана рекла диди да
сад иде дома и да сутра дође по на-
лаз. Онда је мој дида се сутра спре-
мао за одгибат у амбуланту по налаз.
Ја сам њега питао: “Дидац, дидац,
јел могу ја са тобом?” Дида је мене
помрешкао по главушици и рекао је:
“Наравски да мош, унукићу! Без тебе
ми је крвна слика туто некомплето!”
Онда смо ми два скупа за руке одги-
бали у амбуланту. У амбуланти смо
ми сјели прекопута стола од оне до-
кторице Тихане. Докторица Тихана је
спустила цвике наврх носа и забле-
ушила се у дидине налазе. Ја и дида
смо заблеушили се у њу. Онда је до-
кторица Тихана диди рекла: “Чујте,
крвна слика вам је скроз уредна...
Бјела крвна зрнца у реду, црвена ис-
то у реду, жељезо у реду, масноће у
реду, хемоблогин у реду... Све фајн!
Можете кући пивајући!” Онда је дида
питао: “А јел крвна слика потврђива
да сам Хрват?” Докторица Тихана је
дигнила главу и запиљила се у дида
прико спуштених цвика. Онда је она
рекла: “Молим?” Дида је опет питао:
“Јел крвна слика потврђива да сам
Хрват?” Тета Тихана је рекла: “Па ва-
љда сами знате јестел Хрват, чови-
че!” Дида је рекао: “По свему шта ја
знам требало би бит да сам Хрват,
али понекад се осјећам као да ни-
сам!” Тета Тихана је питала: “А како
се осјећате?” Дида је рекао: “Шта ја
знам, као Југославен... или неки, не-
ки аутонобаш, венецијанац... неам
благе, разно се осјећам...” Доктори-
ца Тихана је пиљила у дида и дизала
је омбрве према праменовима. Дида
је нагнијо се према њој и шапнијо је:
“Она моја глупа ћер и зет ми некад
чак знају рећ да се понашам ка задњи
Србин!” Тета Тихана је рекла: “Слу-
шајте, то ћете стварно морат са њима
рјешит! То вам нема никакве везе са
крвном сликом!” Дида је рекао: “А
не, не, ја би тија умрит да са тим бу-
дем начисто!” Тета Тихана је рекла:
“Нећете умрит, човиче, кад вам је та-
ко одлична крвна слика!” Дида је ре-
као: “Нисам река да ћу одма умрит,
него да ћу једном умрит, рецимо за
триес-четрдесет година, педесет! Е
ал онда оћу да тачно знам јел умирем
као Хрват или као неко други!” Тета
Тихана је подвикнила: “Па неће вам
крвна слика показат јесте ли Хрват,
за госпу блажену!” Дида је њу погле-
дао са строгоћом и рекао је: “Шта?!
Јел ти то ош рећ да ја нисам Хрват по
крви, а? Да у мени не тече хрвацка
крв, јел то ош рећ?!” Тета Тихана је
рекла: “Нећу! Боже сачувај! Ништа ја
слично нисам рекла!” Дида је рекао:
“Е па онда ће се то ваљда најбоље ви-
дит из крвне слике!” Тета Тихана је
подвикнила: “Не може се то видит из
крвне слике, човиче, како то не разу-
миш!?” Дида је подвикнијо: “Како не
може, драгога ти ируда!? Јел ти то
мене намјерно јебеш, а?!” Тета Тиха-
на је викнила: “Не може, човиче, не

може! Не може се из крвне слике ви-
дит какве је ко нацијоналности!” Ди-
да је рекао: “О чему ти то причаш,
женска главо?! Па јел знаш ти колико
се крви просуло за ову Хрвацку, а?! И
сад ош рећ да се не зна је ли то била
хрвацка крв?!” Тета Тихана је замуц-
кала: “Нећу то рећ, него нешто са-
свим друго...” Дида је подвикнијо:
“Које друго?! Које друго?! Ај излани
се до краја ако си манга!” Докторица
Тихана је скинила цвике са носа и ре-
кла је: “Чујте, овај дискусијум ствар-
но нема смисла! Крвна слика вам је
одлична, све је у најбољем реду, мо-
жете поћ дома и мирно спават!” Дида
је рекао: “А не, не! Тај филм неш
глеат, коке! Па не плаћам ја ваљда
социјално и здраствено закурац! Ја се
не мичем одавде док ми се тачно не
каже је ли ми крвна слика потврђива
да сам Хрват!” Тета Тихана је фор гас
се зашкарпунила по врату. Она је за-
блеушила се у дида и шкргућала је зу-
бима. Онда је она рекла: “Чујте, ја
сам докторка опће праксе и можда се
у то не кужим најбоље! Али ту имамо
једног специјалиста, па нек он види
налазе! Човик је кардиоваскуролог!”
Дида је питао: “Кардиовас...?” Тета
Тихана је рекла: “... куролог! Карди-
оваскуролог! Он се масу боље од ме-
не кужи у крвне слике!” Дида је ре-
као: “Океј, па онда му покажи налазе!
Шта си досад чекала?” Онда је докто-
рица Тихана изгибала из камцелари-

је. Онда је она у ходнику од амбулан-
те срела једног доктора у билом ман-
телу и дала му је дидине налазе. Он-
да су се њих два у ходнику нешто до-
шаптавали и домунђавали. Онда је
доктор климнијо главом и угибао је
до нас у тета Тиханину камцеларију.
Он је рекао: “Добар дан, ја сам до-
ктор Наркотић! Кардиовас...” Дида је
улетијо: “... куролог, знам! Чујте, ја
би тијо да ми се из крвне слике тачно
каже јесам ли...” Само доктор Нарко-
тић је њега прекинијо: “Знам, знам,
колегица ми је све објаснила!” Ту је
дида зачепијо лабрњу. Доктор Нарко-

тић је ставијо цвике наврх носа и про-
учивао је дидине налазе. Док је про-
учивао он је печијо уста и грицкао је
усне са зубима. Плус је он трљао нос
и мрдао је са омбрвама гори доли.
Онда је он спустијо дидин налаз на
стол и рекао је: “Слушајте, према
овој крвној слици би се рекло да сте
Хрват!” Дида је њега гледао дрито у
фацу. Онда је он питао: “Јел би се ре-
кло или се тачно зна?” Доктор Нарко-
тић је рекао: “Па скоро да се зна! Ал
ипак, морамо бит триста посто сигур-
ни за неком рећ да је Хрват, јел та-
ко!” Дида је питао: “Шта то значи?”
Доктор Наркотић је рекао: “Значи да
би било мудро направит додатне пре-
траге!” Дида је питао: “Какве претра-
ге?” Доктор Наркотић је питао: “Јесте
ли вадили мокраћу?” Дида је рекао:
“Нисам!” Доктор Наркотић је рекао:
“Добро, то и не требате! А столицу?”
Дида је рекао: “Нисам!” Доктор Нар-
котић је рекао: “Е, то ћете морат!”
Дида је питао: “Шта ћу морат?” До-
ктор Наркотић је рекао: “Мораћете
дат столицу за анализу да будемо сто
посто сигурни!” Дида је питао: “Али
зашто столицу, јебате?” Доктор Нар-
котић је рекао: “Зато шта нам само
Хрвати праве срања по амбулантама!”

(Роби К. IIIa)
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Енес Куртовић
ЗОВЕМ СЕ ДАМИР Х.

Зовем се Дамир Х.
Велико “Д”, мало “А”.
Зовем се Дамир Х.
Пишем десном руком, правописом језика у којем
је ријеч супротна од “љеворук” − “исправан”.
Зовем се Дамир Х.
Возим десном страном пута, јер правила су стриктна:
руке на волану су у положају 10 и 10, никад 9 и
15. Никад.
Зовем се Дамир Х.
Сваки залогај прожваћем тридесет и три пута десном,
па тридесет и три пута лијевом страном десни јер превенција
генетској склоности хемороидима захтијева
спартанску дисциплину и аскетска одрицања.
Зовем се Дамир Х.
Пишем десном руком. Након сваке велике нужде
темељито се перем, јер мало ко зна да су шупак и
десни најосјетљвији на инфекције.
Зовем се Дамир Х.
Возим десно. 10 и 10, јер имам велику нужду да
пишем. Пишем десном руком: велико “Д”, мало “А”,
послије чега се темељито перем, јер сви знамо да
ријечи прљају горе од сваке инфекције.
Зовем се Дамир Х.
Сваку ријеч прожваћем тридесет и три пута десном и
тридесет и три пута лијевом страном десни, јер су ми
зубе избили дуготрајно школовање и једнолична
духовна храна, па сам склон инфекцији и темељито
се перем. Немам пријатеља осим Дамира Х., који
такође пише десном руком и вози десном страном,
јер правила су стриктна и спартанска дисциплина
тражи аскетска одрицања да би се спријечиле инфекције.
Зовем се Дамир Х.
Дуготрајним школовањем и једноличном
духовном храном постигнуто је савршенство у
писању великог “Д”, малог “А” низ вјетар, десном
руком, правописом језика у којем је ријеч супротна
од “љеворук” − шупак без инфекције, темељито
опран, без зуба, без пријатеља осим Дамира Х.,
генетски склоног хемороидима и вожњи десном
страном стриктних правила и спартанске дисциплине
одрицања.
Зовем се Дамир Х.
Пишем десном руком.
Сретан сам.

Божо Копривица
ФУСНОТА У РИЈУ, 
ИЛИ ЕМИГРАЦИЈА У СНУ

“Лутали смо светом, док нас два месеца нису прихватили Бразилци.
Тамо се збиља игра најбољи фудбал. Никад нисам заборавио Ди -
дија, који се свесрдно трудио око нас, отвореног и искреног срца,
али нећу заборавити ни Дидија фудбалског мајстора. Били су то
чудесни сусрети, играни илегално, између мог Хонведа и Фла мен -
га. Победили смо 6:4, одмах изгубили 4:6, победили 4:2, па изгу би -
ли 1:5. Рио је био у ’фудбалском пламену’”. Ово је Ференц Пушкаш.

Три брата

Три моја брата
Када сам био три моја брата и ја,
кад сам био четворица нас.
Имао сам глас као вјетар.
Руке као хридине,
срце
као вигањ.
Језера су ме сликала.
Дизали су ме
јаблани.
Ријека ме умивала за себе.
Перачице су ловиле
моју слику.
Кад сам био
Три моја брата
и ја.
Кад сам био,
четворица нас.
Ливаде су ме вољеле.
Носиле су мој глас
и њим су секле потоке.
Радовао сам се себи.
Имао сам браћу.
(Имао сам усправан ход.)
То су била моја три брата:
Мој брат, мој брат, и мој брат.

П.С.
Сједимо скупа на жалу врх бријега
Смијемо се, смијемо се мору

Мој брат, онај који је волео Ференца Пушкаша, имао је вишак
енер гије, радост која плави. Тучаџија. Јагош К. био је наследни ме -
лан колик. Убио се на Дорћолу, Дунавски кеј бр. 2 пре-пре − у де -
цем бру кад коприве цветају. Понекад још, на длану, осетим њего-
во теме, још топао врат. Он ме је водио да гледам утакмицу Будућ -
ност − Хајдук у Титограду 1950-и-неке − то је фуснота о мору. Море
у фусноти. Тај мој брат послао ми је писмо из Београда, а у писму
фо тографија. Било је то после, одмах после финала Купа Југо сла -
вије Партизан − Раднички 1957. То је фуснота Матис у Београду.



Светислав Басара
СОТОНА НАД СТАДИОНОМ
(одломак из Напуклог огледала)

Упркос мојим онтолошким убеђењи-
ма, почео сам да играм фудбал за ФК
РАДНИЧКИ. Тренер, управа и навија-
чи нису имали ништа против. Интере-
совало их је да ли дајем голове, не да
ли постојим. А давао сам голове. За
дивно чудо. Отац беше једини коме је
сметала моја спортска каријера. Же-
лео је да се бавим неким поштеним
занимањем; да будем полицијски ин-
спектор, официр, евентуално инже-
њер машинства. Трчећи и набијајући
кондицију на тренинзима, психоана-
литичком методом сам дошао до за-
пањујућих сазнања: мој отац беше
sturm und drang тип; немогуће да га
спорт није занимао. Друго нешто бе-
ше посреди: све што сам чинио, ако
није било по његовој жељи, доводило
га је у стање ужаса и чинило
смртним. Јер, несумњиво несвесно,
отац је намеравао да од мене начини
себе; не у смислу да будем његова
копија, то не. Хтео је да у потпуности
постанем он; да попримим све њего-
ве особине, његова уверења, све
врлине и мане како би мирно могао
умрети, сигуран да ће наставити да
живи у мом облику. Зато сам, њему у
инат, играо фудбал свим срцем. Он је
сматрао да је фудбал покварењачка
игра. И, мора се признати, био је у
праву. Али нисам играо да бих био по-
кварен − играо сам да бих дошао до
каквог-таквог идентитета (до броја 8
на леђима) и да бих нешто више на-
учио о историји. Фудбал је типична
историјска игра; он као и историја,
нема смисла: протурити лопту преко

гол-линије није никакав смисао. Али
једини начин да човек данас буде ту-
жан или срећан јесте да тугује кад
гол прими, а да се радује ако гол дâ,
радујући се и тугујући наизменично,
са непрегледном масом безимених
навијача, што је знатно олакшање у
свему. Дотле се догурало са тугом и
жалошћу. Но, то је домен социологи-
је која ме уопште не занима. Сли-
чност фудбала и историје је другачи-
је природе: победити по сваку цену,
победити без обзира на жртве, без
обзира на fair play. Fair play је шар-
мантна заблуда маркиза Де Куберте-
на, коју су мангупи искористили и
уновчили. Играо сам фудбал, могу се
заклети, нема ту никаквог fair play-а.
Све сама превара до преваре. Када
пређеш противничког халфа, трибине
су на ногама и кличу ти, али учинио
си то уз помоћ једног од смртних гре-
хова: халф је мислио да ћеш на леву
страну и Сотона ликује у облацима
над стадионом. Јуриш напред ивицом
аут-линије и једина мисао у глави ти
је: преварити, преварити, дати гол.
Једном, тада сам већ био окачио ко-
пачке о клин и тек понекад спаринго-

вао свом пријатељу Боби, замислих
хуманију верзију фудбала у којој би
се до противничког гола стизало за-
хваљујући бољем познавању лепих
вештина: музике, поезије, геометри-
је. Али била је то спортска фантасти-
ка; ни сâм не бих могао заиграти ни у
подсавезу. Не би то могло проћи. Ди-
намика је оно што привлачи навијаче.
Не правда и истина. Зар је праведно
гледати у један угао, а шутнути лопту
у други? Постидети голмана који је
испод дреса ипак човек. Није, нара-
вно да није, али публика и средства
информисања узносе стрелца до
звезда и тиме га гурају право у пакао,
препун спортских асова, уосталом.
Срећом, све ми је брзо досадило; кад
знаш да ниси ништа, не можеш се тек
тако ухватити за нешто. Напустио сам
фудбал и за длаку избегао вечни
огањ.

Беше то у време када је тетка
први пут отишла у Енглеску да посети
свог брата за кога се сумњало да не
постоји. Брат је, наводно, био само
изговор да се добије виза. Упркос су-
мњама, тетка се убрзо јавила пи-
смом. У писму беше и слика: седела

је у ујаковој башти за столом препу-
ним чоколаде, кафе, шунке, банана,
маслаца, свега што се није могло ви-
дети на нашој трпези. “Благо њој”,
рече мајка посматрајући слику. И до-
даде: “Права госпођа.” “Све је то
пропаганда”, рече отац. “Знаш оне
насликане пејзаже у Фото-студију ЈА-
ДРАН; тамо смо се једном сликали.
Станеш испод палме и шкљоц! Тако и
тамо, одеш у студио, тамо се изван
студијâ ради по 18 часова, а сасвим
мала деца вуку кочије капиталиста.”
Али још исте ноћи отац је кришом ус-
тао из кревета и написао тетки писмо.
Хтео је светлоплави штоф са дискре-
тним пругама за своје ново одело.
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O sa vre me noj bu gar skoj li te ra tu ri ne
zna mo mno go − uprkos geo graf skoj bli -
zi ni, pre vo di na srpski bi li su isu vi še ret -
ki i ne sis te ma ti čni da bi omo gu ći li ne ki
sve obu hva tni ji pre gled ove knji že vne
sce ne. Ipak, u po sle dnje vre me stva ri
se kre ću na bo lje: iz da va čka ku ća Ge -
opo eti ka obja vi la je niz na slo va dva
naj pre vo đe ni ja sa vre me na bu gar ska
pis ca: Ale ka Po po va i Ge or gi Go spo di no -
va, a ove go di ne se po ja vi la i An to lo gi -
ja sa vre me ne bu gar ske pri če “Kris tin,
ko ja je ma ha la iz vo za” (Kul tur ni cen tar
No vog Sa da), ko ju je pri re dio Mi haj lo
Pan tić. Taj pro ces pos te pe nog upo zna -
va nja se odvi ja u oba sme ra: na kon de -
ve de se tih, u ko ji ma se bu gar ska či ta la -
čka pu bli ka okre će do ta da ne dos tu pnoj
li te ra tu ri sa Za pa da, po sle dnjih go di na
na bu gar ski je pre ve de no dva de se tak
de la sa vre me nih srpskih pi sa ca: Je le ne
Len gold, Ra do sla va Pet ko vi ća, Srđa na
Va lja re vi ća, Vi de Ognje no vić, Sve ti sla -
va Ba sa re, Bo ri sla va Pe ki ća, Zo ra na Ći -
ri ća i dru gih.

Go to vo svi tu ma či i an to lo gi ča ri
is ti ču dva klju čna mo men ta u ra zvo ju
bu gar ske knji že vnos ti: uti caj so ci ja lis ti -
čkog re ali zma je bio sna žni ji ne go u ve -
ći ni ko mu nis ti čkih ze ma lja i du že je
tra jao, a de ve de se te su do ne le na glo
oslo ba đa nje od ste ga, pra vu stil sku i te -
mat sku ek splo zi ju. U pred go vo ru za
“An to lo gi ju bu gar ske po ezi je dru ge po -
lo vi ne dva de se tog ve ka”, Ma rin Mla de -
nov tvrdi da je kon ti nu itet bu gar ske
knji že vnos ti pre ki nut po sle Drugog
svet  skog ra ta, ali i da se na kon pe ri oda
izra zi to sna žne do mi na ci je socre ali zma
šez de se tih po jav lju je i svo je vrsni “crni
ta las”. Taj pro ces pos te pe nog osva ja nja
za bra nje nih te ma mo že se pra ti ti u An -
to lo gi ji “Kris tin, ko ja je ma ha la iz vo -
za”, u ko joj su pri če po re đa ne hro no lo -
ški: od ge ne ra ci je ro đe ne po čet kom pe -
de se tih, do da naš njih tri de se to go diš -
nja ka, ro đe nih se dam de se tih go di na
pro šlog ve ka. 

Na ji zra zi ti ja crta sa vre me ne bu -
gar ske knji že vnos ti sva ka ko je sna žan
ose ćaj za ko mi ku i sa ti ru: go to vo svi bi -
tni auto ri su (izme đu os ta log) i sa ti ri ča -
ri. Ten den ci ja da se i te ške te me obra -
đu ju kroz hu mor mo že se tu ma či ti na
vi še na či na, a je dan od njih je i spe ci fi -
čnost bu gar ske ver zi je ko mu ni zma, ko -
ja ni je bi la tako dra ma ti čna kao ru mun -
ska: uprkos si ro maš tvu i broj nim ogra ni -
če nji ma − po put ne mo gu ćnos ti da se
pu tu je u inos tran stvo ili či ta za pa dna li -
te ra tu ra − naj ve ći deo sta no vniš tva
ipak ni je gla do vao, ni ti bio u stra hu za
go li ži vot. Uz po me nu tu sklo nost ka hu -
mo ru, Mi haj lo Pan tić na vo di još ne ko li -
ko svoj sta va ko ja ka ra kte ri šu cen tral ni
tok bu gar ske knji že vnos ti: is to ri čnost,

in te res za stvar nost i su dbi nu ma log čo -
ve ka. Na kon pri klju če nja Evrop skoj uni -
ji, ži vot bu gar skih emi gra na ta u za pa -
dnoj Evro pi pos ta je čes ta te ma jer do -
no si broj ne mo gu ćnos ti za ra zvi ja nje
ko mi čkih si tu aci ja. Nju uspe šno ra zvi ja
Vi ktor Pas kov (1949-2009) u auto bio -
graf skoj pri či “Big bi znis”, ko ja otva ra
an to lo gi ju. S dru ge stra ne, ni su ret ki ni
auto ri ko ji opi su ju mra čnu stra nu ži vo -
ta u da naš njoj Bu gar skoj, sa akcen tom
na si ro maš tvo i ra zne vrste druš tve nih
de vi ja ci ja po put si tnog kri mi na la, nar -
ko ma ni je i pros ti tu ci je. Sle de ća zna čaj -
na ka ra kte ris ti ka bu gar ske pro ze je pro -
že tost ele men ti ma fan tas ti ke i baj ke, a
po ne gde se sa ti ra me ša i sa ele men ti ma
ap sur da i na dre ali zma, kao u pri či “Ero -
ti ka ko mu ni zma” Ivaj la Di če va.

Za ni mlji vo je pra ti ti i ra zvoj žen -
ske knji že vnos ti, ma kar u ma lom, ko li -
ko to je dan ova kav pre gled do pu šta.
Prvo žen sko ime na ko je na ila zi mo, ot -
pri li ke na tre ći ni an to lo gi je, jeste Vir -
dži ni ja Za ha ri je va (1959), no vi nar ka,
psi ho te ra pe ut i ure dni ca prvog bu gar -
skog ča so pi sa o ro dnim stu di ja ma. Nje -
na pri ča o emo ti vnom i te le snom ži vo tu
je dne že ne, is pri ča na kroz na gla še no ri -
tu al ne mo men te ven ča nja i ra zvo da
bra ka, zna čaj na je pre sve ga kao ilus -
tra ci ja pro bo ja no vih te ma i dru ga či jeg
sen zi bi li te ta. Zdrav ka Ev ti ko va u svo joj
pri či pre pli će dve pro vo ka ti vne te me:
no ve kla sne ra zli ke u sa vre me nom bu -
gar skom druš tvu (bo ga ti emi gran ti i si -
ro ma šni lo kal ci), i ho mo erot sku pri vla -
čnost izme đu že na. Ose ća nja pre ma is -
tom po lu se u dru gom de lu knji ge sve
češ će po jav lju ju kao mo tiv, bi lo da je
reč o la ten tnoj ho mo se ksu al nos ti ko ja
se ispo lja va kroz na si lje i agre si vnost,
ili o po se bnoj vrsti “za tvor ske ho mo  sek -
su al nos ti”. 

Iako va ri ra ju po kva li te tu, pri če iz
ove an to lo gi je nu de dra go cen uvid u te -
mat ska in te re so va nja no vih bu gar skih
auto ra, do sa da ma lo po zna tih do ma ćim
či ta oci ma, te u do mi nan tne pri po ve dne
mo de le u sa vre me noj bu gar skoj pro zi.
U tom po gle du pis ci su ugla vnom na klo -
nje ni re ali zmu i kla si čni jim pri po ve -
dnim obras ci ma, po ne gde fra gmen tar -
nom izra zu; pri me tan je i uti caj sa vre -
me ne ame ri čke pro ze, Po la Os te ra ili
Rej mon da Kar ve ra na pri mer, tran spo -
no van u no vi kon tek st sa pro men lji vim
uspe hom. 

Bu gar ski autor ko ji je iza zvao naj -
vi še in te re so va nja u re gi onu bez su -
mnje je Alek Po pov. Nje go va ur ne be sno
za ba vna kri ti ka bu gar ske di plo ma ti je u
ro ma nu “Mi si ja Lon don” (Ge opo eti ka,
2004, pre vod Ma ri ja-Jo an na Sto ja di no -
vić) naj bo lja je pre po ru ka za po če tak
upo zna va nja sa no vi jom bu gar skom li -

te ra tu rom. Po pov je ro đen 1966. u So fi -
ji, gde je di plo mi rao bu gar sku fi lo lo gi -
ju, na kon če ga go di nu da na pro vo di na
stu dij skom bo rav ku u Ame ri ci. Ne ko
vre me je bio ata še za kul tu ru u Lon do -
nu, što mu je po mo glo da ta ko de ta ljno
opi še mi lje u kom se de ša va nje gov naj -
po pu lar ni ji ro man. Prvo iz da nje “Mi si je
Lon don” ras pro da to je u Srbi ji, ali i u
Hrvat skoj, gde ga je Mi ljen ko Jer go vić
pre po ru či vao či ta oci ma po re đe njem sa
izu ze tno po pu lar nim An tom To mi ćem:
“I u Po po va je, kao i u nje go va pro lo ža -
čkog ko le ge, [hu mor] za sno van na so ci -
jal nom ge gu i vi cu, na hi per tro fi ra nju
men ta li te tnih ka ra kte ris ti ka i ni za nju
po ma knu tih ste re oti pa, da kle, na ono -
me što će oni ko ji ne ra zli ku ju knji že -
vnost od lop ta nja na zva ti hu mo rom na
prvu lop tu. Kod obo ji ce pi sa ca ta kav je
hu mor sa mo oru žje ne smi lje ne so ci jal -
ne kri ti ke (a dru kči je ni je bi lo ni u Ja -
ro sla va Ha še ka ili Iljfa i Pe tro va), ko ja
je, opet, izvor sil ne za ba ve za či ta te -
lja”, pi še u svom pri ka zu Jer go vić. Po -
red ovog izvan re dnog ro ma na, Alek Po -
pov je i autor če ti ri zbir ke pri ča, od ko -
jih je kod nas objav lje na je dna (“Ni vo
za na pre dne”, Ge opo eti ka, 2010, pre -
vod Ve li mir Kos tov), ro ma na “Psi u nis -
kom le tu”, ko ji se u Ge opo eti ci po ja vio
pod na zi vom “Crna ku ti ja” (2008, pre -
vod Ma ri ja-Jo an na Sto ja di no vić), te
zbir ke ko lu mni “Sa pu tnik ra di kal nog
mi sli oca” (Ge opo eti ka, 2007, pre vod
Ma ri ja-Jo an na Sto ja di no vić). Krat ka
pro za Ale ka Po po va kat kad je lu ci dna i
du ho vi ta po put naj bo ljih stra ni ca “Mi si -
je Lon don” − ta kva je pri ča “Sti pen dis -
ta”, ubo ji ti crno hu mor ni ura dak na te -
mu “drža vnih ume tni ka” ko ji pre ko ve -
ze do bi ja ju stu dij ske bo rav ke u inos -
tran stvu (du šu da lo za ekra ni za ci ju u
ma ni ru Bra će Ko en, tvrdi Te ofil Pan čić).
Is ti ni za vo lju, de ša va se i da mu hu mor
bu de i na te gnut ili isfor si ran, a ar gu -
men ta ci ja u ese ji ma ne do vo ljno ube -
dlji va, što bi va do ne kle na do me šte no
do brim za pa ža nji ma o odno su Za pa da i
Is to ka, po gu bnos ti na ci ona li zma, uti ca -
ju škol skog sis te ma... Ka da je reč o
knji že vnim te ma ma, Po pov bez su mnje
vla da ma te ri jom, ta ko da je i nje gov
opis sta nja na bu gar skoj knji že vnoj sce -
ni dos ta pre ci zan: “Bu gar ski pis ci no vi -
je ge ne ra ci je su ne za vi sni ji − obi čno se
uz da ju u se be i ne drže se auto ri te ta”,
ka že autor. “Oni su sve sni kre ati vnih
mo gu ćnos ti ši reg i bo ga ti jeg kon tek sta
po sle ko mu ni zma; oni zna ju je zi ke
(uklju ču ju ći mo der ni bu gar ski sleng!) i
do vo ljno su ori jen ti sa ni na evrop ski
kon tek st. U stva ri ve oma su sli čni svo -
jim ko le ga ma sa Za pa da. Me đu tim, oni
i da lje ima ju dru ga či ju so ci jal nu po za -
di nu i is kus tva, što im da je ra zli či te ta -

čke gle di šta. Ve ro va tno su vi še skep ti -
čni, čak i ci ni čni. I na ra vno, pos to je i
oni ko ji su za le đe ni u pro šlos ti. Tu se ra -
di vi še o na či nu ra zmiš lja nja ne go o go -
di na ma. Ve li ki broj te pa te ti čne ‘nos -
tal gi čne in te li gen ci je’ se pri le pio za
vre dnos ti i kon cep te iz 19. ve ka, za tvo -
re ni i odboj ni pre ma ‘stra nim uti ca ji -
ma’, ra di je vo ljni da slu že vla da ju ćoj
op ci ji ne go da se bo re pro tiv nje. Mi -
slim da je svu da is to ta ko u Is to čnoj
Evro pi. Naj sme šni ja stvar je što obe ge -
ne ra ci je la kše ko mu ni ci ra ju sa svo jim
ko pi ja ma iz dru gih ze ma lja, ne go me -
đu so bno”. 

U sve tu još po zna ti ji i pre vo đe ni ji
od Po po va je Ge or gi Go spo di nov, a Ge -
opo eti ka mo že da se po hva li da je obja -
vi la prvi pre vod nje go vog de bi ta nan -
tskog “Pri ro dnog ro ma na” (2001, Ma ri -
ja-Jo an na Sto ja di no vić). Go spo di nov je
ro đen 1968. go di ne, a po obra zo va nju je
do ktor knji že vnos ti. Naj pre je pos tao
po znat kao pe snik (za knji gu po ezi je
“Treš nja je dnog na ro da” 1996. je do bio
na gra du Udru že nja pi sa ca), a po tom i
kao pro za is ta: nje go va zbir ka “I dru ge
pri če” objav lje na je ove go di ne i kod
nas (Ge opo eti ka, pre vod Iva na Stoi -
čkov). Za ra zli ku od otvo re ne sa ti ri čnos -
ti Ale ka Po po va, Go spo di nov uz oba ve -
znu iro ni ju za drža va i izve snu do zu po -
eti čnos ti i me lan ho li je, što je kon trast
ko ji ume da proi zve de izvan re dne efe -
kte. Na gle, ma da ne uvek i su štin ske
pro me ne ko je je do ne lo pri klju če nje
Bu gar ske Evrop skoj uni ji, i za Go spo di -
no va su ne pre gle dni re zer vo ar ko mi čkih
mo ti va (“Mu va u pi so aru”), te pri li ka za
prei spi ti va nje ste pe na otvo re nos ti za
ra zme nu i ko mu ni ka ci ju. Stil ski re gis tar
ovog auto ra je dos ta ra zno vrstan −
uklju ču je i ele men te nau čne fan tas ti ke,
pos tmo der ni zma i po li ti čke ale go ri je, a
me đu naj češ ćim pri po ve dnim pos tup ci -
ma je spa ja nje uzvi še nog i nis kog. U pri -
či “Prvi ko ra ci” ove su prot stav lje ne stil -
ske ka te go ri je vi šes tru ko su is pre ple ta -
ne: naj pre ra ble ov skim spa ja njem uzvi -
še nih te ma i fi zi olo ških pro ce sa, a po -
tom i pos tmo der nim ša la ma na ra čun
sla vnih ori gi na la i nji ho vih jef ti nih, kič
ko pi ja. U oba slu ča ja efe kat je is ti −
uki da nje stra ho po što va nja pre ma ve li -
kim re či ma i le pim mi sli ma, na ci onal -
nim i ver skim sve ti nja ma do mo vi ne, kao
i sim bo li ma ci vi li za cij ske na dmo ći Za pa -
dne Evro pe. Kva li tet pri ča ipak ni ov de
ni je uje dna čen: sla bi ji tek sto vi su oni
ko je os ta ju na ni vou ane gdo te (po ne kad
i ne uku sne, kao u zbi ja nju vi ce va na ra -
čun Ro ma), ili u ko ji ma po eti čnost pre -
la zi u sen ti men tal nost. Po red svog knji -
že vnog ra da, Go spo di nov je pri re dio i
ve oma za pa že nu zbir ku se ća nja na sva -
ko dne vne si tni ce ko je su obe le ži le odra-
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s ta nje u Bu gar skoj u vre me so ci ja li zma,
sro dnu na šem “Le ksi ko nu YU mi to lo gi -
je”. U po sle dnje vre me akti van je na fil -
mu (bu gar ska pri ča u omni bu su “Iz gu -
blje no-na đe no”, 2005), i u po zo ri štu:
nje gov sa ti ri čni ko mad “DJ” pro gla šen
je dra mom go di ne u Bu gar skoj, a “Apo -
ka lip sa do la zi u 6 po po dne” pos tav lje na
je u Nju jor ku.

Me đu pre ve de nim na slo vi ma zna -
čaj na je i zbir ka pri ča Jor da na Ra di čko -
va, “Po lu ci lin dar i ko zja bra da” (Pro -
sve ta, Niš, 1998, pre vod Mi la Va sov).
Jor dan Ra di čkov (1929-2004) je zna ča -
jan pi sac za bu gar sku sa ti ri čku tra di ci -
ju, ko ga zbog upo tre be fol klor nih ele -
me na ta, ale go ri je i gro tes ke, na zi va ju i
bu gar skim Go go ljem. Do ne kle sro dan
Ra di čko vu je i je dan od naj za ni mlji vi jih
bu gar skih auto ra, Bo ris Hris tov (1945),
pe snik i pri po ve dač sna žne ali izra zi to
ne kon ven ci onal ne po eti čnos ti, u či jim
se de li ma bi blij ski mo ti vi me ša ju sa
kaf ki jan skim ose ća njem za ap surd i na -
dre al no (“Krti ca/Do li na ci pe la”, Clio,

2000, pre vod Ja smi na Jo va no vić). Li ko -
vi Bo ri sa Hris to va su lju di sa mar gi ne,
bi lo da je reč o ski tni ca ma i otpa dni ci -
ma (“Krti ca”), ili šti će ni ci ma za vo da za
du še vno obo le le (“Do li na ci pe la”). Iako
Hris tov ni je re alis ta, ele men ti druš tve -
ne kri ti ke su i kod nje ga pri su tni: u
prvoj no ve li uka zu je se na ne hu ma nost
drža vne admi nis tra ci je, u dru goj na sis -
tem ko ji sa kri va po li ti čke za tvo re ni ke u
du še vnoj bol ni ci, i još ko ris ti pri li ku da
ih pot kra da. Fo ku si ra nje na one ko je je
druš tvo odba ci lo ili gur nu lo na mar gi nu
Bo ri sa Hris to va do vo di u ve zu sa svet ski
po zna tim dram skim pis cem Hris tom
Boj če vim, ko ji je pre šao sa svim ne ti pi -
čan put od ma šin skog in že nje ra do na ji -
gra ni jeg bu gar skog dra ma tur ga. Nje go -
vi ko ma di “Pu ko vnik pti ca” i “Or kes tar
Ti ta nik” objav lje ni su 2005. u iz da nju
Na ro dnog po zo ri šta iz Beo gra da, i pre -
vo du Bla go ja Ni ko li ća.

Što se ti če sa vre me ne bu gar ske
po ezi je, je di ni pre gled ko ji za sa da pos -
to ji je An to lo gi ja bu gar ske po ezi je dru -

ge po lo vi ne dva de se tog ve ka, ko ju je
pri re dio Ma rin Mla de nov, a obja vio Za -
vod za udžbe ni ke 1998. go di ne. U njoj
su ugla vnom zas tu plje ni pe sni ci pret ho -
dne ge ne ra ci je, ko ji su svoj stva ra la čki
ze nit ima li to kom se dam de se tih i osam -
de se tih go di na, a me đu nji ma i Bo ris
Hris tov. Od no vi jih pe sni ka, uz već po -
me nu tog Ge or gi Go spo di no va iz dva ja se
Kris tin Di mi tro va (So fi ja, 1963). Nje na
po ezi ja ple ni ne po sre dnoš ću pris tu pa i
ve štim sli ka ma iz sva ko dne vnog ži vo ta,
obo je nim em pa ti jom pre ma ljud skoj
pa tnji, ili, pak, dis kre tnim hu mo rom
(do ma ći pan dan bi mo gao bi ti Srđan Va -
lja re vić). Di mi tro va je di plo mi ra la en -
gles ki je zik na Uni ver zi te tu Sv. Kli ment
Ohrid ski, gde sa da ra di kao asis tent. Od
po čet ka de ve de se tih obja vi la je de vet
knji ga pe sa ma, i osvo ji la niz knji že vnih
na gra da, a ne ko li ko go di na je ure đi va la
kul tur ni do da tak lis ta Trud.

Ve oma do bar izbor naj no vi je bu -
gar ske pro ze i po ezi je po ja vio se pre
ne ko li ko go di na u Hrvat skoj, u iz da nju

za gre ba čkog knji že vnog klu ba Boo ksa
(pri re đi vač je Mit ko Nov kov, u vi še na -
vra ta na gra đi van za kri ti ku i no vi nar -
stvo). Autor na ko ga bi tre ba lo po se bno
obra ti ti paž nju je mla di An gel Igov
(1981), ko ji je 2007. bio i gost fes ti va la
Ki kin da short. Aktu el na te ma − na ras ta -
ju ća pa ra no ja od isla ma, i ve oma osveš -
ćen pri po ve dni pos tu pak sa ele men ti ma
pos tmo der ni zma, ka ra kte ri šu pri ču
“Do go dit će se” ko ja otva ra Boo ksi nu
zbir ku. Igov je stu di rao en gles ki je zik i
ma gis tri rao knji že vnost, po sle če ga
odla zi na spe ci ja li za ci ju u Lon don. No -
si lac je ne ko li ko na gra da za krat ku pro -
zu, kao i na gra de za knji že vnu kri ti ku,
a na bu gar ski je pre veo ro ma ne Po la Os -
te ra, Mar ti na Ej mi sa i Da gla sa Ke ne di ja.

Ko na čno, šta bi se iz ovog krat kog
pre gle da mo glo za klju či ti? U sva kom
slu ča ju to da je no va bu gar ska li te ra tu -
ra ra zno vrsna, da dos ta do bro od go va ra
na druš tve ne pro me ne i aktu el ne fe no -
me ne, i što je ta ko đe va žno, po se bno
za mla đe či ta oce − čes to je i ve oma za -
ba vna. O to me ko li ko je u nas ta vi knji -
že vnos ti za mla de va žno ići uko rak s
vre me nom pi še i Alek Po pov u ese ju
“Stop ispi ra nju de čjih moz go va”, oda -
kle pre no si mo sle de ći odlo mak: “Sklo ni
smo da na za do va nje u kul tu ri či ta nja
objaš nja va mo pri sus tvom te le vi zi je, vi -
dea, in ter ne ta, kom pju ter skih igri ca,
ali je ne spor no da je prva kli ca otu đe -
nja po se ja na upra vo u ško li. Tra gi čno je
os ta reo lik bu gar ske knji že vnos ti ko ji se
pro je ktu je u svest mla dih lju di. Stal no,
kao u ko šmar nom snu, is pli va va kre zu ba
si lu eta ba be Ilij ce(1) ko ja se grče vi to
drži za mit ski ko lac na oba li na bu ja log
Is ka ra i ne mo že da ga izvu če, taj pro -
kle ti ko lac, već to li ke go di ne? Ti ta nik je
po to nuo, pro na đe na je kvan tna me ha -
ni ka, po če le i pres ta le da se di me pe ći
Au švi ca, Džon Ata na sov je izmi slio kom -
pju ter, Kris to(2) spa ko vao Raj hstag, a
Ilij ca se i da lje bo ri sa ko cem ko ji ni ka -
ko da iš ču pa i pre pli va re ku mo der ne da
bi pre šla na dru gu oba lu.” 
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(1) Mitski lik Bugarke koja je, preplivavši
reku Iskar, spasila jednu četu revolucionara Hrista
Boteva (1848-1876), posle njegove pogibije od
strane otomanskih trupa. 

(2) Slavni umetnik bugarskog porekla, poz-
nat po instalacijama u kojima je platnom obmota-
vao (“pakovao”) poznate svetske građevine poput
Rajhstaga u Berlinu i mosta Pont Neuf u Parizu.

Minus jedan kubni metar, 
Plus jedan kubni metar, 
1994, pogled na instalaciju 
u saradnji s Kamenom Cvetkovim,
iskopana zemlja, Stari grad Plovdiv



Ba ro ne sa Re mu la da bi la je is pra na pla -
vu ša sa li cem uto plje ni ka za gle da nog u
ne bo kroz be le plo če le da i sa ko ra kom
ro bo ta. Na se bi je ima la ble do ru ži čas ti
kos tim na kva dra ti će, be le ru ka vi ce i
ogro mne sjaj ne min đu še. Nje na zvez da
je po če la da si ja ka da je do ma ći ca Lu si
Nord hla dno krvno od se kla pe nis svog
po ho tlji vog su pru ga, a po sle na pi sa la
knji gu o to me i pos ta la po zna ta na obe
stra ne oke ana. Od ta da je nje na li čnost
ra spa li la strast mno gih i “Fa bri ka” ni je
za ka sni la da od go vo ri na trži šne za hte -
ve. Ulo ga je bi la do de lje na an ti pa ti čnoj
Ilejn Kar ter, ta ko đe do ma ći ci sre dnje
kla se. Ona ni je ima la hra bros ti da uči ni
is to što i mi siz Nord, ali joj je bio po tre -
ban do pun ski izvor pri ho da da bi is pla -
ći va la kre dit po di gnut za svo je ve šta čke
si se. Me đu tim, sla va Nor do ve ubrzo je
uve la, dok su ka ma te kre di ta i da lje
cve ta le.

“Lord De fi Atvud i nje go va ses tra,
le di Go sip”, na ja vio je Ba ri Lon gfe lou.

Sta zom su pro de fi lo va la in va lid -
ska ko li ca ko ja je gu ra la stro ga oso ba
or lov skog no sa i udo vi čkog iz gle da. U
ko li ci ma je se deo Sa mju el Fog, po zna ti
dvoj nik fi zi ča ra Ho kin ga, obu čen u ras -
ko šni crve ni mun dir. Spre tni šmin ke ri
agen ci je su se po tru di li da ga uči ne dos -
to jan stve ni jim. Bez ob zi ra na to, svi
pri su tni su se na sme ja li, a on im je uz -
vra tio zlo slu tnim osme hom.

“Le di Mar ks, du ke sa Hal fbrejn,
ser Be nav”, nas ta vio je da tru bi Ba ri
kao sre dnjo ve ko vni mar šal. “Es kva jer
Hju Mon ro, pred se dnik mo nar his ti čke
li ge, ser Džej.”

Oso be sa ti tu la ma su va žno ko ra -
ča le, is tu re nih gru di i sti snu tih usa na.
Ka da je blis ta va po vor ka pro šla, Ba ri je
ba cio po gled u prav cu svog še fa. Zi bling
je us hi će no za pljes kao ru ka ma i dao
znak uče sni ci ma da pri đu.

“Da me i go spo do”, po čeo je, “na -
la zi mo se pred svo je vrsnom hi per pro du -
kci jom. Do sa da ni smo ra di li ni šta sli -
čno; sva ko je vrteo svoj ma li šou, odvo -
je no i ne za vi sno od os ta lih. Da nas vam
pred sto ji da bu de te uče sni ci ve li kog
sce na ri ja ko ji je u ne obi čno vi so kom
pro cen tu auten ti čan. Bez ob zi ra što je
ve ći na vas u ulo zi sta tis ta, to uop šte ne
zna či da su te ulo ge dru go ra zre dne. Kli -
jen ti oče ku ju od nas auten ti čnost i mi
će mo im je da ti!”

On je obu hva tio po gle dom za ću ta -
le glum ce i nas ta vio:

“Lju de po sve tu uzbu đu ju ra zli či -
te stva ri. Druš tve ni po lo žaj, sla va i pre-
s tiž, odu vek su bi li i bi će me đu naj mo -
ćni jim afro di zi ja ci ma. Oni ko ji su uspe -
li da ih do dir nu ret ko kad bi pri zna li da
su tra ga li za ego is ti čkim se ksu al nim za -
do volj stvom. Po ne kad ni oni sa mi ni su

to ga sve sni, jer se pri kri va ju  iza ne ja -
snih i ap strak tnih ci lje va. Ipak, oni ne
mo gu da pre va re svo je bi će. Pri ro da or -
ga zma je ka pri cio zna i za go ne tna. Mi li -
oni ne mo gu da ga do se gnu, dok dru gi
uži va ju u nje mu iz da na u dan. Je dni
mo ra ju da po tro še či ta vo bo gat stvo da
bi to se bi priu šti li, dok kod dru gih on
do la zi kao zla tna ki ša. Bla že ni su oni
ko ji uspe va ju da se za do vo lje ma lim!
Ali, na ši kli jen ti ni su ta kvi. Oni ho će
sve! Ako to mo že da im po mo gne da
svrše, uto li ko bo lje.”

Zi bling je na pra vio krat ku pa uzu,
a on da je is pru žio ru ku.

“Da me i go spo do”, pa te ti čno je
uzvi knuo, “Nje no kra ljev sko ve li čan -
stvo, Eli za be ta II!”

Svi su po gle da li ka po čet ku sta ze.
Ta mo je sta ja la si tna sta ri ja že ni ca sa
ble do ze le nim še ši rom i be lim plas ti -
čnim san da la ma. Iza nje je, u ulo zi te -
lo hra ni te lja, vi rio De zmond sa ži com u
uvu i u crnom ode lu. Sta ri ca je po di gla
ru ku i ma hnu la u znak poz dra va. To li ko
je iz gle da la stvar no, da su kroz sve pro -
šli žmar ci stra ho po što va nja.

“Ko je ona?” pro šap ta la je ba ro -
ne sa Re mu la da u uvo ser Krof ta.

“Ne mam poj ma!” sle gao je ra me -
ni ma fu dba ler Man čes te ra. “Prvi put je
vi dim.”

“Vi di, vi di!” us kli knuo je Pat, či ji
je staž u agen ci ji bio zna tno du ži, “mi -
siz Ka nin gam se vra ća! Hip-hip-hu ra!”

Kra lji ca je sta la i po gle da la ga
stro go.

“Odru bi te mu gla vu!”
Zi bling je pra snuo u smeh. Pri -

trčao je sta ri joj da mi i srda čno ju je za -
grlio.

“Tet ka He len! Ne po nov lji va − kao
i uvek! Ta ko sam sre ćan što si po no vo
me đu na ma!”

“Ja ni sam to li ko sre ćna”, od go vo -
ri la mu je na bu si to, “ali mi tre ba nov
fri ži der, a sa ovim uči telj skim pen zi ja -
ma...”

Mi siz Ka nin gam je za vrte la lju ti to
gla vom.

“Ku pi ćeš ti se bi dva fri ži de ra!”
po ta pšao ju je Zi bling po ra me nu. “Šta
ka žeš za sce na rio?”

“Blju tav kao sâm ži vot”, od bru si -
la je. “Ura di ću to, ni je mi prvi put.”

“To se zo ve pro fe si ona lac”, okre -
nuo se Zi bling os ta li ma. “Da li ste vi
spre mni?”

Gru pa je kli mnu la.
“On da, do bro”, re kao je. “Dos ta

je pro ba. Mi slim da je sva ko na učio svo -
ju le kci ju. Sce na rio ni je kom pli ko van,
ali za hte va kon cen tra ci ju. Ne moj te da
se na pi ja te, ne go vo ri te pu no, pu ći te
obra ze i sve će bi ti u re du. Odle prša ću

da vi dim da li je sce na spre mna. Ba ri će
se bri nu ti o va ma. Vi di mo se ve če ras!”

Ka tja je pra ti la pro bu na slo nje na
na zid gar de ro be. Ona, iz ra zu mlji vih
ra zlo ga, ni je bi la uklju če na u sce na rio,
ali ni je joj bi lo žao. Či nje ni ca da će se
ovaj gro tes kni šou odi gra ti u pros to ri ja -
ma bu gar ske am ba sa de, ba ca la ju je u
du bo ku ne do umi cu. Za što, ko me je to
bi lo po tre bno? I ko će na kra ju da pla ti
ra čun? Ose ća la se po ni že nom. On da joj
je pos ta lo sve je dno. Bi la je pre sre ćna
što je odan de po ku pi la svo je prnje.

Smes ti la se is pred ogle da la da bi
pro ba la no vu pe ri ku obo je nu u ru ži čas -
to. Pe ri ka je bi la bi tan ele me nat na re -
dnog sce na ri ja, na me nje nog ne ka kvom
bo ga tom pan ke ru.

Pre vod Ma ri ja-Jo an na Sto ja di no vić
Ge opo eti ka, 2004
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Nema više pesimizma, 
2002 / 2004, pogled na instalaciju, 
sir, flasteri, tanjir, 
školske klupe i stolice,
Muzej savremene umetnosti, Sidnej,
14. Sidnejsko bijenale

Alek Popov
Misija London
(odlo mak)



Do go dit će se. Znam da će se do go di ti.
Ne ma dru ge. Po gle daj te što se do ga đa
po svi je tu: New York, Is tan bul, Ma drid,
Be slan, Mi la no, Kra kow... Kad-tad bom -
ba će ek splo di ra ti. Mo žda u me trou,
mo žda pred bri tan skim ve le po slan -
stvom, mo žda u re kto ra tu sve uči li šta.
Mo žda − iro ni jom su dbi ne − i u ‘Sve toj
Ne dje lji’(1). Da li ima ne čeg u sa mom
ime nu crkve − u toj ne del nos ti ko ja iza -
zi va aten ta te? A mo že se do go di ti i u
ne koj od slas ti čar ni ca ‘Ne dje lja’. Mo -
žda u pi ce ri ji ‘Don To ma to’. U ‘BI AD(2)-
u‘. U ‘Knji žni ci(3)‘. U knji žni ci. Ali to
ne će bi ti dje lo he ros tra to va ca, već be -
zi me nih lju di si ro va, spo koj na izra za li -
ca. Po slo vnih, a u is to vri je me na da hnu -
tih. Oni di žu u zrak lju de i zgra de kao
što ne ki pi šu knji ge. U sva kom slu ča ju,
lju di su to od knji ge, zar ne? Ku ran. U
islam sko me svi je tu knji ga uži va ve li ko
po što va nje. Po gle daj te bi lo ko ju stra ni -
cu ispi sa nu na ara bi ci. Ka li gra fi ja je ra -
zvi je na do te mje re ko ju si mi uo pće ne
mo že mo pred sta vi ti.

Ni je da znam baš pu no o islam sko -
me svi je tu. Ni ka da se ni sam po se bno
za ni mao za nje ga. Či tao sam svo je do -
bno pri po vi jet ke iz ‘Ti su ću i je dne no -
ći’. Sje ćam se da su se ci je lo vri je me
lju di pre tva ra li u ži vo ti nje − pse, ga ze -
le, maj mu ne, ma gar ce. Ne po zna jem
Ara pe. Znam da ih ima u So fi ji, ali ih iz -
bje ga vam. U Var ni, ka žu, ima Če če nja -
ca. Oda svud nas pri tiš ću. Ka žem, ni sam
ve li ki po zna va lac islam sko ga svi je ta, no
za dnjih sam mje se ci pro či tao po dos ta.
Ima je dna do bra knji ga o isla mu pro fe -
so ra Kos te Jan ko va, ku pio sam ju pred
‘Sve tom Ne dje ljom’, dok sam još pro la -
zio onu da. Kos ta Jan kov pre da je ara bis -
ti ku na So fij sko me sve uči li štu. Po slje -
dnje po glav lje nje go ve knji ge je o su -
vre me nom islam skom fun da men ta li -
zmu.

Osim to ga či tam sve što na đem na
in ter ne tu. Iona ko imam dos ta slo bo -
dnog vre me na ot ka ko sam na pus tio po -
sao. Na pus tio sam po sao jer sam uvje -
ren da će u toj us ta no vi ek splo di ra ti
bom ba. Kad-tad. To je ne mi no vno. Lju -
di ko ji su os ta li ta mo ris ki ra ju svoj ži -
vot. Kao i oni ko ji idu po tržni ca ma,
kon cer ti ma, pre da va nji ma, dis ko te ka -
ma... Ja sno je kao dan da će te ro ris ti
iza bra ti mjes to na ko jem se sku plja pu -
no lju di. Za to nas to jim iz bje ga va ti ta -
kva mjes ta. Ugla vnom sje dim ku ći. Na -
sre ću imam bra ti ća ko ji ra di u ure dniš -
tvu je dnog so fij skog dne vni ka i pla ća mi
da ra dim brze pri je vo de sa en gles kog.
Obi čno su to član ci o ge opo li ti ci ili ho -
li vud skim glu mi ca ma. Pre vo dim sve re -
dom. Član ke o ge opo li ti ci objav lju ju
kao pre ti sak iz od go va ra ju ćeg iz da nja,
dok oni o ho li vud skim glu mi ca ma izla ze

u no vi na ma pod ime nom no vi nar ke ko ja
vo di kul tur ni odjel. Ovi dru gi ni su mi
po se bno za ni mlji vi. Ali one ge opo li ti čke
je dnos ta vno gu tam. Dok ih pre vo dim,
prsti mi bje so mu čno lu pa ju po tip ko vni -
ci, mi ču se kao da su ži vi i ne mo gu ih
za us ta vi ti. Znam, us ko ro će se obje
vrste čla na ka sto pi ti u je dnu. Kad te ro -
ris ti sti gnu u Hollywood. Ako ih
Hollywood ne pres ti gne.

Ba rem ja ra dim sve mo gu će da ne
sti gnu do me ne. Go to vo ni ne izla zim.
Ku pu jem sa mo u ma lim trgo vi na ma u
kvar tu. Ni sam va ljda lud ići po ve li kim
tržni ca ma. Pa to su naj vje ro ja tni je me -
te na pa da. Opće ni to, iz bje ga vam cen -
tar gra da. Grad skim pri je vo zom ni sam
se vo zio već mje se ci ma − od ek splo zi je
u Mar se il le u. U po čet ku sam si ku pio bi -
cikl i vo zio nji me. Po sli je sam iona ko
na pus tio po sao i os tao do ma. Tu je ba -
rem za sa da si gur no. Te ško da će us ko ro
sti ći do mo ga be ton sko ga uto či šta. Pri -
je sam jeo va ni, ali bom ba u onom ber -
lin skom ‘Mc’ Do nal dsu’ me trgnu la. Ku -
pio sam si ku ha ri cu i po čeo uči ti. U po -
čet ku ni je bi lo baš us pje šno, ali već se
sna la zim. Ne ki dan sam si spre mio pu -
nje ne pa tli dža ne.

Pri je sam vo lio po ne kad oti ći u
crkvu. Ni je da sam re li gi ozan, je dnos ta -
vno vo lim crkve. Vo lim im mi ris iznu tra,
mi ris ta mja na. Od nje ga mi je em ugo -
dno, em ta jan stve no. Ali, na ra vno, od -
la zak u crkvu vi še ne do la zi u ob zir. Ne
i po sli je ka te dra le u So uth Ken sin gto -
nu(4)... Pi tam se ka ko će pre ure di ti
‘Sve tu Ne dje lju’ ako je opet di gnu u
zrak. Vi dio sam sli ku sta re zgra de, pu no
je lje pša od ove sa daš nje.

Ot krio sam da uo pće ni je te ško
ova ko ži vje ti. Tržni ce, res to ra ni, crkve,
sve uči li šta, sta di oni, ja vne us ta no ve −
sve to su sa mo do da tni ‘za či ni’ ži vo tu,
mo žeš spo koj no ži vje ti i bez njih. Ne
ne dos ta ju mi. Usre do to čio sam se na
ono bi tno. Če mu svi ti de ta lji? A bit ži -
vo ta ta ko je je dnos ta vna. Ta ko je la ko
do ći do nje. Tre ba ti sa mo ša ka stra ha.
Da, to čno ta ko. Sa svim otvo re no pri zna -
jem da me je strah. I ni šta ču dnog u to -
me ne ma. Sa mo se bu da le ne bo je.

Ta ko da sa da ži vim u srži. Na ra vno
da bi mi bi lo te že kad bih imao dje voj -
ku, no po tom sam pi ta nju sre ćko vić. Is -
ti na je da imam go vor ni po re me ćaj i da
se že na ma za to ni ka da ni sam po se bno
svi đao. Ba rem ne oni ma, ko je su se me -
ni svi đa le.To je po ma lo smi je šno, jer
go vor ni po re me ćaj ne sme ta bi tnim
stva ri ma. No lju di to ne shva ća ju. Nji -
ma je, opće ni to, te ško odva ja ti ono bi -
tno od de ta lja. Ja učim. Je dem. Spa -
vam. Mi slim.

Po ne kad ma štam da ni sam sam.
Da ži vim sa svo jom dje voj kom. Ona je

si ću šna, sra mež lji va i ima smi je šni no -
sić. Iz mje nju je mo se u ku ha nju − ona
ru čak, ja ve če ru. Ve če ra mo uz svi je će −
ne vo lim svje ti ljke, one ras pršu ju svje -
tlost. Svi je će su fo ku si ra ne. Uvi jek se
spo ri mo oko hra ne za to što, po nje nom
miš lje nju, ja ku ham ne sla no, a po mo -
me ona stav lja pre vi še so li. Slo bo dno
mo že i bez. Ona, pak, ne vo li pa tli dža -
ne. Mo žda ću se zbog nje odre ći pa tli -
dža na. Iona ko u du ća nu se ne mo gu uvi -
jek na ći − a ne mo gu si do zvo li ti da
idem na tržni cu − ta mo se sva ki tren
mo že ne što do go di ti. Šte ta bi bi lo, jer
ja vo lim pa tli dža ne, ali ih ona ne mo že
po dni je ti, mršti nos dok me gle da ka ko
ih je dem. Na kon ve če re po ne kad se po -
se ksa mo. Ona se sme te no iz vla či iz ha -
lji ne i sto ji us pra vno pre da mnom, po -
ma lo zbu nje na, kao da mi sli na ne što
dru go, na ra čun za vo du, na pri mjer.
Paž lji vo ju pri vla čim k se bi i li je že mo
na kre vet. Dok pro di rem u nju, gle da
me za ču đe no.

Osim dje voj ke imam i psa. Mu š -
kog. Ka ko vi še ne mam ra dno vri je me,
nas to jim ga izvo di ti van u neuobi ča je ne
sa te − na pri mjer ra no po sli je po dne. Ta -
ko svo dim na mi ni mum ri zik da na le tim
na dru ge vla sni ke pa sa. Oni bi me ne iz -
bje žno za pri ča li, ispu ni li onom ču dnom
mje ša vi nom stra ha i do sa de ko ja me u
za dnje vri je me obu zme sva ki put ka da
mo ram raz go va ra ti s lju di ma. Moj pas
je iona ko vi še sa mo živ, ne vo li se po se -
bno pe tlja ti s dru gim psi ma. Po to me
smo sli čni. Pre do sje ća li i on sko ri te ro -
ris ti čki na pad? Ja ko je pa me tan i sna -
laž ljiv. Ogro mni vu čjak s vje čno bu d -
nim, za bri nu tim, žu tim oči ma. Iako za -
pra vo ti ve li ki psi je du stra šno mno go, a
mo je fi nan ci je su, pri je bi se re klo,
ogra ni če ne. Mo žda je ir ski se ter − do bra
pa smi na, ener gi čna, na ra vno ne to li ko
ja ka, no ipak po uz da na u slu ča ju na pa -
da. Kad sam mir ni ji, dra ži mi je ma li
pas, s ko jim bi se je dnos ta vno ba vio s
vre me na na vri je me, on da bi to bio ja -
za vi čar, ta vrsta mi se do pa da zbog
vjer nos ti. A ako ni sam ra spo lo žen i ne
da mi se ba vi ti psi ma − on da ga uo pće
ni ne ma. Iz bri šem ga sa mo ta ko, iz bri -
šem i dje voj ku, sje dnem pred mo ni tor i
po no vno iš či ta vam elek tron ska iz da nja
no vi na.

Mo že se, sa svim se mir no mo že ži -
vje ti ova ko. I naj va žni je je to što je be -
zo pa sno. Na ra vno, ne sa svim, po tpu na
se si gur nost ne mo že ima ti, ne zna se
gdje će ek splo di ra ti bom ba. No gdje god
ek splo di ra la, mi slim, da sam uspio do
mi ni mu ma sves ti vje ro ja tnost da ja bu -
dem ta mo.

Do go dit će se. Znam da će se do -
go di ti. Ne ma šan se da se ne do go di.

No ne sa da. Ne znam ka da.

Ako ste do šli do ov dje, si gur no se
već pi ta te za što sam uo pće na pi sao
ova kvo ne što. Da le ko od to ga da mi slim
ka ko ovo ima bi lo ka kvu umje tni čku vri -
je dnost. Ni ka da ni sam po ku ša vao pi sa ti
− izu zev ši na ra vno ti nej džer ske go di ne
ka da svat ko u la di ci ra dnog sto la drži
bi lje žni cu sa pje sma ma. No ovaj tek st
uo pće ne do živ lja vam kao po ku šaj pi sa -
nja li te rar nog dje la. Pri je bih ga na zvao
opo me nom: htio bih da što vi še lju di
pos ta ne svje sno opa snos ti ko ja se nad
nas ne po sre dno na dni je la... Da shva te
da je sva ki izla zak na pro me tna mjes ta,
uo pće sva ki izla zak na uli cu, stra šna ži -
vo tna opa snost. Oni su oko nas. Bom ba
već od bro ja va. Da. Za to sam ovo na pi -
sao, za to sam to i po slao u no vi ne, sa
na dom da će ga obja vi ti. Ne ško di što
će ga ta mo vje ro ja tno ra zu mje ti kao
pri ču, što ovo ni je. U naj ma nju ru ku, ja
vam za pra vo ni šta ni sam pri čao, jer ovo
o če mu vam imam pri ča ti još se ni je do -
go di lo...

Pre vod: Ira Mühlste in
Re vi ja ma lih knji že vnos ti − Bu gar ska
Boo ksa, Za greb, 2008.
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Angel Igov
Dogodit će se

(1) Crkva u Sofiji gdje je bio pokušaj aten-
tata na cara, u kojem je poginulo dosta ljudi no ne
i car.

(2) Narodnjački klub u Sofiji.
(3) Klub u sklopu nacionalne knjižnice u So -

fiji.
(4) Distrikt u Royal Borough Kensingtona i

Chelsea u Londonu.



Na uli ci je Sta ri nar La zar bio ti pi čan
pri mer za to ko li ko je ma lo po tre bno
čo ve ku u nje go vom krat kom pre bi va nju
pod sun cem. Ako mu ski ne te po lu ci lin -
dar i drve no ko fer če sa ra me na, do bi će -
te je dnog obi čnog star ca ko ji je iza šao
da pro ve tri gla vu od lo ših sno va. Ali, u
nje go vom stvar nom iz gle du bi lo je ne -
če ga ve li čan stve nog, i to li ko ra zli či tog
od dru gih da je čo vek do bi jao že lju da
se za us ta vi i da ga po gle da, da po pri ča
sa njim, i, čak, da ga do dir ne.

− Šta nas gle da ju ti pe tli ći? − ok -
re te se on ka pu pav cu ka da su pro šli po -
red ne ko li ko go lo bra dih de ča ka. − Kao
da kraj njih pro la zi gro bar ko ga je uzja -
hao nje gov po mo ćnik... Ali, ne za me ri
im... Čo vek je za vi dan! Što sva ko ne bi
imao pri ja te lja u ži vo tu? Obi ći će mo
grad, po ku pi će mo ba če nu ro bu i vra ti -
će mo se...

− Pu-pu... − od go vo rio je pu pa vac
u znak sa gla snos ti i za si jao kao ju tar nja
ro sa na ra me nu svog pri ja te lja. Sa gnu ta
nad sen kom po lu ci lin dra, pti ca je du ga -
čkim klju nom po ka zi va la na pred, pre -
ma vi so kim zgra da ma.

− Ku pu jem sta ru ode ću! − po vi kao
je La zar čim se pri bli žio je dnoj otvo re -
noj drve noj ka pi ji, pred ko jom je sta ja -
la os ta re la, ali još uvek na oči ta že na.

− Ne što za pro da ju, go spo đo? −
obra ti se on že ni.

− Ne ma mo ni čeg ta kvog! − odme -
ri ga ona po do zri vo.

− A za što ne po gle da te u sta re or -
ma re? − upo ran je Sta ri nar. − Ili, re ci -
mo, da bo lje po gle da te to na va ma.

− Ali taj kos tim sam na sle di la od
maj ke! − uzbu di la se že na, spre mna da
se bra ni od do sa dnog čo ve ka sa ru žnom
pti com na ra me nu.

− Pre po zna jem taj mo del za to što
sam ga ja šio − ube đi vao ju je La zar. −
Osim to ga, va šem sve žem li cu pris ta je
ma lo dru ga či ja bo ja... Re ci mo re ze -
da...

I on okre nu ko fer, na či joj po za di -
ni je bi lo za le plje no ogle da lo, po lo -
mlje no i po ta mne lo od upo tre be.

− Po gle daj te sa mi...
Že na se dvo umi la, pa je do te ra la

ko su i po gle da la se u ogle da lu.
− Iz gle da da ima te pra vo − osme -

hnu la se. − Ko ja bo ja, re kos te? Re ze da?
− Baš ta! − on po no vo na mes ti uže,

pri hva ti nje nu be lu ru ku i po lju bi je. −
Va ma na uslu zi... Pro ći ću po no vo su tra.

Ta ko je u mre žu nje go vih re či pa -
la prva žrtva. Pre ko su tra, on se vra tio,
i po sle du gih ube đi va nja, kla nja nja i ra -
zma tra nja, po go dba je sklo plje na. No,
ta da je ga lan tni ka va ljer već pro du žio
svo jim pu tem i iš če zao iz že ni nog vi do -
kru ga. Ona je os ta la da se ko le ba i da
ra zmiš lja pred ka pi jom svog do ma.

La zar skre nu iza ugla i odan de se
po no vo čuo nje gov glas:

− Ku pu jem sta ru ode ću...
Išao je kao ne ka kav ske let, crn i

pre go reo na sun cu, a na ra me nu mu je
crven kas tim pla me nom sve tle la pe ru ši -
na pu pav ca.

Odje dnom, ne ka ma čka lu ta li ca
is ko či pred njih.

− Lo ša ra bo ta! − stao je Sta ri nar. −
Sa mo nam je to tre ba lo pa da se pra -
znih ru ku vra ti mo u va gon...

Ma čka je sta ja la na sred pu ta i
upor no če ka la da pti ca si đe sa čo ve ko -
vog ra me na. Ali, pu pa vac je čak ni je ni
po gle dao, već pre zri vo okre nu gla vu i

klju cnu je dan kon čić što je vi sio sa po -
lu ci lin dra.

− Odmah se vra ćaj, đa vo lja slu ški -
njo! − pro si kta La zar. − Zar za te be ne -
ma gre šni ka, ne go sto jiš na pu tu pra ve -
dnom čo ve ku?

I ma čka se vra ti. Po pe la se tro -
mim ho dom na tro to ar i le gla na spa ru -
še nu tra vu. A Sta ri nar pro du ži na pred...
Na kon te svo je ma le po be de, on zas ta -
de u hla du da se ma lo odmo ri.

− Hej La za re! − čuo je ka ko ga zo -
vu po ime nu.

Ni je li ga to ljud skim gla som po -
zva la ma čka da mu ka že ka ko je ipak
tre ba lo da joj za hva li? Okre nuo se, ali

đa vo li ca je već nes ta la. Sa po sle dnjih
spra to va vi so ke zgra de po le te la je crna
ra za pe ta sen ka. kao ogro man ši šmiš
ma hao je ru ka ma pre ma nje mu crni,
olin dra ni ka put. La zar kroz ši ro ku ru pu
vi de otvo ren pro zor na ko me se po ja vi -
la gla va čo ve ka. Odje dnom, pu pa vac
od sko či i ka put se na đe na Sta ri na re voj
gla vi.

Pre vod Ja smi na Jo va no vić
Bo ris Hris tov: “Krti ca/Do li na ci pe la”,
Clio, 2000
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Boris Hristov
Krtica
(odlo mak)

Postojeći objekti − I,
2002-2003, 
digitalni crteži, 21 x 29,7 cm



Вероватно како би почео из почет-
ка, он је отишао да живи сам на је-
дном острву и упуцао се.

Роберт Кувер “Почеци”

Моје прво сазнање о оном свету оза-
рило ме је у сеоском клозету. Топло и
усамљено место на самом крају дво-
ришта, ушушкано и изоловано од
светског комешања. Буљећи кроз ру-
пу клозета, једног дана видео сам
Тартар. Одатле, кроз тај мрачни
отвор водио је пут надоле, ка одвра-
тној гомили, ка паклу огњеном. И ка-
ко су само полако летеле зелене му-
шице, ти Луцифери онога света, за
тренутак би забљеснуле на светлости
и спуштале би се доле.

Одозго, између црепова и кроз
тешку паучину видело се небо, а
одоздо, тачно испод мене, кипео је
пакао. И смрт се објашњавала сама по
себи. Небо је сакупљало душе кроз
црепове, а тела су се бућкала у Тар-
тару. То је била природа оног света.

Седео сам над рупом и нисам
осећао гађење. Био сам погођен спо-
знајом да се Тартар, где ћемо према
мојој баби сви једног дана отићи, на-
лази сасвим близу, у дворишту, тик
до куће.

И ишли смо тамо сваког дана.

Прва књига из које сам учио сло-
ва била је Записи о бугарским устан-
цима. Разлози нису били патриотски,
већ сам до своје седме године живео
на селу, а то је изгледа била једина
књига тамо. Исписивао сам слова на
последњим двема белим странама За-
писа. Прво је мој деда писао слово
мастиљавом оловком, а после сам ја
понављао. Обојици су нам језици били
плави као код духова. Па, тада сам по-
чео да читам Записе. Понављам, не
због нечега другог, већ зато што је то
вероватно била једина књига која се у
то време мотала по кући на селу. Ста-
ро издање с тврдим смеђим корица-
ма, повезаним платном.

Недостајало је првих шездесет-
седамдесет страна, вероватно су биле
поцепане и послужиле за ватреније
циљеве. Сада видим да су недостаја-
ле главе “Неколико детаља”, “Бугар-
ски револуционарни комитет” и допо-
ла “Баба Тонка”. Ионако ми не би би-
ле интересантне, па ми је и та случај-
ност ишла у корист. Ушао сам дирек-
тно у устанак. Та књига била је вели-
ка авантура мог детињства. Истовре-
мено и авантуристичка књига. Нешто
слично Коњанику без главе, који је
уследио касније. Бенковски и Хвркова
чета (нажалост, поседовали смо само
магаре) били су ми омиљени хероји.

Прекратке су те ране године
срећног читања, када смо још увек
читаоци из Еденског врта.

У дворишту испред куће налазила
се лепа велика трешња. Након првог
читања Под игом она више није била
трешња. У њој је дремао трешњев топ.
Кречио сам њено стабло како гусенице
не би оштетиле цев. Вазов описује на-
праву просто и јасно. Пробијеш
сврдлом стабло по дужини, одуваш
опиљке и цев је готова. Склепаш два-
три гвоздена обруча одозго и ето ти бу-
гарског Крупа. Било је дражи у таквој
једноставности. Следеће године, ме-
ђутим, трешња се изненада осушила.
Тако понекад пропадају устанци.

Деда није смео да је одсече на-
редне две-три године. Једног лета,
када сам дошао на село, видео сам је
орезану. Остало је само стабло и
одоздо једна здрава грана. Од тада,
на ту грану сваког Ђурђевдана деда је
бесио заклано јагње. Волео сам да
гледам крв како у крупним капима ка-
пље на земљу, док је он драо кожу и
вадио још увек топле изнутрице. Био
је нашао начин да сачува трешњу,
претварајући је у нешто као капиште,
обредно место за ђурђевданско ја-
гње. То је, наравно, сложеније об -
јашњење ове приче. Можда је и стар-
чева одлука била само врло прагма-
тична. Зашто да се занемари једна
неуспела трешња кад може да се ис-
користи, ако не за нешто друго, онда
као ченгеле за јагње.

Од малих ногу били смо мамље-
ни тајнама списатељског заната и као
да је најприродније место где је то
требало да се деси први пут била ло-
кална кантина, у којој нам је мој отац
сваког јутра наручивао шкембе чорбу
и лимунаду. Столови − квадратни, му-
шеме − прогорене цигарама, шалтер −
мастан, а стакла − ознојена од вруће
чорбе с много сирћета и белог лука, у
коју су сви гласно дували и сркали је.
И тамо, на зиду, на плавој табли од
плексигласа, први пут сам прочитао:
“Писци су хирурзи људске душе. Они
из ње треба да одрежу све оно што је
гњило и труло.” Шта је такав натпис
говорио баш на том месту? Срицао
сам га сваки пут док сам сркао чорбу.
Једна кашика − “хирурзи”, једна −
“гњило”, још једна − “труло”...

Необичан укус имала је та чорба.
На вратима једне наше школске

другарице, први пут смо чули “Кар-
мен” и “Малу ноћну музику” у изве-
дби електричног звонца што је донео
њен отац, који је путовао камионом
по иностранству. Били смо у нижим

разредима основне школе и опасно
смо завидели и другарици и њеном
оцу. Иностранство је за нас било по-
себна држава, као Француска и Ита-
лија, само далеко привлачнија. Само
су тамо постојала таква електрична
звонца, жваке у облику цигара и ла-
кат дуге чоколаде. Родитељи су нам
објашњавали како пак у иностранству
не постоке наша природа и кисело
млеко. Али нама природа и кисело
млеко нису били укусни.

Први пут смо Ајфелову кулу ви-
дели као сувенир с малим термоме-
тром за собну температуру и зато нам
још увек није био смешан виц о оном
Бугарину, који је сусревши се с пра-
вом Ајфеловом кулом, дуго ишао око
ње тражећи термометар.

Замишљали смо венецијанске
гондоле као ноћне лампе с мелоди-
јом, а Акропољ − као порцеланску пе-
пељару само за госте. Сви су имали
по једну “Мона Лизу” у спаваћој соби,
“Тајну вечеру” у дневној, а мртве
природе с воћем и изрезаним лубени-
цама у кухињи.

Златни век за нашу општу култу-
ру.

Зато смо касније с таквим мера-
ком прихватили Бодријара и “претечу
симулакрума”. Више није постојао ра-
злог да идемо до Ајфеловог торња −
са мо још један комад, без термометра.

Испоставило се да је свет много
досаднији него што је обећавао. От-
крило се да Бременски музиканти не

носе никакво бреме, већ су из исто-
именог града. И Франкфурт на Мајни
није био оно што смо мислили и ко-
ристили као псовку. И Индијанци ни-
су живели у Индији, и Гојко Митић ни-
је био црвенокожац, и још штошта
вредно жаљења. На крају, увек би до-
шао неко да констатује смрт онога
што нас је окруживало.

Смртност је била велика у то
време, велико је било труљење.

Остала је само она необична
сличност на којој је наставница гео-
графије упорно инсистирала, прела-
зећи штапом преко контура Бугарске
на офуцаној географској карти. И
увек се појављивао један, лицем
окренут ка мору (и задњицом ка запа-
ду), страшан лав. Такво постављање
граница требало је да нас окуражи, а
како се касније открило и да уплаши
друге народе. А ми смо се бојали да
офуцани лав не зине на нашу јадну
наставницу. Још смо се плашили, ми
из југоисточних крајева лава − при-
ближно смо се налазили тамо негде −
да случајно не згазимо његове пре-
дње шапе или да га не повуче за реп
неки дивљак са северозапада. И кад
устане и стресе се тај, иначе, кротки
лав, где ће нам тада бити крај...

“Миран лав... миран лав...”, по-
нављао сам увече пре спавања, мазе-
ћи атлас и уздишући за наставницом
географије.

Превод Ивана Стоичков
“И друге приче”, Геопоетика, 2011
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Георги Господинов
Први кораци

У једном немачком тоалету, мушком наравно, писоари су изгледали овако:
бљештаво чисти, то је јасно, међутим, на средини сваког од њих − по једна му-
ва. У првом тренутку с гађењем се повлачиш назад, а затим видиш да је мува
нацртана. Тотални реализам. Та мува тамо, испуњавала је најмање две фун-
кције. Прво, апсолутном непримереношћу, мува је требало да истакне потпу-
ну стерилност немачког тоалета, а посебно писоара.

Друга функција, интересовало ме је и сазнао сам, просто је прагматична.
Мушкарац испред писоара треба да има неки предмет у који да циља. Мува је
добра мета, нервира, циљ који мушкарац несвесно жели да погоди. И посред-
ством двојног система “мета − погађање мете” вероватноћа расејаног стреља-
ња изван писоара умањује се за неколико пута. Тако је и мува погођена и то-
алет чист. И мушкарац задовољан.

Све то може да се деси само у немачком тоалету у коме је нацртана му-
ва. А ако смо у тоалету на Балкану?! (Овде их називају клозети − и то с пра-
вом.) Прво, мува има више од једне. Друго, живе су. И треће, не стоје на је-
дном месту.

Овде прекидам причу, јер гадљивим читаоцима постаје лоше, даме се
осећају запостављено, а аналогије се претварају у алегорије. Ниједна прича
више није невина.

1999.

Превод Ивана Стоичков
“И друге приче”, Геопоетика, 2011

Георги Господинов
Мува у писоару



− Жртва Чаушескуа! Даме и господо,
милост за једну жртву Чаушескуа!

Разбесхнех се!
Мислите шта хоћете, али ја

мрзим метро. Могао је да прође једи-
но због оних који су улазили са гита-
рама и без гитара, рецитовали, пева-
ли, изводили трикове и поштено зара-
ђивали новац! С падом комунизма,
метро се испунио жртвама Чаушес-
куа. Жртве Чаушескуа нису умеле ни
да певају, ни да рецитују, ни да ваде
голубове из шешира. Изгледали су
као ликови из филма о Дракули, об -
лачили дроњке, цртали модрице ис -
под очију. Под мишком су носили апа-
тичну, убледелу децу, која би с вре-
мена на време писнула, јер су их
жртве Чаушескуа крадом штипале
(...)

Био је мојих година, око четрде-
сет. Погрбљен, увучен у врећу за спа-
вање. Под врећом − пиџама, поцепа-
них ногавица. Кроз подеротине су ви-
риле танке, длакаве ноге, одозго до
доле премазане кечапом. Јасно! Ча-
ушеску га је резао тестером.

Ја сам радио тринаест година у
немачкој опери и три у бугарској ки-
нематографији. Знам чему служи ке-
чап. Не наседам на трикове.

− Жртва Чаушескуа, мсје! − гур-
ну ми умазану руку под нос.

Стадох.
Одмерих га од главе до пете ра-

зорним погледом (тако би требало да
погледам Колева!), осмехнух се иро-
нично и подсмешљиво (као што би
требало да се осмехнем Колеву) и ре-
кох му, наглашавајући сваку реч:

− Жртва Тодора Живкова!(1)
Мук.
(...) − Братко... − каза жртва на

чистом бугарском. − Братко! − рашири
руке, загрли ме и поче да ме љуби
као да сам му стварно брат. Из њега
је струјала љубав какву ми нико до-
сад није пружио... уопште узев, ни-
сам био тип кога треба нешто много
волети, али овај овде... Пустих га да
ме грли. Био сам тако изненађен...

Метро стаде. Он ме повуче за
рукав. Пођох за њим. Воља ми је би-
ла паралисана.

− Откуд знаш бугарски, зар ниси
Румун?

− Бугарин сам! − рече он. Жута
светлост обливала му је лице умазано
бојама. Апсолутна гротеска, а исто-
времено као у причи Шарла Пероа. −
Бугарин сам, бре! − стаде он да маше
песницама ка возу који се удаљавао.
− Откад си овде?

− Две недеље... − слагах. Не
знам зашто.

− Новајлија... Не треба да изла-
зиш у тој одећи. Немаш нешто боље?
− загледао ме је...

− Шта фали мојој одећи?
− Боде очи... Ћорав франак не-

ћеш добити овакав. Ма, поцепај је,
изгужвај, упрљај... да личиш на чове-
ка! Зелен си ти још, зелен... − повуче
ме ка једном бару.

− У срце си ме дирнуо! Жртва
Тодора Живкова, чујеш ли, бре? − до-
викну ужурбаним људима, показујући
поносно на мене. Људи пожурише
још више.

Прва два пописмо на екс. Он је
частио. Данас је направио велики би-
знис. Сто франака.

− Има нас десетак Бугара у ме-
троу... − мрмљао је. − Кирча, Ванча,
Ћора, Гроф... сви из табора Чаушес-
куа. Дај једну цигарету. Ето, видиш? −
поче. Вадиш “марлборо”. Треба да
вадиш “житан” без филтера. Кад пу-
шиш “марлборо” значи имаш паре.
Нећеш добити ни франак. Имаш паре?

− Немам − слагах поново. Не
знам зашто. У џепу сам имао сто фра-
нака.

− Како ћеш имати кад пушиш
“марлборо”? − логично закључи он. −
Где спаваш?

Слагах по трећи пут, испричах је-
дну причу − као да је то мени проблем!
− по којој сам спавао у подруму једног
познаника, братанца, мог девера, пис-
ца. Он је ожењен Францускињом, а
она је доктор... доктор, разумеш? А тај
мој познаник, писац, направио је ве-
лики бизнис... пише биографију мили-
онера, он ће га водити са собом на Ха-
ваје, у Рио, у Њујорк, да би верније
осликао његов живот. Затрпаће га па-
рама. Док ја спавам у његовом подру-
му. Тамо има и пацова...

− И ти то зовеш бизнис? − на-
мршти се Мирча (тако се звао). − Ка-
ко си глуп! Тај милионер − ако је ми-
лионер − може да купи америчког
писца, француског писца, енглеског
писца! Први пут чујем да милионер
купује бугарског писца. Милионер ће
га осмотрити, слушаће га мало и тако
ће га шутнути да ће твој писац пасти
директно пред Народну скупштину у
Софији. Шта ти знаш о писцима?

− Ништа − признах. − Он је једи-
ни писац ког знам. Ја сам певач, пе-
вао сам у опери. (Полуистина: певао
сам у операма, али не у софијској, на
њену несрећу.)

− Знаш шта? Симпатичан си ми.
Патриота си. Први пут видим патриоту
као што си ти, жртву Тодора Живко-
ва! − али си наиван. Зато те чашћа-
вам. Ја, брате, познајем бугарског
пи сца. Таксиста сам у Софији. Колико

је само писаца повраћало у мојим ко-
лима... Бугарском писцу дај да пије,
да мезети и да пише како му је сладак
комунизам. Но, сад му није сладак,
одвратан му је. То је његов бизнис. А
твој пријатељ је педер. Како се зове?

− Виктор Пасков − бојажљиво
од говорих. Дојади ми да лажем.

− Ко, бре? Зар он? − побесне
Мирча. − Знаш ли колико сам га пута
возио од клуба писаца до резиденци-
је Тодора Живкова? (...) Мани се ти
њега. Наћи ћемо ти једну кутију, спа-
ваћеш код нас у метроу. Ти си поно-
сно копиле. Како оно рече? − ЖРТВА
ТОДОРА ЖИВКОВА! − љубим руку...

− Зашто ти говориш да си жртва
Чаушескуа?

− Зато јер Тодор Живков не пије
воду. Ти си патриота. Чаушеску је би-
знис. Држи − он извади шаку згужва-
них новчаница и гурну ми под нос. −
Помириши! Види како лепо мирише
Чаушеску! То је диктатор, да изви-
ниш... а наш је пицајзла. Годину дана

да обилазиш метро и да крештиш да
си жртва Тодора Живкова, нико те
неће ни погледати. Црћи ћеш од гла-
ди. Чаушеску − покој му души − вечна
му слава − бог да га прости − нахрани-
ће те. То сви знају.

Он одли неколико капи пива за
покој душе и тронуто каза: лака ти зе-
мља, Чаушеску, јебо ти пас матер!

Превод Велимир Костов и
Мила Васов
Савремена бугарска прича, 
“Кристин, која је махала из воза”
Културни центар Новог Сада, 2011
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Виктор Пасков
Биг Бизнис
(одломак)

(1) Тодор Живков (1911-1998) − пред сед -
ник Народне републике Бугарске од 1954. до
1989; најдуже био на власти од свих председ -
ника земаља “Источног блока”. 

Postigni rezultat, 
2011, instalacija, 
metalna konstrukcija, 
pribor za košarku, veštačka palma,
plastična grnčarija, 
ukupna visina: 480 cm



ТОКОМ ПУТОВАЊА

У возу
једна Мађарица
без предњих зуба
прича ми
како су јој двоје од троје
деце умрла,
а најстарији син
сада је у Америци −
ево га на фотографији,
овде је он,
овде је он са својом женом.
Она пуши бугарске цигарете,
или, тачније, једну веома
дугачку цигарету од Будимпеште
до Букурешта, и рече ово:
Немам више
разлога да живим.
То каза просто,
јасно, равно,
са достојанством
безубог.

СУЈЕВЕРЈА

Постоји сујеверје да када
неко свећом запали цигарету,
један морнар умире.
Претпостављам да међу морнарима
постоји сујеверје да када се укриво брију,
један филолог умире. И гледају
да се не брију.
Важно је
када једни на друге мислимо.

ВЕНЧАЊЕ ЖИВОТА, СНА И СМРТИ

Живот је сан
Калдерон де ла Барка

Ако је сан брат смрти,
онда је, по његовој линији, смрт
брат од стрица животу.
Спавам и уступам место
братучади да се сретну −
волим родбинске сусрете.
Музичари дивље свирају и
флеке од вина се не виде.
Једног дана сви се будимо у својим постељама
и стид нас је што смо то радили
између себе.

У ГОСТИМА КОД САЈЏИЈЕ

Прелазим улицу
до тајне продавнице преко пута,
где стотину казаљки мељу време.
Ишпартана лица прекидају расправе
о пропуштеним тренуцима и са мојим уласком
критички цакћу. Вире из три
зида са полицама.
Два будилника тромо прескачу минуте.
Зидни часовник с клатном и краватом
показује ми прави пут.
На шанку
сунчев зрак исписује
своје виђење тачности. Под њим
сајџија
чепрка по отвореном стомаку
тела без батерије.
Звонце шутира врата.
− Хоћете нови сат?
Не, не волим да дајем сувишне наде
и рекох: “Нов каиш за сат, молим.”
После помислих: Најсрећнији ће бити онај
Ко успе да насецка време
На задивљујуће танке ивице
И да њима до краја испуни свој живот.
Сајџија подиже поглед,
није се слагао с тим.

ДАН УОЧИ ВЕЛИКИХ И МАЛИХ СТВАРИ

Она је имала истетовиране тачке
са обе стране уста.
Седела је на супротном седишту
у аутобусу и видела је само
прошлост на нашем путу,
који се и без тога вртео укруг.
− Али моје дете није расло − рече она
непознатој жени преко пута ње −
глава, ноге
остајале су исте и доктори
су то схватили, али да ли је уопште потребно
да си лекар, да би...
Тачке поред њених уста
скупљале су се и удаљавале
и саме лежале у средини реченица.
Свет се спремао за рат,
а она се враћала из свог −
ветеран, истетовиран
са неугледним амајлијама.
Небо је било насечено на парчад
као уплашен ум или
црвена супа, коју много људи меша,
али она се згрушава.

Превела с бугарског Елизабета Георгиев
часопис Мостови, бр. 145, јануар-март 2009

Кристин Димитрова 
Избор песама

Na sle 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 ji se de le u svih
800 osno vnih i 
sre dnjih ško la u
Bosni i
Hercegovini.
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Od 2011. godine Književni susreti Na pola puta, koji se od 2006. održavaju u Užičkoj gimnaziji, poklanjaju učenicima i učesnicima postere posvećene nedavno preminulim
piscima. Između drugih i Miodragu Miši Stanisavljeviću.



TekstU ra: Ko li ko je De kla ra ci ja o
pra vi ma de te ta u stva ri de kla ra ci ja o
pra vi ma ro di te lja?

Di mi tri je vić: Prvo bih obja snio
zašto je De kla ra ci ju o pra vi ma de te ta
naj pri hvaće ni ji od svih in stru me na ta za
zašti tu ljud skih pra va. Drža ve ga pri hva -
ta ju la ko, jer de ca teško mo gu da ar ti -
ku lišu svo je za hte ve. De kla ra ci ja o pra -
vi ma de te ta je po kušaj da se for mu lišu
oba ve ze ro di te lja, odno sno da se ogra -
niče ve li ka pra va ro di te lja, što je do
sko ra bi lo ne za mi sli vo, po put pra va de -
te ta da se opre de lju je u određe nim pri -
li ka ma, da ima svo ju ko re spon den ci ju,
da ču va ne ke svo je taj ne, da ima pri va -
tnost. Ne znam da li će pos to ja nje Kon -
ven ci je poče ti da me nja svest ro di te lja,
ali bo jim se da se to spo ro deša va ti u
pa tri jar hal nim sre di na ma. Ona ima sim -
bo lički značaj ko ji, osim po kuša ja da
me nja svest ro di te lja, uka zu je i na to da
je po tre bno da se među mla dim lju di ma
na vre me for mi ra shva ta nje da oni ima -
ju pra va i da ni su be spo moćni, da ni su
obje kti. Sve to tre ba da tran spo nu je
ško la. Među tim, u ze mlji gde je građan -
sko va spi ta nje je dan od fa kul ta ti vnih
pre me ta, ko ji se mno go više pre da je i
ohra bru je u Beo gra du, a di rek tno obes -
hra bru je u ma njim mes ti ma, pi ta nje je
da li će to uspe ti u su ko bu s ra znim pre -
dra su da ma, uključu jući i ne re for mi sa na
ver ska uče nja, ko ja de cu uče dru gači je.
U sva kom sluča ju, re kao bih da to ni je
kon ven ci ja o pra vi ma, ne go o dužnos ti -
ma ro di te lja, ko ja, ako se pri hva te, mo -
gu da do pri ne su stva ra nju građa ni na ko -
ji na vre me tre ba da nauči da ima i pra -
va i oba ve ze. 

TekstU ra: U ka kvoj su ve zi te duž-
nos ti sa ide olo gi ja ma za je dni ca? Re ci -
mo, obre zi va nje je krše nje pra va de te -
ta da ne bu de muče no, po vređe no, i
tre ba lo bi da de ca sa ma odluču ju hoće
li i ka da do pus ti ti tu vrstu na si lja nad
svo jim te lom. 

Di mi tri je vić: Je dan od ve li kih
pro  ble ma zašti te sa vre me nih ljud skih
pra va je pi ta nje ka ko da se izbe gne
““kul tur ni re la ti vi zam”, odno sno ka ko
da se uvaže sva re li gij ska uče nja, ali da
se iz njih uklo ni ono što se pro ti vi sa vre -
me nim shva ta nji ma, vre dnos ti ma i po -
tre ba ma. Ot klon pre ma to me pos to ji i
kod nas, jer se sma tra da su ljud ska
pra va nešto što je pro is te klo iz neče ga
što se kod nas ne ja sno na zi va “za pa dna
kul tu ra” i da je to na me tnu to i dru gim
kul tu ra ma. Ako po kuša te da nešto od
to ga uklo ni te, ver ski po gla va ri odmah
će re ago va ti i tvrdi ti da im se na meće
pro me na ve re. Na slušao sam se bra ni te -
lja običa ja, po se bno u arap skim ze mlja -
ma. Ne sa mo što su do la zi li pred sta vni -

ci drža ve, ugla vnom muškar ci, ne go su
do la zi le i že ne, ugla vnom sta ri je, da
nam objašnja va ju ka ko je obre zi va nje
že na nji hov naj sjaj ni ji običaj i da di ra -
nje u taj običaj pred stav lja di ra nje u
ceo islam ski sis tem i tra di ci ju tog na ro -
da. Uvek ka da se go vo ri o tom hi -
rurškom pos tup ku pre ma de voj ka ma,
re li gij ski mo me nat je ve oma jak i sve
što ro di te lji bu du či ni li u ime re li gi je,
biće sa kro san tno. Osim među na ro dnih
ugo vo ra, neće te ima ti oslo nac da to
“na pa dne te”, jer će te vi i vaši is to -
mišlje ni ci u ta kvoj drža vi bi ti op tuže ni
kao ne ka kvi uzur pa to ri su ve re nos ti i
tra di ci je. 

TekstU ra: Da li ste ču li za pri mer
že ne ko ja je u Ita li ji otišla čak i do
Evrop skog su da za to što je go vo ri la da
nje no de te ne mo ra da gle da ra speće u
uči oni ci? Da li je u Srbi ji ta ko nešto mo -
guće u ve zi sa sve tim Sa vom?

Di mi tri je vić: Ka da bis te sta vi li
krst, bi lo bi onih ko ji bi re kli: Ja sam
Mu sli man, ja sam Je vre jin... Ali sve ti
Sa va je pro tu mačen ne sa mo kao ver ski
sim bol, ne go kao otac ce le pi sme nos ti,
otac škol stva, otac pra va... Is to vre me -
no, mi smo je di na ze mlja ko ja ne obe -
leža va Dan seća nja na Ho lo ka ust za to
što se po kla pa sa Da nom sv. Sa ve, što je
ne do pus ti vo. Još ni je pre dviđe no čak ni
to da se Je vrej skoj ver skoj za je dni ci
vra ti ote ta imo vi na, za to što je to oteo
Ne dić, ko ji je za mno ge sa da ve liči na.
On se našao i na spis ku sto naj zna men -
ti jih lju di, i to na počet ku Mi loše viće vog
“do gađa nja na ro da”. Naš Cen tar će us -
ko ro obja vi ti prvu knji gu o Sta rom saj -
mištu. Bi lo je ve li kih mu ka da se taj pro-
s tor obe leži i jer su se je vrej ske žrtve
hte le za ne ma ri ti i da se umes to to ga na
nje mu pos ta vi re pli ka Ja se nov ca. 

Ima je dan odličan pe da goški me -
tod ko ji sam naučio: to kom pre da va nje
ne bi tre ba lo da se “pretrča va” ce la te -
ma, ne go da se ukaže na dve ili tri stva -
ri ko je pos ta ju in te re san tne. Je dan
odla zak na Sta ro saj mište sa svim obja-
šnje nji ma zbog če ga je i ka ko sve to iz -
građe no, ot kud ta mo ona ku la ko ja još
sto ji... sve to može da se pri me ni u nas -
ta vi, ali bez fra zi ra nja.

TekstU ra: Ver ske za je dni ce shva -
ta ju ško lu kao mes to gde će nji hov ka -
dar kad završi fa kul tet moći da ra di.
Zašto esnaf pra vni ka ni je za in te re so van
za svo je parče tog ko lača?

Di mi tri je vić: Za to što u pra vu ima
uno sni jih po slo va, po put advo ka tu re, a
ni je bi lo ta ko ka da sam stu di rao. Sad
ka da je uno sna, pra vna pro fe si ja se
obru ka la. Pra vni ci mi sle da mno go više
mo gu da za ra de ne gde dru gde ne go kao
nas ta vni ci u ško li ko ja je pa ra di gma si -
ro maštva, i teško će ne ko do njih kre ni -
ti tim pu tem. Pos to ji i ne ka vrsta hi per -
pro du kci je po zna va la ca ve re, a ka ko svi
svešte ni ci ne mo gu da bu du na do bros -
to jećim po zi ci ja ma, on da se ša lju u
ško le. To je i ide al no mes to za pri vlače -
nje no vih ver ni ka, za os tva ri va nje za -
dat ka da se kod de ce stvo ri ver sko ose-
ća nje u skla du s tu mače njem te za je -
dni ce i da se on da utiče i na po li tički ži -
vot. Pos to je ra zliči ti nači ni uti ca ja, jer
u Polj skoj su crkve pu ne i ver ni ci sluša -
ju svešte ni ke, ali dru gi su nači ni u Srbi -
ji i Grčkoj, u ko ji ma su crkve pra zne,
ali su za to epis ko pi ve oma do bro po ve -
za ni sa drža vnim vrhom i mo gu da uce -
nju ju. Načni uti ca ja ni su is ti, ni ti su or -
ga ni za ci je crka va is te, ali tu je ide al na
pri li ka da se to na me tne, uz po moć ro -
di te lja. 

TekstU ra: Mi sli te li da bi u obra zo -
vnom sis te mu tre ba lo na određen način
upo zna va ti mla de lju de sa osno vnim
ele men ti ma među na ro dnih ugo vo ri ma o
ljud skim pra vi ma, kao što je Evrop ska
kon ven ci ja o ljud skim pra vi ma? 

Di mi tri je vić: Beo grad ski cen tar
za ljud ska pra va imao je možda na ju -
spešni je kur se ve o ljud skim pra vi ma u
sre dnjim ško la ma. Ra di li smo s mla di ma
od še sna est go di na, da kle pre ne go što
su mi mo svo je vo lje bi li odvuče ni da lje
od društve nih na uka, pa i knjiže vnos ti.
Ide ja po zna tog ame ričkog fi lo zo fa Rol sa
je da bi pra vi la prav de tre ba lo da for -
mu lišu lju di ko ji se na la ze, ka ko on to
kaže, iza za mišlje nog ve la ne zna nja,
ko ji ne zna ju da li su muško ili su žen -
sko, da li su bo ga ti ili su si ro mašni, da li
su crnci ili bel ci i ta ko da lje. 

Tu je ulo ga knjiže vnos ti ve li ka, za -
to što je knjiže vnost za sve nas pos ta la
ne ka vrsta veštačkog is kus tva. Ne može -
mo sve da doži vi mo, ali ako nas do bre
knji ge uve du u ži vot, mi smo doži ve li to -
li ko da ne zna mo šta je naše, a šta ni je
naše is kus tvo. Pri tom, knjiže vnost ne

tre ba da bu de di da ktička, ali može da
uka zu je na ne ka is kus tva, na pošto va nje
pra vi la igre, pošto va nje pra va dru gih,
na re cept za bo lji ži vot. Do kle god je
cilj obra zo va nja stva ra nje ide ološki lo -
jal nog građa ni na, dok god se is to ri ja ne
uči sa svim ogra niče nji ma, kao sa zna va -
nje ono ga što je bi lo u prošlos ti, ne go se
uči kao ško la pa tri oti zma, on da od to ga
neće bi ti mno go. Ako po gle da te udžbe -
ni ke, vi deće te da se vraća ta priča da
tre ba zna ti sa mo o se bi, ma lo o dru gi ma
i da se ne tre ba ni ma lo po tru di ti da se
sa zna šta, re ci mo, Tur ci pišu o Ko sov skoj
bi ci, šta Bu ga ri pišu o Sli vni ci, šta Grci
pišu o nečem trećem. 

TekstU ra: Da vam ne ko sad omo -
gući da sa mo idej no ra zra di te nas ta vni
plan i pro gram za pre dmet Pra vo u
osno vnoj i sre dnjoj ško li, da li bis te pri-
s ta li ili bis te mi sli li da je to be smi sle no? 

Di mi tri je vić: Pris tao bih, to je ve -
oma iza zo vno. 

TekstU ra: Ka ko bi iz gle dao taj
plan? Šta bis te vo le li sa de com da ra di te? 

Di mi tri je vić: Ja sam ras tao u Beo  -
gra du, gde su pra vi la po naša nja između
ma lih muška ra ca bi la stro go ut vrđe na.
Dvo ji ca ni su sme la na je dno ga. Ni si smeo
da uda raš ispod pup ka. Ni si smeo da uda -
raš sa leđa. To već liči na stva ra nje ra tnog
pra va u sre dnjem ve ku, zar ne? Zašto je
hu ma ni tar no pra vo bi lo bo lje u sre dnjem
ve ku, ne go ka sni je, pre stva ra nja na ci je?
Za to što su voj ni ci bi li plaće ni ci i ima li su
“pre la zne” ro ko ve, kao fu dba le ri, i u
među so bnim odno si ma pošto va li su ne ka
pra vi la. Su ro vost, ko ja je pos to ja la u Sta -
rom ve ku, vra ti la se tek sa stva ra njem
na ci je. Kod nas ni ko neće da shva ti da
osećaj na ci onal nog ni je uspos ta vio car
Dušan. On je bio car sve ga i svače ga i ta -
dašnju drža vu ni je shva tao kao srpsku.
Ako bis te to da nas re kli, đa vo bi vas
odneo. Ta da ni su pos to ja li ni knjiže vno
ko di fi ko va ni je zi ci. Autor prvog ro ma na
na ita li jan skom u kući je go vo rio fran cus -
ki. Tvrdi se da ta da je tim je zi kom go vo -
ri lo dva od sto Ita li ja na. To je bi la šu ma
di ja le ka ta. Je zik je ko di fi ko van ka sni je,
kao i gra ni ce na ci onal nog pri pa da nja. 

Da kle, ra do bih pris tao ka da bi mi
to ne ko po nu dio. Čo vek po se bno vo li da
ra di nešto za šta ni je ško lo van jer je to
po se bno iza zo vno. 
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Bez griže sa ves ti 
pra vo je u va ku umu
Sa Vo ji nom Di mi tri je vićem, di re kto rom Beo grad skog cen tra za ljud ska pra va, 
o ško li, pra vu i knjiže vnos ti raz go va ra li Ruži ca Mar ja no vić i Ne nad Ve ličko vić

Knjiže vnost ne tre ba da bu de
di da ktička, ali može da uka -
zu je na ne ka is kus tva, na
pošto va nje pra vi la igre,
pošto va nje pra va dru gih, re -
cept za bo lji ži vot.

Mi slim da nas uništa va ju or -
ga ni zo va ni me dio kri te ti.

Mi smo je di na ze mlja ko ja ne
obe leža va Dan seća nja na
Ho lo ka ust za to što se on po -
kla pa sa Da nom sv. Sa ve. To
je ne do pus ti vo.



TekstU ra: Zločin i ka zna, Pro ces i
Stra nac. Je su li to knji ge ko je bi mo gle
da se ko ris te na pra vnim fa kul te ti ma ili
bi one tre ba lo da os ta nu sa mo u knjiže -
vnos ti? 

Di mi tri je vić: Mo glo bi se. Ro man
Zločin i ka zna bio bi pri mer do brog isle -
dni ka, pri mer šta može griža sa ves ti
kao vid san kci je. Vi di te ka ko se svi po -
naša ju pre ma svo jim ra tnim zločin ci -
ma. Ni ko ih ne pod stiče da po mi sle da
su po greši li. Za vi se sa mo od sud ske ka -
zne, ne me nja ju se, a nji ho va oko li na ih
ne osuđu je. Ako ne ma te društve nu san -
kci ju, san kci ju pre zi ra i osu de oko li ne,
i ako ne ma te san kci ju griže sa ves ti,
pra vo je u va ku umu. 

TekstU ra: Za mi sli te da ste na
mes tu đa ka sa zna njem ko je ima te. Šta
bis te sve u ško li me nja li? 

Di mi tri je vić: Prvo bih pro me nio
ro di te lje i nji ho vo meša nje u po sao nas -
ta vni ka, a pro me nio bih i ne ke nas ta -
vni ke. Mo ram reći da su mo ji gi mna zij -
ski pro fe so ri u pro se ku bi li bo lji od mo -
jih pro fe so ra na uni ver zi te tu. Na ci ona -
lis te pro vo ci ram ti me što im go vo rim da
mno go bo lje znam srpski je zik od njih,
jer sam imao izu ze tnog pro fe so ra ko ji
je u do ba so ci ja li zma, kroz for mu slo -
bo dne le kti re, do zvo lja vao da se či ta
sve, pa i ono što ni je ve li ka li te ra tu ra.
Sećam se da je ne ko proči tao Pro hu ja lo
s vi ho rom i da nas je nas ta vnik pod sti -
cao da raz go va ra mo o to me kao o vrlo
ozbi ljnoj te mi. Imao sam i slične pro fe -
so re is to ri je i ma te ma ti ke. Ne tre ba bi -
ti ne pra ve dan, jer je i ka sni je bi lo do -
brih pro fe so ra, ali uništa va ju nas or ga -
ni zo va ni me dio kri te ti. Ne ko li ko mo jih
stu de na ta je do bi lo sti pen di je u inos -

tran stvu i ta mo su završi li pos tdi plom -
ske i do ktor ske stu di je. Ni su se vra ti li,
ne za to što im sme ta sis tem, ne go za to
što će ih uništi ti za vi dlji vi i or ga ni zo va -
ni me dio kri te ti. Me njao bih te na sla ge
praši ne i taj ku ka vičluk. Ka da Pre drag
Si mić, uni ver zi tet ski pro fe sor među na -
ro dnih odno sa, reši da na piše is to ri ju za
osmi ra zred, da kle, is to ri ju 20. ve ka,
on da to za bra ni ne ko ko ni je iz stru ke,
ko je inže njer i ko je, kao član stran ke,
na če lu ne ke fir me. I ka da se di gla dre -
ka, on je do veo ko mi si ju, pa su re kli da
knji ga ne može da se obja vi za to što u
njoj ne piše da je stva ra nje Ju go sla vi je
bi la ko bna srpska greška. Za mi sli te sad
nas ta vni ke ta kvih pre dme ta, dok sa
dru ge stra ne ima te pre dme te o ko ji ma
se to to li ko ne go vo ri.

TekstU ra: Cen tar za ljud ska pra va
or ga ni zu je se mi na re i sa đa ci ma i sa
pro fe so ri ma. Ka kvo je vaše mišlje nje,
da li će ta is kus tva ika da ući u obra zo -
vni sis tem?

Di mi tri je vić: Ljud ska pra va bi
tre ba lo da prožmu sve, a mi ne uspe va -
mo čak ni u to me da proži ma ju pre dme -
te na pra vnim fa kul te ti ma. Ne tre ba da
bu de sa mo je dan pre dmet o ljud skim
pra vi ma. Ima te pro fe so re kri vičnog pra -
va ko ji mi sle da je sva ko pra vo ko je
ima mo da la do bra drža va, pa ona to
može i da nam odu zme. Ipak, sve je
više lju di ko ji su sve sni znača ja ljud skih
pra va i to podrža va ju. Građan ske ini ci -
ja ti ve, na pri mer, or ga ni zu ju sku po ve
nas ta vni ka građan skog va spi ta nja. Ča -
so vi građan skog va spi ta nja mo gu da bu -
du i za ba vni. Zbog to ga je taj pre dmet
po pu la ran u Beo gra du, ali ne gde u unu -
trašnjos ti ro di te lji ne sme ju da ša lju
de cu na te ča so ve, pa ih upuću ju na ve -
ro na uku. Da se uči i je dno i dru go, pa i
u re du, ali se uči je dno ili dru go. Da le -
ko smo od, na pri mer, skan di nav skog
mo de la nas ta ve o re li gi ji. Ni je dna su -
pro tnost ne va lja. Izve sno vre me sa mo

sam ja pre da vao nešto o re li gi ji, dok
sam pre da vao Među na ro dne odno se ta -
da su svi stu den ti zna li ko su bi li Mar ks
i Ba ku njin, ali ni ko ništa ni je znao o re -
li gi ji. Sad je obrnu to. Is ključi vost je ta -
da bi la to li ko izraže na da stu den ti ni su
mo gli da ra zu me ju ime na sli ka i na slo ve
knjiže vnih de la ko ja su po ve za na s re li -
gij skim re fe ren ca ma. 

TekstU ra: Jes te li vi op ti mis ta,
od no sno ve ru je te li da će Po ve lja UN,
de kla ra ci je i kon ven ci je, ko je se odno -
se na ljud ska pra va, u do gle dno vre me
moći da pro me ne sa dašnje sta nje?

Di mi tri je vić: Pra vo ni je, što bi re -
kao Višin ski, vo lja vla da juće kla se, ne -
go je to osi gu ra va nje izve snos ti u ži vo -
tu. Je dan od naj većih pro maša ja u svim
društvi ma u Ju go sla vi ji je to što se ni su
ko ris ti la is kus tva o pro maša ji ma dru gih
ze ma lja. U Špa ni ji su svim si la ma že le li
da im se ne po no vi krva vi i su ro vi gra-
đan ski rat, u ko me je Ka to lička crkva
ima la ve oma ružnu ulo gu. 

Među tim, ka da je Fran ko umro,
os tao je us tav ko ji su svi pot ce nji va li.
Na osno vu tog us ta va Hu an Kar los je
određen za kra lja, ko ga su svi sma tra li
za luf te ra i plej bo ja. Na sreću Špa ni je,
Hu an Kar los bio je do ras tao svo joj ulo zi
i Špa ni ja je izbe gla to što mi ni smo. Kod
nas se mno go šta deša va lo od 1941. go -
di ne, ali iz to ga ni smo izvu kli is kus tva
ko ja bi nam po mo gla da se to ne po no -
vi; Špan ci su izbe gli re pri zu do gađa ja iz
1936. go di ne. To je ulo ga pra va. Ako uz
to ima te i ne ke, ka ko bih re kao, pro ce -
du ral ne pu te ve, on da to poči nje da
jača u sves ti. Uzmi te Evrop ski sud za
ljud ska pra va, ko me su se u počet ku
sme ja li. Iz ide oloških ra zlo ga Ju go sla vi -
ja ni je hte la da ra ti fi ku je tu kon ven ci -
ju. Bo sna i Her ce go vi na je Dej ton skim
spo ra zu mom na te ra na to da uči ni, a
Srbi ja je to odla ga la sve do 2003. go di -
ne. Sa da u Stra zbur naj veći broj žal bi
stiže upra vo iz Srbi je, ali one se tiču

ne kih ti pično so ci ja lis tičkih pra va, kao
što je sta nar sko pra vo. Ra zoča ran sam
zbog to ga, ali sve sku pa obeća va, jer se
me nja svest i lju di traže oslo nac u
neče mu što je među na ro dno pra vo.
Drža va, ko ju može te da tuži te, može i
da na pre du je, ali pos to ji i ono što je
ne utuži vo. Ako ima te be dan ni vo hi gi je -
ne i zdrav stve ne zašti te, on da ima te
ve li ku smrtnost de ce. Ko ga da tuži maj -
ka ko joj je de te umrlo? Tu ne po mažu
mno go pra vo i su do vi, to sve tre ba da
pra ti ne ka dru gači ja svest, jer pra vu
pret ho di etički ko deks. Pra vo ne može
da leči ono za šta ne pos to ji kon sen zus.

U Srbi ji ima mo mi nis tra ko ji je šef
stran ke či ji su sko ro svi pot pred se dni ci
u za tvo ru op tuža ni ili osuđe ni kao lo po -
vi. I sa da se po kreće no vi pos tu pak pro -
tiv je dnog od tih li de ra, a šef stran ke
kaže da ne ma ništa s tim i da o to me
tre ba da odluči sud. A šta je s tom
stran kom? Ima li ta stran ka ne ka pra vi -
la? Može li stran ka da se ogra di od to ga,
da ih is ključi? Po tre bni su nam i pro fe -
si onal ni ko de ksi. Ne sme se če ka ti da
sud ka zni no vi na ra ili advo ka ta, mo ra
da pos to ji i ta oblast zašti te. Kod nas su
dve advo kat ske ko mo re ra spus ti le je -
dna dru gu i ja vno se oglaša va ju sa mo
on da ka da tre ba da izbe gnu da advo ka -
ti plaća ju PDV (po rez na do da tnu vre -
dnost). Po vre me no se ja ve i podrže ne -
kog ra tnog zločin ca da bi ima li bo lju pa -
tri ot sku re pu ta ci ju.
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Pra vo ne može da leči ono za
šta ne pos to ji kon sen zus.

Je dan odla zak na Sta ro saj -
mište sa svim objašnje nji ma
zbog če ga je i ka ko sve to iz -
građe no, ot kud ta mo ona ku -
la ko ja još sto ji... sve to
može da se pri me ni u nas ta -
vi, ali bez fra zi ra nja.
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Smje šte na na ne ve li kom pla tou po nad
gra da i Du na va, u ne po sre dnom su sjed -
stvu fra nje va čkog sa mos ta na i Crkve sv.
Fi li pa i Ja ko va, bez za tvo re nog dvo ri šta
i s ne kom vrstom mi ni ja tur nog trga is -
pred ula za, iz dvo je na iz pro me tne zo -
ne, Gi mna zi ja “Vu ko var” izva na dje lu je
pri li čno im pre si vno i, sva ka ko, kao oku
ugo dan, pi tom i re la ksi ra ju ći pri zor.
“Ka kav crni re la ksi ra ju ći pri zor? Ot kud
ško la mo že bi ti re la ksi ra ju ći pri zor?” −
za pi tat će se po ne ki na pa će ni uče nik,
mo žda i po ne ki re zi gni ra ni pro fe sor. Ali,
ja u ško lu ne do la zim nji ho vim po slom;
ni ko ga ne ću ocje nji va ti i nit ko me ne
ne će ocje nji va ti, ne do la zim pet sto ti,
ne go prvi put i mo gu si do pus ti ti da pa -
dam na am bi jent...

Unu traš njost ško le ni čim bi tno ne
na ru ša va do jam ste čen va ni. U ho lu
ško le, s mje rom, do mi ni ra ju nje zi na re -
pre zen ta ti vna i eko-di men zi ja: u vi tri -
na ma na de snoj stra ni pe ha ri i pla ke te
osvo je ne na ra znim me đu škol skim na -
tje ca nji ma, a na li je voj stra ni ogla sna
plo ča, eko-pa no i eko-in sta la ci ja. Osje -
ća se pri su tnost mo der ni jih ma te ri ja la i
for mi u odno su na vanj ski, kla si čni, iz -
gled i ni je te ško za klju či ti ka ko je zgra -
da ne da vno te me lji to obnov lje na. Gi -
mna zi ja je osno va na 1891, te ško ošte -
će na 1991, obnov lje na 2000... Uos ta -
lom, ško la da nas ima pri li čno in for ma ti -
vnu web stra ni cu (http://gi mna zi ja-vu -
ko var.sko le.hr/) i svi za in te re si ra ni za
nje zi nu de ta ljni ju kro no lo gi ju mo gu na
toj adre si pro na ći vi še po da ta ka.

“Ra dni dio” po sje ta ško li za po či -
njem, ka ko je i red, u ure du ra vna te lja.
Ispos tav lja se ka ko do la zim u nez go -
dnom tre nut ku, uto li ko što se ra vna telj,
prof. Jo sip Prpa, upra vo spre ma “us ko -
či ti” na nas ta vu i za mi je ni ti izne na da
izos ta log ko le gu. Sti že, ipak, izra zi ti za -
ni ma nje za vrstu pri lo ga ko ji pri pre mam
i pro fil ča so pi sa u ko jem će pri log bi ti
objav ljen, a ka da ka žem ka ko me
prven stve no za ni ma dvo je zi čna di men -
zi ja ško le i nas ta va na srpskom je zi ku,
su sre tlji vo me upu ću je na pro fe so ri cu
srpskog je zi ka i knji že vnos ti Mi li cu Sto -
ja no vić, vo di te lji cu te nas ta ve.

Od pro fe so ri ce Sto ja no vić naj pri -
je do zna jem ne ke opće i sta tis ti čke po -
dat ke. Ško li gra vi ti ra sa mo ši re vu ko -
var sko po dru čje (naj bli ža su sje dna gi -
mna zi ja je ne da le ko, u Vin kov ci ma),
ta ko da je broj uče ni ka re la ti vno skro -
man − uku pno 364, u 22 odje lje nja op -
ćeg, pri ro do slo vno-ma te ma ti čkog i je -
zi čnog smje ra. Nas ta va se odvi ja na
hrvat skom je zi ku (238 uče ni ka u 12
odje lje nja) i na srpskom je zi ku i pi smu
(126 uče ni ka u 10 odje lje nja). Po red
Pra vo sla vne gi mna zi je u Za gre bu, Gi m -
na zi ja “Vu ko var” je di na je gi mna zi ja u

Hrvat skoj s nas ta vom na srpskom je zi ku
i pi smu. To je nas ta va po ta ko zva nom
mo de lu A, a taj mo del po dra zu mi je va
da se na je zi ku ma nji ne pre da ju svi nas -
ta vni pre dme ti.(1)

Ima li ta kva nas ta va ika kvih spe ci -
fi čnos ti, osim je zi ka?

“Ni ka kvih. Srbi, kao pri pa dni ci
no vo nas ta le ma nji ne, ima ju pra vo da
se obra zu ju na svom je zi ku i pi smu; to
je izbor i ro di te lja i uče ni ka. Oni u po -
tpu nos ti uče hrvat ski pro gram, ko ji je
va li dan u ce loj drža vi, ali na svom je zi -
ku i pi smu. I, ako me pi ta te za li čno
miš lje nje, i ja bih se tru di la, ka da bih
ima la de te tog uzras ta, da ono po ha đa
nas ta vu na ma ter njem je zi ku, a da se
ka sni je, kao već for mi ra na li čnost, bez
kom ple ksa i frus tra ci ja, uklju ču je u za -
je dni cu u ko joj je ro đe no i odra slo.”

Nas ta va na srpskom je zi ku i pi smu
or ga ni zi ra se od 1997. go di ne i, pre ma
ri je či ma pro fe so ri ce Sto ja no vić, ni je bi -
lo ni ka kvih po te ško ća u nje zi nom uvo -
đe nju i za živ lja va nju:

“Pro gra mi su na prav lje ni u vre me
man da ta UN TA ES-a, u sa ra dnji sa Mi nis -
tar stvom, i bi lo je to ne ka ko be zbol no i
go to vo ne ose tno; je dnos ta vno − ne ma
onog pro gra ma po kom smo ra ni je ra di -
li, a ra di se po no vom. U nas ta vi srpskog
je zi ka ta se pro me na naj vi še oči to va la u
to me što se zas tu plje nost svet ske knji -
že vnos ti sve la na mi ni mum, jer se ona
već obra đu je u nas ta vi hrvat skog, a mi
sad uči mo sa mo srpske pis ce.”

Je li pra vi lo da su pre da va či u nas -
ta vi na hrvat skom Hrva ti, a u nas ta vi na
srpskom Srbi, ili tu ima od stu pa nja i iz -
nim ki?

“Nas ta vu na hrvat skom kod nas
izvo de nas ta vni ci ko ji su Hrva ti, ma da
to ni je pra vi lo. Što se ti če nas ta ve na
srpskom je zi ku, po za ko nu ko ji je do nio
Sa bor, nas ta vu izvo di onaj ko go vo ri
srpski, pre sve ga pri pa dnik ma nji ne,
ko ji i po za ko nu ima pre dnost. Ali, na -
čel no, to mo že ra di ti i bi lo ko dru gi ko
u po tpu nos ti vla da srpskim je zi kom.”

Ko li ko me đu so bno ko mu ni ci ra ju
uče ni ci iz je dne i dru ge nas ta ve?

“Gi mna zi ja je po se bna ško la. Tu
de ca do la ze da uče. Mi ni ka da ni smo
ima li ni je dan in ci dent i ka da Mi nis tar -
stvo is ti če pri me re sa ra dnje, to je
upra vo vu ko var ska Gi mna zi ja. De ca se
dru že na ho dni ku, u je dnoj sme ni su
prvi i tre ći ra zre di i hrvat ske i srpske
nas ta ve, u dru goj dru gi i čet vrti ra zre -
di i je dne i dru ge nas ta ve. Ka da ško la
nas tu pa pre ma van, na ra znim ta kmi če -
nji ma u zna nju ili na spor tskim ta kmi -
če nji ma, for mi ra se za je dni čka eki pa.”

Ka ko bis te oci je ni li opre mlje nost
ško le opće ni to, i po se bno u po gle du
nas ta ve srpskog je zi ka i knji že vnos ti?

“Sva ka us ta no va, na ra vno, uvek mo že
bi ti i bo lje opre mlje na, ali mi slim da je
na ša ško la, u tom po gle du, ne gde pri
vrhu. Svi ka bi ne ti ima ju kom pju te re,
pro fe so ri ima ju lap to pe, ima mo i ’pa -
me tnu plo ču’, gra fos ko pe, te le vi zo re...
U sa vre me no ure đe noj bi bli ote ci ima -
mo sve na slo ve iz pro gra ma, ugla vnom
i u do vo ljnom bro ju pri me ra ka. Ne što
je na ba vi la ško la, pre ko ’Pro sve te’, ne -
što nam je po klo ni la Na ro dna bi bli ote -
ka Srbi je, po ne što na bav lja mo i sa mi.
Sve u sve mu, mi slim da smo dos ta do -
bro opre mlje ni.”

Ima te li ne ka sa zna nja o to me
gdje uče ni ci ko ji po ha đa ju nas ta vu na
srpskom nas tav lja ju ško lo va nje?
“To je, ot pri li ke, po la-po la. Mi slim da
se de ca u po sle dnje vre me, bu du ći da
su se ne ke stva ri već re ši le, sve vi še
odlu ču ju os ta ti ov de, i stu di ra ju ugla -
vnom u Osi je ku. Osi jek i No vi Sad su
nji hov naj češ ći izbor. Na ši đa ci su, na
fa kul te ti ma ko je oda be ru, ne sa mo ra -
vno pra vni, ne go čes to i me đu bo ljim i
uspe šni jim stu den ti ma. Ima mo već i je -
dnog do kto ra na uka u Osi je ku, dva do -
kto ran ta na Ma te ma ti čko-in for ma ti -
čkom fa kul te tu, je dna na ša uče ni ca je
na do ktor skom stu di ju bi olo gi je...”

* * *
U raz go vo ru s uče ni ci ma o nji ho -

vim či ta telj skim na vi ka ma, u tri na sum -
ce oda bra na odje lje nja (je dnom prvom
i dva tre ća ra zre da) “ot kri vam” ka ko se
oni, ma nje-vi še, ni po če mu ne ra zli ku -
ju od svo jih vršnja ka iz dru gih ško la i
dru gih re gi ja: či ta ju re la ti vno ma lo.
Ono što mo ra ju, pro či ta ju, ali, pri zna -
ju, čes to pre ko vo lje. Či ni se ka ko i u
sa moj an ke ti su dje lu ju dos ta be zvo ljno
i re zer vi ra no; te ma im je, evi den tno,
nea tra kti vna. Dje la iz sta ri jih epo ha su
im čes to je dva ra zu mlji va i, kad bi mo -
gli utje ca ti na pro gram, go to vo bez
izu zet ka, že lje li bi mno go vi še su vre -
me ni jih dje la i auto ra. Ozbi ljni ji in te -
res za knji že vnost izvan škol skog pro -
gra ma po ka zu ju ma lo broj ni, a me đu fa -
vo ri ti ma tih is ta knu ti jih či ta ča ne na la -
ze se ni hrvat ski ni srpski pis ci. Ka žu ka -
ko ra di je či ta ju svjet sku knji že vnost,
ali ne ra do iz dva ja ju kon kre tna ime na.
Po ime ni ce su is ti ca ni je di no Hes se i Se -
li mo vić, a dvi je su uče ni ce ne da vno či -
ta le Vje šti cu iz Por to bel la, ali se ni su
mo gle sje ti ti ime na auto ra.

Te ško na vo de i ime na su vre me nih
srpskih i hrvat skih pi sa ca izvan škol skog
pro gra ma: je dan je uče nik (prvog ra -
zre da) na veo Ršu mo vi ća, a na mo je
izra vno pi ta nje go vo re li im što ime na
Sve ti sla va Ba sa re ili Mi ljen ka Jer go vi ća,
na Ba sa ru ni je re agi rao nit ko, a na Jer -
go vi ća sa mo dvo ji ca uče ni ka. U je dnom

sam ra zre du kao “la kmus-ime” spo me -
nuo i Du brav ku Ugre šić, opet bez rea -
kci je. O knji že vnos ti na In ter ne tu ta ko -
đer zna ju vrlo ma lo, a/ali na Fa ce bo oku
su go to vo svi. Uz mi ni-an ke tu o či ta telj -
skim na vi ka ma pos tav ljam i pi ta nje o
to me sma tra ju li svo ju ško lu, zbog dvo -
je zi čne nas ta ve u njoj, spe ci fi čnom u
odno su na dru ge. Što izri či to, što sa mo
odma hi va njem gla vom, na to pi ta nje
svi od go va ra ju ne ga ti vno. Kad pi ta nje
pre for mu li ram ta ko da pi tam mi sle li da
po ha đa nje dvo je zi čne ško le mo že bi ti
pre dnost, ugla vnom se sla žu da mo že.

Za ovla šnu “ana li zu” ove mi ni-an -
ke te, za mo lio sam pre da va če hrvat skog
je zi ka u nas ta vi na srpskom je zi ku, pro -
fe so ri cu Ve ru Pa vlo vić i pro fe so ra Ne -
boj šu Ja ni ća. Uz ogra du da mo že go vo -
ri ti sa mo o prvim ra zre di ma, u ko ji ma
pre da je, pro fe sor Ja nić slo žio se s pro -
cje nom ka ko uče ni ci pre ma lo či ta ju, a
ra zlo ge za to vi di u ne što ši rem me dij -
skom kon tek stu:

“Sna žan uti caj te le vi zi je i in ter -
ne ta i (pre)za si će nost in for ma ci ja ma i
sa drža ji ma po sre do va nim tim pu tem ne
os tav lja im ni do vo ljno vre me na ni mo -
ti va ci je za dru ge, kla si čni je, me di je i
sa drža je. Knji ge su u tom me dij skom
pre sin gu prva žrtva. Ako će su tra svi u
ra zre du pri ča ti o Su per ta len tu, a ne o
knji zi, pri ro dno je da svi že le bi ti in.”

Pro fe so ri ca Pa vlo vić pos tav lja se vi -
še po kro vi telj ski pre ma uče ni ci ma, a nji -
ho vu “suz drža nost” u an ke ti do ne kle re -
la ti vi zi ra i objaš nja va dru gim ra zlo zi ma:

“Nai šli ste na vrlo ma li ra zred u
ko me su uče ni ci bi li zbu nje ni va šim pi -
ta nji ma, ne pri pre mlje ni za raz go vor i
na kon va še ga odlas ka uče ni ci su “ot kri -
li” svo je či ta telj ske afi ni te te pred svo -
jim pre da va čem i ko le ga ma iz ra zre da.
Uče ni ci ni su to li ko in di fe ren tni ko li ko
se to u prvi mah či ni i ka ko se već uvri -
je že no pi še o to me na svim ra zi na ma;
oni je dnos ta vno bi ra ju onu vrstu knji -
že vnih dje la ko ja im je pri vla čni ja. Uz
to, zbog pre op te re će nos ti pla nom i
pro  gra mom u gi mna zi ja ma, os ta je im i
ma lo vre me na za či ta nje.”

U an ke ti je “ple bis ci tar no” izra -
žen zah tjev uče ni ka za vi še su vre me ne
knji že vnos ti u pro gra mi ma. Zna mo da
nas ta vni pro gra mi ne nas ta ju u ško la -
ma, ali ko li ko “ma ne var skog pros to ra”
ima po je di na čni pre da vač da, bar dje li -
mi čno, iza đe u su sret uče ni čkim sklo -
nos ti ma i že lja ma?

“Pro gra mi su pri li čno čvrsto za da -
ni. U okvi ru tog za da nog, mi mo že mo,
tu i ta mo, ura di ti ne ke ma le izme ne, ali
za da no se mo ra ura di ti. Mo der na i sa -
vre me na knji že vnost se ra de u tre ćem i
čet vrtom ra zre du i sva ka ko da tu uče ni -
ci vi še na la ze se be, jer im je to bli že,

Gimnazija “Vukovar”

Slavko Sušilović
Hrvatski na srpskom
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ali u ško li se mo ra ju uči ti i kla si ci. Uvo -
đe nje drža vne ma tu re do da tno je su zi lo
pros tor za im pro vi za ci je i od stu pa nja.
Ka da bi pro gram da vao vi še slo bo de i
lju di u nas ta vi bi mo gli bi ti kre ati vni ji”
− sma tra pro fe so ri ca Sto ja no vić.

“Obje kti vno, tog pros to ra go to vo
da i ne ma. Ako ga je ra ni je do ne kle i
bi lo, na kon uvo đe nja drža vne ma tu re i
to je nes ta lo. Mo žda ne ka si tna pre ra -
spo dje la vre me na pre dvi đe nog i po tre -
bnog za obra du ove ili one te me, i to je
sve” − sla že se i pro fe sor Ja nić.

“Po tre ba mi je nja nja i osu vre me -
nji va nja nas ta ve knji že vnos ti, či ni mi
se, sta ra je ko li ko i škol stvo. Nas to ja la
bih, da ka ko, osu vre me ni ti izbor knji že -
vnih dje la pre dvi đe nih za le kti ru, ali bih
se sva ka ko pri to me kon zul ti ra la sa su -
vre me nom kri ti kom, jer ne sma tram da
je sve što je ’no vo’ bo lje od ’sta ro ga’.
Svje do ci smo do bi va nja čak i knji že vnih
na gra da za sa svim tri vi jal na umje tni čka
pos ti gnu ća. Nas to jim na šim uče ni ci ma
pro ši ri ti ob zor i pre po ru či ti po ne ki na -
slov su vre me nih auto ra ko je i sa ma či -
tam” − ka že pro fe so ri ca Pa vlo vić.

* * *
Po zi ci ja pre da va ča hrvat skog je zi -

ka u nas ta vi na srpskom je zi ku i pi smu
uči ni la mi se za ni mlji vom te mom, čak i
u užem, stru čnom kon tek stu (i ako se
ap stra hi ra ju sve, ma nje-vi še po zna te,
ne ural gi čne okol nos ti ko je tu pri ču uo -
kvi ru ju na kon kre tnom te re nu), pa pro -
fe so ri cu Pa vlo vić pi tam ko li ko ona tu
po zi ci ju do živ lja va kao spe ci fi čnu u
odno su na “stan dar dnog” pre da va ča
ma ter njeg je zi ka.

“Nas ta va hrvat skog je zi ka u ra -
zre dnim odje lje nji ma ko ja po ha đa ju
re do vi tu nas ta vu na srpskom je zi ku i ći -

ri li čnom pi smu, što Za kon o obra zo va -
nju de fi ni ra kao obra zo va nje na ci onal -
nih ma nji na na svom pi smu i je zi ku po
mo de lu A, ni je ni u je dnom kon tek stu
’nes tan dar dna’ pla nom, pro gra mom pa
i re le van tnim re zul ta ti ma na na tje ca -
nji ma u po zna va nju hrvat sko ga je zi ka,
ko je os tva ru ju uče ni ci na še ško le, i u
sa mom nas ta vnom pro ce su ne ma ni ka -
kvih spe ci fi čnos ti ni ti iznim ki u odno su
na cje lo ku pnu sre dnjo škol sku po pu la ci -
ju u Re pu bli ci Hrvat skoj.”

Po miš ljam, ka ko bih sam, da se
na đem u ta kvoj po zi ci ji, pris tu pio ana -
li zi Pre ra do vi će ve pje sme Ro du o je zi -
ku? O ko jem ro du, ko jem je zi ku i iz ko -
je vi zu re pje snik pi še, a u ka kvoj kon -
ste la ci ji ga se per ci pi ra? Stvar, sva ka ko,
ni je neo bjaš nji va, ali je, či ni mi se,
naj bla že re če no, u me đu vre me nu pos -
ta la po pri li čno kom pli ci ra na. Na vo dim i
taj kon kre tan pri mjer, ali pro fe so ri ca
Pa vlo vić ru ti ner ski ot kla nja mo ju “za -
bri nu tost”:

“Tu ma če nje knji že vnog opu sa
hrvat skog ro man ti čar skog knji že vni ka i
je dnog od ili ra ca Pe tra Pre ra do vi ća ni
po če mu ni je ’kom pli ci ra no’, pa ni u pri-
s tu pu nje go voj odi ’Ro du o je zi ku’. Na ši
uče ni ci su upu će ni u či nje ni cu da pri pa -
dnost je dnoj na ci onal noj knji že vnos ti ne
odre đu je pri pa dnost odre đe nom na ro du
već da to či ne je zik, ide je i kul tu ra ko je
taj knji že vnik pro mi če svo jim dje li ma.
Sli čan odnos pre ma na ci onal noj knji že -
vnos ti ima Ivo An drić, ko ji je na kon ’Ex
pon ta’ i ’Ne mi ra’ svo ja dje la nas ta vio
pi sa ti je zi kom ko ji mu je bio bli ži i u či -
ju se kul tu ro lo gi ju bo lje uklo pio. Sli čnih
pri mje ra ima i u stra nim knji že vnos ti -
ma, tre ba pri to me ima ti na umu knji že -
vni opus Ni ko la ja Va si lje vi ča Go go lja i
ne kih dru gih knji že vni ka.”

Za kraj os tav ljam i ono ne in ven ti -
vno pi ta nje o to me što sam pro pus tio
pi ta ti, a mo glo bi bi ti va žno za “sli ku”
ško le. Pro fe so ri ca Pa vlo vić u tom tre -
nut ku ne zna da sam o to me već in for -
mi ran od dru gih su go vor ni ka, pa ne pro -
pu šta u prvi plan is ta knu ti uče ni ke:

“Nis te pi ta li ni šta o re zul ta ti ma
na upi si ma na ših uče ni ka na že lje ni stu -
dij, bi lo na sve uči li šti ma di ljem RH, bi -
lo na stu dij ske smje ro ve u Srbi ji, a u
po slje dnje vri je me i u BiH. Pre ma na -
šim spo zna ja ma, uče ni ci se vrlo la ko i u
ve li kom bro ju uspi je va ju upi sa ti na že -
lje ne smje ro ve i za vrša va ti stu dij. Po -
no si mo se sjaj nim mla dim lju di ma ko je
smo obra zo va li, a oni su da nas asis ten -
ti na ka te dri za ma te ma ti ku u Osi je ku,
na še ra dne ko le ge, li je čni ci, vrlo us pje -
šni aka dem ski gra đa ni...”

Una toč to me što pred stav lja ju
odre đe no po nav lja nje u tek stu (ili, bo -
lje, upra vo zbog to ga) či ni mi se ka ko bi
ove pro fe so ri či ne ri je či mo gle bi ti zgo -
dan za klju čni mo tiv ove re por ta že. Ako
iz ove ško le izla ze mla di lju di ko ji ni po
če mu ni su in fe ri or ni svo jim vršnja ci ma
iz dru gih ško la i sre di na, su sre tlji vi i ko -
rek tni pro fe si onal ci iz Gi mna zi je “Vu ko -
var” mo gu bi ti za do vo ljni po slom ko ji
ra de. A broj na po tpi ta nja ko ja bi se mo -
gla pos ta vi ti o ra znim so ci jal nim i dru -
gim (sva ka ko izvan pe da go škim) uvje to -
va nos ti ma i li mi ti ma u ko ji ma taj po sao
ra de tre ba upu ti ti na dru ge adre se.

(1) Pra vo je pri pa dni ka na ci onal nih ma nji na
na od goj i obra zo va nje na je zi ku i pi smu na ci onal -
nih ma nji na ko jim se slu že, a os tva ru je se na te me -
lju Us ta va Re pu bli ke Hrvat ske, Us ta vnog za ko na o
pra vi ma na ci onal nih ma nji na i Za ko na o obra zo va -
nju na je zi ku i pi smu na ci onal nih ma nji na. Od goj i
obra zo va nje pri pa dni ka na ci onal nih ma nji na obav -
lja se u pred škol skim, osno vno škol skim i sre dnjo -
škol skim us ta no va ma s nas ta vom na je zi ku i pi smu
ko jim se slu že pod uvje ti ma i na na čin pro pi san po -
se bnim pro gra mom o od go ju i obra zo va nju na je zi -
ku i pi smu na ci onal nih ma nji na ko je do no si na dle -
žno mi nis tar stvo.

Od goj i obra zo va nje pri pa dni ka na ci onal nih
ma nji na pro vo di se na te me lju tri mo de la or ga ni zi -
ra nja i pro vo đe nja nas ta ve, i to:

Mo del A po ko je mu se cje lo ku pna nas ta va
izvo di na je zi ku i pi smu na ci onal ne ma nji ne, uz ob -
ve zno uče nje hrvat skog je zi ka u is tom bro ju sa ti u
ko jem se uči je zik ma nji ne. Uče ni ci ima ju pra vo i
ob ve zu uči ti do da tne sa drža je va žne za ma njin sku
za je dni cu. Ovaj se mo del nas ta ve pro vo di u po se -
bnoj us ta no vi, ali ga je mo gu će pro vo di ti u us ta no -
va ma s nas ta vom na hrvat skom je zi ku u po se bnim
odje li ma s nas ta vom na je zi ku i pi smu ma nji ne.

Mo del B po ko je mu se nas ta va izvo di dvo je -
zi čno. Pri ro dna se gru pa pre dme ta uči na hrvat -
skom je zi ku, a druš tve na gru pa pre dme ta na je zi -
ku na ci onal ne ma nji ne. Nas ta va se pro vo di u us ta -
no vi s nas ta vom na hrvat skom je zi ku, ali u po se -
bnim odje li ma.

Mo del C po ko je mu se nas ta va izvo di na
hrvat skom je zi ku uz do da tnih dva do pet škol skih
sa ti na mi je nje nih uče nju (nje go va nju) je zi ka i kul -
tu re na ci onal ne ma nji ne. Do da tna sa tni ca u tra ja -
nju od pet škol skih sa ti tje dno obu hva ća uče nje je -
zi ka i knji že vnos ti na ci onal ne ma nji ne, geo gra fi je,
po vi jes ti, gla zbe ne i li ko vne umje tnos ti.
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251
ško la ima na ziv ko ji sa drži in for ma ci ju
o vrsti ško le i/ili gra du, odno sno de lu
gra da u ko me se ško la na la zi (od to ga
54 gi mna zi je). 

8
nau čni ka, a tri de set ško la no si nji ho va
ime na. Te slom se di či 16 ško la, pet ško -
la zo ve se po Pu pi nu, pet no si na ziv Mi -
lu tin Mi lan ko vić, još je sa mo Jo sif Pan -
čić sti gao do če ti ri ško le, os ta li ima ju
po je dnu (Pa vle Sa vić, Jo van Cvi jić, Mi -
ha ilo Pe tro vić Alas, Jo van Žu jo vić i Ru -
đer Bo ško vić). Ako me đu ve li kim bro -
jem ime na ko ji ma se di če na še sre dnje
ško le ima još ne ki ma nje po znat nau -
čnik, In ter net je os tao za tvo ren za to
nau čno ime.17

pi sa ca (5%), od ko jih je je dna že na, za -
slu ži lo je da ne ka ško la po ne se nji ho vo
ime. Sa mo Bo ra Stan ko vić i Bran ko Ra -
di će vić ima ju tri ško le, svi os ta li po je -
dnu. 

3
ško le se zo vu Do si tej Obra do vić. 

13
ško la u svom ime nu sa drži ne ki da tum.
Dve od ovih ško la no se na ziv po da nu
po be de nad fa ši zmom (9. maj), ali ni je
ja sno šta ozna ča va ju da tu mi 23. maj,
1. no vem bar, 12. fe bru ar, 11. maj, 11.
okto bar i sl. 

4
ško le kraj ula za ima ju ta ble sa ime nom
Jo si fa Pan či ća.

16
ško la no si ime Ni ko le Te sle, ne što ma -
nje ško la se zo ve Sve ti Sa va (10), osam
no si ime Vu ka Ka ra dži ća, pet Mihajla
Pu pi na, baš ko li ko i Mi lu ti na Mi lan ko vi -
ća. Ne ja sno je do du še za što se pri va tne
ško le češće zo vu Mi lu tin Mi lan ko vić,
uklju ču ju ći i one ko je se u kon kur su na -
zi va ju: Evrop ska po slo vna ško la “Mi lu -
tin Mi lan ko vić” i Ško la op šteg zdrav lja i
le po te “Mi lu tin Mi lan ko vić”.

9
sve ta ca je do bi lo šesnaest ško la − sve -
ti Sa va de set ško la, a po je dnu ško lu
ima ju Sve ti Ste fan, sve ti Ki ri lo i Me to -
di je, sve ti Tri fun, sve ti Ahi li je, sve ti Ni -
ko la i sve ti Ko zma i Da mjan. Sre dnja
ško la Sve ti Tri fun ško lu je po ljo pri vre -
dne te hni ča re i vi no gra da re, Sve ti Ko -
zma i Da mjan je na ziv sre dnje me di cin -
ske ško le (da li to zna či da će bu du ći
pa ci jen ti o vih uče ni ka mo ra ti da se uz -
da ju u sve ce ka da ih sa daš nji ško lar ci
bu du le či li?), ali ško la sve ti Ni ko la ne
ško lu je bro da re, već je to sre dnja eko -
nom ska ško la ko ja svo jim na zi vom iz -
gle da da su ge ri še ve zu izme đu crkve i
eko no mi je. Crkve no-sve ta čkim na zi vi -
ma ško la va lja do da ti i je dnog pro tu,
Ste va na Di mi tri je vi ća, o ko me se na In -
ter ne tu ne mo že ni šta sa zna ti, osim da
te hni čka ško la u Ale ksin cu no si nje go vo
ime.

14
ško la no si ime ne ke že ne (4,2%). Od
ovog bro ja tri na est su drža vne, a je dna
pri va tna ško la (2,3% pri va tnih ško la no -
si ime ne ke že ne). Je di no je Mi le va Ma -
rić − Aj nštajn, že na ko ju pam ti mo
prvenstve no zbog po zna ti jeg su pru ga,
za slu ži la da se dve ško le zo vu nje nim
ime nom. Pre os ta lih de vet že na su: dve
sli kar ke (Mi le na Pa vlo vić Ba ri li, Na de -
žda Pe tro vić), je dna spi sa te lji ca (Isi do -
ra Se ku lić), os ta le su ugla vnom na rod ni
he ro ji ili su stra da le u par ti za ni ma, to -
kom oku pa ci je ili ne po sre dno pred Dru -
gi svet ski rat (Ses tre Nin ko vić, So nja
Ma rin ko vić, Bo sa Mi li će vić i dru ge). O
Dra gi nji Ni kšić, Je le ni Var ja ški, Ma ri
Man dić i Je le ni Maj sto ro vić ne ma ni ka -
kvih po da ta ka, čak ni na saj to vi ma ško -
la ko je no se nji ho vo ime. 

332
ško le u svom na zi vu sa drže vlas ti to
ime, da tum ili ne ki ne geo graf ski po -
jam. Ka ko se da nas zo vu pre os tale 332
ško le (57%)?. 

Ipak naj za ni mlji vi je su ško le mo -
der nih i no vih ime na: Smart,
Drvo art, Glo bal, Pro fe si onal,
Krug, a po ne ka se oči to zo ve po
vla sni ku, po put sre dnje fri zer ske
ško le Voj kan i op ti čar ske ško le
Paš ćan.

5
Pet ško la zo ve se po Sve to za ru Mar ko -
vi ću, pros ta lo je još osam po zna ti jih
na ro dnih he ro ja (Pin ki, Lo la Ri bar, Ra -
do je Da kić, Na da Di mić, Ra de Kon čar,
Žar ko Zre nja nin…). Mo žda se u pri li čno
du gom spis ku ime na lju di o ko ji ma ne -
ma po me na čak ni na saj to vi ma ško la
ko je no se nji ho va ime na na la zi još ne -
ki he roj, nau čnik, ume tnik, ali sa vre -
me ne ge ne ra cije o nji ma oči to ne zna -
ju mno go, a ni je ih bri ga ko su re ci mo
Bo ri slav Pe trov − Bra ca, Mi le Ar se ni je -
vić Ban de ra (po nje mu se zo ve je dna
gi mna zi ja), Ra de me ta lac, Du šan Tri vu -
nac Dra goš, Sve to zar Krstić To za ili Bo -
ži dar Đor đe vić Ku kor. %)?. 

Broj sre dnjih ško la u Srbi ji te ško
je pre ci zno sa zna ti. Još te že je
do ći do pre ci znog spis ka na zi va
tih ško la. Na saj tu Cen tra za ob ra -
zo vne po li ti ke (www.cep.edu.rs)
na la zi se po da tak da u Srbi ji pos -
to ji 548 sre dnjih ško la, od ko jih je
20 pri va tnih. Na saj tu Mi nis tar stva
obra zo va nja ne pos to ji taj po da -
tak, u škol skim upra va ma ka žu da
ima ju spi sak ško la sa mo za okrug
ko ji je u nji ho voj na dle žnos ti.
Broj 548 po me nuo je i aktu el ni
mi nis tar obra zo va nja prvog sep -
tem bra ove go di ne, ali se kao je -
di ni po uz dan izvor in for ma ci ja
mo že uze ti bro šu ra Kon kurs za
upis u sre dnju ško lu 2011-2012,
ko ju sva ke go di ne iz da je Pro sve tni
pre gled, list pro sve tnih ra dni ka
Re pu bli ke Srbi je. Na na slo vnoj
stra ni je is ta knut na ziv Mi nis tar -
stvo p ro sve te i na uke Re pu bli ke
Srbi je, a prvu stra nu ove pu bli ka -
ci je či ni fak si mil odlu ke Mi nis tar -
stva pro sve te i na uke o upi su uče -
ni ka u sre dnju ško lu 2011/2012. 

Već pr vi po gled na spi sak
ško la dat u ovoj bro šu ri ja sno po -
ka zu je da ni su ta čni po da ci ko je
da ju mi nis tar i Cen tar za obra zo -
vne po li ti ke. U 2011/2012. go di ni
pos to je 44 pri va tne sre dnje ško -
le. Su de ći po lis ti ško la objav lje -
noj u Kon kur su, u 25 okru ga ima
486 ško la, od ko jih su tri ško le sa
de la tnoš ću van se di šta (to je ono
što se ne ka da zva lo is tu re na ode -
lje nja). U pet okru ga na Ko so vu
kon kurs je ra spi san za pri jem
uče  ni ka u 53 ško le, od ko jih je 16
sa de la tnoš ću van se di šta. Do  da -
mo li to me i 44 pri va tne ško le,
do la zi mo do bro ja 583.

Ka kva ime na no se na še
ško  le?

15
ško la na zva no je po po li ti ča ri ma, us ta -
ni ci ma iz 19. ve ka. Tu va lja do da ti i
ško lu ko ja se zo ve Ta kov ski us ta ni ci, a
je dna ško la za uče ni ke sa sme tnja ma u
ra zvo ju no si ime Vi dov dan.
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Предраг Луцић
ПОСЛЕДЊА ИГРА ЛЕКТИРА

Видим да је српска лектира и даље
успјешно намргођена. И жалим на-
длежне веселнике с лектир-машнама
којима ништа не значи то што у зе-
мљи Србији постоји генијалан превод
Rabelaisova “Гаргантуе и Пантагру-
ела”. То заправо и није превод него
језична фешта какву је могао прире-
дити само Станислав Винавер. Стога
позивам ђаке у Србији да ту књигу чи-
тају без страха од њене дебљине и
без страхопоштовања према чињени-
ци да се она сматра једним од најва-
жнијих дјела у повијести свјетске
књижевности. И пристајем да ме онај
тко се током читања ниједанпут не
насмије, без милости затуче том де-
белом књигом чим се појавим на не-
ком српском граничном прелазу.

Иста понуда важи и за ђаке који
успију остати равнодушни према “До-
живљајима доброг војника Швејка”
Јарослава Хашека. Такви су ионако
већ једном ногом у војсци, па ни ја
немам ништа против да будем једном
ногом у гробу.

А кад смо већ код озбиљних
смијача, зашто да средњошколци у
Србији не читају писца који је у њихо-
вим годинама успио догурати до
избацивања из школе? Дакле, Свети-
слав Басара и “Фама о бициклисти-
ма”, па макар и испод клупе. И макар
били избачени с наставе.

Кад их избаце, барем могу на
миру читати књиге које их се итекако
тичу, а нема их у школској лектири:
Salingerova “Ловца у ражи” у преводу
Драгослава Андрића, “Цацу у метроу”
Raymonda Queneaua у преводу Данила
Киша, “Велику свеску” Agote Kristof,
“Мартина Едена” Jacka Londona,
“Продавнице циметове боје” Bruna
Schulza...

Избачени с наставе могу откри-
ти све оне књиге које нису припуште-
не у овако структуриран лектирски
програм, а који је − благо казано −
игнорантски према самосвјесним спи-
сатељицама, према читавим књиже-
вним врстама (шта то бјеше есеј?!),
жанровима (фантастика, научна и не-
научна), правцима (магични реали-
зам), хемисферама (као да јужно од
екватора постоји само једна једина
прича вриједна читања, она Borgeso -
va), расама расних класичних писаца
(од Lao-Tsea до Bashoa), великим кул-
турама (гдје се причало по “Хиљаду и
једну ноћ” и гдје су настале Хајамове
“Рубаије”)...

Од таквог програма који је у свом
већем дијелу посвађен и с књижевном
прошлошћу и са садашњошћу, с ма-
штом и са стварношћу, ваља бјежати с
“Cortom Malteseom”. Како оним Huga
Pratta, тако и оним Владимира Пишта-

ла. Ваља бјежати свугдје осим у хрват-
ску лектиру, скројену по сличном бес-
мртничком и беживотном моделу.

* * *

Јелена Попадић
ШКОЛА ЈЕ НЕСРЕЋНИ
МИКС СТАРОГ И НОВОГ

Као предавач у Школи креативног пи-
сања “Аутор”, полазницима почетни-
цима дала сам упитник како бих има-
ла икакву слику о њиховим интересо-
вањима. Једини одговор који је на
сваком упитнику био исти односио се
на то шта не воле да читају. Одговор
је гласио веома једноставно: лекти-
ру. Реч је о деци која су као додатну
ваншколску активност изабрали кре-
ативно писање.

Наш школски систем није ство-
рен по мери ђака, као ни лектира уос-
талом; он је неки несрећни микс
“прошлог” и овог новог времена, у
коме се ђацима од новог времена ну-
ди углавном носталгија за старим
временима. Колико видим, нема ни-
једног дела млађег од једно две и по
деценије. Њима се ускраћује свет у
којем они живе. Сада. 

Ова теза отвара још једну необи-
чно важну тему, а то је функција ле-
ктире, посебно у млађим разредима.
У времену у ком се изузетно мало чи-
та, лектира за основце би ваљда тре-
бало да служи да ученици стекну на-
вику да читају. Немају сви ученици,
чак ни већина, родитеље који читање
сматрају важном категоријом у живо-
ту, дакле, школа у том смислу мора
да има много важнију улогу у стицању
те навике. А ако им се понуди дело
које они не разумеју, коме нису дора-
сли, и које је незанимљиво, овај кон-
цепт је заправо аутогол. Кроз литера-
туру која их не интересује учимо их
да читају? Тешко. 

И кад дођу до средње школе,
кад их већ можемо рачунати у одра-
сле особе, имамо Дантеов “Пакао”;
читање “Пакла” са петнаест година је
ништа друго до − пакао. Поново зид
неразумевања дела које професор
тражи да се прочита и као последица
− отпор наравно. Можда би им Џули-
јан Барнс, Харуки Мураками, Јустејн
Гордер, Пол Остер били ближи. Не
заговарам идеју да лектира треба да
буде заснована само на новијој књи-
жевности, нити мислим да је нова
књижевност квалитативна категори-
ја. Само бих волела да то што се зове
лектира буде по мери ђака, да им се
на репрезентативним примерима
објасне токови светске, домаће и ре-
гионалне (морам да признам да за ову
категорију нисам знала до недавно)
књижевности кроз историју, али сма-
трам да гомилање и инсистирање на

хронологији написаних дела не води
ама баш никуд. 

Као што сам сигурна да код ти-
нејџера-десничара, који узме своју
мотку и нунчаке па лупа по семафо-
рима, кантама за ђубре и људима,
љубав Ане Карењине неће изазвати
ни трунчицу емпатије или разумева-
ња, као што сам сигурна да тинејџер-
ку спонзорушу-у-најави “Странац”
“смара, брате”, тако сам сигурна да
су њихови животни критеријуми и та-
козване вредности формиране на
другим пољима одрастања. Сумњам
да ће им “права” литература наме-
тнути праве вредности; радије се сла-
жем са Гетеом, да са представе гле-
далац неће изаћи ни бољи ни гори.
Као ни после прочитане књиге. Утицај
није занемарљив, али сигурно није
директан. А потпуно је сигурно да
утицаја нема све донде док ђак чита
само да би добио прелазну или бољу
оцену. Важна вредност која треба да
им се наметне, коју им треба “подва-
лити” јесте стицање навике, жеље и
потребе да читају.

* * *

Владислава Војновић
YOUTUBE ИМ ЈЕ У ПРСТИМА

Генерација мојих родитеља, поред
племенитих читалачких разлога, чи-
тала је књиге да би била забавна у
друштву и да би се таквим знањима
одвајала од мање паметних вршњака,
те узајамно препознавала. Девојке су
муване рецитовањем роматичне или
смеле поезије, момцима се одговара-
ло деловима Татјаниног писма Оње-
гину, напредни су обожавали саблаж-
њивог Монтерлана, а мало млађи Се-
линџера. Моја генерација је за идеј-
но-идеолошко позиционоирање има-
ла музику. Од читалачких родитељ-
ских склоности није нам остало бог-
зна шта, тј. читали су ретки и није се
тачно знало да ли су зато елита или
им се треба ругати. Ја сам у тзв. заје-
дничким основама усмерене бело-
цркванске гимназији имала профе-
сорку која ме је пустила да уместо Ра-
та и мира одговарам Калифорнија
блуз, а у новинарскм смеру XII бео-
градске гимназије имала сам профе-
сорку која нас је, напротив, на смрт
малтретирала да кажемо тачно у сло-
во њене мисли о свему ономе што нас
није занимало, па се, логично, више
не сећам шта је то било, ни шта сам
одговарала, сећам се само да је пор-
фесорка била луда као струја. Данаш-
њи момци и девојке разликују се од
својих родитеља колико и ми од на-
ших, па на то треба додати и развој
медија: они знају свашта о серијама,
филмовима и музици на Интернету,
Youtube им је у прстима, комуницира-

ју на дру штвеним мрежама, мало им
је остало и од наше музике, а од де-
довско-бапске литературе скоро ни-
шта. Зато мислим да би им требало
променити не само програме књиже-
вности, него и методологије, па их
учити разумевању и већем уживању у
ономе чему су и иначе склони и ви-
чни: додати филм, ТВ, медије. А што
се читања тиче, скроз се слажем с
Данијелом Пенаком (Као у роману,
Градац, Чачак-Београд, 1998): кад би
им професори на глас прочитали по
једну књигу у сваком полугодишту,
па још кад би та књига имала тему
која им је блиска, па кад би се заје-
дно смејали и плакали и анализирали
зашто им се то десило... Е, то би би-
ло нешто. Онда бисмо били сигурни
да су сви свршени средњошколци
прочитали/одслушали тих осам књи-
га, да се не плаше да је двестотинак
страна не савладиво, и могла бих да
се опкладим да би половина њих, та-
ко колективно “инфицирана”, у ту
авантуру некад ушла и сама. Дакако,
тих осам књига морале би да буду
пажљиво одабране, довољно разу-
мљиве, а при томе противне кичу (ма-
да можда склоне кемпу?), примерене
уз расту, корозивне по корумпирани
систем који мучи адолесценте и, уз
све то, са јаким етичким нотама јер,
заправо, нема већих малограђана од
младих људи на прагу зрелости. Да
заштити децу од професора који су
често помало на своју руку, Минис-
тарство би могло да препоручи и ви-
ше од осам књига свих жанрова (ро-
мани, приповетке, песме, драме, пу-
тописна, дневничка и ина проза), али
би било нужно да остави професори-
ма на вољу најужи избор. Професори
би, онда, направили програме према
сопственом читалачком укусу, јер је
свака сила “одозго” бесмислена на
месту где треба развијати љубав и
афинитет. Цео онај, сада актуелни,
огромни списак требало би ставити у
Историју програма средњих школа,
као што и кринолине стоје у музеји-
ма, стручној литератури или фунду-
сима позоришта, а научиће да их ши-
ју они који буду студирали Костимо-
графију, па ће их исто тако ту и тамо
оденути они коју буду студирали Глу-
му, разгледаће их они које то посебно
интересује, а неке храбре особе обу-
ћи ће их за маскенбал. Новела од
Станца, нпр. сјајна је и мени јако
драга драма (хвала професорки Мир-
јани Миочиновић која ми је предавала
Историју југословенске драме и позо-
ришта на ФДУ), мада је, руку на срце,
данас мало неразумљива, али је од
ње смешнија и неразумљивија Нове-
ла од савременог програма књижев -
ности за средње школе у Србији.

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 ској 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 (у 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

(Не)намргођена лектира



28 Na pola puta

Hva la vam li je pa. Po prvi put ra dim
ova kvo ne što, pa vas mo lim da bu de te
uvi đa vni… Na pa nou sam ispi sao ne ko li -
ko ime na (Arent, Haj de ger, Ja spers, Aj -
hman, Mil gram, Kant, So krat), me đu
ko  ji ma su šes to ro fi lo zo fa i je dan ra tni
zlo či nac, ra ču na ju ći da ih tre ba spo me -
nu ti u ovom pre da va nju. Sad, do du še,
po što je to obav lje no, i mo že mo re ći da
smo ih spo me nu li, ne tre ba se da lje na
taj po pis po se bno os vrta ti. Kad sam bio
va ših go di na ni sam znao sko ro ni za ko -
ga od njih, ta ko da se ne mo ra te uzru -
ja va ti ako su vam ne ka ili sva od ovih
ime na ne po zna ta… 

Na mje ra mi je da vam naj je dnos -
ta vni jim na či nom ka žem zbog če ga je
Ha na Arent me ni oso bno bi la va žna, kao
no vi na ru, kao čo vje ku ko ji se ba vi pi sa -
njem, te za što mi slim da je Ha na Arent
va žna upra vo u ovim vre me ni ma, zbog
če ga bi je baš da nas bi lo ko ri sno či ta ti.
Evo ne ko li ko na je le men tar ni jih po da ta -
ka o njoj. Ra di se o fi lo zof ki nji ko ja je
ro đe na po čet kom pro šlog sto lje ća u
Nje ma čkoj, mi slim 1906, ali ni sam sa -
svim si gu ran, i po tje če iz ži dov ske obi -
te lji ko ja je pri pa da la ta daš njoj sre -
dnjoj kla si. Na kon što su na cis ti do šli na
vlast u Nje ma čkoj, 1933. go di ne, ona
kao Ži dov ka na pu šta ze mlju i ni kad se
vi še ne vra ća ta mo ži vje ti. Je dno je vri -
je me u Fran cus koj ra di la na zbri nja va -
nju iz bje gli ca i pri ku plja nju hu ma ni tar -
ne po mo ći, po sli je je oti šla u Ame ri ku
gdje je pos ta la sve uči li šni pro fe sor, to -
čni je, bi la je prva že na ko joj je na
ame ri čkim sve uči li šti ma uo pće do di je -
ljen sta tus pro fe so ra. Ha na Arent je,
da kle, bi la Ži dov ka u na cis ti čkoj Nje -
ma čkoj i že na u mu škom re zer va tu fi lo -
zo fi je, od če ga se ovo dru go po ne kad
vje ro ja tno či ni lo još i go rim… Već zbog
tih odre dni ca mo že se re ći ka ko je bi la
osu đe na da stal no pli va pro tiv stru je.

Na veo sam Haj de ge ra i sa da sli je -
di dio pri če ko ji je pra kti čki ra zi na tra -
ča, po go dan za bu le var ske ru bri ke u no -
vi na ma, jer se ra di o lju ba vnoj afe ri
izme đu Ha ne Arent i Mar ti na Haj de ge -
ra, no sma tram da je i to na odre đe ni
na čin va žno za ono što že lim ka za ti. Ta -
da, dva de se tih go di na pro šlo ga sto lje -
ća, Ha na Arent je mla da i vrlo ta len ti -
ra na stu den ti ca u Fraj bur gu, ima tek
osa mna est go di na. Pro fe so ri su joj Mar -
tin Haj de ger i Karl Ja spers, dvo ji ca pri -
ja te lja. Mar tin Haj de ger ima tri de set i
pet go di na, ima že nu i dvo je dje ce, i fi -
lo zof ska je zvi jez da u uspo nu. Već ta da
se vi dje lo da će on bi ti je dna od naj ve -
ćih po ja va u fi lo zo fi ji dva de se tog sto -
lje ća. Izme đu Ha ne i Mar ti na ra đa se
lju bav i ona pre ras ta u ozbi ljnu ve zu.
Pre ma svje do če nji ma, tu stva ri ni su baš
bi le pla ton ske na ra vi, iako je si gur no da

se o Pla to nu dos ta go vo ri lo. Sve to pri -
čam zbog to ga što 1933. go di ne, na kon
što Hi tler i na cis ti pre uzi ma ju vlast,
Mar tin Haj de ger pos ta je re ktor sve uči li -
šta − na toj fun kci ji, do du še, za drža va
se raz mjer no krat ko, mi slim da je bio
re ktor tek go di nu ili dvi je da na − i u ne -
ko li ko svo jih ta daš njih go vo ra, po go to -
vo onom nas tu pnom, po drža va na cis ti -
čki re žim, re žim ko ji je di rek tno us mje -
ren pro tiv lju di kao što je Ha na Arent, i
to zbog nji ho va na ci onal nog po ri je kla.
Sli čna je re la ci ja i pre ma Kar lu Ja sper -
su, ko ji je bio Ni je mac i ve li ki pri ja telj
s Haj de ge rom, ali je nje go va že na bi la
Ži dov ka, pa je u onim okol nos ti ma on
bio po tpu no izo li ran, mar gi na li zi ran i
izlo žen opa snos ti ma. Pri ja telj stvo
izme đu dvo ji ce fi lo zo fa pu ca i ni kad se
vi še ne obnav lja. To što je mo žda vo lio
Ha nu, i što je mo žda vo lio Ja sper sa,
Haj de ge ra ni je spri je či lo da us tra je u
svom opor tu ni zmu. Vrlo brzo on se po -
vu kao s aka dem ske fun kci je i ni je ja vno
is tu pao, me đu tim, ni ka da ka sni je ni je
se u po tpu nos ti odre dio pre ma na cis ti -
čkom zlu, odno sno pre ma svo me udje lu
u tom zlu i po tpo ri ko ju je pru žio re ži -
mu u vri je me ka da se oče ki va lo da mu
se mi sle ći lju di su prot sta ve.

Ha na Arent i Mar tin Haj de ger pre -
ki nu li su ta da sva ku ko mu ni ka ci ju. Ha na
se uda la za je dnog izni mno da ro vi tog
Haj de ge ro vog stu den ta − ko ji je ka sni je
pi sao pod pse udo ni mom Gin ter An ders −
no ubrzo se ra zve la, pa po no vo uda la i
s dru gim mu žem, nje ma čkim lje vi ča -
rom, oti šla ži vje ti u Ame ri ku. Na kon ra -
ta, ne gdje na sa mom po čet ku 50-ih go -
di na, Aren to va po sje ću je Nje ma čku,
ko ja je sa da de na ci fi ci ra na, i su sre će se
s Mar ti nom Haj de ge rom. Bio je to mo -
tiv za ne ko li ko treš ro ma na či ji su auto -
ri, ugla vnom be zus pje šno, po ku ša li re -
kon stru ira ti taj su sret. Ha na je da kle
obno vi la ve zu sa sa da pros kri bi ra nim
Haj de ge rom, a taj odnos, na ra vno, vi še
ni je bio lju ba vne pri ro de. Ona je čak
po tpo mo gla iz da va nje ne kih nje go vih
knji ga na en gles ko me je zi ku, ka sni je
or ga ni zi ra la i se ri ju pre da va nja u Ame -
ri ci, me đu tim, is to do bno je ima la žus -
tre i po vre me no ne ugo dne pri va tne pre -
pis ke sa svo jim ne ka daš njim men to rom,
gdje je tra ži la da se on kon kre tni je
odre di pre ma pro šlos ti. Ovaj je to vje -
što iz bje ga vao. Aren to va to ni kad ne bi
na pi sa la, ali Haj de ger je u tom smi slu
na pros to os tao do slje dna piz da. Mno go
in spi ra ti vni ja bi la je nje na du go go diš -
nja pre pis ka s Kar lom Ja sper som, s ko -
jim je do kra ja ga ji la is kre no i vjer no
pri ja telj stvo.

Za što sam po čeo s ovim odno som,
ma da on vi še spa da u trač-ru bri ke bu le -
var ske štam pe? Zbog to ga što je je dan

se gment − i to vrlo zna ča jan se gment −
fi lo zof skog i spi sa telj skog ra da Ha ne
Arent fo ku si ran na ne što što se mo že
na zva ti mo ral nim pos tu pa njem i mo ral -
nom od go vor noš ću po je di na ca u zlim
vre me ni ma. Uto li ko je čin svo je vrsnog
pra šta nja i bo le ći vos ti pre ma Haj de ge -
ru za ni mljiv i in tri gan tan, po go to vo
ima mo li u vi du da u svo jim tek sto vi ma
ona is tu pa ka te go ri čno i pre ma mo ral no
ne od go vor nom po na ša nju ugla vnom ne -
ma mi los ti. Htio sam sa mo re ći da je
Ha na Arent, ve li ka fi lo zof ki nja, ite ka ko
bi la oso ba od krvi i me sa.

Po čet kom pe de se tih go di na ob -
jav lju je svo je naj zna čaj ni je dje lo pod
na slo vom “Izvo ri to ta li ta ri zma”, po ko -
je mu je da nas ču ve na. Me đu tim, je dno
dru go nje no dje lo že lim da nas po se bno
iz dvo ji ti, ma da ono ne ma ta kvu fi lo zof -
sku ili po li to lo šku ra zi nu ka kvu ima ju
“Izvo ri to ta li ta ri zma”, a na slov mu je
“Aj hman u Je ru za le mu”, i to je, žan -
rov ski gle da no, za pra vo no vi nar ski rad.
Po dna slov te knji ge je “Iz vje štaj o ba -
nal nos ti zla”. 

Adolf Aj hman je bio na cis ti čki zlo -
či nac, oso ba ko ja je za vri je me Tre ćeg
Raj ha, i to na ro či to u po slje dnjim go di -
na ma Tre ćeg Raj ha, kao vi so ko ran gi ra ni
bi ro krat bio za du žen za tzv. ko na čno
rje še nje, za pro ve dbu ge no ci da nad Ži -
do vi ma u Nje ma čkoj i svim os ta lim ze -
mlja ma ko je su bi le pod nje nom oku pa -
ci jom. Aj hman je bio in dus tri ja lac
smrti. On je pre uzeo za da tak da što vi -
še lju di obi lje že nih svo jim na ci onal nim
po ri je klom uklo ni s li ca ze mlje u što
kra ćem pe ri odu. Is hod su či ni li mi li ju ni
mrtvih. Pri tom, Aj hman je sa mo je -
dnom po sje tio lo gor u Au švi cu i, pre ma
vlas ti tom pri zna nju, iz blju vao se kad je
vi dio re zul ta te svo ga dje la. Kao ti pi čni
či no vnik, on ni je bio u kon ta ktu s lju di -
ma ko je je or ga ni zi ra nim pu tem slao u
smrt. Mo že mo re ći da je Aj hman kraj -
nja to čka pu ta nje na či jem je po čet ku,
izme đu mno gih dru gih, svoj trag os ta vio
i Haj de ger.

Knji ga je nas ta la na kon odlu ke
Ha ne Arent da ode na su đe nje Aj hma nu.
On je po sli je ra ta uspio bri snu ti u Ar -
gen ti nu, ta mo se skri vao du gi niz go di -
na, da bi ga po čet kom šez de se tih pri pa -
dni ci izra el ske taj ne slu žbe us pje li
uhva ti ti, do ves ti u Izra el, u Je ru za lem,
i izves ti ga pred sud. Ha na Arent do go -
vo ri la je s ča so pi som New Yor ker da ša -
lje iz vje šta je s tog ču ve nog su đe nja. Bi -
lo je to dos ta ne obi čno, fi lo zof ki nja i
po li to lo gi nja ko ja ovo ga pu ta že li ra di ti
kla si čne pu bli cis ti čke ra por te − obo ga -
će ne, na ra vno, nje nim te orij skim uvi di -
ma − ali u su šti ni do is ta pi še iz vje šta je,
ša lje ih New Yor ke ru, i tek ka sni je sa bi -
re u knji gu. Već zbog sa me pri ro de žan -

ra to ni je bio uobi ča je ni fi lo zof ski ni vo
Ha ne Arent, no na kon što su ti ra do vi
objav lje ni usli je di le su ta ko žes to ke
rea kci je, ta ko žus tra spo re nja, ra zvi la
se ta ko ši ro ka i be spo šte dna ja vna ras -
pra va da mo že mo re ći ka ko u fi lo zof -
skom i in te le ktu al nom svi je tu je dva da
je ika da bi lo po le mi ke ta kvih raz mje ra.
Pre dmet spo re nja bio je sa držan u po -
dna slo vu: “ba nal nost zla”.

Evo o če mu se ra di, u naj sa že ti jim
crta ma. Adolf Aj hman bra nio se na su đe -
nju vrlo je dnos ta vnom for mu lom, tvrde -
ći da je on sa mo pro vo dio tu đa na re đe -
nja. Ka zao je da on oso bno čak ni je ni
bio za ta kvo rje še nje, da se nje ga pi ta lo
on bi Ži do vi ma po klo nio ne ku drža vu u
Afri ci i sve ih ta mo de por ti rao, me đu -
tim, odlu ka po li ti čkog vrha na cis ti čke
Nje ma čke bi la je da se ide na ma so vne
li kvi da ci je. Nje go va obra na u su šti ni se
osla nja la na pi ta nje “Tko sam ja da to
ne spro ve dem?” ili, još dras ti čni je, “Da
to ni sam na pra vio ja, si gur no bi na pra vio
net ko dru gi”. Da kle, je sam li to uči nio ja
ili net ko dru gi, po ru ču je Aj hman, po tpu -
no je sve je dno. Ta mo ral na izli ka ba če na
na stol za vri je me su đe nja odmah je pri -
vu kla paž nju Ha ne Arent. S dru ge stra ne,
tu ži lac je to kom pro ce sa po ku ša vao do -
ka za ti ka ko je Aj hman ne ka kav pre do -
dre đe ni krvnik, zlo tvor bi tno dru ga či ji
od svih nas, oso ba či je je ka ra kter no us -
troj stvo ta kvo da ne mo že da ne ubi ja,
da kle izu ze tak, ek stre mna fi gu ra. 

Ha na Arent, je dna od žrta va pro -
go na Ži do va u Nje ma čkoj, u svo jim iz -
vje šta ji ma pro su đu je − i to je ono što
iza zi va šok i pro tiv lje nja − da je op tu -
že ni taj ko ji za pra vo go vo ri is ti nu i da
on do is ta, po svo jim pre di spo zi ci ja ma,
ni je ni ka kav izni mni zlo tvor. On je,
tvrdi auto ri ca, oso ba ko ja po slu šno pro -
vo di na re đe nja i ne mo že mo ka za ti ka -
ko je po se bno pre des ti ni ran da či ni zlo.
Ha na Arent pi še i da je po sve mu su de -
ći to čno ka ko bi mno gi lju di, da su se
ka kvim slu ča jem na šli na Aj hma no vu
mjes tu, uči ni li to is to, zbog to ga jer te -
že ka po slu šnos ti. Ona je to na zva la ba -
nal noš ću zla, a vrlo je va žno da tom sin -
ta gmom ni je htje la re la ti vi zi ra ti naj go -
ru vrstu zlo či na ni ti uma nji va ti od go -
vor nost kri va ca, ne go uka za ti na ne što
upra vo su pro tno: da je stvar uto li ko
mon struo zni ja što to ne ra de mon stru -
mi, ne go obi čni lju di.

Oda tle je pro iza šla nje na ču ve na
te za, ili ti “te ori ja o ba nal nos ti zla”, ko -
ja je nai šla na sil na ospo ra va nja. Iz da -
naš nje per spe kti ve, ja čak ne mi slim da
se ra di o po se bno uo bli če noj te zi, ne či -
ni mi se da je Ha na Arent u ovom slu ča -
ju sro či la ne ka kvu te ori ju, ne go bih pri -
je re kao da se ra di o je dno me za pa ža -
nju, i to za pa ža nju ko je iza zi va sna žnu

Uvod u Hanu Arent

Viktor Ivančić
O krdu i neposluhu
Pre da va nje Vi kto ra Ivan či ća održa no đa ci ma Uži čke gi mna zi je, 
u okvi ru knji že vnog fes ti va la Na po la pu ta 



ne la go du, tim vi še što ru ši do ta daš nje
pre do džbe o fe no me nu zla. Ha na Arent
na pros to se prva usu di la gla sno re ći tu
stra šnu is ti nu: da bi se mno gi na mjes -
tu Aj hma na po na ša li sli čno kao on.

Uz broj ne ne ga ti vne rea kci je, me -
đu tim, po ja vi li su se i ne ki is tra ži va či
ko ji su za pa ža nje Ha ne Arent po ku ša li
tre ti ra ti ozbi ljno i nas to ja li pro du bi ti tu
di le mu − zbog če ga se na iz gled nor mal -
ni lju di u ek stre mnim uvje ti ma mo gu
po na ša ti kao naj svi re pi ji ga do vi? Po ku -
ša li su po ka za ti da je ma ne var pre ba ci -
va nja od go vor nos ti, psi ho lo ški me ha ni -
zam po mo ću ko jeg će net ko dru gi bi ti
od go vo ran za ono što smo mi sa mi uči -
ni li, vrlo ozbi ljna stvar s ozbi ljnim po -
slje di ca ma. So ci olog Sten li Mil gram, ko -
ji je ra dio na je dnom ame ri čkom sve -
uči li štu − mi slim da je to bio Har vard,
Jejl ili ne ka ta kva fen si in sti tu ci ja − oti -
šao je ko rak da lje, pa se po tru dio em -
pi rij skim pu tem do pri je ti do od go vo ra
na is to pi ta nje: da li će zbi lja nor mal ni,
obi čni lju di u po se bnim okol nos ti ma
pos tu pa ti svi re po i čak zlo či na čki? Ta ko
je nas tao ek spe ri ment ko ji ću vam po -
ku ša ti po je dnos tav lje no pre do či ti.

Mil gram i nje go vi su ra dni ci tra ži li
su do bro vo ljce ko ji će su dje lo va ti u is -
tra ži va nju za ma lu nov ča nu na kna du.
Mno go se njih ja vi lo, iz ra zli či tih druš -
tve nih sku pi na, a to kom ek spe ri men ta
vo di telj is tra ži va nja i do bro vo ljac sje di -
li su u so bi ci ko ja ima sta kle ni zid, dok
je s dru ge stra ne tog zi da sje dio čo vjek
ko jem su na ru čne zglo bo ve bi li pri ko -
pča ni elek tri čni ka blo vi. Uprav lja čki
ure đaj na la zio se kod do bro vo ljca. Ra di -
lo se o sis te mu kvi za: čo vje ku ko ji je
sje dio iza sta kla, pri ko pčan na ži ce, bi -
la su pos tav lja na ra zli či ta pi ta nja, a na
po gre šan od go vor do bro vo ljac je tre bao
da mu pre ko ure đa ja da udar na po na
odre đe ne vol ta že. Za sva ki no vi po gre -
šan od go vor na pon stru je se po di zao za
de set ili dva de set vol ti, i do bro vo ljac je
tre bao da mu da je stal no no ve struj ne
uda re. Po sli je ni za po gre šnih od go vo ra,
čo vjek pri ko pčan na ži ce po či njao bi da
bol no ur la pri li kom uda ra, no do bro vo -
ljac je bio na go va ran da ga ne pres ta je
kaž nja va ti. Mno gi su go vo ri li: “Ne mo že -
mo da lje, vi di te da ga bo li”, no vo di telj
is tra ži va nja na to je uz vra ćao: “Ni šta ne
bri ni te, to je na ša stvar, on je ta ko đer
htio su dje lo va ti u ovom is tra ži va nju, sve
ide na na šu du šu, mi smo za to od go vor -
ni…” Ne ki su in zis ti ra li: “Da, ali stvar no
ga uža sno bo li!”, a vo di telj je od go va -
rao: “Mi vo di mo is tra ži va nje, mi smo
od go vor ni za to što mu se de ša va, to ni -
je va ša bri ga…”

Re zul ta ti is tra ži va nja bi li su po ra -
zni. Od sto ti na ispi ta nih lju di, i to iz svih
so ci jal nih stru ktu ra, po ka za lo se da je

njih pre ko 90 pos to spre mno ne po zna toj
oso bi da va ti struj ne uda re od pre ko 500
vol ti, pod izli kom da je to dje lo vo di te -
lja is tra ži va nja ko ji je stal no ver bal no
pre uzi mao od go vor nost na se be. Sa mo
izni mno ri jet ki odbi li su da lje su dje lo va -
ti u is tra ži va nju bez ob zi ra na vo di te lje -
va na go va ra nja. Na ra vno, iza sta kle no ga
zi da je za pra vo sje dio glu mac, on je pri -
ko pčan na ži ce sve vri je me glu mio da ga
bo li, ali do bro vo ljci to ni su zna li, pa se
sa mo is tra ži va nje us tva ri te me lji lo na
pre va ri. No, is hod je bio do is ta šo kan tan
− po ka za lo se da je ogro mna ve ći na lju -
di, u si tu aci ji ka da net ko dru gi pre uzi ma
od go vor nost za nji ho va dje la, spre mna
dru gim oso ba ma na no si ti bol, pa će se
po na ša ti kao za dnje svi nje uz krun sku
“ola ko tnu okol nost” da im je ta ko bi lo
na re đe no. Re zul ta ti su bi li vi še-ma nje
sli čni me đu obra zo va ni ma i neo bra zo va -
ni ma, me đu bo ga ti ji ma i si ro ma šni ji ma.
Ta ko je Sten li Mil gram ek spe ri men tal -
nim pu tem nas to jao pot vrdi ti ka ko su
uvi di Ha ne Arent to čni. I nje go vo je is -
tra ži va nje iza zva lo broj na ne go do va nja,
spo či ta va li su mu da je ek spe ri ment eti -
čki ne do pus tiv, da je ne ko rek tno u is tra -
ži va čko me pos tup ku ob ma nji va ti lju de,
no, bez ob zi ra na to, re zul ta ti su bi li ta -
kve pri ro de da su se svi mo ra li nad nji -
ma za mi sli ti.

Sa ma Ha na Arent ka sni je se u vi še
na vra ta ba vi la ne kom vrstom fi lo zo fi je
mo ra la. Stal no je to kop ka, i ba vi se ra -
zma tra nji ma o mo ra lu na, re kao bih,
dos ta je dnos ta van, go to vo ele men ta ran
na čin, jer sma tra da je to va žno za nje -
zi no vri je me. Ja vam da nas uka zu jem
sa mo na taj aspekt nje nog fi lo zof skog
ra da, jer mi slim da je to va žno i za na -
še vri je me. Ne pri čam da kle ovo kao
ne ku pro šlu svrše nu pri ču. Mi smo se re -
la ti vno ne da vno na ovim pros to ri ma su -
sre ta li sa ni zom slu ča je va ka da se nor -
mal ni lju di, u ek stre mnim si tu aci ja ma,
po na ša ju ne nor mal no pre ma ne kim na -
šim nor mal nim gle di šti ma na to. Zbog
če ga obi čni lju di mo gu pos ta ti svi re pe
ubo ji ce? Je li to mo gu će nad vla da ti? U
svom op se si vnom bav lje nju ti me Ha na
Arent nas to ji ići da lje i, tra ga ju ći za
uzro ci ma, po ku ša va pro na ći od go vor na
pi ta nje ka ko se po je di nac mo že eman -
ci pi ra ti da, bez ob zi ra na pri si le oko li -
ne, dru gim lju di ma ne či ni zlo.

Svo jim ese ji ma čes to je da va la ti -
pi zi ra ne na slo ve: “On Vi olence”, “On
Re vo lu ti on”, “On Evil”… − da kle “O na -
si lju”, “O re vo lu ci ji”, “O zlu” − ali ni je
na pi sa la esej ko ji bi no sio na slov “O ne -
po slu hu”. To je po ma lo ne obi čno, jer
su kus svih nje nih pi sa nja o mo ral nim
aspe kti ma ljud skog po na ša nja svo di se
na je dan kon ti nu ira ni za go vor ne po slu -
ha. Dok se ba vi fi lo zo fi jom mo ra la Ha na

Arent naj sna žni je se osla nja na Kan ta i
So kra ta. Kant je autor one po zna te fra -
ze o “zvjez da nom ne bu nad na ma i mo -
ral nom za ko nu u na ma”, te ču ve nog ka -
te go ri čkog mo ral nog im pe ra ti va, pre ma
ko jem svat ko od nas tre ba dje lo va ti sa -
mo po onom na če lu ko je mo že pre dlo -
ži ti kao uni ver zal ni za kon. Arent in zis ti -
ra na raz dva ja nju ko je Kant po du zi ma:
“zvjez da no ne bo nad na ma”, ko je nas
či ni si tni ma i ni šta vnim u obi lju svje to -
va što nas okru žu ju, po tpu no je odvo je -
no i u tom smi slu ma nje va žno od “mo -
ral nog za ko na u na ma”, ko ji nas či ni

oso ba ma, da kle ne čim vi šim od pu kih
ži vih bi ća. So krat je pak izre kao tvrdnju
da je “bo lje trpje ti zlo, ne go ga či ni ti”,
no ono na če mu Ha na Arent po se bno in -
zis ti ra je nje gov kre do da će “ra di je bi -
ti u za va di s ci je lim svi je tom, ne go sa
sa mim so bom”.

Ha na Arent tvrdi da Kant, ko ji ni -
je ne re li gio zna oso ba, već vje ru je u bo -
ga, za pra vo ho će re ći ka ko na re dbe ko -
je bi do la zi le iz va na pre ma oso bi ni su
bi tne za mo ral no po na ša nje. Ako, na
pri mjer, ima mo bo žje za po vi je di, ko je
pro pi su ju ne ke opće nor me is pra vnog
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po na ša nja − za po vi je di ti pa “ne ubij”,
“ne ukra di” i sli čno − one za pra vo ni su
te ko je će do ves ti do is tin ski mo ral nog
pos tu pa nja, ne go to mo že je di no sam
po je di nac, to čni je, po je di nac sam sa
so bom. U tom du hu ona se za la že ne za
me ta fo ri čko, već za do slo vno či ta nje
So kra ta. Što to za is ta zna či ka da So krat
ka že da će ra di je bi ti u za va di s ci je lim
svi je tom, ne go sa sa mim so bom? Ha na
Arent ve li da ni je va žna na re dba ili im -
puls ti pa “To se ne smi je!”, ne go im puls
ko ji će go vo ri ti “Ja to ne mo gu!”. Adolf
Aj hman, a na ne koj sa svim dru goj ra zi -
ni i Haj de ger, po sve mu su su de ći bi li ti -
po vi ko ji ni su bi li u sta nju re ći: “Ja to
ne mo gu. Ja to ne že lim ra di ti.” To je
po an ta ko ju Aren to va izno si, osla nja ju -
ći se na Kan ta i So kra ta, vra ća ju ći na
ne ki na čin po je din ca u cen tar paž nje.

Ona tvrdi da de fac to ni šta izvanj -
sko ni je od pre su dne va žnos ti da bi smo
se os tva ri li kao mo ral ne oso be, uklju ču -
ju ći bo žje i drža vne za ko ne. Oni ima ju
svo je ele men te pri si la po mo ću ko jih će
se odre đe ni broj lju di dis ci pli ni ra ti; na
pri mjer, ne ćeš ukras ti ne što jer ćeš u
pro ti vnom oti ći u za tvor; ne ki lju di ne -
će ni ubi ja ti sa mo za to da ne za vrše u
za tvo ru. Me đu tim − to ne ma ve ze s mo -
ra lom. Ne go vo ri mo o for mal noj osu di i
san kci ji, ne go vo ri mo o za ko no da vnom
pro ce su, ili o ne koj “vi šoj prav di” ko ju
će na vo dno ispo ru či ti bog, već go vo ri -
mo o mo ral nom po na ša nju, a to zna bi -
ti mno go slo že ni je: ka ko se u zlim vre -
me ni ma, ka da su i sa mi slu žbe ni za ko ni
ne ri jet ko amo ral ni, sa ču va ti od pre pu -
šta nja ko le kti vnim na re dba ma i zah tje -
vi ma? Što da čo vjek či ni? Na ko ji na čin
da pro na đe se be?

Da bi se čo vjek os tva rio kao mo -
ral na oso ba, ka že Ha na Arent, mo ra se
naj pri je os tva ri ti kao oso ba. A da bi se
os tva rio kao oso ba, mo ra raz go va ra ti sa
so bom, to jest − mo ra mi sli ti. Ti me ona
na svoj na čin de fi ni ra i pos tu pak miš lje -
nja, ne u smi slu to ga da “ima mo miš lje -
nje” u vi du ne kog za pa ža nja ili ko men -
ta ra na uz gre dne po ja ve, ne go u smi slu
sa mo prei spi ti va nja. Nje na je te za da
miš lje nje ni je ni šta dru go ne go do kra -
ja is kre ni raz go vor sa sa mim so bom. To
je imao u vi du Kant kad je go vo rio o
mo ral nim za ko ni ma u na ma i So krat kad
je re kao da ni po ko ju ci je nu ne že li bi -
ti u za va di sa sa mim so bom. Ha na Arent
na gla ša va da je taj raz go vor, ko ji čo -
vjek obav lja sa sa mim so bom, kru ci jal -
na stvar da bi ovaj uo pće mo gao re ći da
mi sli, pa da se on da pre ko miš lje nja os -
tva ri kao oso ba, a za tim i mo ral na oso -
ba. Na ime, kao oso ba ko joj nit ko ne će
tre ba ti ka za ti “To ne smi ješ ra di ti!”,

bez ob zi ra tko mu ka zao i što mu ka zao,
a po go to vo će bi ti uza lu dno ako joj se
po ru či “To mo raš ra di ti!”, što se naj češ -
će i do ga đa − ta kva je bi la na re dba
“Mo ra mo se ri je ši ti Ži do va!” − jer je
mo ral na oso ba ona ko ja na to od go va ra:
“Ja to ne mo gu”. I ne po na šam se ta ko
jer po štu jem bo žje za ko ne, ni ti bi lo ko -
je dru ge za ko ne izvan se be sa mog. Va -
žno je na gla si ti da se kod ove okre nu -
tos ti se bi ne ra di o pu kim osje ća ji ma,
ne go o re zul ta tu raz go vo ra sa sa mom
so bom, odno sno o miš lje nju. Ha na
Arent ve li da je za miš lje nje − za čo vje -
kov raz go vor sa so bom − nu žno ne što
što ona na zi va sa mo ćom. Pri tom to ni je
is to što i izo li ra nost. Izo li ra ni mo že mo
bi ti za to jer smo de pre si vni, ili nas dru -
go vi odba cu ju, ili zbog ni za dru gih ra -
zlo ga. No sa mo sa mo ća stva ra pre du -
vjet da čo vjek mi sli, da raz go va ra sa so -
bom i re ali zi ra se kao oso ba.

To ne zna či da za one ko ji ne mi -
sle tre ba mo ima ti ra zu mi je va nja. Aren -
to va je bi la vrlo žes to ko na pa da na da
re la ti vi zi ra Aj hma no vu kriv nju ka da je
tvrdi la da bi se mno gi na nje go vom
mjes tu po na ša li sli čno. Me đu tim, ona
ti me ne sa mo što ni je re la ti vi zi ra la nje -
go vu mo ral nu kriv nju, ne go ni je do vo di -
la u pi ta nje ni nje go vu za kon sku od go -
vor nost ni ka zne no-pra vnu pro ce du ru.
Bez ob zi ra što je tvrdi la da tu ži laš tvo i
sud za pra vo gri je še, jer Aj hma nu su de
kao obi čno me zlo čin cu, oso bi ka ra kter -
no pre do dre đe noj da či ni zlo dje la, a ne
proi zvo du na cis ti čkog sis te ma, ona se
ja sno za lo ži la za smrtnu ka znu vje ša -
njem. U za vršno me di je lu knji ge “Aj -
hman u Je ru za le mu” ona čak ispi su je fi -
kti vnu pre su du, za ko ju mi sli da ju je
sud tre bao izre ći. Ne ću vam je ci je lu či -
ta ti, no ona se svo di na svo je vrsnu po -
ru ku Aj hma nu ka ko či nje ni ca da se on
mo žda slu čaj no za te kao na mjes tu s ko -
jeg je admi nis tra ti vnim pu tem lju de
slao u smrt, kao ni či nje ni ca da bi se
mo žda dru gi na tom mjes tu po na ša li je -
dna ko, ni su ni od ka kvog zna ča ja za
nje ga sa mog, jer − tu se za te kao baš
on. A po što je su dje lo vao u pro je ktu or -
ga ni zi ra nog ukla nja nja sku pi na lju di s
li ca ze mlje, na ze mlji ne smi je os ta ti
mjes ta za nje ga.

Pro či tat ću vam sa mo za vrše tak te
nje ne pre su de, ko ji je uje dno i za vrše -
tak knji ge: “Pre tpos ta vi mo, ar gu me na -
ta ra di, da vas je sa mo zla sre ća uči ni -
la do bro vo ljnim in stru men tom or ga ni zi -
ra nja ma so vnog ubi ja nja, ali i da lje sto -
ji či nje ni ca da ste iz vrša va li, da kle akti -
vno po drža va li po li ti ku ma so vnog ubi ja -
nja. Po li ti ka ni je dje čja igra, u po li ti ci
su po slu šnost i po drška je dno is to. I kao

što ste vi po drža va li i pro vo di li po li ti ku
odbi ja nja da se svi jet po di je li sa ži dov -
skim na ro dom i na ro di ma mno gih dru gih
ze ma lja, kao da ste vi i va še star je ši ne
ima li ika kvo pra vo da odlu ču je te o to -
me tko mo že, a tko ne mo že da ži vi na
ovo me svi je tu, ta ko i mi sma tra mo da
nit ko, da ni je dan pri pa dnik ljud skog
ro da ne mo že po že lje ti da di je li svi jet s
va ma. Zbog to ga i sa mo zbog to ga vi
mo ra te bi ti obje še ni.”

Ako bih na kra ju su mi rao ne ki za -
go vor ko ji Ha na Arent po du zi ma u onom
di je lu svog ra da ko ji se ba vi fi lo zo fi jom
mo ra la, on da bi to bi la po ru ka da se ne
os tva ru je mo unu tar ni ka kvo ga krda ili
ve li ke sku pi ne ko ja će nam nu di ti niz
ola ko tnih okol nos ti da bi smo su dje lo va -
li u os tva re nju sku pnih mra čnih in te re -
sa, ne go da u ta kvim pri li ka ma tvrdo -
kor no nje gu je mo ne po sluh, ko li ko god
to bi lo ne pri ja tno. Mil gra mo vo is tra ži -
va nje go to vo da je mo glo do ves ti do za -
klju čka ka ko u ljud skoj pri ro di pos to ji
ne što što čo vje ka vo di pre ma po slu -
šnos ti, pre ma ne koj vrsti sa mo ola kša -
nja, pre ma onoj po zi ci ji gdje mo že mo
od go vor nost za dje la ko ja smo po či ni li
pre ba ci ti na ne ko ga dru gog, jer će mo
ima ti oprav da nje da je net ko vi ši u dru-
š tve noj hi je rar hi ji od nas to za hti je vao
ili smo sa mo po šti va li ne ke za kon ske re -
gu la ti ve ne ra zmiš lja ju ći o to me je su li
one sa me po se bi zle. Za ko ni ne su mnji -
vo mo gu bi ti zli. Izme đu za ko na i mo ra -
la ne ma ni ka kvih do dir nih to ča ka. Po -
tre ba ci vi li zi ra nih lju di je da u što ve ćoj
mje ri us kla de svo je za ko ne s ne kim
općim mo ral nim nor ma ma, ali to ne
mo ra uvi jek bi ti ta ko. Aj hman je na
svom su đe nju tvrdio da je on sa mo po -
šti vao za kon, što je bez dvoj be od go va -
ra lo is ti ni, ali to je bio ra sni za kon, akt
ko ji je za go va rao is tre blje nje Ži do va i
odu zi mao im dos to jan stvo ljud skih bi -
ća. Dru gim ri je či ma: sa mo mi smo ti ko -
ji odre đu ju vlas ti to mo ral no po na ša nje.
Čak i ako smo sa mo pro vo di li na re dbe,
to nas ne mo že opra ti od od go vor nos ti
za ne mo ral ne pos tup ke.

Me đu tim, ne što kao pri drža va nje
oso bnih mo ral nih na zo ra ne mo gu će je
uko li ko čo vjek ne mi sli, uko li ko ni je
oso ba u pu nom smi slu ri je či. Vi dje li
smo da Ha na Arent pos tu pak miš lje nja
tu ma či kao po se ban tip po dvo je nos ti,
raz go vor čo vje ka sa sa mim so bom. Ako
u toj po dvo je nos ti čo vjek do is ta mi sli,
sma tra ona, ta da će mu bi ti ne po dnoš -
lji va po mi sao da bi mo rao ži vje ti sa zli -
kov cem u se bi. Bit će mu ne po dnoš lji -
vo, jer sa zli kov cem izvan nje ga, sa svo -
jim su sje dom, sa svo jim ko le gom u uni -
for mi, ili s pred sje dni kom drža ve, on

mo že ži vje ti na na čin da ga igno ri ra, da
uspos tav lja pre ma nje mu ja snu dis tan -
cu, ali zli kov ca u se bi ne mo že eli mi ni -
ra ti, osu đen je na nje ga dva de set i če -
ti ri sa ta dne vno. Ja sno, uko li ko mi sli.
Ve ći na lju di, ili − haj de da bu de mo op -
ti mis ti čni − ve li ki broj lju di za pra vo uo -
pće ne mi sli i ni kad ne pro na la zi tog
svog dru gog Ja, ni ti tog mo gu ćeg zli kov -
ca u se bi ko ga će su pro tni Ja za us ta vi ti
i osu di ti. Me đu tim, ako oso ba u sa mo ći
ra zmiš lja ta ko što raz go va ra sa so bom,
ta da ne ma vanj ske in stan ce, ne ma
drža ve, ne ma su sje da, ne ma ni ka kvih
opće na ci onal nih in te re sa ko ji bi je mo -
gli na gna ti na ne mo ral no po na ša nje.

Ha na Arent nam po ru ču je da sa mo
mi sle ći po je di nac uspi je va ot ka za ti po -
slu šnost, a ne po sluh je nu žan da bi se
iz bje glo su di oniš tvo u ko le kti vnim ga -
da ri ja ma. U je dnom ese ju ona ka že:
“Kad se ne sla žem s dru gim lju di ma,
mo gu oti ći. Sa ma se be ne mo gu os ta vi -
ti, ta ko da je bo lje da se spo ra zu mi jem
sa so bom sa mom, ne go s dru gi ma.” I
još: “Ako či nim zlo, osu đe na sam na to
da ži vim u ne po dnoš lji voj bli zi ni sa zli -
kov cem i ni kad se to ga ne ću ri je ši ti.”

Po ku šao sam vam ov dje u naj sa že -
ti jim crta ma pri bli ži ti ne ka ra zmiš lja -
nja Ha ne Arent o fi lo zo fi ji mo ra la, za to
što mi se či ni da su ona va žna za da naš -
nje vri je me. Me ni je to svo je do bno pu -
no zna či lo, vje ro ja tno bih i pi sao dru ga -
či je da je ni sam či tao. I ka ko je to utje -
ca lo na me ne u mo ja do ba, kad sam bio
za is ta mlad, osje tio sam po tre bu to po -
di je li ti s va ma i mo žda vas na go vo ri ti
da, ka da uhva ti te vre me na, pro či ta te
ne ku knji gu od Ha ne Arent. Izme đu os -
ta lo ga, nje zi na odli ka je da se, za ra zli -
ku od ve ći ne os ta lih fi lo zo fa, pre vi še
je zi čki ne pre se ra va i ne pra vi od tek sta
ve li ku za ku ku lje nu pri ču ko ju ne će mo
ra zu mje ti. Na pro tiv, pi še vrlo je dnos ta -
vno, si gur no će te je shva ti ti ka da je bu -
de te či ta li. Eto, to je bi lo sve što sam
vam htio re ći, hva la vam na strplje nju.
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PLA VO I ZLA TNO
Pla va i zla tna bo ja su osno vne bo je re sav skog fres ko pi sa nja. Zla tno je bo žan ska bo ja, sve ci na fres ka ma u ovom ma nas ti ru su zla tne bo je, dok je po za di na oko njih sli ka na pla vom.

Pla vo je i bo ja ne ba, a sve ci sta nu ju na ne bu. Pla vo i zla tno : sli ka fres ke na ko joj iz pla ve tni la po za di ne izra nja ju li ko vi sve ti te lja.

PO SLE DNJI PRSTEN VI DI KA
Po slje dnji, u smi slu naj da lji, naj du blji, naj ši ri; ko ji je sve obu hva tan. Prsten a ne krug, jer je u sre di ni zla tan ore ol.

PO SLE DNJA JA BU KA SUN CA
Ja bu ka sun ca je sim bol ži vo ta, ona je ema na ci ja bo žan skog, vo će bes mrtnos ti. Zla to i ja bu ka do ve de ni u ve zu po bo ji i po obli ku (ore ol je krug, kao i ja bu ka, kao i sun ce). 

Ja bu ka je sim bol spo zna je, spo zna ja je vri je dnost, a do nje se do la zi hriš ćan skim vrli na ma.

ZO GRA FE
Mi sli se na Zo gra fa Lon gi na, je ro mo na ha, sli ka ra i knji že vni ka, ve za nog za sa mi vrh pra vo sla vne crkve. Zo gra fom se na zi va i sre dnjo vje ko vni umje tnik i fres ko pi sac ili iko no pi sac. 

Zo graf ko ji sli ka fres ku, ra di to po slje dnji put, pa su i zbog to ga prsten vi di ka i ja bu ka sun ca po slje dnji.

DO KLE TVOJ PO GLED DO PI RE
Odno sno, šta sve vi diš, Zo gra fe? Ne mi sli se sa mo na vi dlji vost pros tor nu ne go i vre men sku. Do pi re li po gled do bu du ćnos ti?

ČU JEŠ LI KO NJI CU NO ĆI
Ko nji ca do la zi kroz noć, a ka ko je noć mra čna, ta mna i crna, u pi ta nju je ne pri ja telj ska voj ska. 

Ta je voj ska ta ko đer i voj ska zla, ne zna nja, be z bo žniš tva, jer je crno kon trast pla vom i zla tnom.

ALAH IL ILA LAH
Voj ska zla, ne zna nja i be zbo žniš tva je tur ska, mu sli man ska, voj ska. Stih na arap skom zna či “Ne ma dru gog Bo ga osim Al la ha”. 

Ove ri je či su dio Ke li me i še ha de ta, prvog islam skog šar ta (du žnos ti).

KIČI CA TVO JA NE DRHTI
Po što ki či ca ne drhti, ne drhti ni ru ka zo gra fa. Iko no pi sac se ne pla ši. Nas tav lja da sli ka i po red to ga što do la zi ne pri ja telj ska voj ska.

BO JE SE TVO JE NE PLA ŠE
Bo je ko ji ma sli ka se ne ra zli je va ju, zo gra fov rad je ne ome tan i ta čan. Uprkos na jez di ne pri ja te lja hriš ćan ske vri je dnos ti os ta ju ne pro mi je nje ne.

BLI ŽI SE KO NJI CA NO ĆI
ALAH IL ILA LAH

ZO GRA FE
ŠTA LI VI DIŠ NA DNU NO ĆI

Zo gra fo va mir no ća pred do las kom ne pri ja te lja je sve ta čka, pra ve dni čka. Šta vi di, pa se ne bo ji? Ko ja je nje go va taj na i zna nje? 

Dno no ći, tre nu tak pris ti za nja tur ske voj ske je uje dno i tre nu tak smrti. Zo graf se ne bo ji smrti.

ZLA TNO I PLA VO
Za to jer je smrt ni šta vna pre ma vje čnos ti či ji je sim bol pla va bo ja ne ba, oko sve ta čkog ore ola. Smjer od zla tnog ka pla vom upu ću je na dos ti za nje vje čnos ti kroz vje ro va nje. 

Bo ja zla ta ozna ča va bo žan sku svje tlost. Ona je me ta fo ra bo ga, bog je svje tlost.

PO SLE DNJA ZVEZ DA U DU ŠI
U hriš ćan stvu zvi jez da ozna ča va mi lo srđe i bo žan sko us mje re nje. Ona je, kao i sun ce, sim bol hriš ćan stva. Zo gra fu je u smrtnom tre nut ku u du ši opet zla tno, vi di svje tlost vje re.

PO SLE DNJI BES KRAJ U OKU
Vi di i pla vo, po slje dnji bes kraj u oku. Ne bo je pla vo i bes kraj no. Vi di svoj odla zak u bes kraj, u smrt, ali sa vje rom u du ši. Vje rom u ono što je u ži vo tu ra dio, sli kao.

Admir Jamaković
Manasija
Ma na si ja je je dna od se dam pje sa ma (Ho do čaš ća, Hi lan dar, So po ća ni, Ka le nić, Ži ča, Sen ta drej) Po pi nog ci klu sa Ho do čaš ća. Ovo je prvi ci klus iz zbir ke Us pra vna ze mlja u ko -

joj su Po pi ni mo ti vi ma nas ti ri. On u nji ma ot kri va sklad ar hi te ktu re i lje po tu sli kar stva, ali u is to vri je me opi su je i nji ho vu his to ri ju, ko ja ih či ni us pra vnim na ze mlji.

Pje snik na ho do čaš će ide “sa oče vim šta pom u ru ci”, sim bo lom tra di ci je, mu dros ti i zna nja. Ina če, Ma na si ja je na ziv je dnog od naj zna čaj ni jih spo me ni ka sre dnjo vje ko vne

srpske kul tu re. Ra di se o ma nas ti ru ko jeg je po di gao de spot Ste fan La za re vić od 1407. do 1418. go di ne i u ko jem se na la zi i nje go va fres ka. Na la zi se po kraj De spo tov ca, a

ra zvoj srpske pi sme nos ti ve zu je se za po če tak ra da Re sav ske ško le u ovom ma nas ti ru. Vi še pu ta ga je tur ska voj ska ra za ra la i pus to ši la, a pro pa le su dvi je tre ći ne fre sa ka te

ve li ki broj knji ga. Iako ošte ćen, ovaj ma nas tir spa da u red naj ve ćih do me ta sre dnjo vje ko vnog sli kar stva. Na fres ka ma u ma nas ti ru su, izme đu os ta log, ilus tro va ne i pri če iz

ži vo ta Isu sa Hris ta. Pre pi si va čka i knji že vna dje la tnost u Ma na si ji, po zna ta pod ime nom Re sav ska ško la, zna čaj na je u srpskoj knji že vnos ti sve do 18. vi je ka.



(anar ho-revolucionarni solipsist; moto: CARPE DIEM;
aktivnosti: pravda za Evu Ras, golf, ezoterija, filozofi-
ja, dizajniranje še ši ra; muzika: Sex Pistols, Idoli, Go-
ran Bregović, Olivera Katarina; knjige: Vesna Radusino-
vić Gre šni ca, Byron; filmovi: De čko koji obe ća va, Seks
i grad) 
KO MEN TAR: In fo iz gle da sa svim oksi mo ron ski. Šta je to
što bi mo glo spo ji ti pank lu di lo Sex Pis tol sa ili post-
pank ar ti zma Ido la sa tru ba če njem Go ra na Bre go vi ća
ili no vo val nu es te ti ku De čka ko ji obe ća va sa me dio kri -
tet skim po pu li zmom Sex and the City fran ši ze? Ma da,
što da ne, je li, sve je to kemp. 

(mu zi ka: Los Ar mstrin gs, Ur ba na Ge ri la, Go ri bor, Kralj
Ča čka, Tricky, Ra di ohe ad. The Drid gers; knji ge i fil mo -
ve ne pre po ru ču je; ek stre mni li be ral; ne re li gi ozan)
KO MEN TAR: Pri me ću je se da pi sac pre po ru ču je ugla -
vnom mu zi ku ben do va u ko ji ma je svi rao ili ben do va ko -
ji su gos to va li na knji že vnom fes ti va lu Kro ko dil (ko ji Ar -
se ni je vić ure đu je − pri tom se ne ospo ra va kva li tet ben -
do va). Ča sni izu ze ci su Ra di ohe ad, Tricky i The Drid -
gers. Izos tav lje na je sva ka pre po ru ka knji ga i fil mo va
(osim iz da va čke ku će Re fle ktor u ko joj pi sac ra di).

(muziku i filmove ne pre po ru ču je; knji ge: Bran ko Ćo -
pić, Char les Bu kowski; stri po vi: Dylan Dog, Alan Ford,
glu mac Pa vle Vu ji sić, po li ti čar An te Mar ko vić.)
KO MEN TAR: Pi sac uka zu je na dva sjaj na pis ca i na dva
sjaj na stri pa, me đu tim, on da iz gle da kao da je mo rao
ne gde da ode i vi še se ni ka da ni je vra tio svo joj FB-stra -
ni ci. U me đu vre me nu, tu se na go mi la lo sko ro 5000 pri -
ja te lja ko ji bi mo žda že le li još ne ku pre po ru ku.

(Sla voj Ži žek, Sa mu el Bec kett, Vas ko Po pa, Mayakov -
sky, Be opo lis, Andy War hol)
KO MEN TAR: In fo pre po ru ču je ume tni ke ko ji su, sva ko
na svoj na čin, bi li ek spe ri men ta to ri i ko ji su odbi ja li da
pri pa da ju ša blo ni ma. Oni ni su po ve za ni po et ički ko li ko
su po ve za ni idej no (is tra žu ju ljud ske gra ni ce i ver no
pri ka zu ju čo ve ka u svo joj epo hi, ra zbi ja ju for mu i ti -
me dovode u pitanje do ta da pri zna te ume tni čke vre -
dnos ti i ve li či ne). Što bi re kao Iggy Pop − lis ten to the
mu sic with no fe ar. Osim ovo ga se pre po ru ču je i ve ro -
va tno naj bo lja knji ža ra u Beo gra du − Be opo lis.

(mu zi ka: The Stran glers, Dis ci pli na ki čme, Pu blic Ima -
ge Li mi ted, Go ril laz; fil mo vi: Stan ley Ku brick, Do bar,
loš, zao, Ke vin Smith; knji ge: Sten dal, Pro ust, Cer van -
tes, To mas Ber nhard)
KO MEN TAR: In fo upu ću je na de la ko ja pred stav lja ju va -
žna oprav da na op šta mes ta; pank i post-pank ben do vi
ko ja se pre po ru ču ju mo gu bi ti va žni mla dim lju dim jer
im po ka zu ju da tre ba plju nu ti u oči ro ke ne ro lu kao in -
dus tri ji i mej nstri mu (Bran ko Vu ko je vić je sjaj no pri -
me tio da su lju di na kon cer ti ma hard-rok ve li ka na bi li
in spi ri sa ni da ma es tral no svi ra ju ima gi nar ne gi ta re i
mla te gla vom, dok su na pank-kon cer ti ma lju di bi li
pod sta knu ti da uzmu gi ta re u svo je ru ke i sa mi stva ra -
ju u po dru mi ma i ga ra ža ma).

(muzika: Leonard Cohen, Nick Ca ve, Jarboli, KUD Idi-
joti, Tom Waits; filmovi: Tilva Roš, Trainspotting, Bla-
de Runner; knjige: Na putu − Jack Ke rouac, Proces −
Franz Kafka, Franny and Zooey − Sa lin ger, Post Office
− Charles Bukowski, Srđan Valjarević, Damir Karakaš,
Olja Savičević Ivančević)
KO MEN TAR: In fo uka zu je na ume tnost ko ja pro vo ci ra,
pos tav lja pi ta nja, ra zbi ja druš tve ne ka no ne (re li gij ske,
se ksu al ne, drža vno-ide olo ške, na ci onal ne, po ro di -
čne...). Ova de la in spi ri šu lju de da ne pres ta no do vo de
u pi ta nje svet oko se be i is tra žu ju ga; ra zvi jaju spo so -
bnost kri ti čkog miš lje nja i prei spi ti va nja poj mo va kao
što su za do volj stvo, ilu zi ja, su dbi na, smi sao, odnos po -
je din ca i sis te ma. 

32 Plus minus nula

Mi loš Jan ko vić, Na ta li ja Ste va ne tić, Srđan Ar se ni je vić, Ra di ša Tu co vić, Bo jan Mar jan ović

Facebook
Pi sac je ono što mu je In fo?
Ma šta mi sli li o druš tve nim mre ža ma, a na ro či to o Fa ce bo oku, či nje ni ca je da su pos ta le op šte mes to u ko mu ni ci ra nju. Na fej su
pri ča mo sa dra gim lju di ma, stav lja mo mu zi ku ko je vo li mo, de li mo do bre tek sto ve ili lin ko ve za ski da nje fil mo va, ko men ta ri še mo
fo to gra fi je je dni dru gi ma, ali, ako će mo da bu de mo po šte ni, pre sve ga stva ra mo sli ku o se bi. 
Ka kvu FB-sli ku o se bi stva ra do ma ći pi sac či ju knji gu upra vo či ta te? Ko je knji ge, fil mo ve, mu zi ku na vo di kao do bre i va žne? 
Iza bra li smo de vet pro fi la na osno vu ne ko li ko kri te ri ju ma: ja vnost pro fi la (oce nji va li smo sa mo dos tu pne tj. ot klju ča ne), even tu -
al na FB-pri ja telj stva ov de ni smo zlouo tre blja va li, a i od dos tu pnih pro fi la bi ra li smo one ko ji ima ju 1000 i vi še pri ja te lja (kao do -
kaz da se ra di o sa svim ja vnom pro fi lu). Pro fi li su mo gli do bi ti oce ne PLUS (zna či da pi sac u svom In fu ima, po na ma, do bre pre -
po ru ke), NU LA (pi sac se i ni je baš ubio od pre po ru či va nja) i MI NUS (pre po ru ke su, na ovaj ili onaj na čin lo še). 

Slavoljub Stanković Igor Marojević Minja Bogavac

Vladimir Arsenijević Marko Vidojković

+ + +

0 0 Isidora Bjelica–
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Sa jam knji ga u Beo gra du otvo ren je u
ne de lju 23. okto bra. U pred sa jam skoj
ne de lji is tra ži va li smo štam pa ne me di je
u po tra zi za sa drža jem ko ji bi mla dom
čo ve ku uka zao na ne ku knji gu, pis ca ili
uop šte na ne što što bi po zi ti vno mo glo
da uti če na nje go vu kul tu ru či ta nja. U
izbo ru smo se drža li pra vi la da ča so pi si
ko je ana li zi ra mo mo ra ju da za ci ljnu
pu bli ku ima ju ili is klju či vo mla de lju de
(pre sve ga, sre dnjo škol ce) ili ba rem u
ve li kom de lu da se odno se na njih. Pri -
tom, ne is klju ču je mo mo gu ćnost da
pos to je i ne ki mla di ko ji či ta ju Da nas,
Vre me, Po li ti ku ili NIN, ali oni su is klju -
če ni iz ove ana li ze jer ni su ni je dnim
svo jim de lom spe ci fi ko va ni za pu bli ku
ko jom se mi ba vi mo.

Ča so pis u ko me se naj vi še, na
ovaj ili onaj na čin, pi še o knji že vnos ti
je Po li ti kin za ba vnik. U po sle dnjem
bro ju se na la zi tek st pod na zi vom Le lek
kra lja bo ema ko ji go vo ri o beo grad skim
go di na ma ži vo ta pe sni ka Ti na Uje vi ća.
U stal noj ru bri ci Re kli su... (na te mu le -
po te) či ta mo ci ta te ugla vnom kla si čnih
pi sa ca kao što su He se, Šek spir, Ge te i
dru gi − za pra vo, Pi ka so i Šo pen ha ur su
je di ni zas tu plje ni u ovoj ru bri ci, a da
ni su pis ci. U ru bri ci Do go di lo se na da -
naš nji dan mo že mo na ći tek st po vo dom
ro đen da na Mi loša Crnjan skog u ko me se
na la zi kra ća auto ro va bio gra fi ja. Ta ko -
đe, u ru bri ci Ma šta ka žeš na la ze se dve
ane gdo te, je dna iz ži vo ta Ono re de Bal -
za ka, a dru ga iz ži vo ta An ta Ko va či ća.
Na po slet ku, u Po li ti ki nom za ba vni ku
mo gu se i na ći re kla ma Za vo da za
udžbe ni ke pre ko ce le stra ne u ko joj
pos to ji ra spo red pro mo ci ja ko je će bi ti
održa ne na štan du ovog izdavača na
Saj mu; kao i je dna re kla ma za Sa jam
knji ga. Sve ovo či ni Po li ti kin za ba vnik
ča so pi som ko ji do no si naj vi še sa drža ja
od onih ko jim smo se mi ba vi li.

Što se ti če ti nej džer skih ča so pi sa,
na pri me ru TOP girl!!!, Bra vo girl i Bra -
va, do šli smo do za klju čka da ci ljnu gru -
pu ovih ma ga zi na knji ge uop šte ne za ni -
ma ju. Ka ko dru ga či je obja sni ti či nje ni -
cu da naj bli že tek stu o knji ga ma jes te
ka da re per Mar če lo u in ter vjuu u Bra vu
spo me ne da ra di na no vom ro ma nu ili
ka da se obja vi tek st o no vom psu Eme
Vot son ko ja glu mi Her mi onu u Ha ri ju
Po te ru.

U Sve tu kom pju te ra ne pos to je
tek sto vi ko ji bi se di rek tno odno si li na
ne ke knji ge, ali in di rek tno knji že vni ji
je od ti nej džer skih ča so pi sa. Na ime, u
ode ljku In ter net pos to je dva krat ka
uput stva za ko riš će nje on li ne bi bli ote ke
(http://ful ltextar chi ve.com) i je dnog
spe ci fi čnog saj ta za pre tra gu knji ga po

kri te ri ju mu pi ta nja na ko je od go va ra ju
(http://www.min dthe bo ok.com). Iako
je u pi ta nju ča so pis ko ji se ba vi pre sve -
ga kom pju te ri ma, odnos dva pa su sa o
knji že vnos ti na pre ma dva de set stra na o
kom pju ter skim igra ma či ni nam se pre -
te ran. Ma lo je ve ro va tno da u knji že -
vnoj pro du kci ji ne pos to je knji ge ko je
bi za in te re so va le i gej me re (ep ska fan -
tas ti ka, ako ni šta dru go).

Što se ti če tzv. ča so pi sa za mu -
škar ce, tri ko ja smo mi obra di li su
Playboy, Maxim i CKM. Ovi ma ga zi ni
pri vla če ve li ki broj či ta la ca pre sve ga
zbog fot ki (po lu)obna že nih de vo ja ka. U
ve zi s knji že vnoš ću ova ko sto je stva ri:

U Playboy-u ni re či o knji ga ma.
Naj bli že što bi se mo glo na ći je tek st o
že na ma ču ve nog strip auto ra Hu ga Pra -
ta, tvor ca kul tnog stri pa Kor to Mal te ze.
Ako ne ko ga taj tek st odvu če u či ta nje
ovog stri pa − uto li ko bo lje.

CKM. Pos to ji ru bri ka či ta li smo
ovog me se ca u ko joj se u okvi ru je dnog
(oma njeg i uz ve li ku do bru vo lju uop šte
ta ko na zva nog) pa su sa pre po ru ču je
knji ga (Story of the) Iron Co lumn. Ime
auto ra se u tek stu ni gde ne spo mi nje,
ali se sa sli či ce mo že za klju či ti da je
autor knji ge izve sni Abel Paz. Osim to -
ga, ima i pre po ru ka za knji gu La pe ti te
mort u ko joj se mo gu na ći fo to gra fi je
Vi la San ti loa na ko ji ma dva de se tak žen -
skih mo de la mas tur bi ra. Ozbi ljan ton
knji zi da je to što, po red fo to gra fi ja,
do no si i “zbir ku in ti mnih in ter vjua” ko -
je je sa po me nu tim mo de li ma vo di la
Da jen Hen son. Ta ko đe, u in ter vjuu sa
“ci com sa na slo vni ce” mo že mo sa zna ti
ko ja je nje na omi lje na knji ga (Ži vo tinj -
ska far ma Džor dža Or ve la, po nje nim
re či ma “sim pa ti čan i in te re san tan pri -
kaz sis te ma sli čnog onom pod ko jim i
da nas ži vi mo ko ji nas − obi čnu ra ju vrlo
uspe šno tla či i ko ji u okvi ri ma us ta va
le gal no šen lu či nad na ma...”)

U okto bar skom Maximu pos to ji
na ja va za pred sto je ći Sa jam knji ga i,
ci ti ra ju ći je, mi sli mo da će mo naj bo lje
obja sni ti nji hov odnos pre ma knji že -
vnos ti: “Či ta nje knji ga nam je uvek bio
naj dra ži ho bi kad smo bi li ma li. Naj vi še
smo vo le li one gra fi čke no ve le sa te ta -
ma ko je se bo re pro tiv dru gih te ta i to
bez ode će. Po red ovo ga, či ta li smo i
pra ve knji ge ali to nam ve ro va tno ne
ve ru ješ, ta ko da ne će mo to ni na gla ša -
va ti. Je dva če ka mo Sa jam knji ga i plje-
s ka vi ce na is tom!” Za is ta, ko me bi pa lo
na pa met da ni su či ta li knji ge, i to pra -
ve prav ci ja te?

Ako bi go re obra đe ni ča so pi si za
mu škar ce bi li je dna stra na me da lje, sva -
ka ko da bi dru gu stra nu te ste re oti pne

me da lje za uze li ča so pi si kao što su Joy,
Co smo po li tan, Fas hi on & fri en ds i Le po -
ta & zdrav lje. (Da li mo žda že ne či ta ju
vi še od mu ška ra ca?) Kre ni mo re dom:

U ča so pi su Joy na 34. stra ni sre će -
mo čak de vet pre po ru če nih knji ga, što
je vi še ne go u svim ča so pi si ma za mu -
škar ce za je dno. Tu mo že mo sres ti ra zli -
či te knji ge − od no be lov ca Ma ria Var ga -
sa Ljo se i Bo ri sla va Pe ki ća, do bes tse le -
ra kao što su Po sle dnje lju ba vno pi smo i
knji že vni pre dlo žak za po pu lar nu špan -
sku te le-no ve lu Kra lji ca ju ga. Uos ta lom,
vi sok ste pen se le kti vnos ti i ni je baš re -
al no oče ki va ti u tek stu pod na slo vom
Mra čne taj ne & lju ba vi − pet za ni mlji -
vih pri ča i če ti ri odli čna tri le ra − šta još
da po že liš? Ta ko đe, u ovom bro ju Joya
pos to ji i na ja va za gos to va nje Trej si Še -
va li je na ovo go diš njem saj mu pod na -
slo vom Pra vi VIP na Saj mu knji ga.

Je dna čet vrti na 122. stra ne Co -
smo po li te na bi la je sa svim do vo ljna za
bom bas ti čnu na ja vu Knji ge ko je ne će te
ispu šta ti iz ru ke... jer će te pro na ći put
do vra ta ne is tra že nih ni voa sre će, gde
uz osmeh mo že te da re ši te mno ge ži vo -
tne pre pre ke, ali i na uči ti ka ko da kao
pra vi he do nis ta uži va te u svim ča ri ma
hra ne. Ko ne bi po že leo on da da uzme
u ru ke (i vi še ni ka da ne ispus ti) sle de će
knji ge: Fran cus ki nje se ne go je Mi rej
Đu li ja no, De vet so ba sre će Lu si Dan zi -
ger i dr Ke trin Bir ndorf i Odi se ja 2012.
Ale ksan dra Imši ra gi ća, Nie Ne de ljko vić
i Ro ja Gi le ta.

Za ra zli ku od Co smo po li tana, ure -
dniš tvo Fas hi on & fri en ds je bi lo eko no -
mi čni je. Za pre po ru ku knji ge do vo ljna
je šes ti na stra ne. Čast da se po ja vi u
ovom ma ga zi nu imao je na slov Re cept
za is tin sku sre ću − se dam klju če va ko ji
vo de do ra dos ti i pro sve tlje nja, autor
Di pak Čo pra. Ako ko jim slu ča jem pos to -
je lju di ko ji ku pu ju i Co smo po li tan i
Fas hi on & fri en ds, bi će u pri li ci, da kle,
da do đu do se dam klju če va za de vet so -
ba sre će ko ji se na la ze na sa svim ne is -
tra že nim ni vo ima. Ma lo li je?

U ča so pi su Le po ta & zdrav lje, u
ru bri ci Šta je no vo − knji ge pos to ji tek -
st o već po me nu tom Co smo vom knji že -
vnom adu tu Odi se ja 2012. Na slov tek sta
je Šta nas če ka u 2012? a “od go vor na
ovo pi ta nje da la nam je Nia Ne de ljko -
vić, ali jas Ma dam Pi ano, koautor ka ove
as tro lo ške knji ge. Ima li ra zlo ga za za -
bri nu tost?” Osim ovog tek sta, u okto -
bar skom izlo gu knji ga na ila zi mo opet
na Pe ki ća okru že nog knji ga ma kao što
su Gre šni ca Ve sne Ra du si no vić i Fi ne
de voj ke ne pos ta ju še fo vi Lo is P. Fren -
kel. Le po ta & zdrav lje, za ra zli ku od os -
ta lih sa bo ra ca − žen skih ča so pi sa, pru ža
pri li ku svo jim ver nim či ta te ljka ma da
ka žu šta one či ta ju. Ne ki od od go vo ra

su: Za uvek u srcu i Sun ce me ni, sun ce
te bi Ve sne De dić Mi lo je vić (ako je ve ro -
va ti či ta te ljki, “na kra ju ove knji ge se
pu šta i su za”), Is kre na iz da ja No re Ro -
ber ts (“uzbu dljiv ro man”), Ga lad Me ril
Ro bin son (“pre di van ro man ko ji po ku ša -
va da obja sni smi sao ži vo ta, po ro di čne
vre dnos ti i ne umi tnost vre me na ko je
pro la zi”).

In te re san tna je stvar da u svim
ča so pi si ma (do du še, pre sve ga u onim
“mu škim”), broj tek sto va ko ji se odno -
si na fil mo ve ili mu zi ku da le ko na dma -
šu ju one ko ji go vo re o knji ga ma. U
Maximu, re ci mo, pos to ji 17 tek sto va
ko ji se odno se na mu zi ku i 11 ko ji se
odno se na film spram sve ga je dne “na -
ja ve” za Sa jam knji ga. Do du še, ovaj
odnos i ne iz gle da do vo ljno dras ti čno,
ko li ko bi iz gle dao broj stra na po sve ćen
tim te ma ma. Npr. u ovom bro ju Maxim-
a sa mo je dan tek st ko ji se ba vi naj bo -
ljim mo men ti ma u is to ri ji fil ma pros ti re
se pre ko šest stra na, što je ba rem šez-
de set pu ta vi še pros to ra po sve će nog
knji ga ma. Sli čna je si tu aci ja i u dru gim
ča so pi si ma za mu škar ce, dok se u os ta -
lim obra đe nim ma ga zi ni ma te me ko je
preo vla đu ju u odno su na knji ge ne što
me nja ju. U Sve tu kom pju te ra već po -
me nu te vi deo igre, u tzv. žen skim ča so -
pi si ma tek sto vi ko ji se ba ve se ksu al noš -
ću (u Co smo po li tanu re ci mo pos to ji
tek st Šta va ša va gi na po ku ša va da vam
ka že na če ti ri stra ne), mo dom, ku po vi -
nom i sli čno, dok u ti nej džer skim ča so -
pi si ma naj vi še ima tek sto va ko ji se ba -
ve pri va tnim ži vo tom zvez da, pre sve ga
iz sve ta mu zi ke i fil ma (plas ti čan pri -
mer bi bio npr. tek st iz Bra va “Za što
Jus ti no va ke va (vi še) ne vo li Se le nu?”
na dve stra ne). Po da ci u broj ka ma bi bi -
li ne mo gu ći za ti nej džer ske ča so pi se −
sa nu lom, ko ja od go va ra bro ju tek sto va
o knji ga ma, za pra vo, ne mo gu će je po -
re di ti bi lo šta.

Ire na Jo va no vić
Na ta li ja Ste va ne tić

Đor đe Bo žo vić
Mi loš Sko kić

Bo jan Mar ja no vić

Sa jam pljes ka vi ca

Ima li razloga za zabrinutost
Tim stu de na ta knji že vnos ti i žur na lis ti ke, biv ših đa ka Uži čke gi mna zi je, od go va ra na pi ta nje: 
ka ko se u štam pa nim me di ji ma sre dnjo škol ci ma pred stav lja sa vre me na knji že vnost?



“Mi smo kao na rod tra di ci onal no op te -
re ce ni is to ri jom i ne kim levim he ro ji ma
ti pa Mar ko Kra lje vic (mi slim, svi zna ju
da je bio va zal, a tri pu ju da je bio ne -
ka vrsta saj ber haj du ka)... va ljda za to s
mo i do gu ra li ov de gde smo sa da...”(1)

In ter net fo ru mi i blo go vi zgo dno
su mes to za sa gle da va nje “gla sa na ro -
da”. U sva kom slu ča ju, ima ju vi še ko ri -
sni ka od knji ga, bi lo da je reč o le kti ri,
“le poj li te ra tu ri”, ili o is to rio graf skim
de li ma. Su de ći po fo ru mi ma, Mar ko
Kra lje vić je “su per star srpske epi ke i
mi ta”, ko ji “ži vi u na ro du kao se kvo ja,
bre!”(2) S ob zi rom na to da In ter net u
21. ve ku ima zna čaj ka kav su, re ci mo, u
ra ni jim pe ri odi ma ima li gu sla ri ili ro -
man ti zo va ne pe sma ri ce, upra vo je ovaj
no vi vid pro mo ci je ra zli či tih ju na ka, od
Mar ka Kra lje vi ća, do da naš njih ra tnih
“he ro ja”, od ve li kog zna ča ja za pro uča -
va nje mi to lo gi za ci je pro šlos ti − što one
da vne, što ove naj sko ri je.

Le ti mi čan uvid u cyber-spa ce, me -
đu tim, ni je je di ni po ka za telj pre vla da -
va nja mi ta nad is to rij skom is ti nom.
Beo  grad ski cen tar za ljud ska pra va je, u
sa ra dnji sa Ip sos Stra te gic Mar ke tin -
gom, 2010. spro veo is tra ži va nje o to me
ko li ko gra đa ni Srbi je po zna ju is to ri ju,
kroz an ke tu o “zna nju, ne zna nju, upo -
tre bi i zlo upo tre bi is to ri je”. Is tra ži va -
nje je spro ve de no na re pre zen ta ti vnom
uzor ku gra đa na Srbi je sta ri jih od 18 go -
di na (1086 ispi ta ni ka), ko ji ma su bi la
pos tav lje na pi ta nja iz op šte i na ci onal -
ne is to ri je, uklju ču ju ći i pi ta nja ve za na
za ra to ve de ve de se tih. Re zul ta ti ove
an ke te,(3) uka zu ju na “lu ta nje” sta no -
vni ka Srbi je ho dni ci ma mit ske pro šlos ti.
Su de ći po ovoj an ke ti, Ko sov ski boj je
naj zna čaj ni ji do ga đaj u ce lo ku pnoj
srpskoj is to ri ji, Vuk Bran ko vić je iz dao
na Ko so vu, a Mar ko Kra lje vić se ni je bo -
rio na tur skoj stra ni (na pi ta nje da li se
bo rio na tur skoj stra ni 50% gra đa na od -
go vo ri lo je “ne”; 41% “da”; 9% “ne
znam”).

Ot kud ovo li ko ne zna nje, ka da je,
bez ob zi ra na ep sku knji že vnost, sva ko
ko je pro šao kroz ško lo va nje, u udžbe -
ni ci ma is to ri je do bio in for ma ci ju da je,
po sle Ma ri čke bit ke, Mar ko bio tur ski
va zal i da je po gi nuo bo re ći se na tur -
skoj stra ni? Ko je, da kle, bio Kra lje vić
Mar ko, ko ga ci klus od ne ko li ko sto ti na
pe sa ma, sli ka kao je dnog od naj ve ćih
srpskih ju na ka?

Mno gim nje go vim he roj skim de li -
ma opi sa nim u na ro dnoj knji že vnos ti,
su prot stav lja se “dru go ra zre dna is to rij -
ska li čnost”.(4) Za njim ni je os ta la sa -
ču va na ni je dna po ve lja. Za pe ri od nje -
go ve mla dos ti ima mo po da tak da je
1361, kao iza sla nik srpskog ca ra, bio u

Du bro vni ku, gde se za la gao za pri zren -
ske trgov ce. I za pi si o nje mu kao kra lju
su vrlo os ku dni − po mi nje se, re ci mo,
kod du bro va čkog is to ri ča ra Ma vra Or bi -
na u nje go vom ču ve nom de lu Kra ljev -
stvo Slo ve na (Il re gno de gli Sla vi), i kod
Kon stan ti na Fi lo zo fa u Ži ti ju de spo ta
Ste fa na La zare vi ća,(5) ali bez mno go
de ta lja ko ji bi nam po mo gli da u is to rij -
skom Mar ku pre po zna mo knji že vni lik
Mar ka Kra lje vi ća. Za kra ljem Mar kom je
os ta lo ne ko li ko za du žbi na, no vac ko ji je
ko vao, i nje gov por tret u Mar ko vom ma -
nas ti ru kod Sko plja. Vrlo je mo gu će da
se upra vo zbog ma log bro ja izvo ra, ra -
zli či ti is ka zi o Mrnjav če vi ći ma (bra ći
Uglje ši i Vu ka ši nu i Mar ku) pre pli ću sa
le gen dom.

Mar ko je bio sin Vu ka ši na Mrnjav -
če vi ća, ko ji je od ca ra Uro ša do bio ti tu -
lu kra lja, dok je Mar ko imao ti tu lu mla -
dog kra lja.(6) Bra ća Uglje ša i Vu ka šin su
vla da li slo žno, iako su ima li ve li ki broj
pro ti vni ka i u srpskoj dža vi i van nje,
sve do po gi bi je obo ji ce u Ma ri čkoj bi ci
1371. go di ne, ka da kao na sle dnik kra lja
Vu ka ši na, na is to rij sku sce nu stu pa nje -
gov sin Mar ko. Iako je je di ni po sle 1371.
no sio ti tu lu kra lja, nje go va re al na moć
bi la je mi ni mal na i ni ko ni je ni po miš -
ljao da ga pri zna za vrho vnog go spo da -
ra.(7) Knez La zar, Bal ši ći, Ni ko la Al to -
ma no vić, Vuk Bran ko vić − svi su se ši ri li
i pro ši ri li na šte tu kra lja Mar ka, ta ko da
je ovom kra lju os tao sa mo Pri lep sa
oko li nom, ma la oblast ko ju je de lio sa
dva bra ta.

Mar kov mi no ran uti caj ja san je i
paž lji vom či ta ocu (do brom đa ku!) udž -
be ni ka is to ri je, gde je na ve de no da je
po sle Ma ri čke bit ke, oblast kra lja Vu ka -
ši na pri pa la nje go vom si nu Mar ku, ko ji
“je pos tao kralj ko ga ni ko ni je pri zna -
vao”. Po gi bi ja naj ve ćeg de la voj ske os -
ta vi la mu je ma le mo gu ćnos ti za od bra -
nu što od Tu ra ka, što od srpskih ve li ka -
ša. Ta ko je on pos tao tur ski va zal, a ve -
li ka voj ska nje go vog oca je ras ko ma da -
na me đu vi še srpskih obla snih go spo da -
ra.(8) I smrt na tur skoj stra ni opi sa na je
u udžbe ni ku − u bi ci na Ro vi na ma
(1395), u Vla škoj, bo re ći se na Ba ja zi to -
voj stra ni, po gi nu li su kralj Mar ko i Kon -
stan tin De ja no vić, dok je Ste fan La za -
re vić pre ži veo bit ku, ta ko đe se bo re ći
na stra ni tur skog sul ta na.(9) Za ni mlji vo
je i da paž lji vi či ta lac ep ske po ezi je
mo že da ot kri je da je Mar ko bio tur ski
va zal (“Ni sam slu ga, ni ti dvo rim ko ga,
no u Stam bol ca ra čes ti to ga”, ili ka da
ka že “Po oči me, ca re Su le jma ne”).

Is to rij ski kralj Mar ko i Kra lje vić
Mar ko iz ep ske po ezi je ne ma ju, da kle,
sko ro ni šta za je dni čko. Os ta je pi ta nje
za što se Mar ko vi nuo u ta kve vi si ne
srpske he roj ske epi ke i za što je to li ko

ja ka že lja da se nje go vo va zal stvo po ti -
sne iz na ci onal nog pa mće nja?

Kao is to ri ča ri, mi da nas te ško su -
di mo o to me, jer o nje mu ima ma lo sa -
ču va nih izvo ra. Os ta ju sa mo pre tpos -
tav ke da je mo žda upra vo kao tur ski va -
zal, mu dro vo de ći po li ti ku čak i ta ko
ma le oblas ti ko jom je uprav ljao (da naš -
njim re čni kom − mu dar di plo ma ta), do -
pri neo oču va nju sta no vniš tva, sves tan
is to rij skog tre nut ka u ko me se na la zi. Ili
je, pak, mi to lo gi za ci ji do da tno do pri -
ne la zvu čna ti tu la kra lja, ko ja je, u slu -
ča ju Mar ka, vla da ra Pri le pa, zna či la
ma lo. Sve u sve mu, od 14. ve ka do da -
nas, iz gra di la se mit ska sli ka ne po be di -
vog ju na ka, ko ja je u po tpu nos ti po ti -
snu la sli ku dru go ra zre dnog vla da ra. Me -
đu tim, je dno je mit, a dru go re al nost, a
mi i da lje ži vi mo mit.

34 Književnost vs. istorija

Radina Vučetić
Šta zna Marko šta je istorija
Junak otporan na činjenice

(1) Hiperinflacija, forum “Istorija je bitna“,
17. septembar 2007, u: Svrljig.net,

http://www.svrljig.net/forum/index.php?
topic=81.0

(2) http://forum.krstarica.com/showth
read.php/81116-Marko-Kraljević-Zašto/page1

(3) Kompletni rezultati dostupni su u knjizi
Novosti iz prošlosti (ur. V. Dimitrijević), Beograd
2010):

http://www.bgcentar.org.rs/images/sto
 ries/Datoteke/novosti%20iz%20proslosti.pdf

(4) R. Mihaljčić, Kraj srpskog carstva, Beo -
grad 1975, 166.

(5) Kod Konstantina Filozofa se, zapravo,
Marko pominje samo na jednom mestu, kada je
opi  sana njegova smrt na turskoj strani, uz njegove
poslednje reči “Ja kažem i molim Gospoda da bude
hrišćanima pomoćnik, a ja neka budem među prvi-
ma u ovom ratu”: K. Filozof, Žitije despota Ste fa -
na Lazarevića, Beograd 1989, 90.

(6) Isto, 102-103.
(7) Isto, 168.
(8) S. Marjanović-Dušanić, M. Šuica, Istorija

za II razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog
smera, Beograd 2009, 202-203.

(9) Isto, 206.
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Синоћ око пола једанаест су јавили да
је умрла бака. Мама је почела да пла-
че. Тихо, без гласа. После су отишли
у болницу.

Тата је јутрос залепио читуљу на
улазу у зграду и на врата нашег стана.
Брат је рекао да је то глупо, то је на-
ша ствар, наш лични губитак, шта се
то кога тиче. Мама је промрмљала да
људи ипак треба да знају. Касније су
ти људи почели да долазе, грле ма-
му, уздишу и шапућу. Око пола шест
почело је рњање у стану изнад. Неко
је вукао намештај. Испуштао предме-
те на голи под. Лупао вратима. Мама
се трзала на сваки звук. У тренутку
кад су ујак и ујна улазили у стан, ха-
устор је запарао промукли глас: “КУ-
КАВИЦААА ТИ СИ САМООО”. Ујна је
вриснула, ујак је залепио врата за до-
вратак, глас је постао пригушен, али
је и даље био ту. Мама је почела да
плаче, гласно, ридајући.

“Јоване, иди им реци, иди!” си-
ктала је ујна.

Двадесет четири степеника, не-
колико тупих удараца у врата.

“Комшија, ако бисте могли то
мало тише...”

“Што? Прошло је пет.”
“Знате, жени је умрла мајка...”
“Је ли?”
“Ако бисте утишали музику...”
“Мој стан, моја музика! Пали,

брате!”
Још један тресак вратима, још

двадесет четири степеника.

Какве везе има ова прича са на-
словом текста?

Митски јунак неколико балкан-
ских народа већ двадесет година на
страницама читанке за први разред
средњих школа пушта своју музику,
лудује и лумпује док његови суседи
симболично жале, показујући спре-
мност на одрицање и уздржаност. А
збуњени петнаестогодишњак блене и
пита се шта је ово. Је ли ово онај
Марко што укида свадбарину, што
спасава слабе и немоћне? Је л се ова-
квим понашањем улази у колективно
памћење? Је л ово јунаштво?

То је Марко који неће да слуша
султана па се кочопери (“носи зелену
доламу, паше сабљу оковану”), пони-
жава оне који не могу да се супрот-
ставе (“игра колом уз кадуне, нагони
хоџе и хаџије да и они са њим пију ви-
на”). А кад му увређени султан поша-
ље поруку да то не чини, јунак Марко
убије поштара (прште чаша, а прште и
глава) и не оклевајући ни тренутка
одлази султану. Код султана ће опет
мало да се прави опасан док не зазве-
че златници, а онда је све у реду.

И шта је наш петнаестогодиш-
њак научио из епске песме која, пре-
ма циљевима и задацима наставе
српског језика и књижевности, треба

да му покаже да је “народна поезија
као усмена историја вишег реда у
формирању и трајању историјске
свести”. Међу поменутим циљевима и
задацима налазе се и ови:

− развијати лични и национални
идентитет и осећање припадности
држави Србији;

− способност за живот у мулти-
културалном друштву;

− поштовати расну, националну,
културну, језичку, верску, родну,
полну и узрасну равноправност, ра-
звијати толеранцију и уважавање ра-
зличитости.

Колективно памћење има право
и на ружне странице, немоћни поје-
динац се често брани ирационалним
инатом, али састављачи школских
програма имају обавезу да ускладе
садржај програма са његовим циље-
вима и задацима.

Објашњење да се из ове песме
може научити шта су епска понавља-
ња и лирски паралелизми делује при-
лично неуверљиво. Бахатост, насил-
ништво и подмитљивост су модели
понашања које ова песма нуди. Цини-
чни би њену поруку могли схватити и
овако: имаш право да се побуниш ако
твоја побуна обухвата слабије од тебе
али пажљиво са ауторитетима, буни
се онда кад своју побуну можеш да
уновчиш. Васпитни циљеви наставе
књижевности ће пред овом песмом
дубоко погнути главу. Или ми можда
само декларативно прихватамо вре-
дности набројане међу циљевима и
задацима наставе књижевности а
промовишемо неке друге?

Шта је Рамазан, ко га слави, ка-
да, како и зашто, то су информације
које би добродошле уз овај текст −
кад је већ у читанци, али то већ има
јако мало везе са причом с почетка.

П.С. Марко пије уз Рамазан вино
није једини текст који не одговара
прописаним наставним циљевима и
задацима. Дела усмене књижевнос-
ти као и неке песме српских роман-
тичарских песника доводе у питање
поменуте циљеве и задатке. Ако
Стојан Јанковић, уз опаску “ласно
ћемо ако јесмо људи”, сватове на
свадби своје жене дарује кошуљама
и марамама а младожењу “рођеном
сестрицом”, шта бива са родном
равноправношћу? Бој на Мишару ну-
ди раскошан каталог зверских убија-
ња која могу постидети све савре-
мене ратне злочине. Зар избор тек-
стова није могао бити другачији?

Усмена књижевност је богата
и разнолика, недостају осетљивост
и пажња састављача програма или
искреност оних који програме одо-
бравају.

Од усмене књижевности до неписменог комшилука

Гордана Даниловић
Историја вишег 
унереда
За што Мар ко пи је уз Ра ма зан ви но 
и ка кве то ве зе има с обра зо вним ци ље ви ма 
нас та ве књи же внос ти у првом ра зре ду сре дње шко ле?
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Za da tak:
Do vrši slo gan kam pa nje Crno gor ske kul -
tur ne mre že i ot krij me đu po nu đe nim
je dan ko ji ni je Nje go šev:

Po štu ju ći drža vne sim -
bo le po štu ješ se be, jer...
...ko po štu je drža vne sim bo le, to me su -
za ne ma ro di te lja.
...ko po štu je drža vne sim bo le, ima s či -
me izać pred Mi lo ša.
...ko po štu je drža vne sim bo le dos ta će
se po sla na gle da ti.
...ko po štu je drža vne sim bo le bi će sva -
ka pu ška ubo ji ta.
...ko po štu je drža vne sim bo le sto ti nu
će pro mi je ni ti vje rah.
...ko po štu je drža vne sim bo le vi še vi di
no onaj pod brdom.
...ko po štu je drža vne sim bo le imao se
ra šta i ro di ti.
...ko po štu je drža vne sim bo le to je
ljud ska du žnost naj sve ti ja.
...ko po štu je drža vne sim bo le po la pi je,
po la Šar cu da je.
...ko po štu je drža vne sim bo le sva ki se -
be za nos do hva tio.
...ko po štu je drža vne sim bo le sve se
dla ke na je že čo vje ku.
...ko po štu je drža vne sim bo le za kon mu
je što mu srce žu di.
...ko po štu je drža vne sim bo le bla go
odru na ko me po či ne.
...ko po štu je drža vne sim bo le gle da
maj mun se be u zrca lo.
...ko po štu je drža vne sim bo le tra go vi
mu smrde ne čo vješ tvom.

Gde je tu ra ču ni ca?
Je dan pa ket pra znog pa pi ra, od 500 lis -
to va, ko šta 309 di na ra! Ako sva ka knji -
ga iz izbo ra de la Do bri ce Ćo si ća ima u
pro se ku 250 stra ni ca, u izbo ru ih je
uku pno 2000.
To li ko se ta čno mo že izvu ći iz je dnog
pa ke ta od 500 lis to va.
Ukrat ko, za de set di na ra ma nje, ku pac
do bi ja če ti ri mi li ona slo va dža ba.
Dru gim re či ma, vre dni ji je pra zan pa pir
ne go rad ne su đe nog no be lov ca.

Ko reskira, ne profitira
Naj ve ću ko rist iz lo šeg pro gra ma iz vla -
če trgov ci lo šim udžbe ni ci ma. Nji ma je
sve je dno šta pro da ju, mar ža je uvek is -
ta i si gur na. Mo že ne ro di ti ži to, mo že
tu ča otres ti vo će, mo že zla ti ca po jes ti
krom pir, mo že glji vi ca na pas ti ma li ne,
mo že pes ti cid po ta ma ni ti pče le, mo že
lu di lo na pas ti kra ve, mo gu pro pas ti i ra -
tar i sto čar, i pče lar, i vo ćar, i pe kar i
mle kar, sa mo će knji žar uvi jek ima ti
do bru že tvu i bo gat urod.

Test: Je zi čko glu pi lo
Pro či taj uvod u le kci ju Pi sa nje vi še čla -
nih geo graf skih ime na i od go vo ri na sle -
de ća pi ta nja:

Ka ko se zo ve mes to gdje je pao hleb?
a) Ju na kov hleb
b) Hle bo vo bu pi lo
c) Pro kle to hle bi nje

Ka ko se zo ve mes to gdje je pa la ju na -
ko va gla va?
a) Ju na ko va gla va
b) Gla vi šte
c) Gla vi no bu pi lo

Ka ko se zo ve mjes to gdje je sa hra nje na
ju na ko va gla va?
a) Gla vi no gro bi lo
b) Gla vi na hum ka
c) Ju na kov gla vo grob

Ka ko se zo ve mjes to gdje je sa hra njen
ju na kov vi lo vi ti konj?
a) Grob konj ske du še
b) Ko nje vo gro bi šte
c) Konj sko bu pi lo

Ka ko se zo ve mes to gdje je pa la maj či -
na kle tva?
a) Maj či no kle tva lo
b) Kle tvi no bu pi lo
c) Kle tvi na tre sni ca

Hu mo res ka

Knji ga na 
prin ci pu ulo ška
U kan ce la ri ju ure dni ka iz da va čke ku će
ula zi pi sac s ru ko pi som knji ge. Ure dnik
na mrše no od mje ri pre ti lu fas ci klu i po -
ka že prstom na nju:
− Ko li ko?
− Šes tsto.
− Baš mo ra to li ko?
− Pa...
− Daj te, u ko jem ve ku vi ži vi te? Mo bi te -
li su sve ta nji, lap to pi su sve ta nji, ulo -
šci su sve ta nji, ozon ski omo tač je sve
ta nji... do bro, to sad ni je va žno... Za -
što bi lju di ku po va li de be le knji ge?
− Ali...
− Stva ri ma ni su po tre bne tri di men zi je,
Do vo ljne su dve. Jes te li gle da li onu re -
kla mu kad de voj ka okre ne ulo žak i on
se pre tvo ri u li ni ju?
− Je sam, sa mo...

− A onu re kla mu u ko joj se de voj ka je -
dva uvu če u far mer ke, a on da bez pro -
ble ma uvu če ta nak te le fon u džep?
− Je sam, me đu tim...
− E, na ma tre ba ju ta kve knji ge.
− Ka kve?
− Tan ke. Sa mo dve di men zi je.
− Kad se gur nu u po li cu da se vi še ne vi -
de?
− Ta čno! Na pi ši te nam knji gu za izlog a
ne za po li cu! Već vi dim re kla mu... Na
je dnoj stra ni Rat i mir. Ili Na Dri ni ću -
pri ja... Bi lo šta po zna to, sa mo da je de -
be lo... A na dru goj va ša knji ga. Tan ka!
Otvo ri mo obe... Si pa mo mas ti lo u je -
dnu, si pa mo mas ti lo u dru gu... Za tvo ri -
mo, otvo ri mo... Iz one de be le mas ti lo
cu ri, iz ove tan ke ni šta. Ne ma ni mrlje!
To nam tre ba!
− Ko je?
− To. Tan ka knji ga s ma ksi mal nom spo -
so bnoš ću upi ja nja.
− Tin te?
− Pro ble ma. Tes ko be. De pre si je. Ner vo -
ze. Stre pnje. Knji ga sa no vim sis te mom
ko ji mo zak pre tva ra u gel.
− Knji ga na prin ci pu ulo ška?
− Ta čno! Ili na prin ci pu far ma ce ut skih
pre pa ra ta. Za mi sli te re kla mu: mu ška -
rac uzi ma va šu knji gu, stav lja sme žu ran
pe nis u nju, za tvo ri knji gu, otvo ri je, a
iz nje is ko či ba ti na! Sva ko me bi bi lo ja -
sno da va ša knji ga po ma že kod di sfun -
kci je ere kci je. Na rod bi kao lud ku po -
vao ta kve knji ge.
− Ali mo ja knji ga ni je o to me!
− O če mu?
− O po di za nju pe ni sa, o spu šta nju stre -
sa, o gu blje nju ki lo gra ma, o pro na la že -
nju se be... 
− Ne go..?
− O spu šta nju pe ni sa, o di za nju pri tis -
ka, o do bi ja nju go di na, o gu blje nju ra -
zu ma...
− I ka ko za miš lja te re kla mu za tu knji -
gu?
− Kao Ro de no vog Mi sli oca ko ji se di na
ne ko li ko knji ga, sa ulo škom za le plje nim
pre ko us ta!

BA ZA®&NAD
GRADNJA
po dl is  tak za textur na zas tra nji  va nja

Sa mo u Tek stU ri: 
BA ZA®&nad gra -
dnja, ver ti ka le
ko sih či ta nja
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мана Природни роман (2001). Доби-
тник је многих књижевних награда.
Живи и пише у Софији.

Борис Христов, песник и припове-
дач. Аутор је трију збирки поезије и
двеју новела Кртица и Долина ципе-
ла. Добитник више књижевних награ-
да. Живи и пише у Софији.

Ангел Игов, писац. Аутор је двеју
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за Georga Heniha (1987). Преминуо је
2009.

Јелена Попадић, драматургиња.
Стална је хонорарна сценаристкиња
Радио-телевизије Србије, претежно
програма за децу и младе. Написала
је сценарија за емисије и серије И ја
бих да будем глумац, Буђења, Са Ти
на Ви, Клацкалица и др. Радио Бео-
град је емитовао више њених радио-
драма. У позоришту су јој изведене
бројне оригиналне драме, адаптације
и драматизације. Добитница је специ-
јалне Стеријине награде за поставку и
адаптацију комада Свињски отац
Александра Поповића. Живи и ради у
Београду.

Алек Попов, књижевник. Аутор је ви-
ше збирки приповедака и романа Ми-
сија: Лондон (2001). Добитник је не-
колико књижевних признања. Трену-
тно живи у Софији.

Милош Скокић, студент Факултета
организационих наука. Као гимназиј-
лац сарађивао у припреми и органи-
зацији књижевног фестивала На пола
пута у Ужицу. Живи и студира у Бео-
граду.

Тијана Спасић, књижевна критичар-
ка, лекторка и преводитељица са ен-
глеског. Књижевну критику објављи-
вала у Данасу. Уређује Градску књи-
ж ницу, књижевни програм Културног
центра Град у Београду. Пише књиже-
в ну критику за Мале новине. Живи у
Београду.

Дубравка Угрешић, књижевница и
теоретичарка књижевности. Ауторка
више романа и збирки есеја, кратких
прича, књига за децу. Добитница
НИН-ове награде за најбољи роман
године (1988, за роман Форсирање
романа реке) и више међународних
књижевних награда. Од 1993. живи и
пише у егзилу, јер напушта домовину
након грубог и упорног јавног узнеми-
равања и претњи због исказивања ан-
тинационалистичког става. Отада је
објавила романе Музеј безувјетне
предаје, Министарство боли, Баба
Јага је снела јаје и књиге есеја Аме-
рички фикционар, Култура лажи, За-
брањено читање, Никог нема дома,
Напад на минибар. Ауторка је и књи-
ге за децу Кућни духови. Живи у Ам-
стердаму и повремено предаје књи-
жевност на америчким и европским
универзитетима.

Ненад Величковић, књижевник, до-
цент на Одсјеку за књижевности на-
рода БиХ на Филозофском факултету
у Сарајеву. Објавио романе Конача-
ри, Отац моје кћери, Сахиб и 100
змајева, збирке прича Ђаво у Сараје-
ву и Сарајевски гастронаути, књиге
Viva sexico и Дијагноза: патриоти-
зам. Писао за радио и позориште.
Живи, пише и књижевношћу се бави у
Сарајеву.

Владислава Војновић, ауторка и дра-
матургиња. Објавила три књиге по-
езије, роман за децу Принц од папира
(2008) и први српски страни роман
Лењинова десница или како се удати
за агента CIA (2010). Добитница је
награде Змајевих дечјих игара за ро-
ман године и Доситејевог пера. По
роману Принц од папира написала је
сценарио за филм за децу Принц од
папира, приказан на 70 међународних
фестивала и награђен с 13 међунаро-
дних награда и само једном домаћом.
Уређивала је филмску рубрику у
електронском магазину Попбокс. Кос-
ценаристкиња је и копродуценткиња
филма Метастазе Бранка Шмита и
косценаристкиња филма Како су ме
украли Немци Мише Радивојевића.
Живи и пише у Земуну.

Радина Вучетић, доценткиња на Ка-
тедри за општу савремену историју,
на Одсеку за историју Филозофског
факултета у Београду. Бави се истра-
живањима западних утицаја и амери-
канизације у Југославији, југословен-
ско-америчких односа, културе Хла-
дног рата, те популарне културе и ра-
спада Југославије. Ауторка је књига
Европа на Калемегдану, “Цвијета Зу-
зорић” и културни живот Београда
1918–1941, Време када је народ гово-
рио: Одјеци и реаговања у Политици
1988–1991, као и више поглавља и
чланака у публикацијама на тему ис-
торије Југославије у 20. веку. Од
2003. чланица је редакције часописа
Годишњак за друштвену историју.
Живи и истражује у Београду.

Добросав Боб Живковић, илустра-
тор. Илустратор је легендарних еди-
ција Знак Сагите и алманаха научне
фантастике Монолит. Дуже време
радио је као арт-директор студија
Saatchi & Saatchi у Београду. Радио
илустрације за више од 200 књига,
као и за текстове у Дневном телегра-
фу и Европљанину. Редовно објављу-
је илустрације у Политикином забав -
нику и Хуперу, а понекад у Playboyu.
Стални је илустратор Креативног цен-
тра. Пет пута је награђиван Невеном
за најбоље илустровану дечју књигу,
и два пута награђиван Златним пе-
ром. Живи и илуструје у Београду.

Срђан Арсенијевић, Милош Јанко-
вић, Наталија Стеванетић и Радиша
Туцовић ученици су четвртог разреда
Ужичке гимназије, чланови читала-
чког клуба и активни учесници у при-
преми и реализацији књижевног фес-
тивала На пола пута.

Захваљујемо се на подршци и помо-
ћи Валентини Делић (РТС) и новина-
рима Ненаду Ковачевићу (Данас) и
Зорану Јеремићу (ужичке Вести).

Аутори у овој ТекстУри:
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Nada, s nadom, nadanje, 
2005, instalacija, 
manipulisani semafor, 
samo zeleno svetlo, 
Usti nad Labem, Češka Republika



40 Karikatura


