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Iz sadržaja
10 Komšijska književnost − Smeh koji oslobađa
Gotovo svi tumači i antologičari ističu dva ključna momenta u razvoju bugarske
književnosti: uticaj socijalističkog realizma je bio snažniji nego u većini komunističkih zemalja i duže je trajao, a devedesete su donele naglo oslobađanje od stega,
pravu stilsku i tematsku eksploziju. U predgovoru za Antologiju bugarske poezije
druge polovine dvadesetog veka, Marin Mladenov tvrdi da je kontinuitet bugarske
književnosti prekinut posle Drugog svetskog rata, ali i da se nakon perioda izrazito
snažne dominacije socrealizma šezdesetih pojavljuje i svojevrsni “crni talas”. Taj
proces postepenog osvajanja zabranjenih tema može se pratiti u Antologiji “Kristin,
koja je mahala iz voza”, u kojoj su priče poređane hronološki: od generacije rođene početkom pedesetih, do današnjih tridesetogodišnjaka, rođenih sedamdesetih
godina prošlog veka.

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 potrebama. 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.

Када кажем ТЕКСТ одмах помислим
на празну страницу папира, не екрана
(то је зато што сам помало старинска). 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 задовољењем. Не и само задовољење. Жуди се
одлажући задовољство. Одлажући задовољство заводиш. Завођење траје −
ТРААААЈЕЕ... Ерос је у жудњи, у трајању, 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... Чежња садржи очекивање од другог. Жудња не очекује. Жудња је тотална жеља. 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), мислим на пуноћу, и сочност. Чулан (језик) није декоративан језик. Декоративан 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 храниш. Кукавичлук је непријатељ ерос(а)у. Заметак НИЧЕГА. Ништа. Ништица. 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, намера. Принц од Намере. Рецимо, Бекет. Фригидне речи су хладне. Ошурене. Голе до кости, без ероса. Без
ероса каквог познајемо. Еросу је потребно 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 Бекета, на Шандора Мараиа, Маркиза де
Сада, на Бењамина, на Платона, на
Плотина, на Монтења, Марину Цветајеву, Јунга, Кет Акер, на Елфриде Јелинек, 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! ТЕКСТ-УРА.

24 Reportaža iz Vukovara − Hrvatski na srpskom
“Nastava hrvatskog jezika u razrednim odjeljenjima koja pohađaju redovitu nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, što Zakon o obrazovanju definira kao obrazovanje nacionalnih manjina na svom pismu i jeziku po modelu A, nije ni u jednom
kontekstu ’nestandardna’ planom, programom pa i relevantnim rezultatima na natjecanjima u poznavanju hrvatskoga jezika, koje ostvaruju učenici naše škole, i u
samom nastavnom procesu nema nikakvih specifičnosti niti iznimki u odnosu na cjelokupnu srednjoškolsku populaciju u Republici Hrvatskoj.”
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6 Mala Kutija
Dubravka Ugrešić
AGENTI & SKAUTI
Prije godinu-dvije boravila sam godinu
dana u Americi u svojstvu predavača
književnosti na jednom američkom sveučilištu. Iz ranijih posjeta naučila sam
nekoliko rutinskih birokratskih stvari
koje je stranac dužan ispuniti prilikom
dolaska. Jedna je zdravstveno osiguranje. U fakultetskom uredu za inostrane
predavače i studente ponudili su mi formular koji sam uredno ispunila i priložila ček. Preostali su još detalji koje sam
trebala utanačiti sa svojim agentom.
Nazvala sam osiguravajući ured. Dali su
mi ime agenta, Skip Woody, rekli su, ali
isti trenutno nije available. Ostavila
sam broj svoga telefona. Skip Woody nije se javljao. Nakon tri mjeseca bezuspješnog nazivanja odlučila sam da osobno potražim Skipa Woodyja. Skip
Woody opet nije bio available, ali su mi
u uredu savjetovali da traljavo zdravstveno osiguranje, koje je zastupao
Skip Woody, promijenim za bolje. Ispunila sam novi formular i priložila ček.
Agent kojeg sam trebala kontaktirati
oko detalja ovaj put nije imao ime nego broj 3424. Nakon nekog vremena nazvala sam ured i tražila da razgovaram
s agentom 3424. Ni 3424 nije bio available. Proteklo je novih mjesec dana i ja
sam ponovo nazvala.
− Trebala bih agenta 3424 − rekla
sam sekretarici nakon dugog čekanja. −
Oh, Skip Woody! Nažalost nije available.
Ispostavilo se da je Skip Woody
bio agent za oba osiguranja. Sve u svemu, fantomski agent zdravstvenog osiguranja Skip Woody i 3424 ostao je za
mene nepoznanicom sve do kraja moga
boravka. Račune medicinskih usluga
platila sam na kraju iz svoga džepa. Činjenica da imam čak dvije police zdravstvenog osiguranja nije pomogla.
− Nisi imala sreće − slegla je ramenima kolegica kojoj sam se požalila,
baš kao da se radi o lutriji a ne o plaćenoj usluzi.
Slično je i s književnim agentima,
točnije − ja ni s njima nemam sreće. Nikada nisu available. Lakše je, pretpostavljam, dobiti telefonom Bijelu kuću
nego živi glas književnog agenta. Veza s
književnim agentom zauvijek ostaje
mutnom.
Svi moji književni agenti bili su
agentice. Tri su imale sekretare, mlade,
naočite, ljubazne i načitane muškarce.
Muške tajnice viđala sam prije samo u
soap-operama: u Dinastiji, gdje je zločesta Alexis višestruko iskorištavala
usluge naočitog Dextera; u The Bold
and the Beautiful, gdje su postarije poslovne žene okružene naočitim mladim
muškarcima koji ih s obožavanjem servisiraju.
Odakle se regrutiraju književni
agenti? Ne bih znala reći, ali agentice
koje sam ja poznavala nisu završile ni
Princeton niti Yale. Prva je bila domaćica kojoj je bračna rutina dosadila
pa je odlučila da se upusti u poslovnu
avanturu koja ništa ne košta (ta mi je
zaračunavala poštanske usluge i uzimala deset posto od honorara), a donosi
kontakte koji razbijaju provincijsku dosadu. Druga je od bankovne službenice
postala agentica (ta je uzimala petnaest posto od mojih honorara).
Treća je od tajnice u književnoj
agenciji postala vlasnica. Ta je pristala
da me stavi na svoju listu, ali uz preporuku jednoga poznatog pisca. Na tome
se sve i završilo. Istina, pokušavala sam

je zvati, ali bi svaki put zaboravila moje ime i nikako se nije mogla sjetiti tko
sam.
− Ja sam ona od koje ste ubrali
procent već četiri puta! − rekla sam.
− Hm... − protisnula je ravnodušno. − Kako ste ono rekli da se zovete?!
Poslije sam saznala da se posve
opravdano nije mogla sjetiti moga imena jer je imala na svojoj listi nekih tristotinjak autora.
Četvrta je zapamtila moje ime i
prezime, ali nije uspijevala zapamtiti
imena izdavača. Miješala je feltrinelli i
fettucine, gallimard i gauloise, einaudi
i audi.
Agenti, skauti i subagenti uspješno su premrežili današnje književno
tržište kao pauci. Skauti njuškaju uokolo, minglaju i partijaju, dokazujući da i
life style može biti profesija. Oni osluškuju tračeve o recentnoj književnoj
produkciji i usput pamte nova književna
imena. Imena dojavljuju agentima i su-

bagentima. Subagenti i agenti čvrsto su
povezani, baš kao Skip Woody i agent
broj 3424. Engleski agent, na primjer,
imat će svog francuskog subagenta, a
francuski agent svog engleskog subagenta. Tako je jedna osoba istodobno i
agent i višestruki subagent. To jest, komu agent, a komu subagent. Ako pisac
napusti jednog agenta i uzme drugoga,
može se lako dogoditi da je taj drugi samo subagent onog prvog agenta. Piscu
nakon takvih iskustava ne preostaje ništa drugo nego da se prepusti nemirima
paranoje i bespomoćno se vrti u istom
krugu. Kako stvari izgledaju na samom
vrhu književnoga jet-seta ne znam, ali
pretpostavljam − isto. Osim što je u pitanju mnogo, mnogo veća lova.
A što se paranoje i socijalnih igara tiče čini se da su na književnom tržištu i mnogi agenti, baš kao i mnogi
autori, naprosto nužno zlo. Jer u svijetu visokog jet-seta, bogatih party givera, socijalita, urednika-zvijezda, age-

nata-zvijezda, izdavača-zvijezda, u svijetu moćnih medijskih konglomerata,
gdje je i samo izdavaštvo mali propratni biznis koji ne donosi mnogo, u svijetu gdje jednokratni honorar cateringumjetnika (ili kuhara) višestruko premašuje honorare ozbiljnih pisaca, u svijetu gdje memoari Monice Lewinsky
imaju neusporedivo veći medijski publicitet od sabranih djela Marcela Prousta,
dakle, u svijetu moćnika stvari fermentiraju drukčije. Kako drukčije ne bih
znala reći, nisam tamo bila i vino s njima pila. Zato se u ovom času s izvjesnom nježnošću prisjećam svoje prve
agentice. Prije nekoliko godina, na jednom evropskom sajmu knjiga, iz razglasa se najednom začulo moje ime. Poziv da se javim na meeting point ponovili su čak tri puta. Kad sam se dovukla
do meeting pointa tamo me čekala moja agentica.
− Dobro sam to smislila, a? − rekla
je veselo.
− Što to?
− Tvoje ime ponovili su na razglasu čak tri puta!
Za originalnu ideju promocije svoga autora moja agentica nije ništa naplatila. Jer je i korištenje razglasa bilo
besplatno.
A potragu za agentom nastavljam
sve u nadi da ću jednoga dana naći pravoga. Prije nekog vremena pronašla
sam agenta koji je doktorirao klasičnu
filologiju na američkom sveučilištu
Yale. Ohrabrena referencama, poslala
sam mu rukopis. Nakon nekog vremena
stiglo je pismo.
“Pročitao sam vaš rukopis. To je
elegantno, neobično i nekonvencionalno djelo. Drugim riječima, teško da bi
američki izdavači kupili jedno tako
esencijalno ‘evropsko’ djelo. Kao ljubitelju evropske književnosti teško mi je
priznati da je borba s otporom američkih izdavača (ali i čitatelja) prema
evropskoj prozi uzaludna. Postoje, dakako, iznimke, ali rijetke. Volio bih kada bih mogao biti od veće pomoći i kada bi moj odgovor mogao biti optimističniji.
S velikim poštovanjem, srdačno
vaš
XY.”
U isto vrijeme stiglo je pismo od
francuskog agenta.
“Nisam pročitao vaš rukopis, ali
nemam sumnje da se radi o izuzetnom
književnom djelu. Ipak, teško da bismo
ga u ovom trenutku mogli prodati ijednom zapadnoevropskom izdavaču. Istočnoevropljani više nisu u trendu, što
je, dakako, tužno, ali je istinito. Ako
Solženjicin, nobelovac, ima problema
da nađe izdavača, onda nama ne preostaje drugo nego da pričekamo sretnija
vremena.
Srdačno vas pozdravljam,
XY.”
U isto vrijeme stiglo je pismo od
mog bivšeg hrvatskog izdavača.
“Čovječe, deset godina bila si na
crnoj listi, prirodno je da su te čitaoci
zaboravili! Danas tvoju knjigu ne bi kupilo više od desetak ljudi. Domaće pisce ionako više nitko ne čita. Od antirežimskih zaziru, režimski im se gade, a
ni te, ’ni riba ni meso’, ne kupuju. Knjiga je skupa. Ovako ili onako isto ti se
hvata. Jedino je hrvatsko izdanje Mein
Kampfa imalo fantastičnu prođu, Hitler
i Coelho. Pa ti sad vidi.
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 Тихане. 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 скричим и дерњам се кад ваде ми крв. Онда је докторица Тихана рекла диди да
сад иде дома и да сутра дође по налаз. Онда је мој дида се сутра спремао 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 одгибали у амбуланту. У амбуланти смо
ми сјели прекопута стола од оне докторице Тихане. Докторица Тихана је
спустила цвике наврх носа и заблеушила се у дидине налазе. Ја и дида
смо заблеушили се у њу. Онда је докторица Тихана диди рекла: “Чујте,
крвна слика вам је скроз уредна...
Бјела крвна зрнца у реду, црвена исто 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 ваљда сами знате јестел Хрват, човиче!” Дида је рекао: “По свему шта ја
знам требало би бит да сам Хрват,
али понекад се осјећам као да нисам!” Тета Тихана је питала: “А како
се осјећате?” Дида је рекао: “Шта ја
знам, као Југославен... или неки, неки аутонобаш, венецијанац... неам
благе, разно се осјећам...” Докторица 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: “Слушајте, 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 будем начисто!” Тета Тихана је рекла:
“Нећете умрит, човиче, кад вам је тако одлична крвна слика!” Дида је рекао: “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 погледао 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 видит из крвне слике!” Тета Тихана је
подвикнила: “Не може се то видит из
крвне слике, човиче, како то не разумиш!?” Дида је подвикнијо: “Како не
може, драгога ти ируда!? Јел ти то
мене намјерно јебеш, а?!” Тета Тихана је викнила: “Не може, човиче, не

може! Не може се из крвне слике видит какве је ко нацијоналности!” Дида 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 замуцкала: “Нећу то рећ, него нешто сасвим друго...” Дида је подвикнијо:
“Које друго?! Које друго?! Ај излани
се до краја ако си манга!” Докторица
Тихана је скинила цвике са носа и рекла је: “Чујте, овај дискусијум стварно нема смисла! Крвна слика вам је
одлична, све је у најбољем реду, можете 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 заблеушила се у дида и шкргућала је зубима. 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! Кардиоваскуролог! Он се масу боље од мене кужи у крвне слике!” Дида је рекао: “Океј, па онда му покажи налазе!
Шта си досад чекала?” Онда је докторица Тихана изгибала из камцелари-

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

тић је ставијо цвике наврх носа и проучивао је дидине налазе. Док је проучивао 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 рекло или се тачно зна?” Доктор Наркотић је рекао: “Па скоро да се зна! Ал
ипак, морамо бит триста посто сигурни за неком рећ да је Хрват, јел тако!” Дида је питао: “Шта то значи?”
Доктор Наркотић је рекао: “Значи да
би било мудро направит додатне претраге!” Дида је питао: “Какве претраге?” 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 Наркотић је рекао: “Е, то ћете морат!”
Дида је питао: “Шта ћу морат?” Доктор Наркотић је рекао: “Мораћете
дат столицу за анализу да будемо сто
посто сигурни!” Дида је питао: “Али
зашто столицу, јебате?” Доктор Наркотић је рекао: “Зато шта нам само
Хрвати праве срања по амбулантама!”
(Роби К. IIIa)

8 Mala Kutija

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 Дидија, 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 Фламенга. Победили смо 6:4, одмах изгубили 4:6, победили 4:2, па изгубили 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
енергије, радост која плави. Тучаџија. Јагош К. био је наследни меланколик. Убио се на Дорћолу, Дунавски кеј бр. 2 пре-пре − у децембру кад коприве цветају. Понекад још, на длану, осетим његово теме, још топао врат. Он ме је водио да гледам утакмицу Будућност − 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
фотографија. Било је то после, одмах после финала Купа Југославије Партизан − Раднички 1957. То је фуснота Матис у Београду.
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Светислав Басара
СОТОНА НАД СТАДИОНОМ
(одломак из Напуклог огледала)
Упркос мојим онтолошким убеђењима, почео сам да играм фудбал за ФК
РАДНИЧКИ. Тренер, управа и навијачи нису имали ништа против. Интересовало 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. Желео је да се бавим неким поштеним
занимањем; да будем полицијски инспектор, официр, евентуално инжењер машинства. Трчећи и набијајући
кондицију на тренинзима, психоаналитичком методом сам дошао до запањујућих сазнања: мој отац беше
sturm und drang тип; немогуће да га
спорт није занимао. Друго нешто беше 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 његове 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 покварен − играо сам да бих дошао до
каквог-таквог идентитета (до броја 8
на леђима) и да бих нешто више научио 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 тужан 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 социологије која ме уопште не занима. Сличност фудбала и историје је другачије природе: победити по сваку цену,
победити без обзира на жртве, без
обзира на fair play. Fair play је шармантна заблуда маркиза Де Кубертена, 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 грехова: 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 копачке о клин и тек понекад спаринго-

вао свом пријатељу Боби, замислих
хуманију верзију фудбала у којој би
се до противничког гола стизало захваљујући бољем познавању лепих
вештина: музике, поезије, геометрије. Али била је то спортска фантастика; ни сâм не бих могао заиграти ни у
подсавезу. Не би то могло проћи. Динамика 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, наравно 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 сумњама, тетка се убрзо јавила писмом. У писму беше и слика: седела

је у ујаковој башти за столом препуним чоколаде, кафе, шунке, банана,
маслаца, свега што се није могло видети на нашој трпези. “Благо њој”,
рече мајка посматрајући слику. И додаде: “Права госпођа.” “Све је то
пропаганда”, рече отац. “Знаш оне
насликане пејзаже у Фото-студију ЈАДРАН; 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 устао из кревета и написао тетки писмо.
Хтео је светлоплави штоф са дискретним пругама за своје ново одело.

10 Komšijska književnost

Tijana Spasić
Smeh koji oslobađa
Jedan pogled na novu bugarsku književnost

O savremenoj bugarskoj literaturi ne
znamo mnogo − uprkos geografskoj blizini, prevodi na srpski bili su isuviše retki i nesistematični da bi omogućili neki
sveobuhvatniji pregled ove književne
scene. Ipak, u poslednje vreme stvari
se kreću nabolje: izdavačka kuća Geopoetika objavila je niz naslova dva
najprevođenija savremena bugarska
pisca: Aleka Popova i Georgi Gospodinova, a ove godine se pojavila i Antologija savremene bugarske priče “Kristin,
koja je mahala iz voza” (Kulturni centar
Novog Sada), koju je priredio Mihajlo
Pantić. Taj proces postepenog upoznavanja se odvija u oba smera: nakon devedesetih, u kojima se bugarska čitalačka publika okreće do tada nedostupnoj
literaturi sa Zapada, poslednjih godina
na bugarski je prevedeno dvadesetak
dela savremenih srpskih pisaca: Jelene
Lengold, Radoslava Petkovića, Srđana
Valjarevića, Vide Ognjenović, Svetislava Basare, Borislava Pekića, Zorana Ćirića i drugih.
Gotovo svi tumači i antologičari
ističu dva ključna momenta u razvoju
bugarske književnosti: uticaj socijalističkog realizma je bio snažniji nego u većini komunističkih zemalja i duže je
trajao, a devedesete su donele naglo
oslobađanje od stega, pravu stilsku i tematsku eksploziju. U predgovoru za
“Antologiju bugarske poezije druge polovine dvadesetog veka”, Marin Mladenov tvrdi da je kontinuitet bugarske
književnosti prekinut posle Drugog
svetskog rata, ali i da se nakon perioda
izrazito snažne dominacije socrealizma
šezdesetih pojavljuje i svojevrsni “crni
talas”. Taj proces postepenog osvajanja
zabranjenih tema može se pratiti u Antologiji “Kristin, koja je mahala iz voza”, u kojoj su priče poređane hronološki: od generacije rođene početkom pedesetih, do današnjih tridesetogodišnjaka, rođenih sedamdesetih godina
prošlog veka.
Najizrazitija crta savremene bugarske književnosti svakako je snažan
osećaj za komiku i satiru: gotovo svi bitni autori su (između ostalog) i satiričari. Tendencija da se i teške teme obrađuju kroz humor može se tumačiti na
više načina, a jedan od njih je i specifičnost bugarske verzije komunizma, koja nije bila tako dramatična kao rumunska: uprkos siromaštvu i brojnim ograničenjima − poput nemogućnosti da se
putuje u inostranstvo ili čita zapadna literatura − najveći deo stanovništva
ipak nije gladovao, niti bio u strahu za
goli život. Uz pomenutu sklonost ka humoru, Mihajlo Pantić navodi još nekoliko svojstava koja karakterišu centralni
tok bugarske književnosti: istoričnost,

interes za stvarnost i sudbinu malog čoveka. Nakon priključenja Evropskoj uniji, život bugarskih emigranata u zapadnoj Evropi postaje česta tema jer donosi brojne mogućnosti za razvijanje
komičkih situacija. Nju uspešno razvija
Viktor Paskov (1949-2009) u autobiografskoj priči “Big biznis”, koja otvara
antologiju. S druge strane, nisu retki ni
autori koji opisuju mračnu stranu života u današnjoj Bugarskoj, sa akcentom
na siromaštvo i razne vrste društvenih
devijacija poput sitnog kriminala, narkomanije i prostitucije. Sledeća značajna karakteristika bugarske proze je prožetost elementima fantastike i bajke, a
ponegde se satira meša i sa elementima
apsurda i nadrealizma, kao u priči “Erotika komunizma” Ivajla Dičeva.
Zanimljivo je pratiti i razvoj ženske književnosti, makar u malom, koliko to jedan ovakav pregled dopušta.
Prvo žensko ime na koje nailazimo, otprilike na trećini antologije, jeste Virdžinija Zaharijeva (1959), novinarka,
psihoterapeut i urednica prvog bugarskog časopisa o rodnim studijama. Njena priča o emotivnom i telesnom životu
jedne žene, ispričana kroz naglašeno ritualne momente venčanja i razvoda
braka, značajna je pre svega kao ilustracija proboja novih tema i drugačijeg
senzibiliteta. Zdravka Evtikova u svojoj
priči prepliće dve provokativne teme:
nove klasne razlike u savremenom bugarskom društvu (bogati emigranti i siromašni lokalci), i homoerotsku privlačnost između žena. Osećanja prema istom polu se u drugom delu knjige sve
češće pojavljuju kao motiv, bilo da je
reč o latentnoj homoseksualnosti koja
se ispoljava kroz nasilje i agresivnost,
ili o posebnoj vrsti “zatvorske homoseksualnosti”.
Iako variraju po kvalitetu, priče iz
ove antologije nude dragocen uvid u tematska interesovanja novih bugarskih
autora, do sada malo poznatih domaćim
čitaocima, te u dominantne pripovedne
modele u savremenoj bugarskoj prozi.
U tom pogledu pisci su uglavnom naklonjeni realizmu i klasičnijim pripovednim obrascima, ponegde fragmentarnom izrazu; primetan je i uticaj savremene američke proze, Pola Ostera ili
Rejmonda Karvera na primer, transponovan u novi kontekst sa promenljivim
uspehom.
Bugarski autor koji je izazvao najviše interesovanja u regionu bez sumnje je Alek Popov. Njegova urnebesno
zabavna kritika bugarske diplomatije u
romanu “Misija London” (Geopoetika,
2004, prevod Marija-Joanna Stojadinović) najbolja je preporuka za početak
upoznavanja sa novijom bugarskom li-

teraturom. Popov je rođen 1966. u Sofiji, gde je diplomirao bugarsku filologiju, nakon čega godinu dana provodi na
studijskom boravku u Americi. Neko
vreme je bio ataše za kulturu u Londonu, što mu je pomoglo da tako detaljno
opiše milje u kom se dešava njegov najpopularniji roman. Prvo izdanje “Misije
London” rasprodato je u Srbiji, ali i u
Hrvatskoj, gde ga je Miljenko Jergović
preporučivao čitaocima poređenjem sa
izuzetno popularnim Antom Tomićem:
“I u Popova je, kao i u njegova proložačkog kolege, [humor] zasnovan na socijalnom gegu i vicu, na hipertrofiranju
mentalitetnih karakteristika i nizanju
pomaknutih stereotipa, dakle, na onome što će oni koji ne razlikuju književnost od loptanja nazvati humorom na
prvu loptu. Kod obojice pisaca takav je
humor samo oružje nesmiljene socijalne kritike (a drukčije nije bilo ni u Jaroslava Hašeka ili Iljfa i Petrova), koja
je, opet, izvor silne zabave za čitatelja”, piše u svom prikazu Jergović. Pored ovog izvanrednog romana, Alek Popov je i autor četiri zbirke priča, od kojih je kod nas objavljena jedna (“Nivo
za napredne”, Geopoetika, 2010, prevod Velimir Kostov), romana “Psi u niskom letu”, koji se u Geopoetici pojavio
pod nazivom “Crna kutija” (2008, prevod Marija-Joanna Stojadinović), te
zbirke kolumni “Saputnik radikalnog
mislioca” (Geopoetika, 2007, prevod
Marija-Joanna Stojadinović). Kratka
proza Aleka Popova katkad je lucidna i
duhovita poput najboljih stranica “Misije London” − takva je priča “Stipendista”, ubojiti crnohumorni uradak na temu “državnih umetnika” koji preko veze dobijaju studijske boravke u inostranstvu (dušu dalo za ekranizaciju u
maniru Braće Koen, tvrdi Teofil Pančić).
Istini za volju, dešava se i da mu humor
bude i nategnut ili isforsiran, a argumentacija u esejima nedovoljno ubedljiva, što biva donekle nadomešteno
dobrim zapažanjima o odnosu Zapada i
Istoka, pogubnosti nacionalizma, uticaju školskog sistema... Kada je reč o
književnim temama, Popov bez sumnje
vlada materijom, tako da je i njegov
opis stanja na bugarskoj književnoj sceni dosta precizan: “Bugarski pisci novije generacije su nezavisniji − obično se
uzdaju u sebe i ne drže se autoriteta”,
kaže autor. “Oni su svesni kreativnih
mogućnosti šireg i bogatijeg konteksta
posle komunizma; oni znaju jezike
(uključujući moderni bugarski sleng!) i
dovoljno su orijentisani na evropski
kontekst. U stvari veoma su slični svojim kolegama sa Zapada. Međutim, oni
i dalje imaju drugačiju socijalnu pozadinu i iskustva, što im daje različite ta-

čke gledišta. Verovatno su više skeptični, čak i cinični. I naravno, postoje i
oni koji su zaleđeni u prošlosti. Tu se radi više o načinu razmišljanja nego o godinama. Veliki broj te patetične ‘nostalgične inteligencije’ se prilepio za
vrednosti i koncepte iz 19. veka, zatvoreni i odbojni prema ‘stranim uticajima’, radije voljni da služe vladajućoj
opciji nego da se bore protiv nje. Mislim da je svuda isto tako u Istočnoj
Evropi. Najsmešnija stvar je što obe generacije lakše komuniciraju sa svojim
kopijama iz drugih zemalja, nego međusobno”.
U svetu još poznatiji i prevođeniji
od Popova je Georgi Gospodinov, a Geopoetika može da se pohvali da je objavila prvi prevod njegovog debitanantskog “Prirodnog romana” (2001, Marija-Joanna Stojadinović). Gospodinov je
rođen 1968. godine, a po obrazovanju je
doktor književnosti. Najpre je postao
poznat kao pesnik (za knjigu poezije
“Trešnja jednog naroda” 1996. je dobio
nagradu Udruženja pisaca), a potom i
kao prozaista: njegova zbirka “I druge
priče” objavljena je ove godine i kod
nas (Geopoetika, prevod Ivana Stoičkov). Za razliku od otvorene satiričnosti Aleka Popova, Gospodinov uz obaveznu ironiju zadržava i izvesnu dozu poetičnosti i melanholije, što je kontrast
koji ume da proizvede izvanredne efekte. Nagle, mada ne uvek i suštinske
promene koje je donelo priključenje
Bugarske Evropskoj uniji, i za Gospodinova su nepregledni rezervoar komičkih
motiva (“Muva u pisoaru”), te prilika za
preispitivanje stepena otvorenosti za
razmenu i komunikaciju. Stilski registar
ovog autora je dosta raznovrstan −
uključuje i elemente naučne fantastike,
postmodernizma i političke alegorije, a
među najčešćim pripovednim postupcima je spajanje uzvišenog i niskog. U priči “Prvi koraci” ove suprotstavljene stilske kategorije višestruko su isprepletane: najpre rableovskim spajanjem uzvišenih tema i fizioloških procesa, a potom i postmodernim šalama na račun
slavnih originala i njihovih jeftinih, kič
kopija. U oba slučaja efekat je isti −
ukidanje strahopoštovanja prema velikim rečima i lepim mislima, nacionalnim i verskim svetinjama domovine, kao
i simbolima civilizacijske nadmoći Zapadne Evrope. Kvalitet priča ipak ni ovde
nije ujednačen: slabiji tekstovi su oni
koje ostaju na nivou anegdote (ponekad
i neukusne, kao u zbijanju viceva na račun Roma), ili u kojima poetičnost prelazi u sentimentalnost. Pored svog književnog rada, Gospodinov je priredio i
veoma zapaženu zbirku sećanja na svakodnevne sitnice koje su obeležile odra-
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Minus jedan kubni metar,
Plus jedan kubni metar,
1994, pogled na instalaciju
u saradnji s Kamenom Cvetkovim,
iskopana zemlja, Stari grad Plovdiv

zagrebačkog književnog kluba Booksa
(priređivač je Mitko Novkov, u više navrata nagrađivan za kritiku i novinarstvo). Autor na koga bi trebalo posebno
obratiti pažnju je mladi Angel Igov
(1981), koji je 2007. bio i gost festivala
Kikinda short. Aktuelna tema − narastajuća paranoja od islama, i veoma osvešćen pripovedni postupak sa elementima
postmodernizma, karakterišu priču
“Dogodit će se” koja otvara Booksinu
zbirku. Igov je studirao engleski jezik i
magistrirao književnost, posle čega
odlazi na specijalizaciju u London. Nosilac je nekoliko nagrada za kratku prozu, kao i nagrade za književnu kritiku,
a na bugarski je preveo romane Pola Ostera, Martina Ejmisa i Daglasa Kenedija.

stanje u Bugarskoj u vreme socijalizma,
srodnu našem “Leksikonu YU mitologije”. U poslednje vreme aktivan je na filmu (bugarska priča u omnibusu “Izgubljeno-nađeno”, 2005), i u pozorištu:
njegov satirični komad “DJ” proglašen
je dramom godine u Bugarskoj, a “Apokalipsa dolazi u 6 popodne” postavljena
je u Njujorku.
Među prevedenim naslovima značajna je i zbirka priča Jordana Radičkova, “Polucilindar i kozja brada” (Prosveta, Niš, 1998, prevod Mila Vasov).
Jordan Radičkov (1929-2004) je značajan pisac za bugarsku satiričku tradiciju, koga zbog upotrebe folklornih elemenata, alegorije i groteske, nazivaju i
bugarskim Gogoljem. Donekle srodan
Radičkovu je i jedan od najzanimljivijih
bugarskih autora, Boris Hristov (1945),
pesnik i pripovedač snažne ali izrazito
nekonvencionalne poetičnosti, u čijim
se delima biblijski motivi mešaju sa
kafkijanskim osećanjem za apsurd i nadrealno (“Krtica/Dolina cipela”, Clio,

2000, prevod Jasmina Jovanović). Likovi Borisa Hristova su ljudi sa margine,
bilo da je reč o skitnicama i otpadnicima (“Krtica”), ili štićenicima zavoda za
duševno obolele (“Dolina cipela”). Iako
Hristov nije realista, elementi društvene kritike su i kod njega prisutni: u
prvoj noveli ukazuje se na nehumanost
državne administracije, u drugoj na sistem koji sakriva političke zatvorenike u
duševnoj bolnici, i još koristi priliku da
ih potkrada. Fokusiranje na one koje je
društvo odbacilo ili gurnulo na marginu
Borisa Hristova dovodi u vezu sa svetski
poznatim dramskim piscem Hristom
Bojčevim, koji je prešao sasvim netipičan put od mašinskog inženjera do najigranijeg bugarskog dramaturga. Njegovi komadi “Pukovnik ptica” i “Orkestar
Titanik” objavljeni su 2005. u izdanju
Narodnog pozorišta iz Beograda, i prevodu Blagoja Nikolića.
Što se tiče savremene bugarske
poezije, jedini pregled koji za sada postoji je Antologija bugarske poezije dru-

ge polovine dvadesetog veka, koju je
priredio Marin Mladenov, a objavio Zavod za udžbenike 1998. godine. U njoj
su uglavnom zastupljeni pesnici prethodne generacije, koji su svoj stvaralački
zenit imali tokom sedamdesetih i osamdesetih godina, a među njima i Boris
Hristov. Od novijih pesnika, uz već pomenutog Georgi Gospodinova izdvaja se
Kristin Dimitrova (Sofija, 1963). Njena
poezija pleni neposrednošću pristupa i
veštim slikama iz svakodnevnog života,
obojenim empatijom prema ljudskoj
patnji, ili, pak, diskretnim humorom
(domaći pandan bi mogao biti Srđan Valjarević). Dimitrova je diplomirala engleski jezik na Univerzitetu Sv. Kliment
Ohridski, gde sada radi kao asistent. Od
početka devedesetih objavila je devet
knjiga pesama, i osvojila niz književnih
nagrada, a nekoliko godina je uređivala
kulturni dodatak lista Trud.
Veoma dobar izbor najnovije bugarske proze i poezije pojavio se pre
nekoliko godina u Hrvatskoj, u izdanju

Konačno, šta bi se iz ovog kratkog
pregleda moglo zaključiti? U svakom
slučaju to da je nova bugarska literatura raznovrsna, da dosta dobro odgovara
na društvene promene i aktuelne fenomene, i što je takođe važno, posebno
za mlađe čitaoce − često je i veoma zabavna. O tome koliko je u nastavi književnosti za mlade važno ići ukorak s
vremenom piše i Alek Popov u eseju
“Stop ispiranju dečjih mozgova”, odakle prenosimo sledeći odlomak: “Skloni
smo da nazadovanje u kulturi čitanja
objašnjavamo prisustvom televizije, videa, interneta, kompjuterskih igrica,
ali je nesporno da je prva klica otuđenja posejana upravo u školi. Tragično je
ostareo lik bugarske književnosti koji se
projektuje u svest mladih ljudi. Stalno,
kao u košmarnom snu, isplivava krezuba
silueta babe Ilijce(1) koja se grčevito
drži za mitski kolac na obali nabujalog
Iskara i ne može da ga izvuče, taj prokleti kolac, već tolike godine? Titanik je
potonuo, pronađena je kvantna mehanika, počele i prestale da se dime peći
Aušvica, Džon Atanasov je izmislio kompjuter, Kristo(2) spakovao Rajhstag, a
Ilijca se i dalje bori sa kocem koji nikako da iščupa i prepliva reku moderne da
bi prešla na drugu obalu.”

(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, poznat po instalacijama u kojima je platnom obmotavao (“pakovao”) poznate svetske građevine poput
Rajhstaga u Berlinu i mosta Pont Neuf u Parizu.
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Alek Popov
Misija London
(odlomak)

Baronesa Remulada bila je isprana plavuša sa licem utopljenika zagledanog u
nebo kroz bele ploče leda i sa korakom
robota. Na sebi je imala bledoružičasti
kostim na kvadratiće, bele rukavice i
ogromne sjajne minđuše. Njena zvezda
je počela da sija kada je domaćica Lusi
Nord hladnokrvno odsekla penis svog
pohotljivog supruga, a posle napisala
knjigu o tome i postala poznata na obe
strane okeana. Od tada je njena ličnost
raspalila strast mnogih i “Fabrika” nije
zakasnila da odgovori na tržišne zahteve. Uloga je bila dodeljena antipatičnoj
Ilejn Karter, takođe domaćici srednje
klase. Ona nije imala hrabrosti da učini
isto što i misiz Nord, ali joj je bio potreban dopunski izvor prihoda da bi isplaćivala kredit podignut za svoje veštačke
sise. Međutim, slava Nordove ubrzo je
uvela, dok su kamate kredita i dalje
cvetale.
“Lord Defi Atvud i njegova sestra,
ledi Gosip”, najavio je Bari Longfelou.
Stazom su prodefilovala invalidska kolica koja je gurala stroga osoba
orlovskog nosa i udovičkog izgleda. U
kolicima je sedeo Samjuel Fog, poznati
dvojnik fizičara Hokinga, obučen u raskošni crveni mundir. Spretni šminkeri
agencije su se potrudili da ga učine dostojanstvenijim. Bez obzira na to, svi
prisutni su se nasmejali, a on im je uzvratio zloslutnim osmehom.
“Ledi Marks, dukesa Halfbrejn,
ser Benav”, nastavio je da trubi Bari
kao srednjovekovni maršal. “Eskvajer
Hju Monro, predsednik monarhističke
lige, ser Džej.”
Osobe sa titulama su važno koračale, isturenih grudi i stisnutih usana.
Kada je blistava povorka prošla, Bari je
bacio pogled u pravcu svog šefa. Zibling
je ushićeno zapljeskao rukama i dao
znak učesnicima da priđu.
“Dame i gospodo”, počeo je, “nalazimo se pred svojevrsnom hiperprodukcijom. Do sada nismo radili ništa slično; svako je vrteo svoj mali šou, odvojeno i nezavisno od ostalih. Danas vam
predstoji da budete učesnici velikog
scenarija koji je u neobično visokom
procentu autentičan. Bez obzira što je
većina vas u ulozi statista, to uopšte ne
znači da su te uloge drugorazredne. Klijenti očekuju od nas autentičnost i mi
ćemo im je dati!”
On je obuhvatio pogledom zaćutale glumce i nastavio:
“Ljude po svetu uzbuđuju različite stvari. Društveni položaj, slava i prestiž, oduvek su bili i biće među najmoćnijim afrodizijacima. Oni koji su uspeli da ih dodirnu retko kad bi priznali da
su tragali za egoističkim seksualnim zadovoljstvom. Ponekad ni oni sami nisu

toga svesni, jer se prikrivaju iza nejasnih i apstraktnih ciljeva. Ipak, oni ne
mogu da prevare svoje biće. Priroda orgazma je kapriciozna i zagonetna. Milioni ne mogu da ga dosegnu, dok drugi
uživaju u njemu iz dana u dan. Jedni
moraju da potroše čitavo bogatstvo da
bi to sebi priuštili, dok kod drugih on
dolazi kao zlatna kiša. Blaženi su oni
koji uspevaju da se zadovolje malim!
Ali, naši klijenti nisu takvi. Oni hoće
sve! Ako to može da im pomogne da
svrše, utoliko bolje.”
Zibling je napravio kratku pauzu,
a onda je ispružio ruku.
“Dame i gospodo”, patetično je
uzviknuo, “Njeno kraljevsko veličanstvo, Elizabeta II!”
Svi su pogledali ka početku staze.
Tamo je stajala sitna starija ženica sa
bledozelenim šeširom i belim plastičnim sandalama. Iza nje je, u ulozi telohranitelja, virio Dezmond sa žicom u
uvu i u crnom odelu. Starica je podigla
ruku i mahnula u znak pozdrava. Toliko
je izgledala stvarno, da su kroz sve prošli žmarci strahopoštovanja.
“Ko je ona?” prošaptala je baronesa Remulada u uvo ser Krofta.
“Nemam pojma!” slegao je ramenima fudbaler Mančestera. “Prvi put je
vidim.”

“Vidi, vidi!” uskliknuo je Pat, čiji
je staž u agenciji bio znatno duži, “misiz Kaningam se vraća! Hip-hip-hura!”
Kraljica je stala i pogledala ga
strogo.
“Odrubite mu glavu!”
Zibling je prasnuo u smeh. Pritrčao je starijoj dami i srdačno ju je zagrlio.
“Tetka Helen! Neponovljiva − kao
i uvek! Tako sam srećan što si ponovo
među nama!”
“Ja nisam toliko srećna”, odgovorila mu je nabusito, “ali mi treba nov
frižider, a sa ovim učiteljskim penzijama...”
Misiz Kaningam je zavrtela ljutito
glavom.
“Kupićeš ti sebi dva frižidera!”
potapšao ju je Zibling po ramenu. “Šta
kažeš za scenario?”
“Bljutav kao sâm život”, odbrusila je. “Uradiću to, nije mi prvi put.”
“To se zove profesionalac”, okrenuo se Zibling ostalima. “Da li ste vi
spremni?”
Grupa je klimnula.
“Onda, dobro”, rekao je. “Dosta
je proba. Mislim da je svako naučio svoju lekciju. Scenario nije komplikovan,
ali zahteva koncentraciju. Nemojte da
se napijate, ne govorite puno, pućite
obraze i sve će biti u redu. Odlepršaću

Nema više pesimizma,
2002 / 2004, pogled na instalaciju,
sir, flasteri, tanjir,
školske klupe i stolice,
Muzej savremene umetnosti, Sidnej,
14. Sidnejsko bijenale

da vidim da li je scena spremna. Bari će
se brinuti o vama. Vidimo se večeras!”
Katja je pratila probu naslonjena
na zid garderobe. Ona, iz razumljivih
razloga, nije bila uključena u scenario,
ali nije joj bilo žao. Činjenica da će se
ovaj groteskni šou odigrati u prostorijama bugarske ambasade, bacala ju je u
duboku nedoumicu. Zašto, kome je to
bilo potrebno? I ko će na kraju da plati
račun? Osećala se poniženom. Onda joj
je postalo svejedno. Bila je presrećna
što je odande pokupila svoje prnje.
Smestila se ispred ogledala da bi
probala novu periku obojenu u ružičasto. Perika je bila bitan elemenat narednog scenarija, namenjenog nekakvom
bogatom pankeru.
Prevod Marija-Joanna Stojadinović
Geopoetika, 2004
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Angel Igov
Dogodit će se

Dogodit će se. Znam da će se dogoditi.
Nema druge. Pogledajte što se događa
po svijetu: New York, Istanbul, Madrid,
Beslan, Milano, Krakow... Kad-tad bomba će eksplodirati. Možda u metrou,
možda pred britanskim veleposlanstvom, možda u rektoratu sveučilišta.
Možda − ironijom sudbine − i u ‘Svetoj
Nedjelji’(1). Da li ima nečeg u samom
imenu crkve − u toj nedelnosti koja izaziva atentate? A može se dogoditi i u
nekoj od slastičarnica ‘Nedjelja’. Možda u piceriji ‘Don Tomato’. U ‘BIAD(2)u‘. U ‘Knjižnici(3)‘. U knjižnici. Ali to
neće biti djelo herostratovaca, već bezimenih ljudi sirova, spokojna izraza lica. Poslovnih, a u isto vrijeme nadahnutih. Oni dižu u zrak ljude i zgrade kao
što neki pišu knjige. U svakom slučaju,
ljudi su to od knjige, zar ne? Kuran. U
islamskome svijetu knjiga uživa veliko
poštovanje. Pogledajte bilo koju stranicu ispisanu na arabici. Kaligrafija je razvijena do te mjere koju si mi uopće ne
možemo predstaviti.
Nije da znam baš puno o islamskome svijetu. Nikada se nisam posebno
zanimao za njega. Čitao sam svojedobno pripovijetke iz ‘Tisuću i jedne noći’. Sjećam se da su se cijelo vrijeme
ljudi pretvarali u životinje − pse, gazele, majmune, magarce. Ne poznajem
Arape. Znam da ih ima u Sofiji, ali ih izbjegavam. U Varni, kažu, ima Čečenjaca. Odasvud nas pritišću. Kažem, nisam
veliki poznavalac islamskoga svijeta, no
zadnjih sam mjeseci pročitao podosta.
Ima jedna dobra knjiga o islamu profesora Koste Jankova, kupio sam ju pred
‘Svetom Nedjeljom’, dok sam još prolazio onuda. Kosta Jankov predaje arabistiku na Sofijskome sveučilištu. Posljednje poglavlje njegove knjige je o suvremenom islamskom fundamentalizmu.
Osim toga čitam sve što nađem na
internetu. Ionako imam dosta slobodnog vremena otkako sam napustio posao. Napustio sam posao jer sam uvjeren da će u toj ustanovi eksplodirati
bomba. Kad-tad. To je neminovno. Ljudi koji su ostali tamo riskiraju svoj život. Kao i oni koji idu po tržnicama,
koncertima, predavanjima, diskotekama... Jasno je kao dan da će teroristi
izabrati mjesto na kojem se skuplja puno ljudi. Zato nastojim izbjegavati takva mjesta. Uglavnom sjedim kući. Nasreću imam bratića koji radi u uredništvu jednog sofijskog dnevnika i plaća mi
da radim brze prijevode sa engleskog.
Obično su to članci o geopolitici ili holivudskim glumicama. Prevodim sve redom. Članke o geopolitici objavljuju
kao pretisak iz odgovarajućeg izdanja,
dok oni o holivudskim glumicama izlaze

u novinama pod imenom novinarke koja
vodi kulturni odjel. Ovi drugi nisu mi
posebno zanimljivi. Ali one geopolitičke
jednostavno gutam. Dok ih prevodim,
prsti mi bjesomučno lupaju po tipkovnici, miču se kao da su živi i ne mogu ih
zaustaviti. Znam, uskoro će se obje
vrste članaka stopiti u jednu. Kad teroristi stignu u Hollywood. Ako ih
Hollywood ne prestigne.
Barem ja radim sve moguće da ne
stignu do mene. Gotovo ni ne izlazim.
Kupujem samo u malim trgovinama u
kvartu. Nisam valjda lud ići po velikim
tržnicama. Pa to su najvjerojatnije mete napada. Općenito, izbjegavam centar grada. Gradskim prijevozom nisam
se vozio već mjesecima − od eksplozije
u Marseilleu. U početku sam si kupio bicikl i vozio njime. Poslije sam ionako
napustio posao i ostao doma. Tu je barem zasada sigurno. Teško da će uskoro
stići do moga betonskoga utočišta. Prije sam jeo vani, ali bomba u onom berlinskom ‘Mc’ Donaldsu’ me trgnula. Kupio sam si kuharicu i počeo učiti. U početku nije bilo baš uspješno, ali već se
snalazim. Neki dan sam si spremio punjene patlidžane.
Prije sam volio ponekad otići u
crkvu. Nije da sam religiozan, jednostavno volim crkve. Volim im miris iznutra,
miris tamjana. Od njega mi je em ugodno, em tajanstveno. Ali, naravno, odlazak u crkvu više ne dolazi u obzir. Ne
i poslije katedrale u South Kensingtonu(4)... Pitam se kako će preurediti
‘Svetu Nedjelju’ ako je opet dignu u
zrak. Vidio sam sliku stare zgrade, puno
je ljepša od ove sadašnje.
Otkrio sam da uopće nije teško
ovako živjeti. Tržnice, restorani, crkve,
sveučilišta, stadioni, javne ustanove −
sve to su samo dodatni ‘začini’ životu,
možeš spokojno živjeti i bez njih. Ne
nedostaju mi. Usredotočio sam se na
ono bitno. Čemu svi ti detalji? A bit života tako je jednostavna. Tako je lako
doći do nje. Treba ti samo šaka straha.
Da, točno tako. Sasvim otvoreno priznajem da me je strah. I ništa čudnog u tome nema. Samo se budale ne boje.
Tako da sada živim u srži. Naravno
da bi mi bilo teže kad bih imao djevojku, no po tom sam pitanju srećković. Istina je da imam govorni poremećaj i da
se ženama zato nikada nisam posebno
sviđao. Barem ne onima, koje su se meni sviđale.To je pomalo smiješno, jer
govorni poremećaj ne smeta bitnim
stvarima. No ljudi to ne shvaćaju. Njima je, općenito, teško odvajati ono bitno od detalja. Ja učim. Jedem. Spavam. Mislim.
Ponekad maštam da nisam sam.
Da živim sa svojom djevojkom. Ona je

sićušna, sramežljiva i ima smiješni nosić. Izmjenjujemo se u kuhanju − ona
ručak, ja večeru. Večeramo uz svijeće −
ne volim svjetiljke, one raspršuju svjetlost. Svijeće su fokusirane. Uvijek se
sporimo oko hrane zato što, po njenom
mišljenju, ja kuham neslano, a po mome ona stavlja previše soli. Slobodno
može i bez. Ona, pak, ne voli patlidžane. Možda ću se zbog nje odreći patlidžana. Ionako u dućanu se ne mogu uvijek naći − a ne mogu si dozvoliti da
idem na tržnicu − tamo se svaki tren
može nešto dogoditi. Šteta bi bilo, jer
ja volim patlidžane, ali ih ona ne može
podnijeti, mršti nos dok me gleda kako
ih jedem. Nakon večere ponekad se poseksamo. Ona se smeteno izvlači iz haljine i stoji uspravno preda mnom, pomalo zbunjena, kao da misli na nešto
drugo, na račun za vodu, na primjer.
Pažljivo ju privlačim k sebi i liježemo
na krevet. Dok prodirem u nju, gleda
me začuđeno.
Osim djevojke imam i psa. Muškog. Kako više nemam radno vrijeme,
nastojim ga izvoditi van u neuobičajene
sate − na primjer rano poslijepodne. Tako svodim na minimum rizik da naletim
na druge vlasnike pasa. Oni bi me neizbježno zapričali, ispunili onom čudnom
mješavinom straha i dosade koja me u
zadnje vrijeme obuzme svaki put kada
moram razgovarati s ljudima. Moj pas
je ionako više samoživ, ne voli se posebno petljati s drugim psima. Po tome
smo slični. Predosjeća li i on skori teroristički napad? Jako je pametan i snalažljiv. Ogromni vučjak s vječno budnim, zabrinutim, žutim očima. Iako zapravo ti veliki psi jedu strašno mnogo, a
moje financije su, prije bi se reklo,
ograničene. Možda je irski seter − dobra
pasmina, energična, naravno ne toliko
jaka, no ipak pouzdana u slučaju napada. Kad sam mirniji, draži mi je mali
pas, s kojim bi se jednostavno bavio s
vremena na vrijeme, onda bi to bio jazavičar, ta vrsta mi se dopada zbog
vjernosti. A ako nisam raspoložen i ne
da mi se baviti psima − onda ga uopće
ni nema. Izbrišem ga samo tako, izbrišem i djevojku, sjednem pred monitor i
ponovno iščitavam elektronska izdanja
novina.
Može se, sasvim se mirno može živjeti ovako. I najvažnije je to što je bezopasno. Naravno, ne sasvim, potpuna
se sigurnost ne može imati, ne zna se
gdje će eksplodirati bomba. No gdjegod
eksplodirala, mislim, da sam uspio do
minimuma svesti vjerojatnost da ja budem tamo.
Dogodit će se. Znam da će se dogoditi. Nema šanse da se ne dogodi.
No ne sada. Ne znam kada.

Ako ste došli do ovdje, sigurno se
već pitate zašto sam uopće napisao
ovakvo nešto. Daleko od toga da mislim
kako ovo ima bilo kakvu umjetničku vrijednost. Nikada nisam pokušavao pisati
− izuzevši naravno tinejdžerske godine
kada svatko u ladici radnog stola drži
bilježnicu sa pjesmama. No ovaj tekst
uopće ne doživljavam kao pokušaj pisanja literarnog djela. Prije bih ga nazvao
opomenom: htio bih da što više ljudi
postane svjesno opasnosti koja se nad
nas neposredno nadnijela... Da shvate
da je svaki izlazak na prometna mjesta,
uopće svaki izlazak na ulicu, strašna životna opasnost. Oni su oko nas. Bomba
već odbrojava. Da. Zato sam ovo napisao, zato sam to i poslao u novine, sa
nadom da će ga objaviti. Ne škodi što
će ga tamo vjerojatno razumjeti kao
priču, što ovo nije. U najmanju ruku, ja
vam zapravo ništa nisam pričao, jer ovo
o čemu vam imam pričati još se nije dogodilo...
Prevod: Ira Mühlstein
Revija malih književnosti − Bugarska
Booksa, Zagreb, 2008.

(1) Crkva u Sofiji gdje je bio pokušaj atentata na cara, u kojem je poginulo dosta ljudi no ne
i car.
(2) Narodnjački klub u Sofiji.
(3) Klub u sklopu nacionalne knjižnice u Sofiji.
(4) Distrikt u Royal Borough Kensingtona i
Chelsea u Londonu.

14 Komšijska književnost

Boris Hristov
Krtica
(odlomak)

Na ulici je Starinar Lazar bio tipičan
primer za to koliko je malo potrebno
čoveku u njegovom kratkom prebivanju
pod suncem. Ako mu skinete polucilindar i drveno koferče sa ramena, dobićete jednog običnog starca koji je izašao
da provetri glavu od loših snova. Ali, u
njegovom stvarnom izgledu bilo je nečega veličanstvenog, i toliko različitog
od drugih da je čovek dobijao želju da
se zaustavi i da ga pogleda, da popriča
sa njim, i, čak, da ga dodirne.
− Šta nas gledaju ti petlići? − okrete se on ka pupavcu kada su prošli pored nekoliko golobradih dečaka. − Kao
da kraj njih prolazi grobar koga je uzjahao njegov pomoćnik... Ali, ne zameri
im... Čovek je zavidan! Što svako ne bi
imao prijatelja u životu? Obići ćemo
grad, pokupićemo bačenu robu i vratićemo se...
− Pu-pu... − odgovorio je pupavac
u znak saglasnosti i zasijao kao jutarnja
rosa na ramenu svog prijatelja. Sagnuta
nad senkom polucilindra, ptica je dugačkim kljunom pokazivala napred, prema visokim zgradama.
− Kupujem staru odeću! − povikao
je Lazar čim se približio jednoj otvorenoj drvenoj kapiji, pred kojom je stajala ostarela, ali još uvek naočita žena.
− Nešto za prodaju, gospođo? −
obrati se on ženi.
− Nemamo ničeg takvog! − odmeri ga ona podozrivo.
− A zašto ne pogledate u stare ormare? − uporan je Starinar. − Ili, recimo, da bolje pogledate to na vama.
− Ali taj kostim sam nasledila od
majke! − uzbudila se žena, spremna da
se brani od dosadnog čoveka sa ružnom
pticom na ramenu.
− Prepoznajem taj model zato što
sam ga ja šio − ubeđivao ju je Lazar. −
Osim toga, vašem svežem licu pristaje
malo drugačija boja... Recimo rezeda...
I on okrenu kofer, na čijoj pozadini je bilo zalepljeno ogledalo, polomljeno i potamnelo od upotrebe.
− Pogledajte sami...
Žena se dvoumila, pa je doterala
kosu i pogledala se u ogledalu.
− Izgleda da imate pravo − osmehnula se. − Koja boja, rekoste? Rezeda?
− Baš ta! − on ponovo namesti uže,
prihvati njenu belu ruku i poljubi je. −
Vama na usluzi... Proći ću ponovo sutra.
Tako je u mrežu njegovih reči pala prva žrtva. Prekosutra, on se vratio,
i posle dugih ubeđivanja, klanjanja i razmatranja, pogodba je sklopljena. No,
tada je galantni kavaljer već produžio
svojim putem i iščezao iz ženinog vidokruga. Ona je ostala da se koleba i da
razmišlja pred kapijom svog doma.

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

Lazar skrenu iza ugla i odande se
ponovo čuo njegov glas:
− Kupujem staru odeću...
Išao je kao nekakav skelet, crn i
pregoreo na suncu, a na ramenu mu je
crvenkastim plamenom svetlela perušina pupavca.
Odjednom, neka mačka lutalica
iskoči pred njih.
− Loša rabota! − stao je Starinar. −
Samo nam je to trebalo pa da se praznih ruku vratimo u vagon...
Mačka je stajala nasred puta i
uporno čekala da ptica siđe sa čovekovog ramena. Ali, pupavac je čak nije ni
pogledao, već prezrivo okrenu glavu i

kljucnu jedan končić što je visio sa polucilindra.
− Odmah se vraćaj, đavolja sluškinjo! − prosikta Lazar. − Zar za tebe nema grešnika, nego stojiš na putu pravednom čoveku?
I mačka se vrati. Popela se tromim hodom na trotoar i legla na sparušenu travu. A Starinar produži napred...
Nakon te svoje male pobede, on zastade u hladu da se malo odmori.
− Hej Lazare! − čuo je kako ga zovu po imenu.
Nije li ga to ljudskim glasom pozvala mačka da mu kaže kako je ipak
trebalo da joj zahvali? Okrenuo se, ali

đavolica je već nestala. Sa poslednjih
spratova visoke zgrade poletela je crna
razapeta senka. kao ogroman šišmiš
mahao je rukama prema njemu crni,
olindrani kaput. Lazar kroz široku rupu
vide otvoren prozor na kome se pojavila glava čoveka. Odjednom, pupavac
odskoči i kaput se nađe na Starinarevoj
glavi.
Prevod Jasmina Jovanović
Boris Hristov: “Krtica/Dolina cipela”,
Clio, 2000
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Георги Господинов
Први кораци

Вероватно како би почео из почетка, он је отишао да живи сам на једном острву и упуцао се.
Роберт Кувер “Почеци”
Моје прво сазнање о оном свету озарило ме је у сеоском клозету. Топло и
усамљено место на самом крају дворишта, ушушкано и изоловано од
светског комешања. Буљећи кроз рупу клозета, једног дана видео сам
Тартар. Одатле, кроз тај мрачни
отвор водио је пут надоле, ка одвратној гомили, ка паклу огњеном. И како су само полако летеле зелене мушице, 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 Тартару. То је била природа оног света.
Седео сам над рупом и нисам
осећао гађење. Био сам погођен спознајом да се Тартар, где ћемо према
мојој баби сви једног дана отићи, налази сасвим близу, у дворишту, тик
до куће.
И ишли смо тамо сваког дана.
Прва књига из које сам учио слова била је Записи о бугарским устанцима. 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 Записа. 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 почео 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. Старо издање с тврдим смеђим корицама, повезаним платном.
Недостајало је првих шездесетседамдесет страна, вероватно су биле
поцепане и послужиле за ватреније
циљеве. Сада видим да су недостајале главе “Неколико детаља”, “Бугарски револуционарни комитет” и допола “Баба Тонка”. Ионако ми не би биле интересантне, па ми је и та случајност ишла у корист. Ушао сам директно у устанак. Та књига била је велика авантура мог детињства. Истовремено 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 направу просто и јасно. Пробијеш
сврдлом стабло по дужини, одуваш
опиљке и цев је готова. Склепаш дватри гвоздена обруча одозго и ето ти бугарског Крупа. Било је дражи у таквој
једноставности. Следеће године, међутим, трешња се изненада осушила.
Тако понекад пропадају устанци.
Деда није смео да је одсече наредне 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 капље 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 јагње. То је, наравно, сложеније објашњење ове приче. Можда је и старчева одлука била само врло прагматична. Зашто да се занемари једна
неуспела трешња кад може да се искористи, ако не за нешто друго, онда
као ченгеле за јагње.
Од малих ногу били смо мамљени тајнама списатељског заната и као
да је најприродније место где је то
требало да се деси први пут била локална кантина, у којој нам је мој отац
сваког јутра наручивао шкембе чорбу
и лимунаду. Столови − квадратни, мушеме − 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 “Кармен” и “Малу ноћну музику” у изведби електричног звонца што је донео
њен отац, који је путовао камионом
по иностранству. Били смо у нижим

Георги Господинов
Мува у писоару

У једном немачком тоалету, мушком наравно, писоари су изгледали овако:
бљештаво чисти, то је јасно, међутим, на средини сваког од њих − по једна мува. У првом тренутку с гађењем се повлачиш назад, а затим видиш да је мува
нацртана. Тотални реализам. Та мува тамо, испуњавала је најмање две функције. Прво, апсолутном непримереношћу, мува је требало да истакне потпуну 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 посредством двојног система “мета − погађање мете” вероватноћа расејаног стрељања изван писоара умањује се за неколико пута. Тако је и мува погођена и тоалет чист. И мушкарац задовољан.
Све то може да се деси само у немачком тоалету у коме је нацртана мува. А ако смо у тоалету на Балкану?! (Овде их називају клозети − и то с правом.) Прво, мува има више од једне. Друго, живе су. И треће, не стоје на једном 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

разредима основне школе и опасно
смо завидели и другарици и њеном
оцу. Иностранство је за нас било посебна држава, као Француска и Италија, само далеко привлачнија. Само
су тамо постојала таква електрична
звонца, жваке у облику цигара и лакат 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 видели као сувенир с малим термометром за собну температуру и зато нам
још увек није био смешан виц о оном
Бугарину, који је сусревши се с правом Ајфеловом кулом, дуго ишао око
ње тражећи термометар.
Замишљали смо венецијанске
гондоле као ноћне лампе с мелодијом, а Акропољ − као порцеланску пепељару само за госте. Сви су имали
по једну “Мона Лизу” у спаваћој соби,
“Тајну вечеру” у дневној, а мртве
природе с воћем и изрезаним лубеницама у кухињи.
Златни век за нашу општу културу.
Зато смо касније с таквим мераком прихватили Бодријара и “претечу
симулакрума”. Више није постојао разлог да идемо до Ајфеловог торња −
само још један комад, без термометра.
Испоставило се да је свет много
досаднији него што је обећавао. Открило се да Бременски музиканти не

носе никакво бреме, већ су из истоименог града. И Франкфурт на Мајни
није био оно што смо мислили и користили као псовку. И Индијанци нису живели у Индији, и Гојко Митић није био црвенокожац, и још штошта
вредно жаљења. На крају, увек би дошао 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 географије упорно инсистирала, прелазећи штапом преко контура Бугарске
на офуцаној географској карти. И
увек се појављивао један, лицем
окренут ка мору (и задњицом ка западу), 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 − приближно смо се налазили тамо негде −
да случајно не згазимо његове предње 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...”, понављао сам увече пре спавања, мазећи атлас и уздишући за наставницом
географије.
Превод Ивана Стоичков
“И друге приче”, Геопоетика, 2011

16 Komšijska književnost

Виктор Пасков
Биг Бизнис
(одломак)

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

− Жртва Чаушескуа! Даме и господо,
милост за једну жртву Чаушескуа!
Разбесхнех се!
Мислите шта хоћете, али ја
мрзим метро. Могао је да прође једино због оних који су улазили са гитарама и без гитара, рецитовали, певали, изводили трикове и поштено зарађивали новац! С падом комунизма,
метро се испунио жртвама Чаушескуа. Жртве Чаушескуа нису умеле ни
да певају, ни да рецитују, ни да ваде
голубове из шешира. Изгледали су
као ликови из филма о Дракули, облачили дроњке, цртали модрице испод очију. Под мишком су носили апатичну, убледелу децу, која би с времена на време писнула, јер су их
жртве Чаушескуа крадом штипале
(...)
Био је мојих година, око четрдесет. Погрбљен, увучен у врећу за спавање. Под врећом − пиџама, поцепаних ногавица. Кроз подеротине су вириле танке, длакаве ноге, одозго до
доле премазане кечапом. Јасно! Чаушеску га је резао тестером.
Ја сам радио тринаест година у
немачкој опери и три у бугарској кинематографији. Знам чему служи кечап. Не наседам на трикове.
− Жртва Чаушескуа, мсје! − гурну ми умазану руку под нос.
Стадох.
Одмерих га од главе до пете разорним погледом (тако би требало да
погледам Колева!), осмехнух се иронично и подсмешљиво (као што би
требало да се осмехнем Колеву) и рекох 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 досад није пружио... уопште узев, нисам 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 била паралисана.
− Откуд знаш бугарски, зар ниси
Румун?
− Бугарин сам! − рече он. Жута
светлост обливала му је лице умазано
бојама. Апсолутна гротеска, а истовремено 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 излазиш у тој одећи. Немаш нешто боље?
− загледао ме је...
− Шта фали мојој одећи?
− Боде очи... Ћорав франак нећеш добити овакав. Ма, поцепај је,
изгужвај, упрљај... да личиш на човека! Зелен си ти још, зелен... − повуче
ме ка једном бару.
− У срце си ме дирнуо! Жртва
Тодора Живкова, чујеш ли, бре? − довикну ужурбаним људима, показујући
поносно на мене. Људи пожурише
још више.
Прва два пописмо на екс. Он је
частио. Данас је направио велики бизнис. Сто франака.
− Има нас десетак Бугара у метроу... − мрмљао је. − Кирча, Ванча,
Ћора, Гроф... сви из табора Чаушескуа. Дај једну цигарету. Ето, видиш? −
поче. Вадиш “марлборо”. Треба да
вадиш “житан” без филтера. Кад пушиш “марлборо” значи имаш паре.
Нећеш добити ни франак. Имаш паре?
− Немам − слагах поново. Не
знам зашто. У џепу сам имао сто франака.
− Како ћеш имати кад пушиш
“марлборо”? − логично закључи он. −
Где спаваш?
Слагах по трећи пут, испричах једну причу − као да је то мени проблем!
− по којој сам спавао у подруму једног
познаника, братанца, мог девера, писца. Он је ожењен Францускињом, а
она је доктор... доктор, разумеш? А тај
мој познаник, писац, направио је велики бизнис... пише биографију милионера, он ће га водити са собом на Хаваје, у Рио, у Њујорк, да би верније
осликао његов живот. Затрпаће га парама. Док ја спавам у његовом подруму. Тамо има и пацова...
− И ти то зовеш бизнис? − намршти се Мирча (тако се звао). − Како си глуп! Тај милионер − ако је милионер − 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 једини писац ког знам. Ја сам певач, певао 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 Живкова! − али си наиван. Зато те чашћавам. Ја, брате, познајем бугарског
писца. Таксиста сам у Софији. Колико

је само писаца повраћало у мојим колима... 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
одговорих. Дојади ми да лажем.
− Ко, бре? Зар он? − побесне
Мирча. − Знаш ли колико сам га пута
возио од клуба писаца до резиденције Тодора Живкова? (...) Мани се ти
њега. Наћи ћемо ти једну кутију, спаваћеш код нас у метроу. Ти си поносно 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 бизнис. Држи − он извади шаку згужваних новчаница и гурну ми под нос. −
Помириши! Види како лепо мирише
Чаушеску! То је диктатор, да извиниш... 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 глади. Чаушеску − покој му души − вечна
му слава − бог да га прости − нахраниће те. То сви знају.
Он одли неколико капи пива за
покој душе и тронуто каза: лака ти земља, 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

(1) Тодор Живков (1911-1998) − председник Народне републике Бугарске од 1954. до
1989; најдуже био на власти од свих председника земаља “Источног блока”.
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Кристин Димитрова
Избор песама

Na sledećim
stranicama:
Iz sadržaja

Školegijuma,

ТОКОМ ПУТОВАЊА

У ГОСТИМА КОД САЈЏИЈЕ

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.

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.

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.

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

časopisa koji izlazi
dva puta godišnje,
u 5000 primeraka
koji se dele u svih
800 osnovnih i
srednjih škola u
Bosni i
Hercegovini.

18 Iz Školegijuma
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20 Duplerica
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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.

22 Intervju: Vojin DImitrijević

Bez griže savesti
pravo je u vakuumu
Sa Vojinom Dimitrijevićem, direktorom Beogradskog centra za ljudska prava,
o školi, pravu i književnosti razgovarali Ružica Marjanović i Nenad Veličković

TekstUra: Koliko je Deklaracija o
pravima deteta u stvari deklaracija o
pravima roditelja?
Dimitrijević: Prvo bih objasnio
zašto je Deklaraciju o pravima deteta
najprihvaćeniji od svih instrumenata za
zaštitu ljudskih prava. Države ga prihvataju lako, jer deca teško mogu da artikulišu svoje zahteve. Deklaracija o pravima deteta je pokušaj da se formulišu
obaveze roditelja, odnosno da se ograniče velika prava roditelja, što je do
skora bilo nezamislivo, poput prava deteta da se opredeljuje u određenim prilikama, da ima svoju korespondenciju,
da čuva neke svoje tajne, da ima privatnost. Ne znam da li će postojanje Konvencije početi da menja svest roditelja,
ali bojim se da se to sporo dešavati u
patrijarhalnim sredinama. Ona ima simbolički značaj koji, osim pokušaja da
menja svest roditelja, ukazuje i na to da
je potrebno da se među mladim ljudima
na vreme formira shvatanje da oni imaju prava i da nisu bespomoćni, da nisu
objekti. Sve to treba da transponuje
škola. Međutim, u zemlji gde je građansko vaspitanje jedan od fakultativnih
premeta, koji se mnogo više predaje i
ohrabruje u Beogradu, a direktno obeshrabruje u manjim mestima, pitanje je
da li će to uspeti u sukobu s raznim predrasudama, uključujući i nereformisana
verska učenja, koja decu uče drugačije.
U svakom slučaju, rekao bih da to nije
konvencija o pravima, nego o dužnostima roditelja, koja, ako se prihvate, mogu da doprinesu stvaranju građanina koji na vreme treba da nauči da ima i prava i obaveze.
TekstUra: U kakvoj su vezi te dužnosti sa ideologijama zajednica? Recimo, obrezivanje je kršenje prava deteta da ne bude mučeno, povređeno, i
trebalo bi da deca sama odlučuju hoće
li i kada dopustiti tu vrstu nasilja nad
svojim telom.
Dimitrijević: Jedan od velikih
problema zaštite savremenih ljudskih
prava je pitanje kako da se izbegne
““kulturni relativizam”, odnosno kako
da se uvaže sva religijska učenja, ali da
se iz njih ukloni ono što se protivi savremenim shvatanjima, vrednostima i potrebama. Otklon prema tome postoji i
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. Ako pokušate da nešto od
toga uklonite, verski poglavari odmah
će reagovati i tvrditi da im se nameće
promena vere. Naslušao sam se branitelja običaja, posebno u arapskim zemljama. Ne samo što su dolazili predstavni-

ci države, uglavnom muškarci, nego su
dolazile i žene, uglavnom starije, da
nam objašnjavaju kako je obrezivanje
žena njihov najsjajniji običaj i da diranje u taj običaj predstavlja diranje u
ceo islamski sistem i tradiciju tog naroda. Uvek kada se govori o tom hirurškom postupku prema devojkama,
religijski momenat je veoma jak i sve
što roditelji budu činili u ime religije,
biće sakrosantno. Osim međunarodnih
ugovora, nećete imati oslonac da to
“napadnete”, jer ćete vi i vaši istomišljenici u takvoj državi biti optuženi
kao nekakvi uzurpatori suverenosti i
tradicije.

Književnost ne treba da bude
didaktička, ali može da ukazuje na neka iskustva, na
poštovanje pravila igre,
poštovanje prava drugih, recept za bolji život.
TekstUra: Da li ste čuli za primer
žene koja je u Italiji otišla čak i do
Evropskog suda zato što je govorila da
njeno dete ne mora da gleda raspeće u
učionici? Da li je u Srbiji tako nešto moguće u vezi sa svetim Savom?
Dimitrijević: Kada biste stavili
krst, bilo bi onih koji bi rekli: Ja sam
Musliman, ja sam Jevrejin... Ali sveti
Sava je protumačen ne samo kao verski
simbol, nego kao otac cele pismenosti,
otac školstva, otac prava... Istovremeno, mi smo jedina zemlja koja ne obeležava Dan sećanja na Holokaust zato
što se poklapa sa Danom sv. Save, što je
nedopustivo. Još nije predviđeno čak ni
to da se Jevrejskoj verskoj zajednici
vrati oteta imovina, zato što je to oteo
Nedić, koji je za mnoge sada veličina.
On se našao i na spisku sto najznamentijih ljudi, i to na početku Miloševićevog
“događanja naroda”. Naš Centar će uskoro objaviti prvu knjigu o Starom sajmištu. Bilo je velikih muka da se taj prostor obeleži i jer su se jevrejske žrtve
htele zanemariti i da se umesto toga na
njemu postavi replika Jasenovca.
Ima jedan odličan pedagoški metod koji sam naučio: tokom predavanje
ne bi trebalo da se “pretrčava” cela tema, nego da se ukaže na dve ili tri stvari koje postaju interesantne. Jedan
odlazak na Staro sajmište sa svim objašnjenjima zbog čega je i kako sve to izgrađeno, otkud tamo ona kula koja još
stoji... sve to može da se primeni u nastavi, ali bez fraziranja.

TekstUra: Verske zajednice shvataju školu kao mesto gde će njihov kadar kad završi fakultet moći da radi.
Zašto esnaf pravnika nije zainteresovan
za svoje parče tog kolača?
Dimitrijević: Zato što u pravu ima
unosnijih poslova, poput advokature, a
nije bilo tako kada sam studirao. Sad
kada je unosna, pravna profesija se
obrukala. Pravnici misle da mnogo više
mogu da zarade negde drugde nego kao
nastavnici u školi koja je paradigma siromaštva, i teško će neko do njih kreniti tim putem. Postoji i neka vrsta hiperprodukcije poznavalaca vere, a kako svi
sveštenici ne mogu da budu na dobrostojećim pozicijama, onda se šalju u
škole. To je i idealno mesto za privlačenje novih vernika, za ostvarivanje zadatka da se kod dece stvori versko osećanje u skladu s tumačenjem te zajednice i da se onda utiče i na politički život. Postoje različiti načini uticaja, jer
u Poljskoj su crkve pune i vernici slušaju sveštenike, ali drugi su načini u Srbiji i Grčkoj, u kojima su crkve prazne,
ali su zato episkopi veoma dobro povezani sa državnim vrhom i mogu da ucenjuju. Načni uticaja nisu isti, niti su organizacije crkava iste, ali tu je idealna
prilika da se to nametne, uz pomoć roditelja.

treba da bude didaktička, ali može da
ukazuje na neka iskustva, na poštovanje
pravila igre, poštovanje prava drugih,
na recept za bolji život. Dokle god je
cilj obrazovanja stvaranje ideološki lojalnog građanina, dok god se istorija ne
uči sa svim ograničenjima, kao saznavanje onoga što je bilo u prošlosti, nego se
uči kao škola patriotizma, onda od toga
neće biti mnogo. Ako pogledate udžbenike, videćete da se vraća ta priča da
treba znati samo o sebi, malo o drugima
i da se ne treba nimalo potruditi da se
sazna šta, recimo, Turci pišu o Kosovskoj
bici, šta Bugari pišu o Slivnici, šta Grci
pišu o nečem trećem.

Mislim da nas uništavaju organizovani mediokriteti.

TekstUra: Kako bi izgledao taj
plan? Šta biste voleli sa decom da radite?
Dimitrijević: Ja sam rastao u Beogradu, gde su pravila ponašanja između
malih muškaraca bila strogo utvrđena.
Dvojica nisu smela na jednoga. Nisi smeo
da udaraš ispod pupka. Nisi smeo da udaraš sa leđa. To već liči na stvaranje ratnog
prava u srednjem veku, zar ne? Zašto je
humanitarno pravo bilo bolje u srednjem
veku, nego kasnije, pre stvaranja nacije?
Zato što su vojnici bili plaćenici i imali su
“prelazne” rokove, kao fudbaleri, i u
međusobnim odnosima poštovali su neka
pravila. Surovost, koja je postojala u Starom veku, vratila se tek sa stvaranjem
nacije. Kod nas niko neće da shvati da
osećaj nacionalnog nije uspostavio car
Dušan. On je bio car svega i svačega i tadašnju državu nije shvatao kao srpsku.
Ako biste to danas rekli, đavo bi vas
odneo. Tada nisu postojali ni književno
kodifikovani jezici. Autor prvog romana
na italijanskom u kući je govorio francuski. Tvrdi se da tada je tim jezikom govorilo dva odsto Italijana. To je bila šuma
dijalekata. Jezik je kodifikovan kasnije,
kao i granice nacionalnog pripadanja.
Dakle, rado bih pristao kada bi mi
to neko ponudio. Čovek posebno voli da
radi nešto za šta nije školovan jer je to
posebno izazovno.

TekstUra: Mislite li da bi u obrazovnom sistemu trebalo na određen način
upoznavati mlade ljude sa osnovnim
elementima međunarodnih ugovorima o
ljudskim pravima, kao što je Evropska
konvencija o ljudskim pravima?
Dimitrijević: Beogradski centar
za ljudska prava imao je možda najuspešnije kurseve o ljudskim pravima u
srednjim školama. Radili smo s mladima
od šesnaest godina, dakle pre nego što
su mimo svoje volje bili odvučeni dalje
od društvenih nauka, pa i književnosti.
Ideja poznatog američkog filozofa Rolsa
je da bi pravila pravde trebalo da formulišu ljudi koji se nalaze, kako on to
kaže, iza zamišljenog vela neznanja,
koji ne znaju da li su muško ili su žensko, da li su bogati ili su siromašni, da li
su crnci ili belci i tako dalje.
Tu je uloga književnosti velika, zato što je književnost za sve nas postala
neka vrsta veštačkog iskustva. Ne možemo sve da doživimo, ali ako nas dobre
knjige uvedu u život, mi smo doživeli toliko da ne znamo šta je naše, a šta nije
naše iskustvo. Pri tom, književnost ne

Mi smo jedina zemlja koja ne
obeležava Dan sećanja na
Holokaust zato što se on poklapa sa Danom sv. Save. To
je nedopustivo.
TekstUra: Da vam neko sad omogući da samo idejno razradite nastavni
plan i program za predmet Pravo u
osnovnoj i srednjoj školi, da li biste pristali ili biste mislili da je to besmisleno?
Dimitrijević: Pristao bih, to je veoma izazovno.
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TekstUra: Zločin i kazna, Proces i
Stranac. Jesu li to knjige koje bi mogle
da se koriste na pravnim fakultetima ili
bi one trebalo da ostanu samo u književnosti?
Dimitrijević: Moglo bi se. Roman
Zločin i kazna bio bi primer dobrog islednika, primer šta može griža savesti
kao vid sankcije. Vidite kako se svi ponašaju prema svojim ratnim zločincima. Niko ih ne podstiče da pomisle da
su pogrešili. Zavise samo od sudske kazne, ne menjaju se, a njihova okolina ih
ne osuđuje. Ako nemate društvenu sankciju, sankciju prezira i osude okoline,
i ako nemate sankciju griže savesti,
pravo je u vakuumu.

Pravo ne može da leči ono za
šta ne postoji konsenzus.

TekstUra: Zamislite da ste na
mestu đaka sa znanjem koje imate. Šta
biste sve u školi menjali?
Dimitrijević: Prvo bih promenio
roditelje i njihovo mešanje u posao nastavnika, a promenio bih i neke nastavnike. Moram reći da su moji gimnazijski profesori u proseku bili bolji od mojih profesora na univerzitetu. Nacionaliste provociram time što im govorim da
mnogo bolje znam srpski jezik od njih,
jer sam imao izuzetnog profesora koji
je u doba socijalizma, kroz formu slobodne lektire, dozvoljavao da se čita
sve, pa i ono što nije velika literatura.
Sećam se da je neko pročitao Prohujalo
s vihorom i da nas je nastavnik podsticao da razgovaramo o tome kao o vrlo
ozbiljnoj temi. Imao sam i slične profesore istorije i matematike. Ne treba biti nepravedan, jer je i kasnije bilo dobrih profesora, ali uništavaju nas organizovani mediokriteti. Nekoliko mojih
studenata je dobilo stipendije u inos-

transtvu i tamo su završili postdiplomske i doktorske studije. Nisu se vratili,
ne zato što im smeta sistem, nego zato
što će ih uništiti zavidljivi i organizovani mediokriteti. Menjao bih te naslage
prašine i taj kukavičluk. Kada Predrag
Simić, univerzitetski profesor međunarodnih odnosa, reši da napiše istoriju za
osmi razred, dakle, istoriju 20. veka,
onda to zabrani neko ko nije iz struke,
ko je inženjer i ko je, kao član stranke,
na čelu neke firme. I kada se digla dreka, on je doveo komisiju, pa su rekli da
knjiga ne može da se objavi zato što u
njoj ne piše da je stvaranje Jugoslavije
bila kobna srpska greška. Zamislite sad
nastavnike takvih predmeta, dok sa
druge strane imate predmete o kojima
se to toliko ne govori.
TekstUra: Centar za ljudska prava
organizuje seminare i sa đacima i sa
profesorima. Kakvo je vaše mišljenje,
da li će ta iskustva ikada ući u obrazovni sistem?
Dimitrijević: Ljudska prava bi
trebalo da prožmu sve, a mi ne uspevamo čak ni u tome da prožimaju predmete na pravnim fakultetima. Ne treba da
bude samo jedan predmet o ljudskim
pravima. Imate profesore krivičnog prava koji misle da je svako pravo koje
imamo dala dobra država, pa ona to
može i da nam oduzme. Ipak, sve je
više ljudi koji su svesni značaja ljudskih
prava i to podržavaju. Građanske inicijative, na primer, organizuju skupove
nastavnika građanskog vaspitanja. Časovi građanskog vaspitanja mogu da budu i zabavni. Zbog toga je taj predmet
popularan u Beogradu, ali negde u unutrašnjosti roditelji ne smeju da šalju
decu na te časove, pa ih upućuju na veronauku. Da se uči i jedno i drugo, pa i
u redu, ali se uči jedno ili drugo. Daleko smo od, na primer, skandinavskog
modela nastave o religiji. Nijedna suprotnost ne valja. Izvesno vreme samo

sam ja predavao nešto o religiji, dok
sam predavao Međunarodne odnose tada su svi studenti znali ko su bili Marks
i Bakunjin, ali niko ništa nije znao o religiji. Sad je obrnuto. Isključivost je tada bila toliko izražena da studenti nisu
mogli da razumeju imena slika i naslove
književnih dela koja su povezana s religijskim referencama.
TekstUra: Jeste li vi optimista,
odnosno verujete li da će Povelja UN,
deklaracije i konvencije, koje se odnose na ljudska prava, u dogledno vreme
moći da promene sadašnje stanje?
Dimitrijević: Pravo nije, što bi rekao Višinski, volja vladajuće klase, nego je to osiguravanje izvesnosti u životu. Jedan od najvećih promašaja u svim
društvima u Jugoslaviji je to što se nisu
koristila iskustva o promašajima drugih
zemalja. U Španiji su svim silama želeli
da im se ne ponovi krvavi i surovi građanski rat, u kome je Katolička crkva
imala veoma ružnu ulogu.
Međutim, kada je Franko umro,
ostao je ustav koji su svi potcenjivali.
Na osnovu tog ustava Huan Karlos je
određen za kralja, koga su svi smatrali
za luftera i plejboja. Na sreću Španije,
Huan Karlos bio je dorastao svojoj ulozi
i Španija je izbegla to što mi nismo. Kod
nas se mnogo šta dešavalo od 1941. godine, ali iz toga nismo izvukli iskustva
koja bi nam pomogla da se to ne ponovi; Španci su izbegli reprizu događaja iz
1936. godine. To je uloga prava. Ako uz
to imate i neke, kako bih rekao, proceduralne puteve, onda to počinje da
jača u svesti. Uzmite Evropski sud za
ljudska prava, kome su se u početku
smejali. Iz ideoloških razloga Jugoslavija nije htela da ratifikuje tu konvenciju. Bosna i Hercegovina je Dejtonskim
sporazumom naterana to da učini, a
Srbija je to odlagala sve do 2003. godine. Sada u Strazbur najveći broj žalbi
stiže upravo iz Srbije, ali one se tiču

Jedan odlazak na Staro sajmište sa svim objašnjenjima
zbog čega je i kako sve to izgrađeno, otkud tamo ona kula koja još stoji... sve to
može da se primeni u nastavi, ali bez fraziranja.
nekih tipično socijalističkih prava, kao
što je stanarsko pravo. Razočaran sam
zbog toga, ali sve skupa obećava, jer se
menja svest i ljudi traže oslonac u
nečemu što je međunarodno pravo.
Država, koju možete da tužite, može i
da napreduje, ali postoji i ono što je
neutuživo. Ako imate bedan nivo higijene i zdravstvene zaštite, onda imate
veliku smrtnost dece. Koga da tuži majka kojoj je dete umrlo? Tu ne pomažu
mnogo pravo i sudovi, to sve treba da
prati neka drugačija svest, jer pravu
prethodi etički kodeks. Pravo ne može
da leči ono za šta ne postoji konsenzus.
U Srbiji imamo ministra koji je šef
stranke čiji su skoro svi potpredsednici
u zatvoru optužani ili osuđeni kao lopovi. I sada se pokreće novi postupak protiv jednog od tih lidera, a šef stranke
kaže da nema ništa s tim i da o tome
treba da odluči sud. A šta je s tom
strankom? Ima li ta stranka neka pravila? Može li stranka da se ogradi od toga,
da ih isključi? Potrebni su nam i profesionalni kodeksi. Ne sme se čekati da
sud kazni novinara ili advokata, mora
da postoji i ta oblast zaštite. Kod nas su
dve advokatske komore raspustile jedna drugu i javno se oglašavaju samo
onda kada treba da izbegnu da advokati plaćaju PDV (porez na dodatnu vrednost). Povremeno se jave i podrže nekog ratnog zločinca da bi imali bolju patriotsku reputaciju.
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Gimnazija “Vukovar”

Slavko Sušilović
Hrvatski na srpskom

Smještena na nevelikom platou ponad
grada i Dunava, u neposrednom susjedstvu franjevačkog samostana i Crkve sv.
Filipa i Jakova, bez zatvorenog dvorišta
i s nekom vrstom minijaturnog trga ispred ulaza, izdvojena iz prometne zone, Gimnazija “Vukovar” izvana djeluje
prilično impresivno i, svakako, kao oku
ugodan, pitom i relaksirajući prizor.
“Kakav crni relaksirajući prizor? Otkud
škola može biti relaksirajući prizor?” −
zapitat će se poneki napaćeni učenik,
možda i poneki rezignirani profesor. Ali,
ja u školu ne dolazim njihovim poslom;
nikoga neću ocjenjivati i nitko mene
neće ocjenjivati, ne dolazim petstoti,
nego prvi put i mogu si dopustiti da padam na ambijent...
Unutrašnjost škole ničim bitno ne
narušava dojam stečen vani. U holu
škole, s mjerom, dominiraju njezina reprezentativna i eko-dimenzija: u vitrinama na desnoj strani pehari i plakete
osvojene na raznim međuškolskim natjecanjima, a na lijevoj strani oglasna
ploča, eko-pano i eko-instalacija. Osjeća se prisutnost modernijih materijala i
formi u odnosu na vanjski, klasični, izgled i nije teško zaključiti kako je zgrada nedavno temeljito obnovljena. Gimnazija je osnovana 1891, teško oštećena 1991, obnovljena 2000... Uostalom, škola danas ima prilično informativnu web stranicu (http://gimnazija-vukovar.skole.hr/) i svi zainteresirani za
njezinu detaljniju kronologiju mogu na
toj adresi pronaći više podataka.
“Radni dio” posjeta školi započinjem, kako je i red, u uredu ravnatelja.
Ispostavlja se kako dolazim u nezgodnom trenutku, utoliko što se ravnatelj,
prof. Josip Prpa, upravo sprema “uskočiti” na nastavu i zamijeniti iznenada
izostalog kolegu. Stiže, ipak, izraziti zanimanje za vrstu priloga koji pripremam
i profil časopisa u kojem će prilog biti
objavljen, a kada kažem kako me
prvenstveno zanima dvojezična dimenzija škole i nastava na srpskom jeziku,
susretljivo me upućuje na profesoricu
srpskog jezika i književnosti Milicu Stojanović, voditeljicu te nastave.
Od profesorice Stojanović najprije doznajem neke opće i statističke podatke. Školi gravitira samo šire vukovarsko područje (najbliža susjedna gimnazija je nedaleko, u Vinkovcima),
tako da je broj učenika relativno skroman − ukupno 364, u 22 odjeljenja općeg, prirodoslovno-matematičkog i jezičnog smjera. Nastava se odvija na
hrvatskom jeziku (238 učenika u 12
odjeljenja) i na srpskom jeziku i pismu
(126 učenika u 10 odjeljenja). Pored
Pravoslavne gimnazije u Zagrebu, Gimnazija “Vukovar” jedina je gimnazija u

Hrvatskoj s nastavom na srpskom jeziku
i pismu. To je nastava po takozvanom
modelu A, a taj model podrazumijeva
da se na jeziku manjine predaju svi nastavni predmeti.(1)
Ima li takva nastava ikakvih specifičnosti, osim jezika?
“Nikakvih. Srbi, kao pripadnici
novonastale manjine, imaju pravo da
se obrazuju na svom jeziku i pismu; to
je izbor i roditelja i učenika. Oni u potpunosti uče hrvatski program, koji je
validan u celoj državi, ali na svom jeziku i pismu. I, ako me pitate za lično
mišljenje, i ja bih se trudila, kada bih
imala dete tog uzrasta, da ono pohađa
nastavu na maternjem jeziku, a da se
kasnije, kao već formirana ličnost, bez
kompleksa i frustracija, uključuje u zajednicu u kojoj je rođeno i odraslo.”
Nastava na srpskom jeziku i pismu
organizira se od 1997. godine i, prema
riječima profesorice Stojanović, nije bilo nikakvih poteškoća u njezinom uvođenju i zaživljavanju:
“Programi su napravljeni u vreme
mandata UNTAES-a, u saradnji sa Ministarstvom, i bilo je to nekako bezbolno i
gotovo neosetno; jednostavno − nema
onog programa po kom smo ranije radili, a radi se po novom. U nastavi srpskog
jezika ta se promena najviše očitovala u
tome što se zastupljenost svetske književnosti svela na minimum, jer se ona
već obrađuje u nastavi hrvatskog, a mi
sad učimo samo srpske pisce.”
Je li pravilo da su predavači u nastavi na hrvatskom Hrvati, a u nastavi na
srpskom Srbi, ili tu ima odstupanja i iznimki?
“Nastavu na hrvatskom kod nas
izvode nastavnici koji su Hrvati, mada
to nije pravilo. Što se tiče nastave na
srpskom jeziku, po zakonu koji je donio
Sabor, nastavu izvodi onaj ko govori
srpski, pre svega pripadnik manjine,
koji i po zakonu ima prednost. Ali, načelno, to može raditi i bilo ko drugi ko
u potpunosti vlada srpskim jezikom.”
Koliko međusobno komuniciraju
učenici iz jedne i druge nastave?
“Gimnazija je posebna škola. Tu
deca dolaze da uče. Mi nikada nismo
imali nijedan incident i kada Ministarstvo ističe primere saradnje, to je
upravo vukovarska Gimnazija. Deca se
druže na hodniku, u jednoj smeni su
prvi i treći razredi i hrvatske i srpske
nastave, u drugoj drugi i četvrti razredi i jedne i druge nastave. Kada škola
nastupa prema van, na raznim takmičenjima u znanju ili na sportskim takmičenjima, formira se zajednička ekipa.”
Kako biste ocijenili opremljenost
škole općenito, i posebno u pogledu
nastave srpskog jezika i književnosti?

“Svaka ustanova, naravno, uvek može
biti i bolje opremljena, ali mislim da je
naša škola, u tom pogledu, negde pri
vrhu. Svi kabineti imaju kompjutere,
profesori imaju laptope, imamo i ’pametnu ploču’, grafoskope, televizore...
U savremeno uređenoj biblioteci imamo sve naslove iz programa, uglavnom
i u dovoljnom broju primeraka. Nešto
je nabavila škola, preko ’Prosvete’, nešto nam je poklonila Narodna biblioteka Srbije, ponešto nabavljamo i sami.
Sve u svemu, mislim da smo dosta dobro opremljeni.”
Imate li neka saznanja o tome
gdje učenici koji pohađaju nastavu na
srpskom
nastavljaju
školovanje?
“To je, otprilike, pola-pola. Mislim da
se deca u poslednje vreme, budući da
su se neke stvari već rešile, sve više
odlučuju ostati ovde, i studiraju uglavnom u Osijeku. Osijek i Novi Sad su
njihov najčešći izbor. Naši đaci su, na
fakultetima koje odaberu, ne samo ravnopravni, nego često i među boljim i
uspešnijim studentima. Imamo već i jednog doktora nauka u Osijeku, dva doktoranta na Matematičko-informatičkom fakultetu, jedna naša učenica je
na doktorskom studiju biologije...”
***
U razgovoru s učenicima o njihovim čitateljskim navikama, u tri nasumce odabrana odjeljenja (jednom prvom
i dva treća razreda) “otkrivam” kako se
oni, manje-više, ni po čemu ne razlikuju od svojih vršnjaka iz drugih škola i
drugih regija: čitaju relativno malo.
Ono što moraju, pročitaju, ali, priznaju, često preko volje. Čini se kako i u
samoj anketi sudjeluju dosta bezvoljno
i rezervirano; tema im je, evidentno,
neatraktivna. Djela iz starijih epoha su
im često jedva razumljiva i, kad bi mogli utjecati na program, gotovo bez
izuzetka, željeli bi mnogo više suvremenijih djela i autora. Ozbiljniji interes za književnost izvan školskog programa pokazuju malobrojni, a među favoritima tih istaknutijih čitača ne nalaze se ni hrvatski ni srpski pisci. Kažu kako radije čitaju svjetsku književnost,
ali nerado izdvajaju konkretna imena.
Poimenice su isticani jedino Hesse i Selimović, a dvije su učenice nedavno čitale Vješticu iz Portobella, ali se nisu
mogle sjetiti imena autora.
Teško navode i imena suvremenih
srpskih i hrvatskih pisaca izvan školskog
programa: jedan je učenik (prvog razreda) naveo Ršumovića, a na moje
izravno pitanje govore li im što imena
Svetislava Basare ili Miljenka Jergovića,
na Basaru nije reagirao nitko, a na Jergovića samo dvojica učenika. U jednom

sam razredu kao “lakmus-ime” spomenuo i Dubravku Ugrešić, opet bez reakcije. O književnosti na Internetu također znaju vrlo malo, a/ali na Facebooku
su gotovo svi. Uz mini-anketu o čitateljskim navikama postavljam i pitanje o
tome smatraju li svoju školu, zbog dvojezične nastave u njoj, specifičnom u
odnosu na druge. Što izričito, što samo
odmahivanjem glavom, na to pitanje
svi odgovaraju negativno. Kad pitanje
preformuliram tako da pitam misle li da
pohađanje dvojezične škole može biti
prednost, uglavnom se slažu da može.
Za ovlašnu “analizu” ove mini-ankete, zamolio sam predavače hrvatskog
jezika u nastavi na srpskom jeziku, profesoricu Veru Pavlović i profesora Nebojšu Janića. Uz ogradu da može govoriti samo o prvim razredima, u kojima
predaje, profesor Janić složio se s procjenom kako učenici premalo čitaju, a
razloge za to vidi u nešto širem medijskom kontekstu:
“Snažan uticaj televizije i interneta i (pre)zasićenost informacijama i
sadržajima posredovanim tim putem ne
ostavlja im ni dovoljno vremena ni motivacije za druge, klasičnije, medije i
sadržaje. Knjige su u tom medijskom
presingu prva žrtva. Ako će sutra svi u
razredu pričati o Supertalentu, a ne o
knjizi, prirodno je da svi žele biti in.”
Profesorica Pavlović postavlja se više pokroviteljski prema učenicima, a njihovu “suzdržanost” u anketi donekle relativizira i objašnjava drugim razlozima:
“Naišli ste na vrlo mali razred u
kome su učenici bili zbunjeni vašim pitanjima, nepripremljeni za razgovor i
nakon vašega odlaska učenici su “otkrili” svoje čitateljske afinitete pred svojim predavačem i kolegama iz razreda.
Učenici nisu toliko indiferentni koliko
se to u prvi mah čini i kako se već uvriježeno piše o tome na svim razinama;
oni jednostavno biraju onu vrstu književnih djela koja im je privlačnija. Uz
to, zbog preopterećenosti planom i
programom u gimnazijama, ostaje im i
malo vremena za čitanje.”
U anketi je “plebiscitarno” izražen zahtjev učenika za više suvremene
književnosti u programima. Znamo da
nastavni programi ne nastaju u školama, ali koliko “manevarskog prostora”
ima pojedinačni predavač da, bar djelimično, izađe u susret učeničkim sklonostima i željama?
“Programi su prilično čvrsto zadani. U okviru tog zadanog, mi možemo,
tu i tamo, uraditi neke male izmene, ali
zadano se mora uraditi. Moderna i savremena književnost se rade u trećem i
četvrtom razredu i svakako da tu učenici više nalaze sebe, jer im je to bliže,
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ali u školi se moraju učiti i klasici. Uvođenje državne mature dodatno je suzilo
prostor za improvizacije i odstupanja.
Kada bi program davao više slobode i
ljudi u nastavi bi mogli biti kreativniji”
− smatra profesorica Stojanović.
“Objektivno, tog prostora gotovo
da i nema. Ako ga je ranije donekle i
bilo, nakon uvođenja državne mature i
to je nestalo. Možda neka sitna preraspodjela vremena predviđenog i potrebnog za obradu ove ili one teme, i to je
sve” − slaže se i profesor Janić.
“Potreba mijenjanja i osuvremenjivanja nastave književnosti, čini mi
se, stara je koliko i školstvo. Nastojala
bih, dakako, osuvremeniti izbor književnih djela predviđenih za lektiru, ali bih
se svakako pri tome konzultirala sa suvremenom kritikom, jer ne smatram da
je sve što je ’novo’ bolje od ’staroga’.
Svjedoci smo dobivanja čak i književnih
nagrada za sasvim trivijalna umjetnička
postignuća. Nastojim našim učenicima
proširiti obzor i preporučiti poneki naslov suvremenih autora koje i sama čitam” − kaže profesorica Pavlović.
***
Pozicija predavača hrvatskog jezika u nastavi na srpskom jeziku i pismu
učinila mi se zanimljivom temom, čak i
u užem, stručnom kontekstu (i ako se
apstrahiraju sve, manje-više poznate,
neuralgične okolnosti koje tu priču uokviruju na konkretnom terenu), pa profesoricu Pavlović pitam koliko ona tu
poziciju doživljava kao specifičnu u
odnosu na “standardnog” predavača
maternjeg jezika.
“Nastava hrvatskog jezika u razrednim odjeljenjima koja pohađaju
redovitu nastavu na srpskom jeziku i ći-

riličnom pismu, što Zakon o obrazovanju definira kao obrazovanje nacionalnih manjina na svom pismu i jeziku po
modelu A, nije ni u jednom kontekstu
’nestandardna’ planom, programom pa
i relevantnim rezultatima na natjecanjima u poznavanju hrvatskoga jezika,
koje ostvaruju učenici naše škole, i u
samom nastavnom procesu nema nikakvih specifičnosti niti iznimki u odnosu
na cjelokupnu srednjoškolsku populaciju u Republici Hrvatskoj.”
Pomišljam, kako bih sam, da se
nađem u takvoj poziciji, pristupio analizi Preradovićeve pjesme Rodu o jeziku? O kojem rodu, kojem jeziku i iz koje vizure pjesnik piše, a u kakvoj konstelaciji ga se percipira? Stvar, svakako,
nije neobjašnjiva, ali je, čini mi se,
najblaže rečeno, u međuvremenu postala poprilično komplicirana. Navodim i
taj konkretan primjer, ali profesorica
Pavlović rutinerski otklanja moju “zabrinutost”:
“Tumačenje književnog opusa
hrvatskog romantičarskog književnika i
jednog od iliraca Petra Preradovića ni
po čemu nije ’komplicirano’, pa ni u pristupu njegovoj odi ’Rodu o jeziku’. Naši
učenici su upućeni u činjenicu da pripadnost jednoj nacionalnoj književnosti ne
određuje pripadnost određenom narodu
već da to čine jezik, ideje i kultura koje
taj književnik promiče svojim djelima.
Sličan odnos prema nacionalnoj književnosti ima Ivo Andrić, koji je nakon ’Ex
ponta’ i ’Nemira’ svoja djela nastavio
pisati jezikom koji mu je bio bliži i u čiju se kulturologiju bolje uklopio. Sličnih
primjera ima i u stranim književnostima, treba pri tome imati na umu književni opus Nikolaja Vasiljeviča Gogolja i
nekih drugih književnika.”

Za kraj ostavljam i ono neinventivno pitanje o tome što sam propustio
pitati, a moglo bi biti važno za “sliku”
škole. Profesorica Pavlović u tom trenutku ne zna da sam o tome već informiran od drugih sugovornika, pa ne propušta u prvi plan istaknuti učenike:
“Niste pitali ništa o rezultatima
na upisima naših učenika na željeni studij, bilo na sveučilištima diljem RH, bilo na studijske smjerove u Srbiji, a u
posljednje vrijeme i u BiH. Prema našim spoznajama, učenici se vrlo lako i u
velikom broju uspijevaju upisati na željene smjerove i završavati studij. Ponosimo se sjajnim mladim ljudima koje
smo obrazovali, a oni su danas asistenti na katedri za matematiku u Osijeku,
naše radne kolege, liječnici, vrlo uspješni akademski građani...”
Unatoč tome što predstavljaju
određeno ponavljanje u tekstu (ili, bolje, upravo zbog toga) čini mi se kako bi
ove profesoričine riječi mogle biti zgodan zaključni motiv ove reportaže. Ako
iz ove škole izlaze mladi ljudi koji ni po
čemu nisu inferiorni svojim vršnjacima
iz drugih škola i sredina, susretljivi i korektni profesionalci iz Gimnazije “Vukovar” mogu biti zadovoljni poslom koji
rade. A brojna potpitanja koja bi se mogla postaviti o raznim socijalnim i drugim (svakako izvanpedagoškim) uvjetovanostima i limitima u kojima taj posao
rade treba uputiti na druge adrese.

(1) Pravo je pripadnika nacionalnih manjina
na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina kojim se služe, a ostvaruje se na temelju Ustava Republike Hrvatske, Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina i Zakona o obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Odgoj i
obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina obavlja se u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama s nastavom na jeziku i pismu
kojim se služe pod uvjetima i na način propisan posebnim programom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina koje donosi nadležno ministarstvo.
Odgoj i obrazovanje pripadnika nacionalnih
manjina provodi se na temelju tri modela organiziranja i provođenja nastave, i to:
Model A po kojemu se cjelokupna nastava
izvodi na jeziku i pismu nacionalne manjine, uz obvezno učenje hrvatskog jezika u istom broju sati u
kojem se uči jezik manjine. Učenici imaju pravo i
obvezu učiti dodatne sadržaje važne za manjinsku
zajednicu. Ovaj se model nastave provodi u posebnoj ustanovi, ali ga je moguće provoditi u ustanovama s nastavom na hrvatskom jeziku u posebnim
odjelima s nastavom na jeziku i pismu manjine.
Model B po kojemu se nastava izvodi dvojezično. Prirodna se grupa predmeta uči na hrvatskom jeziku, a društvena grupa predmeta na jeziku nacionalne manjine. Nastava se provodi u ustanovi s nastavom na hrvatskom jeziku, ali u posebnim odjelima.
Model C po kojemu se nastava izvodi na
hrvatskom jeziku uz dodatnih dva do pet školskih
sati namijenjenih učenju (njegovanju) jezika i kulture nacionalne manjine. Dodatna satnica u trajanju od pet školskih sati tjedno obuhvaća učenje jezika i književnosti nacionalne manjine, geografije,
povijesti, glazbene i likovne umjetnosti.
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Tesla, Bandera i Drvo-art
Broj srednjih škola u Srbiji teško
je precizno saznati. Još teže je
doći do preciznog spiska naziva
tih škola. Na sajtu Centra za obrazovne politike (www.cep.edu.rs)
nalazi se podatak da u Srbiji postoji 548 srednjih škola, od kojih je
20 privatnih. Na sajtu Ministarstva
obrazovanja ne postoji taj podatak, u školskim upravama kažu da
imaju spisak škola samo za okrug
koji je u njihovoj nadležnosti.
Broj 548 pomenuo je i aktuelni
ministar obrazovanja prvog septembra ove godine, ali se kao jedini pouzdan izvor informacija
može uzeti brošura Konkurs za
upis u srednju školu 2011-2012,
koju svake godine izdaje Prosvetni
pregled, list prosvetnih radnika
Republike Srbije. Na naslovnoj
strani je istaknut naziv Ministarstvo prosvete i nauke Republike
Srbije, a prvu stranu ove publikacije čini faksimil odluke Ministarstva prosvete i nauke o upisu učenika u srednju školu 2011/2012.
Već prvi pogled na spisak
škola dat u ovoj brošuri jasno pokazuje da nisu tačni podaci koje
daju ministar i Centar za obrazovne politike. U 2011/2012. godini
postoje 44 privatne srednje škole. Sudeći po listi škola objavljenoj u Konkursu, u 25 okruga ima
486 škola, od kojih su tri škole sa
delatnošću van sedišta (to je ono
što se nekada zvalo isturena odeljenja). U pet okruga na Kosovu
konkurs je raspisan za prijem
učenika u 53 škole, od kojih je 16
sa delatnošću van sedišta. Dodamo li tome i 44 privatne škole,
dolazimo do broja 583.
Kakva imena nose naše
škole?

17

pisaca (5%), od kojih je jedna žena, zaslužilo je da neka škola ponese njihovo
ime. Samo Bora Stanković i Branko Radićević imaju tri škole, svi ostali po jednu.

251

škola ima naziv koji sadrži informaciju
o vrsti škole i/ili gradu, odnosno delu
grada u kome se škola nalazi (od toga
54 gimnazije).

3

škole se zovu Dositej Obradović.

16

škola nosi ime Nikole Tesle, nešto manje škola se zove Sveti Sava (10), osam
nosi ime Vuka Karadžića, pet Mihajla
Pupina, baš koliko i Milutina Milankovića. Nejasno je doduše zašto se privatne
škole češće zovu Milutin Milanković,
uključujući i one koje se u konkursu nazivaju: Evropska poslovna škola “Milutin Milanković” i Škola opšteg zdravlja i
lepote “Milutin Milanković”.

13

škola u svom imenu sadrži neki datum.
Dve od ovih škola nose naziv po danu
pobede nad fašizmom (9. maj), ali nije
jasno šta označavaju datumi 23. maj,
1. novembar, 12. februar, 11. maj, 11.
oktobar i sl.

15

škola nazvano je po političarima, ustanicima iz 19. veka. Tu valja dodati i
školu koja se zove Takovski ustanici, a
jedna škola za učenike sa smetnjama u
razvoju nosi ime Vidovdan.

8

naučnika, a trideset škola nosi njihova
imena. Teslom se diči 16 škola, pet škola zove se po Pupinu, pet nosi naziv Milutin Milanković, još je samo Josif Pančić stigao do četiri škole, ostali imaju
po jednu (Pavle Savić, Jovan Cvijić, Mihailo Petrović Alas, Jovan Žujović i Ruđer Bošković). Ako među velikim brojem imena kojima se diče naše srednje
škole ima još neki manje poznat naučnik, Internet je ostao zatvoren za to
naučno ime.

4

škole kraj ulaza imaju table sa imenom
Josifa Pančića.

9

svetaca je dobilo šesnaest škola − sveti Sava deset škola, a po jednu školu
imaju Sveti Stefan, sveti Kirilo i Metodije, sveti Trifun, sveti Ahilije, sveti Nikola i sveti Kozma i Damjan. Srednja
škola Sveti Trifun školuje poljoprivredne tehničare i vinogradare, Sveti Kozma i Damjan je naziv srednje medicinske škole (da li to znači da će budući
pacijenti ovih učenika morati da se uzdaju u svece kada ih sadašnji školarci
budu lečili?), ali škola sveti Nikola ne
školuje brodare, već je to srednja ekonomska škola koja svojim nazivom izgleda da sugeriše vezu između crkve i
ekonomije. Crkveno-svetačkim nazivima škola valja dodati i jednog protu,
Stevana Dimitrijevića, o kome se na Internetu ne može ništa saznati, osim da
tehnička škola u Aleksincu nosi njegovo
ime.

14

škola nosi ime neke žene (4,2%). Od
ovog broja trinaest su državne, a jedna
privatna škola (2,3% privatnih škola nosi ime neke žene). Jedino je Mileva Marić − Ajnštajn, žena koju pamtimo
prvenstveno zbog poznatijeg supruga,
zaslužila da se dve škole zovu njenim
imenom. Preostalih devet žena su: dve
slikarke (Milena Pavlović Barili, Nadežda Petrović), jedna spisateljica (Isidora Sekulić), ostale su uglavnom narodni
heroji ili su stradale u partizanima, tokom okupacije ili neposredno pred Drugi svetski rat (Sestre Ninković, Sonja
Marinković, Bosa Milićević i druge). O
Draginji Nikšić, Jeleni Varjaški, Mari
Mandić i Jeleni Majstorović nema nikakvih podataka, čak ni na sajtovima škola koje nose njihovo ime.

332

škole u svom nazivu sadrže vlastito
ime, datum ili neki negeografski pojam. Kako se danas zovu preostale 332
škole (57%)?.

5

Pet škola zove se po Svetozaru Markoviću, prostalo je još osam poznatijih
narodnih heroja (Pinki, Lola Ribar, Radoje Dakić, Nada Dimić, Rade Končar,
Žarko Zrenjanin…). Možda se u prilično
dugom spisku imena ljudi o kojima nema pomena čak ni na sajtovima škola
koje nose njihova imena nalazi još neki heroj, naučnik, umetnik, ali savremene generacije o njima očito ne znaju mnogo, a nije ih briga ko su recimo
Borislav Petrov − Braca, Mile Arsenijević Bandera (po njemu se zove jedna
gimnazija), Rade metalac, Dušan Trivunac Dragoš, Svetozar Krstić Toza ili Božidar Đorđević Kukor. %)?.
Ipak najzanimljivije su škole modernih i novih imena: Smart,
Drvo art, Global, Profesional,
Krug, a poneka se očito zove po
vlasniku, poput srednje frizerske
škole Vojkan i optičarske škole
Pašćan.
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Текстура је замолила уреднике, преводиоце, књижевне критичаре, професоре књижевности, библиотекаре и друге професионалце да прокоментаришу актуелну средњошколску лектиру, да се присете односа према сопственој школској лектири,
да средњошколцима препоруче књиге из савремене светске књижевности, књижевности без превода (у Србији, БиХ, Хрватској и Црној Гори), као и књиге писане на језицима из окружења

(Не)намргођена лектира

Предраг Луцић
ПОСЛЕДЊА ИГРА ЛЕКТИРА
Видим да је српска лектира и даље
успјешно намргођена. И жалим надлежне веселнике с лектир-машнама
којима ништа не значи то што у земљи Србији постоји генијалан превод
Rabelaisova “Гаргантуе и Пантагруела”. То заправо и није превод него
језична фешта какву је могао приредити само Станислав Винавер. Стога
позивам ђаке у Србији да ту књигу читају без страха од њене дебљине и
без страхопоштовања према чињеници да се она сматра једним од најважнијих дјела у повијести свјетске
књижевности. И пристајем да ме онај
тко се током читања ниједанпут не
насмије, без милости затуче том дебелом књигом чим се појавим на неком српском граничном прелазу.
Иста понуда важи и за ђаке који
успију остати равнодушни према “Доживљајима 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 њиховим годинама успио догурати до
избацивања из школе? Дакле, Светислав Басара и “Фама о бициклистима”, 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 открити све оне књиге које нису припуштене у овако структуриран лектирски
програм, а који је − благо казано −
игнорантски према самосвјесним списатељицама, према читавим књижевним врстама (шта то бјеше есеј?!),
жанровима (фантастика, научна и ненаучна), правцима (магични реализам), хемисферама (као да јужно од
екватора постоји само једна једина
прича вриједна читања, она Borgesova), расама расних класичних писаца
(од Lao-Tsea до Bashoa), великим културама (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 маштом и са стварношћу, ваља бјежати с
“Cortom Malteseom”. Како оним Huga
Pratta, тако и оним Владимира Пишта-

ла. Ваља бјежати свугдје осим у хрватску лектиру, скројену по сличном бесмртничком и беживотном моделу.
***
Јелена Попадић
ШКОЛА ЈЕ НЕСРЕЋНИ
МИКС СТАРОГ И НОВОГ
Као предавач у Школи креативног писања “Аутор”, полазницима почетницима дала сам упитник како бих имала икакву слику о њиховим интересовањима. Једини одговор који је на
сваком упитнику био исти односио се
на то шта не воле да читају. Одговор
је гласио веома једноставно: лектиру. Реч је о деци која су као додатну
ваншколску активност изабрали креативно писање.
Наш школски систем није створен по мери ђака, као ни лектира уосталом; он је неки несрећни микс
“прошлог” и овог новог времена, у
коме се ђацима од новог времена нуди углавном носталгија за старим
временима. Колико видим, нема ниједног дела млађег од једно две и по
деценије. Њима се ускраћује свет у
којем они живе. Сада.
Ова теза отвара још једну необично важну тему, а то је функција лектире, посебно у млађим разредима.
У времену у ком се изузетно мало чита, лектира за основце би ваљда требало да служи да ученици стекну навику да читају. Немају сви ученици,
чак ни већина, родитеље који читање
сматрају важном категоријом у животу, 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 дорасли, и које је незанимљиво, овај концепт је заправо аутогол. Кроз литературу која их не интересује учимо их
да читају? Тешко.
И кад дођу до средње школе,
кад их већ можемо рачунати у одрасле 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 Џулијан Барнс, Харуки Мураками, Јустејн
Гордер, Пол Остер били ближи. Не
заговарам идеју да лектира треба да
буде заснована само на новијој књижевности, нити мислим да је нова
књижевност квалитативна категорија. Само бих волела да то што се зове
лектира буде по мери ђака, да им се
на репрезентативним примерима
објасне токови светске, домаће и регионалне (морам да признам да за ову
категорију нисам знала до недавно)
књижевности кроз историју, али сматрам да гомилање и инсистирање на

хронологији написаних дела не води
ама баш никуд.
Као што сам сигурна да код тинејџера-десничара, који узме своју
мотку и нунчаке па лупа по семафорима, кантама за ђубре и људима,
љубав Ане Карењине неће изазвати
ни трунчицу емпатије или разумевања, као што сам сигурна да тинејџерку спонзорушу-у-најави “Странац”
“смара, брате”, тако сам сигурна да
су њихови животни критеријуми и такозване вредности формиране на
другим пољима одрастања. Сумњам
да ће им “права” литература наметнути праве вредности; радије се слажем са Гетеом, да са представе гледалац 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 “подвалити” јесте стицање навике, жеље и
потребе да читају.
***
Владислава Војновић
YOUTUBE ИМ ЈЕ У ПРСТИМА
Генерација мојих родитеља, поред
племенитих читалачких разлога, читала 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 одговарало деловима Татјаниног писма Оњегину, напредни су обожавали саблажњивог Монтерлана, а мало млађи Селинџера. Моја генерација је за идејно-идеолошко позиционоирање имала музику. Од читалачких родитељских склоности није нам остало богзна шта, тј. читали су ретки и није се
тачно знало да ли су зато елита или
им се треба ругати. Ја сам у тзв. заједничким основама усмерене белоцркванске гимназији имала професорку која ме је пустила да уместо Рата и мира одговарам Калифорнија
блуз, а у новинарскм смеру XII београдске гимназије имала сам професорку која нас је, напротив, на смрт
малтретирала да кажемо тачно у слово 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 порфесорка била луда као струја. Данашњи момци и девојке разликују се од
својих родитеља колико и ми од наших, 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 друштвеним мрежама, мало им
је остало и од наше музике, а од дедовско-бапске литературе скоро ништа. Зато мислим да би им требало
променити не само програме књижевности, него и методологије, па их
учити разумевању и већем уживању у
ономе чему су и иначе склони и вични: 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 заједно смејали и плакали и анализирали
зашто им се то десило... Е, то би било нешто. Онда бисмо били сигурни
да су сви свршени средњошколци
прочитали/одслушали тих осам књига, да се не плаше да је двестотинак
страна несавладиво, и могла бих да
се опкладим да би половина њих, тако колективно “инфицирана”, у ту
авантуру некад ушла и сама. Дакако,
тих осам књига морале би да буду
пажљиво одабране, довољно разумљиве, а при томе противне кичу (мада можда склоне кемпу?), примерене
узрасту, 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, Министарство би могло да препоручи и више од осам књига свих жанрова (романи, приповетке, песме, драме, путописна, дневничка и ина проза), али
би било нужно да остави професорима 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 музејима, стручној литератури или фундусима позоришта, а научиће да их шију они који буду студирали Костимографију, па ће их исто тако ту и тамо
оденути они коју буду студирали Глуму, разгледаће их они које то посебно
интересује, а неке храбре особе обући ће их за маскенбал. Новела од
Станца, нпр. сјајна је и мени јако
драга драма (хвала професорки Мирјани Миочиновић која ми је предавала
Историју југословенске драме и позоришта на ФДУ), мада је, руку на срце,
данас мало неразумљива, али је од
ње смешнија и неразумљивија Новела од савременог програма књижевности за средње школе у Србији.
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Uvod u Hanu Arent

Viktor Ivančić
O krdu i neposluhu
Predavanje Viktora Ivančića održano đacima Užičke gimnazije,
u okviru književnog festivala Na pola puta

Hvala vam lijepa. Po prvi put radim
ovakvo nešto, pa vas molim da budete
uviđavni… Na panou sam ispisao nekoliko imena (Arent, Hajdeger, Jaspers, Ajhman, Milgram, Kant, Sokrat), među
kojima su šestoro filozofa i jedan ratni
zločinac, računajući da ih treba spomenuti u ovom predavanju. Sad, doduše,
pošto je to obavljeno, i možemo reći da
smo ih spomenuli, ne treba se dalje na
taj popis posebno osvrtati. Kad sam bio
vaših godina nisam znao skoro ni za koga od njih, tako da se ne morate uzrujavati ako su vam neka ili sva od ovih
imena nepoznata…
Namjera mi je da vam najjednostavnijim načinom kažem zbog čega je
Hana Arent meni osobno bila važna, kao
novinaru, kao čovjeku koji se bavi pisanjem, te zašto mislim da je Hana Arent
važna upravo u ovim vremenima, zbog
čega bi je baš danas bilo korisno čitati.
Evo nekoliko najelementarnijih podataka o njoj. Radi se o filozofkinji koja je
rođena početkom prošlog stoljeća u
Njemačkoj, mislim 1906, ali nisam sasvim siguran, i potječe iz židovske obitelji koja je pripadala tadašnjoj srednjoj klasi. Nakon što su nacisti došli na
vlast u Njemačkoj, 1933. godine, ona
kao Židovka napušta zemlju i nikad se
više ne vraća tamo živjeti. Jedno je vrijeme u Francuskoj radila na zbrinjavanju izbjeglica i prikupljanju humanitarne pomoći, poslije je otišla u Ameriku
gdje je postala sveučilišni profesor, točnije, bila je prva žena kojoj je na
američkim sveučilištima uopće dodijeljen status profesora. Hana Arent je,
dakle, bila Židovka u nacističkoj Njemačkoj i žena u muškom rezervatu filozofije, od čega se ovo drugo ponekad
vjerojatno činilo još i gorim… Već zbog
tih odrednica može se reći kako je bila
osuđena da stalno pliva protiv struje.
Naveo sam Hajdegera i sada slijedi dio priče koji je praktički razina trača, pogodan za bulevarske rubrike u novinama, jer se radi o ljubavnoj aferi
između Hane Arent i Martina Hajdegera, no smatram da je i to na određeni
način važno za ono što želim kazati. Tada, dvadesetih godina prošloga stoljeća, Hana Arent je mlada i vrlo talentirana studentica u Frajburgu, ima tek
osamnaest godina. Profesori su joj Martin Hajdeger i Karl Jaspers, dvojica prijatelja. Martin Hajdeger ima trideset i
pet godina, ima ženu i dvoje djece, i filozofska je zvijezda u usponu. Već tada
se vidjelo da će on biti jedna od najvećih pojava u filozofiji dvadesetog stoljeća. Između Hane i Martina rađa se
ljubav i ona prerasta u ozbiljnu vezu.
Prema svjedočenjima, tu stvari nisu baš
bile platonske naravi, iako je sigurno da

se o Platonu dosta govorilo. Sve to pričam zbog toga što 1933. godine, nakon
što Hitler i nacisti preuzimaju vlast,
Martin Hajdeger postaje rektor sveučilišta − na toj funkciji, doduše, zadržava
se razmjerno kratko, mislim da je bio
rektor tek godinu ili dvije dana − i u nekoliko svojih tadašnjih govora, pogotovo onom nastupnom, podržava nacistički režim, režim koji je direktno usmjeren protiv ljudi kao što je Hana Arent, i
to zbog njihova nacionalnog porijekla.
Slična je relacija i prema Karlu Jaspersu, koji je bio Nijemac i veliki prijatelj
s Hajdegerom, ali je njegova žena bila
Židovka, pa je u onim okolnostima on
bio potpuno izoliran, marginaliziran i
izložen opasnostima. Prijateljstvo
između dvojice filozofa puca i nikad se
više ne obnavlja. To što je možda volio
Hanu, i što je možda volio Jaspersa,
Hajdegera nije spriječilo da ustraje u
svom oportunizmu. Vrlo brzo on se povukao s akademske funkcije i nije javno
istupao, međutim, nikada kasnije nije
se u potpunosti odredio prema nacističkom zlu, odnosno prema svome udjelu
u tom zlu i potpori koju je pružio režimu u vrijeme kada se očekivalo da mu
se misleći ljudi suprotstave.
Hana Arent i Martin Hajdeger prekinuli su tada svaku komunikaciju. Hana
se udala za jednog iznimno darovitog
Hajdegerovog studenta − koji je kasnije
pisao pod pseudonimom Ginter Anders −
no ubrzo se razvela, pa ponovo udala i
s drugim mužem, njemačkim ljevičarom, otišla živjeti u Ameriku. Nakon rata, negdje na samom početku 50-ih godina, Arentova posjećuje Njemačku,
koja je sada denacificirana, i susreće se
s Martinom Hajdegerom. Bio je to motiv za nekoliko treš romana čiji su autori, uglavnom bezuspješno, pokušali rekonstruirati taj susret. Hana je dakle
obnovila vezu sa sada proskribiranim
Hajdegerom, a taj odnos, naravno, više
nije bio ljubavne prirode. Ona je čak
potpomogla izdavanje nekih njegovih
knjiga na engleskome jeziku, kasnije
organizirala i seriju predavanja u Americi, međutim, istodobno je imala žustre i povremeno neugodne privatne prepiske sa svojim nekadašnjim mentorom,
gdje je tražila da se on konkretnije
odredi prema prošlosti. Ovaj je to vješto izbjegavao. Arentova to nikad ne bi
napisala, ali Hajdeger je u tom smislu
naprosto ostao dosljedna pizda. Mnogo
inspirativnija bila je njena dugogodišnja prepiska s Karlom Jaspersom, s kojim je do kraja gajila iskreno i vjerno
prijateljstvo.
Zašto sam počeo s ovim odnosom,
mada on više spada u trač-rubrike bulevarske štampe? Zbog toga što je jedan

segment − i to vrlo značajan segment −
filozofskog i spisateljskog rada Hane
Arent fokusiran na nešto što se može
nazvati moralnim postupanjem i moralnom odgovornošću pojedinaca u zlim
vremenima. Utoliko je čin svojevrsnog
praštanja i bolećivosti prema Hajdegeru zanimljiv i intrigantan, pogotovo
imamo li u vidu da u svojim tekstovima
ona istupa kategorično i prema moralno
neodgovornom ponašanju uglavnom nema milosti. Htio sam samo reći da je
Hana Arent, velika filozofkinja, itekako
bila osoba od krvi i mesa.
Početkom pedesetih godina objavljuje svoje najznačajnije djelo pod
naslovom “Izvori totalitarizma”, po kojemu je danas čuvena. Međutim, jedno
drugo njeno djelo želim danas posebno
izdvojiti, mada ono nema takvu filozofsku ili politološku razinu kakvu imaju
“Izvori totalitarizma”, a naslov mu je
“Ajhman u Jeruzalemu”, i to je, žanrovski gledano, zapravo novinarski rad.
Podnaslov te knjige je “Izvještaj o banalnosti zla”.
Adolf Ajhman je bio nacistički zločinac, osoba koja je za vrijeme Trećeg
Rajha, i to naročito u posljednjim godinama Trećeg Rajha, kao visokorangirani
birokrat bio zadužen za tzv. konačno
rješenje, za provedbu genocida nad Židovima u Njemačkoj i svim ostalim zemljama koje su bile pod njenom okupacijom. Ajhman je bio industrijalac
smrti. On je preuzeo zadatak da što više ljudi obilježenih svojim nacionalnim
porijeklom ukloni s lica zemlje u što
kraćem periodu. Ishod su činili milijuni
mrtvih. Pritom, Ajhman je samo jednom posjetio logor u Aušvicu i, prema
vlastitom priznanju, izbljuvao se kad je
vidio rezultate svoga djela. Kao tipični
činovnik, on nije bio u kontaktu s ljudima koje je organiziranim putem slao u
smrt. Možemo reći da je Ajhman krajnja točka putanje na čijem je početku,
između mnogih drugih, svoj trag ostavio
i Hajdeger.
Knjiga je nastala nakon odluke
Hane Arent da ode na suđenje Ajhmanu.
On je poslije rata uspio brisnuti u Argentinu, tamo se skrivao dugi niz godina, da bi ga početkom šezdesetih pripadnici izraelske tajne službe uspjeli
uhvatiti, dovesti u Izrael, u Jeruzalem,
i izvesti ga pred sud. Hana Arent dogovorila je s časopisom New Yorker da šalje izvještaje s tog čuvenog suđenja. Bilo je to dosta neobično, filozofkinja i
politologinja koja ovoga puta želi raditi
klasične publicističke raporte − obogaćene, naravno, njenim teorijskim uvidima − ali u suštini doista piše izvještaje,
šalje ih New Yorkeru, i tek kasnije sabire u knjigu. Već zbog same prirode žan-

ra to nije bio uobičajeni filozofski nivo
Hane Arent, no nakon što su ti radovi
objavljeni uslijedile su tako žestoke
reakcije, tako žustra sporenja, razvila
se tako široka i bespoštedna javna rasprava da možemo reći kako u filozofskom i intelektualnom svijetu jedva da
je ikada bilo polemike takvih razmjera.
Predmet sporenja bio je sadržan u podnaslovu: “banalnost zla”.
Evo o čemu se radi, u najsažetijim
crtama. Adolf Ajhman branio se na suđenju vrlo jednostavnom formulom, tvrdeći da je on samo provodio tuđa naređenja. Kazao je da on osobno čak nije ni
bio za takvo rješenje, da se njega pitalo
on bi Židovima poklonio neku državu u
Africi i sve ih tamo deportirao, međutim, odluka političkog vrha nacističke
Njemačke bila je da se ide na masovne
likvidacije. Njegova obrana u suštini se
oslanjala na pitanje “Tko sam ja da to
ne sprovedem?” ili, još drastičnije, “Da
to nisam napravio ja, sigurno bi napravio
netko drugi”. Dakle, jesam li to učinio ja
ili netko drugi, poručuje Ajhman, potpuno je svejedno. Ta moralna izlika bačena
na stol za vrijeme suđenja odmah je privukla pažnju Hane Arent. S druge strane,
tužilac je tokom procesa pokušavao dokazati kako je Ajhman nekakav predodređeni krvnik, zlotvor bitno drugačiji
od svih nas, osoba čije je karakterno ustrojstvo takvo da ne može da ne ubija,
dakle izuzetak, ekstremna figura.
Hana Arent, jedna od žrtava progona Židova u Njemačkoj, u svojim izvještajima prosuđuje − i to je ono što
izaziva šok i protivljenja − da je optuženi taj koji zapravo govori istinu i da
on doista, po svojim predispozicijama,
nije nikakav iznimni zlotvor. On je,
tvrdi autorica, osoba koja poslušno provodi naređenja i ne možemo kazati kako je posebno predestiniran da čini zlo.
Hana Arent piše i da je po svemu sudeći točno kako bi mnogi ljudi, da su se
kakvim slučajem našli na Ajhmanovu
mjestu, učinili to isto, zbog toga jer teže ka poslušnosti. Ona je to nazvala banalnošću zla, a vrlo je važno da tom sintagmom nije htjela relativizirati najgoru vrstu zločina niti umanjivati odgovornost krivaca, nego ukazati na nešto
upravo suprotno: da je stvar utoliko
monstruoznija što to ne rade monstrumi, nego obični ljudi.
Odatle je proizašla njena čuvena
teza, iliti “teorija o banalnosti zla”, koja je naišla na silna osporavanja. Iz današnje perspektive, ja čak ne mislim da
se radi o posebno uobličenoj tezi, ne čini mi se da je Hana Arent u ovom slučaju sročila nekakvu teoriju, nego bih prije rekao da se radi o jednome zapažanju, i to zapažanju koje izaziva snažnu
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nelagodu, tim više što ruši dotadašnje
predodžbe o fenomenu zla. Hana Arent
naprosto se prva usudila glasno reći tu
strašnu istinu: da bi se mnogi na mjestu Ajhmana ponašali slično kao on.
Uz brojne negativne reakcije, međutim, pojavili su se i neki istraživači
koji su zapažanje Hane Arent pokušali
tretirati ozbiljno i nastojali produbiti tu
dilemu − zbog čega se naizgled normalni ljudi u ekstremnim uvjetima mogu
ponašati kao najsvirepiji gadovi? Pokušali su pokazati da je manevar prebacivanja odgovornosti, psihološki mehanizam pomoću kojeg će netko drugi biti
odgovoran za ono što smo mi sami učinili, vrlo ozbiljna stvar s ozbiljnim posljedicama. Sociolog Stenli Milgram, koji je radio na jednom američkom sveučilištu − mislim da je to bio Harvard,
Jejl ili neka takva fensi institucija − otišao je korak dalje, pa se potrudio empirijskim putem doprijeti do odgovora
na isto pitanje: da li će zbilja normalni,
obični ljudi u posebnim okolnostima
postupati svirepo i čak zločinački? Tako
je nastao eksperiment koji ću vam pokušati pojednostavljeno predočiti.
Milgram i njegovi suradnici tražili
su dobrovoljce koji će sudjelovati u istraživanju za malu novčanu naknadu.
Mnogo se njih javilo, iz različitih društvenih skupina, a tokom eksperimenta
voditelj istraživanja i dobrovoljac sjedili su u sobici koja ima stakleni zid, dok
je s druge strane tog zida sjedio čovjek
kojem su na ručne zglobove bili prikopčani električni kablovi. Upravljački
uređaj nalazio se kod dobrovoljca. Radilo se o sistemu kviza: čovjeku koji je
sjedio iza stakla, prikopčan na žice, bila su postavljana različita pitanja, a na
pogrešan odgovor dobrovoljac je trebao
da mu preko uređaja da udar napona
određene voltaže. Za svaki novi pogrešan odgovor napon struje se podizao za
deset ili dvadeset volti, i dobrovoljac je
trebao da mu daje stalno nove strujne
udare. Poslije niza pogrešnih odgovora,
čovjek prikopčan na žice počinjao bi da
bolno urla prilikom udara, no dobrovoljac je bio nagovaran da ga ne prestaje
kažnjavati. Mnogi su govorili: “Ne možemo dalje, vidite da ga boli”, no voditelj
istraživanja na to je uzvraćao: “Ništa ne
brinite, to je naša stvar, on je također
htio sudjelovati u ovom istraživanju, sve
ide na našu dušu, mi smo za to odgovorni…” Neki su inzistirali: “Da, ali stvarno
ga užasno boli!”, a voditelj je odgovarao: “Mi vodimo istraživanje, mi smo
odgovorni za to što mu se dešava, to nije vaša briga…”
Rezultati istraživanja bili su porazni. Od stotina ispitanih ljudi, i to iz svih
socijalnih struktura, pokazalo se da je

njih preko 90 posto spremno nepoznatoj
osobi davati strujne udare od preko 500
volti, pod izlikom da je to djelo voditelja istraživanja koji je stalno verbalno
preuzimao odgovornost na sebe. Samo
iznimno rijetki odbili su dalje sudjelovati u istraživanju bez obzira na voditeljeva nagovaranja. Naravno, iza staklenoga
zida je zapravo sjedio glumac, on je prikopčan na žice sve vrijeme glumio da ga
boli, ali dobrovoljci to nisu znali, pa se
samo istraživanje ustvari temeljilo na
prevari. No, ishod je bio doista šokantan
− pokazalo se da je ogromna većina ljudi, u situaciji kada netko drugi preuzima
odgovornost za njihova djela, spremna
drugim osobama nanositi bol, pa će se
ponašati kao zadnje svinje uz krunsku
“olakotnu okolnost” da im je tako bilo
naređeno. Rezultati su bili više-manje
slični među obrazovanima i neobrazovanima, među bogatijima i siromašnijima.
Tako je Stenli Milgram eksperimentalnim putem nastojao potvrditi kako su
uvidi Hane Arent točni. I njegovo je istraživanje izazvalo brojna negodovanja,
spočitavali su mu da je eksperiment etički nedopustiv, da je nekorektno u istraživačkome postupku obmanjivati ljude,
no, bez obzira na to, rezultati su bili takve prirode da su se svi morali nad njima zamisliti.
Sama Hana Arent kasnije se u više
navrata bavila nekom vrstom filozofije
morala. Stalno je to kopka, i bavi se razmatranjima o moralu na, rekao bih,
dosta jednostavan, gotovo elementaran
način, jer smatra da je to važno za njezino vrijeme. Ja vam danas ukazujem
samo na taj aspekt njenog filozofskog
rada, jer mislim da je to važno i za naše vrijeme. Ne pričam dakle ovo kao
neku prošlu svršenu priču. Mi smo se relativno nedavno na ovim prostorima susretali sa nizom slučajeva kada se normalni ljudi, u ekstremnim situacijama,
ponašaju nenormalno prema nekim našim normalnim gledištima na to. Zbog
čega obični ljudi mogu postati svirepe
ubojice? Je li to moguće nadvladati? U
svom opsesivnom bavljenju time Hana
Arent nastoji ići dalje i, tragajući za
uzrocima, pokušava pronaći odgovor na
pitanje kako se pojedinac može emancipirati da, bez obzira na prisile okoline, drugim ljudima ne čini zlo.
Svojim esejima često je davala tipizirane naslove: “On Violence”, “On
Revolution”, “On Evil”… − dakle “O nasilju”, “O revoluciji”, “O zlu” − ali nije
napisala esej koji bi nosio naslov “O neposluhu”. To je pomalo neobično, jer
sukus svih njenih pisanja o moralnim
aspektima ljudskog ponašanja svodi se
na jedan kontinuirani zagovor neposluha. Dok se bavi filozofijom morala Hana

Arent najsnažnije se oslanja na Kanta i
Sokrata. Kant je autor one poznate fraze o “zvjezdanom nebu nad nama i moralnom zakonu u nama”, te čuvenog kategoričkog moralnog imperativa, prema
kojem svatko od nas treba djelovati samo po onom načelu koje može predložiti kao univerzalni zakon. Arent inzistira na razdvajanju koje Kant poduzima:
“zvjezdano nebo nad nama”, koje nas
čini sitnima i ništavnim u obilju svjetova što nas okružuju, potpuno je odvojeno i u tom smislu manje važno od “moralnog zakona u nama”, koji nas čini

osobama, dakle nečim višim od pukih
živih bića. Sokrat je pak izrekao tvrdnju
da je “bolje trpjeti zlo, nego ga činiti”,
no ono na čemu Hana Arent posebno inzistira je njegov kredo da će “radije biti u zavadi s cijelim svijetom, nego sa
samim sobom”.
Hana Arent tvrdi da Kant, koji nije nereligiozna osoba, već vjeruje u boga, zapravo hoće reći kako naredbe koje bi dolazile iz vana prema osobi nisu
bitne za moralno ponašanje. Ako, na
primjer, imamo božje zapovijedi, koje
propisuju neke opće norme ispravnog
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ponašanja − zapovijedi tipa “ne ubij”,
“ne ukradi” i slično − one zapravo nisu
te koje će dovesti do istinski moralnog
postupanja, nego to može jedino sam
pojedinac, točnije, pojedinac sam sa
sobom. U tom duhu ona se zalaže ne za
metaforičko, već za doslovno čitanje
Sokrata. Što to zaista znači kada Sokrat
kaže da će radije biti u zavadi s cijelim
svijetom, nego sa samim sobom? Hana
Arent veli da nije važna naredba ili impuls tipa “To se ne smije!”, nego impuls
koji će govoriti “Ja to ne mogu!”. Adolf
Ajhman, a na nekoj sasvim drugoj razini i Hajdeger, po svemu su sudeći bili tipovi koji nisu bili u stanju reći: “Ja to
ne mogu. Ja to ne želim raditi.” To je
poanta koju Arentova iznosi, oslanjajući se na Kanta i Sokrata, vraćajući na
neki način pojedinca u centar pažnje.
Ona tvrdi da de facto ništa izvanjsko nije od presudne važnosti da bismo
se ostvarili kao moralne osobe, uključujući božje i državne zakone. Oni imaju
svoje elemente prisila pomoću kojih će
se određeni broj ljudi disciplinirati; na
primjer, nećeš ukrasti nešto jer ćeš u
protivnom otići u zatvor; neki ljudi neće ni ubijati samo zato da ne završe u
zatvoru. Međutim − to nema veze s moralom. Ne govorimo o formalnoj osudi i
sankciji, ne govorimo o zakonodavnom
procesu, ili o nekoj “višoj pravdi” koju
će navodno isporučiti bog, već govorimo o moralnom ponašanju, a to zna biti mnogo složenije: kako se u zlim vremenima, kada su i sami službeni zakoni
nerijetko amoralni, sačuvati od prepuštanja kolektivnim naredbama i zahtjevima? Što da čovjek čini? Na koji način
da pronađe sebe?
Da bi se čovjek ostvario kao moralna osoba, kaže Hana Arent, mora se
najprije ostvariti kao osoba. A da bi se
ostvario kao osoba, mora razgovarati sa
sobom, to jest − mora misliti. Time ona
na svoj način definira i postupak mišljenja, ne u smislu toga da “imamo mišljenje” u vidu nekog zapažanja ili komentara na uzgredne pojave, nego u smislu
samopreispitivanja. Njena je teza da
mišljenje nije ništa drugo nego do kraja iskreni razgovor sa samim sobom. To
je imao u vidu Kant kad je govorio o
moralnim zakonima u nama i Sokrat kad
je rekao da ni po koju cijenu ne želi biti u zavadi sa samim sobom. Hana Arent
naglašava da je taj razgovor, koji čovjek obavlja sa samim sobom, krucijalna stvar da bi ovaj uopće mogao reći da
misli, pa da se onda preko mišljenja ostvari kao osoba, a zatim i moralna osoba. Naime, kao osoba kojoj nitko neće
trebati kazati “To ne smiješ raditi!”,

bez obzira tko mu kazao i što mu kazao,
a pogotovo će biti uzaludno ako joj se
poruči “To moraš raditi!”, što se najčešće i događa − takva je bila naredba
“Moramo se riješiti Židova!” − jer je
moralna osoba ona koja na to odgovara:
“Ja to ne mogu”. I ne ponašam se tako
jer poštujem božje zakone, niti bilo koje druge zakone izvan sebe samog. Važno je naglasiti da se kod ove okrenutosti sebi ne radi o pukim osjećajima,
nego o rezultatu razgovora sa samom
sobom, odnosno o mišljenju. Hana
Arent veli da je za mišljenje − za čovjekov razgovor sa sobom − nužno nešto
što ona naziva samoćom. Pritom to nije
isto što i izoliranost. Izolirani možemo
biti zato jer smo depresivni, ili nas drugovi odbacuju, ili zbog niza drugih razloga. No samo samoća stvara preduvjet da čovjek misli, da razgovara sa sobom i realizira se kao osoba.
To ne znači da za one koji ne misle trebamo imati razumijevanja. Arentova je bila vrlo žestoko napadana da
relativizira Ajhmanovu krivnju kada je
tvrdila da bi se mnogi na njegovom
mjestu ponašali slično. Međutim, ona
time ne samo što nije relativizirala njegovu moralnu krivnju, nego nije dovodila u pitanje ni njegovu zakonsku odgovornost ni kazneno-pravnu proceduru.
Bez obzira što je tvrdila da tužilaštvo i
sud zapravo griješe, jer Ajhmanu sude
kao običnome zločincu, osobi karakterno predodređenoj da čini zlodjela, a ne
proizvodu nacističkog sistema, ona se
jasno založila za smrtnu kaznu vješanjem. U završnome dijelu knjige “Ajhman u Jeruzalemu” ona čak ispisuje fiktivnu presudu, za koju misli da ju je
sud trebao izreći. Neću vam je cijelu čitati, no ona se svodi na svojevrsnu poruku Ajhmanu kako činjenica da se on
možda slučajno zatekao na mjestu s kojeg je administrativnim putem ljude
slao u smrt, kao ni činjenica da bi se
možda drugi na tom mjestu ponašali jednako, nisu ni od kakvog značaja za
njega samog, jer − tu se zatekao baš
on. A pošto je sudjelovao u projektu organiziranog uklanjanja skupina ljudi s
lica zemlje, na zemlji ne smije ostati
mjesta za njega.
Pročitat ću vam samo završetak te
njene presude, koji je ujedno i završetak knjige: “Pretpostavimo, argumenata radi, da vas je samo zla sreća učinila dobrovoljnim instrumentom organiziranja masovnog ubijanja, ali i dalje stoji činjenica da ste izvršavali, dakle aktivno podržavali politiku masovnog ubijanja. Politika nije dječja igra, u politici
su poslušnost i podrška jedno isto. I kao

što ste vi podržavali i provodili politiku
odbijanja da se svijet podijeli sa židovskim narodom i narodima mnogih drugih
zemalja, kao da ste vi i vaše starješine
imali ikakvo pravo da odlučujete o tome tko može, a tko ne može da živi na
ovome svijetu, tako i mi smatramo da
nitko, da ni jedan pripadnik ljudskog
roda ne može poželjeti da dijeli svijet s
vama. Zbog toga i samo zbog toga vi
morate biti obješeni.”
Ako bih na kraju sumirao neki zagovor koji Hana Arent poduzima u onom
dijelu svog rada koji se bavi filozofijom
morala, onda bi to bila poruka da se ne
ostvarujemo unutar nikakvoga krda ili
velike skupine koja će nam nuditi niz
olakotnih okolnosti da bismo sudjelovali u ostvarenju skupnih mračnih interesa, nego da u takvim prilikama tvrdokorno njegujemo neposluh, koliko god
to bilo neprijatno. Milgramovo istraživanje gotovo da je moglo dovesti do zaključka kako u ljudskoj prirodi postoji
nešto što čovjeka vodi prema poslušnosti, prema nekoj vrsti samoolakšanja, prema onoj poziciji gdje možemo
odgovornost za djela koja smo počinili
prebaciti na nekoga drugog, jer ćemo
imati opravdanje da je netko viši u društvenoj hijerarhiji od nas to zahtijevao
ili smo samo poštivali neke zakonske regulative ne razmišljajući o tome jesu li
one same po sebi zle. Zakoni nesumnjivo mogu biti zli. Između zakona i morala nema nikakvih dodirnih točaka. Potreba civiliziranih ljudi je da u što većoj
mjeri usklade svoje zakone s nekim
općim moralnim normama, ali to ne
mora uvijek biti tako. Ajhman je na
svom suđenju tvrdio da je on samo poštivao zakon, što je bez dvojbe odgovaralo istini, ali to je bio rasni zakon, akt
koji je zagovarao istrebljenje Židova i
oduzimao im dostojanstvo ljudskih bića. Drugim riječima: samo mi smo ti koji određuju vlastito moralno ponašanje.
Čak i ako smo samo provodili naredbe,
to nas ne može oprati od odgovornosti
za nemoralne postupke.
Međutim, nešto kao pridržavanje
osobnih moralnih nazora nemoguće je
ukoliko čovjek ne misli, ukoliko nije
osoba u punom smislu riječi. Vidjeli
smo da Hana Arent postupak mišljenja
tumači kao poseban tip podvojenosti,
razgovor čovjeka sa samim sobom. Ako
u toj podvojenosti čovjek doista misli,
smatra ona, tada će mu biti nepodnošljiva pomisao da bi morao živjeti sa zlikovcem u sebi. Bit će mu nepodnošljivo, jer sa zlikovcem izvan njega, sa svojim susjedom, sa svojim kolegom u uniformi, ili s predsjednikom države, on

može živjeti na način da ga ignorira, da
uspostavlja prema njemu jasnu distancu, ali zlikovca u sebi ne može eliminirati, osuđen je na njega dvadeset i četiri sata dnevno. Jasno, ukoliko misli.
Većina ljudi, ili − hajde da budemo optimistični − veliki broj ljudi zapravo uopće ne misli i nikad ne pronalazi tog
svog drugog Ja, niti tog mogućeg zlikovca u sebi koga će suprotni Ja zaustaviti
i osuditi. Međutim, ako osoba u samoći
razmišlja tako što razgovara sa sobom,
tada nema vanjske instance, nema
države, nema susjeda, nema nikakvih
općenacionalnih interesa koji bi je mogli nagnati na nemoralno ponašanje.
Hana Arent nam poručuje da samo
misleći pojedinac uspijeva otkazati poslušnost, a neposluh je nužan da bi se
izbjeglo sudioništvo u kolektivnim gadarijama. U jednom eseju ona kaže:
“Kad se ne slažem s drugim ljudima,
mogu otići. Sama sebe ne mogu ostaviti, tako da je bolje da se sporazumijem
sa sobom samom, nego s drugima.” I
još: “Ako činim zlo, osuđena sam na to
da živim u nepodnošljivoj blizini sa zlikovcem i nikad se toga neću riješiti.”
Pokušao sam vam ovdje u najsažetijim crtama približiti neka razmišljanja Hane Arent o filozofiji morala, zato
što mi se čini da su ona važna za današnje vrijeme. Meni je to svojedobno puno značilo, vjerojatno bih i pisao drugačije da je nisam čitao. I kako je to utjecalo na mene u moja doba, kad sam bio
zaista mlad, osjetio sam potrebu to podijeliti s vama i možda vas nagovoriti
da, kada uhvatite vremena, pročitate
neku knjigu od Hane Arent. Između ostaloga, njezina odlika je da se, za razliku od većine ostalih filozofa, previše
jezički ne preserava i ne pravi od teksta
veliku zakukuljenu priču koju nećemo
razumjeti. Naprotiv, piše vrlo jednostavno, sigurno ćete je shvatiti kada je budete čitali. Eto, to je bilo sve što sam
vam htio reći, hvala vam na strpljenju.
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Admir Jamaković
Manasija
Manasija je jedna od sedam pjesama (Hodočašća, Hilandar, Sopoćani, Kalenić, Žiča, Sentadrej) Popinog ciklusa Hodočašća. Ovo je prvi ciklus iz zbirke Uspravna zemlja u kojoj su Popini motivi manastiri. On u njima otkriva sklad arhitekture i ljepotu slikarstva, ali u isto vrijeme opisuje i njihovu historiju, koja ih čini uspravnim na zemlji.
Pjesnik na hodočašće ide “sa očevim štapom u ruci”, simbolom tradicije, mudrosti i znanja. Inače, Manasija je naziv jednog od najznačajnijih spomenika srednjovjekovne
srpske kulture. Radi se o manastiru kojeg je podigao despot Stefan Lazarević od 1407. do 1418. godine i u kojem se nalazi i njegova freska. Nalazi se pokraj Despotovca, a
razvoj srpske pismenosti vezuje se za početak rada Resavske škole u ovom manastiru. Više puta ga je turska vojska razarala i pustošila, a propale su dvije trećine fresaka te
veliki broj knjiga. Iako oštećen, ovaj manastir spada u red najvećih dometa srednjovjekovnog slikarstva. Na freskama u manastiru su, između ostalog, ilustrovane i priče iz
života Isusa Hrista. Prepisivačka i književna djelatnost u Manasiji, poznata pod imenom Resavska škola, značajna je u srpskoj književnosti sve do 18. vijeka.

PLAVO I ZLATNO
Plava i zlatna boja su osnovne boje resavskog freskopisanja. Zlatno je božanska boja, sveci na freskama u ovom manastiru su zlatne boje, dok je pozadina oko njih slikana plavom.
Plavo je i boja neba, a sveci stanuju na nebu. Plavo i zlatno : slika freske na kojoj iz plavetnila pozadine izranjaju likovi svetitelja.

POSLEDNJI PRSTEN VIDIKA
Posljednji, u smislu najdalji, najdublji, najširi; koji je sveobuhvatan. Prsten a ne krug, jer je u sredini zlatan oreol.

POSLEDNJA JABUKA SUNCA
Jabuka sunca je simbol života, ona je emanacija božanskog, voće besmrtnosti. Zlato i jabuka dovedeni u vezu po boji i po obliku (oreol je krug, kao i jabuka, kao i sunce).
Jabuka je simbol spoznaje, spoznaja je vrijednost, a do nje se dolazi hrišćanskim vrlinama.

ZOGRAFE
Misli se na Zografa Longina, jeromonaha, slikara i književnika, vezanog za sami vrh pravoslavne crkve. Zografom se naziva i srednjovjekovni umjetnik i freskopisac ili ikonopisac.
Zograf koji slika fresku, radi to posljednji put, pa su i zbog toga prsten vidika i jabuka sunca posljednji.

DOKLE TVOJ POGLED DOPIRE
Odnosno, šta sve vidiš, Zografe? Ne misli se samo na vidljivost prostornu nego i vremensku. Dopire li pogled do budućnosti?

ČUJEŠ LI KONJICU NOĆI
Konjica dolazi kroz noć, a kako je noć mračna, tamna i crna, u pitanju je neprijateljska vojska.
Ta je vojska također i vojska zla, neznanja, bezbožništva, jer je crno kontrast plavom i zlatnom.

ALAH IL ILALAH
Vojska zla, neznanja i bezbožništva je turska, muslimanska, vojska. Stih na arapskom znači “Nema drugog Boga osim Allaha”.
Ove riječi su dio Kelime i šehadeta, prvog islamskog šarta (dužnosti).

KIČICA TVOJA NE DRHTI
Pošto kičica ne drhti, ne drhti ni ruka zografa. Ikonopisac se ne plaši. Nastavlja da slika i pored toga što dolazi neprijateljska vojska.

BOJE SE TVOJE NE PLAŠE
Boje kojima slika se ne razlijevaju, zografov rad je neometan i tačan. Uprkos najezdi neprijatelja hrišćanske vrijednosti ostaju nepromijenjene.

BLIŽI SE KONJICA NOĆI
ALAH IL ILALAH
ZOGRAFE
ŠTA LI VIDIŠ NA DNU NOĆI
Zografova mirnoća pred dolaskom neprijatelja je svetačka, pravednička. Šta vidi, pa se ne boji? Koja je njegova tajna i znanje?
Dno noći, trenutak pristizanja turske vojske je ujedno i trenutak smrti. Zograf se ne boji smrti.

ZLATNO I PLAVO
Zato jer je smrt ništavna prema vječnosti čiji je simbol plava boja neba, oko svetačkog oreola. Smjer od zlatnog ka plavom upućuje na dostizanje vječnosti kroz vjerovanje.
Boja zlata označava božansku svjetlost. Ona je metafora boga, bog je svjetlost.

POSLEDNJA ZVEZDA U DUŠI
U hrišćanstvu zvijezda označava milosrđe i božansko usmjerenje. Ona je, kao i sunce, simbol hrišćanstva. Zografu je u smrtnom trenutku u duši opet zlatno, vidi svjetlost vjere.

POSLEDNJI BESKRAJ U OKU
Vidi i plavo, posljednji beskraj u oku. Nebo je plavo i beskrajno. Vidi svoj odlazak u beskraj, u smrt, ali sa vjerom u duši. Vjerom u ono što je u životu radio, slikao.
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Miloš Janković, Natalija Stevanetić, Srđan Arsenijević, Radiša Tucović, Bojan Marjanović

Facebook
Pisac je ono što mu je Info?
Ma šta mislili o društvenim mrežama, a naročito o Facebooku, činjenica je da su postale opšte mesto u komuniciranju. Na fejsu
pričamo sa dragim ljudima, stavljamo muziku koje volimo, delimo dobre tekstove ili linkove za skidanje filmova, komentarišemo
fotografije jedni drugima, ali, ako ćemo da budemo pošteni, pre svega stvaramo sliku o sebi.
Kakvu FB-sliku o sebi stvara domaći pisac čiju knjigu upravo čitate? Koje knjige, filmove, muziku navodi kao dobre i važne?
Izabrali smo devet profila na osnovu nekoliko kriterijuma: javnost profila (ocenjivali smo samo dostupne tj. otključane), eventualna FB-prijateljstva ovde nismo zlouotrebljavali, a i od dostupnih profila birali smo one koji imaju 1000 i više prijatelja (kao dokaz da se radi o sasvim javnom profilu). Profili su mogli dobiti ocene PLUS (znači da pisac u svom Infu ima, po nama, dobre preporuke), NULA (pisac se i nije baš ubio od preporučivanja) i MINUS (preporuke su, na ovaj ili onaj način loše).

+

Slavoljub Stanković

0

Vladimir Arsenijević

(muzika: Leonard Cohen, Nick Cave, Jarboli, KUD Idijoti, Tom Waits; filmovi: Tilva Roš, Trainspotting, Blade Runner; knjige: Na putu − Jack Kerouac, Proces −
Franz Kafka, Franny and Zooey − Salinger, Post Office
− Charles Bukowski, Srđan Valjarević, Damir Karakaš,
Olja Savičević Ivančević)
KOMENTAR: Info ukazuje na umetnost koja provocira,
postavlja pitanja, razbija društvene kanone (religijske,
seksualne, državno-ideološke, nacionalne, porodične...). Ova dela inspirišu ljude da neprestano dovode
u pitanje svet oko sebe i istražuju ga; razvijaju sposobnost kritičkog mišljenja i preispitivanja pojmova kao
što su zadovoljstvo, iluzija, sudbina, smisao, odnos pojedinca i sistema.

(muzika: Los Armstrings, Urbana Gerila, Goribor, Kralj
Čačka, Tricky, Radiohead. The Dridgers; knjige i filmove ne preporučuje; ekstremni liberal; nereligiozan)
KOMENTAR: Primećuje se da pisac preporučuje uglavnom muziku bendova u kojima je svirao ili bendova koji su gostovali na književnom festivalu Krokodil (koji Arsenijević uređuje − pritom se ne osporava kvalitet bendova). Časni izuzeci su Radiohead, Tricky i The Dridgers. Izostavljena je svaka preporuka knjiga i filmova
(osim izdavačke kuće Reflektor u kojoj pisac radi).

+

Igor Marojević

0

Marko Vidojković

(muzika: The Stranglers, Disciplina kičme, Public Image Limited, Gorillaz; filmovi: Stanley Kubrick, Dobar,
loš, zao, Kevin Smith; knjige: Stendal, Proust, Cervantes, Tomas Bernhard)
KOMENTAR: Info upućuje na dela koja predstavljaju važna opravdana opšta mesta; pank i post-pank bendovi
koja se preporučuju mogu biti važni mladim ljudim jer
im pokazuju da treba pljunuti u oči rokenerolu kao industriji i mejnstrimu (Branko Vukojević je sjajno primetio da su ljudi na koncertima hard-rok velikana bili
inspirisani da maestralno sviraju imaginarne gitare i
mlate glavom, dok su na pank-koncertima ljudi bili
podstaknuti da uzmu gitare u svoje ruke i sami stvaraju u podrumima i garažama).

(muziku i filmove ne preporučuje; knjige: Branko Ćopić, Charles Bukowski; stripovi: Dylan Dog, Alan Ford,
glumac Pavle Vujisić, političar Ante Marković.)
KOMENTAR: Pisac ukazuje na dva sjajna pisca i na dva
sjajna stripa, međutim, onda izgleda kao da je morao
negde da ode i više se nikada nije vratio svojoj FB-stranici. U međuvremenu, tu se nagomilalo skoro 5000 prijatelja koji bi možda želeli još neku preporuku.

+

Minja Bogavac

–

Isidora Bjelica

(Slavoj Žižek, Samuel Beckett, Vasko Popa, Mayakovsky, Beopolis, Andy Warhol)
KOMENTAR: Info preporučuje umetnike koji su, svako
na svoj način, bili eksperimentatori i koji su odbijali da
pripadaju šablonima. Oni nisu povezani poetički koliko
su povezani idejno (istražuju ljudske granice i verno
prikazuju čoveka u svojoj epohi, razbijaju formu i time dovode u pitanje do tada priznate umetničke vrednosti i veličine). Što bi rekao Iggy Pop − listen to the
music with no fear. Osim ovoga se preporučuje i verovatno najbolja knjižara u Beogradu − Beopolis.

(anarho-revolucionarni solipsist; moto: CARPE DIEM;
aktivnosti: pravda za Evu Ras, golf, ezoterija, filozofija, dizajniranje šešira; muzika: Sex Pistols, Idoli, Goran Bregović, Olivera Katarina; knjige: Vesna Radusinović Grešnica, Byron; filmovi: Dečko koji obećava, Seks
i grad)
KOMENTAR: Info izgleda sasvim oksimoronski. Šta je to
što bi moglo spojiti pank ludilo Sex Pistolsa ili postpank artizma Idola sa trubačenjem Gorana Bregovića
ili novovalnu estetiku Dečka koji obećava sa mediokritetskim populizmom Sex and the City franšize? Mada,
što da ne, je li, sve je to kemp.
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Sajam pljeskavica

Ima li razloga za zabrinutost
Tim studenata književnosti i žurnalistike, bivših đaka Užičke gimnazije, odgovara na pitanje:
kako se u štampanim medijima srednjoškolcima predstavlja savremena književnost?

Sajam knjiga u Beogradu otvoren je u
nedelju 23. oktobra. U predsajamskoj
nedelji istraživali smo štampane medije
u potrazi za sadržajem koji bi mladom
čoveku ukazao na neku knjigu, pisca ili
uopšte na nešto što bi pozitivno moglo
da utiče na njegovu kulturu čitanja. U
izboru smo se držali pravila da časopisi
koje analiziramo moraju da za ciljnu
publiku imaju ili isključivo mlade ljude
(pre svega, srednjoškolce) ili barem u
velikom delu da se odnose na njih. Pritom, ne isključujemo mogućnost da
postoje i neki mladi koji čitaju Danas,
Vreme, Politiku ili NIN, ali oni su isključeni iz ove analize jer nisu nijednim
svojim delom specifikovani za publiku
kojom se mi bavimo.
Časopis u kome se najviše, na
ovaj ili onaj način, piše o književnosti
je Politikin zabavnik. U poslednjem
broju se nalazi tekst pod nazivom Lelek
kralja boema koji govori o beogradskim
godinama života pesnika Tina Ujevića.
U stalnoj rubrici Rekli su... (na temu lepote) čitamo citate uglavnom klasičnih
pisaca kao što su Hese, Šekspir, Gete i
drugi − zapravo, Pikaso i Šopenhaur su
jedini zastupljeni u ovoj rubrici, a da
nisu pisci. U rubrici Dogodilo se na današnji dan možemo naći tekst povodom
rođendana Miloša Crnjanskog u kome se
nalazi kraća autorova biografija. Takođe, u rubrici Ma šta kažeš nalaze se dve
anegdote, jedna iz života Onore de Balzaka, a druga iz života Anta Kovačića.
Naposletku, u Politikinom zabavniku
mogu se i naći reklama Zavoda za
udžbenike preko cele strane u kojoj
postoji raspored promocija koje će biti
održane na štandu ovog izdavača na
Sajmu; kao i jedna reklama za Sajam
knjiga. Sve ovo čini Politikin zabavnik
časopisom koji donosi najviše sadržaja
od onih kojim smo se mi bavili.
Što se tiče tinejdžerskih časopisa,
na primeru TOP girl!!!, Bravo girl i Brava, došli smo do zaključka da ciljnu grupu ovih magazina knjige uopšte ne zanimaju. Kako drugačije objasniti činjenicu da najbliže tekstu o knjigama jeste
kada reper Marčelo u intervjuu u Bravu
spomene da radi na novom romanu ili
kada se objavi tekst o novom psu Eme
Votson koja glumi Hermionu u Hariju
Poteru.
U Svetu kompjutera ne postoje
tekstovi koji bi se direktno odnosili na
neke knjige, ali indirektno književniji
je od tinejdžerskih časopisa. Naime, u
odeljku Internet postoje dva kratka
uputstva za korišćenje online biblioteke
(http://fulltextarchive.com) i jednog
specifičnog sajta za pretragu knjiga po

kriterijumu pitanja na koje odgovaraju
(http://www.mindthebook.com). Iako
je u pitanju časopis koji se bavi pre svega kompjuterima, odnos dva pasusa o
književnosti naprema dvadeset strana o
kompjuterskim igrama čini nam se preteran. Malo je verovatno da u književnoj produkciji ne postoje knjige koje
bi zainteresovale i gejmere (epska fantastika, ako ništa drugo).
Što se tiče tzv. časopisa za muškarce, tri koja smo mi obradili su
Playboy, Maxim i CKM. Ovi magazini
privlače veliki broj čitalaca pre svega
zbog fotki (polu)obnaženih devojaka. U
vezi s književnošću ovako stoje stvari:
U Playboy-u ni reči o knjigama.
Najbliže što bi se moglo naći je tekst o
ženama čuvenog strip autora Huga Prata, tvorca kultnog stripa Korto Malteze.
Ako nekoga taj tekst odvuče u čitanje
ovog stripa − utoliko bolje.
CKM. Postoji rubrika čitali smo
ovog meseca u kojoj se u okviru jednog
(omanjeg i uz veliku dobru volju uopšte
tako nazvanog) pasusa preporučuje
knjiga (Story of the) Iron Column. Ime
autora se u tekstu nigde ne spominje,
ali se sa sličice može zaključiti da je
autor knjige izvesni Abel Paz. Osim toga, ima i preporuka za knjigu La petite
mort u kojoj se mogu naći fotografije
Vila Santiloa na kojima dvadesetak ženskih modela masturbira. Ozbiljan ton
knjizi daje to što, pored fotografija,
donosi i “zbirku intimnih intervjua” koje je sa pomenutim modelima vodila
Dajen Henson. Takođe, u intervjuu sa
“cicom sa naslovnice” možemo saznati
koja je njena omiljena knjiga (Životinjska farma Džordža Orvela, po njenim
rečima “simpatičan i interesantan prikaz sistema sličnog onom pod kojim i
danas živimo koji nas − običnu raju vrlo
uspešno tlači i koji u okvirima ustava
legalno šenluči nad nama...”)
U oktobarskom Maximu postoji
najava za predstojeći Sajam knjiga i,
citirajući je, mislimo da ćemo najbolje
objasniti njihov odnos prema književnosti: “Čitanje knjiga nam je uvek bio
najdraži hobi kad smo bili mali. Najviše
smo voleli one grafičke novele sa tetama koje se bore protiv drugih teta i to
bez odeće. Pored ovoga, čitali smo i
prave knjige ali to nam verovatno ne
veruješ, tako da nećemo to ni naglašavati. Jedva čekamo Sajam knjiga i pljeskavice na istom!” Zaista, kome bi palo
na pamet da nisu čitali knjige, i to prave pravcijate?
Ako bi gore obrađeni časopisi za
muškarce bili jedna strana medalje, svakako da bi drugu stranu te stereotipne

medalje zauzeli časopisi kao što su Joy,
Cosmopolitan, Fashion & friends i Lepota & zdravlje. (Da li možda žene čitaju
više od muškaraca?) Krenimo redom:
U časopisu Joy na 34. strani srećemo čak devet preporučenih knjiga, što
je više nego u svim časopisima za muškarce zajedno. Tu možemo sresti različite knjige − od nobelovca Maria Vargasa Ljose i Borislava Pekića, do bestselera kao što su Poslednje ljubavno pismo i
književni predložak za popularnu špansku tele-novelu Kraljica juga. Uostalom,
visok stepen selektivnosti i nije baš realno očekivati u tekstu pod naslovom
Mračne tajne & ljubavi − pet zanimljivih priča i četiri odlična trilera − šta još
da poželiš? Takođe, u ovom broju Joya
postoji i najava za gostovanje Trejsi Ševalije na ovogodišnjem sajmu pod naslovom Pravi VIP na Sajmu knjiga.
Jedna četvrtina 122. strane Cosmopolitena bila je sasvim dovoljna za
bombastičnu najavu Knjige koje nećete
ispuštati iz ruke... jer ćete pronaći put
do vrata neistraženih nivoa sreće, gde
uz osmeh možete da rešite mnoge životne prepreke, ali i naučiti kako da kao
pravi hedonista uživate u svim čarima
hrane. Ko ne bi poželeo onda da uzme
u ruke (i više nikada ne ispusti) sledeće
knjige: Francuskinje se ne goje Mirej
Đulijano, Devet soba sreće Lusi Danziger i dr Ketrin Birndorf i Odiseja 2012.
Aleksandra Imširagića, Nie Nedeljković
i Roja Gileta.
Za razliku od Cosmopolitana, uredništvo Fashion & friends je bilo ekonomičnije. Za preporuku knjige dovoljna
je šestina strane. Čast da se pojavi u
ovom magazinu imao je naslov Recept
za istinsku sreću − sedam ključeva koji
vode do radosti i prosvetljenja, autor
Dipak Čopra. Ako kojim slučajem postoje ljudi koji kupuju i Cosmopolitan i
Fashion & friends, biće u prilici, dakle,
da dođu do sedam ključeva za devet soba sreće koji se nalaze na sasvim neistraženim nivoima. Malo li je?
U časopisu Lepota & zdravlje, u
rubrici Šta je novo − knjige postoji tekst o već pomenutom Cosmovom književnom adutu Odiseja 2012. Naslov teksta
je Šta nas čeka u 2012? a “odgovor na
ovo pitanje dala nam je Nia Nedeljković, alijas Madam Piano, koautorka ove
astrološke knjige. Ima li razloga za zabrinutost?” Osim ovog teksta, u oktobarskom izlogu knjiga nailazimo opet
na Pekića okruženog knjigama kao što
su Grešnica Vesne Radusinović i Fine
devojke ne postaju šefovi Lois P. Frenkel. Lepota & zdravlje, za razliku od ostalih saboraca − ženskih časopisa, pruža
priliku svojim vernim čitateljkama da
kažu šta one čitaju. Neki od odgovora

su: Zauvek u srcu i Sunce meni, sunce
tebi Vesne Dedić Milojević (ako je verovati čitateljki, “na kraju ove knjige se
pušta i suza”), Iskrena izdaja Nore Roberts (“uzbudljiv roman”), Galad Meril
Robinson (“predivan roman koji pokušava da objasni smisao života, porodične
vrednosti i neumitnost vremena koje
prolazi”).
Interesantna je stvar da u svim
časopisima (doduše, pre svega u onim
“muškim”), broj tekstova koji se odnosi na filmove ili muziku daleko nadmašuju one koji govore o knjigama. U
Maximu, recimo, postoji 17 tekstova
koji se odnose na muziku i 11 koji se
odnose na film spram svega jedne “najave” za Sajam knjiga. Doduše, ovaj
odnos i ne izgleda dovoljno drastično,
koliko bi izgledao broj strana posvećen
tim temama. Npr. u ovom broju Maxima samo jedan tekst koji se bavi najboljim momentima u istoriji filma prostire
se preko šest strana, što je barem šezdeset puta više prostora posvećenog
knjigama. Slična je situacija i u drugim
časopisima za muškarce, dok se u ostalim obrađenim magazinima teme koje
preovlađuju u odnosu na knjige nešto
menjaju. U Svetu kompjutera već pomenute video igre, u tzv. ženskim časopisima tekstovi koji se bave seksualnošću (u Cosmopolitanu recimo postoji
tekst Šta vaša vagina pokušava da vam
kaže na četiri strane), modom, kupovinom i slično, dok u tinejdžerskim časopisima najviše ima tekstova koji se bave privatnim životom zvezda, pre svega
iz sveta muzike i filma (plastičan primer bi bio npr. tekst iz Brava “Zašto
Justinova keva (više) ne voli Selenu?”
na dve strane). Podaci u brojkama bi bili nemogući za tinejdžerske časopise −
sa nulom, koja odgovara broju tekstova
o knjigama, zapravo, nemoguće je porediti bilo šta.
Irena Jovanović
Natalija Stevanetić
Đorđe Božović
Miloš Skokić
Bojan Marjanović
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Radina Vučetić
Šta zna Marko šta je istorija
Junak otporan na činjenice

“Mi smo kao narod tradicionalno optereceni istorijom i nekim levim herojima
tipa Marko Kraljevic (mislim, svi znaju
da je bio vazal, a tripuju da je bio neka vrsta sajber hajduka)... valjda zato s
mo i dogurali ovde gde smo sada...”(1)
Internet forumi i blogovi zgodno
su mesto za sagledavanje “glasa naroda”. U svakom slučaju, imaju više korisnika od knjiga, bilo da je reč o lektiri,
“lepoj literaturi”, ili o istoriografskim
delima. Sudeći po forumima, Marko
Kraljević je “superstar srpske epike i
mita”, koji “živi u narodu kao sekvoja,
bre!”(2) S obzirom na to da Internet u
21. veku ima značaj kakav su, recimo, u
ranijim periodima imali guslari ili romantizovane pesmarice, upravo je ovaj
novi vid promocije različitih junaka, od
Marka Kraljevića, do današnjih ratnih
“heroja”, od velikog značaja za proučavanje mitologizacije prošlosti − što one
davne, što ove najskorije.
Letimičan uvid u cyber-space, međutim, nije jedini pokazatelj prevladavanja mita nad istorijskom istinom.
Beogradski centar za ljudska prava je, u
saradnji sa Ipsos Strategic Marketingom, 2010. sproveo istraživanje o tome
koliko građani Srbije poznaju istoriju,
kroz anketu o “znanju, neznanju, upotrebi i zloupotrebi istorije”. Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom
uzorku građana Srbije starijih od 18 godina (1086 ispitanika), kojima su bila
postavljena pitanja iz opšte i nacionalne istorije, uključujući i pitanja vezana
za ratove devedesetih. Rezultati ove
ankete,(3) ukazuju na “lutanje” stanovnika Srbije hodnicima mitske prošlosti.
Sudeći po ovoj anketi, Kosovski boj je
najznačajniji događaj u celokupnoj
srpskoj istoriji, Vuk Branković je izdao
na Kosovu, a Marko Kraljević se nije borio na turskoj strani (na pitanje da li se
borio na turskoj strani 50% građana odgovorilo je “ne”; 41% “da”; 9% “ne
znam”).
Otkud ovoliko neznanje, kada je,
bez obzira na epsku književnost, svako
ko je prošao kroz školovanje, u udžbenicima istorije dobio informaciju da je,
posle Maričke bitke, Marko bio turski
vazal i da je poginuo boreći se na turskoj strani? Ko je, dakle, bio Kraljević
Marko, koga ciklus od nekoliko stotina
pesama, slika kao jednog od najvećih
srpskih junaka?
Mnogim njegovim herojskim delima opisanim u narodnoj književnosti,
suprotstavlja se “drugorazredna istorijska ličnost”.(4) Za njim nije ostala sačuvana nijedna povelja. Za period njegove mladosti imamo podatak da je
1361, kao izaslanik srpskog cara, bio u

Dubrovniku, gde se zalagao za prizrenske trgovce. I zapisi o njemu kao kralju
su vrlo oskudni − pominje se, recimo,
kod dubrovačkog istoričara Mavra Orbina u njegovom čuvenom delu Kraljevstvo Slovena (Il regno degli Slavi), i kod
Konstantina Filozofa u Žitiju despota
Stefana Lazarevića,(5) ali bez mnogo
detalja koji bi nam pomogli da u istorijskom Marku prepoznamo književni lik
Marka Kraljevića. Za kraljem Markom je
ostalo nekoliko zadužbina, novac koji je
kovao, i njegov portret u Markovom manastiru kod Skoplja. Vrlo je moguće da
se upravo zbog malog broja izvora, različiti iskazi o Mrnjavčevićima (braći
Uglješi i Vukašinu i Marku) prepliću sa
legendom.
Marko je bio sin Vukašina Mrnjavčevića, koji je od cara Uroša dobio titulu kralja, dok je Marko imao titulu mladog kralja.(6) Braća Uglješa i Vukašin su
vladali složno, iako su imali veliki broj
protivnika i u srpskoj džavi i van nje,
sve do pogibije obojice u Maričkoj bici
1371. godine, kada kao naslednik kralja
Vukašina, na istorijsku scenu stupa njegov sin Marko. Iako je jedini posle 1371.
nosio titulu kralja, njegova realna moć
bila je minimalna i niko nije ni pomišljao da ga prizna za vrhovnog gospodara.(7) Knez Lazar, Balšići, Nikola Altomanović, Vuk Branković − svi su se širili
i proširili na štetu kralja Marka, tako da
je ovom kralju ostao samo Prilep sa
okolinom, mala oblast koju je delio sa
dva brata.
Markov minoran uticaj jasan je i
pažljivom čitaocu (dobrom đaku!) udžbenika istorije, gde je navedeno da je
posle Maričke bitke, oblast kralja Vukašina pripala njegovom sinu Marku, koji
“je postao kralj koga niko nije priznavao”. Pogibija najvećeg dela vojske ostavila mu je male mogućnosti za odbranu što od Turaka, što od srpskih velikaša. Tako je on postao turski vazal, a velika vojska njegovog oca je raskomadana među više srpskih oblasnih gospodara.(8) I smrt na turskoj strani opisana je
u udžbeniku − u bici na Rovinama
(1395), u Vlaškoj, boreći se na Bajazitovoj strani, poginuli su kralj Marko i Konstantin Dejanović, dok je Stefan Lazarević preživeo bitku, takođe se boreći
na strani turskog sultana.(9) Zanimljivo
je i da pažljivi čitalac epske poezije
može da otkrije da je Marko bio turski
vazal (“Nisam sluga, niti dvorim koga,
no u Stambol cara čestitoga”, ili kada
kaže “Poočime, care Sulejmane”).
Istorijski kralj Marko i Kraljević
Marko iz epske poezije nemaju, dakle,
skoro ništa zajedničko. Ostaje pitanje
zašto se Marko vinuo u takve visine
srpske herojske epike i zašto je toliko

jaka želja da se njegovo vazalstvo potisne iz nacionalnog pamćenja?
Kao istoričari, mi danas teško sudimo o tome, jer o njemu ima malo sačuvanih izvora. Ostaju samo pretpostavke da je možda upravo kao turski vazal, mudro vodeći politiku čak i tako
male oblasti kojom je upravljao (današnjim rečnikom − mudar diplomata), doprineo očuvanju stanovništva, svestan
istorijskog trenutka u kome se nalazi. Ili
je, pak, mitologizaciji dodatno doprinela zvučna titula kralja, koja je, u slučaju Marka, vladara Prilepa, značila
malo. Sve u svemu, od 14. veka do danas, izgradila se mitska slika nepobedivog junaka, koja je u potpunosti potisnula sliku drugorazrednog vladara. Međutim, jedno je mit, a drugo realnost, a
mi i dalje živimo mit.

(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, Beograd 1975, 166.
(5) Kod Konstantina Filozofa se, zapravo,
Marko pominje samo na jednom mestu, kada je
opisana njegova smrt na turskoj strani, uz njegove
poslednje reči “Ja kažem i molim Gospoda da bude
hrišćanima pomoćnik, a ja neka budem među prvima u ovom ratu”: K. Filozof, Žitije despota Stefana 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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Од усмене књижевности до неписменог комшилука

Гордана Даниловић
Историја вишег
унереда
Зашто Марко пије уз Рамазан вино
и какве то везе има с образовним циљевима
наставе књижевности у првом разреду средње школе?

Синоћ око пола једанаест су јавили да
је умрла бака. Мама је почела да плаче. 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 наша 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 маму, уздишу и шапућу. Око пола шест
почело је рњање у стану изнад. Неко
је вукао намештај. Испуштао предмете на голи под. Лупао вратима. Мама
се трзала на сваки звук. У тренутку
кад су ујак и ујна улазили у стан, хаустор је запарао промукли глас: “КУКАВИЦААА ТИ СИ САМООО”. Ујна је
вриснула, ујак је залепио врата за довратак, глас је постао пригушен, али
је и даље био ту. Мама је почела да
плаче, гласно, ридајући.
“Јоване, иди им реци, иди!” сиктала је ујна.
Двадесет четири степеника, неколико 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 насловом текста?
Митски јунак неколико балканских народа већ двадесет година на
страницама читанке за први разред
средњих школа пушта своју музику,
лудује и лумпује док његови суседи
симболично жале, показујући спремност 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 оваквим 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”), понижава оне који не могу да се супротставе (“игра колом уз кадуне, нагони
хоџе и хаџије да и они са њим пију вина”). А кад му увређени султан пошаље 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 зазвече златници, а онда је све у реду.
И шта је наш петнаестогодишњак научио из епске песме која, према 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 мултикултуралном друштву;
− поштовати расну, националну,
културну, језичку, верску, родну,
полну и узрасну равноправност, развијати толеранцију и уважавање различитости.
Колективно памћење има право
и на ружне странице, немоћни појединац се често брани ирационалним
инатом, али састављачи школских
програма имају обавезу да ускладе
садржај програма са његовим циљевима и задацима.
Објашњење да се из ове песме
може научити шта су епска понављања и лирски паралелизми делује прилично неуверљиво. Бахатост, насилништво и подмитљивост су модели
понашања које ова песма нуди. Цинични 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 вредности набројане међу циљевима и
задацима наставе књижевности а
промовишемо неке друге?
Шта је Рамазан, ко га слави, када, 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 књижевности као и неке песме српских романтичарских 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 нуди раскошан каталог зверских убијања која могу постидети све савремене ратне злочине. Зар избор текстова није могао бити другачији?
Усмена књижевност је богата
и разнолика, недостају осетљивост
и пажња састављача програма или
искреност оних који програме одобравају.

36 BAZA®&nadgradnja

BAZA &NAD
GRADNJA
®

podlistak za texturna zastranjivanja

Gde je tu računica?
Jedan paket praznog papira, od 500 listova, košta 309 dinara! Ako svaka knjiga iz izbora dela Dobrice Ćosića ima u
proseku 250 stranica, u izboru ih je
ukupno 2000.
Toliko se tačno može izvući iz jednog
paketa od 500 listova.
Ukratko, za deset dinara manje, kupac
dobija četiri miliona slova džaba.
Drugim rečima, vredniji je prazan papir
nego rad nesuđenog nobelovca.

Test: Jezičko glupilo
Pročitaj uvod u lekciju Pisanje višečlanih geografskih imena i odgovori na sledeća pitanja:
Kako se zove mesto gdje je pao hleb?
a) Junakov hleb
b) Hlebovo bupilo
c) Prokleto hlebinje
Kako se zove mesto gdje je pala junakova glava?
a) Junakova glava
b) Glavište
c) Glavino bupilo

Zadatak:
Dovrši slogan kampanje Crnogorske kulturne mreže i otkrij među ponuđenim
jedan koji nije Njegošev:

Poštujući državne simbole poštuješ sebe, jer...
...ko poštuje državne simbole, tome suza nema roditelja.
...ko poštuje državne simbole, ima s čime izać pred Miloša.
...ko poštuje državne simbole dosta će
se posla nagledati.
...ko poštuje državne simbole biće svaka puška ubojita.
...ko poštuje državne simbole stotinu
će promijeniti vjerah.
...ko poštuje državne simbole više vidi
no onaj pod brdom.
...ko poštuje državne simbole imao se
rašta i roditi.
...ko poštuje državne simbole to je
ljudska dužnost najsvetija.
...ko poštuje državne simbole pola pije,
pola Šarcu daje.
...ko poštuje državne simbole svaki sebe za nos dohvatio.
...ko poštuje državne simbole sve se
dlake naježe čovjeku.
...ko poštuje državne simbole zakon mu
je što mu srce žudi.
...ko poštuje državne simbole blago
odru na kome počine.
...ko poštuje državne simbole gleda
majmun sebe u zrcalo.
...ko poštuje državne simbole tragovi
mu smrde nečovještvom.

Kako se zove mjesto gdje je sahranjena
junakova glava?
a) Glavino grobilo
b) Glavina humka
c) Junakov glavogrob
Kako se zove mjesto gdje je sahranjen
junakov viloviti konj?
a) Grob konjske duše
b) Konjevo grobište
c) Konjsko bupilo

Ko reskira, ne profitira
Najveću korist iz lošeg programa izvlače trgovci lošim udžbenicima. Njima je
svejedno šta prodaju, marža je uvek ista i sigurna. Može ne roditi žito, može
tuča otresti voće, može zlatica pojesti
krompir, može gljivica napasti maline,
može pesticid potamaniti pčele, može
ludilo napasti krave, mogu propasti i ratar i stočar, i pčelar, i voćar, i pekar i
mlekar, samo će knjižar uvijek imati
dobru žetvu i bogat urod.

Samo u TekstUri:
BAZA®&nadgradnja, vertikale
kosih čitanja

Kako se zove mesto gdje je pala majčina kletva?
a) Majčino kletvalo
b) Kletvino bupilo
c) Kletvina tresnica

Humoreska

Knjiga na
principu uloška
U kancelariju urednika izdavačke kuće
ulazi pisac s rukopisom knjige. Urednik
namršeno odmjeri pretilu fasciklu i pokaže prstom na nju:
− Koliko?
− Šeststo.
− Baš mora toliko?
− Pa...
− Dajte, u kojem veku vi živite? Mobiteli su sve tanji, laptopi su sve tanji, ulošci su sve tanji, ozonski omotač je sve
tanji... dobro, to sad nije važno... Zašto bi ljudi kupovali debele knjige?
− Ali...
− Stvarima nisu potrebne tri dimenzije,
Dovoljne su dve. Jeste li gledali onu reklamu kad devojka okrene uložak i on
se pretvori u liniju?
− Jesam, samo...

− A onu reklamu u kojoj se devojka jedva uvuče u farmerke, a onda bez problema uvuče tanak telefon u džep?
− Jesam, međutim...
− E, nama trebaju takve knjige.
− Kakve?
− Tanke. Samo dve dimenzije.
− Kad se gurnu u policu da se više ne vide?
− Tačno! Napišite nam knjigu za izlog a
ne za policu! Već vidim reklamu... Na
jednoj strani Rat i mir. Ili Na Drini ćuprija... Bilo šta poznato, samo da je debelo... A na drugoj vaša knjiga. Tanka!
Otvorimo obe... Sipamo mastilo u jednu, sipamo mastilo u drugu... Zatvorimo, otvorimo... Iz one debele mastilo
curi, iz ove tanke ništa. Nema ni mrlje!
To nam treba!
− Koje?
− To. Tanka knjiga s maksimalnom sposobnošću upijanja.
− Tinte?
− Problema. Teskobe. Depresije. Nervoze. Strepnje. Knjiga sa novim sistemom
koji mozak pretvara u gel.
− Knjiga na principu uloška?
− Tačno! Ili na principu farmaceutskih
preparata. Zamislite reklamu: muškarac uzima vašu knjigu, stavlja smežuran
penis u nju, zatvori knjigu, otvori je, a
iz nje iskoči batina! Svakome bi bilo jasno da vaša knjiga pomaže kod disfunkcije erekcije. Narod bi kao lud kupovao takve knjige.
− Ali moja knjiga nije o tome!
− O čemu?
− O podizanju penisa, o spuštanju stresa, o gubljenju kilograma, o pronalaženju sebe...
− Nego..?
− O spuštanju penisa, o dizanju pritiska, o dobijanju godina, o gubljenju razuma...
− I kako zamišljate reklamu za tu knjigu?
− Kao Rodenovog Mislioca koji sedi na
nekoliko knjiga, sa uloškom zalepljenim
preko usta!
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