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Iz sadržaja
10 Komšijska književnost – Paralelni tokovi
Čitaoci − a to pogotovo važi za “male” istočnoevropske narode − radije će se upoznati sa književnošću najudaljenije tačke zemaljske kugle nego sa onim što im prvi
komšija piše. Ako je razlog tome večna ljudska potreba za avanturom i egzotikom,
onda se to donekle još i može opravdati, ali plašim se da je razlog mnogo prizemniji − reč je, dakako, o kombinaciji nacionalne mitomanije, nacionalnih kompleksa
i onog čuvenog straha od Drugog.

20 Intervju - Ivan Čolović
Svojevremeno sam polemisao sa jednim nemačkim kolegom, koji je tvrdio da je
opasno kad se mitovi koji govore o nasilju pretvaraju u realnost, i da se to događa
zato što se tekstovi koji sadrže te mitove ostali kao cenjene tekovine kulture, bez
truda da se njihova oštrica otupi. Ja sam se s njim složio da zlo počinje kad se
nasilje iz mitova preseli u stvarni život, ali ne i sa tezom da bi bilo dobro da se mitovi nekako učine bezopasnim, politički korektnim.

24 Reportaža iz Novog Pazara − Bošnjaci su Srbi,
samo na svoj način
Ministarstvo obrazovanja Republike Srbije svojevremeno je ponudilo tri opcije koje
se tiču bosanskog jezika u školama. Prva opcija bila je da se bosanski jezik izučava
kao osnovni predmet, druga opcija bila je da se bosanski radi u kombinaciji sa srpskim i treća opcija bila je da bosanski bude izborni predmet. Bošnjačko nacionalno
vijeće opredijelilo se da bosanski jezik i književnost bude izborni predmet. Već
samim tim pozicioniran je kao manje važan u odnosu na srpski jezik. Zasad se nastava iz bosanskog jezika i književnosti izvodi samo u osnovnim školama.

28 Čas o Antigoni − Ako je iko iole čovek
Jedino bitno iz ove današnje priče je to da Antigona mora postojati kada postoji
zločin. Sve ostalo je Večernji list, Večernje novosti, Politika, sve ostalo je prodaja
magle.

Ружица Марјановић
Ненад Величковић
Идеологија
као насиље

Трећи број Текстуре појављује се у јавности касније него
што је редакција то намеравала, а један од разлога била је
и потрага за насловницом. Одлучили смо се за изванредан
цртеж Алема Ћурина не само изражавајући и на тај начин поштовање сплитском листу Ферал Трибуне (у којем су Ћуринови радови низ година објављивани), него и зато што верујемо да је његова идеја у сагласности с намерама часописа
за књижевност у школи.
Књижевност у школи, како сада ствари стоје, бави се уметношћу, лепотом језика, стилом и правописом, вредним
књижевним делима и значајним писцима. Међутим, није
увек јасно за које се вредности залаже. Ишчитава ли настава из ње идеје или идеологију?
Ко или шта стоји иза избора писаца и дела, је ли тај избор
најбољи могући, ко од њега таквог има корист?
Колико је књижевност оруђе индоктринације?
У каквој су вези индоктринација и нечитање?
Зашто патриотизам као вредност заслужује почасно место у
настави књижевности?
Колико је таква настава усклађена с људским правима, правима мањинских група и појединаца?
Постоје ли алтернативна школска читања и како их увести у
школу?
Прва наша асоцијација на Ћуринов цртеж била је − комунизам. Али морбидна шака-чекић у средини састављена је и од
левице и од деснице. Тема дакле није ругање пораженом комунизму него идеологији уопште, идеологији као насиљу
(мишице, зубци, оштрице, сила), и идеологији као лажном
обећању (од шаке до лакта). Јесмо ли победивши комунизам
победили силу и неправду? Или је свака борба за миран и
достојанствен живот узалудна? (стр. 11) Је ли сарадња могућа или је сваки споразум плод компромиса подлости и лукавства? (стр. 13) Чега се бојимо? (стр. 19) Питања која поставља Алем Ћурин, залажући се за живот слободан од терора
идеологије, питања су која поставља Текстура. И зато их с
насловнице постављамо заједно.
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6 Mala Kutija
Neven Ušumović
SAČINJENJE
Bilo je to na moj rođendan. Krenuo sam
sâm, sa svojim nijemim bratom − a da
još ni zora nije svanula. Trebalo nam je
iz Šandora stići na Makovu Sedmicu, a s
Makove do šume zvane Hrastovača − sve
pješice − do Hrastovače. Zbog čega je
nosila to ime ni onda nisam mogao
shvatiti: pijesak kojim smo gazili bio je
prekriven borovim iglicama, mirisao
sav.
Topole su snažno drhtale trepereći srebrno u mraku. Put na koji smo stigli, širok i neasfaltiran, vodio je kroz
njive prema šumi, uz pokoju rijetku kuću − možda opustjeli salaš. Psi su lajali, neki, nevidljivi.
− Vaške − reče moja baba, dok je
snažnim pokretima, gotovo s osudom,
sklanjala borove iglice s drvenih čvrstih
astala − u hrastovoj šumi! U hrastovoj
šumi − borove iglice! − reče moja baba.
− Bogaremunjegovog! − reče moja
druga baba, Mariška.
− Vaške! − reče moja prva baba,
čisteći s drugog astala borove iglice,
snažno i s pokretom koji nekog nepoznatog − a krivog − sto posto − izaziva
na dvoboj. − U hrastovoj šumi − borove
iglice! − reče moja baba.
− Vaške − reče moj deda, pop jedne malene pravoslavne crkve. − Vaške:
laju li laju! − reče moj deda, paleći lulu, čudeći se pokretima svoje žene, te,
iz istih razloga, držeći se vrata, omanje, potpuno bijele kućice − u čijoj
unutrašnjosti je disala (parom i žeravom) jedna skromna kuhinjica i kraj
šporeta − kauč, masan i musav, za putnike namjernike, hoću reći − moga oca
− koji je cijeli svoj život − proveo − skrivajući se tu, ostavljajući − bog zna koliko puta − cijeli svijet i sve što uz njeg
ide − na leđima moje majke, mog dede
Mihajla i moje babe, njegove žene, Mariške, svog brata Antonia, moga strica,
svoga oca, bać Stipana, moga dede,
svoje majke, Rozalije, moje babe, i
svog najboljeg prijatelja, lokalnog pje-

snika, inače dobrog čovjeka, Vladislava, moga kuma.
Slavio se moj rođendan, očekivali
mnogi gosti. Bila je to jedna oveća,
kružna čistina usred šume s nekoliko velikih, čvrstih i dugih − k’o iz jednog debla stesanih − astala, i s po dvije klupe
− s obje duže strane − uz njih. Sunce samo što nije, a i gosti, s njim.
Moj otac, mada potpuno nag, istina, skrivena tijela mnogim, grubim, raznobojnim pokrivačima: nije ga pokazivao.
To je bio razlog velike rasprave,
duž stolova uz koje se jelo i pilo i smijalo: pipkalo sa strane i bockalo i kuckalo koljenima i šutalo cokulama i u
cjevanicu i između − nešto naviše − vještim, a naglim pokretom, okretnih, ponositih djevojaka. Njihova cika, otresitost kojom bi se hvatale u kolo i igrale,
vrteći sve one redove, nebrojene redove svojih sukanja... E brate! Nijemi moj
brate! A gdje smo mi? Kud nam se Sunce delo!? Samo pijesak prati naše korake ostavljajući tragove za nama. Hrastovače još ni na vidiku, a psi, poneki −
laju.
− Vaške − reče moje deda, vladika
Mihajlo, kako ga je žena Mariška − ne bi
li mu se narugala − zvala. − Vaške... ga
izjele! − reče moj deda − o mome ocu −
koji ga nije mogao čuti − budući da se
bio dobro skrio u onoj kućici, u kuhinji,
pod pokrivačima, sav znojan i vlažan od
one pare, toliko zajapuren i bunovan,
da se desnom šakom, snažno zgrabio,
dolje, i stisnuo, i došlo mu je da ga... i
nek’ ide sve k vragu i rođendan i slavlje
i sav ovaj život i svi, ma svi!
A ja sam nijemo hodao, hodao sa
svojim nijemim bratom. I sjeli smo,
umorni, pod jednu veliku topolu. Šuštala je i šumila usamljeno. Moj brat je zaspao čim je osjetio oslonac pod glavom.
Ja sam ga gledao.
Jednom sam tako sjedio i gledao
djevojku, što se smiješila u snu, još topla od našeg zagrljaja. Svitalo je, dan
se najavljivao hladnoćom, vlažnom, rosnom. Stresao sam se, polugol, u bijeloj
majici − svojom košuljom sam je umotao − bili smo kraj pruge, cijelu tu noć,
valjali se po nekoj bockavoj travi, cijelu nam je kožu iscrtala, ispovlačila tanane ožiljke. − Sutra sam išao − sutra je
bilo danas, dok sam je gledao − kako se
smiješi u snu, još.
Brat je zabacio glavu unatrag i
spavao otvorenih usta. Svi ti moji rođaci smanjili su se na veličinu djeteta, samo su glave ostale velike − da svojim licem svjedoče o karakteru, iskustvu i
godinama; i s ustima − da brbljaju o
meni i meni i meni i mom ocu.

− Vaškama − reče njegov otac, bać
Stipan − ta vaškama možeš većma virovat! Iljade puta sam mu divanio, okani
se ćorava posla sine, okreni svojoj ženi
i − thi, jebemu − reče i zalije špricerom.
− Vladislave − reče Antonio − de
ga brani, što šutiš, što?
− Nego − reče Vladislav − da mi
okrenemo još po jednu, a? − reče Vladislav. − Da se vidi i pokaže − tko su ovdje
junaci!
− Čuj Vladislave sine − poče pop
Mihajlo − sa značajnom pauzom, zagledavši se u obraze svoje Mariške − crne
jedne žene, s ogromnim očima − koja je
i sada bila − ama, taman da pukne od
bijesa − onako rumena − ali ipak (vrag
će to razumijeti!) − nasmiješena od uha
do uha − tako da bi je moj deda − sad −
ama baš u tom trenutku! − svu iscjelivao − u te njene obraze što su se nadigli i zaklobučili kao kruv kakav dobro
zamiješen i − Vidim − reče moj deda,
pop Mihajlo − Vladislave − vuče tebe
neki handrag − na onu stranu − onom −
i pokaže prstom na bijelu kućicu − što
nas je ostavio tako, ovakve, s ovim našim glavama, da divanimo i raspravljamo o tom njegovom sinu o kojem se toliko pripoveda da sam ga i ja već ne
znam koliko puta pomenuo u svim svojim propovijedima a sve pod drugim
imenima jer uvijek se naširoko i nanovo
priča da ni sam Bog ni sam Đavao ne bi
zapamtili oklen smo krenuli i di ćemo
završiti ovo naše sačinjenje sjećam se
kada si ono ti Vladislave pomenuo ime
nekog pjesnika.
− Pisca, pope − prekinu ga Vladislav − štono
− Dobro, piskaralo neko, štono i ti
što si, a i onaj − i ponovo baci pogled
prema kućici − i onaj je valjda tako nešto kad mu ni oči ni ruku ni držanje pošteno nisam vidio nego se zavukao i da
ne kažem što radi a dijete čeka li čeka
da ga činimo
− Mislim da − započe moja majka
− nije vaše, vladika dragi − reče moja
majka svome ocu namignuvši svojoj
majci Mariški, a Mariška joj odgovori,
istom mjerom − da mog muža − i pogleda značajno, s uzdahom ka bijeloj kućici − tako − i onda ušuti, pocrvenjevši,
pa se zagleda u vrhove svojih cipelica

koje su izgubljeno i nemoćno šarale po
pijesku − nadimajući grudi, snažno uzdišući. Na to uze riječ moja baba − hvala Bogu − Rozalija.
− Antonio − poče, i stane na klupu, tako da je sad s tom ogromnom glavom − umotanom u maramu − a sitnim
tijelom − k’o u kakvog kržljavog dječaka − lebdjela nad njima − Antonio − reče i krene po klupi laganim hodom −
iznad svih njih − i pomiluje Antonia po
kosi, začešlja ga − uhvati moju majku
ispod pazuha − i cjeliva joj bradavice
na grudima (koje su bile toliko nabubrile tokom razgovora da je Vladislav sav
plakao od stida, i skrivao se iza Antonijevih leđa). I taman − krene − Rozalija
− Mariški u susret − i ova već − taman −
ustane i i stane na klupu − ne bi li je u
zagrljaj prihvatila − kad izađe moj otac
na vrata, gol i sav crven k’o đavo i prav
− i vikne da je sve zaparalo (k’o munja
da je prošla tim oblačnim i tmurnim nebom): − Pun mi je... tog vašeg brbljanja
i sačinjavanja, ajte svi u... ... za sva
vremena! Da znate!
I tu završi cijelu priču i sve se stiša i izbriše s gustom kišom − taman kad
sam ja stigao. Moj nijemi brat i ja sjedosmo za stol. Okrenusmo šake k nebu
skupljajući kišu. Kad bi nam se napunile, prelijevali smo vodu jedan drugom.
Tolika voda! − bio sam miran.
Iz odžaka kućice se dimilo. Tata je
odlučno odvukao u kućicu mamu. Bili su
još mladi, mnogo mlađi od nas dvojice,
tek zaljubljeni, neopterećeni svijetom,
svim tim pričama kako je to živjeti u
gradu, služiti vojsku, biti u braku, imati djecu, siguran posao...
Vladislav je stajao − bolje reći −
šćućurio se − nabio šešir na glavu − na
vratima − pred kućom − i tiho pjevao:
kao kuče kakvo.
Napomena: vaškama Bunjevci nazivaju pse.
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Fadila Nura Haver
1. Moje božanstvo cipele
Toga sam ljeta prvi put dobila nove cipele. Ako biste danas tražili da vam opišem svoje prve cipele i svoje prvo seksualno iskustvo, u vezi sa drugim imala bih reći samo toliko da je gadno žuljalo. Što se, pak, cipela tiče, iskustvo
je nebesko i doseže u sam centar Andromedine magline. Blještavo bijele, sa
kaišićima oko gležnja i izbockanim rupičastim leptirićima; sa mirisom koji se
pamti za sva vremena; iznutra toliko
čiste da se sustežem zavući ruku u njih
a kamoli nogu. Svakako, prve su noći
noćile pod mojim jastukom.
Dotle sam, kao i većina tadašnje
djece, cipele nasljeđivala od starije
sestre, skupa sa deformacijama, mirisima, pokidanim pertlama i kaišićima, te
sa odavno zaboravljenom bojom. Ništa
strašno, izuzme li se činjenica da je to
prouzročilo da jedno, po svojoj prirodi
tako banalno iskustvo, bude doživljeno
sa euforijom koja mu ne priliči.
Naravno, ovo nisu bile cipele za
igru. Ima li se u vidu da je školski raspust tek otpočeo, postaju jasne moje
strepnje: grozne bi se stvari mogle desiti, kao recimo ta da mi do jeseni noge
toliko porastu da ne mogu stati u cipele. Ili da mi ih pojede miš! Dobro, možda ih baš i ne može pojesti, ali ih može reciklirati. Vidjela sam to. Otac je
izvukao svoj vojnički kofer ispod kreveta kad su mu zatrebali neki važni papiri, i gle, kofer je bio pun papirnih fidelina. Mati se pomamila i stala optuživati oca kako je on kriv jer mu je već sto
puta rekla da je kuća puna miševa a
njega baš briga, na što se on nakliberio
onim svojim osmijehom − udri brigu na
veselje − i rekao:
− Kad slijedeći put budeš pravila
rezance, ostavi miševima da ti ih izrežu.

Dakle, mogla sam samo moliti Boga da iznađe neki put na koji bi roditelji i mene poveli. Ali u našoj se kući nije molilo Bogu, niti sam ja znala kako
se to čini, pa sam se zato molila novim
cipelama da se one sjete nekoga puteljka na koji bi mogle ići one, a ja u njima. Dječije molitve bi morale biti uslišene, pogotovo ako se moliš cipelama,
mislila sam. Zato sam svojim cipicama
obećavala da ću ih čistiti i paziti kao oči
u glavi.
2. Plemenska konstrukcija
Tri su faktora bitna pri usvajanju novih
znanja: motivacija ili ono što čovjek
hoće, sposobnost ili ono što čovjek može, i prethodno znanje ili ono što čovjek zna. U vrijeme mojih prvih novih
cipela apsolutno se nisam kužila u sve
one zamršene šifre ko je kome šta i zašto mu je to što jeste. Moje znanje o
predimenzioniranoj plemenskoj konstrukciji bilo je gotovo zanemarljivo,
izuzme li se iz toga monumentalna figura djeda, koga sam doživljavala otprilike kao mafijaši kuma. On je sve znao,
sve htio i sve mogao.
Jedino ga moj otac zbog nečega
nije volio. Zaključila sam to iz jedne rečenice koju mu je rekao onda kad ga je
djed upitao što ne šalje djecu na vjeronauku.
− Uči ti svoju djecu govna jesti.
To je bila ta ružna rečenica od koje je djed pocrvenio kao pečeni rak. Poslije toga uvijek su razgovarali kao što
razgovaraju moj otac i učitelj: ozbiljno
klimaju glavama na svaku riječ koju
onaj drugi kaže.
Tih dana majka je počela učestalo spominjati svoje tetke. Meni to, svakako, ništa ne bi značilo da se u tome
nije spomenuo poziv u goste. Eh, to je
već imalo moć da pokrene moj mozak
na hiperaktivnost. Valjalo se ubrzano
prihvatiti odgonetanja čiji je ko. Tako
sam načela vrlo obimnu lekciju pod nazivom: moj, tvoj, vaš, naš, njihov.
Dakle, ja imam majku, moja majka ima oca, njen otac je moj djed. Ovo
je lahko. Dalje, moj djed ima jednog
brata i sedam sestara. Svih sedam njegovih debelih guzatih sestara su tetke
mojoj majci. Kako ne bih zapala u terminološku krizu, odustajem od objašnjavanja šta tih sedam žena jesu meni,
a nisu ništa (sad mi se mati prevrće u
grobu).
Ko je uspio zapamtiti imena dvanaest Jakovljevih sinova, sa lahkoćom
će savladati i sedam poetičnih imena
ljupkih tetkica: Šećerka, Biserka, Subha, Zumra, Sajma, Behka i Sehka. Sve
su one rođene u rasponu od dvanaest
godina na prijelazu iz devetnaestog u
dvadeseto stoljeće. Imaju li se u vidu
ondašnji estetski i statusni parametri,
radi se o sedam nadaleko čuvenih ljepotica. Imućne, obrazovane i stasite,
mogle su imati svijet pod nogama, pa
ipak...
Znajući što znam, nije mi teško
zamisliti i to vrijeme i njih. Jurili su konji vrani, riđi i bijeli iz ergele njihovog
djeda Daut-bega, vukući luksuzne kočije po drumovima Carstva i u njima zanosne djeve. Kupovalo se po Beču i Zagrebu, teferičilo po Sarajevu i Dubrovniku. Punili se dolafi ruhom i sehare
strukama bisera, zlata i dragulja. No,
hajde ti znaj u kojem Ferdinandu čuči
tvoje zlo i koga treba da ubiju da bi sjaj
tvoje zvijezde počeo tamniti. A kad jednom počne, tu važi zakon entropije.
Neko negdje ispali hitac i pogodi
usred tvoga djevojaštva. Ili ti ratni dru-

movi odvedu mladoga muža u nepovrat.
Raskopaju se sehare i dolafi. Žalibože
carske spreme kad je moraš skidati
pred fukarom. A ovakve cure ne čekaju
da se ko otkle vrati. Pogotovo kad ih je
sedam pa se prestižu, a nije red. Tako
se poudavaše tetke moje majke uz Prvi
rat, pošto-poto.
3. Red svetih sestara
Cijeli bogovetni dan je padala kiša. I
vazdan su se svađali moji roditelji, na
neki nov, čudan i meni dotad nepoznat
način. Prije podne nisam razumjela ništa, a do mraka sam uspjela skontati da
postoje toliki zanimljivi pojmovi o kojima život ovisi i da je sam život kao učitelj nervozan, dozlaboga konfuzan i histeričan. A što je najgore, kasnije će se
ispostaviti da upravo one lekcije koje je
baš taj učitelj tako zločinački čupao iz
konteksta i objasnio ih zbrda-zdola najčešće ispituje i sa začuđujućom arogancijom veli: Pojma ti nemaš! Sjedi. Jedan.
No, vratimo se prijepodnevnim,
naizgled umiljatim i nevinim razgovorima između dvoje odraslih ljudi. Svakako, onda nisam znala kako zvučni govor
i govor tijela nipošto ne moraju biti usklađeni. Vjerujem u ono što vidim, kaže se, a moje tadašnje oči vidjele su otprilike slijedeće: neko je upravo gurnuo
u usta kockicu čokolade i ti očekuješ da
na licu prepoznaš istu tu slatkost, kad
ono − onaj se stresa, koluta očima, plazi jezik i puše kao da je upravo prožvakao feferon.
Nesklad između onoga što čujem i
onoga što vidim upućuje me na to da je
u toku neka igra i da su manevri tako hitri da ne uočavam kad je došlo do promjene igre. Čas je to igra mice (tako
smo tada zvali nešto što je kasnije modificirano u iks-oks), čas ćorabake, pa
truhle kobile, žandara i lopova, došo si
mi na zicer − đubre, i druge još nepoznate igre.
− Hoću, kako neću − kaže otac. −
Evo, trka me stoji.
− Šta bi ti falilo? I ja idem tvome
devetom koljenu, i to u kojekakve Prdolježe − mati će, smiješeći se blaženo.
− I vukovi idu mome devetom koljenu u Prdolježe, zbog ovaca, naravno.
− Jah, znam. Nose im pune korpe
šećera, kafe, riže, deterdženta, soli i
ostalog što ne raste u Prdolježu. Tako
pet-šest puta u godini, ne bi li jednom
u tri godine dobili kržljavo i šepavo janje, koje bi i tako krepalo.
− Imaš pravo − kaže otac, a oči iskolačio kao da veli: stani, ode mi kost u
grlo. A ne veli to već:
− U mojih je tetaka sve kržljavo i
šepavo. Nisu se imale prilike razviti svijajući po hanovima bjelosvjetskim.
Ovdje mati navlači perje paunovo. A kad imaš takvu gizdu ne treba ti
puno riječi, samo:
− Šta ćeš. Imalo se − moglo se. −
Ma šta kažeš. Imalo se − davalo se. −
Haj-vaj! − smjehulji se mati. Osamnaest minuta kasnije slijedi druga runda.
Servira mati: − Ona tebe poštuje više
nego svog sina jedinca. − Ja mi sreće!
Jedva rodila jednog idiota iz sedam pokušaja. − Zato u Prdolježu ima idiota za
izvoz − balansira mati. − Makar ih ne vodaju po tuđim kućama i ne viču: igraj
medo, dobit ćemo para − cereka se
otac nekom “upišat ću se od smijeha”
kombinacijom, meni poznatom iz vožnje na ringišpilu. Sa malo bibera u glasu i “fuj mrcino” porukom u pogledu,
mati sliježe ramenima. Rezignirano
konstatuje:

− Tebi ništa nije sveto.
− Ma jest, kako nije. Svete su mi
tvoje tetke. Sedam debelih svetica.
Šta li to znači svetica, mislim. Roji mi se u glavi mnoštvo zanimljivih zamisli, a svaka ima veze sa debelom guzičetinom. Utom stiže pojašnjenje.
− Jašta su već svetice. Sve su udate i muževi ih paze ko malo vode na
dlanu.
− Kako i neće − i dalje se cereka
otac. − Sedam žena, a dvadeset i pet
muževa! Đulbeg sjaši, Alajbeg uzjaši!
***
Porazio me ovaj matematički problem. Nije se dao izračunati ni pomoću
prstiju niti ijedne poznate matematičke
operacije. Ko u šta? Šta s čim? Ko kome?
Ako zadatak ne postaviš ispravno, ništa
od rezultata. Toga sam dana odustala.
Mnogo kasnije, kad je već bio izumro red svetih sestara poznat pod nazivom sedam debelih tetaka, a poslije sahrane onog spomenutog idiota jedan od
mojih daidža, nabacivši svojstveno im
paunovo perje, ponosno izjavi u posthumnom ćaskanju:
− Sve su naše tetke bile vrsne jebice!
Izjava vrijedna doktorske disertacije, u kojoj su sublimirane sve discipline ljudskog umovanja koje se u nekim
višim sferama otimaju egzaktnim naukama, pa makar se radilo i o višoj matematici. A samu matematiku su mi razjasnile neke od strina i tetaka iz druge
generacije, inače gotovo u kompletu
nevrijedni spomena mediokriteti, sa
vječitim bizarnim kikotanjem ispod šape, kojom pokušavaju sakriti truhlež
kako u ustima tako i u mozgu.
Svedeno na proste brojeve zvuči
posno i malokrvno. Računa se primitivnom tehnikom poznatom kao tri pišem
dva pamtim, ili pijačna matematika.
Helem, dvije su se tetke udavale
po dva puta, dvije po tri puta, dvije po
četiri puta i Behka sedam puta. Fakat,
sedam žena − dvadeset i pet muževa.
Aferim!
***
Vratimo se toku i atmosferi razgovora između mojih roditelja, bar fragmentarno, jer veći njegov dio u najkraćem izgleda kao besmisleno dugo
valjanje i gnječenje limuna po stolu
prije nego što mu počneš cijediti i vjeru i dušu.
Stali smo, dakle, kod metafore
“Đulbeg sjaši, Alajbeg uzjaši”, koja se u
općoj upotrebi prevodi “sa zla nagore”,
ali u ovom slučaju prenaglašen je akcenat na glagolu jahati. Pošto moja mati
nije glupa, uočava žaoku.
Red je na oca, koji shvata da nema elegantnog načina da se utekne iz
klopke postavljenog mu pitanja, jer je
isto samo po formi pitanje i, što da ne,
iskorištava džokera sakrivenog u privilegiji patrijarhalnog autoriteta.
− Ja sam svoje reko. Napušta okrugli sto uz preglasno zijevanje i trivijalan izgovor: − Ova kiša baš uspavljuje.
Odoh malo prileć.
Gledam u majčino lice. Prepoznat
ću ga u nekim kasnijim iskustvima kao
svoje. Zbog specifičnosti iskustva neće
mi biti do ogledala, ali ću sasvim pouzdano znati kako izgledam. Ovako izgleda svaka žena ostavljena na cjedilu tren
prije orgazma. Kao preparirana sova.

8 Mala Kutija
Alek Popov
KOVAČI
Radnja se dešava u Osnabriku, ne baš
velikom gradu u Donjoj Saksoniji, blizu
holandske granice. Dolf i Hajde sede u
trpezariji svog prostranog doma u Lurman Štrase jednog nedeljnog popodneva, u neodređenoj, tačnije bliskoj, budućnosti. U braku su 27 godina, ali nemaju dece ili bar tako izgleda. Dolf tek
što je pročitao u novinama da je prema
najnovijem sociološkom istraživanju
Osnabrik najsrećniji grad u Nemačkoj.
Zatim je još jednom pročitao članak,
ali ovaj put naglas.
− Šta bi to trebalo da znači? − podiže glavu Hajde.
Prava i pepeljasta kosa ošišana je
u jednu crtu. Ima pravilan tanak nos i
sivo-zelenkaste oči. Telo joj je još utegnuto.
− Da je ljudima, koji žive ovde lepo, pretpostavljam − objašnjava Dolf i
dodaje notu zluradosti − bolje nego na
nekom drugom mestu u Nemačkoj.
− Pitam se... − nastavlja Hajde −
koji je najnesrećniji grad u Nemačkoj?
− Ne piše. Možda da ne bi pala
vrednost nekretnina...
− Interesantno, da li će cene nekretnina ovde skočiti?
− Ništa čudno. Da, ništa čudno −
zadovoljno trlja dlanove Dolf.
On je visok, pre bi se reklo suv nego mršav, sa jasno naglašenom četvrtastom vilicom i tankim pravougaonim
naočarima. Dolf radi u opštinskom zelenilu. Tokom godina izdigao se od običnog vrtlara do rukovodioca. U ovom
času još nemamo predstavu čime se bavi Hajde. Možda je samo domaćica?
− A zbog čega opet da budu nešto
srećni? − nije joj jasno.
− Naš grad je sasvim običan. Niti
osobeno bogat, niti preterano lep. Leto
je hladno. Često pada kiša. Razumela
bih, na primer, stanovnici Minhena, ili
Baden-Badena, rekla bih, ili...
Dolf ustaje, prolazi iza nje, krene
da je pomazi po kosi, ali u zadnjem trenutku povlači ruku. Odlazi do zastakljenih vrata ka terasi i otvara ih. Gleda napolje. Susedne kuće i blokovi utonuli su
u zelenilo. Trava je pokošena. Balkoni
zatrpani cvećem. U vazduh štrcaju mlazevi nekoliko prskalica za travu. Pevaju
ptice. Dolf, međutim, ne čuje ništa sem
stenjanja iz susedne kuće. Nema nikakve sumnje. To je Andrele, supruga dr
Celera. Stenjanje se smenjuje uzvicima, koji nadilaze registar zadovoljstva,
čak do praga bola. Slični zvukovi su retkost u ovom naselju. U stvari, preračunava se Dolf, prvi put čuje tako nešto...
Smušenost mu pothranjuje činjenica da
je jutros sreo dr Celera kako ide na pe-

canje sa svim potrepštinama za bar dva
dana. Naglim pokretom zatvara vrata i
osvrće se, ali samo jedan brzi pogled
dovoljan je da shvati da je i Hajde sve
čula. Svetlost u očima joj se promenila.
Iz usta joj je izronilo neumoljivo pitanje:
− Od kad to nismo radili?
− Odavno − nehajno odgovara,
iako je oprezan kao gonjena životinja −
tri-četiri nedelje, tako nekako...
− Tri godine! − razgovetno izgovara ona.
− Ma, daj!
− Zašto bih te lagala? Njeno lice ga
ubeđuje da više nema smisla da spori.
− Tri godine! − podiže teatralno
ruke.
− Sigurna si? Ja nemam takav osećaj... Možda doživljavamo vreme na različit način. Za tebe su možda tri meseca tri godine. I obrnuto. Možda je istina
negde između.
− Ne, postoje objektivni kriterijumi. Svake godine kupim po jedan vibrator. Već ih imam tri. I svaki sledeći je
veći od prethodnog. Ne krivim te. U pitanju je želja. Ne ljutim se što me ne
želiš. Nastupa tugaljivo ćutanje.
− Nemam drugu. Hoćeš da se razvedemo?
− Zašto? Koliko znam, situacija je
svuda ista...
− Jesi li probala?
− Ne zaboravi da mi, žene, volimo
da se poveravamo. Inge mi je, na primer, kazala da nije spavala sa Karlom
dve godine. I druge imaju slično iskustvo... Da, baš tako, Inge Zauer! I ja sam
se iznenadila. Njih dvoje uvek su izgledali posvećeni jedno drugom. Tako zaljubljeni. Posebno zadnji put, sećaš se?
Bilo nam je čudno kako im to uspeva!
− Koliko vibratora ona ima?
− Više ih ne koristi.
− Našla ljubavnika? Jadni Karl...
− Zašto bi to činila sebi i porodici?! Uključila se u program “Pomoćnik u
braku”, nazvan “Kovači”. Valjda bi to
trebalo da znaš! To je opštinski projekat. − Ja sam odgovoran za zelenilo.

− Koordinator je gospođa Miler, Johanova supruga, onog kog smo izabrali lani
iz Zelenih... Ne praviš se valjda lud?
Program postoji već celu godinu. Bilo bi
mnogo pokvareno s tvoje strane da si
znao i nisi mi kazao...
− Mogu da se zakunem da prvi put
čujem!
− Reč je o jednoj grupi ljudi muškog pola, koji dolaze u grad po ponudi
Opštinske agencije za zdravstvo. Imaju
status stranih radnika, a posao im je da
opslužuju građanke kojima je potrebno
seksualno starateljstvo. Ne, to nisu muške prostitutke! Koliko si bukvalan! To
je socijalni projekat. Usluga je besplatna, ako isključimo simboliči PDV od jednog evra. Ostali troškovi su na račun
budžeta.
− To je sve jedna glupava šala, je
l’ da?
− Naprotiv! Ne znam da li se primenjuje i negde drugde, ali kad se čovek zapita, možda ima nečeg zajedničkog sa stanjem sreće u našem gradu...
− Perverzija! U kombinaciji sa traćenjem budžeta! Nije slučajno da ga
skrivaju...
− Nije tajna. Samo ne laju naokolo. Sve u svemu, radi se o intimnoj stvari.
− Mnogo intimna, nema šta! Jave
se, dođu, srede te. Kao kad bi pozvala
vodoinstalatera. To su Poljaci, a?
− Poljaci? Kako ti pade na pamet!
Većina je sa Balkana.
− Čisti primitivci, znači! Znam da
vi to volite...
− Priznajem da je malo šokirajuće! Ali samo na prvi pogled. Ako trezveno razmisliš, videćeš da ima logike. Ako
prevladaš emocionalne stereotipe, koji
u praksi ne znače ništa, osim za izazivanje trauma...
− Nikad! Možda nisam neki jebač,
ali ako bih prihvatio takvu situaciju, popljuvao bih svoje dostojanstvo. Nikad!
Bolje bi bilo da nađeš ljubavnika ako te
toliko svrbi dole. A ja da ne znam. Inače se razvodimo!

− E, ti jadni licemeru! − prekinu
ga Hajde, pri čemu se Dolfu zaledi krv
u žilama.
Prošlo je nekoliko dana. Dolf je
očevidno prihvatio realnost. Izgleda sasvim spokojno i usredsređeno, uprkos
lakom tiku na gornjem levom uglu usana, ali ga je bračni konsultant uverio da
je to nešto sasvim prirodno. Biti civilizovan ne znači da budeš jedna mašina,
niko i ne očekuje od njega da bude mašina. Jer se mašine kvare, što može biti naročito opasno. Dok ljudi najviše
stradaju, što može biti samo pročišćujuće. Stradati je takođe sasvim normalna, ljudska reakcija. I eto, nalaze se u
dnevnoj sobi: Dolf se klati u stolici za
ljuljanje sa čašom u rukama. Preko puta njega, makar i ne tako u dobrom raspoloženju, sedi mlad muškarac, pomalo smušen, obučen u elegantno crno
odelo i belu košulju bez kravate, takođe sa čašom u ruci. U čašama je šnaps
− toplo, narodno piće koje prevazilazi
barijere među ljudima. Muškarac je
najmanje dve glave niži od Dolfa, ali je
inače zdrav i žilav. Zove se Kovač. Govori pravilnim, mada nedorađenim nemačkim jezikom, sa jakim akcentom.
Među njima započinje sledeći razgovor:
− Her Kovač, pitam se kako se
“kovač” kaže na vašem maternjem jeziku?
− Kovač.
− Vi se, znači, zovete “kovač”?!
− Jeste, baš tako − “kovač”.
− Čudna podudarnost! Znate kako
ovde zovu pripadnike vaše profesionalne zajednice, zar ne? “Kovači”! Malo
grubo, ali tačno. Odakle ste, her Kovač?
− Iz Bugarske. Ima jedan grad, Sliven, odatle sam.
− Interesantno kako se kroz godine menja suština zanata, a imena ostaju ista. Možda vam je svojevremeno deda zaista bio kovač?
− Neki pradeda, možda. Deda je
bio šumar.
− Hajde! Kolega, znači... I ja sam
u zelenilu. A čime se bavi vaš otac? Izvinite na radoznalosti, ali bih želeo da se
bolje upoznamo. Imajući u vidu ono što
će se dogoditi, zar ne, mislim da je normalno...
− Nema problema. Otac je pravio
ćumur.
− Stari zanat... Smem li da vas pitam zašto niste produžili tu dostojnu
porodičnu tradiciju?
− Sasvim je jasno. Nema materijala za ćumur. Šume su nestale.
− Vaš deda nije bio dovoljno budan!
− Jeste, nije branio nikom drugom, sem tatinoj familiji da seče šumu!
Ali sve ranije ili kasnije svrši. I evo mene sada ovde.
Ulazi Hajde u crnom prozirnom
ogrtaču.
− Ja sam spremna.
Kovač ustaje.
− I ja sam spreman.
Dolf nervozno okreće čašu u rukama.
− Je l’ toliko hitno? Imam pravo da
shvatim ovo-ono, u krajnjem slučaju.
− Naravno! − teši ga Hajde.
− Nikud nam se ne žuri.
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PEPELJUGINA PAPUČA

Ljiljana Dirjan
POVRATAK KUĆI

Za jednog od mojih rutinskih posjeta
Plemetini, saopćili su mi,
uz kavu, da je još jedna kuća
spaljena preko noći.

U JAT-ovom avionu na liniji Beograd-Skoplje-Ohrid jedva da ima mjesta za nas nekoliko koji ulazimo u Skoplju, tražeći sjedišta. Ostali putnici, koji sjede umorni i iscrpljeni, jedva dišu. Polijećemo. Negdje pred Ohridom, kad su se kroz okna prozorčića pojavili jezersko plavetnilo i crveni krovovi kuća iz okoline Trpeice, pošto je pilot najavio slijetanje, jedan od putnika glasno je rekao: Vadite maramice, opet smo
poslije dvadeset godina kod kuće. I pedesetak Makedonaca iz Australije počelo je da
se komeša po sjedištima, da skuplja torbe, da dovodi u red svoja tijela i da budi uspavanu djecu. Veliki kaubojski šeširi stvorili su pravi haos. U krilo mi je palo jedno pero goluba. Njime sad razdvajam pročitani od nepročitanog dijela knjige Teodora Zeldina Intimna istorija čovječanstva.

Zahtijevao sam da vidim ruševine.
Vjerovao sam da je s paležom
gotovo, da ljudi
sada žive u miru.
Ta kućica je stajala osamljena na rubu predgrađa.
S druge strane prostranih polja
vidjela se skupina albanskih kuća.
Romi su sa strahom gledali u tom smjeru.
Bila je to mala kuća sa svega tri sobice.
Odjeća i pokućstvo su bili razbacani uokolo.
Krov se srušio na pod kuće.
Vatra je još gorjela iz drvenih greda.
Dok sam se povlačio zbog nesnosnog
vonja gorućeg smeća,
na stazi sam pronašao
jednu zlatnu cipelicu s visokom potpeticom.
Napravio sam fotografiju te cipele,
ali je nisam uzeo.
Znao sam da se ta Pepeljuga
nikada neće vratiti.

POKLONI IZ ENGLESKE

SLATKO OD RUŽA
Tražili smo da kupimo male teglice sa slatkom od ruža, toliko male da mogu da se nose u džepu, za nju − ženu koja zaliva njegovo cvijeće u napuštenoj kući. Prolazili smo
kroz tamu, iako je bila subota uveče, kretali smo se između bačenog smeća, automobila i mnogo radoznalih očiju koje su zurile u nas.
Sve smo jezike dozvali ne bi li se sporazumjeli. Bila sam žedna. I gutljaj vode ili vina... Ali u glavnoj ulici u Ankari mogli smo vidjeti samo barove: Tropikanu, Zanzibar,
Oazu. Nigde nismo mogli da sjednemo jer nas je čopor gladnih muških očiju slijedio
poput nekakvih svjetlosnih lasera. Pod mantilom srce mi je bilo sasvim samo.

LJUTIĆ
Na šumskoj stazi ugledala sam taj mali, žuti ljutić. Sve unaokolo bila je Pirin Planina. Kako može, pomislih, jedan tako žut, svilen i sunca pun cvjetić da se zove ljutić.
Drugi ga zovu gorocvijet. Raste na ovoj visini, diše najčistiji vazduh i izdiše ga, okružen je najčistijim komšijama i pod jasnim plavim nebom rasprostrt − i opet ga narod
zove ljutić.
Za vijek vjekova.

Naš logor je bio u žalosti
kada je kamion britanske vojske stigao.
Ibrahimov otac je umro te noći.
KONCERT ZA MIRIS I ORKESTAR
Upravo su prišivali komadiće sapuna za brijanje
u njegov muslimanski pokrov kad su vojnici
počeli bacati poklone s kamiona.
Vojnici su pokrenuli igru da vide koji Ciganin
može skočiti najviše, radujući se prizoru
do pojasa golih mladića što su se otimali oko
plišanih medvjedića, reketa za badminton, lopti za kriket,
lopti za tenis, lopti za golf, plastičnih frizbija,
i ćelavih Barbika.
U trenutku kada su vođe logora izašle
iz šatora u žalosti, raspodjela je već bila završila,
Nitko od male djece nije dobio poklon.
Britanski brigadir stajao je pored kamiona
dok ga je intervjuirao i fotografirao
NATO-ov časnik zadužen za odnose sa javnošću.
Brigadir je ponosito naglasio kako su njegovi vojnici
nagovorili svoje obitelji u Britaniji da doniraju
polovne igračke ovoj siromašnoj muslimanskoj djeci.
Izjavio je da je to bio veliki čin kršćanskog milosrđa.

JOŠ UVIJEK ŽIVI
Cigani u našem logoru
voljeli su se fotografirati.
Majke sa svojom djecom,
muškarci sa svojom braćom,
djeca s drugom djecom,
svi su željeli primjerak fotografije
da se i sami uvjere
da su
još uvijek živi.

Moja majka
kad nas zove na ručak u nedjelju
priprema
koncert za miris i orkestar
sve se pokreće
u njenoj kuhinji 3 sa 4 metra
pjevaju šerpe, padaju poklopci
plitki i duboki tanjiri lupaju
so i šećer padaju kao kiša
bijeli čaršav s bijelim vezom je nedirnuti snijeg
kašike, viljuške i noževi se štimaju
daska za sjeckanje uzdiše, crni luk suzi
avan s karanfilićem i morski oraščić
žude za Azijom
pjeva i česma
ringle su timpani
rerna je topli stomak kuhinje
rodno mjesto hljeba
raste i preliva se
supa je puna šargarepa i celera
i saksije na prozoru stepuju
a u maloj šoljici
posljednjoj iz bivšeg servisa njene skromne svadbe
bliješti živo žumance
i novine na kojima se suši sjeckani peršun šuškaju
i otac gleda čas u moju majku - čas u svoje sjećanje
u vrijeme kad se penjala stepenicama pred njim i kad se smijala zadihana
a mirišu i tek pečene crvene paprike
kraj je ljeta, 2005.
i one se svlače (izvode striptiz) ljušte se
a majka je
nekako vedra, nekako spokojna
iza nje je, na polici aparat za pritisak
i kartonska kutija za cipele puna lijekova
zapjevala bi, posipajući vanilice šećerom u prahu
zapjevala bi
a i ja sa njom.

10 Komšijska književnost

Марко Чудић
Паралелни токови − мали паноптикум
савремене мађарске књижевности

Ако прихватимо данас већ класичну констатацију Данила Киша да је
усуд мађарске лирике њена ангажованост,(1) и ако ту констатацију, не
без разлога, проширимо на поље целокупне мађарске књижевне продукције, онда можда не би било претерано рећи да су читаву мађарску литературу XX века одредила четири ванкњижевна фактора: један часопис,
два (трауматична) историјска догађаја и један (наметнути) друштвени систем.
Први фактор је, дакле, књижевни часопис Њугат (Запад), који је
излазио готово пола века и којем се
посрећило да се око њега окупи неколико генерација толико талентованих
стваралаца да се о тих неколико нараштаја “њугатоваца” још увек с правом
говори као о “златној епохи” мађарске књижевности. Модернистичка
поетика Њугата, коју је својим новим песмама нових времена засновао, поред осталих, и бард новије мађарске лирике, и код нас − захваљујући маестралним преводима и коментарима Данила Киша − добро познати
Ендре Ади, заснивала се, у начелу, на
принципима једног префињеног модернистичког естетицизма, понекад и
претерано стилизованог и необарокно
украшеног попут зграда изграђених у
духу сецесије. Уследила је, након
Адија, права плејада данас већ светски признатих класика мађарске лирике и прозе: Ђула Круди, Деже Костолањи (чији је таленат врло брзо
уочио и један Томас Ман), Жигмонд
Мориц, Михаљ Бабич, Фриђеш Каринти, па нешто млађи песници, јединствени и тешко преводљиви Атила Јожеф и Миклош Радноти, који је због
свог јеврејског порекла мученички
страдао у Другом светском рату и чије песме Razglednicák, писане у радном логору недалеко од Жагубице,
представљају, поред поеме Јама Ивана Горана Ковачића, можда и естетски најостваренији и најпотреснији
непосредни лирски запис о ужасима
страдања. И још многи други, наравно. Тај, никада сасвим јасно формулисани поетички програм Њугата,
наравно, остао би мртво слово на папиру да није било те срећне симбиозе
са читавим тим нараштајем песника и
писаца који су стандарде мађарске
литературе поставили на знатно виши, слободно се може рећи, светски
ниво. Тек са њугатовцима је мађарска књижевност у потпуности ухватила корак са савременим литерарним
токовима. Могло би, наравно, зазвучати помало чудно што једна таква
поетика строгог и истанчаног естети-

цизма није деловала као некакав ретро тренд у време доминације свих
могућих авангардних изама на западу
Европе. Али, ако имамо у виду добро
познату чињеницу о прилично дебелом “фазном закашњењу” (термин
преузет из физике) књижевних трендова у средњој и источној Европи, као
и сталну потребу малих источноевропских народа да све своје друштвене муке и проблеме изразе кроз
уметност која је далеко ангажованија
него на Западу (у том смислу бисмо,
парафразирајући Шелија, могли рећи
да у источној Европи песници нису
баш увек били потпуно непризнати
законодавци света(2), онда је јасно
да су у Мађарској сви књижевни радници, чак и најжешћи противници овде поменуте естетике лепог, морали
да се некако одреде према Њугату,
нису могли да га игноришу (такав је и
случај јединог правог мађарског аваградног песника Лајоша Кашака, рецимо).
Други фактор који је у многоме
одредио судбину мађарске литерауре
у двадесетом веку јесте тзв. тријанонска траума. Позната је, наиме,
чињеница да су, по завршетку Првог
светског рата, у преговорима у Тријанону, недалеко од Версаја, повучене
нове границе у Европи и да је у тој новој расподели карата убедљиво највећи губитник била управо Мађарска.
Мађарској су, наиме, по званичном
слому Аустругарске Монархије, као
пораженој страни у рату, одузете чак
две трећине дотадашњих територија
(и припојене Румунији, Чехословачкој
и Југославији). То је уједно значило и
да се преко три милиона Мађара преко ноћи нашло у туђој земљи, у статусу (прилично потлачене) мањине. У
таквим новонасталим околностима,
мађарски писци који су се нашли ван
матице временом су, сасвим логично,
почели да развијају литературу која
се разликовала од оне у матичној
држави. А они који се нису ухватили у
клопку мањинских јадиковки и провинцијалне учмалости, успели су да
створе значајна дела. Јаз између мађарског народа у Мађарској и Мађара
у суседним земљама само се још више продубио после Другог светског
рата. Амбијент у коме су мађарски
писци стварали разликовао се од
државе до државе. Са доласком нових, посттријанонских генерација,
бледи историјско сећање на трауму и
траже се модуси опстанка у новим
државама. Будући да је и књижевни и
друштвени миље у свакој од ових земаља имао своје специфичности, када бисмо хтели да будемо ултра-ра-

дикални у оцени, могли бисмо рећи
да је у једном тренутку једина ствар
која је спајала мађарске писце у четири различите државе − само језик (па
чак и он у извесним елементима модификован).
Трећи фактор јесте нова историјска траума, траума Другог светског рата и ужаса концентрационих
логора. Ово је, наравно, феномен
светске књижевности. Данас готово
да и нема озбиљних (и мање озбиљних) разглабања о питању логора и
књижевности у којој се не парафразира чувено Адорново (реторичко?) питање: може ли се писати поезија после Аушвица. Но, у Мађарској, која је,
не трепнувши оком, 1944. године
изручила око пола милиона “својих”
Јевреја на немилост Хитлеру, то питање је и даље врло болно, јер добар
део мађарске десничарски настројене јавности и младих јуришника, ни
данас не жели да се суочи са одговорношћу сопствених предака за тај
геноцид.
Четврти фактор је “блага” социјалистичка диктатура Јаноша Кадара
која је трајала дуже од 30 година,
створивши један особени тип “мађарског социјалистичког човека”, тако
маестрално приказаног у многим
играним, али и цртаним филмовима
(Густав). Занимљиво је да су људи
који су преживели најгоре логоре
смрти по правилу били међу највећим
критичарима те благе диктатуре и тог
концепта Мађарске као “највеселије
бараке” (или чувеног “гулаш-социјализма”) у источноевропском лагеру
(читај: земљама Варшавског уговора). Тако је, рецимо, једини мађарски добитник Нобелове награде за
књижевност, Имре Кертес, у једном
интервјуу рекао да његов роман Бесудбинство (код нас доступан у сјајном преводу Александра Тишме) заправо не говори о Аушвицу, већ је
алегорија живота у Кадаровом социјализму.
У складу са вечито ангажованом
природом мађарске књижевности,
назире се полако и пети фактор, фактор транзиције и постсоцијалистичке
(не баш ружичасте) реалности, али
рано је још говорити о његовом снажнијем утицају на литературу (иако
постоје снажне назнаке, нпр. у позним новелама Шандора Тара или у
неким приповеткама Кристине Тот).
Посебно, можда чак и култно
место у освајању нових, другачијих
могућности прозног израза, заузима
обимом невелики опус Петера Хајноција (1942-1981). Овај писац изразито
аутодеструктивног начина живота −

био је тежак алкохоличар − наставља,
на известан начин, традицију морбидних прича једног Гезе Чата, али са
знатно више елемената реализма −
његови описи социјалистичке стварности често су на ивици поуздане социографије − испреплетеног са гротескним, сиреалистичким и иронично-саркастичним елементима. Непоколебљиви индивидуализам који на
сваком кораку избија из Хајноцијеве
прозе − како из релативно реалистичних полуаутобиографских приповедака тако и из гротескних и саркастичних басни или уметничких обрада
урбаних анегдота и вицева − својевремено је, сасвим разумљиво, наишао на жесток отпор у социјалистичким књижевним “центрима моћи”.
Хајноцијев роман Смрт је изјахала из
Персије (објављен и на српском језику под насловом Опустели персијски
град) по својим изузетним описима
алкохоличарских визија и својом јединственом, згуснутом атмосфером,
не заостаје много за романом Испод
вулкана Малколма Лаурија (који је
Хајноцију, по сопственом признању, и
био један од важнијих књижевних
узора) или за непоновљивим сликама
романа Москва-Петушки Венедикта
Јерофејева. Од других Хајноцијевих
дела која су преведена на наш језик
вреди још поменути причу Слова абецеде у антологији Љубав на мађарски
начин, коју је приредио и превео Сава Бабић.
Комбинација социографске прецизности и изванредне способности
дубинске емпатије и уживљавања у
судбине осиромашених и понижених
људи са маргине друштва, карактерише и новелистику Шандора Тара
(1941−2004). Овај писац, који је читав
свој радни век провео као фабрички
радник у Дебрецену, у својим новелама служи се специфичним језиком,
разним социолектима и говорима различитих слојева становништва, па се
у преводу често губи управо тај важан
слој његових дела. Посебна − и, нажалост, трагична − “пикантерија” његовог живота јесте и то да је, по отварању досијеа некадашње мађарске
комунистичке тајне полиције, почетком новог миленијума, откривено да
је и Тар био један од доушника. Новопеченим критичарима-моралистима,
десничарским пост фестум првоборцима, који на тој основи покушавају
да дискредитују целокупни Таров
опус, неће, међутим, бити лако да и
на естетичком пољу одрже своје аргументе, јер, када се дневнополитичка ујдурма мало слегне, новеле, сада већ покојног Тара, и даље ће бити
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не само добре, већ чак и (дневнополитички) опет актуелне.
Од млађе гарде прозаиста у овај
избор су уврштени списатељица
Кристина Тот (1967) и писац Јанош
Хај (1960). Кристина Тот је песникиња првог реда, и у збирку својих новела необичног наслова Линијски кôд
(сада доступне и на српском у одличном преводу Златка Омербашића у
издању Самиздата Б92), она је у доброј мери унела атмосферу свог осетљивог, доживљајно згуснутог и интензивног лирског света. Главни мотив ових њених новела је одрастање
на сивој, соцреалистичкој периферији Будимпеште седамдесетих година
прошлог века с једне, и садашња,
транзициона, бедна дивљекапиталистичка реалност, с друге стране. Новеле, пак, Јаноша Хаја које су се нашле
у овом избору понешто одударају од
главнине опуса овог романсијера, који се базира на ироничној обради историјских и митских (националних)
тема. Преузете су из Хајеве збирке
прича Са ове и оне стране брака. Велику тему љубави и брака Хај, међутим, намерно банализује, преплављујући своју прозу гомилом истрошених
фраза, углавном преузетих из масмедија. Тешке животне драме кроз
које пролазе Хајеви јунаци у оштром
су несагласју са понекад и до гротеске банализованим језиком којим се
описују, и то, чини се, ствара преко
потребну егзистенцијалну напетост
која провоцира читаоце.
Читаоци − а то поготово важи за
“мале” источноевропске народе − радије ће се упознати са књижевношћу
најудаљеније тачке земаљске кугле
него са оним што им први комшија пише. Ако је разлог томе вечна људска
потреба за авантуром и егзотиком,
онда се то донекле још и може оправдати, али плашим се да је разлог много приземнији − реч је, дакако, о комбинацији националне митоманије, националних комплекса и оног чувеног
страха од Другог. Све је то, ако се
има у виду дводеценијско тровање
нашег народа (а у нешто мањој мери
и мађарског народа), прилично разумљива рефлексна и нагонска реакција читалишта. Но ипак, рецепција
литературе не би требало да буде полигон за нагонске реакције овог типа.
А мађарска књижевна сцена Војводине, нарочито од шездесетих година
па надаље, имала је (и још увек има)
много штошта да понуди. И опет је,
као у случају славног Њугата на општемађарској сцени, афирмацији војвођанске мађарске литературе допринео један изразито модеран и прогре-

сиван часопис, Úј Сyмпосион (Нови
Simpoyion) из Новог Сада, чија се редакција често сусретала са најразличитијим видовима цензуре у СФРЈ. Па
ипак, релативна слобода изражавања
у Југославији у поређењу са тадашњом Мађарском, допринела је томе
да је овај часопис једно време био једино место где су могли да објављују
ућуткивани писци из матичне државе
(Геза Отлик, Миклош Месељ и још
многи други). И не само они, већ и
многи “underground” југословенски
књижевници тог времена.
Један од првих песника који је
обележио овај изузетни мултимедијални часопис био је Иштван Домонкош (Domonkos István, 1940). Његова
поема Хаварија (овде представљена у
сјајном препеву Јудите Шалго), са
својим наглашеним анти-лиризмом и
манифестном, провокативном дереторизираношћу (иза којих се, наравно,
крије врхунско, управо до перфекције

доведено језичко мајсторство, заједно са версификацијском маестралношћу првога реда) могла би се читати и као језиво пророчанство не само
судбине мађарског песника са (географског и културног) руба, већ и читавог јужнословенског културног
простора, или онога што ће од њега
остати − недоречене језичке крхотине
и граматичке развалине Домонкошевог “луцидно бунцајућег” лирског субјекта као да наговештавају занемелост пред ужасом који долази. da

(1) Новија мађарска лирика. Приредили
Иван Ивањи и Данило Киш. Превели Иван Ивањи, Данило Киш и Иван В. Лалић. Нолит, Београд, 1970. Предговор Данила Киша, стр. 5.
(2) Иако им, треба рећи, њихова књижевна и друштвена популарност никада нису доносили истински политички утицај. Тако је бард
мађарског романтизма Петефи на изборима
1848. године на којима се кандидовао добио сада већ “чувених“ 1 одсто гласова...
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Кристина Тото
Ненасељени човек
(Гранична линија)

Требало је да већ у четвртак одем,
али на крају нисам стигла. Тек сам у
недељу отпутовала за Кечкемет, исувише доцкан. Нисам стигла да се опростим од њега. Када сам стигла, њих
четворо је стајало око леша. Беше
летња оморина, па ипак нису отворили прозоре собе, као да су се међусобно стидели тог отужног мириса који је само погоршавала млака пара
што је допирала из кухиње.
Збуњено сам га посматрала,
размишљајући о томе колико мртваци
личе један на другог, чак и овако, непосредно након смрти, да о каснијим
фазама и не говоримо. Занимљиво,
не могу да реконструишем свој бол,
баш као ни ту, тада наизглед тако
неодложну ствар, због које сам закаснила. Сећам се само усиљености,
незграпног тапкања у месту међу потресеном, ћутљивом родбином. Стајала сам у истом положају, руку спојених напред, празна погледа, као за
време некакве свечане говоранције
или као што сам стајала у детињству
на перону малог метроа када су ону
мртву тету пожутелог лица у лежећем
положају поставили на клупу чекаонице. То је била тета, ово је чика.
Другим речима, то је сада већ нико,
ненасељена кућа, празна лутка: склонила се у азил душе.
Између нас је било шездесет година разлике. Када сам га последњи
пут видела живог, три недеље пред
закаснелу и уједно последњу посету,
једва је већ могао да говори. Занимљиво, као да се с његовом отегнутом,
а затим убрзаном деградацијом, и у
башти појавила трулеж. Исто су тако
били постављени чипкани столњаци
на баштенске столове, исто су тако
била подупрта улазна врата оном, у
црвено офарбаном хоклицом, па ипак
се нешто променило, другачија је била она дискретна кореографија долазака и одлазака, укус јелâ, по глазури
есцајга нахватала се прљавштина, а у
собама је завладао некакав чудан
мирис. Нарочито у његовој. Лежао је
на кревету металног оквира, који се
могао подићи, покривен вуненим ћебетом с коцкастим везом. Изненадила
сам се колико му је тело мало, колико су му контуре оштре попут срче,
а говор му беше, баш томе насупрот,
мек и растресит, као да су речи изгубиле своје контуре: готово да је комуницирао само погледом, тим својим
огромним, влажним очима плавичастог сјаја.
− Колико дуго остајете?
Најзад сам схватила шта ме пита. Нисам желела да му се нагнем
ближе, јер ми је сметао мирис лекова

и пудера, његови белим наслагама
обложени углови усана, нисам желела изблиза да видим лобању што му
се промаља кроз кожу главе.
− Не могу остати − затресла сам
главом.
Затворио је очи као да размишља о овом мом одговору. Никада нисам остајала, увек бих ујутро долазила и враћала се кући вечерњим возом, тако да нисам разумела зашто ме
то пита. Као да не зна да се морам
вратити.
А онда изненада упре поглед у
мене и махну да му се приближим.
Подигох се са столице и прислоних
уво на његова уста. Оно што сам чула
било је потпуно невероватно. Испрва
сам само осетила ритам те његове
реченице, нешто као “покријте ме”,
али сам онда, загледавши му се у
лице и видевши његов поглед, изненада схватила да је заиста рекао оно
што сам чула.
Пољубите ме.
Стајала сам над њим у неугодној
пози, погурена, док ми је он једном
руком, некаквом вапијућом и неземаљском снагом стискао подлактицу.
Исправила сам се, склонила његове
прсте са мојих и села натраг у столицу.
Без одговора, као да ништа нисам чула.
Између нас је зјапило шездесет
година, деда ми је могао бити. У извесном смислу, он је то и био: слушала сам његове приче, дивила се његовим сликама, чезнула за његовим
похвалама. А сада сам престрављено,
постиђено седела ту крај њега и зурила кроз прозор. Господе Боже, шта он
хоће. Имала сам тада двадесет година, шта сам тад знала, била сам само
једна надмена, полуодрасла девојка.
Нисам разумела шта он очекује, нисам схватила да му треба опроштајни
пољубац, да стојимо на перону и да
он за који минут одлази, не од жене,
не од мене тражи он пољубац, него
би од живога онај ко одлази у смрт
желео добити некакав последњи поклон, нешто чудесно немогуће − стицајем околности баш од мене.
У међувремену у собу је ушла
тетка Едита. Наместила му је јастук
на узглављу, подигла му ћебе, упитала га да ли да отвори прозор. Бебице
моја, тако се обраћала старом, што је
мени и раније било бизарно, а сад ми
беше крајње мучно, јер ако је она,
као његова супруга, била мајка овом
болесном и старом, малецном и
скврченом телу, шта сам му онда, доврага, била ја. Било ми је непријатно
као да сам ухваћена у неком нева-

љалству. Мало сам тада још знала о
заједништву, о одвајању, премало да
наслутим да би и она желела исто као
и њен муж, јер њих двоје су већ одавно један исти човек у два тела, само
што један остаје ту да лежи, а други
излази у трпезарију да постави сто и
изнесе супу што се пуши.
У тишини приступисмо супи. Када сам погледала у тањир, одмах сам
приметила да нешто не ваља. Али
нисам смела, напросто се није могло.
Чело ми је облио зној, све ме је јаче
обузимала мучнина, и покушавала
сам да кашиком цедим супу тако да
ситне црвиће што плутају на површини некако одстраним помоћу вештачких вртлогâ што сам их кашиком правила, да остану изван њеног домашаја. Није ми ишло, увек би остајао понеки, а прстима би мучно било вадити
их. Боже благи.
− Не свиђа ти се, душо?
Једино чега се још сећам јесте
да покушавам повући воду у WC-у,
гледам жућкасту линију од воденог
каменца и покушавам да исповраћам
из себе смрт, тај мирис лековитог
биља и супе, док, чела наслоњеног на
зид, вичем, нема никаквих проблема,
стварно ми није ништа, мора да је то
од раног устајања и пута.
А затим стојим у једном другом
тоалету, насупрот мени округло огледало белог оквира, у њему гледам
своје петнаест година старије лице
док лагано спуштам пешкир. Имам
тридесет пет година, понешто већ
знам о рађању, о смрти још увек застрашујуће мало, тако бар сада осећам, зато сам морала хладном водом
опрати лице: да не бих плакала.
Умро ми је један пријатељ.
Умирао је споро и тешко, све се
више смањивао, док је дете које расте крај мене постајало све веће.
Не писати о малецном доњем
делу тела у пеленама.
Сад лежи тамо у другој соби,
љубавница, односно љубавнице седе
крај њега, седе и држе га за руке,
милују му чело. Враћам се до брачног
кревета, девојка с његове леве стране плаче. Седам, гледам, у себи се
опраштам од њега. Девојка ми показује да га пипнем, руке су му већ
хладне, али под мишком му се још
осећа топлота, ту се угнездила душа и
још не излази, ту јој је последње
прибежиште,
одатле
најкасније
одлази. Тамо јој је дом. И заиста,
стављам руку тамо, нежно, као да нас
три седимо око каквог спавача, иако
је то уснуло тело ненасељено, склонило се у азил душе. Није међу нама
било разлике у годинама, могла сам

сад и ја лежати ту, али ја живим, али
ја живим, имам сина, имам сина,
имам сина.
Четири му је године. Чучнем поред њега, слушам га шта прича. Из
неког разлога бескућнике увек назива
ненасељеним људима, и, као да
свесно користи играве могућности
мађарског језика, назива их људима
без катанца. Јутрима, кад пролазимо
кроз подземни пролаз на тргу Блаха
Лујза, он посматра намучена, смрдљива тела што дишу на картонским
листовима. Примећујем да га то боли,
да мисли да ту нешто није у реду,
премда је тај призор део његовог
живота, у толикој мери да са Робиком, који свакога јутра премеће по
контејнерима пред нашом зградом,
редовно станемо да попричамо.
− Зашто без катанца? −питам га.
Гужва је у подземном пролазу,
чучим крај њега, скоро нас односи
стампедо масе. Размишља.
− Зато што нема катанац − одговара ми.
Разумем. Устајем, идемо даље.
Нема катанац, нема шта да затвори,
то јест нема ни врата, а консеквентно
томе нема ни кућу на којој би се та
врата што их нема могла отворити.
Није сигурно да и мој син разуме, али
не жели даље да прича о тој ствари,
ставио је катанац на уста. Бебице
моја.
Свакога јутра срећемо Робику,
сваког јутра око осам сати он ради у
контејнерима. Робика саобраћа колицима с точковима, њима прилази ивици контејнерâ, а онда, кад им се довољно приближи, једним замахом се
нагне напред, подигне поклопац и
својим мишићавим рукама подиже се
из столице. Робика, наиме, нема ноге. Рамена су му гигантски широка,
једном руком се ухвати за ивицу контејнера, другом претура по њему.
Оно што нађе баца напоље, а после
једним штапом растура ту гомилу и
проверава има ли у њој нечег употребљивог. Виси тако минут-два, а
затим се исцрпљено стропошта у
колица, руке му дрхте. У тренутку кад
се подиже из колица, повремено се
указују два ножна патрљка. Задњи
део панталона му је влажан, вероватно не стигне увек на време да изађе
из колица. Једном сам током лета,
након што су чистачи управо били опрали контејнере који су се с отвореним поклопцима сушили, изнела мачји измет. Колица с точковима су баш
била тамо, али Робику нисам видела
нигде. Кад сам се нагнула над контејнер да погледам, одједном устукнух,
јер ме изненада запахну влажан, то-
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пао смрад. Робика је стајао у унутрашњости контејнера, то јест стајао
би да је имао на чему. Дакле, био је
унутра и листао је старе бројеве
Playboyа. Скоро му просух измет на
главу. Уплашено га упитах шта ради
унутра, а он ми најприроднијим гласом, и не погледавши ме, одговори
да чита.
− Хоћете ли моћи да изаћете? −
упитала сам га. Погледао ме је с таквим презиром да сам поцрвенела, поготово што он није могао видети да
ми је у једном тренутку пало на памет
да би га брзо требало сликати: Човек
без ногу у контејнеру. Могло би се
овде и живети, додао је не престајући
да пабирчи по новинама. Замишљала
сам: катанац на контејнеру.
Све то се догодило лети, сад је
јесен, тротоар је пун лишћа. Гледам
точкове колица, јуче се десила некаква промена. Робика је на зупчанике
привезао шарене, дречаво зелене и
ружичасте делиће пертли који су се
током котрљања стапали у јединствену шарену линију. Мора да се пуно помучио око тога, али вредело је. Мом
сину се јако допадају, дуго му маше.
Отпоздрављам му и ја, успут размишљам о Робикином лицу, о боји њего-

вог лица: толико ме подсећа на некога. Или пре ће бити на нешто. Да, то
је то, подсећа ме на старо, мртво тело, на жуту лобању. Робика има лице
лобање, ускоро ће умрети − пре доласка зиме, засигурно.
У петак морам путовати за Кечкемет. Годинама нисам ишла тамо,
откад је Стари умро ниједном нисам
била. У возу ипак имам осећај као да
идем код њега. Јесењи пејзаж, небом
круже вране, над празним ораницама
лебди магла. Размишљам, гледајући
то мрко сивило и густи дим који однекуда куља, о томе где је граница, постоји ли граница између живота и неживота, живота и смрти, постоји ли
некаква јединствена линија разграничења, размишљам о живима и о мртвима, о томе да ништа нисам научила
током година, само сам старила, и
размишљам о томе куд ли се денула
та моја надменост, шта је остало на
њеном месту, шта је оно што се ипак
није променило, шта је то због чега
ни сад не бих пољубила оног који
креће на пут.
У повратку касним на поподневни воз, сатима морам чекати. Шетам
у парку поред станице, а затим седам
на једну клупу на игралишту. Један

промрзли тата, који је вероватно само недељом задужен за дете, надгледа свог синчића обученог у тренерку,
који неуморно спушта каменчиће са
тобогана. Тата с времена на време
кратким, одсечним командама упозорава дете да то не треба чинити, али
дечкић − може бити отприлике исто
годиште као и мој − не даје ни пет пара. Мушкарац се окрене, запали и
промрзлом, црвеном шаком обухвата
цигарету. Хладно ми је.
Дечкићу изненада досади игра
на тобогану, па улази, потрбушке пузећи, у једну цев дизајнирану за децу
мању од њега, тамо одседи неко време, па излази. У рукама му виси тампон, носи га тати. Мушкарац га изнервирано баца и одлазе кући.
Улазим у мозаицима поплочану
чекаоницу јер пада мрак, хладно је, а
ни воз неће још скоро. Седам на једну
клупу, овде бар греју, гледам рекламне огласе. У чекаоницу се с муком увлачи некакав бескућник са штакама, прилази бело окреченој канти
за смеће с аутоматским поклопцем у
углу, дуго је посматра.
На канти свеж, шаблонски насликаним плавим словима натпис:
Ово овде је сад већ Европа, пазите

на ред и чистоћу. Бескућник откопчава шлиц и испиша се у канту, нешто
мало капне и поред ње. А онда отхрамље, легне на клупу у ћошку,
склупча се и тоне у сан.
Још увек ми је ужасно хладно,
време се вуче као глиста, читати немам воље, уморна сам. Лагано почињем да му завидим на тој пози, опружим се на клупи и, спустивши главу
на ташну, дремуцкам, с рукама под
мишком: тамо је најтоплије. Лежимо
тако већ скоро десет минута, када у
хол улази радник железнице с најлонском кесом у руци. Савесно се осврне
око себе, а затим гаси неонку.
Изгледа да овде нема никога.
Превео Марко Чудић; Летопис Матице српске, год. 183, књ. 479, св. 6 (јун
2007), стр. 1011-1016.

14 Komšijska književnost

Јанош Хај
Тајна

Жена није знала. Зато се то и могло
сматрати тајном, јер није знала. Дисала је равномерно, како дишу само
они који не знају. Добро је што не
зна, мислио је мушкарац. Била је ноћ.
Два сата прошло. Тада се он обично
буди, као да му неко цокулама растерује сан, нагло се прене, и онда више
не може да заспи, јер он зна. Сатима
само размишља о томе шта ће бити,
како ће му тећи живот, али до некаквог смирујућег решења, које би му
можда могло донети неопходан мир
да поново заспи, никако не може
доћи.
Жена није сумњала. Не само
што није знала, није ни желела да зна
шта се догађа. Није запиткивала мушкарца: зашто си смршао, коме желиш да се допаднеш, или те, можда,
неко физички тако исцрпљује да се с
тебе нехотице топе сувишни килограми. Једино што му је, ваљда, једног
недељног јутра рекла, било је ово:
скоро си исти онакав какав си био у
својој двадесет и петој када сам се
заљубила у тебе, само се мало ипак
разликујеш јер године се, је ли тако,
не могу замрзнути, не може се избрисати све оно време које је на парампарчад исцепкало нервни систем и
кожу на лицу.
И деца су се сложила с маминим
мишљењем да је тата увиткио. Вероватно зато, рекла је жена благо се осмехнувши, што одбија да једе месо, и
уместо њега само трпа на тањир оне
огромне хрпе зелениша.
Последњих месеци се мушкарчев јеловник заиста радикално променио. Одбијао је да једе месо, на
пример. Али из тога жена није извукла закључак да је, можда, у шему
улетела нека нова жена чија је фиксидеја да се смеју јести само веганске
ствари пошто је све друго нездраво,
штавише убиствено. Месождери су,
дакле, сви криминалци или у најмању
руку помоћници криминалаца, саучесници у оној општечовечанској
кланици коју једна особа модерних
схватања не може прихватити. То је
рекла та млада, или барем од његове
супруге знатно млађа жена, а реч је,
наравно, била о нечем сасвим другом, о томе да она мрзи свог оца, и ту
је мржњу желела исказати тиме што
није хтела да једе она јела која је
њен отац са тако халапљивим задовољством гутао. А тај њен отац био је
сасвим нормалан отац, који је обожавао своју ћерку, а и ћерка је њега годинама обожавала, али је онда одједном схватила да отац ипак само може
да јој остане отац, да јој не може бити партнер, и то разочарање донело

јој је мржњу према њему, а уједно и
обожавање старијих мушкараца.
Али његова супруга није размишљала о једном таквом, врло могућем, објашњењу, него о томе да јој је
муж можда случајно купио један од
оних “лајфстајл” магазина, продавачица га је присилила да га узме пошто
јој је само тај примерак од прошлог
месеца још остао, даће га она њему и
упола цене, има у њему и хороскопа,
ако ништа друго, то ће му сигурно користити, бар ће се слатко смејати тим
будалаштинама, на пример томе који
му је срећан дан, јер каква ли је то
само глупост да вам неко каже који
вам је дан у недељи најбољи. Жена
је, дакле, мислила да јој је муж у неком од тих мушких магазина који су
му случајно доспели у руке могао
прочитати како треба водити исправан и здрав живот, како сада, кад се
педесета ближи, ваља већ повести
више рачуна о здрављу, и она би то
радила када би имала макар трунчицу
времена које би могла посветити
себи. Али она га нема. Није је чудило
ни то што јој муж једе и некакве специјалне био-производе, разне екстракте лековитих биљака који јачају
имунитет, што је потпуно баталио
своју вечерњу чашицу, ама ни капи,
не пије више ни газирану минералну
воду, искључиво негазирану, а и од
кафе се одвикао. Толико је ово време
постало неподношљиво за живот, помишљала је она, да сви нађу себи
неку занимацију, некоме је то алкохол, а некоме само шљака или пецање... А страшно је и помислити да
вам муж седи тамо на обали неког
језера и сатима само буљи у воду.
Програм здравог стила живота још
увек је бољи од свега тога, а, не на
последњем месту, то је и за организам од изузетне важности.
Није посумњала. Друге жене
посумњају већ и кад им муж случајно
донесе кући нови препарат за туширање, са аромом кокоса, на пример,
какав никада раније нису користили.
Таква жена одмах нападне мужа, а
зашто си то купио, на шта јој он, да би
се некако извукао, одврати да га је
купио на акцијском снижењу у DM-у.
Жена на то већ сутрадан креће у проверу, и одмах се испоставља да то
није тачно, да онај са кокосом никада
није ни био на снижењу. Значи, купио
си га само зато, издире се она увече
на тек пристиглог мужа, јер се оној
твојој одвратној курвештији, тако она
назива хипотетичну непознату жену,
то свиђа, и ниси желео да јој засмета
твој мирис. Ова жена то никада није
радила. Када је муж једнога дана до-

нео такав препарат за туширање, само га је питала зашто, а муж је рекао,
било је акцијско снижење, ето зато.
Наравно, тајне су као и намирнице, после одређеног времена истекне им гаранција, и од тог тренутка
се више не могу сматрати тајнама.
Било је то једног четвртка, пре подне, када жена није отишла на посао
јер је још увек имала право на дан
мајке, деца још нису напунила шеснаесту, а није ни она глупа па да те
дане тек тако препусти послодавцу,
нема шансе. А тога дана, тачније, једног од тих дана, баш тог четвртка наумила је да најзад испегла ствари, јер
то је ужас живи колико једна жена
треба да пегла. Џаба измислише најмодерније пегле, техника не може да
прати количински раст што произлази
из наметнуте друштвене потребе да
се има бити све чистији и чистији,
околина реагује чак и на најминорнији телесни мирис, и жигошу те да си
запуштен. Ако треба, ти промениш и
две кошуље дневно, а то генерише
прање, а прање генерише пеглање. И
онда тај дан мајки, уместо да проводи
уживајући у материнству, она мора
посветити том проклетом послу који
свака жена мрзи, и заправо би већ
само и због те једне ствари постала
феминисткиња, кад би барем за то
имала времена од силног пеглања.
Жена је пеглала и пеглала, телевизор је био укључен, баш су пуштали неку политичку емисију у којој
су неки одбојни људи говорили, није
обраћала пажњу о чему. Можда о томе да је живот бољи или гори од када
су ови или они на власти, и да би,
када би се влада променила, људи
живели боље или горе. У тој и визуелно и акустички одбојној средини,
жена је упитала мушкарца: дакле,
онда данас не треба да идеш. Морам
ти нешто рећи, изусти мушкарац. Жена се престравила: сада ће, помислила је, сазнати оно што она никада,
бар у свом животу никада, није желела да сазна, и сетила се препарата за
туширање, мршављења, здраве исхране, и изненада јој је синула друга
могућа интерпретација свега тога.
Није сигурно да треба то да ми кажеш, одвратила је. На жалост, то не
може остати тајна, и ја сам мислио да
ће моћи, али се јуче испоставило да
не може. Да је све оно што сам учинио, а учинио сам много, било недовољно да се заустави процес. Какав
процес? − упитала је жена, готово
уверена да је та друга жена остала
трудна, и да јој, наравно, није ни на
крај памети да побаци, те да на овај
начин уцењује мушкарца, њеног му-

жа, да га приморава да напусти своју
породицу, јер, на крају крајева, он је
ипак добар човек који не би напустио
жену с дететом које је његово. Идуће
недеље... Шта ће бити идуће недеље? − упаде му у реч жена. Почиње,
рече мушкарац. Шта почиње, упита
нервозно жена. Хемотерапија, одврати мушкарац. Не разумем, прошапта
жена, не разумем... каква... не разумем... И рекавши то, она се скљока у
фотељу што се налазила ту, непосредно крај даске за пеглање. Нисам
хтео да ти кажем, прозбори мушкарац, јер сам знао да ионако имаш толико проблема, деца, твоји родитељи, и наравно онај твој глупави посао
где никог не занима имаш ли приватни живот. Нисам хтео да ти прикачим још и ово, а и неки лекар-хомеопата ме је храбрио да ћу успети да
променом начина живота зауставим
процес, рекао ми је да од њих десет
деветорици успева, али, на жалост,
изгледа да сам ја био десети. И рече
како годинама није ишао на рентген
плућа, а када је на крају ипак отишао,
показало се да не само на једном
месту, него да му цела плућа прекривају мале злоћудне куглице, а јуче се
испоставило и то, након што су му
урадили један CT на читавом телу,
примећено је да се тумор појавио већ
и на јетри и на бубрезима, и да више
ништа друго не преостаје, само хемотерапија.
Жена није знала шта да каже,
тек неколико минута доцније, шта му
је то требало да толике године пуши,
а и тај алкохол, ни он није био од користи. Покушавала је да нађе неког
вантелесног непријатеља који се,
користећи слабост личности, ушуњао
у живот њеног мужа, и тамо годинама
шенлучио, док на крају није потпуно
растурио тело. Дешава се и онима,
рече мушкарац, који не пију, њима
исто тако. Али теби зато што си пио и
пушио, каза жена, и заплака.
За викенд су већ и деца сазнала
шта је с татом, и тада су већ сви знали да мушкарац иде на хемотерапију,
а онда сазнадоше и то да та хемотерапија није могла да спречи бујање непријатељских ћелија. Заслугом докторке којој је мушкарац из неког разлога био симпатичан, или јој можда
беше жао жене и деце, који ето, остају без оца, он доби још две куре, умро
је тек после треће, непуна два месеца
након откривања тајне.
На сахрану нису позвали много
људи. Родитељи, јер они још беху
живи, његова мајка рече у мртвачници зашто ја не лежим сад ту, неколико блиских рођака, његов брат, на
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пример, који је на уво своје жене
шапнуо, да је то тих петнаест година,
колико је трајао пушачки стаж његовог брата, а и пио је доста, да се то
манифестује сада у овој смрти, а
жена је само климала главом, како је
добро што ми нисмо тај пут одабрали,
касније су се наравно страховито чудили када се и њихов пут слично завршио, али тада још нису знали да ће
тако бити. И од пријатеља је дошла
неколицина, жалили су тог човека,
премда су и они били убеђени да и он
сноси кривицу за ову смрт, ако ни
због чега другог, а оно због тога што
није желео да живи. Када је сазнао да
је у невољи, одрекао се себе. Јер
такви умиру, рече један који се чинио
информисаним у оваквим стварима.
Они који се не одрекну живота, таквима рак не може дохакати. Жена је
плакала на челу поворке, са двоје деце крај себе, жао јој беше мушкарца
а криво јој је било и што је остала
сама, мада јој се на трен указа могућност живота различитог од досадашњег, а пошто је мушкарац био
брижне нарави па је за собом оставио
безброј осигурања и везаних банковних улога, изгледало је да ће се такав
живот моћи и финансирати.
Стајали су тамо, пуни туге и оптужби на рачун мртваца, и нико није
обратио пажњу на високу црну девојку, можда чак и мало вишу од покојника, али то се више не може проверити, која је стајала мало пострани,
видно дистанцирана од осталих присутних. Нико није видео ту девојку, а
није видео ни њен бол, нису осећали
мирис те девојке, тај пријатан мирис
кокоса што је препарат за туширање
оставио на њеном телу, јер је она била непостојећа, као што је сада већ
непостојећи био и − мушкарац.
Превео Марко Чудић; Летопис Матице српске, год. 183, књ. 479, св. 6 (јун
2007), стр. 1022-1026.
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Šandor Tar
Osmatračnica

Mladi Vìda je poslednjih dana već postao užasno džandrljiv, ne ustaje iz kreveta, ne jede skoro ništa, jedva je i vina okusio, a onda je iznenada rekao ocu
da na prozorskoj rupi svake noći vidi
neku veliku crnu pticu kako kruži tamo
gore, a kada se spusti, on će umreti. Čika Vìda bi mu najradije rekao da noću
nikakve ptice sem sove ne kruže nebom, te da prozor nije okrugao, nego
četvrtast, mora da je samo njegov vid
oštećen, ali nije ništa rekao, samo je
napravio strašilo od metle, užadi, ma
nema ovde nikakva ptica da preleće.
Kada bi ga pitali čemu sve to, ćutao je,
a onda bi ipak progovarao. U roku od
nekoliko dana svi su već znali da ovde
ptica verovatno ipak preleće, premda
narod u ovim krajevima nije sujeveran.
Bereš se kleo u kafani kod Mišija da i on
vidi ptice i danju i noću, pa šta? Gde,
zapitkivao ga je nezasito Lajoš Mere,
koji u poslednje vreme jede golubove,
ali ih sad već jedva nalazi. Niko nije bio
dobro raspoložen, i noću su kriomice
vrebali pticu, ali nju je video samo mladi Vìda u svojim čudovišno bolnim noćima. A onda je njegov otac iznenada banuo kod popa sa željom da razgovara sa
njim. Sa mnom, upitao ga je stari pop
zabrinuto, zbog čega vi želite da razgovarate sa mnom?
Sveštenik je večito bio nervozan
kada bi neko hteo da razgovara sa njim,
naročito ako taj neko dolazi iz Krive ulice, u kojoj niko ne ide u crkvu, da o
drugim stvarima i ne govorimo. A ako
taj neko kojim slučajem i ne dolazi iz
Krive ulice, i tada je bivao nervozan,
jer tako retko neko svraća kod njega s
namerom da s njim priča, tako da sada
mora da je neka velika nevolja iskrsla.
Stajao je u baštici pored svešteničke
kuće, jer je već sasvim dovoljno stajao,
sedeo, ležao tokom dana, i do crkve je
već bio svratio, pogledao je već kroz
svaki prozor, otvorio sva vrata, i, premda beše neženja, nije mogao shvatiti
šta li to ostali sveštenici rade svaki bogovetni dan, iz godine u godinu. U bašti
čovek može nekako i pred samim sobom
da nestane, pomišljao je, jer je i dokolica greh, kad ono, evo, banuo čovek i
ni manje ni više nego baš s njim želi da
razgovara. Sedite, reče mu bezvoljno, a
onda se seti da se nema gde sesti, hoćete li da uđemo? Čika Vìda reče da je
njemu svejedno, neće on dugo zadržavati gospodina sveštenika, samo ga je,
eto, ugledao kako stoji napolju, pa ga
se iznenada setio. Šta je posredi, upita
pop sluteći zlo.
Pop je iz viđenja poznavao čika
Vìdu, jedno vreme je često navraćao u
Krivu ulicu, ali tamo su ljudi ovog godišta skoro svi isti, a sada i nije bilo va-

žno koji je čika Vìda među svima ostalima, nego da konačno kaže šta hoće, pa
nek ide s milim bogom. Daće mu jednu
Bibliju, pomisli on, ali pitam se čemu?
Ipak bi bolje bilo da uđemo, reče mu,
jer ničeg se drugog nije setio, ali stari
nije hteo, on je samo želeo da ga pita
da li gospodin sveštenik ima običaj da
se sreće s Bogom. Vruće je bilo, na ulici nigde žive duše, i autobus tek kasnije dolazi, na nebu nigde ni oblačka, a
vazduh nepomičan. Pop obrisa čelo, a
onda oprezno upita, je li da se vi sada
šalite? Ma, ne šalim se ja, negodovao je
stari, nemam ja sada ni trunke volje za
šalu, verujte mi na reč. Ako sam nešto
loše pitao, izvolite me ispraviti, kako
onda to ide? Kažete da se ne viđate s
njim? Mislite li, upita pop taktično, da
Gospod živi negde ovde u okolini? Stari
ništa nije odgovorio, samo je buljio
preda se, i naslanjao se na biciklo kao
da se bojao da će pasti. Niste li vi, čiko, možda pijani, upita ga pop pomirljivo, uđimo ako vam nije dobro. Ma, kakvi, reče stari, i zaista, ono što ga je
obuzelo nije bila nesvestica, već plač.
Služba jednog seoskog popa prilično je jendolična, sveštenik se nije ni
sećao da se ovde išta i dogodilo, osim
što je jednom prilikom jedan mladić sa
dugačkom kosom, iznebuha, bosonog
banuo kod njega s neobičnom vešću da
je on Isus Hristos. Sveštenik ga je ponudio supom s rezancima, što je ovaj bez
ustezanja prihvatio, a onda ga pitao kojim autobusom je došao. Kasnije je pomišljao da Hristosom ipak treba da se
bavi katolički pop, i s neophodnom ljubaznošću preusmerio ga u drugu parohiju. A vazda prisutnoj gospođi Hiše rekao
je da je ipak čudno da Spasitelj saobraća sa đačkom povlasticom, jer se na
autobus koji polazi u petnaest časova
samo s njom može ući. Udovica Hiše bila je nekakva svaštara u svešteničkoj
kući, i svojim prisustvom ona je popa
uglavnom podsećala na prolaznost, kao
i na to da bi se zapravo, u krajnjoj liniji, mogao njome i oženiti, drugih obaveza jedva da je i imala. Sada, međutim, nema ni gospođe Hiše, ni rezanaca, a ovaj čovek je maločas tvrdio da
mu je konj nestao, da mu je sin na velikim mukama i na izdisaju, i da bi on
želeo da razgovara s Bogom. Od tog trenutka zavladala je tišina.
Sveštenik je tek kasnije osetio da
su mu od zbunjenosti usta ostala otvorena, a to znači da treba nešto reći,
užasno, pokulja iz njega saučešće, užasno. Pa jeste, reče čika Vìda sada već
smirenije, mislio sam, kada sam vas
ugledao, da bi onom nekom tamo gore
trebalo reći da to što radi stvarno nije
u redu. Pa kakav je to način, molim vas,

ima pet godina kako mi je žena umrla,
pa dobro, bila je bolesna, a sada i sin,
već godinama, povrh svega još i konj, a
ja nikada nisam krao, ni od koga, niti
pljačkao, ni ubijao, pa šta mu to onda
stalno kod mene smeta? Ako mi i konj
ode, onda neka nosi i mene do đavola,
ništa sam bez njega, ne mogu više čestito ni da hodam, na bicikl više ne mogu da sednem, samo ga guram pored sebe da se imam na šta oslanjati, pa šta
mu je to onda skrivio Šandor Vìda? Pop
je pokušao da mu objasni da to ipak nije tako jednostavno, te da do Boga čovek dospeva kroz veru, ali čika Vìda ga
više nije slušao, tek se kasnije oglasio,
nema veze, vi mu svakako recite da je
to jedan veliki nitkovluk. U stvari, ne,
on će mu sam reći, jer njemu je svega
ovoga već dosta. Ako ga nema, nema
ga, ako ga ima, onda neka shvati to, a
on će naći načina da mu to objasni, ako
treba, i na onom svetu. Rekao sam ja i
nadzorniku u fabrici, moliću lepo, nastavi on, čovek samo trpi, trpi, ali sve
ima svoje granice.
Čika Vìda beše pristojno obučen,
čiste pantalone, bela košulja, na nogama nekakve sandale, čak se i obrijao,
pop je njegovo izlaganje smatrao logičnim, suvislim, nije mrmljao sebi u bradu, nije mucao poput pijanaca, u svemu ovome bilo je ipak nečeg sumanutog, stari sveštenik bi povremeno osetio
da mu se muti u glavi, kasnije ga je pitao, a recite mi, jeste li kod lekara već
bili? A onda je smatrao za bolje da ga isprati, da ga se ratosilja, jer već behu
stigli do svakodnevnih tema, tč suša je,
tč se probušio veliki kazan, tč ni kokoške ne nose redovno jaja. Ostavite bicikl ovde, hrabrio je starog, vratićete
se po njega, ali sada požúrimo, odvešću
vas kolima. Starac se s mukom uvukao u
trabant, a ni lekara nije radovala čitava ova situacija, ordinacija je već bila
zatvorena za taj dan i, upravo iz tog razloga, on je već uveliko pio neku mešavinu piva i ko zna čega još, što nećemo
više nikada ni saznati, s obzirom da je
tu drugu bocu sklonio u torbu. Uvek je
mrzeo kada ga zovu kod samrtnika, na
kraju krajeva, on je valjda ipak lekar ili
koji vrag. Ovi nikad neće naučiti da
umiru pre podne, pomisli on, ali odmah
i pocrvene od stida. Idemo, reče zatim,
i izvali se na zadnje sedište.
Pop beše loš vozač, ali su to, osim
njega samog, naslućivali samo oni koji
su mu vozili u susret, iza njega nikad nikog nije bilo, sada, međutim, saobraćaja jedva da uopšte i beše, nekoliko biciklista i pešaka teturalo se u omorini,
uglavnom nasred puta. Prozori behu
otvoreni, i, kada bi se za tim ukazala
potreba, sveštenik im nije svirao, nego

bi im se obratio s prozora automobila,
izvinite, molim vas, samo malo! Docnije je već i stari tu i tamo viknuo s prozora, a onda reče, kad već idemo, mogli bismo usput potražiti i mog konja.
Sad kad ste vi tu, valjda će se i Bog malo uljuditi. Pop je bio zbunjen, a onda
se okrenuo, da pita lekara šta kaže na
to, ali on ništa nije rekao, pošto je spavao. A stari je pokazivao gde treba skrenuti, i dok je sveštenik došao k sebi,
već behu izašli iz sela. Onda krenuše i
dugo se vozikaše nekakvim zemljanim,
kolskim putevima, među sasušenim, izgorelim parcelama, po ispucalim ledinama, pašnjacima, ali mu konja nigde
ne nađoše. Čiko, iznenada prozbori
pop, ja ću se sad okrenuti, i vratiću vas
kući zajedno sa gospodinom doktorom.
Starac izduva nos u jednu krpu, a onda
reče da se više čovek ne može ni u Boga pouzdati. Zar ne biste mogli nešto da
učinite, upita on kasnije, s jedva tinjajućom nadom. Šta, upita ga pitomim
glasom pop. Mogli biste se bar pomoliti,
reče starac, za mog sina, mog konja. Ja
ne mogu. A mislim da više nikada neću
ni naučiti. Vidim ja već da i kod Boga to
ide kao i svuda drugde.
Nešto kasnije reče, nije dobro ako
se sad okrenemo, ovamo je bliže. Onda
pokupiše nešto šljiva ispod jednog stabla kraj puta, nešto dalje ubraše malo
zelene trave za kokoške, ubaciše u auto
jednu veliku bundevu sa ivice puta, pospani lekar je ubrzo bio potpuno zatrpan letinom, docnije se i probudio,
kada mu se primokrilo. Jesmo li još daleko, upitao je zevajući, sada već da,
htede da kaže pop bez nade, jer nije više znao ni gde su ni zašto, i benzina je
već ponestajalo, i, najzad, šta on uopšte traži ovde, u pustolini? Izašao je i
čika Vìda, osmatrao je prazni horizont,
a onda pogleda u nebo, i reče, tamo je.
Šta, upita pop misleći na konja, ali ništa nije video. Ptica, reče starac prigušenim glasom, sine moj dragi. Recite
mi, molim vas, upita on najzad, napušta li duša čoveka? Kako to mislite, upita pop. Jer, ako je tako, onda sad leti
tamo, visoko. Ma, sve su to bapske priče, reče sveštenik prestravljeno, jer
sad ju je već i on video, kružila je nebom tromo, mračno. I sada se spustila.
Preveo Marko Čudić; Mostovi, god.
XXXXIX, 150-151, 2011.
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Петер Хајноци
Ко је мачка?

Петер Хајноци
Мрав и цврчак

Вилијаму Голдингу

Ветар је котрљао папириће по тротоару и путу: трамвајске карте, летке
што позивају на штрајк, поцепане листове новина. Каткад би се зачуо пуцањ.
Она четворица стајала су око
мачке окачене на стуб уличне светиљке, у рукама им лукови и стреле
сачињени од кишобранског оквира.
− Ти си на реду, Дебељко − рече
Рукавица, њихов вођа. − Ко је мачка?
− У-у-уууу! − урлао је овај. −
Ухххх! Ми смо Сијукси! Ко је мачка? −
Па онда из све снаге шчепа стрелу. −
Шта мислите, ко је мачка? − И из свег
гласа се продравши, одговори:
− Онај одвратни домар! Онај
проклети, прљави домар који нам је
узео лопту! − Рука му се високо вину
и он зари стрелу у мачку.
− Сад идеш ти, Дуги − рече вођа.
− Дуги, ко је мачка, Дуги?
Дуги шчепа своју стрелу и насрну на мачку. Али, ко да буде мачка?
Требало би смислити нешто озбиљно,
не тако детињасту глупост као Дебељко. Али, шта? Требало би рећи
нешто што ови не могу да имитирају,
нешто од чега ће пасти на дупе. Требало би рећи нешто чега би се можда
могао сетити само ватрогасац Рибера, који је − то сви знају − једном приликом сажвакао и прогутао девет пивских кригли.
Да би добио на времену, урлао
је колико га грло носи и разиграно
поскакивао око мачке као да стварно
ужива у овој игри. И наједном му заискрише очи као да му је синуло.
− Смрт фашистичким пе...
Прогутао је реч: изненада га је
обузела сумња има ли икаквог смисла
рећи “фашистичким педерчинама”.
Поцрвенео је, и као да се у последњем тренутку сетио нечега што засигурно има смисла гласно рећи, он заурла:
− Ко је мачка? Она гнусна јеврејска ђубрад! Смрт Чивутима!
Забио је стрелу у мачку и осврнуо се као да је сигуран у то да је
одиста употребио реч због које га неће исмејати.
− Добро је − климну главом Рукавица. − Добро си то извео.
Па шчепа стрелу и дубоко удахну.
− Сад ти питај мене, Дуги.
Овом се усне развукоше у неспретан, срећан кез.
− Ко је мачка? − дрекну. − Рукавице, ко је мачка?
Рукавица, намрштено шкиљећи,
стаде пред животињу која се избачених канџи клатила на канапу, а затим
полако подиже стрелу, и, помало се

извивши уназад, из све снаге је убоде.
− Кларика! Она кучка! Она је
мачка: само с гимназијалцима пролази улицом! Курвица, дроља! Она је
мачка!
При свакој је псовки песницом
ударао мачку. Кад је престао, био је
сав задихан и очи му беху мутне. На
тренутак завлада мук.
− Ти не играш, Риђи? − проговори најзад вођа, и приђе мачки. − Још
се копрца. Ти је убиј, Риђи.
− Добро − рече четврти.
− Ко је мачка, Риђи? − упита Рукавица.
Пружио му је стрелу, али је овај
баци. Голим је рукама навалио на мачку која се борила последњим снагама: два тела се на канапу стопише у
једну кркљајућу масу, чуло се некакво тупо, мјаучуће хроптање и танки,
грчевити, вриштећи детињи глас:
− Ко је мачка? Моји усрани маторци, ћале и кева! Јао, ђубрад, гадови одвратни! Кева и ћале!
Набио је палац у очну дупљу
мачке, руком је обгрлио животињу,
из све снаге је стискао, и дречећи,
јаучући бризнуо у плач.
Остала тројица су га као укопани, запањено гледали: сви су знали
да су родитељи Риђег погинули: пре
осам дана убио их је митраљески рафал док су чекали у реду за кромпир
испред сајамске хале.
1962.
Превео Марко Чудић; Књижевни лист,
Београд, год. VI, бр. 55, 1. март 2007,
стр. 19.

Новембарски ветар је са шуштавих
грана управо откидао последње стврднуте, сасушене листове, кад се на
ободу шуме сусретоше црвчак и мрав.
Мрав је био у помало отрцаном зимском капуту што мирише на нафталин, али са поставом од панофикса −
купио га је у јулу на снижењу у Комисионом магацину, баш као и непропустљиве скијашке чизме − док је
цврчак, пак, видно дрхтурио у својој
танушној јакни без поставе. Цврчак је
стајао тако, с рукама у џеповима јер
ни рукавице није имао.
− Добар дан, комшија цврчак −
поздрави га мрав. − Колико видим,
нећете се баш презнојити у том вашем капуту...
− Хладно, дабоме, комшија мраве − цвокоћући одврати цврчак. − Овај
ветар се увлачи у кости...
Мрав, с кожним рукавицама на
рукама, намести свој шал.
− Жена ми га је исплела − рече
он. − Спретна жена: гледа телевизију
и успут увек плете или штрика нешто.
Ви сте, колико знам, нежења и живите као подстанар...
− Ех, да − климну главом цврчак. − Знате, ја вазда само свируцкам
виолину, за друге ми ствари слабо
остаје времена...
Па из џепа извуче паклу цигарета и понуди мрава.
− Не, хвала − одби мрав. − Има
већ више од два месеца да сам се
одвикао од пушења. То не само да је
бескорисна и по здравље штетна
страст, него и кошта много. По цени
једне пакле цигарета мануелни радник мога кова може себи да приушти
доручак или вечеру. − Накашља се.
− Моја жена и ја планирамо да
овај стан заменимо за већи. Централно грејање, телефон, директна подземна веза са ђубриштем...
Цврчак запали цигарету.
− Ко преко лета свира виолину,
док други марљиво и самопрегорно
приањају на посао да би нешто постигли у животу... − Мрав с неодобравањем заврте главом. − Нисте ваљда
мислили, драги комшија цврчак, да
ове године зиме неће ни бити?
− За недељу дана путујем − изусти цврчак. − Вратићу се тек негде у
мају...
− Путујете? − вртео је главом
мрав. − Неки позив од рођака, драги
комшија?
− Немам ја обичај да идем никоме у госте − рече цврчак. − Само свируцкам код куће, вежбам...
− Да ли бисте ми открили где путујете? − смешио му се мрав.
− У Париз − одговори цврчак.

− У Париз?
Мрав је широм разрогачених
очију, скамењено зурио у цврчка.
− Ви мора да се шалите, драги
комшија? − упита малко повишеним
тоном. − Откуд вама пара да зиму
проведете у Паризу?
− Позван сам... Conservatoire...
− прозбори цврчак. − Свираћу на концертима...
Мрав упре поглед у земљу, на
тренутак поћута а онда се молећивим
гласом обрати цврчку:
− С обзиром на наше старо познанство... да ли бисте обавили једну
за мене веома важну ствар?
− Молим лепо, биће ми задовољство... − охрабри га цврчак. − Реците
само, драги гос’н комшија...
− Ево шта бих вас замолио − рече
мрав. − Будите добри па у Паризу
потражите господина Лафонтена и кажите му да може да ме пољуби у дупе.
Превео Марко Чудић; Књижевни лист,
Београд, год. VI, бр. 55, 1. март 2007,
стр. 19.
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Ištvan Domonkoš
Havarija

ja biti
ja ne znati mađarski
živeti inostran život
jezik himna novci
takse i barjaci
šefovi voće
naći potaman
tamo gde ja dođe
mi i tako umreti svi
na krivo bojište
u naše lobanje
penjače buče
pro-struje
sveta
kontra-struje
sveta
to biti pesma
smrt se ispreči
na zid od reči
životne fraze
u povez od ljudske kože
oglašuju pisci:
generali
od nacionalna literatura
ja ne podneti
nacionalno jelo mirisa vruća
od inostranstvo praviti
portabl kuća
pa ići inostranstvo
mit dozvola za rad što treba
u kufer slanina
dva kila hleba
ja ne videti nov vidik
ja ići inostranstvo
potuca na škripavi sneg
život u nerc doći
udri mene među oči
ja biti
šefovi voće
mi i tako umreti svi
na krivo bojište
ja dobro nafatiran
u strana zemlja ne muziciram
tabletu meni dati
ja gutati
mi prestati
ja mešati karte
kazati gro-gro
bračna postelja
jesti ruska-revolucija-kavijar
tražiti mira
a naći rima
mirima mirima
mirririma
biti trideset godina
danju se dičiti
uveče skičiti
noću na bela karta
život iz šuma doći
udri mene među oči
ja biti
šefovi voće
smrt se ispreči

na zid od reči
ja pismo piše kući
mama ja biti kliconoša
ja zaraziti ja ne sme govoriti
ja ne taknuti
ja nadživiti
nauka ideja poredak sve ja nadživiti
na pogreb od država ja krst nositi
biti alhemist revolucioner
sa plastični cvet na rever
sa osam osnovne
u inostranstvo praviti cake paprene
magična bomba
krivoceva puška
pucati na mrtvog kralja
na moja duša ne biti gaće
revolucija gužva larma
reči brade krv
u fino pakovanje
smrznuto u suvo stanje
ne uzme samsonu snagu
kad biti duga u noći
doći pop dići ti poreza
udri mene među oči
ja biti
šefovi voće
mi i tako umreti svi
na krivo bojište
ja obiti pismo
pomagaj izići
čiča vidi
gelertov sin fifi
šiptar ostavi tetka
tata pasti sa bicikla
odnesti ga crveni krst
u sredu biti pijac
doći pop dići poreza
prati gaća košulja
kopati grob
pa ne sme zažmuriš
jer grepsti miš
ja na mermer skoči
život na prste penje
udri mene među oči
ja biti
šefovi voće
ja ići inostranstvo
mit dozvola za rad što treba
u kufer slanina
dva kila hleba
ja ići u radnja peške
u radnja biti dolores
ona španjolka
sedi na kasa
biti velika sisa
mekana masa
na noga fini brk
lep miris crven nokat
ja biti hrabar đogat
pred mene stoji dva grk
oni kupe hleb luk pašak za pranje
u frizura manjeg strše slame
u gaćama biti veliki pritisak
pritisak biti na ilegal spisak

ja stoji
stoji kraj kasa slep ko u noći
doći život inkognito
udri mene među oči
ja biti
šefovi voće
u naše lobanje
penjače buče
pa ići na ulica u grombi
u vazduh leti
kakosezove ptica
pedigre-kuče sedeti na pošta
ja udiše ohoh-miris
ovaj-cveća
ja misliti
ja ne ići kući
motika povući
dizati standard
dobiti od kičma
krivina
grafikon
ja se navići
na eksploatacija
biti dva dana za zanimacija
sa otkaz plašiti od jutra do mraka
ja sedi na beskrajna traka
to biti moj profit
ogroman dobit ja smoći
život sa guker na konjske trke
udri mene među oči
ja biti
šefovi voće
životne fraze
u povez od ljudske kože
oglašuju pisci
generali
od nacionalna literatura
ja ići u biblioteka
igrati šah
tamo sedeti pavlik
on biti čeh
on pravi veliki rokad
posle ruski upad
markuze sartr godar
moris lein rasel niče
kepler galilej njutn
ajnštajn poenkare lukač
maršal makluan
pavlik navijen ko sat
ja dobiti mat
kralj i dva pešak
lenjin biti emigrant
marks biti emigrant
džojs muzil man breht
bartok pikaso šagal
marksa zub boli
njegova žena zvati se dženi
rilke bodler rembo
svi oni lutati
a ja u inostrnastvo sa pasulj proći
pred apoteka život iznebuha
udri mene među oči

ja biti
šefovi voće
ja ići inostranstvo
mit dozvola za rad što treba
u kufer slanina
dva kila hleba
ja ići kod zubar
on biti her šmit
pokazati slika
crno-bela
braniti most sa kaciga
hansi umreti siroma
nemogo podneti njegov stomak
olovo ekser kopriva
kišna glista
her šmit voleti talijanska pica
od pacijent ne krije nijedna sitnica
ići leti na adria
voleti beli luk poneka suknjica
voleti debela žena
voleti spreda straga niska i visoka
a smrt doći tamo od istoka
ja kukavan od strah se koči
kao muvu život u predsoblju
udri mene među oči
ja biti
šefovi voće
smrt se ispreči
na zid od reči
ja muvam se na ulica
kupim viršla
cena jeftinova
i lupka moj štap
kolena ispod šav
idem dolores
na ćošak stoji jedan mađar
čitavo jutro
on biti izbegli kralj
kad se naljoska
on sedi u zatvor pet godina
gleda ogledalo
vešanje sunce mesec na tisi
svako jutro stražar kazati
i ti uskoro visi
on visi u inostranstvo
peške i sa voz
drvo šuškati kroz prozor skroz
on poseći drvo
ljubitelji prirode doći
pisati članak
na zadnja strana on članak čita
on ne biti boktepita
kod psihijater on ima vizita
ja zauvek visiti na mokri kanap
život videti zvezde
na moj otekli modri taban
ja biti
živeti inostran život
jezik himna novci
takse i barjaci
šefovi voće
pronaći potaman
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tamo gde ja dođe
psihijater kazati
rileks rileks mađar
ne misliti šta će biti
ne misliti šta je bilo
ići alpi ići tirol
ići kopakabana havaji
ići na večera ići na bal
na nova gvineja još ima kanibal
ići brazil ići sahara
moskva ankara
ići nositi plakat na ulica
biti božja demonstracija
provocirati policija
mahati crvena marama
biti komunista
reč obećati dobra zabava
tortura-vita
biti nemodern proleter
staviti fleka na maksi džemper
jesti varivo bez meso
u bioskop na javno mesto
pipkati svila
toplo i čisto
kad niko ne gleda iznenada
u njuška strpati čokolada
ja sa plakat na ulica poći
eto život sa pendrek
udri mene među oči
ja biti
šefovi voće
mi i tako umreti svi
na krivo bojište
psihijater kazati
spavati spavati
neprijatelj ne biti
ne biti šuškanje
prozor drvo
ne biti stražar ćelija vešanje
ne biti obala tise
ne biti mađar više
povesti pas
povesti
ići španska majorka
jesti
gledati bik
njuškati mimoza
jesti slana riba
ne čita novina
vačora vačora
vincara vincara
prahčina mašćina
revolucionarni fest
zabavni rat
aukcija s leš
pazar sa kost
distribucija konfiskacija
nacionalizacija bankrot
unutrašnje tržište duša
odradiš lokaut
ja jeftino proći
život doći inkognito

udri mene među oči
ja biti
šefovi voće
ja ne videti nigde zid
ja širiti očnji vid
ići ulicom
videti her halon
šetati psa
ispred salon
on doći daleka indija
biti suša
uginuti stoka
čovek ležati mrtav
uveče mama skočiti u bunar
tata ići hadžiluk
on ići inostranstvo
biti lekar
biti vila bazen novac
med mleko ulje voda
mama bunar skočiti uveče
mama imati osmoro dece
umreti svi
gori prah gang
on ne indija
on novo ime nov pasport
dobiti telegram
tata gori prah gang
on žena buhenvald
on žena
on žena nerv jetra krv
on žena šlafrok ligeštul
on žena komunist doktor fizika
on žena on žena
ja slušati on popovati
život lagano na zastava penje
tamo vijoriti
ja biti
šefovi voće
ja ići inostranstvo
mit dozvola za rad što treba
u kufer slanina
dva kila hleba
ja ima havarija izgubi orijentir
ovo ne biti pesma
to bajagi pesma
pesma biti bara
unutra sesti biti sunđer
propasti novo odelo
u bara naći
mnogo debeli crv
proletar
proletaru hoće baciti udica
topla banja upeca
pesma biti to pitati:
dal moći mali miš
na leđa cela kuća
kad uvuče se u rupa;
ja dva deteta
ja motorna testera
u šuma seći drva

ja gljiva
ja ptica
ja svakojaki zver
svakojaki stvar
popodne umorna psina
uveče tvrda žila
žena krevet posteljina
klitoris
metnuti prst
ne misli kolektiv
ne misli privatnina
Prevela Judita Šalgo, Prosveta/BIGZ,
Beograd, 1987.
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Митови су најопаснији
кад су “приређени”
О улози, циљевима и култу народне књижевности у школским читанкама са Иваном Чоловићем,
уредником и издавачем “Библиотеке XX век”, разговарао Бојан Марјановић

ТекстУра: Иако се званична
државна политика тобоже променила
у односу на пре двадесетак година,
иако је тај изразито националистички
дискурс напуштен, чини се да свеколика опчињеност “важношћу” традиције и тзв. народне мудрости не јењава - само смо, да се послужим филмским референцама, стигли од Косовског боја до Зоне Замфирове. Шта
мислите, колика и каква је улога
образовања у стварању таквог културног модела?
Чоловић: Углавном се мисли да
је националистички дискурс шовинизам, говор мржње, пропаганда насиља, које већина људи одбацује. Он
јесте и то, али њега чине и неке наизглед прихватљиве и штавише изузетно цењене вредности, као што је такозвани национални идентитет. Мало
ко ће вам данас рећи шта је тај наш
фамозни идентитет, да би то могло
бити исто оно што се у првој половини
двадесетог века најчешће помињало
под именом расног карактера народа.
Мало ко ће вам рећи која се идеологија крије под тим наизглед неутралним
термином. Мало ко је овде схватио да
је реч о једном “лажном пријатељу”,
како је рекао Амин Малуф, писац књиге “Убилачки идентитети”.
Као и његови пандани у прошлости, и наш национални идентитет
почива на идеји да су народи једном
заувек направљени такви какви су, било да их је створио бог или природа, и
да они имају свој аутономан начин
постојања, свој аутохтони систем
мишљења, своју “душу” итд. А то значи да је, према тој идеји о идентитету,
немогућно да се разни народи заиста
разумеју. И ако живе заједно онда је
то једна реалност која се мора трпети,
али која је извор опасности, разлог непрекидне будности на границама
идентитета, то јест такозване родољубиве бриге да се у култури не нађе и
нешто “туђе”, што ће наводно довести
у питање наш национални опстанак.
Да, мисим да људи ту наизглед
неупитну националистичку идеју о кулури и идентитету најпре упознају у
школи.
ТекстУра: Ове школске године
је извршена драстична промена
школског програма за средњошколску лектиру. Наиме, из програма су
избачени рецимо Рани јади Данила
Киша, Прољеће Ивана Галеба Владана Деснице, приче Давида Албахарија, а убачено је још народне књижевности, текстови попут Змије младожење, прегледи народних умотворина и сл. У којој мери, по вама треба

да се изучава народна књижевност у
школама и, што је још важније, на који начин?
Чоловић: Све зависи од тога
шта је циљ школе, а посебно наставе
књижевности, хуманизам или национализам. Да ли је то развијање критичког мишљења, упознавање са универзалним, хуманистичким вредностима или је циљ развијање свести о
припадности нацији и борбеног духа
потребног да се та нација брани од
непријатеља. Нека књижевна дела
лакше је искористити за постизање
првог, а нека за постизање другог циља. Примери које наводите сугеришу
закључак да аутори школског програма имају у виду први циљ: репродуковање национализма. Књиге искључене из лектире вероватно су оцењене
ако не баш као штетне за утувљивање
знања о нашим културним “темељима”, о “коренима”, о нашој специфичној националној “духовности”, а оно
свакако некорисне за такво учење, па
су замењене лектиром која за тако
нешто може бити погоднија.
Ту се онда нашла народна књижевност, као место где се крије такозвана “душа народа”, то јест фамозни
национални идентитет. Зато она има
предност у школама. Сличну улогу
има и предмет Народна традиција,
који уче ђаци наших основних школа,
већ у трећем или четвртом разреду,
не знам тачно. Није тешко претпоставити да је педагошки циљ наставе тако названог предмета да ђацима преноси знања о “нама” као јединственом и вечном националном колективу, о чијој специфичној природи треба да сведоче народне песме и предмети народне материјалне културе. А
ми данас знамо да је такозвана народна култура, схваћена као израз националног духа, идеолошки конструкт,
конструкт национализма. Озбиљна
проучавања фолклора то су одавно
доказала.
Ипак, у томе није пресудан избор текстова за лектиру, јер професор књижевности може сваки текст
да искористи за развијање критичког
мишљења. На пример, може “Змију
младожењу” да искористи да би објаснио ђацима зашто је почетком XIX
века фолклор постао важан за владајућу политичку елиту, како је он
“измишљен” и “конструисан”, како је
од њега направљена такозвана национална светиња. Пресудна је принуда,
идолошки диктат да се књижевност
предаје као патриотски предмет. Ретки су професори који одбијају да се
том диктату одупру. Многи и не виде
да ту има неки проблем, јер су и са-

ми производ просветног система у
служби национализма. Други с разлогом беже од ризичног посла.
ТекстУра: Писали сте о повезаности криминалаца − ратних злочинаца са ликовима из епске поезије, пре
свега са хајдуцима. Мени се чини да
је за ту врсту анализе, можда најкоришћенији, али и најпарадигматичнији лик Марка Краљевића. Он постоји у
школском програму од почетка основне до краја средње школе и све време је интерпретиран као борац за
правду, иако се понаша крајње свирепо према готово свим људима из свог
окружења. Чини ли вам се да је овај
читав талас насиља (пре свега мислим на деловања навијачких и десничарских група које углавном чине
млади школовани у оваквом или сличном систему), негде подстакнут читавом том културом насиља коју репрезентује, између осталих, и Марко
Краљевић?
Чоловић: Колико је мени познато, криминалци који су учестовали у
последњим ратовима на српској страни, волели су да се представљају као
хајдуци или косовски јунаци, па су
неки од њих помињали Старину Новака као свога друга, док су се други
нудили за улогу нових Обилића, као
што је то радио фамозни Аркан. Али,
нисам наишао ни на једног који се
представљао као нови Марко Краљевић, нити на неку ратну причу, репортажу, новински чланак или песму о
српским јунацима у последњим ратовима где се помиње Марко као прототип тих јунака. Ја то објашњавам ти-

ме што је Марков лик тешко редуковати на модел јунака, јер је индивидуализован до ситница, и при том пун
амбивалентних црта, док се Обилић −
о коме има мало песама - релативно
лако своди на прототип јунака.
Али, независно од тога, важно је
размислити о овоме што ви питате, о
Марку и другим насилницима у класичном корпусу народних песама, са којима се млади људи сусрећу у школи.
Заиста, они су могли да виде да криминално насиље и борба за “нашу
ствар” код Марка иду заједно и да то
никоме не смета, те да закључе да је
друштво лицемерно кад им “готиви”
Марка, а онда не дозвољава да и сами
раде као он. Наравно, кад о томе данас говоримо морамо да знамо да
претпоставка да данашњи хулигани
“лајкују” и имитирају Марка Краљевића може да буде прилично наивна, јер
је много вероватније да њихови узори
нису ни у каквој лектири него на улици, у “легендама из краја”. Дакле, говоримо хипотетички, одговарамо на
питање какав би утисак Марко Краљевић могао да остави на ове типове кад
би они уопште марили за њега.
Својевремено сам полемисао са
једним немачким колегом, који је
тврдио да је опасно кад се митови који говоре о насиљу претварају у реалност, и да се то догађа зато што су
текстови који садрже те митове остали као цењене тековине културе, без
труда да се њихова оштрица отупи. Ја
сам се с њим сложио да зло почиње
кад се насиље из митова пресели у
стварни живот, али не и са тезом да
би било добро да се митови некако
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ризику да га прогласе отпадником и,
у најбољем случају, ригидном цепидлаком. Рекао сам већ, то је и ризик
с којим се суочава професор књижевности који у настави негује критички
приступ текстовима.

учине безопасним, политички коректним. Ту тезу сам критиковао зато што
су, по мом мишљењу, митови најопаснији кад су “приређени”, кад је њихова оригинална сировост и насилност
замењена култом тобоже племенитог
националног јунаштва. Све што нам
треба је јасна граница између сна и јаве, између слободног и често застрашујућег, суровог света маште и света
у коме живимо и у коме нам таква
слобода и таква суровост нису допуштени, ако хоћемо да будемо људи.
ТекстУра: У претходном питању
је било речи о насиљу као обрасцу понашања. Са друге стране, поимање
традиције често може бити, како сте
Ви приметили у тексту “Драгуљи народног ума” сасвим лицемерно −
српски народ, према једном зборнику
народних умотворина о коме ту пишете, не познаје непристојне речи, али
познаје читаву серију изрека које упућују на то да жене треба што чешће
тући. Да ли то значи да је представа
која се у школи и у уопште јавном
простору шири о традицији лажна или
је то баш права слика традиције, у
свој својој лицемерности и двострукости аршина?
Чоловић: Овде треба правити
разлику између “измишљене традиције”, традиције као вредног наслеђа
које се свесно негује и свесно преноси, путем школе и на други организован начин, и традиције као континуираног присуства извесних елемената
у култури, међу њима и оних који сведоче о стварима које нису за похвалу
ни за школу. На пример, и код нас

постоји и традиција антисемитизма и
традиција угњетавања жена и традиција мучења ратних заробљеника и
традиција убијања тобожњих вештица... Данас, кад се говори о политици
сећања, све чешће се чује захтев да
се и традиција у овом другом смислу
сачува од заборава, да се она архивира и музеализује. То је део стратегија онога што се зове суочавање са
прошлошћу.
ТекстУра: Чини вам ли се да је у
стварању овакве климе у јавности
кривља изворна, народна књижевност
или рецимо, аутори из 20. века који су
матрице из епске поезије масовно
злорабили за своја идеолошки импрегнирана дела која се такође налазе у
школском програму? За илустрацију
би рецимо савршено послужила читанка за VII разред основне школе,
где у поглављима Свето слово о мудрости и љубави, У корену старом
струји снажна храна и То насеље у
мојој крви паралелно са народним
причама и песмама о светом Сави, Косовском боју и слично имамо и текстове аутора као што су Матија Бећковић,
Слободан Ракитић, Љубомир Симовић, Иво Андрић, Милан Ракић и сл.
Чоловић: Ови наслови из читанке сугеришу закључак да све што следи треба читати у кључу светости, корења и крви, односно да су у тим речима педагошке поенте предложене
лектире. А то значи да је задатак наставника који о тој лектири треба да
разговара са ђацима да те поенте истакне без обзира на то колико сами
текстови то дозвољавају. Наравно,

ако смем да судим по неким именима
њихових писаца, претпостављам да
ту неће бити великог проблема. Већи
проблем наставник може имати кад
треба да истакне важност светог слова, корења које нас храни и крви која
нас повезује у народним песмама, ако
су то песме из Вукових збирки. Мада
је Вук, као што је познато, те песме
доста слободно приређивао за штампу, редиговао, улепшавао, па вероватно и дописивао, ипак је остало доста
тога што се не уклапа у идиличну слику о народу и његовом племенитом и
јуначком духу. Због тога су неки приређивачи антологија народних песама
за школску употребу морали додатно
да интервенишу, избацујући стихове
који остављају ружну слику о народу
или појединим ликовима народне песме. У мојој књизи “Политика симбола” наћи ћете пример једног антологичара који је из песме “Мајка Југовића” избацио стихове “Надула се Југовића мајка, надула се па се и распала”, јер је оценио да то није за школску лектиру.
ТекстУра: Како уопште говорити критички о народној књижевности
када је у читанци потврду тих вредности које промовише та књижевност
дала академска и национална елита?
Чоловић: Да, може се критички
говорити о народној књижевности. То
су радили многи, од Илариона Руварца и Љубомира Ковачевића до Светозара Матића и Миодрага Поповића.
Али такав говор не отвара врата Академији и сличним храмовима националне културе, него човека излаже

ТекстУра: До сада смо говорили
о углавном негативним странама изучавања народне књижевности у школи. Занима ме која би по Вама била
добра страна народног стваралаштва
− на којим делима би требало инсистирати, ако мислите да таква постоје?
Чоловић: Као што сам већ рекао, важнији од избора текстова је
постављање педагошких циљева наставе књижевности. Међутим, ако би
циљ био развијање капацитета самосталног просуђивања и приближавање
хуманистичких универзалних вредности, онда би се у лектири могли наћи и примери народне књижевности
других балканских и европских народа. То би омогућило поређење, увиђање сличности, прихватање чињенице
да фолклор није нешто национално,
ексклузивно наше, него да он сведочи
о сличностима, о заједништву. Понављам, тешко да би то могло да се усклади са циљевима наставе чији је
главни циљ да утувљује свест о припадности нацији и да учвршћује култ
такозваних националних светиња.
ТекстУра: И на крају једно питање за крај. Које бисте ви књиге
уврстили у школску лектиру?
Чоловић: Добро, и то ћу рећи
хипотетички, знајући да то сад не може да прође. Ево, поред есеја и књига четворице писаца које сам малочас
поменуо, било би итекако важно да
наши ђаци знају шта пише у књизи
америчког научника Алберта Б. Лорда
“Певач прича”, која доводи у питање
стереотипе о народном епу и гусларима. Ту су изнети резултати истраживања остатака епског певања у Србији, Црној Гори, Босни које су Лорд и
његов професор Милман Пери обавили током тридесетих година XX века.
Било би за њих интересантно да знају
да су гусле инструмент који је био
распрострањен у већини балканских
земаља и да постоје, на пример, и албанске верзије песме о косовском боју, о чему говори књига Ане Ди Лелио
“Косовска битка у албанском епу”.
Уопште, мислим да би критичко преиспитивање националистичких идеја о
култури требало да буде један од циљева наставе књижевности и других
сродних предмета... једног дана.
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Vojislav Despotov
Uvek tražim ono što nađem

Ifigenija

Kad bismo se ponovo rodili

Jednom sam bacio
koverat s platom u peć.
Stajao sam bled i razuman
nasred sobe.
Tek tada sam razumeo
kako se osećao Orest
kada je sa Tauride zavitlao
Ifigeniju.

Kad bismo se ponovo rodili,
da li bismo ponovo živeli?
Da li bismo ponovo popunjavali naše upitnike?
Kad bismo mogli da biramo,
da li bismo izabrali peting u Pekingu,
guranje kola iz Pitsburga u Čikago
ili svež pečat na ugovor o umrlom govoru?
Gde bismo se uopšte duboko gnjurali
da nismo visoki letači?
Da li bismo hteli da budemo Buda, budala
ili nešto finije?
Hoćemo li sami odlučiti
ili da nam pomogne neko od onih
koji su odlučili sami?
Kad bismo se ponovo rodili,
da li bismo ponovo živeli i došli baš tu,
na ovaj svet?

Reč, biblijski špijun
Bauk poezije, reč,
stari biblijski špijun,
kruži nekoliko santimetara
iznad drvene Evrope
(pisaćeg stola).
Malo dalje, u kupaćem kostimu,
stojim na ustima
i perem,
stalno perem sapun.

Obilje i nasilje
Žurim u taksi,
ponekad pitam crknuti odgovor
pored puta, zalivam pupoljke ruševina,
uvek tražim ono što nađem.
Jer, nafta sam bio i u naftu ću se vratiti.
U benzin.
Pevušim o činjenici da Maje
nisu znale za točak.
I kad mi se pruži prilika da od monsunske kiše
taksijem pobegnem u pasatski vetar,
kad se grlim s uzorkom rumene zore na zadnjem sedištu,
kad sam obnažen i kad sam žena,
i kad me iz novčanika ujede sneg,
fotografija sitnog novca,
začešljan ćerkin mozak,
uvek tražim ono što nađem −
pobedio sam libido, bez
sile ugasio sijalicu.
I večeras ću u romantičnom mraku
biti ono što ću naći,
saudijska alhemija koja teče u idiotsko bure,
već od jutros svoje crno obilje branim,
telo debelog diktatora & pesnika hranim
nasiljem jezika
koji reklamira lepu budućnost,
u sanatorijumu, tor za sanjanje, dospevam
prateći nasmešeni putokaz i crknuti odgovor
s vremena na vreme.
Pijem mleko razbežalih krava i na zanimljivom
pašnjaku čuvam razbežale krave.

Mantra
O, Bože, šta si ti bez molitve,
šta je češki kristal bez
providnosti,
šta japanski kalkulator
bez znanja?
Bože, Bože, bez molitve ti si
kao danski sir bez rupa,
kao kasapinova žena bez kravlje požude,
svaka duša bez Atmana
propušta patnju
kao da kineske patike propuštaju
vodu i vatru,
svaka duša bez Atmana je kao
aspirin bez Bajera,
kao aspirin bez Bajera,
kao aspirin bez Bajera.

Sneg u devetnaestom veku
Da je mogao džipom da juri po preriji,
slobodno menjajući spoljne gume kao Indijance,
jer je i u devetnaestom veku padao,
nikad ne susrevši grofa Tolstoja
koji skuplja razbežale Hijene Karenjine
i posle upotrebe u romanu
baca ih pod transsibirski voz,
jer je i u devetnaestom veku padao,
Napoleon se nikada ne bi primio zadatka
da bude mali i debeo,
kao makar kakav cezar,
osvojio bi Ameriku da tamo trune
i Balkan da jede šljive,
jer je i devetnaestom veku padao sneg.
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Pall Mall
Ti si uvek pušila Pall Mall, zato si tako strašno
i pala, mala.
Uzalud su četiri čoveka nasmejana,
suviše ih je malo, samo njih šest.
Kad su te uhvatili da ti je svejedno,
otišla si u bioskop, govoreći vozaču rikše
da ne riče dok prebrojava bojeve glave
u ponedeljak nizbrdo.
Kola hitne pomoći iz malog grada
jure u kola hitne pomoći iz velikog grada,
a mali mozak rado bi u riblju čorbu Paragvaja.
Pevušim Marseljezu.
Milujem klitoris mitraljezu,
sve radim da bi mi poštar zazvonio samo dvaput
i doneo tvoj but, o čarapo Merilin Monro.
Devojčice, ti više nisi dečak,
nemoj tako opasno da se naginješ iz kade,
miš je postao tuš.
Brazil uvek tuče Italiju sa 17:0.
U čemu?
U praćenju belih oblaka na prolećnom nebu,
kad se pušači Pall Malla u rekordnom roku
jave gulagu na krešendo.

Penelopina politika
P! P! P!
Odnekud P. se javlja! Odisej osjeti miris svoje P.
i glavni jarbol zabludjele lađe
u daleki cilj spravlja,
izgubljeni P. da nađe!
Je li tu P., zaviruje Kiklopici pod suknju,
usput pipa nimfe, uključujući sve sirene.
Mediteran od nemira bruji.
Gde je moja P., raspituje se na Olimpijadi.
Duboko tone Neptun od tona njegova krika,
ja sam P., šapuće Kirka.
Nanjušite mi P., vjerni mornari,
falusno mi se srce vrti oko P., jer P. je centar svijeta.
Komplicirano je, oh, komplicirano doći do P.,
ali ona uvijek Odiseja čeka,
tkajući čipku žalosnicu,
kloparajući malim rumenim ustima:
tu odi! tu sej! tu odi! tu sej!
Sve dok iz blizine ne zine cijev Odisej-topa,
stidljiva je skritost politikina Penelopa.
Izabrao i priredio: Gojko Božović

Vojislav Despotov (1950-2000), pesnik, romansijer, esejist, prevodilac, urednik.
Pesme Vojislava Despotova su jedan od briljantnih i neuporedivih događaja u
srpskoj književnosti poslednjih decenija XX veka.
Despotov je pomerao granice, tematske i poetičke, u svim žanrovima kojima
se bavio. Stalno donoseći iskustvo svežine, Vojislav Despotov je bio modernizacijski duh srpske književnosti. Kao pesnik, bio je neodoljiv i u svojoj avangardnoj i u
svojoj postmodernoj fazi. Kao esejista, Despotov je možda pronicljivije od svih
svojih savremenika sagledavao “neočekivanog čoveka” i njegovo doba. Kao romansijer, Despotov je napisao izuzetnu trilogiju u drugoj polovini devedesetih, sačinjenu od romana Jesen svakog drveta, Evropa broj dva i Drvodelja iz Nabisala.
Šta god da je pisao, Despotov je bio igrivi duh. Nije se zadovoljavao zatečenim rešenjima i predloženim uvidima niti je ičem prilazio kao neumitnoj svetinji.
Despotov je na autentičan način spoznao sopstveno vreme, zbog čega su nam
njegove pesme, ali i njegovi romani i eseji često izgledali kao hronike unapred, kao
pravovremeni odgovori na izazove u kojima su se našli pisac i njegovi čitaoci.
Vreme radi za Despotova. Tek ćemo ga čitati.
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Amer Tikveša
Bošnjaci su Srbi,
samo na svoj način

Od taksiste u Novom Pazaru tražim da
me odveze do biblioteke Dositej Obradović. To će biti moja polazna tačka istraživanja o tretmanu potrebe bošnjačke nacionalne manjine kad su u pitanju bosanski jezik i bošnjačka književnost. Taksista kaže da ne zna gdje je
biblioteka, ali raspitat ćemo se usput.
Kaže da iz biblioteke nije uzeo knjigu
još od osnovne škole, a čovjek je u pedesetima. Kaže i da petnaest godina radi kao taksista, a još mu niko nije tražio da ga vozi do biblioteke. Staje kraj
Fakulteta islamskih nauka. Pred njihovom knjižarom El-Kelimeh (poslije ću
saznati da je to jedna od dvije knjižare
u Novom Pazaru; i u drugoj je najzastupljenija literatura koja se bavi islamskom teologijom) pita čovjeka za biblioteku. “A što ne reče Bedem”, govori
mi taksista. Biblioteka je, naime, smještena na lokalitetu kulturno-historijskog spomenika kojeg Pazarci zovu Bedem. U biblioteci se raduju poklonu −
posljednji broj Sarajevskih sveski.
Upravo se u tom broju tematizira ono
što bi u Sandžaku moglo biti rješenje
kad je književnost u pitanju − Interkulturno-poredbeno izučavanje književnosti. Toga, međutim, nema kad je bošnjačka književnost u pitanju. Prvi razlog tome je što se donedavno za pojam
bošnjačka književnost u Sandžaku jedva
znalo, a kad se, pak, saznalo, pristup
njoj bio je izolacionistički. Naime, bošnjačka književnost i bosanski jezik u
službi su prije svega identitarne politike Bošnjaka, a poslije u tekstu će biti
navedeni primjeri za to.
U biblioteci sada postoji značajan
fond knjiga bošnjačke književnosti, prije svega zahvaljujući bivšem direktoru
biblioteke Fuadu Baćićaninu. On kaže:
“Što se bošnjačke književnosti tiče, slobodno možemo da kažemo da je nije
imalo kod nas. Ako je i bilo knjiga autora Bošnjaka, to je bilo u neznatnoj mjeri, tako da se o tome nije znalo, nisu
mogli čitaoci da dođu do toga. Nažalost, ovo je biblioteka, tako se shvatala
i prihvatala, u Republici Srbiji i biblioteka gdje je prvenstveno trebala da bude literatura za nastavu, a i van nastave, a s obzirom da se ni u nastavi ni van
nastave nije radila bošnjačka književnost, onda nije ni bilo te literature
uopšte. Godine 2006, kad sam došao na
čelo biblioteke, pokušali smo da izvršimo neku promenu, da biblioteka liči na
grad. Ne samo biblioteka, već sve ustanove kulture koje funkcionišu na nivou
grada i za stanovnike grada. Biblioteku
ne čine samo knjige, već i druge aktivnosti: promocije knjiga, književne večeri i obilježavanje bitnih datuma, bitnih događaja, za grad, za sredinu, pa i

šire, za književnost uopšte. Mi smo jedini u Srbiji obeležili međunarodnu godinu Dželaludina Rumija Mevlane koja
je proglašena od strane UNESCO-a
2007. − 800 godina od njegovog rođenja. To je obeleženo u celom dunjaluku, a u Srbiji nije. Sreća, imali smo podršku i Filološkog fakulteta u Beogradu,
pa nam je profesor Rade Božović bio
gost, i Džemaludin Latić iz Sarajeva je
bio, i iz Istanbula jedna skupina koja je
izvodila derviški ples. Želja nam je bila
da biblioteka liči na grad.” Na pitanje
postavljeno u šali da li bi to značilo da
se 80 posto literature odnosi na bošnjačku književnost, pošto se oko 80 posto
stanovnika grada osjeća Bošnjacima,
Baćićanin odgovara: “To ne znači da 80
posto literature bude bošnjačka literatura, to znači da deo literature koji je
bitan za izučavanje bošnjačke književnosti i bošnjačke istorije bude prisutan
ovde. Da ne moramo za svaku knjigu
koja nam treba da se obraćamo Narodnoj biblioteci Srbije ili Biblioteci grada
Sarajeva i slično.” O bibliotečkom djelovanju na ostvarivanju prava nacionalnih manjina kad su jezik i književnost u
pitanju, sadašnji direktor biblioteke
Konstantin Jovanović kaže: “Biblioteka
ima jedan klasičan deo posla, to su čitaoci i briga o njihovim čitateljskim interesima. Dolaskom ovde, zatekao sam
i ovaj drugi kanal delovanja biblioteke
dosta razvijen, tako da nije bilo teško
da se dalje nastavi u tom smeru. Mi smo
društva koja su u toj takozvanoj tranziciji, društva koja ustanovljavaju neke
nove vrednosti, društva koja formiraju
neke nove poglede na svet, na tradiciju, na sve to. Dosta stvari što se odnosilo na nacionalni identitet dosad nije
bilo poznato. U ranijem sistemu ne samo da nije bilo poznato, nego se smatralo da to nije bitno. Međutim, sad se
ispostavlja da to jeste bitno i da mora
da se ide malo dublje u tradiciju. E sad,
mi smo izdali dve knjige, a jedna je naročito bitna, gde je kolega Baćićanin
jedan od priređivača, to je Rukopisna
ostavština Nazifa Šuševića, koja se
odnosi na alhamijado književnost a domaći je autor. Mi smo tu imali pomoć i
Ministarstva kulture i grada i izašla je
jedna lepa knjiga i to je jedan lep uspeh i biblioteke i grada koji se tiče prodora ka tradiciji, toj značajnoj tradiciji. Značajna zato što se radi o alhamijado književnosti i značajna zato što je
autor odavde.” Međutim, iako u bilioteci ne zapostavljaju taj segment djelovanja koji se tiče zastupljenosti književnosti bošnjačke nacionalne manjine,
to im nije donijelo porast broja članova. Novi Pazar ima oko 100.000 stanovnika, a biblioteka oko 4.000 članova.

U udžbeniku Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima
za četvrti razred srednje škole autorica Ljiljane Nikolić i
Bosiljke Milić nema ničeg
osim srpske i primjera iz
svjetske književnosti. Ta čitanka je ilustrativna zato što
je u njoj stavljen naglasak na
izučavanje književnosti, savremene književne teorije i
književnoteorijskih pojmova,
koje bi učenici trebali aplicirati na primjere savremene
književnosti, a nalazi se
mjesta za patriotizam i infiltriranje srpskog nacionalizma
u mozgove mladih ljudi.
U hotelu Vrbak, gdje imam rezervaciju, recepcionerka čita Baštu, pepeo
Danila Kiša. Nakon taksiste i razočaravajućeg podatka o broju članova biblioteke, jedno ohrabrujuće i iznenađujuće
iskustvo. Istovremeno ruši stereotipe i o
Pazarcima, ali i o radnicima u ugostiteljstvu uopšte. Zove se Ivana i studira
na odsjeku za srpsko/bosanski jezik i
književnost pri državnom univerzitetu u
Novom Pazaru. Kaže da će kad završi biti profesorica srpskog jezika i književnosti sa certifikatom koji će joj omogućavati da predaje i bosanski. Međutim,
ona je zadnja generacija koja će to moći, jer se ukida iz naziva odsjeka “bosanski” zbog nedostatka kadra. Pitam
je da li joj je išta nelogično u nazivu
njenog odsjeka. Kaže da nije. Nisam se
potrudio da nelogičnost objasnim, ali
radi se o sljedećem. Kosa crta znači “i,
ili”. Trebalo bi da studenti mogu odabrati ili bosanski ili srpski jezik i književnost ili i jedno i drugo. Po njenim riječima studira se i jedno i drugo. Pridjev
“bosanski” s druge strane previše vuče
na negdašnji naziv jezika srpskohrvatski. Međutim, ovdje ne može biti riječi
o poveznici te vrste jer je srpskohrvatski upućivao na krajnje tačke područja
koje obuhvata jedan jezik, ne računajući, naravno, dijasporu. Dakle, aluzija
je pogrešna, trebalo bi stajati bosanski/srpski jezik i književnost. Potom je
krajnje nejasno o kakvoj je književnosti riječ: bosanskoj, bošnjačkoj, srpskoj,
svjetskoj, bosansko/srpskoj... Prema
njenim riječima, radi se o ovoj posljednjoj u nizu. Naime, na tom odsjeku
postoji predmet bosansko/srpska srednjovjekovna književnost. Ona se, međutim, ne izučava kao jedan predmet,

nego dođe profesor koji predaje bosansku srednjovjekovnu, a potom ga zamijeni profesor koji predaje srpsku srednjovjekovnu književnost. Tretman jezične i književne problematike kod Srba
i Bošnjaka je tu doveden do apsurda.
Sandžački mediji, a svi su, izgleda, smješteni u Novom Pazaru, bruje o
bošnjaštvu. Puno je nacionalromantičarskog zanosa koji se prije svega artikulira kroz frustraciju Srbijom i srpstvom. Frustracija je, međutim, shvatljiva. Dovoljno je prošetati Novim Pazarom, pa joj vidjeti izvorište. Osim
trga Gazi Isa-bega Isakovića, koji je tako imenovan ove godine, povodom 550
godina od nastanka grada, u javnom
prostoru Novog Pazara gotovo da ne
postoji ništa sa čime se tamošnji Bošnjaci, u skladu s njihovim viđenjem vlastite tradicije, mogu identifikovati. Jedna od glavnih ulica u Novom Pazaru je
Ulica Stevana Nemanje, postoji i Svetosavska, Njegoševa, Generala Živkovića,
Veljka Vlahovića, Save Kovačevića...
Mali je broj ulica koje imaju nazive u
vezi s bošnjačkom tradicijom. Izuzetno
je cijenjeno, recimo, ime Rifata Burdžovića Trše, narodnog heroja iz Drugog
svjetskog rata, po kojem, osim jedne
ulice, nosi ime i jedna osnovna škola, a
nazivi ostalih osnovnih škola su: Bratstvo, Vuk Karadžić, Stefan Nemanja,
Desanka Maksimović, Đura Jakšić, Rastko Nemanjić Sava, Jošanica, Dositej
Obradović i Aleksandar Stojanović Leso.
S druge strane, pogledamo li nazive privatnih ustanova, gotovo da nema nijednog koji nije u izrazitoj, na prvi pogled shvatljivoj vezi s bošnjačkom ili
islamskom tradicijom. U najboljem slučaju radi se o nacionalno neutralnim
nazivima tipa: Frizerski salon Moda. Takva disproporcija između privatnog i javnog, tačnije njihovo nesuglasje, mora
dovesti do konflikta te dvije sfere i to
je sigurno jedan od razloga, nimalo nebitan, koji uzrokuje prijetnje, ma kakvi
interesi stajali iza njih, autonomijom
Sandžaka. Kad se otvore čitanke koje se
koriste za nastavu srpskog jezika i književnosti, situacija je još gora. Izuzev
Meše Selimovića nemoguće je naći
autora s bošnjačkim, odnosno muslimanskim kulturnim backgroundom. Pritom treba imati na umu da se Selimovićevo djelo, uz sve nedostatke takvih
tvrdnji, smatra dijelom srpske književnosti i to zbog Selimovićevog samoopredjeljenja kao Srbina. U udžbeniku Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za četvrti razred srednje škole autorica Ljiljane Nikolić i Bosiljke Milić nema ničeg osim srpske i primjera iz
svjetske književnosti. Ta čitanka je ilustrativna zato što je u njoj stavljen na-

Tekstura, broj 3, mart 2012. 25

glasak na izučavanje književnosti, savremene književne teorije i književnoteorijskih pojmova, koje bi učenici trebali aplicirati na primjere savremene
književnosti, a nalazi se mjesta za patriotizam i infiltriranje srpskog nacionalizma u mozgove mladih ljudi. Sve je to
vidljivo u prvom tekstu u čitanci. Radi
se o pjesmi “Naučite pjesan”(1) Miodraga Pavlovića. To je programska pjesma kroz koju se poezija posmatra isključivo kao vid borbe: “Branite se! Naučite pesmu!” A koju pjesmu da nauče,
govori već sljedeći stih: “Uđite kroz gusle u mramorno oko”. Pjesma je budnička, baš kao što po Pavloviću poezija i
treba da bude, i propagira važnost ukorijenjenosti poezije u nacionalnu tradiciju. Potom slijedi tekst Isidore Sekulić
“O kulturi”,(2) gdje je vizija kulture
nacionalromantičarska uz elemente
kulturnog rasizma: “Da li ste dovoljno
razmišljali o čudovišnosti, o čudu, o veličanstvu jezika? Razvijen jezik, to je
biće i krv naroda, to je maksimala onoga što jedna kultura ostavlja i daje. Svi
ljudi ne čitaju latinsku i grčku književnost, ali svi kulturni ljudi i danas još govore pomalo grčki i latinski.” Autorice
se uopšte ne trude da kroz interpretaciju relativiziraju odavno prevaziđene teze o jeziku već ih učenicima prepuštaju
zdravo za gotovo. Ne treba ni nabrajati
kakvim su sve nacionalističkim manipulacijama podložni iskazi koji govore o
jeziku kao biću i krvi naroda i o superiornosti jezika nad drugim vidovima
izričaja. Također je opasna glorifikacija
i plasiranje teze o superiornosti grčke i
latinske kulture nad ostalima. A u ovom
tekstu, onaj ko nimalo ne govori grčki i
latinski prosto je nekulturan. Posebno
je interesantan pristup Vasku Popi.
Upoznavanje s tim pjesnikom počinje
pjesmom “Kalenić”(3). Radi se o pjesmi
iz zbirke Uspravna zemlja iz ciklusa Hodočašća. Pjesma svoje inspirativno polazište ima u anđelu, tj. u fresci koja ga
prikazuje, a koja se nalazi u manastiru
Kalenić. Iako je iz pjesme gotovo nemoguće to saznati, autorice postavljaju pitanje: “Kakav je pesnikov odnos prema
istorijskoj i kulturnoj tradiciji srpskog
naroda?”(4) Naime, znakovito je da
autorice baratuju riječju pjesnik, a ne
lirski subjekt. Pitanje je osim toga ideološki presugestivno, a podrazumijevani odgovor je da je odnos pjesnika prema tradiciji takav kao da je ona vječno
živa. Nakon pročitanog pitanja takav
odgovor se nameće zbog distiha čije se
čitanje nezavisno od tercina u pjesmi i
sugerira: “Boje sviću/ Na ivici zaborava
(...) Boje zru/ Na lakoj grani vremena
(...) Boje gore/ Mladošću u mojoj krvi”.
Međutim, pjesma ne govori o istorijskoj

i kulturnoj tradiciji Srba već o anđelu s
freske kojeg doživljava svijest lirskog
subjekta. To je jedna freska, a ne cjelokupna tradicija Srba! Nemoguće je
dati tačan odgovor i na pitanje: “Zašto
između svih drugih svetiteljskih likova
odabira ‘svetog ratnika’?” Još je samo
falilo: Uporedite poentu pjesme sa stihom Bore Đorđevića: “I budi anđeo
osvete/ neka na svojoj koži osete/ šta
znači beda, strah i bol” da bi sugeriranje odgovora bilo više nego očito. Kako
neko može znati zašto je odabran baš
taj lik, a ne neki drugi? Cilj je kroz sintagmu “sveti ratnik”, koja nije upotrijebljena u pjesmi uopće, učenike navesti na priču o anđelu osvetniku, a kome je osveta namijenjena, ne treba
dvaput pogađati. Cijeli je niz pitanja u
kojima se računa na učeničku svijest o
velevažnosti srpstva, ali treba navesti
još ovo: “U kojim pesničkim slikama pesnik razvija osećanje sudbinske pripadnosti srpskom narodu?” Opet se upotrebljava riječ pjesnik! Pa čak i ako na nju
pristanemo kao na legitimnu, treba li
objašnjavati da on to ne radi niti s jednom pjesničkom slikom nego je djeci
prepušteno da to sami izimaginiraju.
Ako se radi o pripadnosti, može se govoriti samo o pripadnosti kršćanstvu, ali
ni tada nije riječ o sudbinskoj pripadnosti.

Biti, dakle, Bošnjak ili musliman u zemlji u kojoj se kulturno pamćenje ustrojava
protiv tvojih osnovnih identifikacijskih orijentira, krajnje
je nezavidna pozicija i žalosno je što o tome svjedoči
školski udžbenik iz kojeg,
između ostalih, uče i bošnjačka djeca.
Druga pjesma preko koje se učenici upoznaju s pjesništvom Vaska Pope
je “Manasija”(5), iz iste zbirke, iz istog
ciklusa kao prethodna. Pjesma, pogodna za sve nacionalističke manipulacije,
u principu loša pjesma u kojoj se refrenično ponavlja netačno napisano Alah il
ilalah, koje se u stvari piše La illahe illallah. To Alah il ilalah u stvari je zvučno, pogotovo ritmično najznačajnije
mjesto u pjesmi. Ono podražava topot
konjskih kopita, a te konje jaše “konjica noći”, turski osvajač, porobitelj, u
pohodu na manastir Manasija. Osnovno
načelo jedne vjere, to da nema drugog
boga osim Alaha, izjednačeno je sa zločinom, porobljavanjem, paljenjem, pa

je ujedno i cijela vjera islam s tim izjednačena. To načelo ritmička je podloga
za tursko osvajanje. Interpretacija i
drugi prilozi uz pjesmu tu su da stvore
ili pojačaju eventualnu postojeću mržnju prema Turcima, a u ikonografiji srpskog nacionalizma Bošnjaci kotiraju kao
Turci. Evo jednog dijela predstavljanja
manastira Manasija: “Sagrađen je početkom XV veka, u vreme turske najezde na srpske zemlje, opasan je visokim
zidinama sa odbrambenim kulama, koje
i danas svedoče o našoj sudbinskoj prošlosti kada se srpska kultura branila i
perom i mačem.”(6) U jednom pitanju
u sklopu interpretacije autorice konjicu
noći imenuju Alahovom vojskom. Potom
imamo pitanja: “Manasija nije odolela
opsadi. Da li je knjiga odolela nasilju?
Kakvo značenje ima knjiga za očuvanje
duhovne kulture srpskog naroda?” Ili:
“Ako je njena predmetnost (misli se na
pjesmu, op. a.) uzeta iz kulturnog nasleđa, šta će pesma ‘Manasija’ značiti
za buduće generacije?”(7) Sugerira se
prenos iskustava, kulturno pamćenje o
vjekovnom neprijatelju. Biti, dakle,
Bošnjak ili musliman u zemlji u kojoj se
kulturno pamćenje ustrojava protiv
tvojih osnovnih identifikacijskih orijentira krajnje je nezavidna pozicija i žalosno je što o tome svjedoči školski
udžbenik iz kojeg, između ostalih, uče i
bošnjačka djeca.
I iskazi samih književnika upotrebljavaju se za glorifikaciju srpstva. Tako
se navodi izjava Desanke Maksimović:
“Ako pesnik može da bude glas svog naroda, ako sam ja pesnik kadar da to budem, onda sam to, čini mi se, u knjizi
Tražim pomilovanje. U njoj sam izrazila
vekovnu težnju našeg naroda da ne povredi pravdu, zatim njegov otpor prema
nasilju, preziranje oholosti, sklonost
prema milosrđu, sposobnost da se privoli ’carstvu nebeskome’.”(8) Srbi, dakle,
nisu ništa drugo doli anđeli u ljudskom
liku. Na taj način koncipirati čitanku u
kontekstu poslijeratnog beznađa, prije
svega uzrokovanog ratom na prostoru
Jugoslavije, ne znači ništa drugo do
amnestirati od odgovornosti bilo kojeg
Srbina za bilo koje zlo. Takav koncept,
naravno, ne prolazi bez Dobrice Ćosića,
kojem je u Čitanci posvećeno cijelih 18
stranica. Tu su odlomci iz Korena i iz nacionalističkog višetomnog pamfleta Vreme smrti. Vreme smrti je roman u kojem su likovi rezoneri u Srbiji dominantnih ideologija za vrijeme Prvog svjetskog rata − one za i one protiv jugoslovenskog jedinstva. Taj roman je u stvari
subverzija spram ideologije bratstva i
jedinstva koju je propagirao socijalizam
u Jugoslaviji. Pišući sedamdesetih roman o vremenu Prvog svjetskog rata,
Ćosić u usta likova stavlja i sve ono što
se na liniji srpsko-hrvatskih sukoba desilo i za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Čitatelj sedamdesetih, sa relativno
svježim pamćenjem i prečesto suočavan
s pričama o, npr., ustaškim zločinima iz
Drugog svjetskog rata, srpske radikale u
romanu mora doživjeti kao istinozborce
jer oni govore o tome kako jedinstva s
Hrvatima, s katolicima, ne može biti
zbog zla koje oni vijekovima nanose
Srbima. Taj roman je mudar Ćosićev
ideološki potez i plodotvoran za jačanje
radikalne nacionalističke svijesti u Srbiji. Međutim, autorice ga tako ne čitaju.
Sa zahtjevom se obraćaju učenicima da
od svih optužbi operu oca nacije: “Potvrdite primerima iz romana Vreme
smrti da je Ćosić humanista i antimilitarista.”(9) Veliki je broj primjera koji se
mogu navesti da čitanke u Srbiji kod

mnogih koji nisu Srbi, ali i kod dosta
Srba ukoliko nisu nacionalisti, izazivaju
frustraciju svojom ideološkom kontaminiranošču, a radi se o ideologiji srpskog
nacionalizma. I da, treba li to i spominjati, u analiziranoj Čitanci nema ni slova latinice.
Bošnjački odgovor na to je uvođenje bosanskog jezika i književnosti u
škole. Odgovor protiv kojeg je, samog
po sebi, prosto nemoguće bilo šta imati. Taj odgovor nije samo stvar revolta,
već i prava nacionalnih manjina da,
subvencionirano od strane države, imaju priliku da uče svoj jezik i književnost
pisanu tim jezikom. Međutim, kako je
to izvedeno? Ministarstvo obrazovanja
Republike Srbije svojevremeno je ponudilo tri opcije koje se tiču bosanskog jezika u školama. Prva opcija bila je da se
bosanski jezik izučava kao osnovni predmet, druga opcija bila je da se bosanski
radi u kombinaciji sa srpskim i treća opcija bila je da bosanski bude izborni
predmet. Bošnjačko nacionalno vijeće
opredijelilo se da bosanski jezik i književnost bude izborni predmet. Već samim tim pozicioniran je kao manje važan u odnosu na srpski jezik. Zasad se
nastava iz bosanskog jezika i književnosti izvodi samo u osnovnim školama, i
to ne u svim opštinama u Sandžaku. Tek
se počelo raditi na uvođenju tog predmeta u srednje škole. Učenici i profesori bošnjačke nacionalnosti gotovo stoprocentno podržavaju uvođenje tog
predmeta, ma kako on bio osmišljen.
Emina Ahmetović, profesorica srpskog
jezika i književnosti u Medicinskoj školi
u Novom Pazaru, kaže: “Predstoji još
dosta rada, ali se ja nadam da će bosanski jezik i književnost ući u srednje
škole. Prvo što srpski jezik i književnost
nema dodirnih tačaka s bošnjačkom
književnošću apsolutno, drugo što se
bosanski jezik radi kroz celu osnovnu
školu sa tekstovima koji odgovaraju
uzrastu u pojedinim razredima osnovne
škole, pa je logičan nastavak da oni s
tim nastave u srednjoj, i treće zato što
im je to jedina mogućnost da se upoznaju sa nečim što jesu oni sami.” U toj
njenoj izjavi dva su detalja koja su zahtijevala objašnjenje. Prvo je kako to
da srpska i bošnjačka književnost nemaju dodirnih tačaka: “Srpska književnost je ono što je nastalo u okviru
srpske književne tradicije, od srednjeg
veka pa do danas. Od narodne književnosti koja nam nije ista, po motivima,
ako ništa drugo po imenima, do današnjih dana, stvarno nije ista. Plan i program za četvrti razred srednje škole koji podrazumeva otprilike od međuratne
pa nadalje − nismo se mi osećali isto u
tim vremenima. Od silnih pisaca, pa
makar iz Pazara i okoline, mi sa tim ne
upoznajemo đake, a to nije isto.” Na
pitanje kako se može znati ko su njeni
đaci, kako im odrediti identitet i kako
ih književnost može učiti tome što su,
Ahmetović odgovara, djelimično korigujući svoj prvotni stav: “Nije književnost
tu samo da bi nas učila ko smo i šta
smo, već da bi pre svega bili bolji ljudi.
E, pa mislim da zaslužujemo da to učimo i kroz primere bošnjačke književnosti.” Ona nema sumnje u to da je rješenje o odvojenom predmetu bolje: “I
jeste logično da to bude odvojeno, jer
ovamo nema prostora. Ako se odradi čitav program za srpski tu mesta ubacivanju nema.” Mišljenja je da književnost
sama po sebi ne može biti u službi nikakvog zla: “Književno delo može samo da
bude okidač onoga što oni slušaju u kućama. Neka deca, nažalost, u kućama
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imaju svakodnevni govor mržnje. Međutim, ono što ja verujem, dobar nastavnik od književnosti mora da izvlači samo književnost, sve te neke stvari mora da stiša.” Na moj komentar da se
postojećom jezičkom i književnom politikom kao identitarnim politikama ne
postiže ništa drugo do ono što imamo u
srpskoj književnosti i jeziku, a što Bošnjacima smeta, Ahmetović kaže: “Ako
neko naše dete, a to su sva naša deca,
prođu kroz sistem obrazovanja ovde,
bez obzira što su Bošnjaci ili muslimani
uskraćeni za informacije da postoji nešto što je lično njihovo, i ako im se kroz
školu servira nešto što je ’naše’, ali je
isključivo srpsko, onda razumem i ovu
drugu opciju. Prosto, meni su sve te
stvari jako dobre zato što je počelo da
se radi na tome. Ne može nijedan početak da bude idealan i biće verovatno
dosta previranja i među nama Bošnjacima samima u tome šta treba da bude
taj predmet i šta treba da predstavlja,
ali je dobro da je počelo. Bolje se i svađati i raspravljati nego da toga nema.”
Pošto je profesorica srpskog, koja će
uskoro, prema njenom nadanju, predavati i bosanski kao izborni predmet, pitao sam je i da prokomentariše situaciju kad je njen primarni predmet u pitanju: “Plan i program za srpski jezik i
književnost nije menjan tolike godine.
Ja decu učim istom onome što sam ja
učila u srednjoj školi, a to je isto ono
što su i moja sestra i brat radili deset
godina pre mene. Mislim da se taj program i ne dira zato što oni ljudi koji brinu o tome strahuju šta ćemo sad tražiti
da uđe unutra. Prvo mi kao nacionalne
manjine, jer mnogo šta treba da se menja. Prevaziđen je dobar deo programa.
Na seminarima na koje odemo nikad se
ne pominje književnost nacionalnih manjina. Uvek se radi i govori o srpskoj
književnosti, tako da kod tih čelnika
kao da postoji svest da ako krenu da
menjaju program, da će ga promeniti
na svoju štetu.”
Profesorica Ahmetović bila je ljubazna pa je dopustila i da prisustvujem
času u četvrtom razredu Medicinske
škole. Učenici su se pokazali više nego
zainteresovanima za tu problematiku o
kojoj pišem. Od njih 27, samo troje nije za bosanski jezik i književnost kao
izborni predmet. Fascinantno je to što
se radi o učenicima koji završavaju školu i kojima bi u većoj mjeri trebalo biti
svejedno hoće li tog predmeta biti ili
neće. Ako ne budu studirali bosanski,
značajnijeg kontakta s tom problematikom teško da će ikada više u životu imati. Međutim, ipak im je stalo. I oni su
shvatili, da li sami od sebe ili pod utjecajem autoriteta teško je reći, pitanje

jezika i književnosti isključivo kao identitarno pitanje: “Kroz književnost i jezik
saznajemo ko smo”, “Nema naroda bez
jezika” i sl. Ono što njihovom doživljaju
sebe kroz nacionalni identitet smeta u
programu za srpski jezik i književnost
navode isključivo na primjerima iz Gorskog vijenca. Na moju opasku da se tu
ne radi o srpskoj već o crnogorskoj književnosti, što je također književnost jedne nacionalne manjine u Srbiji, niko se
ne osvrće. To ne dopire do svijesti,
crnogorsko je još očigledno srpsko, pogotovo ako je kao takvo predstavljeno u
udžbeniku. Najčešće navode, sad već
unutar bošnjačkog nacionalizma, mitsko
mjesto: “hodža riče sa munare.” Stih
ustvari glasi: “’Odža riče na ravnom Cetinju”, što problem svakako ne umanjuje, ali daje do znanja da Gorski vijenac
nije dobro pročitan niti da se iko upustio u sistematičnu analizu tog djela. O
ezanu i islamu ima još pogrdnih misli u
Gorskom vijencu, ali im je taj stih najupečatljiviji. Učinio im se interesantnim

Udžbenik za prvi razred nosi
naziv Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture i
Narodna tradicija. Autori su
Alija Džogović i Hodo Katal.
Dio koji se odnosi na bosanski jezik s elementima nacionalne kulture obuhvata 53
stranice. Ostatak od 25 stranica odnosi se na Narodnu
tradiciju. Dakle, jezik i književnost su tu sporedna stvar,
u službi nacionalne kulture i
narodne tradicije.
prijedlog da Gorski vijenac, kad ga čitaju, ako već moraju, pokušaju kontekstualizirati u vrijeme njegovog nastanka, te
da ispitaju kad svijest o ljudskim pravima, o pojmu rasizma, šovinizma, fašizma i sl. postaje značajnije prisutna u
javnom prostoru Crne Gore, te ko sve
poruke Gorskog vijenca pokušava činiti
aktuelnim za današnje vrijeme. Što se
tiče senzibilnosti za neki drugi identitet
prilikom čitanja književnih djela, prisutna je osjetljivost na rod. I to samo na
primjerima iz Ane Karenjine. Interesantno je da niko od djece iz tog razreda,
njih 27 prisutnih, nije nikad ništa pročitao od Ćamila Sijarića, a za Sinana Gudževića nije ni čuo. Kad sam mu to spomenuo, Samir Hanuša, pjesnik i profesor
srpskog u Tehničkoj školi u Novom Pazaru, kaže: “To je, s jedne strane, poslje-

dica slabog poznavanja bošnjačke književnosti od strane svih (mediji, političari, nastavnici...), pa su učenici na kraju
tog lanca. Tome treba, svakako, dodati i
slabu čitalačku kulturu ljudi sa ovih prostora.” Njegova skepsa u vezi s bosanskim jezikom je sljedeće prirode: “Uvođenje bosanskog jezika u srednje škole
je logični slijed onoga što je već urađeno u osnovnim školama. I to je neosporno dobro i nije upitno. Međutim, bojim
se da bosanski jezik ne bude shvaćen od
strane učenika i nastavnika samo kao još
jedan od nastavnih predmeta u, ionako
preopterećenom, nastavnom planu i
programu. Bojim se da ga učenici ne
shvate kao obavezu više, kao nešto što
im oduzima slobodno vrijeme, i tako mu
pristupe ili, još gore, uopšte ga i ne izaberu. To će u najvećoj mjeri zavisiti od
nastavnika, koliko su u stanju da animiraju učenike za bosanski jezik i književnost...” Interesantna je i njegova paralela s vjeronaukom: “Svi se slažu da je
uvođenje bosanskog dobar korak i ne
postoji bojazan od eventualnih problema u organizaciji nastave. Vjerska nastava je bila dobar probni balon. Ne postoje trvenja, razredi se dijele na grupe
pa neki idu na vjeronauku (islamsku i
pravoslavnu), a neki na građansko. Kada
krene nastava bosanskog, vidjećemo koliko su autoriteti odradili dobar posao.
Mislim da bi trebali organizovati više seminara za nastavnike iz svih predmeta,
a posebno za nastavnike jezika i književnosti i učitelje...” Slaže se s mojom
konstatacijom da bi i u čitankama za
srpski jezik i književnost trebalo biti više i po regijama i po nacionalnostima u
Srbiji zastupljenih pisaca, ali i generalno ex-Yu književnosti: “To je loš potez
Ministarstva prosvjete Srbije. Šteta je
ne upoznati regionalnu književnost, u
ovom slučaju bošnjačku. U budućnosti
bi trebalo staviti akcenat na književnost
u regionu (bošnjačku, albansku, makedonsku, hrvatsku...).” Na molbu da posjetim njegov čas, rekao je da nema ništa protiv i upozorio me da me ne iznenadi eventualna učenička neupućenost
u neku za mene možda opštepoznatu
stvar koja se odnosi na književnost, jer
to je ipak Tehnička škola i djeca to upisuju jer ih prije svega zanimaju tehnički
predmeti, nisu jezičari. Na to isto skreće mi pažnju i direktor škole Adem Bihorac. Međutim, iako je škola tehnička, u
holu stoje tri portreta, a samo je jedan
lik poveziv s onim za šta se đaci u toj
školi obrazuju. Radi se o Nikoli Tesli.
Druga dvojica su Vuk Stefanović Karadžić i Njegoš. Na času učenici prvog razreda Tehničke škole kao primjer lične
identifikacije ne navode nikoga ni iz
srpske ni iz bošnjačke književnosti. Jedan navodi Robinzona Krusoa kao svoju
fascinaciju, a drugi Toma Sojera. Pošto
se radi o dva avanturistička romana,
očigledno je da književnost doživljavaju
prije svega kao zabavu, ali ne smatraju
književnost baš skroz otuđenom od života. Naprotiv, dječak koji uživa u avanturama Robinzona Krusoa kaže da nas ta
knjiga uči konkretnim životnim stvarima, kako preživjeti na pustom ostrvu,
te je zbog toga smatra vrijednom. Na
moje pitanje da li bi on na pustom ostrvu bio u stanju raditi isto što i Robinzon, rekao je da ne zna, ali da bi se rukovodio “savjetima” iz te knjige. Možda
je u takvom shvatanju književnosti prednost Tehničke škole ili bar djece koja se
za nju odlučuju.
Niti u jednu osnovnu školu nisam
uspio ući. Ali sami udžbenici govore dovoljno. Na primjer, udžbenik za prvi ra-

zred nosi naziv Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture i Narodna
tradicija. Autori su Alija Džogović i Hodo Katal. Dio koji se odnosi na bosanski
jezik s elementima nacionalne kulture
obuhvata 53 stranice. Ostatak od 25
stranica odnosi se na Narodnu tradiciju.
Dakle, jezik i književnost su tu sporedna stvar, u službi nacionalne kulture i
narodne tradicije. Jako je malo o jeziku tu riječi, devedeset posto građe zauzimaju književna djela, od toga opet
gotovo stopostotno radi se o poeziji. Od
autora nebošnjaka sa po jednim djelom
prisutni su La Fonten, Ernest Hemingvej, Paul Fort i Šimo Ešić. Od bošnjačkih autora dominiraju oni gotovo nepoznati autori. Bošnjački književni kanon za neke od njih nikako ne zna, nema ih u čitankama, niti u lektirama u
Bosni i Hercegovini, kritika − kanonska
ili ne − ne spominje ih. Tako su sa po četiri pjesme prisutni Denisa Turković i
Omer Turković. Nešto poznatija, ali u
bilo kakvoj valorizaciji također neprisutna, s tri pjesme prisutna je Bela Džogović. Ahmeta Hromadžića nema, nema
ni Šukrije Pandže, Bisere Alikadić, ni
Feride Duraković također nema, izostavljen je i Ćamil Sijarić. Od relativno
poznatijih autora prisutni su Ahmed Muradbegović, Alija H. Dubočanin, Mula
Mustafa Bašeskija, Nasiha Kapidžić-Hadžić, Ibrahim Kajan i Mirsad Bećirbašić.
Iako postoji dovoljno afirmisanih, nagrađivanih, prevođenih, svrstavanih u
raznorazne antologije, bošnjačkih autora i autorica, koji su pisali ili još uvijek
pišu i za djecu, njih u knjizi za bosanski
jezik nema. Razlog tome je očit kad se
letimično čitanka pregleda. Preko njihovih djela bilo bi nemoguće uspostaviti konekcije koje se autori svim snagama trude da uspostave, a to su one s
bošnjačkim nacionalnim vrijednostima
koje propagira bošnjački nacionalizam.
Književnost je i ovdje shvaćena kao sluga politike identiteta i podređena je
“elementima nacionalne tradicije” iz
naslova udžbenika. Knjiga počinje s
portretom Avde Međedovića: stariji čovjek, s fesom, to je ono sa čim se učenici prvo susreću kad prvi put otvore
udžbenik za bosanski jezik i to za prvi
razred. Naizgled ničim izazvano, jer nema nijednog Avdinog stiha u pjesmi niti
je dovoljno objašnjeno ko je on bio.
Stoji samo: “Bošnjački narodni pjesnik.”(10) Prvo, netačno je predstavljen. Narodna poezija, odnosno usmena, i zove se tako što joj se ne zna za
autore. (Još je tu netačnih odrednica;
npr., ispod brojalice “Eci, peci,
pec”(11) stoji da je to narodna brojalica.) Ali tačnost je za navedene autore
izgleda i nebitna. Cilj je u svijest, putem portreta, ugraditi patrijarhalnu figuru, narodnog pjevača kao važan identifikacijski orijentir. Ispod prve pjesme
stoji i pozdravna poruka: “Djeco, hairli
vam polazak u prvi razred osnovne škole!”(12) Potom slijedi pjesma Omera
Turkovića s nazivom “Selam”(13). Uz
hairli, selam ne izaziva nikakav drugi
osjećaj već da je osnovna težnja bošnjačke književno-jezične politike u
Sandžaku osmanizacija i klerikalizacija
bošnjačkog nacionalnog identiteta. Sve
to naravno ne može bez arhaizacije, pa
slijedi i pjesma Bele Džogović “Imena
stara”(14) gdje se prenaglašava ljepota
starih muslimanskih imena, i to isključivo ženskih, jer se tradicija, prema nacionalizmu, čuva s te strane: Aza, Halima, Umihana, Selima, Đula, Zada, Emina su opjevana imena. Patriotizam je
prenaglašen, i to onaj prema Bosni. Vi-
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dljivo je to iz pjesme “Bosna”(15) Bele
Džogović u kojoj i ptice i pčela i ruža
znaju da je Bosna najljepša zemlja na
svijetu. U pitanjima za interpretaciju,
valjda da se ne zaboravi, stoji i ovo:
“Koja je zemlja najljepša na svijetu?”
Kad je u pitanju kultura komunikacije,
i tu se insistira na islamizaciji i osmanizaciji, kao da Bošnjaci ništa drugo ne
mogu biti do muslimani i kao da samo s
muslimanima komuniciraju. To su pozdravi: merhaba, selam, alahimanet, sabahajrola i sl. Nacionalističko pretjerivanje očito je i u tekstu Bosanski jezik
koji nije potpisan: “Bosanski jezik je
moj maternji govor. Bosanskim jezikom
su govorili moji pradjedovi i moje prabijače u prošlosti. Bosanskim jezikom
govore svi Bošnjaci bilo gdje da žive. Ja
volim moj bosanski jezik. Bosna je ponosna. Bošnjaci su braća sa drugim narodima u svijetu.”(16) U dijelu udžbenika Nacionalna tradicija također postoji
tekst “Bosanski jezik”(17) gdje se još
dodaje da je on najljepši. Dakle, ničeg
u nauci utemeljenog tu nema, gotovo
ničeg u estetskom smislu vrijednog, tek
puke mitomanske konstrukcije za proizvodnju Bošnjaka po mjeri bošnjačkog
nacionalizma.

Iako postoji dovoljno afirmisanih, nagrađivanih, prevođenih, svrstavanih u raznorazne antologije, bošnjačkih
autora i autorica, koji su pisali ili još uvijek pišu i za
djecu, njih u knjizi za bosanski jezik nema. Razlog tome
je očit kad se letimično čitanka pregleda. Preko njihovih djela bilo bi nemoguće
uspostaviti konekcije koje se
autori svim snagama trude
da uspostave, a to su one s
bošnjačkim nacionalnim vrijednostima koje propagira
bošnjački nacionalizam.

Poredeći sadašnju situaciju u vezi
s bosanskim jezikom s vremenom kad je
on radio kao profesor srpskog (od 1990.
do 1998), Sead Biberović kaže: “Iskreno
rečeno, čini mi se da je sad mnogo veći
problem kod dece ili kod roditelja dece
koja pohađaju srpski jezik nego u to
vreme, bez obzira što su to bile kod vas
ratne, kod nas skoro ratne godine, godine otvorene diskriminacije Miloševićevog režima prema svim manjinama, čini
mi se naročito prema bošnjačkoj, godi-

ne kad smo i mi imali tenkove i topove
po brdima oko Pazara; čini mi se da se
to sada predstavlja mnogo većim problemom nego što je tada bilo. Bilo je
sporadičnih pritužbi i žalbi, onako u pola glasa, od roditelja čija su deca učila
tada o svetom Savi, o Kraljeviću Marku
koji na buljuke ubija Turke, itd. Verovatno je delimično razlog što su ljudi tada
bili uplašeni i, iskreno rečeno, bilo je
vrlo opasno govoriti takve stvari naglas,
a s druge strane kod ljudi je postojala ta
autocenzura. Ni bošnjački političari tada nisu insistirali nešto na tom problemu, a sadašnji, iz različitih razloga, puno puta traže neke stvari ne zbog ostvarenja nečijeg prava, bilo individualnog
ili kolektivnog, nego zbog iskazivanja ili
učvršćivanja svoje političke pozicije ili
sticanja veće moći.” Danas je Sead program-koordinator u nevladinoj organizaciji Urban-In. Lično nema ništa protiv
uvođenja nastave bosanskog jezika, samo što smatra da roditelje treba uputiti u to da se ne radi o lingvističkom nego o političkom problemu.
Da je to prije svega (ako ne i jedino) politički problem, svjedoče imena
koja u Sandžaku kotiraju kao jedini i
neprikosnoveni autoriteti za bosanski
jezik i bošnjačku književnost. Jedan od
njih je Džemaludin Latić, koji na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru predaje gotovo sve što se književnosti tiče: teoriju književnosti, bošnjačku književnost, svjetsku književnost... Iako je magistrirao na Odsjeku
za svjetsku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, to ga ne preporučuje ni za šta što u vezi s književnošću
predaje. Doktorirao je na Fakultetu
islamskih nauka u Sarajevu s temom
“Stil kur’anskoga izraza”. Šta ga, međutim, preporučuje za autoriteta kad je
čak i teorija književnosti u pitanju? Preporučuje ga ekstremni bošnjački nacionalizam. To je tvorac tvrdnje da su djeca iz miješanih brakova isfrustrirana.
Sam za sebe trvdi da je pjesnik islamskog razdoblja bošnjačkog naroda te da
mu je, poslije Marka Vešovića, Ivo Andrić najmrži pisac. Naravno, radi se o
razlozima ideološke i nacionalne prirode, a ne o razlozima estetike koju, barem Ivi Andriću, ne poriče. Da on nije
puka greška, tek jedan šoven među masom pedagoga-altruista, govori to da je
on jedan šoven među gomilom istih takvih. Drugi je Vedad Spahić, čije je ime
zavedeno na stranici Internacionalnog
univerziteta u Novom Pazaru kao Vedad
S. Spaić. Taj je u ekstremno desničarskom listu Zmaj od Bosne, koji je izlazio za vrijeme rata u Tuzli, a čiji je bio
i urednik, pisao: “Prošli sistem mješance je tetošio, ukazivao im šansu za probitak eo ipso, samim faktom da su čeljad iz mješovitog braka. Jer, zaboga,
njihovi roditelji nikako ne mogu biti sumnjivi, oni bratstvo-jedinstvo, tu ‘zjenicu oka’ komunističke diktature učvršćuju u svojoj postelji. (...) Status
predestiniranih favorita jamčen im u
bivšem režimu ‘od Triglava do Đevđelije’ učinio je i to da su mješanci u intelektualnom pogledu bivali poglavito tipični mediokriteti. Zašto? Pa ranom
spoznajom da im bez plaho zahmeta u
životu ide uglavnom k’o po loju, mješanci se obrazovno, intelektualno, počesto i moralno zapuštaju i ostaju duduci i tokmaci cijelog života.”(18) Ili:
“Srpsko prokletstvo je genetskog porijekla. Glupost, primitivizam, smrad,
zatucanost, zov tuđe krvi hereditarne
su kategorije u biću srpskog naroda.
Ovaj postulat mora biti temeljom budu-

će edukacije bosanske mladeži...” I
još: “Srbi moraju postati predmetom i
lajt-motivom naše mentalne higijene.
Najorganizovanji vid vođenja mentalne
higijene je školska nastava (povijest,
društvene nauke, književnost, jezik) u
kojoj ćemo, dok postojimo ponavljati
koliko su puta Srbi nad nama vršili genocid, koliko su nas pobili, koliko protjerali, koliko su nam gradova porušili,
koliko granata ispalili... Shvatamo li? I
onaj poučak GRANATAMA NAS TUKU SRBI
je oblik mentalne higijene. BOŠNJACI/MUSLIMANI VODIMO MENTALNU HIGIJENU!”(19)
Tu je i Dževad Jahić. Jedan od
glavnih normativaca bosanskog jezika,
sa svim manama te norme koje proističu, prije svega, iz želje da se stvore što
veće razlike u odnosu na srpski i hrvatski jezik. Sada se zanosi mišlju da u nauku o jeziku plasira ideju o dvije varijante bosanskog jezika: istočna − sandžački bosanski i zapadna varijanta −
bosanski bosanski. Jedan je od kreatora
predmeta sandžačka dijalektologija koji se radi na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.(20)
Dakle, radi se o ljudima prilično
kompromitovanim u javnom prostoru
BiH koji sada plodno tlo nalaze u Sandžaku prije svega zahvaljujući Bošnjačkoj akademiji nauka i umjetnosti, koja je na istom ideološkom fonu s navedenim stavovima, bar kad je jezik u pitanju. Predsjednik te akademije Ferid
Muhić kaže zašto treba sjedište BANU-a
biti u Sarajevu spominjući i bosanski jezik: “Treba glavnom gradu Bosne, prestonici Bošnjaka, da ponovo postane duhovni Pijemont, da dođe sebi, da se
prene iz letargije u koju ga uporno guraju oni koji su ovaj herojski grad bombardovali duže nego što su Hitlerovi fašisti bombardovali Lenjingrad; da izvida
rane, da progleda svojim, a ne tuđim
očima; da osvijetli bošnjačkom pameću
misao, da unese u njegov govor i britku
doskočicu, nezaboravnu i neuporedivu
melodiju bosanskog jezika u lingvistički
potpuri skrpljen od parčića jednosložnih kolokvijalizama, zbog kojih čovjek
ima utisak da ljudi danas svuda na Balkanu govore teško i nejasno kao da imaju one zubarske tampone u ustima − i to
dva gore i dva dolje.”(21) Dakle, bosanski će u Sarajevu doći preko BANU-a, tj.
preko Sandžaka. A izrugivanje nečijem
govoru, pogotovo s akademskih visina,
nije li to kulturni rasizam? Ključni čovjek, tj. ideolog takvog pristupa kulturi
bošnjaka je Muamer Zukorlić, jedan od
osnivača BANU-a, muftija Islamske zajednice u Srbiji, osnivač, vlasnik i predsjednik Internacionalnog univerziteta u
Novom Pazaru. Njegovom univerzitetu

će, nakon što se ukine katedra za bosanski na državnom univerzitetu u Novom Pazaru, biti u potpunosti prepušteno bavljenje bosanskim jezikom i bošnjačkom književnošću u Srbiji, a njegova autoritativnost, kad je to u pitanju, neće biti bez značaja ni u drugim
zemljama nastalim raspadom Jugoslavije, a i šire.
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Predrag Lucić & prošireno I1
Ako je iko iole čovek...
Predavanje o Sofoklovoj “Antigoni” u Užičkoj gimnaziji, 14. april 2011.

− Ja bih volio da mi sada u jednom razgovoru malo ispretresemo drugaricu Antigonu. Najviše sudjelovanja, iako su svi
pozvani, očekujem od I1, koje nam je
domaćin ovdje na ovom času i kojemu
je “Antigona” najsvježija. Koliko nas
ima iz I1? Odlično, više od pola markirali...
Kad ste radili “Antigonu”? Prije
koliko vremena? Prije četiri godine? Ajmo sad I1, a poslije se mogu uključiti i
ostali. Idemo redom, pošto se nećemo
moći pratiti, jedan po jedan... Asocijacija na “Antigonu” kao dramu, ne kao
lik, u jednoj riječi...
Kad kažemo Antigona − možete
malo razmisliti pa kazati − šta je prva
asocijacija? Ali jedna riječ da bude. Nema jednog tačnog odgovora. Ima ih puno. Svaki može biti tačan.
− Krivica.
− Dobro, krivica. Čija krivica?
− I njena i...
− Ko je za šta tu kriv?
− Mislim da je ona nasledila...
− Kako se krivica naslijedi?
− To je biologija.
− Ne, ne... Ajmo sad, vrlo zanimljivo, naslijeđena krivica. Šta je naslijedila i može li se krivica naslijediti? To je
tema priče.
− Pa prosto greh i krivica kao
greh.
− Dobro. Ona je kćerka rahmetli
Edipa. Šta je naslijedila: koji grijeh, koju krivicu? Šta je Edip napravio?
− Ona je jako tvrdoglava.
− Dobro, to ne mora biti vezano ni
sa krivicom ni sa grijehom, to je karakterna osobina. Tvrdoglava pa tvrdoglava. Nisam ni ja ništa bolji, ponekad. Šta
je Edipova krivica bila, je l‘ se sjeća neko?
− Ubio je oca.
− Znate kad se “Edip” prvi put prikazivao u onoj crnoj, crnoj Africi... Jedno evropsko kazalište išlo tamo s “Edipom” i tamošnje stanovništvo je umiralo od smijeha. Njima naprosto nije u
njihovom kodu bilo ništa strašno u tome
što je Edip napravio: dva sitna grijeha,
onako usput... To se u prirodi događa
svaki dan, pa prema tome da ne budemo opterećeni našim poimanjem. Davnašnji Edip je napravio to što je napravio i šta mu se onda dogodilo, je l‘ se
sjeća neko?
− Bacio se u more...
− Je li ta krivica Edipova okajana
u toj tragediji istoimenoj “Kralj Edip”
ili se treba nasljeđivati, ili se treba prenositi na djecu? Šta misliš?
− Pa mislim da nije...
− Koliko je djece Edip imao?
− Ne znam koliko je imao, ali...

− Spominju se svi u “Antigoni”:
Antigona, Ismena i kako se zovu ona dva
pala junaka?
− Eteokle i Polinik.
− Znači, četvoro djece ima. Na
kraju Sofoklove tragedije “Kralj Edip”
znamo kako završava istoimeni junak, a
“Antigona” završava tako da nema više
Edipova poroda. Je li tako?
− Jeste.
− Nema, gotovo. Misliš li da je to
nasljedna krivica bila i da su je morali
okajati? Po onome kako ti razmišljaš o
životu i po onome što znaš o antičkoj
tragediji − je li to baš moralo tako?
− Nisu morali biti osuđeni baš
onako...
− Kako počinje ova tragedija? Zapravo, oko čega su se Edipova djeca zakačila? Jesu li sama nečim pripomogla
svome nestanku, iščeznuću loze? Šta je
ko kome napravio?
− Brat je udario na brata.
− Prije nego što je brat udario na
brata, šta su ta dva brata bila? Bili su legitimni tatini nasljednici. Držali su vlast
u gradu Tebi i onda je jedan protjerao
drugog, prisvojio vlast za sebe. Onda je
ovaj drugi napravio šta? Onda je sa družinom iz grada Argosa napao Tebu i dogodilo se da jedan drugoga probodu.
I ostaju dvije sestre s kojima Sofoklo započinje “Antigonu” − Antigona i
Ismena. Šta se s njima događa, ako se
sjećate prvog prizora, njhovog prvog
razgovora? Šta o jednoj mislite, šta o
drugoj? Šta su im glavne karakterne
crte? Čuli smo za Antigoninu tvrdoglavost. Ima li još šta?
− Antigona je želela da svog brata
zakopa, iako je zakon njoj to zabranio,
a sestra ju je nagovarala da to ne čini
zato što bi to bilo protiv države.
− Ok.
− I ubili bi je, a Ismena zapravo
nije želela da njena sestra umre. Dobila bi kaznu jer je bila protiv države.
− Koji to zakon smije i može propisati da neko ne može biti pokopan ili
ne smije biti pokopan? Nije to bio zakon. To je bila samovolja. I je li se to
događalo samo u antici?
− Naravno da nije, to se događa i
danas.
− Tako je. To se proteže kroz vjekove. I znači: Antigona se pobunila protiv čega? Protiv zakona koji to nije. To
je samo Kreontova samovolja, discipliniranje pokojnika i preživjelih. Polinik,
znači, neće biti pokopan, pojest će ga
psi, ptice i tako dalje. Odnos Antigone i
Ismene, ako se sjećate prve scene, kako se razvija?
− Antigona zove Ismenu da pokopaju brata, a ona to ne želi i i tako se
one rastanu.

− Sreću li se poslije opet?
− Sreću se u onoj sceni kada Antigonu vode da je ubiju i onda Ismena
moli da je poštede i dovodi sina Kreontovog, i tako on dolazi u sukob sa svojim ocem i onda njih dvoje ostanu na
kraju, on se ubije a ona...
− Sve mrtvo na kraju. Tako obično
antičke tragedije završavaju. A kad ste
radili Antigonu − obično ljudi imaju
averziju prema obavezama, prema lektiri, ja sam imao prema svojoj u kojoj
“Antigone” nije bilo i svako bi sebi drugačije sastavio gimnazijsku lektiru − je
l‘ vam “Antigona” bila samo pjevanje,
upoznavanje sa poviješću književnosti
ili ste nešto prepoznali? Je l‘ vam značila nešto? Da l‘ biste željeli vidjeti neko uprizorenje “Antigone”? Mislite da bi
imalo smisla u Narodnom pozorištu ili
negdje da se postavi predstava? Govori
li vam ona išta i o čemu osim o staroj
Grčkoj?
− Govori zato što to može sve da
se primeni na sadašnje vreme, jer uvek
treba preispitivati ono što neko govori,
kao što je Antigona radila. Ona je išla
protiv zakona koji je zadao neki čovek i
poštovala ono što je ona smatrala da je
moralno i ispravno, i to može da se primeni i na 21. vek.
− Znači, može protiv samovlasti?
Toga je bilo ne samo u starogrčkoj demokraciji − a to je bila demokracija, naravno − nego toga ima i u suvremenim
demokracijama i u suvremenim diktaturama. Znači, to se jasno prepoznaje. U
liku Kreonta može se prepoznati puno
ljudi koje ste gledali na Dnevniku, koje
gledamo i dan-danas. A gdje je Antigona
danas? Ko je Antigona danas?
− Neka novinarka.
− Neka novinarka koja radi šta?
Brankica Stanković? Mogla bi biti...
Dobro, ja ću vam sad ukratko iznijeti neke osnovne teze iz knjige “Povijest političkog kazališta” Siegfrieda
Melchingera, jednog njemačkog teoretičara, a knjiga je objavljena prije četrdeset godina otprilike, mislim 1971.
On o starom grčkom teatru, staroj
grčkoj drami govori kao o najvažnijoj
fazi u povijesti političkog teatra.
Prije nego što ste se vi rodili, znači potkraj Jugoslavije, mi smo u teatru
imali jedan trend tzv. političkog pozorišta, Ljubiša Ristić je bio ikona svega toga... Ali ta vrsta političkog pozorišta,
koja je postojala tada u Jugoslaviji, nema baš puno veze s ovim temeljnim
pojmom kako ga Siegfried Melchinger
doživljava.
Političko pozorište je pozorište
koje se uvijek sukobljava s autoritetima, s moćnicima, koje propituje situaciju onakvu kakva je danas u društvu.

Na određen način čak vrši i dobru funkciju novina, kojih nije bilo u staroj
Grčkoj.
Vi, vjerovatno, znate nešto o nastanku tragedije iz dionizijskog kulta,
kulta boga Bakha, znate čiji je zapravo
on bio bog, znate o socijalnom statusu
njegovih poštovatelja?
− Znamo. Bakho, odnosno Dioniz
je bio bog orgijanja, odnosno vina.
− Bog vina, orgijanja... A ko se
najviše ložio na to, koji socijalni status?
− Oni najniži.
− Tako je. Dok su svi ovi bogovi s
Olimpa uredno birokratski poslagani,
zna im se mjesto, Bakho je bog ulica,
bog krčmi, bog obespravljenih. I iz tog
kulta dionizijskog, kada se s agore, s
gradskog trga, kazališna igra izmjesti u
amfiteatre, u posebne građevine gdje
se svake godine događa nešto kao playoff, gdje se u organima dionizijskih svečanosti bira najbolji autor koji mora napraviti tragičnu trilogiju plus satirsku
igru koje, znači, idu u paketu...
Mi imamo jako malo sačuvanog od
Eshilovih, Euripidovih i Sofoklovih drama. Svako od njih je napisao nekoliko
desetaka puta više od onoga što je sačuvano. Od Sofokla imamo samo sedam
sačuvanih drama. Znači, te su se drame
izvodile jedan jedini put, a autor je
često sudjelovao i kao glumac. Bio je i
neka vrsta režisera i kompozitora. Znači, jedan jedini put si imao priliku da na
tu temu nešto kažeš, pa da nešto preporučiš Kreontu tadašnjem, koji se
zvao... kako? Ko vlada u vreme Sofokla?
Zlatno doba Atene...
− Perikle.
− Tako je. I taj je Periklo demokrat. Čak je ova, uvjetno kazano, liberalnija struja. Međutim, kako funkcionira grčko društvo? Zato nas Melchinger
upozorava da staru grčku demokraciju
ne idealiziramo. Kakvo je to društvo?
− To je robovlasničko društvo.
− Robovlasničko društvo, dakle.
Koliki postotak, znaš li slučajno, stanovništva su robovi? − Pa ogroman, verovatno.
− Jedna trećina. I o njima uglavnom nema ni riječi nigdje. Ni kod ovih
prvaka političkog teatra našeg: ni kod
Eshila, koji je negdje najradikalniji u
toj društvenoj kritici, ni kod Sofokla,
koji je isto tako društveni kritičar, ni
kod Euripida. O robovima se ne priča,
jer je stanje uma u grčkoj demokraciji
takvo da robovi ne postoje, da mi ne
primjećujemo da oni postoje, a da oni
ne postoje, ne bi ništa funkcioniralo.
Ovako nam je normalno da su oni tu, da
su neka vrsta robe. Ratovi se vode. Najnormalnije možeš uhvatiti protivnika
kao ratno roblje. Uglavnom su se mu-
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škarci pogubljivali, a žene i djeca su se
uzimali u roblje, i prodavao si to na robovskim pijacama. Znači, to na čemu je
počivao sistem, u to se nije diralo. Šta
je glavni oblik privređivanja?
− Zemljoradnja.
− Nije. Rat. Ratni plijen. Stalno se
kuhaju nekakvi ratovi, pa Periklo proglasi mir na 30 godina, potpiše ga, pa ga
nakon tri godine prekrši. Vode se ratovi, znači, za trgovačke puteve, za hvatanje robova, za otimanje blaga i tako
dalje. Antički savez, kome je na čelu
Atena, raspada se. Zašto? Zato što drug
Periklo postavlja nemoguće zahtjeve
pred svoje partnere. I onda, kad oni
odbiju svoju državnu kasu donijeti u
Atenu da Periklo upravlja njom, onda
on fino izvede jedan mali rat. Jednu
malu humanitarnu intervenciju. I onda
ta kasa stigne u Atenu i tamo više nema
kamena na kamenu. Stigne svježe roblje i stvar funkcionira dalje.
Jeste li učili u kakvom su odnosu
bili Sofoklo i Periklo? Sofoklo je na
određen način bio Periklov službenik, a
bili su čak i prijatelji. Sofoklo je dečko
iz bogate kuće. Stari mu je bio trgovac
oružjem. Znači − cijenjena figura. Vrlo
rano je pokazivao umjetničke talente,
pa je čak bio na čelu zbora atenskih
dječaka kad se slavila pobjedu u Salaminskom tjesnacu. Jedan je od stratega, to je bila počasna titula u Ateni. Zapravo si bio nešto kao visoki rezervni
vojni oficir, ali aktiviran s vremena na
vrijeme u ratnim pohodima. Bio je čuvar državne blagajne, između ostalog.
Ali i “Antigona” i ostale drame, a
prvenstveno “Antigona”, ukazuju na to
da se nije mirio s oblikom vladavine
svoga prijatelja Perikla. Vulgarno bi bilo tumačenje da on u Kreontu, ovakvom
kakav je − bukvan, balvan, sirovina, samodržac... − da on progovara o svom
prijatelju Periklu. Ne, on zapravo cijelo vrijeme upozorava u šta bi se njegov
drug Periklo mogao pretvoriti ukoliko
nekim strastima, nekim porivima koje
pokazuje − samodržačkim, autoritarnim
− ukoliko im da na volju. I to je jedna
čudna priča o odnosu Sofokla i Perikla,
vlasti i kritičke umjetnosti.
Za divno čudo, Sofoklo uspijeva
nadživjeti sve. On u debeloj, debeloj
starosti umire. Doživio je i propast demokracije, kakva je bila da je bila, ali
nakon Perikla nema više ničega. Čak se
u svim segmentima društva to poslije
osjeća, pa tako i u pozorištu prestaje
ono što pamtimo kao zlatno doba antičkog teatra i antičke književnosti uopće, jer su zapravo te tragedije njeni
vrhunci. Uspio je jedini od ova tri velika dramatičara, kad je napokon umro,
umrijeti u Ateni. Ova dvojica, Eshil i

Euripid, umrli su u izgnanstvu, jer su se
u određenom trenutku zamjerili Periklu, pa je “Šaraj malo preko mora” bilo.
Šta je još karakteristika grčkog
društva, grčke demokracije, a o čemu
se prilično izravno govori u “Antigoni”?
Postoji li još jedna obespravljena vrsta?
− Žene.
− Žene, tako je. Kako se Ismena,
recimo, odnosi prema tom fantomu
ženske dužnosti da šuti, trpi, radi i tako dalje, da se ne upliće u muške poslove, da ne prkosi muškarcima? I kako to,
recimo, radi Kreont? I kakav je njegov
sin? I da li se Antigonina pobuna protiv
Kreonta može čitati i kao pobuna potlačene žene protiv muške sorte koja je
prigrabila svu vlast u društvu ili je to
malo pretjerano tumačenje? Šta mislite? Nije dominantno, je l‘ tako? Ta žensko-muška priča ipak nije dominantna
tu u “Antigoni”.
− Možda je bilo malo naknadnog
učitavanja.
− Tako je. Ali poslije moramo prepoznati taj kontekst. Ne možemo ga čitati iz ove naše vizure rodne korektnosti i tako dalje, jer to naprosto nije bilo
takvo vrijeme, ali je bitno negdje da
znamo kakav je bio položaj. Znači, žene su imale status skoro u većini ropski,
dok su ove koje su bile bolje udane, žene uglednih građana, građana sa svim
pravima, imale nekakav adekvatan sta-

tus. Svaka robinja − njen gospodar je
imao bilo kakvo pravo na upotrebu,
znači, od silovanja, šta god... − nije
imala apsolutno nikakva prava, dok takav odnos nije bio prema muškim robovima. Oni su, valjda zbog argatovanja i
tome sličnog, imali nešto povlašteniji
status. Znači, žene su naprosto bile
down.
Šta bi još mogla biti poveznica −
znači, sad kad smo tu priču manje-više
načeli, da prebacimo opet u današnje
vrijeme − šta još povezuje problematiku “Antigone” sa današnjim vremenom?
Iz kojeg kuta bi se još moglo gledati na
to, osim da se radi predstava koja bi,
recimo, bila kritika autoritarnosti, samovlašća, i jednog militarnog društva?
− Možda položaj žene danas.
− Položaj žene danas? Misliš da je
“Antigona” baš prava priča da se o tome govori ili ima boljih primjera?
− Ima boljih primera.
− Dobro, Antigonin položaj i položaj žene danas, kako povezuješ?
− Pa povezujem tako što danas
žene imaju prava, ali faktički u nekim
poslovima nemaju, ne samo u poslovima. U nekim situacijama jednostavno
se vidi ta razlika i dan-danas između
žena i muškaraca, na žalost, zato što,
na primer, pogotovu kod nekih zapošljavanja i tako dalje, zato što znam da
žena na primer, ako hoće da ide na intervju za posao, mora da kaže da ima

porodicu i tako dalje, a muškarac ne
mora to da kaže, zato što šef neće da
je primi ako ona planira da zatrudni,
pa neće da joj plaća devet meseci bolovanja, pa još godinu dana koliko mora
da ostane sa decom, i tako dalje.
− Jasno mi je sve i sve je tačno što
govoriš, samo, vidiš, ne znam kako “Antigona” korespondira s tim... Antigona
jest drugačija žena i, kao što smo vidjeli, ovim muškarcima nije bilo lako s
njom. Međutim, ona sve što radi, opet
radi zbog muškaraca. Zbog braće.
− Možda bukvalno takva žena može da se nađe u današnjem vremenu,
koja pokušava da napravi neki način
pravde za ženski rod.
− Je li ona, ja mislim da ona − uz
puno poštovanje za ženski rod − je l‘
ona radi samo stvari za ženski rod ili radi za cijelu zajednicu, cijelu Tebu?
− Celu Tebu.
− I to je zapravo ono što se ne
usuđuje napraviti niti jedan muškarac
tamo. I Antigona je zapravo prva heroina u povijesti književnosti, prva čiji se
postupci tako reflektiraju na cijelo društvo.
Ček, još sam nešto htio reći... Samo te gledam... Aj, šta sam htio reći?
Koliko je sati? Dvadeset do jedan. Za
dvadeset minuta će se nešto dogoditi,
ali prije toga idemo u “Anti-Antigonu”.
Idemo u priču o tome kako se “Antigona” može zloupotrebiti, kako se po-
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kušava zloupotrebiti. Ovo što ću vam
sada pročitati objavljeno je prije devet
dana u Večernjem listu u Zagrebu, kolumna Josipa Pavičića, zove se “Hrvatska gibanica”. Naslov je genijalan: “Žele li partizani u grob s ustašama?”. Priča je o sahranjivanju, priča je o svehrvatskom grobu za koji ste možda i čuli... Mi imamo jedan veoma jak nekrofilni pokret. U 90-im ga je predvodio
Franjo Tuđman sa onom idejom da se
kosti svih smiksaju na spomen-području
Jasenovac: i ustaša i žrtava Jasenovca,
koga god, važno da je u vezi sa zemljom Hrvatskom bilo...
Ta se ideja reafirmirala na Krbavskom polju, tamo gde je bila velika vojna pušiona protiv Turaka, tamo se pravi
Crkva hrvatskih mučenika i kopa se Svehrvatski grob u kojem će svoje mjesto,
mir i dostojanstveni pokop naći i kosti
onih stradalih nakon Drugog svjetskog
rata, kako se to kod nas voli kazati, pripadnika tadašnje Hrvatske vojske, poraženih snaga u Drugom svjetskom ratu.
Naravno, ima i otpora toj umobolnoj
ideji, i sada ovaj komentator ovim pitanjem “Žele li partizani u grob s ustašama?” razvija priču o tome da mrski partizani kvare idilu u zemlji. Znači, sva bi
braća hrvatska mirovala u Svehrvatskom grobu kada se jedan ne bi bunio.
Pa onda u tom tekstu pred sam
kraj imamo pasus: “Nesretna braća
Eteoklo i Polinik proboli su jedan drugoga. Prvi je pokopan s državnim počastima, jer se borio na ‘pravoj strani’, a
drugi je, zbog toga što ga je Kreontova
država proglasila izdajicom, bačen u jarak. Dostojanstvo je Poliniku vratila
sestra Antigona, nakon čega kod Sofokla
nastaje sveopća tragedija, preživljava
malo tko, a pogođeni su svi.” I onda
ide: “Naši dramski pisci teško da se mogu mjeriti sa Sofoklom, ali zato naši
Kreonti ne zaostaju za onim Sofoklovim, pa se lako može dogoditi da biskup
Mile Bogović (inicijator ove ideje o Svehrvatskom grobu − op. P. L.) prođe gore
od Tuđmana.”
Šta nam ovo sugerira? Je l’ ti misliš da bi se mogao neko pametan naći
u zemlji Hrvatskoj, ko bi iz ovog članka
pokupio ideju za postavku “Antigone”?
Misliš da bi nekom od režisera ovo moglo pasti na pamet, da napravi kazališno čitanje “Antigone” kroz priču o ustašama i partizanima, domobranima i
partizanima?
− Pa nekom bi moglo to da padne
na pamet.
− Misliš li da bi ta priča bila održiva, ako je čitamo onako kako je “Antigona” zaista napisana?

− Pa... mislim da ne bi bilo održivo.
− Zašto?
− Pa imamo problem jer su ustaše
i partizani, jer su oni imali svoje ideologije...
− Imali su i Eteoklo i Polinik. Ovaj
je imao neku tebansku, patriotsku, a
Eteoklo bi opet predstavio − u slučaju da
je on pobijedio, da je uspio zavesti svoj
režim u gradu − da je i to za dobro Tebe,
je l‘ tako? Ja mislim da je priča o ovakvoj “Antigoni” nemoguća. Zašto? Šta je
i kad je Antigona napravila? Šta i kad?
− Ona je svog brata sahranila po
svim običajima.
− U početku samo prekrila zemljom... I kada je to napravila? Nakon
što je saznala da joj je brat nepokopan.
I njena reakcija je jedina normalna. I to
je ono što čini bolje među tragičkim junacima. Oni nisu kamikaze, heroji-samoubojice.
Pravi tragički junak radi samo ono
što misli da je njegova ljudska dužnost.
Ne paradira principima, ne postavlja se
kao moralni uzor... Radi samo ono što
misli da je njegova ljudska dužnost. U
trenutku kada je tvoj brat, bez obzira
što je bio na agresorskoj strani − iako je
veliko pitanje ko je tu agresor a ko nije, to je slična sorta... Metaforički govoreno, nije Sofoklo uzalud uzeo brata
na brata u ratu između grčkih polisa da
bi ukazao na sličnost. Znači, Antigona
radi jedino što je normalno. Kako god
da pogledaš, taj čin je nenormalan samo iz ugla diktatora i iz ugla slijepe poslušnosti diktaturi. Jednog trenutka neko proglasi, a to je tada bio običaj, da
se poraženi i posthumno ponize time
što im neće biti dozvoljen pogreb...
Ali nisu to radili samo antički divljaci. Recimo, evo, Francuzi: oni nisu
svog najvećeg komediografa htjeli ukopati na groblju, već kao psa pored tarabe. Molière je jedva ušao u francusku
zemlju. Tako da ima nešto, nešto što se
proteže u povijesti čovječanstva: taj
jedan morbidan odnos prema ljudima,
morbidan i kroz njihovo kažnjavanje
post mortem i kroz njihovo slavljenje
isto tako, ideja Svehrvatskog groba,
ideja rehabilitacije mrtvih...
I zato je “Antigona” čitana iz tog
ključa − istjerivanja pravde za mrtve
nakon šezdeset godina − zato je ona nemoguća, zato bi ta “Antigona” bila lažna, zato bi se na našim prostorima mogla napraviti samo nekakva groteskna
“Antigona u Mrduši Donjoj”. Samo takva “Antigona” je ovdje moguća.
A druga priča je zašto nema Antigone, zašto je nije bilo onda kada ti ča-

sni kosturi, koji će sada biti preneseni u
Svehrvatski grob, nisu bili dostojno pokopani. Ona se nije dogodila. Ona se
kod nas nije javila i pokušava se, uz jednu patetičnu pozu takozvanih domoljubnih, patriotskih intelektualaca, pokušava se izmisliti naša Antigona. Leševe nažalost ne moramo izmišljati, oni
su stvarni. Oni su uvijek stvarni. A uporno se, zato što se 1945. Antigona propustila javiti, da tog Polinika − bez obzira kakav je bio u ratu − sestrinski ožali, mimo volje Kreontove, u to vrijeme
centralnog Kreonta, ta priča pokreće
kad? Znači, devedesetih godina. I evo
traje do danas ideja o Svehrvatskom
grobu. Kreće devedesetih i traje do danas, i mislim da će još potrajati. Šta se
devedesetih događa u čudesnoj zemlji
Hrvatskoj?
− Događa se rat.
− Između koga? Ajmo probat odgovorit.
− Kad sam bila mala i pitala tatu
ko je vodio rat, on je rekao da ne zna...
Između, mislim, zvanično između
Hrvatske i Srbije. Između snaga Srbije i
Hrvatske valjda.
− Pa ajde. Između Hrvatske i Srbije na određen način, između Hrvatske i
hrvatskih Srba, hrvatskih Hrvata i hrvatskih Srba, a i Hrvata all around. I tamo
se potegnu neka pitanja: ko je bio agresor, ko je bio žrtva. Ima svakakvih pokušaja i simplificiranja i kompliciranja.
Međutim, ono što je u našoj priči, u našoj priči o Antigoni...
− Milošević i Tuđman...
− Tuđman i Milošević su najmanje
ratovali. Oni sigurno nisu bili Etoklo i
Polinik. To je ono: Kreont i Kreont. To
nije priča za tragediju.
Dakle, događa li se i u zemlji
Hrvatskoj, na osnovu onoga što vi znate
o tamošnjem ratu, da neko nije pokopan onako dostojno čovjeka? Dešava se.
Imate u zadnjem “Betonu” jedan zanimljiv tekst koji spominje jedno od tih
desavanja, ali u pogrešnom kontekstu.
To je Paulin Dvor. To je jedno slavonsko
selo gdje su mještani, lokalni Srbi, smaknuti, da bi se nekoliko godina poslije −
uz veliki misaoni i organizacijski napor
hrvatskog obavještajnog vrha, na čijem
je čelu tada Miroslav Tuđman − da bi se
organizirala operacija sklanjanja posmrtnih ostataka.
Znači, radi se o zločinu sa dopuštenjem države i radi se o žrtvama posthumno poniženim, opet sa dopuštenjem
države. Je l‘ bi se “Antigona” neka mogla oko toga napraviti? Koja bi nam bila
mnogo bliža nego ova Antigona koja sve
krca u Svehrvatski grob. Bi, ne bi?
− Bi.
− Znači: Antigona je moguća, samo se nije javila. Ili možda nije? Možda
je bila Brankica Stanković, koja se u
slučaju Paulin Dvora zvala Drago Hedl,
novinar Ferala, koji je tu priču otkrio...
− Ja mislim da je bukvalno tu jedan Kreont. On nije odobrio i sada se
neko pobunio... Mislim, u tom slučaju.
Možda se i desilo nekad.
− Znači: Antigona bi ipak bila moguća danas?
− Bila bi. Ako je iko iole čovek.
− Tako je. Znači: Antigona se može javiti tamo gdje postoji zločin?
− Može se javiti, ali u vreme kad je
nastao zločin. Da se pobuniš protiv sistema koji je napravio taj slučaj. A ne posle
dve godine da se pobuniš protiv nekoga
ko je već prošao i ko ti ne može ništa.
− Tako je... Tekst je iz lista Politika, dvanaesti april, rubrika društvo, naslov “Skeniranjem traže Dražine pos-

mrtne ostatke na Adi Ciganliji”, i kaže:
“Doktor Slobodan Marković (član Komisije za utvrđivanje činjenica o pogubljenju i grobnom mestu generala Dragoljuba Mihailovića − op. P. L.) ističe da
će rad komisije biti nastavljen dok se
ne pronađu posmrtni ostaci Mihailovića
ili dok se ne provere svi raspoloživi podaci. On kaže da namera komisije nije
da pravi reviziju Drugog svetskog rata i
poziva još jednom sve koji imaju saznanja koja bi mogla pomoći da se jave komisiji. ‘Možda ima onih koji misle da će
ćutanjem sprečiti stvaranje mita o Mihailoviću. Biće upravo suprotno: ako se
ne pronađu posmrtni ostaci, ojačaće
kult komandanta JVuO − Jugoslovenske
vojske u otadžbini. Naša želja je samo
da se posmrtni ostaci predaju porodici i
da se obavi dostojna sahrana generala
Mihailovića.‘ − kaže Marković”
A danas čitam u novinama, u Večernjim novostima, da će se upravo sada, u jedan čas, u Republičkom tužilaštvu... “Danas u trinaest časova biće
održana konferencija za novinare na
kojoj će komisija javnosti predstaviti
rezultate istraživanja do kojih je došla
analizom iskaza svedoka i prikupljenih
podataka o pogubljenju i grobnom mestu Mihailovića.”
Šta imamo u ovoj priči? Antigonu
nemamo, je l‘ tako? Nemamo. Nemamo
ni zadovoljavajuće svjedoke. Nemamo
ništa osim želje da se napravi šta? Nije
Svehrvatski grob, nego...
− Svesrpski, veliki Čičin grob.
− Veliki Čičin grob u koji bi mogli
stati svi Srbi raspoloženi, kao i u onaj
Svehrvatski grob što bi se mogli natrpati svi Hrvati koji su raspoloženi da žive
u grobu.
− Ja mislim da je grob premali za
broj zainteresovanih.
− Mogu ti iskopati... Nemoj Srbe i
Hrvate potcjenjivati. Istovremeno,
imamo li u vrijeme kad se javlja priča,
ili nešto bliže vremenu kad se javlja ta
priča o Čičinom grobu, kad se radne
akcije prave po Adi Ciganliji, svi sa ašovima idu, imamo li neku priču koja se
dogodila u Srbiji, a koja bi mogla biti
priča za “Antigonu”? Kao što imamo tamo onaj Paulin Dvor...
− Možda grobnica sa Albancima.
− Tako je. Hladnjače, još štošta...
sve ono za što znamo. I zato se ja ispričavam što sam zloupotrebio ovo predavanje o “Antigoni” − na isti način na koji sam zloupotrebio priču o Romeu i Juliji da uvaljujem svoje svinjarije unutra, da kvarim mlade... − ja se sad vama izvinjavam zato što sam iskoristio
Sofoklovu priču samo da vam kažem
ono jedino bitno danas: Antigona mora
postojati kada postoji zločin. Ako je nema, onda nismo čak ni na nivou one antičke demokracije. Onaj Melchinger
uporno upozorava: nemojte idealizirati, ne mislite da je ona bila bogzna šta,
jer nije. Znači: bila je robovlasnički sistem, ljudske slobode su bile reducirane, ali je ipak postojao način da se progovori o tome i neki su progovarali po
cijenu izgona, po cijenu koječega. I Sofoklo je nekakvim svojim vještinama −
ne bih to sada uspoređivao sa suvremenim našim piscima, izletjet će mi nezgodne asocijacije − uspijevao preživjeti u tom odnosu sa Periklom...
Znači: jedino bitno iz ove današnje priče je to da Antigona mora postojati kada postoji zločin. Sve ostalo je
Večernji list, Večernje novosti, Politika, sve ostalo je prodaja magle. Hvala
vam lijepo.
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И Други су Први

Аријана Божовић
ПОЛИТИКА, МУШКИ ПРИНЦИП И
КОНЗЕРВАТИЗАМ
Као по неком кобном правилу, листе
лектире почну да врлудају чим закораче у 20. век. Политика и мушке
вештине на домаћој листи, конзервативна мерила на светској, жене као
ситни украси на обе. Фокнер и Бекет
такође ми делују украсно. “Бука и
бес“ (наслов класичног српског превода) јесте роман готово непроходан
без познавања Џојса и Вулфове. А Бекет је и сам очајавао због лакоумне
популаризације “Годоа“.
Предлажем туце непретенциозних канонских дела, пре узбудљивих
него забавних, а по обиму згодних да
се у џеп задену.
− Мери Шели, Франкенштајн
− Едгар Алан По, Пад куће Ашер
− Херман Мелвил, Писар Бартлби
− Лав Толстој, Смрт Ивана Илича
− Вирџинија Вулф, Сопствена
соба
− Џорџ Орвел, Нико и ништа у
Паризу и Лондону
− Маргерит Јурсенар, Осмех
Краљевића Марка
− Маргерит Дирас, Љубавник
− Примо Леви, Зар је то човек
− Силвија Плат, Стаклено звоно
− Ијан Макјуан, Бетонски врт
− Мишел Уелбек, Проширење
подручја борбе
Можда није на одмет подсетити
да сви наслови са “светске“ листе,
будући да се читају у преводу, припадају истовремено и националној књижевности. Надам се, мада је то мало
вероватно, да су поглавља из Старог
и Новог завета одабрана и као историјски узорци живог и лепог српског
књижевног језика.
***
Владимир Зорић
СТВАРНОСТ ЈЕ ЖРТВОВАНА
ПРИВИДУ
Пошто је Србија уставом (чл. 1) одређена као либерална држава, било би
логично да програм изучавања књижевности у основним и средњим школама изражава темељне вредности
либералног друштва. То су, пре свега, плурализам култура и погледа на
свет у избору лектире, као и демократичност и егалитаризам у приступу
настави. У већини либералних заједница, национална компонента је нужна и пожељна јер је свима јасно да

је она у појединим периодима (нпр.
романтизам) кључно утицала на историју и књижевну продукцију. Али, ако
се та компонента излаже изоловано и
у идеалистичком светлу, као некаква
национална идеја водиља која постоји од давнина (Срби по себи, за себе
и, можда, пре себе), прети да се претвори у политичко митотворство.
Постојећи програм лектире за
средње школе није плуралистичан.
Напротив, он изражава нелагодни
компромис између две непомирљиве
тежње. Са једне стране, књижевност
на српском језику (или бар њен највећи део) представљена је као израз
српске државно-националне идеје и
етике која, наводно, и даље живи у
данашњој Србији. Са друге стране,
пробрана дела светске књижевности
су представљена као наддржавна,
универзална достигнућа људског духа
које је произвело друштво мртвих песника (најмлађи међу њима, Јосиф
Бродски, умро је још пре шеснаест
година). Уз сав труд, не видим везу
између ове две групе дела, а прилично сам сигуран да је не виде ни збуњени ученици. Са једне стране провалије смо “ми,” са друге стране “Други,” уз неколико “залуталих” дела из
регионалних књижевности (Цанкар,
Крлежа, Самоковлија) која ипак не
могу да попуне тај међупростор. Ствара се привид да су да су сва ова дела
једнака по вредности и утицају. То
углавном није случај јер је за стране
писце праг постављен веома високо,
док се из домаће продукције захвата
знатно шире и неселективније. Из
овакве конфузије се може родити само нова конфузија и, наравно, манипулација.
Овај програм лектире је такође
и недемократичан и ауторитаран. Није реч само о томе да је изучавање
књижевности у добу хибридних медија и друштвених мрежа само по себи
помало елитистичко и солипсистичко.
Много озбиљнији проблем са овим
програмом је то што по сваку цену покушава да одржи донкихотовску илузију да се у постојећим институционалним оквирима српског образовног система могу озбиљно и успешно
изучавати најкомплекснија дела светске и домаће књижевности, попут
Дантеове Божанствене комедије и
поезије Момчила Настасијевића. То
је, вероватно, могуће, али само за
мали број даровитих ученика и то у
идеалним (in vitro) условима. У
стварности (in vivo), изузетно обимна
и захтевна дела, неадекватна методологија и људски фактор чине своје:
највећи број ученика, чак и оних који

имају афинитете за књижевност, остаје на маргини. Неки од њих се због
овакве конјунктуре чак трајно отуђе
од књижевности, а све то уз велики
губитак ресурса и енергије.
Као што се то врло често дешава
на овим просторима, стварност је
жртвована привиду, а већина некој
нејасној мањини. Како се лектира може вратити стварности и интересу
највећег броја ученика? Најпре, уместо игнорисања Другог, потребно је
кроз избор лектире развијати свест о
коегзистенцији, сукобима, али и међусобним културним утицајима народа у регији. Суочавање са антагонизираним националним митовима на
Балкану је неугодно, али неопходно.
На пример, ако се говори о епској
представи црногорског јунаштва у
Његошевом Горском вијенцу и Мажуранићевој Смрти Смаил-аге Ченгића,
потребно је, са истом критичком дистанцом, одвојити време и за сличне
националне спевове у суседним књижевностима, пре свега у мађарској
(Петефијев Јанош Витез), албанској
(Фиштина Планинска лаута), словеначкој (Прешернов Крст на Савици
уместо Сонетног венца), бошњачкој
(Абдулах-паша Сафет-бега Башагића)
и бугарској/македонској/грчкој (Сердар Григора Прличева). Ово је био само један пример, а принцип је јасан:
и “Други” имају своје јунаке и антијунаке који су често супротстављени
“нашим”; хајде да се мало позабавимо и њима, а не искључиво сами собом. Подсећам да ти “Други” заправо
нису други, него да као националне

мањине у данашњој грађанској Србији представљају део “нас” у политичком смислу.
Неопходно је, опет кроз избор
лектире, подстаћи интерактивнији
приступ књижевности и културу дијалога на часу. То значи: више кратких
форми уместо романа; више сатиричних, хумористичних и фантастичних
жанрова уместо смртно озбиљних
текстова; више проблемских, отворених дела уместо текстова са унапред
припремљеним тумачењем. Кратке,
забавно-озбиљне приче и новеле попут Поовог “Изгубљеног писма”, Гогољевог “Носа”, Чеховљеве “Даме с
псетанцетом,” Кафкиног “Уметника у
гладовању”, Мрожековог “Слона” и,
наравно, Орвелове Животињске
фарме укључиће много већи број ученика и подстаћи их на размишљање.
Тим поводом, аутор(и) програма, али и заинтересовани ученици,
могли би да прочитају текстове Светозара Петровића у књизи Природа
критике. Ту су, по мом мишљењу,
врло лепо објашњени типични комплекси малих народа у сусрету са великим, колонијалним културама и
предложена нека разумна решења која би се, уз мало добре воље, могла
лако разрадити у пракси.

32 Interpretacija

Dejan Ilić
Ispred priče
O priči “Moja žena ima svetle oči” Davida Albaharija

U kontekstu savremene srpske proze,
kratke priče i romani Davida Albaharija
obično se opisuju i tumače kao jasni
primeri postmodernističke narativne
književnosti, ili, preciznije, metaproze.
Međutim, nije baš jasno šta bi jedan takav uvid mogao da znači. Štaviše, pažljivija analiza takvih interpretativnih
tvrdnji, zajedno sa pažljivijim čitanjem
Albaharijevih pripovednih tekstova,
mogla bi da pokaže da je tu reč o terminološkoj zbrci, te o pogrešnom čitanju Albaharijeve proze. Na primer, neretko se odrednice “postmodernistički”
i “metaprozni” upotrebljavaju kao sinonimi. Nadalje, oba termina se u takvim
upotrebama odnose − reklo bi se, prilično neprecizno − na konkretan tip proze čija je glavna karakteristika narativna samosvest. Drugim rečima, “postmodernističko” i “metaprozno” koriste
se kao oznake za one poetike koje koriste pripovedne strategije i književne
postupke koji čine vidljivom ili − da kažemo i tako − ogoljuju samu strukturu
književnog dela. To onda daje povoda
da se tvrdi da postmodernistička proza
ili metaproza za jedini predmet ima
svoje vlastite narativne postupke. U
skladu sa tim, takvi romani ili kratke
priče, zasnovani dakle na jednoj takvoj
poetici, vide se − da još jednom to istaknemo: pogrešno − isključivo kao formalni eksperimenti, kao proza o prozi,
kao puki esteticizam bez ikakvog interesa za takozvani stvarni svet. Konačno,
sve i da pretpostavimo za trenutak da
je takva konceptualizacija “postmodernističkog” i “metaproznog” prihvatljiva, i dalje nije moguće ispravno tumačiti Albaharijevu prozu unutar okvira
koji ocrtavaju tako shvaćeni koncepti
“postmodernističkog” i “metaproznog”. Drukčije rečeno, svaka interpretacija koja svodi značenje Albaharijevih
priča i romana na raspravu o pripovednim poetikama, ispušta iz vida i propušta da protumači širok opseg tema i
motiva posredstvom kojih se u Albaharijevoj prozi predstavlja i komentariše −
moglo bi se čak reći i: odražava − takozvani stvarni svet.
Dalje u tekstu izložiću ukratko
prihvatljivije definicije “postmodernističkog” i “metaproznog” oslanjajući se
na teorijske i interpretativne uvide Patricie Waugh, Linde Hutcheon i Briana
McHalea, s jedne strane, i na neke ključne književnoistorijske koncepte, onako kako ih je formulisao Aleksandar Flaker, s druge strane.(1) Pretpostavljam
da bi jedna takva rekonceptualizacija
mogla da pruži mnogo bolju osnovu za
tumačenje savremene proze, i, posebno, proze Davida Albaharija. Pokušaću
to i da pokažem na primeru čitanja Al-

baharijeve kratke priče “Moja žena ima
svetle oči”.(2)
1. “Postmodernističko” i
“metaprozno”
Zaista se može često naići na upotrebu
termina “postmodernističko” i “metaprozno” kao da su oni sinonimi. Međutim, mogu se uspostaviti izvesne razlike
između dva koncepta na koja se odnose
ovi termini. U književnoteorijskom i
književnoistorijskom smislu, “postmodernizam” je periodizacijski termin koji se odnosi na jednu konkretnu stilističku grupu. Naime, “postmodernizam”
je oznaka za posebnu stilističku grupu
pripovednih književnih dela koja je deo
šire stilske formacije narativne proze iz
druge polovine 20. veka. U kontekstu
srpske književnosti, može se reći da se
stilistička formacija srpske proze s kraja 20. veka sastoji od dve glavne stilističke grupe: realističke proze − ili “proze novog stila” − i postmodernističke
proze. Ako tako postavimo stvari, onda
je moguće razumeti “metaprozu” kao
dominantno obeležje potonje stilističke
grupe. To znači da termin “metaproza”
možemo koristiti − kao što ga neki ponekad i koriste − kao termin koji se
odnosi na određeni tip narativne strategije ili na skup pripovednih postupaka,
dakle upravo na onu strategiju i postupke koji čine vidljivom osnovnu strukturu književnog dela, ili, drugim rečima,
koji ogoljuju patvorenost narativne
proze.
2. Poetika postmodernizma
Jednostavno govoreći, moguće je razlikovati i razmatrati dva različita aspekta
svih poetika: jedan aspekt sastoji se u
načelnom pogledu − izgovorenom ili podrazumevanom − na svet izvan teksta,
to jest na stvaran svet; drugi aspekt tiče se opisa sredstava kojima književni
tekst može ili treba da predstavi taj
svet.
Poetika postmoderne pripovedne
književnosti oslanja se na tezu da su
naše predstave o takozvanom stvarnom
svetu konstruisane posredstvom raznih
diskursa, te da u krajnjem nije moguće
napraviti razliku između predstave o
svetu i samog sveta. Što onda znači da
je upravo “stvaran svet” konstruisan
posredstvom raznih diskursa. Drugim
rečima, ne postoji ništa poput neposredno dostupne i shvatljive realnosti.
Stvarnost možemo opaziti isključivo posredstvom raznih reprezentacija “stvarnog sveta” koje proizvode razni diskursi. Stoga ne postoji jedna istina, to jest
jedna predstava sveta; naprotiv, postoji onoliko predstava koliko je različitih
diskursa. S druge strane, i naše opaža-

nje utemeljeno je u nekom skupru pretpostavki koje smo usvojili i koje su takođe izvedene iz nekog diskursa. Stoga
svet vidimo kao konstrukciju, ali je i
sam taj pogled na svet jednako konstrukcija.
Sad se postavlja pitanje: kako se
može predstaviti jedan takav svet u
književnom delu, ili, nešto preciznije, u
pripovednoj književnosti?(3) Očigledno
je da se odgovor sastoji u pripovednoj
strategiji koja se označava terminom
“metaproza”. To je moguće na osnovu
jedne pretpostavke. Naime, prema postmodernističkoj poetici, postoji sličnost
između “stvarnog sveta” i književnog
dela. Da bi se ta sličnost istakla, koriste se razni književni postupci. To je prvi
korak. U sledećem koraku treba pokazati, ogoliti sve te postupke da bi se
ukazalo na patvorenost književnog dela. Krajnji učinak takvog postupka je
otkrivanje načina na koje se i “stvaran
svet” konstruiše upotrebom raznih diskurzivnih postupaka.
Tako u jezgru postmodernističke
poetike imamo neku vrstu metonimijskog pomeranja: književno delo koje
predstavlja svet metonimijski se shvata
kao model samog tog sveta. To je posledica dvosmislenih učinaka postmodernih
narativnih strategija. S jedne strane, istina je da se postmoderna metaproza
bavi sopstvenim narativnim postupcima.
Ali, to nije i jedini njen predmet. Preispitujući vlastite postupke, postmoderna proza u stvari razmatra načine na koje se svet konstruiše i načine na koje
opažamo taj svet. U toj ravni, postmodernu prozu moguće je čitati kao realističku prozu. Štaviše, brojni su autori koji namerno koriste dvosmislenosti metaproze da bi postigli konkretne rezultate:
recimo, da naglase ukrštanja između
spoljašnjeg sveta i samog teksta, čineći
na taj način nejasnom samu liniju razdvajanja teksta od sveta. David Albahari je jedan od tih autora.
3. “Moja žena ima svetle oči”
Moglo bi se reći da postoji jedan izuzetak koji se ne može podvesti pod prethodni opis postmoderne proze: ima li,
naime, ikakve dvosmislenosti − koja je,
videli smo, jedna od glavnih karakteristika postmodernističke metaproze − kada je predmet proznog dela upravo samo to prozno delo.(4) U takvim slučajevima, ili se može reći da nemamo posla
sa postmodernističkom prozom, ili, ako
ipak jeste reč o postmodernističkom
pripovednom delu, na kraju se mora pokazati učinak dvosmislenosti postmodernističke proze. Albaharijeva priča
“Moja žena ima svetle oči” je, po mom
mišljenju, dobar primer za potonje.

“Ovo je jednostavna priča”,(5)
utvrdiće pripovedač na početku svoje
priče. To je u stvari njegova pomisao
kojom priča započinje. Tako već na samom početku imamo iskaz koji se može
opisati kao prozni komentar o prozi koja tim iskazom otpočinje. Međutim, sledeće rečenice sprečavaju nas da čitamo
taj iskaz isključivo kao metaproznu tvrdnju. Čitava prva rečenica glasi:
Ovo je jednostavna priča, pomišljam, i u njoj neće biti složenih rečenica.
Ako ovu rečenicu tumačimo isključivo kao metaprozni iskaz, njen središnji deo − “pomišljam” − neće biti ni
od kakve važnosti za njeno značenje.
Međutim, tenzija u sledećoj rečenici,
kao i u zapletu čitave priče, izvire, to
jest razvija se upravo iz tog umetnutog
“pomišljam”. Pripovedačeva žena odgovara na njegove pomisli ovako:
Smešno, kaže moja žena, pa već
ta rečenica je dovoljno složena.(6)
Na jednom nivou svakako je moguće čitati ovaj dijalog kao metaproznu
raspravu. Ali, na jednom drugom nivou,
istu tu raspravu možemo čitati i kao niz
proznih iskaza koji zadovoljava uslove
da se nazove fantastičnom prozom, u
smislu u kom je Tzvetan Todorov definisao fantastičnu književnost. To znači
da, sledeći Todorovljev ogled o fantastičnoj književnosti,(7) tumačenje Albaharijeve priče možemo smestiti na granicu između prirodnog i natprirodnog. U
trećem pasusu, ta dvosmislenost između prirodnog i natprirodnog sugeriše se
pripovedačevim pitanjem:
Šta si ti, kažem, čitač misli?(8)
Ovim pitanjem pripovedač pomera pažnju čitaoca sa metaproznih pitanja na određene fantastične motive.
Štaviše, napetost u priči stvara se ukrštanjem fantastičnih i metaproznih pripovednih niti, što se naglašava sledećim pitanjem naratora:
Ko je ovde junak u čijoj priči? Ili si
ti, uzvikujem, doista veštica?(9)
Fantastična svojstva Albaharijeve
priče naglašena su, takođe, i pričom naratorove žene, koja se čita kao priča u
priči, sa svim mogućim implikacijama.
Obično, priča unutar priče nudi ključ za
razumevanje glavne priče. Rekao bih da
Albaharijeva priča − glavna priča sa ženinom pričom unutar te priče − sledi isti obrazac. Ženina priča o čoveku koji
zvoni na vrata praznog stana, koji je
upravo napustio, može se razumeti i
kao anegdota. Međutim, usled pripovedačevog komentara − koji je, razume
se, metaprozni − to postaje fantastična
priča:
Ima nečeg u toj poslednjoj sceni:
čovek na hodniku zvoni iako u njegovom
stanu nema nikoga.(10)
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Ponovivši poslednju scenu, narator poziva čitaoca da tu scenu poveže
sa scenom iz sredine ženine priče, kada
neko pozvoni na vrata stana: kada čovek otvori vrata, hodnik ispred vrata je
prazan. Moglo bi se reći da nam pripovedač sugeriše da je došlo do vremenskog izvrtanja i preklapanja što čini mogućim da je osoba koja je pozvonila na
vrata upravo čovek koji je vrata otvorio. Ako se tako protumači, ženina priča se van svake sumnje mora pročitati
kao fantastična priča. Ali, već sam rekao, ta priča nam nudi ključ za razumevanje glavne priče, to jest ona mora
bar nešto dodati njenom metaproznom
značenju.
Sklon sam da ženinu priču pročitam kao alegoriju. Čovek koji je, kako
se ispostavlja, jedini protagonista u ženinoj priči, može se videti i kao sam
autor priče “Moja žena ima svetle oči”,
koji je u isto vreme i unutar i izvan priče. Dalje bi se moglo reći da je to alegorija o istovetnosti autora i pripovedača, koji bi, unutar priče, mogli biti ista
osoba, ali u stvari to nisu. Ako produžimo u tom pravcu, priču “Moja žena ima
svetle oči” možemo čitati kao alegoriju
o smrti autora. Recimo da je baš tako čitamo, kako bismo onda mogli da objasnimo tako bitnu ulogu naratorove − ili
autorove − žene u priči? Da bih na to odgovorio, ponudiću prvo jednu hipotezu:
po analogiji sa tim da su narator i autor
istovetni, pretpostaviću da su žena, kao
lik iz priče, i sama priča istovetni. Razume se, ova hipoteza bi se mogla postaviti i mnogo opreznije. Naime, moglo bi
se reći da postoje elementi na osnovu
kojih bi se mogla uspostaviti analogija
između žene i same priče. Jaka veza između pripovedačeve žene i same priče
− baš kao i između čoveka iz ženine priče i pripovedača, a na koncu i samog
autora − izričito se utvrđuje na kraju
priče, naratorovim pitanjem:
Da sam ja taj čovek, kažem, i da
su se vrata zatvorila, i da ti sediš unutra, tu gde sada sediš, i da ja zvonim,
da li bi mi otvorila?(11)
Ako se složimo da je ženina priča
alegorija u kojoj na mestu čoveka iz priče možemo videti autora, a vrata predstavljaju granicu između autora i njegove priče, to jest prag priče, onda ženu,
koja ima moć da odluči da li autor sme
da uđe u priču, možemo videti ili kao
samu priču ili kao nekoga ko je, kako saznajemo iz priče, mnogo moćniji od samog autora. U oba slučaja, žena je po
svojim moćima iznad autora. Pored ostalog, zato i jeste u stanju da čita naratorove/autorove misli.
Moglo bi se reći da žena na neki
način personifikuje jezik. Takođe se

može reći da kao karakter u priči žena
otelovljuje samu priču, pisano delo,
naspram govora, a u skladu sa nizom binarnih hijerarhijskih opozicija: muškarac/žena, kultura/priroda, unutra/spolja. Ako je tako, onda se ispostavlja da
Albahari u svojoj priči dekonstruiše te
opozicije, menjajući hijerarhijska mesta njihovim elementima. U toj ravni,
njegova bi se priča mogla razumeti samo kao metaprozna, ili čak kao metateorijska. Međutim, oba ta čitanja bila bi
nepotpuna − čak i neprihvatljiva − ako
ne uzmu u obzir stvarne odnose − u kontekstu priče − između autora i njegove
žene. Već sam rekao, ti odnosi su predstavljeni u ravni koja bi se, prema Todorovu, mogla nazvati fantastičnom.
***
Ovde sad treba nešto reći i o tome
kako je žena predstavljena u priči. Ali,
kada govorimo o tome, govorimo u
stvari o stereotipima koji su jedna od
ključnih tema postmodernističke književnosti. Prvo, jasno je da je pripovedačeva žena smeštena u domen fantastičnog: na primer, ne možemo sa sigurnošću utvrditi da li je ona zaista veštica koja čita misli svoga muža. Tu dakle
imamo posla sa bar jednim stolećem
starim klišeoom o ženi koja je nepojmljiva, ili, da se poslužimo Frojdovim
rečima, o ženama koje su tamni kontinent čovečanstva.
Međutim, čini se da su muškurci,
ili bar muški narator Albaharijeve priče,
pronašli način da izađu na kraj sa žen-

skom nepojmljivošću. Naime, Albaharijev narator sa svojom ženom izlazi na
kraj posredstvom stereotipa. Stoga, žena u Albaharijevoj priči može da kaže ili
uradi samo ono što i inače govori ili radi, ili ono što “svi” već znamo, “i što
smo odavno znali” da će uraditi. Tako
žena ne može imati svoju ličnu posebnost. Kada pripovedač kaže, “Gledam
je onako kako je nikada do sada nisam
gledao, ali ona to ne zna”,(12) to možemo razumeti kao pripovedačevo eksplicitno priznanje da on svoju ženu namerno lišava originalnosti. Njena neuhvatljiva priroda obuzdana je uspostavljenim obrascima bez kojih bi njeno
postojanje bilo nemoguće. Tako Albahari stvara posebnu dvosmislenost opisujući pripovedačevu ženu: ona kao osoba
sasvim zavisi od društvenih obrazaca i
klišea, ali je u isto vreme i neko ko je
moćniji i od samog stvaraoca sveta u
kome postoji, dakle od svog vlastitog
stvoritelja. U ovom aspektu, značenje
priče neminovno se odnosi i na svet
izvan priče, a metaprozna strategija iskorišćena je za uspostavljanje fantastične dvosmislenosti, koja se ne može razumeti bez referenci na takozvani
stvarni svet.

(1) Ovde koristim sledeće knjige: Aleksandar Flaker, Stilske formacije (Zagreb: Liber, 1976);
Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism.
History, Theory, Fiction (London: Routledge, 1988);
Linda Hutcheon, The Politics of Postmodernism
(London: Routledge, 1989); Brian McHale, Postmodernist Fiction (London: Routledge, 1989); Patricia
Waugh, Metafiction. The Theory and Practice of
Self-Conscious Fiction (London: Routledge, 1984).
(2) David Albahari, “Moja žena ima svetle
oči”, u idem, Jednostavnost (Beograd: Rad, 1988),
str. 7-12.
(3) Ovde bih da istaknem da je, u meri u kojoj se to tiče njihovog odnosa prema svetu, očito
da uspostavljam analogiju između poetika realističke i postmodernističke proze. U toj ravni, rekao
bih, ne postoji razlika između ove dve poetike: obe
teže da predstave svet na najprikladniji način, u
skladu sa svojim svetonazorima. Dakle, i jedna i
druga pretpostavljaju da postoji nešto izvan književnog teksta što tom tekst prethodi i može se njime predstaviti. Moglo bi se onda reći da je “stvarni
svet” referentna tačka za razumevanje proznog
dela unutar obe poetike. Razlike se između njih uspostavljaju u ravnima razumevanja prirode “stvarnog sveta”, njegovog opisa ili njegovog predstavljanja.
(4) Strogo govoreći, to upravo i jeste značenje termina “metaproza”. Dakle, metaproza je
proza o prozi: proza koja verbalizuje i pripoveda
svoju fikcionalnost, to jest svoju svest o tome da je
fikcionalna.
(5) Albahari, str. 7.
(6) Ibid.
(7) Cvetan Todorov, Uvod u fantastičnu književnost, prevela Aleksandra Mančić-Milić (Beograd:
Rad, 1987).
(8) Albahari, str. 7.
(9) Ibid., str. 8.
(10) Ibid., str. 12.
(11) Ibid.
(12) Ibid., str. 7.
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Nenad Veličković
Sin mutnoga lovca
(Interpretacija odlomka iz poeme Hana Oskara Daviča)

1.
Ja, sin mutnoga lovca, i vidra i ovca,
Lirski subjekt sebe predstavlja kao sina mutnog lovca ne zato što lovi u mutnom nego zato što tog lovca vidi mutno, u sjećanju; misli na pračovjeka, koji je preživljavao lovom i ribolovom. (To jest ne govori u svoje ime, nego u ime svih ljudi, u kojima još uvijek žive nagoni.) Lirski subjekt je zato i vidra i ovca. Kao vidra je divlji i lukav, kao
ovca krotak i glup, istovremeno i lovac i lovina, i opasan i bezopasan...

zavoleo sam u gradu kolonijalnu Hanu,
U gradu, dakle u sredini koja nije njegova; u gradu sin lovca i ribolovca nalazi se okružen drugačijim pojavama i ljudima. Hana je kolonijalna zato što je kćerka trgovca kolonijalnom robom. (Kolonijalne prodavnice dobile su ime po robi koja se u njima mogla kupiti, a porijekom je bila iz kolonija; poput začina, egzotičnog voća, ruma, i sl.).
Hana je

kćer tužnoga trgovca, Jevreja udovca,
ali zato jer je kolonijalna u njoj zaljubljeni lirski subjekt otkriva cijeli jedan novi bogati egzotični i neobični svijet, pun novih snažnih mirisa, boja i ukusa. Jevrej je tužan:
jer je ostao bez žene, ali istovremeno, sa stajališta lovca, zato što se bavi beznačajnim, od lova mnogo manje uzbudljivim poslom.

kraj groblja što je držo bakalnicu i mehanu.
U bakalnici se prodaju sitnice (mogla bi se zvati i sitničarnica) za svakodnevnu upotrebu. U mehani (krčmi, kafani) se pije. Davičo u jednom stihu povezuje hranu, piće i smrt,
i tako uvodi dionizijski motiv u pjesmu. Smrt i život, neodvojivi u iskustvu lovca, prepoznaju se kao okvir iz kojeg se ni grad, ma koliko novo iskustvo bio, ne može izuzeti.

Probudila me ko šumu blistavi kreket raketa
Aliteracija/metafora blistavi kreket raketa dočarava sliku žaba koje su nečim uplašene, uznemirene, skaču u vodu. Lirski subjekt je i sam uznemiren; probuđen ljubavlju, osjeća se ne samo kao lovac nego i kao lovina, jer, kao i svaki zaljubljeni, istovremeno želi i loviti i biti ulovljen. Blistavi kreket = vatromet slika je njegovih probuđenih emocija.

i sad slep sam za vas, zrikavi šatrovci.
Probuđeni osjećaji čine komunikaciju lirskog subjekta sa šatrovcima nemogućom. (Šatrovci -gradski mladići, koji govore šatrovački, tj. izokreću riječi, npr. vozdra − zdravo,
šta mai − šta ima i sl.) On je slijep za njih, ne vidi ih, ali i njima je on slijep, ne vidi ono što oni vide. Jer su zrikavi, oni svijet oko sebe ne vide kao cjelinu, ni jasno? (Također, a Davičo voli takve igre riječima, zrikavost se može odnositi i na zrikanje. Šatrovci zriču, jednolično i dosadno, a lirski subjekt jer je zaljubljen čuje više i ljepše.)

Ljubav je tako sama i tako puna sveta.
Ljubav je sama jer ljubavnici vole da se osamljuju, i vjeruju da ih je ljubav učinila jedinstvenim i ničemu drugom nalik; ali je istovremeno i puna sveta, jer zaljubljeni mogu osjećati punije i više, jer su njihova čula otvorena, jer su se i sami otvorili svijetu. Takođe je ona ispunjena zaljubljenim ljudima, zaljubljenim svijetom, novootkriveni
svijet je svijet pun zaljubljenih.

Ljubav je svetionik i spaseni pomorci.
Ljubav daje smjer kretanju, ona je spas, život bez nje je život u tami, opasnosti, beznađu.

Od nje mi gore oči - žarulje sred rulje,
Oči zaljubljenog gore, postale su svijetlije i toplije. One su kao žarulje sred rulje; rulja su svi bezimeni, bezlični, svi nezaljubljeni. One jedine u mehani sijaju, ostale su
ugašene. One su sada također svjetionik.

od nje zru more i mreže, ribe i ribolovci,
Zrenje je osobina ploda; ovdje se ono prenosi na more, mreže, ribe i ribolovce. Sve postaje zrenjem bogatije, veće, slađe. Zrelo more i mreže puni ribe. Riba je simbol plodnosti. I mudrosti. A mudrost je spoznaja da se život produžava i traje zahvaljujući ljubavi, koja je prirodna sila, daleko snažnija od ograničenih moći čovjeka, lovca i ribolovca.
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konopcem vodopada pužu sa njom jegulje
Jegulje su ribe koje podsjećaju na zmije, žive na ušćima rijeka u more (u slatkoj vodi) a mrijeste se u morima. Nekada na mjesta mriješćenja putuju više mjeseci, pa i godina, potpuno u vlasti nagona za razmnožavanjem. Klizave su i teško uhvatljive. Imaju i elektricitet. (Otuda možda svijetle oči zaljubljenih kao žarulje!) Rijekom, konopcem
vodopada, jegulje pužu jer su pokorene silom kojoj ne mogu izmigoljiti; vuče ih nagon za produžetkom vrste.

i cvrkuću zlikovci ko vrapci i osnovci.
Ptice cvrkutom traže partnera za parenje. Ta sila ista je i za vrapce i za ljude (osnovce); ljubav može učiniti da cvrkuću i zlikovci. Ona je svemoćna.

O, šta sve nisam snio i šta sve nisam bio
sa ćoravom ćorom u društvu Bogoslovca.
I ono što nisam pio, što nisam sam razbio,
plaćao sam od svoga detinjastog novca.
Lirski subjekt odrastao je u neznanju i nepravdi; ćorava ćora (kobila) nigdje ne dospijeva, a religija (bogoslovac je đak bogoslovije, budući sveštenik) osuđuje erotiku i opterećuje tuđim grijehom (nije pio i razbio, ali je svejedno plaćao). Ljubav/erotika predstavlja se djeci kao nešto loše, pogrešno, zabranjeno, protiv čega se Davičo buni, jer
ljubav u Hani prosvjetljava i oslobađa:

No sad volim i kad volim, volim od neba do ruke
Od neba do ruke, a ne obratno, jer čovjek je taj koji odmjerava a ne bog, ljubav čovjeka čini božanskim bićem. Erotika je sila iznad boga koji kažnjava i prijeti. Ta sila nije
na nebu nego u čovjeku, u njegovoj ruci koja grli i miluje.

s kojom mi ljubav s dna mora izvlači brodolomce
Ruka koju vodi ljubav može sve. Ona spasava. Čovjek koji voli je bog.

i nadima strojeve, oživljuje sanduke
Strojevi se ne mogu nadimati, ali mogu ljudske grudi, od sreće. Ljudi koji su kao strojevi, programirani na jednoličan rad, ne mogu biti sretni. Ljudi-strojevi su zatvoreni u
svoje živote kao u sanduke, oni su mrtvi, iako živi. Mogu jesti, hodati, raditi, ali su svejedno mrtvi, jer ne vole.

i kida rešetke da čelom rušim dvorce,
Ruka kojom upravlja ljubav oslobađa. Ona se također buni protiv nejednakosti i nepravde, ona donosi spoznaju (pod čelo) da je za svijet bez ljubavi kriva moć u dvorcima.
Za Daviča ljubav se ostvaruje za sve ljude, ne samo za pojedinca, ona je oslobođenje čovječanstva.

da trgam pokrovce, otkrivam letnjikovce
Pokrovac je platno prebačeno preko mrtvaca, ili preko mrtvačkog sanduka. Ljubav se suprotstavlja neznanju, tajnama, zavjerama, strahu koji ljude drži u pokornosti. Ljubav je pokretač i ishodište revolucije.

i nebo s kog sam prstom tanjir sunca skino,
kad sam sunce i kosti, grobara i rovca
poslo u krčmu da piju devojačko vino.
Zaljubljeni je premjestio sunce s neba u krčmu. (Hana je sunce!) Istovremeno, ostavio je nebo bez sunca, prazno nebo, nebo bez boga. U raj čovjeka ne vodi smrt nego ljubav, raj je na zemlji a ne na nebu. Sunce je tanjir, ali ne običan, nego zlatan. Iz njega sada, nakon što je skinuto s neba, mogu jesti svi. Ono je skinuto i poslano prstom,
prst je snaga, smjer, odlučnost.
Kosti, grobara i rovca povezuje groblje (rovac je insekt, štetočina, koji živi pod zemljom) koje se nalazi pored bakalnice i mehane? Ljubav je tako protivteža smrti. Devojačko vino je vino koje toči konobarica (Hana?) ali i djevojka (ljubav) koja opija kao vino.
U prvom dijelu poeme Hana Oskar Davičo slavi trijumf Erosa nad Tanatosom.
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Knjigama se belo piše
Istraživanje: čitalačke navike srednjoškolca i uloga biblioteka u njihovom formiranju

Želeći da stekne uvid u čitalačke
navike srednjoškolaca i srednjoškolki i da proceni ulogu biblioteka u približvanju kvalitetnih knjiga ovoj populaciji, Grupa 484 iz
Beograda je oktobra 2011. organizovala istraživanje u deset gradova u Srbiji i anketirala 182 đaka i 42 bibliotekarke/bibliotekara
iz Beograda, Kikinde, Vladičinog
Hana, Užica, Kragujevca, Vranja,
Dimitrovgrada, Požege i Bele
Crkve.

30%

đaka o knjizi govori ako je ona predložak za nastanak filma.

81,9%

đaka smatra da je biografija pisca važna za razumevanje knjige.

3%

ispitanih đaka o knjigama nikada ne
razgovara.

51%

đaka bira knjige u biblioteci na osnovu
preporuke prijatelja.

72,5%

đaka nema iskustvo sa izdavačima ili
edicijama i ne prepoznaje izdavačke
kuće.

49%

đaka članovi su bilioteke od prvog razreda osnovne škole.

84%

đaka iz biblioteke pozajmljuje osim
lektire i druge knjige.

45%

25%

đaka ne razgovara u biblioteci o knjigama koje čita.

35%

82%

bibliotekara/bibliotekarki je uvereno
da u bibliotekama postoje dobri programi namenjeni mladima.

đaka smatra da korice presudno utiču
na izbor knige. Na trećem mestu je
bibliotekar kao savetnik, zatim mediji, a tek na petom mestu su nastavnici, samo koji procent uticajniji od slučajnog izbora.

26%

đaka razgovara o knjizi samo ukoliko
je popularna.

77%

anketiranih đaka ne ume da navede ili
preporuči nijednog pisca iz zemalja
okruženja. U preporukama ostalih
češće se pojavljuju knjige Borisa Dežulovića, Nenada Veličkovića, Dubravke Ugrešić i Almira Alića, ali prvenstveno u gadovima u kojima postoje
organizovani programi promocije savremene književnosti Balkana namenjen srednjoškolcima (festival Na pola
puta u Užicu i čitalački klub koji Grupa 484 organizuje u Kragujevcu).

bibliotekarki/bibliotekara izjavljuje
da sa mladim čitaocima razgovara o
knjigama koje su čitali, prethodnih
meseci bibliotekari su čitali: Basaru
(Početak bune protiv dahija), Murakamija (1Q84), Koelja (Alef), Hoseinija
(Hiljadu čudesnih sunaca), Iskupljenje
(Ijan Makjuan) i dr. .

64,4%

đaka smatra da u bibliotekama ne
postoje programi namenjeni njihovom uzrastu.

BIBLIOTEKARI
Trećina biblitekara/bibliotekarki kaže da kada preporučuje
knjige poštuje čitalački ukus, a
mladi čitaju: Hari Poter, Hiljadu čudesnih sunaca, trilogija
Stefani Majer (Sumrak, Pomračenje i Mlad mesec) i Alhemičar
Paola Koelja.
Četvrtina preporukama pokušava da utiče na književni ukus,
pa neodlučnim srednjoškolcima
preporučuju: Sofijin svet (Justejn Gorder), Mi deca sa stanice Zoo (Christiane F.), Tri metra iznad neba (Federiko Moća),
Jebo sad hiljadu dinara (Boris
Dežulović).
Ukoliko bi trebalo da učenicima
preporuče knjige savremenih
pisaca sa Balkana, to bi najpre
bili: Nenad Veličković, Boris Dežulović, Dubravka Ugrešić. Miljenko Jergović, Alek Popov,
Goran Vojinović, Vedrana Rudan
i Ante Tomić.
Zamoljeni da predlože knjige
koje bi uvrstili u lektiru, kada
bi mogli da je menjaju, bibliotekari su izabrali isključivo domaće autore, a najpre: Bezdno
(Svetlana Velmar Janković), Mamac (Albahari), Početak bune
protiv dahija (Basara), Sitničarnica kod srećne ruke (Goran Petović), Dorotej (Nenadić), Mi
različiti (Veselin Marković), Besnilo (Pekić) i dr.
U izboru preporučenih tzv, manjiskih pisaca našli su se Alek
Popov (Psi u niskom letu), Mikloš Vamosi (Knjiga očeva), Ćamil Sijarić (Rod i dom), Miljenko Jergović (Mama Leone), ali
su u taj izbor nekako ušli i David Albahari i Srđan Valjarević.

91,8%

srednjoškolaca radije čitaju štampanu
verziju knjige nego elektronsku. Polovina drži da bi, ukoliko bi sve knige
bile u elektronskoj formi, biblioteke
svejedno trebalo da postoje zbog razmene ideja i susreta.

Knjige koje bi đaci preporučili
svojim vršnjacima uglavnom su
one koje se najviše čitaju, ali se
preporučuju i knjige iz školske
lektire: Nečista krv, Ana Karenjina, Na drini ćuprija i Hazarski
rečnik, Hamlet i dr.
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Rock’n’roll u škole!

Petar Janjatović
Muzika za čitanje
Kratki pregled istorije domaćeg roka i deset predloga za književnu analizu

Kada je rock’n’roll početkom šezdesetih godina stidljivo zakucao na socijalistička vrata Jugoslavije mnogima je delovao kao prolazni hir tadašnje omladine željne šarenijeg života, drugačijeg
od sive post ratovske stvarnosti. Ali
rock je došao tu da ostane. U sebi je
nosio poziv na hedonizam, neodoljiv ritam (igrao se twist), a ljubav je bila gotovo jedina tema kojom se ova nova
muzika bavila. Prvi domaći sastavi su se
trudili da što vernije odsviraju i prepevaju strane hitove, a mnogima je pisanje tekstova bila prava muka. Pravi problemi su se pojavili krajem šezdesetih
godina kada je za uspeh postala neophodna autorska pesma. Novopečeni rockeri, kojima su i pismeni zadaci iz maternjeg jezika bili nepremostiva prepreka, tek tada su se našli pred pravim
izazovom. Bukvalno prevođenje stranih
hitova više nije bila disciplina koja se
ceni, a o nečemu je trebalo pevati. Neki od njih su zabili nos u antologije domaće i strane poezije pa su se više nego dozvoljeno “inspirisali” tuđim stihovima, a oni talentovaniji su zašiljili
olovke.
Smatra se da je prvi autorski hit
jugoslovenske rock scene pesma “Osmijeh” Drage Mlinarca i Grupe 220, a
objavljen je 1967. godine. Iako iz današnje perspektive deluje pomalo naivno, uz zavodljivu melodiju je nudila nepretenciozan optimizam i na ležeran
način se bavila večnom temom. A to je,
naravno ljubav. U isto vreme su prve
ozbiljne autorske korake činili članovi
sastava Indexi i to elegičnom baladom
“Pružam ruke”. Prve zaista velike uspehe Indexi su postigli evergrin pesmama
“Balada”, “Sanjam” i “Da sam ja netko”. Tekstove za te pesme je uradila
pesnikinja Maja Perfiljeva, a u to vreme
je predavala književnost u gimnaziji u
Zagrebu. Pre toga je često pisala za
izvođače zabavne muzike, ali je njena
poezija najbolje funkcionisala uz muziku Indexa i glas Davorina Popovića. “Plima” je još jedna značajna pesma Indexa, a napisao ju je njihov tadašnji
klavijaturista Kornelije Kovač. Sa jakim
autorskim pesmama on je nastavio i kada je formirao Korni grupu koja je bila
pod uticajem hipi (ili kako je tada nazivana underground) muzike. Verovatno
su zato tekstovi njegovih pesama “Put
na Istok”, “Prvo svetlo u kući broj 4” i
“Moj bol” mistični i povremeno bespotrebno komplikovani. Ali, to je dug vremenu u kome su nastajali. Ipak, izdvaja se jednostavan, a poetski snažan tekst teme “Jedna žena”, verovatno i muzički najznačajnije u Kovačevom opusu.
Pod jakim uticajem Kornelija Kovača na
početku karijere bio je i Dado Topić. Na

prvom albumu svoje grupe Time 1972.
godine snimio je raskošnu “Za koji život
treba da se rodim”, koja traje punih
deset minuta. Iako je tada imao samo
23 godine napisao je misaonu, jezički
bogatu pesmu koja je nesumnjivo uticala na kasnije rock autore. Već spomenuti Drago Mlinarec je u sedamdesetim
objavio niz solo albuma na kojima se,
kao i Topić, bavio ozbiljnim temama.
Talentovan, originalan i vešt sa rečima,
Mlinarec je jugoslovensku rock scenu
zadužio temama “Ovce”, “Kule od riječi”, “Nostalgija”, “Pjesma o djetinjstvu”, “Caracas”, “Stranac” i brojnim
drugim.
Prvu polovinu sedamdesetih godina obeležila je i takozvana akustičarska
muzika, nastala po uzoru na američki
folk pokret koji su predvodili Džoan Baez, Bob Dilan, Sajmon i Garfankl i drugi. Uz nežne vokale i akustične instrumente ovu scenu su karakterisali i poetski jaki tekstovi. U početku su izvođači
komponovali muziku na poeziju poznatih pesnika (Vlada i Bajka sa temom
“Oblak” Dobriše Cesarića, naprimer),
ali su se brzo ohrabrili da sve rade sami. Verovatno najznačajnija grupa tog
pravca je beogradska S vremena na vreme, koja je već prvim singlovima postavila visok poetski standard. Mislim na
pesme kao što su “Sunčana strana ulice”, “Ponekad”, “Traži mene”, “Moj
svet” i “Kao vreme ispred nas”. Svakako je najznačajnija “Tema classica”.
Iako je njen autor Ljuba Ninković imao
nešto preko dvadeset godina kada ju je
napisao, u njoj se sa neuobičajenom
zrelošću govori o prolaznosti i smrti. I
gotovo da joj nema ravne u tadašnjoj
popularnoj muzici. Izuzetan album “Sećanja” 1974. godine snimio je akustičarski Trio DAG, a vrlo kvalitetne tekstove je za njega napisala tadašnja
gimnazijalka Marina Tucaković. Nažalost, tu se njen autorski doprinos i završio, jer je vremenom postala zastrašujući estradni tekstoklepac. Akustičarski autori koji su vodili računa o kvalitetnim tekstovima bili su Jadranka Stojaković, Ibrica Jusić, Andrej Šifrer, Miladin Šobić, Jani Kovačič, Tomaž Pengov,
Tomaž Domicelj, Buco i Srđan, Narcis
Vučina, Suncokret (sa ranim radovima
Bore Đorđevića) i drugi. Za deo predstavnika te scene bitne pesme je napisao Duško Trifunović. Poetsko pojačanje
Trifunović je dao i sarajevskoj rock sceni radeći neke od vrlo značajnih pesama za Bijelo dugme, Tešku industriju i
mnoge druge. Njegove pesme “Ima neka tajna veza”, “Pristao sam biću sve
što hoće” i “Šta bi dao da si na mom
mjestu” nezaobilazne su u svakoj ozbiljnoj antologiji poezije, bez obzira

što pripadaju pop muzici. Sopstvenu
poetiku izgradio je i Goran Bregović,
posebno u ljubavnim pesmama koje
krase bogate slike, neobične metafore
(povremeno, doduše, pozajmljene od
drugih autora) i gotovo obavezna seta.
U kategoriji velikih rock grupa nezaobilazna je Riblja čorba, a enormnoj popularnosti sigurno su doprineli efektni
tekstovi Bore Đorđevića. U tadašnju
rock muziku on je uneo sasvim nov rečnik i duh. Izražavajući se direktno, ulično, koristeći sleng i jake metafore,
Đorđević je među prvima zakoračio u
neistraženo. I do tog trenutka, činilo
se, zabranjeno.
Paralelno sa njim na scenu su stupili autori koji su inspiraciju nalazili u
panku i novom talasu. Drski, a nadahnuti, bez dlake na jeziku, prvi put su progovorili o stvarima o kojima se uporno
ćutalo. Prljavo kazalište je u pesmi
“Neki dječaci (Some Boys)” zapevalo
“Ja sam za slobodnu mušku ljubav”, a
Idoli su sumnjičavi u “Retko te viđam sa
devojkama”. Sem seksualnih tabua, rušili su se i oni ozbiljniji, politički. Rodo-

Apsolutni lider novog talasa
je gotovo preko noći postao
Džoni Štulić sa grupom Azra.
Sve o čemu je ćutao sedamdesetih iz njega je pokuljalo
na samom početku osamdesetih godina. Zagrcnut i zajapuren vikao je svoje stihove
kao da je na barikadama. I
podjednako je bio jak u angažovanim kao i u ljubavnim
pesmama. U samo dve godine je snimio neverovatan
broj odličnih pesama i stoga
nije čudno što je i danas,
brojnim novim generacijama,
jedan od najznačajnijih
autora. I što je ostavio dubok trag.
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Izuzetan album “Sećanja” je
1974. godine snimio akustičarski Trio DAG, a vrlo kvalitetne tekstove je za njega
napisala tadašnja gimnazijalka Marina Tucaković. Nažalost, tu se njen autorski doprinos i završio jer je vremenom postala zastrašujući estradni tekstoklepac.
načelici tog polit rocka bili su slovenački
Pankrti. Tekstovi koje je pisao njihov lider Pero Lovšin bili su kombinacija disidentske poezije istočnoevropskih autora
i uličnog rečnika londonskog panka. Ali,
apsolutni lider novog talasa je gotovo
preko noći postao Džoni Štulić sa grupom Azra. Sve o čemu je ćutao sedamdesetih iz njega je pokuljalo na samom
početku osamdesetih godina. Zagrcnut i
zajapuren vikao je svoje stihove kao da
je na barikadama. I podjednako je bio
jak u angažovanim kao i u ljubavnim
pesmama. U samo dve godine je snimio
neverovatan broj odličnih pesama i stoga nije čudno što je i danas, brojnim novim generacijama jedan od najznačajnijih autora. I što je ostavio dubok trag. U
to vreme su mi Vlada Divljan i Srđan Šaper iz Idola vrlo slikovito objasnili kako
doživljavaju sebe na sceni: “Da smo rođeni početkom dvadesetog veka, bili
bismo pesnici i recitovali bismo svoju
poeziju po kafanama u Skadarliji. Umesto toga, imamo grupu jer je to danas
najbolji način da pesma dođe do ljudi”.
Precizno. A Idoli su na albumu “Odbrana
i poslednji dani” sa impresivnim samopouzdanjem pevali o Titu u “Poslednji
dani”, o promeni pola u “Moja si”, o religiji u “Odbrana” i o iluzijama u “Rusija”. Sličan senzibilitet je ponudio još
jedan jak autor, Zoran Predin iz mariborske grupe Lačni Franz. Iako je pisao
na slovenačkom i, samim tim, bio uskraćen za značajan deo publike, njegov stil
su prepoznali odabrani. Na gorak način
je pisao o lokalnim pijancima, marginalcima i tvrdom pritisku sistema, ali su mu
ljubavne pesme zadržale autentičnu nežnost i lepotu. A sa takvim kvalitetom je
nastavio i tokom uspešne solo karijere.
Sličnu posebnost je još od ranih osamdesetih godina realizovao Darko Rundek. Radeći sa sastavom Haustor nije
snimio nijednu lošu ploču, a zatim je od
sredine devedesetih nastavio izuzetnim
solo diskovima. Gradeći poetiku na filmskim klasicima, avanturističkim romanima i stripovima koje smo kao deca čitali, dodavao joj je sopstvenu gradsku
mistiku. U to vreme nove originalnosti,
posebno samosvojan bio je sastav Šarlo
akrobata. Činili su ga jaki individualci,
basista Koja i gitarista Milan Mladeno-

vić. I dok je Koja bio sklon kratkim, jakim iskazima (“Niko kao ja”) Milan Mladenović je voleo da razvija priču (“Ona
se budi”). Slično su nastavili i po prestanku rada Šarla akrobate. Koja u okviru Discipline kičme snima minimalističke pesme sa tekstovima nalik efektnim
uličnim grafitima. Milan Mladenović je
sa sastavom EKV ponudio estetski poliranu muziku sa artističkim tekstovima, i
stekao gotovo kultni status kod publike.
U to novotalasno vreme, muzici se vratio Slobodan Tišma, novosadski književnik beat opredeljenja. Sa mladim muzičarima pokrenuo je odličnu grupu Luna
i sa njom snimio samo jedan album
“Nestvarne stvari”. U pesmama “Ogledalo lune”, “Lambo”, “Okean” i “Intima” mešao je stvarnost, snove, svesno i
nesvesno i stvorio osoben stil. U isto
vreme Jura Stublić i grupa Film su u
efektnim trominutnim pesmama slavili
energiju mladosti, provoda i uživanja u
lepoti, ali sa nekim čudnim, upozoravajućim slikama kao u stihu “o ljubavi pjevaju vojnici i pucaju nježno”. To mešanje svetlog i tamnog, crnog i belog bila
je karakteristika njihovog stila. Zlokobnim nijansama bio je sklon i Srđan Gojković Gile, lider Električnog orgazma.
Već njihova rana pesma “Krokodili dolaze”, iako je o samoći i mučnom odrastanju tinejdžera, sadrži horror elemente i
konfuziju noćnih mora. Možda najbolje
tekstove, Srđan Gojković Gile uradio je
na albumu “Lišće prekriva Lisabon” (naziv je cinično odabrao po ljubavnom vikend romanu) koji je nastao pod jakim
uticajem tadašnje britanske alternativne scene. Konceptualno svaka pesma
ima naziv od samo jedne reči, a izraz
mu je škrt i nervozan. U pesmama se
bavio crnim, suicidalnim temama odbijajući da se prilagodi standardima okoline. Slične jake slike imala je i pank grupa Paraf iz Rijeke. U pesmi “Javna kupatila” govorili su o navijačima koji stadione koriste da bi izbacili frustracije.
Tačnije da se duhovno istuširaju. Paraf
su vlasnici verovatno najkraćeg teksta
ljubavne pesme. Ona se zove “Tužne
uši” i glasi “Ležim na leđima i plačem za
tobom, a suze mi teku u uši”.

Talas rap muzike je tekstu
dao sasvim novu, veoma bitnu ulogu, tako da je najčešće muzika bila tu samo da bi
poduprla priču. Nažalost ta
demokratizacija scene dovela je do hipreprodukcije besmislenih pesama i samo je
mali broj rap izvođača pokazao da ima talenta.

Revolucionarna strast novog talasa
je već sredinom osamdesetih godina
uminula, neke bitne kreativne slobode
bile su osvojene te je rock nastavio da
teče mirnim tokom. Kao jedan od vrlo
talentovanih autora nametnuo se Momčilo Bajagić Bajaga, koji zbog pop rock
zvuka nije u početku previše ozbiljno
tretiran. Vremenom se potvrdio kao
autor, pre svega efektnih balada, elegantnog stila i svežih stilskih figura. Junaci uličnih priča su u to vreme postali
članovi Zabranjenog pušenja. Kroz male
ljude su govorili o velikim temama, na
sličan način kao što je to na velikoj sceni činio Brus Springstin. Novo, revolucionarno ime krajem osamdesetih postao
je Rambo Amadeus, koji je u pesme na
velika vrata uveo psovku i urnebesne
tekstove. Koristeći rap brbljalice sa simpatijom je portretisao male ljude, a sa
nedvosmislenim gnušanjem se bavio političarima. Talas rap muzike je tekstu
dao sasvim novu, veoma bitnu ulogu, tako da je muzika najčešće bila tu samo
da bi poduprla priču. Nažalost, ta demokratizacija scene dovela je do hipreprodukcije besmislenih pesama i samo je
mali broj rap izvođača pokazao da ima
talenta. Među najboljima su Edo Maajka
iz Brčkog i Marko Šelić Marčelo iz Paraćina. Gorki, svesni godina u kojima su
bili prinuđeni da odrastaju, oni su kritični prvenstveno prema sebi, ali ne ostaju dužni ni sistemu i njegovim jadnim
predstavnicima. Poslednjih godina snimljeno je mnogo ploča koje sa cinizmom
i dobrom dozom gađenja govore o svemu što je zadesilo bivši jugoslovenski
prostor, ali, kao i ranije, najubedljiviji
su sastavi koji pripadaju alternativnoj
sceni. U Srbiji se izdvajaju Block Out i
Goribor. Nikola Vranjković, gitarista
grupe Block Out tekstovima, slika apatiju nevesele stvarnosti, a najbolje radove je sabrao u knjizi poezije “Zaovdeilizaponeti”. Aleksandar Stojković iz Goribora peva svoj gorki bluz devedesetih.
Kako na pločama tako i u knjizi “Ne možeš mnogo, ali možeš malo”. I kao i njegovi prethodnici, postiže mnogo.

Pesme koje mogu u čitanke
Da sam ja netko
Da sam ja netko
pozvao bih sve dječake
dao bih im igračke
i pustio da se cijeli dan igraju igre
pravili bi divne stvari
prekratki bi bili dani
voljeli bi svoje škole đaci
svim majkama bih izbrisao bore
učinio da očevi ih vole
davnu ljubav da im vrate
i da mirno žive svoje sate
da sam ja netko
ne bi, ne bi ljudi život proklinjali sve
bi ruže tebi poklanjali
kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i
kako bi sve dobro bilo
Maja Perfiljeva, Indexi, singl 1971

Jedna žena
Ruke jedne žene koju volim
kao ruke moje majke
kao bore na tvom licu
kao suze na tvom licu
kao mora šum
Volim jednu jesen koja prođe
volim blagi dodir njen
onih dana mir, one muzike zvuk
Sve što dadoh njoj
kao reka moru, kao dete koje voli
Jedna žena, jedna žena u mom životu
Jedna žena koju volim
Kornelije Kovač, Korni grupa, singl
1973

Poslednji dani
Noći mi daju moć
Noći su moj greh
One su svečane
Haljine raspete.
Dođite, dođite, čekam vas ja nov
Čeka me moj Bog,
Noću sam dvojnik svoj,
čeka me moj Bog.
Maršal je moj Bog
Maršal zna otkuda
Maršal zna ko sam ja
Proći ću sigurno,
Čisto i ponosno,
čekaće moj Bog,
čekaće, znam to.
Vlada Divljan, Idoli, LP “Odbrana i poslednji dani” 1982
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Pogledaj dom svoj anđele

Za koji život reba da se rodim

Ovce

Od početka naovamo
sve se menja neprestano
zato mnogo snage treba
da se krene sve do neba

Pogledaj dom svoj anđele
i skini paučinu s očiju,
videćeš prizore potresne,
videćeš nesrećne i bolesne
videćeš čemer, smrt i jad.

Za koji život treba da se rodim
za koji sudnji dan treba da živim
i kojem bogu treba da se molim
i koju ženu treba da volim ja

sitne ovce poljem pasu
žive u stadu ovčje sudbine
da se pase, da bude trave
jedina briga koju ovca brine
sad se pase sočna trava
zadovoljno bleje ovčje sudbine
vuci su daleko, nezgodni kad krenu
kad snijeg zamete, kad ljeto mine
da se pase, da bude trave
jedino je, jedino je
o čem’ misle ovčje glave
sad je ljeto, trava visoka
briga nema, nema briga
livada je široka
ovnovi bleje u zelenilu ljeta
rogovi su sjajan ukras na glavi
služe im da se međusobno bodu
o vucima brine pastir, dok oni leže u
travi
sad je ljeto, trava visoka
briga nema, nema briga
što je voda brza i duboka
da se pase, da bude trave
jedino je, jedino je
o čem’ misle ovčje glave
promatram idilu i razmišljam usput
vuk je ovdje u ljudskoj koži se krije
ovce nikad ne znaju što im se sprema
ali opet se petljam gdje mjesto mi nije
sad je ljeto, trava visoka
briga nema, nema briga
što je voda brza i duboka
tu se pase, pomalo skače
ovo je livada, bleje ovce
a ne tečaj za neplivače
plivaj...

Kad mi duša spusti jedra
kad pegazu klonu bedra
eto meni crne ptice
crne ptice zloslutnice
Soba prepuna knjiga
kutija mala što svira
gledam prastari svod
u oku olovni san zri
Misli lete sve dalje
blistave nestvarnih boja
gledam kitnjasti ram
na slici prašnjavi lik bdi
Čarobnim dvorcima žurim
orgulje čujem u tami
pastir u frulu svira
opet novi se rađa dan

Pogledaj stado, anđele,
sve sami bogalji i prosjaci,
slepi tumaraju u gomili,
svima su kičmu polomili,
od tebe očekuju spas.
Pogledaj bagru anđele,
njihova duša je prokleta,
svima su stavili amove,
sebi sagradili hramove,
ruke im ogrezle u krv.
Podigni mač svoj anđele,
seti se krstaških ratova,
seti se preklanih vratova,
kad dođeš Bogu na istinu
nek ti u duši vlada mir.

Za čiju ljubav treba da sam sreća
za koju ranu treba da sam bol
na čijem odru treba da sam svijeća
za koju ženu treba da sam bog
I nikada neću saznati to
kud vodi me put života mog
za čiju volju se rađam i živim i mrem
Za čije nebo treba da sam duga
u čijoj tami treba da sam luč
za koju pjesmu treba da sam tuga
u čijoj čaši treba da sam žuč
Za koju jesen treba da sam žetva
za koju sliku treba da sam kist
za čije usne treba da sam kletva
za koje grane treba da sam list

Usliši molitve anđele,
dabogda pocrkali dušmani,
pa budi anđeo osvete,
neka na svojoj koži osete
šta znači beda, strah i bol.

I nikada neću saznati to
kud vodi me put života mog
za čiju volju se rađam i živim i mrem

Žena usnulog lika
teška mi otvara vrata
čudni osećam strah
kraj sebe ne čujem njen glas

Bora Đorđević, Riblja čorba, LP “Istina” 1985

‘68

Mnoštvo nestvarnih lica
slike mi stvara iz priča
dok je dečiji svet
još davno sanjao svoj san

Moja majka brine zato što mi ne ide
penziono osiguranje
Kaže, o tome bi trebalo da se misli na
vreme
A ja nešto slutim da neće biti potrebe
Ne zato što primenjujem neke ekstremne mere
nego verujem sili koja mi je sačuvala
vene
Da će do kraja da bude uz mene

Zove me nestalo vreme
muzika opojnog vina
čujem i zvuk klavira
nebo prazuje ovaj san

Mekani zvuci klavira
ona tu muziku svira
oči joj čudno sjaje
to sa prašnjavih slika znam
Ruke joj uzalud tražim
tuga me muči i slama
pogled joj krije tama
sve je nestalo nekud već
Ljuba Ninković, S vremena na vreme,
LP “S vremena na vreme” 1975

Niko kao ja
niko niko
kao ja
nikad niko kao ja
i nikad
i niko
jaaaaaa
Dušan Kojić Koja, Šarlo akrobata, LP
“Paket aranžman” 1981

“Bez”

Vernik bez crkve, građanin bez grada,
Ljubavnik bez žene, ritam bez bubnjara
Kao vernik bez crkve, građanin bez
grada,
Ljubavnik bez žene, ritam bez bubnjara
A moja majka brine, šta drugo da radi
Sin joj sve zna, samo ne zna da se prilagodi
A ja nešto slutim, da baš tako treba
Da moj život crpi snagu iz nereda
I da volim i kad boli, da govorim i kad
gorim
Da pišem i kad jedva dišem
Da skrhan smejem se
Da čist iz ovih govana nestanem
I zauvek svoj mir pronađem.
Goribor, CD “Goribor” 2007

Dado Topić, Time, LP “Time” 1972

doktore što se to događa sa mnom
osjećam se čudno
imam 37 godina i vrijednu diplomu
uznemiruju me noćne polucije
boli me glava
profesor sam na srednjoj školi
tamo predajem neka lijeva prava
onanija mi je redovna
mjesečna plaća mizerna
što da radim bez akcije čitavi dan
dok sam bio student ružio sam često
čitao praxis polemizirao vješto
anarhizam mi je bio u krvi
svi na barikade
sanjao sam kako vodim proletere mlade
a danas doktore pomozi mi
teško mi je vjeruj mi
što da radim bez akcije čitavi dan
moje društvo za šankom ordinira od 19
do 22
ono niti eksa niti galami
zuri u prazno i truli
šljakeri spavaju po tramvajima
djeca se ljube na ulicama
noći su frajerske i uvijek na smetnji
noći su samo na smetnji
ja sada idem iz ovih stopa da se bacim
ravno u Savu
šezdeset, osam šezdeset
vratit će se opet osam šezdeset
Džoni Štulić, Azra, LP “Filigranski pločnici” 1982

Drago Mlinarec, LP “Tako lako” 1979
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Nekumetacija
Zašto iPad nema
budućnost
Ima nekih pisaca koji vrte glavom na
iPad, kindle i druge sprave za čitanje
knjiga. Njihove inače bedne argumentiće u odbranu recikliranja prašuma
(npr. da iPad ne miriši kao knjiga) Tekstura je odlučila ojačati:
1. iPad ne može da poravnava nameštaj
2. na iPadu se u ratu ne može skuvati
kafa
3. iPadom ne možeš da se obrišeš
4. na iPad ne možeš da staviš vrelu
šerpu
5. iPad ne možeš da staviš preko lica
na plaži.

Jugožlavenstvo
Da li je Ivo Andrić jugoslavenski ili južnoslavenski pisac?
O tome još uvek nema konačnog suda,
a neće ga ni biti sve dok čitanke budu
pisali ljudi (u konkretnom slučaju ljudi
ženskog roda) koji su posvađani sa sopstvenom savešću.

Da li je Radimlja (mesto pored Stoca,
mesta na putu od Mostara prema Trebinju, gradova na putu od Sarajeva
prema Dubrovniku) s velikim brojem
srednjovekovnih stećaka nekropola ili
metropola? Razum kaže jedno, a srpska čitanka drugo. Na Balkanu je čitanka obično starija od razuma, jer
nastaje u kreativnom susretu pedagogije i patriotizma, ali odsustvo velikog
grada na fotografijama Radimlje unose
neku nelagodu u bistrog đaka.
Možda se tu radi o nekom novom jezičkom pravilu, o nekumetaciji, o pretvaranju glasovne grupe nek u met.
Hoće li u sledećoj čitanci poruke obrazovanja odenuti novo ruho, (naprimer
Metolegijalno je pisati metrolog metrštenom čeljadetu koje je metontrolisano jelo metuvanu hranu) ili će lektori umesto na imbecilna pravopisna
pravila trošiti više vremena na smisao i
tačnost sadržaja?

Bašta šaptom pade
Alisa u zemlji dahija
Tako se zove novi roman Filipa Gorana
Višnjića, čiju naslovnicu ekskluzivno
objavljuje Tekstura. (Naslovnica je
preuzeta iz čitanke za sedmi razred u
Republici Srpskoj).
U romanu se govori o tome kako Alisa
gleda u tepsiju i u njoj vidi seču belih
zečeva. Onda ona krene da ih spasi, ali
joj dva vrana gavrana iskljuju oči. Alisa onda sebi da ime Živana i počne da
peva o onome što je videla u tepsiji.
Neke pesme postanu hitovi (Sestra zeca kapetana, Ni po zecu ni po stričevima, Ni po stricu ni po zečevima, Opet
to, malo drugačije, Sveci zeca dijela,
Sekula se u zeca pretvorio, Zec Lazar i
zečica Milica, Marko Kraljević i beli
miševi, Noj na Mišaru i dr.)
Ceneći njen talenat i dalekovidost,
Praviteljstvujušći sovjet ponudi joj
mesto upravnika Narodne biblioteke
(koja se u to vremene sastojala od
usmene poezije) i ona odbije, bojeći
se da će biti brže smenjena nego izdana. Onda se Sovjet uvredi i pošalje je
u Tamni viljat, gde i danas pravi čitanke za sedmi razred.

Baštu sljezove boje Branko Ćopić sastavio je iz dva dijela (osim pisma Ziji):
Jutra plavog sljeza i Dani crvenog sljeza. Zamislio ih je u kontrastu, i samo u
tom kontrastu jasno je zašto bašta ne
može biti ni plava ni crvena. To bi
urednici (i sami književnici) Šimo Ešić i
Vanja Rorić morali znati. Pa ipak su iz
svog lektirskog izdanja Ćopićeve knjige
izostavili celu jednu polovinu, ne obrazlažući nigde taj svoj izbor, i čak nigde
ga ne spominjući.
Zaista, kakve veze Ćopić ima s Jugoslavijom i s komunizmom?
Nikakve, jer da ima, onda ga ne bismo
mogli uvrstiti u naše školske programe,
koji od svega toga peru ruke.
Najnoviji hitovi Bosanke r
Crveno i cr
Čarobni br
Travnička hr
U traganju za izgubljenim vr
Sveti gr
Život je negdje dr
Goli i mr
Dnevnik Ane Fr
Kraljević i pr
Život i običaju naroda sr
Mletački tr
Kavkaski krug kr
Derviš i smr
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књижевности на Филолошком факултету у Београду, магистрирао на Програму за студије рода и културе на
Централноевропском универзитету у
Будимпешти и на истом универзитету
докторирао на Одсеку за родне студије. Објавио је књигу кратких прича
Као да је било јуче (1995) те збирке
есеја Осам и по огледа из разумевања (2008) и Транзициона правда и
тумачење књижевности: српски
пример (2011).

Петар Јањатовић (Београд, 1956),
новинар и роцк критичар. Објављивао
је у листовима Здраво, Џубокс,
Старт, Политикин забавник, Rock,
Дуга, НИН, Време, Репортер, Супер
Тин, XЗ, Политика”, Tages Zeitung,
Transition и по омладинској штампи
на простору бивше Југославије. Током свих ових година припремао је и
водио музичке радио и ТВ емисије.
До сада објавио Другом страном- Алманах новог таласа у СФРЈ (коаутори
Давид Албахари, Драган Кремер), Песме братства & детињства (Антологија rock поезије СФРЈ 1967-1991),
Илустрована YU Rock енциклопедија
1960-1997, Илустрована ex YU Rock
енциклопедија 1960-2000.
Предраг Луцић (Сплит, 1964), колумнист. Од 1985. до 1990. пише за
Feral, сатирични подлистак Недјељне
Далмације, који је 1989. еволуирао у
Feral Tribune. Од 1990. до 1993. пише
у Feral Tribuneu, с којим се преселио
у Слободну Далмацију. Након 1993.
пише у Feral Tribuneu, самосталном
сатиричко-политичком двотједнику, а
касније тједнику, који је покренуо с
Виктором Иванчићем и Борисом Дежуловићем. Објавио Greatest Shits −
Антологија сувремене хрватске глупости (у коауторству с Борисом Дежуловићем, 1998, 1999), Хаику хаику
јебем ти маику − Велика Фералова
пјесмарица (2003), Љубавници из Вероне (2007), Sun Tzu на прозорчићу
(2009) и Безгаћа повјесне збиљности
1 и 2 (2010).
Бојан Марјановић, студент новинарства. Стални сарадник Е-новина.
Кратке приче и поезију објављивао у
периодици (Улазница, The Split Mind,
Авангард, Рукописи). Сарађује у припремању и реализацији књижевног
фестивала На пола пута.
Ружица Марјановић (Ужице, 1968),
професoрка књижевности у Ужичкој
Гимназији. Једна од покретачица и
редовних организаторки књижевног
фестивала На пола пута у Ужицу.
Уређује едицију Мала кутија.
Пол Полански (Мејсон, Ајова, 1942),
активист за ромска права. Водио више мисија за угрожене и расељене
косовске Роме, Ашкалије и Египћане.
Промовисао културу сећања на Холокауст над Ромима и Ромкињама у земљама Источне Европе. Аутор је више
књига поезије и романа Олуја (1999).
Алек Попов (Софија, 1966), књижевник. Аутор је више збирки приповедака и романа Мисија: Лондон (2001).
Добитник је неколико књижевних награда, као што су награда “Павел Вешинов” за најбољу криминалистичку
приповетку, Гравитонова награда за
најбоље дело у жанру научне фантастике, награда “Рашко Сугарев” за најбољу приповетку, Хелицонова награда за најбољу прозну књигу године
(2002), и др.

Шандор Тар (Хајдушамсон, 1941 —
Дебрецин, 2005), књижевник. Радио у
фабрици, из које је због приватизације 1992. добио отказ и провео остатак
живота у сиромаштву. Аутор је више
збирки приповедака и трију романа,
добитник је више награда, међу којима и награде “Атила Јожеф” (1997).
Амер Тиквеша (Коњиц, 1979), главни
и одговорни уредник часописа Нови
погледи. Дипломирао је књижевности народа БиХ и б/х/с језик на Филозофском факултету у Сарајеву, специјалистички студиј новинарства завршио на ВШН Медиаплан у Сарајеву,
а постдипломски студиј из области
родних студија при Центру за интердисциплинарне постдипломске студије у Сарајеву. Један је од коаутора читанки за 5, 6, 7. и 8. разред деветогодишњег образовања Свезаме, отвори
се. Радио као новинар и уредник у магазину Дани, на радију и на телевизији, те у Школегијуму, дволисту за
праведније образовање.
Кристина Тото (Будимпешта, 1967),
песникиња и преводитељица француске поезије. Објавила неколико
књига поезије и превода, за које је
добила више признања, укључујући
награду “Атила Јожеф” (2000).
Алем Ћурин (Сплит, 1953), стрипаутор и цртач, сликар, вајар, илустратор, графички дизајнер и писац. Године 1978. прекида студиј графике на
Академији ликовних умјетности у Загребу да би се посветио стрипу. Објављивао у омладинској штампи, Омладинска искра и Студенски лист. Почетком 1991. постаје графички дизајнер
за ХНК Сплит. Исте, 1991. године, постаје сурадник Профила, подлистка Недјељне Далмације, као илустратор и
графички уредник. Године 1993. након
контроверзне приватизације Слободне
Далмације прелази у најнаграђиванији
хрватски тједник Feral Tribune, постаје тамошњи илустратор и један од најпрепознатљивих графичких знакова
(THINK INK) тих новина. У Feral Tribuneu остаје до престанка излажења
листа 2008. Један је од покретача часописа Торпедо, из кога је касније
израстао ФАК. Коаутор је Уторкашких
збирки кратких прича. Добитник је
Grand-Prixa на Међународном београдском салону стрипа 2008.
Невен Ушумовић (Загреб, 1972), писац и преводитељ с мађарског језика.
Објавио 7 младих (1997), Екскурзија:
роман кратког даха (2001), збирку
приповедака Маково зрно (2009) и више есеја. Са Иштваном Лукачем и Јоланом Маном приредио антологију сувремене мађарске приповетке Застрашивање страшила (2001).
Фадила Нура Хавер (Маглај, 1956),
књижевница, колумнисткиња и радијска новинарка. Ауторка је збирке приповедака Кад умрем да се смијем
(прва награда на натјечају накладе
Зоро, 2004) и поетског дневника Плави коњи (2005). Ауторка серијала за
радио Предигра.

Јанош Хај (Вамошмикола, 1960), писац и песник. Аутор је неколико збирки поезије, романа Џигердилен (1996)
и Ксанаду (1999), те неколико драма.
Добитник више награда, укључујући
престижну награду “Атила Јожеф”
(2002).
Петер Хајноци (1942-1981), писац.
Није много написао − целокупно дело
може да му стане у једну књигу − али
је својом специфичном поетиком заснованој на језичком згушњавању, на
стварању непоновљиве атмосфере
редукованим средствима, утро пут
каснијим мађарским писцима кратких
прозних форми. На српски језик
преведен је његов роман Опустели
персијски град 2002. године, као и
неколико прича.
Иван Чоловић (Београд, 1938), етнолог-антрополог, оснивач, уредник и
издавач “Библиотеке XX век”. На Филолошком факултету у Београду 1961.
дипломирао општу књижевност, те
1972. магистрирао у области романистике, а на Филозофском факултету у
Београду 1983. докторирао у области
етнологије. Објавио студије Дивља
књижевност:
Етнолингвистичко
проучавање паралитературе (1985),
Бордел ратника: Фолклор, политика
и рат (1993), Политика симбола:
Огледи о политичкој антропологији
(1997), За њима смо ишли певајући:
Јунаци деведесетих (2011), и др. Добитник Хердерове награде за 2000.
годину и награде “Константин Обрадовић” за 2006. Одликован орденом
витеза Легије части 2001.
Марко Чудић (Сента, 1978), теоретичар и преводилац. Дипломирао, магистрирао и докторирао на Филолошком факултету у Београду, где данас ради као доцент. Главне области
научног и стручног интересовања су
му поетика жанра, теорија и критика
превода, као и књижевно превођење.
Објавио је тридесетак студија, чланака и приказа, као и књигу Данило
Киш и модерна мађарска поезија
2007. године. Превео је четири књиге
класичне и савремене мађарске књижевности (Деже Костолањи, Петер
Хајноци, Ото Толнаи, Викторија Радич). Живи и ради у Београду.
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